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జాప్ీీ  సాహెబ్ - అంతిమ వాస్్తవిక్తక్క మారగం 
పరిచయం  

జాీ  శూశెబ్ ఖుయునానక్ దాార ఆవ్ాఫడున దేవ్ుతు కనఽఔ. ఆద ివఔకు భతం 
యొఔు ఄంతిభ సతయంతో ఔూడున ఐఔయం దిశగ శూగ ైరమాణం. జాీ  శూశెబ్ లో 
ఔయతా యూంలో ఈను సందేళలక దాయల యూం లో ఔయౌగ ిఈనాుయ. 
 జాీ  శూశిబ్ లో చెూన సాతరా లనఽ తృట ంచటం దాార భరిము తుమమిత 
భారా తుు జీయంచడం దాార, ఇ జీయతంలో న ే తుతయమ ైన అనందతృర ితు 
తృ ందవ్చఽు. 
 ఖుయు ఖరంథ్ శూశిబ్ లోతు చాలా కీయినాలఔక చాల రగలనఽ (మ లోడీలక) 
కైటాయంచినూట కీ, జాీ  శూశిబ్ లో ఏ రఖం కైటాయచఫడలేదఽ, భరిము 
ఆందఽలో ఏ యధమ ైన సంగీత సారలక ఔూడా లేదఽ. 
 జాీ  శూశిబ్ లో, ఖుయునానక్ క ై ఔు దేవ్ుడు ఈనాుడతు చెతృూయు; భనం 
ఄనేఔ ేయలతో అమననఽ సంఫో ధిశూి ం భరిము రతిదీ అమన దెైవ్ తుమభాల 
రకయం జయుఖుత ందతు భాయశూి ం. అమన భానలతీత డు భరిము ఄతతుతో 
ఐఔయత తన దమ దాార భాతరమే శూధయభవ్ుత ంది. దాతుఔనాు భుందఽ 
ఄశృతూు యడుచి తనకూ ల ంగితృో వ్డమే భుందఽగ ఄవ్సయం. ఖుయువ్ు అచాయ 
ఔయమలనఽ ఄగౌయారిచి ఈలసం, తీయీ మాతరలక భరిము తసఽసల వ్ంట  
అచారలక బఖవ్ంత ణణి  సంతోషెటటవ్ు ఄతు చెఫుతాయు.  
 ఖుయువ్ుగయు ఆలా చెతృూయు, బఖవ్ంత ణణి  సంతోషెటాట లంటే తన భాషతు 
ఄనఽసరించటం - ఄద ేేరభ భాష; అమన టల  ేరభ, అమన సిఴట టల  ేరభ. 
తన ేయు (తన సదఽా ణాలనఽ)మీద ేరభ, బకూితో ధాయతుంచిన లయు అమన 
ఔిఔక తృత ర లవ్ుతాయతు ఖుయువ్ుగయు చెతృూయు. 
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జాీ  శూశిబ్ లోతు చివ్రి నాలకఖు ళలల కలోల  ఖుయువ్ు అధాయతిమఔ ఄతేవ్ిదిీ  దశలనఽ 
యవ్రించాయు, ఄయ ఏంటంటే: 
 

● ధయమ్ కండ్ - ధయమంతో ఔూడున దశ 

● జాా న్ కండ్ - అధాయతిమఔ జాా న దశ 

● సరమ్ కండ్ - అధాయతిమఔ ఔిఴ దశ  
● ఔయమ్ కండ్ - దెైవ్ ఔి దశ భరిము 

● సచ్ కండ్ - దేవ్ుతుతో ఔలయఔ. 
 జాీ  శూశెబ్ భుగింులో, ఖుయునానక్ రంచం ఔ థియేటర్ ఄతు చెతృూయు. 
భనభందయం ఄందఽలోతు నటులం, దేవ్ుడుచిున తృతరలనఽ భనం తృో ఴశూి ం. 
భన నటననఽ అమన దఖాయగ ఖభతుశూి యు. తృర ంచిఔ మ ైన ఄనేాషణలలో 
య్నమ ైన లయు, బఖవ్ంత తుకూ దఖాయకలేయు. జనన భయణ చఔరంలో యయు 
సంచరించఔ తూదఽ. ఎవ్ర ైత ే అధాయతిమఔ ురోఖతి కోసం ఔషటడు తుచేవ, 
తుయంతయంగ అమనన ేరభ, బకూితు సమరిశూి రో లర ైయభ లక్ష్యయతుు శూధిశూి యు - 
ఆదే 'తుతయమ ైన సంతోశుతుు తృ ందడం' లక్ష్యం. 
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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. 
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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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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 only one God whose Name is ‘of eternal existence’. He 
is the creator of the universe, all-pervading, without fear, 

without enmity, independent of time, beyond the cycle of birth 
and death and self revealed. He is realized by the Guru’s grace. 
కై ఔు దేవ్ుడు ఈనాుడు ఄతతు ేరై 'ళశాతమ ైన యూం'. అమన 

యళాతుు సిఴటంచిన లడు, సయాం లయి  చెందిన, బమం లేతు, శత ర తాం 
లేతు, కలాతీతమ ైన, జనన భయణ చకర తుకూ ఄతీత డెైన, భరిము శూ ంత 

సిఴట . ఖుయువ్ు ఄనఽఖరహం దాార తెలకఫడేలడు. 
 
 
 

॥ ਜੁ ॥ 
Jap. 

Name of this composition is ‘JAP’ 
ఇ ఔూయుూ ేయు 'జం' 
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ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚ ੁ॥ 

aad sach jugaad sach. 
He has existed from the Beginning, True Throughout The Ages. 
అమన ముఖముగల నఽండు జీయంచివ్ునాుడు, తుజమ ైన కలాల నాట  

నఽంచి 
 

ਹ ਬੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹਸੀ ਬੀ ਸਚੁ ॥੧॥ 

hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1|| 
O’ Nanak, He is True Now,He will be True (exist) forever. 

ఒ నానక్, అమన సతయమ ైనలడు, ఎూట కీ 
సతయమ ైనలడులానే(ఈతుకూలో) ఈంటాయు. 

 
శలో కాలక 1 

ఇ ళలల ఔం ముదటలల  అ సభమంలో లడుఔలో ఈను యయధ దీత లఔక 
సంఫంధించినది, దేవ్ుతుతో ఔయౌవ ఈండటాతుకూ జీయత లక్ష్యయతుు నెయలేరైు 

ఔ లక్ష్యం. ఄుూడు ఄది ఖుయువ్ు యొఔు యధానం, దేవ్ుతు 
సంఔలాూతుు సంూయింగ గౌయయంచి, అమోదించడమే ఄతు రఔట సఽి ంది. 
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. 
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ਸਚ ਸਤਚ ਨ ਹਵਈ ਜ ਸਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ 

sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar. 
Mind does not become pure even if one takes thousands of 

baths. 

లేలశూయుల  శూునం చేవనా భనసఽ సాచఛంగ భాయదఽ . 
 

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 remaining silent, even by 

constant ritualistic meditation. 
తుయంతయం ధాయనం చేసాి , భ్నంగ ఈండటం వ్లన భనసఽస ఔదలటం 

అదఽ. 
 

ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰਨਾ ੁਰੀਆ ਬਾਰ ॥ 

bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar. 
Hunger or desire for material wealth is not appeased, even by 

collecting the material wealth of all the planets. 
ఄతుు ఖరశృల భౌతిఔ సందలనఽ వేఔరించడం దాార ఔూడా, భౌతిఔ 

సంద కొయఔక అఔయౌ లేదా కోరిఔ తీయదఽ. 
 

ਸਹਸ ਤਸਆਣਾ ਲਖ ਹਤਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲ ਨਾਤਲ ॥ 

sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal. 
Being extremely clever and knowledgeable, shall be of no avail 

in the end. 

చాలా తెయౌలెైన, జాా నంలడుగ ఈండటం వ్లల  రయోజనం ఏమీ ఈండదఽ. 
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ਤਕਵ ਸਤਚਆਰਾ ਹਈ ਤਕਵ ਕੂੜ ਤੁਟ ਾਤਲ ॥ 

kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal. 
So how can we become truthful? how can the veil of illusion 

(which separates us from God) be torn away? 
ఔనఽఔ భనమ లా సతయవ్౦త డుగ భాయవ్చఽు? బరభల ఄడడంకూ (దేవ్ుతు 

నఽండు భనయౌు లేయు చేవే) తు ఎలా తీమవ్చఽు? 
 

ਹੁਕਤਭ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1|| 
O’ nanak, by accepting what is destined for you and living 

according toGod’sWill. 
ఒ నానక్, మేభు మీ దాార యధి౦చఫడున దాతుు చితాి తుకూ 

ఄనఽఖుణ౦గ జీయంచటం. 
 

శలో కాలక 2 

ఄంతా అమన సంఔలాూనఽశూయం జయుఖుత ందతు ఇ ళలల ఔం చెఫుత ంది. 
ఇ లసిలతుు భనం ఄంగీఔరించటం వ్లల , ఄతుు ఫాధలఔక భూలా 

కయణమ ైన ఄహం భామభవ్ుత ంది. 
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 is created by His command; His command cannot be 

explained. 
ఄంతా అమన అజాతోనే సిఴటంచఫడుంది; అమన అజానఽ 

యవ్రించలేభు. 
 

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਜੀਅ ਹੁਕਤਭ ਤਭਲ ਵਤਿਆਈ ॥ 

hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee. 
By His Command, souls come into being; by His Command, 

glory and greatness are obtained. 
అమన అజా దాారనే అతమలక జీవ్ం తృో సఽఔకంటాయ; అమన అజా 

దాార కీరిి భరిము గొూతనం లతేశూా య. 
 

ਹੁਕਭੀ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਤਭ ਤਲਤਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਾਈਅਤਹ ॥ 

hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah. 
Some are superior and some are inferior by His Will. Pains and 
pleasures are experienced due to what is destined by His Will. 
అమన సంఔలాూతుు ఫట ట కొందయు ఈనుతమ ైనలయు, భరి కొందయు 

ఄధోఖత లక. అమన సంఔలాూతుు ఫట ట ఫాధలక, సఽకాలక 
ఄనఽబయశూి యు. 

 



10 
 

 

ਇਕਨਾ ਹੁਕਭੀ ਫਖਸੀਸ ਇਤਕ ਹੁਕਭੀ ਸਦਾ ਬਵਾਈਅਤਹ ॥ 

iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah. 
Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by 
His Command, wander aimlessly forever in cycle of birth and 

death. 
అమన అజాతో కొందయు అశీయాదింఫడు, భరిము క్ష్మించఫడతాయు; 
అమన అజా దాార, జనన భయణ చఔరంలో ళశాతంగ తియుఖుతూ 

ఈంటాయు. 
 

ਹੁਕਭ ਅੰਦਤਰ ਸਬ ੁਕ ਫਾਹਤਰ ਹੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥ 

hukme andar sabh ko baahar hukam na ko-ay. 
Everyone is subject to His Command; no one is beyond His 

Command. 
రతి ఔుయూ అమన అజాఔక లోఫడున లరై; అమన అజానఽ దాట  

ఎవ్యూ ఈండయు. 
 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਤ ਹਉਭ ਕਹ ਨ ਕਇ ॥੨॥ 

nanak hukme jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2|| 
O’ Nanak, one who understands His Command, does not 

behave egoistically. 
ఒ నానక్, అమన అజానఽ ఄయాం చేసఽఔకను లడు ఄహంకయంతో 

రవ్రిించడు. 
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శలో కాలక 3 

ఎవ్ర ైతే బఖవ్ంత ణణి  ేరమిశూి రో, అమన యయధ లక్ష్ణాలనఽ 
తృ ఖుడుతాయు. కతు అమన సదఽా ణాలక ఄనంతమ ైనయ, భానవ్ ఈతుకూకూ 

మించినయ, ఎవ్యూ అమతుు ూరిిగ ూజంచలేయు. 
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. 
According to their ability, some sing praises of His might. 

లరి శూభరా ాతుు ఫట ట  కొందయు అమన శకూితు ూజశూి యు. 
 

ਗਾਵ ਕ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

gaave ko daat jaanai neesan. 
Some sing about His gifts to us (everything we consume) 

and consider those gifts as proof of His existence. 
కొందయు అమన భనఔక ఆచిున వ్రల (భనం తీసఽఔకనేయ) ఖురించి 

తృడుతాయు, భరిము అ ఫహృభత లనఽ అమన ఈతుకూకూ ఈదాహయణగ 
భాయశూి యు. 
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ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥ 

gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar. 
Some sing of His noble virtues and His greatness. 

కొందయు అమన ఈదాతి మ ైన సదఽా ణాలనఽ, అమన గొూతనాతుు 
తృడుతాయు. 

 

ਗਾਵ ਕ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

gaave ko vidi-aa vikhman vichaar. 
Some sing of the spiritual knowledge about Him, which is 

difficult to comprehend. 
అమన ఖురించి అధాయతిమఔ జాా నం ఖురించి కొందయు తృడుతాయు, కతూ 

ఄయాం చేసఽకోవ్డం ఔషటం. 
 

ਗਾਵ ਕ ਸਾਤਜ ਕਰ ਤਨੁ ਖਹ ॥ 

gaava ko saaj karay tan khayh. 
Some sing that He fashions the body, and then again reduces it 

to dust. 
కొందయు అమన భన శరీరతుు ఄందంగ తీరిుదిదిి , భయీ దఽభుమలో 

ఔయౌేశూి యతు తృడతాయు. 
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ਗਾਵ ਕ ਜੀਅ ਲ ਤਪਤਰ ਦਹ ॥ 

gaave ko jee-a lai fir dayh. 
Some sing that He takes life away, and then again restores it. 

కొతుు అమన భన జీయతాతుు తీశూ ుతు, భయీ దాతుు 
ునయుదీర౦ిచాడతు తృడతాడు. 

 

ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਤਦਸ ਦੂਤਰ ॥ 

gaave ko jaapai disai door. 
Some sing that He seems so very far away. 

కొంతభంది అమన చాల దాయంలో ఈంటాడతు డతాయు. 
 

ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਤਰ ॥ 

gaavai ko vaykhai haadraa hadoor. 
Some sing that He can be seen everywhere. 

కొంతభంది అమన ఄతుు చోటల  ఔనడతాడతు తృడుతాయు. 
 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਤਟ ॥ 

kathnaa kathee na aavai tot. 
There is no end to describing His attributes. 

అమన లక్ష్ణాలనఽ వ్రిించడాతుకూ ఄంతమే లేదఽ. 
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ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਤਟ ਕਤਟ ॥ 

kath kath kathee kotee kot kot. 
Millions have tried to describe Him millions of times. 

లక్ష్లాదిభంది అమననఽ వ్రిించడాతుకూ రమతిుంచాయు. 
 

ਦਦਾ ਦ ਲਦ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥ 

daydaa day laiday thak paahi. 
The Great Giver keeps on giving, while those who receive grow 

weary of receiving. 
ఆచేు లడు తుయంతయంగ ఆసాి నే ఈంటాడు, ఄందఽఔకనేలరికూ ఄలకే 

ఈండదఽ. 
 

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

jugaa jugantar khaahee khaahi. 
(Although) people have been consuming His gifts from ages and 

ages. 
(ఄయనా) రజలక ముఖముగల నఽండు కనఽఔలనఽ తృ ందఽతూనే 

ఈనాుయు. 
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ਹੁਕਭੀ ਹੁਕਭੁ ਚਲਾ ਰਾਹੁ ॥ 

hukmee hukam chalaa-ay raahu. 
It is God, the great Commander who is directing the 

functioning of the world by His command. 
ఇ రంచకరయతుు తన అజాదాార నడుంచే గొూ వేనాతు, అమనే 

బఖవ్ంత డు. 
 

ਨਾਨਕ ਤਵਗਸ ਵਰਵਾਹੁ ॥੩॥ 

naanak vigsai vayparvaahu. ||3|| 
O’ Nanak, He is carefree, forgiving, and always in blissful state. 

ఒ నానక్, అమన తుయలక్ష్మ ైనలడు, క్ష్మించేలడు, ఎుూడా 
అనందఔయమ ైన వాతిలో ఈంటాడు. 
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శలో కాలక 4 

 
ఇ ళలల ఔంలో, భనం సభరిూంచే లట తు అమన దాార ఄందించఫడుంది 
ఔనఽఔ, ధన ఄయూణల దాార దేవ్ుడు సంతోఴంచలేడతు చెూఫడుంది. 
అమనతో తన భాషలో భాటాల డటం దాార భాతరమే సంతోఴశూి డు. అ 
భాఴే ేరభ - అమనటల  ేరభ, అమన సిఴటటల  ేరభ. ేరభ భరిము 

బకూితో తన ేయునఽ ధాయతుంచే వ్యకూి ఄతతు ఔిఔక ఄయుహ డు. 
 

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. 
He is eternal and so is His justice, His language is that of love 

and He is infinite. 
అమన ళశాత డు ఄలాగై అమన నాయమం ఔూడా, అమన భాష ేరభ, 

అమన ఄనంతభు. 
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ਆਖਤਹ ਭੰਗਤਹ ਦਤਹ ਦਤਹ ਦਾਤਤ ਕਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 

aakhahi mangahi dayhi dayhi daat karay daataar. 
We beg of Him for more and more and the benelovent God 

keeps on giving. 
భనం అమతుు భరింత ఎఔకువ్గ ఄడుఖుత వ్ుంటాం, దమఖల 

దేవ్ుడు ఆసాి నే ఈంటాడు. 
 

ਪਤਰ ਤਕ ਅਗ ਰਖੀ ਤਜਤੁ ਤਦਸ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 

fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar. 
Then what should we offer Him so we can get to the Divine 

Court. 
భరి దెైవ్ చోటుకూ  చేరలంటే అమనఔక భనం ఏం ఄరిూంచాయౌ? 

 
ਭੁਹ ਤਕ ਫਲਣੁ ਫਲੀ ਤਜਤੁ ਸੁਤਣ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥ 

muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar. 
What words can we speak to evoke His Love? 

అమన ేరభనఽ ేరరైంచండు భన౦ ఏం భాటలక భాటాల డాయౌ? 

 

ਅੰਤਭਰਤ ਵਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar. 
In the ambrosial hours before dawn, recite the True Name, 

and contemplate His Glorious Virtues. 
తృర తఃకలం భుందఽ ఄభితగడుమలోల , సతయనాభాతుు అచరించి, 

అమన భశిభఖల సదఽా ణాలనఽ ధాయతు౦చ౦డు. 
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ਕਰਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਰੀ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 

karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar. 
The human body is obtained through good deeds, the liberation 

from vices and we get to the Divine court by His blessing. 
భానవ్ శరీయం భంచి నఽల దాార, దఽష ా ణాల నఽండు యభుకూి తృ ంది, 

అమన అశీరాదంతో భనం దెైలశూా నంలోకూ రలేశిశూి ం. 
 

ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਸਬੁ ਆ ਸਤਚਆਰੁ ॥੪॥ 

naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4|| 
O’ Nanak, this way we can realize Him, who is self existant and 

everlasting. 
ఒ నానక్, ఇ యధంగ భనం అమతుు శూక్ష్యతురిశూి ం, ఎవ్ర ైతే వామ-

ఈతుకూ భరిము తుతయమ ైనలరో. 
 

శలో కాలక 5 

ఇ ళలల ఔంలో, ఎవ్ర ైతే తభ హిదమంలో ేరభతో బఖవ్ంత ణణి  
సమరించఽకోఖలరో లరై తభ జీయతంలో ళంతి, సంతోశులనఽ తృ ంది, 

తుజమ ైన గౌయవ్ంతో ఈంటాయు. 
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 
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ਥਾਤਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹਇ ॥ 

thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay. 
He cannot be established (confined), He cannot be created. 

అమననఽ సిజంచలేభు (రిమితభుగ), అమననఽ 
తమాయుచెమయలేభు. 

 

ਆ ਆਤ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਇ ॥ 

aapay aap niranjan so-ay. 
The immaculate God came into existence by Himself. 

ఄరిూయుి డెైన దేవ్ుడు సామంగ తనకూ తానే ఈతుకూలోకూ వ్చాుడు. 
 

ਤਜਤਨ ਸਤਵਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ ॥ 

jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan. 
One who remembered Him with loving devotion, obtained 

honor in His Court. 
బకూితో అమననఽ సమరించఽఔకను లడు అమన అశూా నంలో గౌయవ్భు 

తృ ందఽతాడు . 
 

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

naanak gaavee-ai gunee niDhaan. 
O’ Nanak, let us sing His praises, He is the treasure of virtues. 

ఒ నానక్, భనం అమన రశంసలనఽ తృడుదాం, అమనే ుణాయల తుధి. 
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ਗਾਵੀ ਸੁਣੀ ਭਤਨ ਰਖੀ ਬਾਉ ॥ 

gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o. 
Let us sing and listen to His prasises, and ensherine His love in 

our heart, 
అమన శూోి తరా లనఽ భనం తృడుఔకంటూ, యంటూ, అమన ేరభనఽ భన 

హిదమంలో తుయౌలేదాి ం. 
 

ਦੁਖੁ ਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲ ਜਾਇ ॥ 

dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay. 
and dispell our sorrow and find peace and comfort. 

భరిము భన దఽఃకాతుు యడుచేవ, ళంతిశూౌకాయలనఽ తృ ందఽదాం. 
 

ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਵਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥ 

gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee. 
Through the Guru’s teachings we hear the Divine sound, obtain 
Divine knowledge and realize that God pervades everywhere. 
ఖుయువ్ు ఫో ధనల దాార భనం దివ్య శఫాి తుు యంటాం, దెైవ్జాా నాతుు 
తృ ందఽతాం, బఖవ్ంత డు ఄతుు చోటాల  లయంచి ఈనాుడతు ఖరశిశూి ం. 

 

ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਫਰਭਾ ਗੁਰੁ ਾਰਫਤੀ ਭਾਈ ॥ 

gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee. 
For us, the Guru himself is like all the gods and the goddesses. 

భనఔక ఖుయువ్ు ఄతుు బఖవ్ంత లక, దేవ్తలాల గై ఈంటాడు. 
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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 in words. 

నేనఽ బఖవ్ంత ణణి  తెలకసఽఔకనాు, అమతుు భాటలోల  వ్రిించలేనఽ. 
 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ 

guraa ik dayhi bujhaa-ee. 
O’ my Guru, please bless me with this understanding that: 
ఒ నా ఖుయు, దమచేవ ఇ ఄవ్గహనతో ననఽు అశీయాదించండు: 

 
ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥ 

sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5|| 
I may never forget You, who is the only provider to all living 

beings. 
సభసి తృర ణులఔక ఏక ైఔ రదాత ఄయన తునఽు నేనఽ ఎనుట కీ 

భయచితృో లేనఽ. 
 

శలో కాలక 6 

యతర సాలాలఔక లెళ్ీటం బఖవ్ంత తు కూ రతిఔయౌగించే భాయాం కదతు ఇ 
ళలల ఔం చెఫుత ంది. ఎవ్ర ైతే అమననఽ ేరభతో, మోహభుతో 

సమరించఽఔకంటారో వ్లేల  ఔిఔక తృత ర లవ్ుతాయు. 
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. 
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ਤੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵਾ ਤਵਣੁ ਬਾਣ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥ 

tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee. 
Pilgrimage and cleansing bath is useful if He is pleased. Without 

pleasing Him, what good are ritual cleansings? 
ఖుళ్ీకూ లెళ్ీటం, ుణయశూునం చేవేి  ఎంతో ఈయోఖం ఈంటుంది ఔలేళ్ 
అమన సంతోఴంఫడుతే. అమననఽ సంతోషెటటఔకండా, చేవే నఽల 

వ్లల  రయోజనమేమిట ? 

 

ਜਤੀ ਤਸਰਤਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਤਵਣੁ ਕਰਭਾ ਤਕ ਤਭਲ ਲਈ ॥ 

jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee. 
When I look at the whole world created by Him, (I realize that) 

nothing can be obtained without His blessing. 
అమన సిఴటంచిన రంచం ముతాి తుు చావనుూడు, (నేనఽ 

ఄనఽఔకనుది ఏంటంటే) అమన అశీరాదం లేఔకండా ఏదీ తృ ందలేం. 
 

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. 
ఔశూరి ఖుయు ఫో ధలనఽ యనుుూడు భనసఽస దివ్యజాా నంతో 

తుండుతృో త ంది. 
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ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ 

guraa ik dayhi bujhaa-ee. 
O’ my Guru, please bless me with this understanding that; 

ఒ నా ఖుయుల! ఇ ఄవ్గహనతో ననఽు అశీయాదించఽ. 
 

ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥ 

sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6|| 
I may never forget You, who is the only provider to all living 

beings. 
సభసి తృర ణులఔక ఏక ైఔ రదాత ఄయన తునఽు నేనఽ ఎనుట కీ 

భయచితృో లేనఽ. 
 

శలో కాలక 7 

ఇ ళలల ఔం ఎఔకువ్ జీయత కలం, తృర ంచిఔ కీరిి, ఖురిింు, శకూి 
ఄనఽఖరహభు లతేంచఔతృో తే తుయుయోఖభు ఄతు చెఫుత ంది. 

This stanza states that long life, worldly fame, recognition, and 

power are useless if His Grace is not obtained. 

 

ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਹਰ ਦਸੂਣੀ ਹਇ ॥ 

jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay. 
even if a person lives throughout the four ages, or even ten 

times more, 

ఔ వ్యకూి నాలకఖు ముగలక లేదా ది ర టుల  ఎఔకువ్గ జీయంచినూట కీ, 
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ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀ ਨਾਤਲ ਚਲ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay. 
and even if he is known throughout the world and is obeyed by 

everyone, 
భరిము రంచభంతటా తెయౌవనలడు, రతి ఔురికూ లోఫడున, 

 

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜਸੁ ਕੀਰਤਤ ਜਤਗ ਲਇ ॥ 

changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay. 
has a good name and reputation, with praise and fame 

throughout the world, 
రంచ లయింగ రశంసలక, కీరిితో భంచి ేయు, రకాయతలక ఔయౌగి ఈనాు 

 
ਜ ਤਤਸੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਕ ॥ 

jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay. 
if God’s glance of grace is not achieved, then all this long life 

and reputation in the world is worthless. 

దేవ్ుతు ఔి ఔనడఔతృో తే, ఇ లోఔ౦లో దొరికూనవ్తూు వ్యయీమే. 
 

ਕੀਟਾ ਅੰਦਤਰ ਕੀਟੁ ਕਤਰ ਦਸੀ ਦਸੁ ਧਰ ॥ 

keetaa andar keet kar dosee dos Dharay. 
Such a person is considered very low, (like a lowly worm), and is 

held in contempt by God for forgetting Naam. 
ఄలాంట  వ్యకూి చాలా తఔకువ్గ చాడఫడతాడు, (ఔ చిను 

ుయుఖులాగ) భరిము నామ్ నఽ భరిుతృో వ్డం దాార దేవ్ుతుచే 
తియసురించఫడుత నాుయు. 

 



25 
 

ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰਤਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥ 

naanak nirgun gun karay gunvanti-aa gun day. 
O’ Nanak, God can bless even the unworthy with virtues, 

and can bestow more virtues on the virtuous. 
ఒ నానక్, బఖవ్ంత డు ఄయోఖుయలనఽ ఔూడా సదఽా ణాలతో 

అశీయాదించఖలడు, ుణాయత మలఔక ఎఔకువ్గ. 
 

ਤਹਾ ਕਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਜ ਤਤਸੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ ॥੭॥ 

tayhaa ko-ay na sujh-ee je tis gun ko-ay karay. ||7|| 
I cannot even imagine anyone other than God who can bestow 

virtues upon virtueless. 
సదఽా ణాలనఽ లేతు లరికూ బఖవ్ంత డు తూ భర వ్ారితూ నేనఽ 

ఉశించలేనఽ. 
 

శలో కాలక 8 

ఇ ళలల ఔంలోతు రతి ంకూి 'సఽతుయే' ఄనే దంతో ముదలవ్ుత ంది. 
'సఽతుయే' ఄనే దాతుకూ ఄయాం ూరిి ఏకఖరతతో, యభ బకూితో, మీయు 

యంటును దాతుు వాఔరించడంలో ఎటువ్ంట  ఄరదిషట , ఄయషటత 
లేఔకండా ఈండటం. 

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. 
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ਸੁਤਣ ਤਸਧ ੀਰ ਸੁਤਰ ਨਾਥ ॥ ਸੁਤਣ ਧਰਤਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥ 

suni-ai siDh peer sur naath. suni-ai Dharat Dhaval aakaas. 
By listening to the word of God with love and devotion, a 

person becomes a saint, a religious guide, spiritual leader and a 
great yogi. By listening to the word of God with love and 

devotion, one understands the nature and support system of 
the universe 

దేవ్ుతు లఔయభునఽ ేరభతో, బకూితో యతు, ఔ వ్యకూి యోగి, భత 
భాయాదయశనఽడు, అధాయతిమఔ నామఔకడు, గొూ యోగి ఄవ్ుతాడు. ేరభ, 

బకూితో దేవ్ుతు భాట యనడం దాార యశాు రఔితి, భదిత  వ్యవ్సా 
లనఽ ఄయాం చేసఽఔకంటాయు. 

 

ਸੁਤਣ ਦੀ ਲਅ ਾਤਾਲ ॥ ਸੁਤਣ ਤਹ ਨ ਸਕ ਕਾਲੁ ॥ 

suni-ai deep lo-a paataal. suni-ai pohi na sakai kaal. 
By listening to the word of God, one attains the knowledge of 

the continents and the worlds and the nether regions. By 
listening to the word of God, one is not afraid of death. 

దేవ్ుతు లఔయభునఽ యనటం వ్లల  కండభులక, లోఔభులక, 
రంచభుల యొఔు జాా నభునఽ తృ ందఽతాయు. దేవ్ుతు లఔయభు 

యనటం వ్లల  భయణబమభు ఈండదఽ. 
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ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥ 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. suni-ai dookh paap kaa naas. 
||8|| 

O’ Nanak, His devotees are forever in joy and bliss. Listening to 
the word of God, all pains and sins are erased. ||8|| 

ఒ నానక్, అమన బఔకి లక తుతయభూ అనందంలో ఈంటాయు. దేవ్ుతు 
లఔయభు యనటం వ్లల , ఄతుు ఫాధలక, తృభులక తృో తాయ. ||8|| 

 
శలో కాలక 9 

ఇ ళలల ఔంలోతు రతి ంకూి 'సఽతుయే' ఄనే దంతో ముదలవ్ుత ంది. 
'సఽతుయే' ఄనే దాతుకూ ఄయాం ూరిి ఏకఖరతతో, యభ బకూితో, మీయు 

యంటును దాతుు వాఔరించడంలో ఎటువ్ంట  ఄరదిషట , ఄయషటత 
లేఔకండా ఈండటం. 

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. 
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ਸੁਤਣ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਇੰਦੁ ॥ ਸੁਤਣ ਭੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਭੰਦੁ ॥ 

suni-ai eesar barmaa ind. suni-ai mukh saalaahan mand. 
Listening to the word of God, one obtains the godly qualities 

like that of Shiva, Brahma and Indra. By listening to the word of 
God, even the sinners get enlightened and start singing the 

praises of God. 
దేవ్ుతు లఔయభునఽ యనటం వ్లల , శివ్ుడు, ఫరహమదేవ్ుడు, ఆందఽర డు దెైయఔ 
ఖుణాలక తృ ందఽతాయు. దేవ్ుతు లఔయభునఽ యనటం వ్లల  తృులక ఔూడా 

జాా నోదమభునఽ తృ ందఽతాయు, దేవ్ుతు తృటలనఽ తృడడం ముదలక 
ెడతాయు. 

 

ਸੁਤਣ ਜਗ ਜੁਗਤਤ ਤਤਨ ਬਦ ॥ ਸੁਤਣ ਸਾਸਤ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਦ ॥ 

suni-ai jog jugat tan bhayd. suni-ai saasat simrit vayd. 
By listening to the God’s word, one comes to know the way of 
achieving union with God and how the senses of the human 
body work and by using them properly, learn the art of By 

listening to the God’s Name, one attains spiritual knowledge 
(knowledge of holy scriptures). 

దేవ్ుతు లకయతుు యనడం దాార, దేవ్ుతుతో ఔలయఔనఽ శూధించే భాయాం 
భరిము భానవ్ శరీయ ఆందిరమాలక ఎలా తుచేశూి మనే యషమాతుు  
లట తు సరిగా  ఈయోగించడం దాార, దేవ్ుతు ేయు యనడం దాార, 
అధాయతిమఔ జాా నం (యతర లేకనాల జాా నం) తృ ందడం దాార ఔ వ్యకూి 

ఄతూు నేయుుఔకంటాడు. 
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ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥ 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. suni-ai dookh paap kaa naas. 
||9|| 

O’ Nanak, the devotees are forever in bliss. By listening to God’s 
Name with loving devotion, all pains and sins are eradicated 

ఒ నానక్, బఔకి లక తుతయభూ మీ యభానందంలో ఈంటాయు. బకూి శరదీలతో 
దేవ్ుతు నాభభునఽ యతు, ఄతుు ఫాధలక, తృభులక తుయూమలభు 

చేమఫడతాయ. 
 

శలో కాలక 10 

ఆంతఔక భుందఽ ర ండు చయణాలలో లాగై ఇ ళలల ఔంలోతు రతి ంకూి 
'సఽతుయే' ఄనే దంతో ముదలవ్ుత ంది. 'సఽతుయే' ఄనే దాతుకూ ఄయాం 

ూరిిగ ఏకఖరతతో, యభ బకూితో, మీయు యంటును దాతుు వాఔరించే 
యషమంలో ఎలాంట  అందోళ్న ఈండదఽ. 

As in the previous two stanzas, 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 about accepting what you are listening. 
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ਸੁਤਣ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥ ਸੁਤਣ ਅਿਸਤਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

suni-ai sat santokh gi-aan. suni-ai athsath kaa isnaan. 
By listening attentively to God’s Name, one acquires 

truthfulness, contentment and spiritual knowledge. By listening 
to the God’s Name with loving devotion, one becomes pious, as 

if one has bathed at all the sixty-eight traditional holy places. 
దేవ్ుతు నాభభునఽ శరదీగ యనడ౦ దాార, తుజాయతీ, సంతిి  
భరిము అధాయతిమఔ జాా నాతుు తృ ందఽతాయు. బకూిశరదీలతో దేవ్ుతు 

నాభాతుు యనడం దాార, ఄయలెై ఎతుమిది సంరదామ యతర సాలాలోల  
శూునం చేవనటుల గ, ుణయవ్ంత ల ై తృో తాయు. 

 

ਸੁਤਣ ਤੜ ਤੜ ਾਵਤਹ ਭਾਨੁ ॥ ਸੁਤਣ ਲਾਗ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ 

suni-ai parh parh paavahi maan. suni-ai laagai sahj Dhi-aan. 
By listening to God’s praises with loving devotion, one earns the 

same true honor as one receives by reading books of spiritual 
knowledge. By listening to His praises, one’s mind is effortlessly 

attuned to meditation 
దేవ్ుతు సఽి తితు ేరభతో యనడ౦ దాార, అధాయతిమఔ జాా నఖర౦థాతుు 

చదవ్డ౦ దాార వ్చేు తుజమ ైన గౌయలతుు స౦తృది౦చఽఔక౦టాడు. 
అమన బకూిగీతాలనఽ యనడం దాార, ఔరి భనసఽస ఄరమతుంగ 

ధాయనాతుకూ భళ్లల త ంది. 
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ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥ 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. suni-ai dookh paap kaa naas. 
||10|| 

O’ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy 
and bliss. Listening to His Name with loving devotion all sorrows 

and sins are erased. 
ఒ నానక్, బఖవ్ంత డు బఔకి లక తుతయభూ అనందవాతిలో ఈంటాయు. 
బకూిశరదీలతో అమన ేయు యనగనే సఔల దఽఃకాలక, ఫాధలూ ఄతూు 

తృో తాయ. 
 

శలో కాలక 11 

ఇ ళలల ఔం లో ఖుయు లకయతుు ఏకఖరతతో యనడం యొఔు తృర భుకయతనఽ 
చెుి ంది ఎలాంట  సంకోచం లేఔకండా. 

This stanza further emphasizes the importance of listening with 
concentration and accepting Guru’s word completely, without 

hesitation. 
 

ਸੁਤਣ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕ ਗਾਹ ॥ ਸੁਤਣ ਸਖ ੀਰ ਾਤਤਸਾਹ ॥ 

suni-ai saraa gunaa kay gaah. suni-ai saykh peer paatisaah. 
By listening to God’s praises, one becomes immensely virtues. 

By listening to God’s Name with loving devotion one attains 
prestigious status like that of social and religious leaders and 

emperors. 
దేవ్ుతు రశంసలక యనడ౦ దాార, వ్యకూి ఎ౦తో భ౦చిలడు ఄవ్ుతాడు. 

దేవ్ుతు నాభభునఽ బకూితో యనడ౦ దాార, శూభాజఔ, 
భతనామఔకలక, చఔరవ్యుి లఔక ఈనుంత రతిశుా తమఔ మ ైన శూా నాతుు 

స౦తృది౦చఽఔక౦టాయు. 
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ਸੁਤਣ ਅੰਧ ਾਵਤਹ ਰਾਹੁ ॥ ਸੁਤਣ ਹਾਥ ਹਵ ਅਸਗਾਹੁ ॥ 

suni-ai anDhay paavahi raahu. suni-ai haath hovai asgaahu. 
By listening to His praises, even a spiritually ignorant finds his 

way to salvation. By listening to God’s name, the one 
understands the mysteries of worldly-ocean 

అమన రశంసలనఽ యనడం దాార అధాయతిమఔ ఄజాా తు ఔూడా 
మోక్ష్భారా తుు ఔనఽగొంటాడు. దేవ్ుతు నాభభునఽ యతు, తృర ంచిఔ-

భశృసభుదరు యహశూయలనఽ ఄయాం చేసఽఔకంటాడు. 
 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥ 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. suni-ai dookh paap kaa naas. 
||11|| 

O Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and 
bliss bliss. Listening to His praises all sorrows and sins are 

erased. 
ఒ నానక్, బఖవ్ంత డు బఔకి లక తుతయభూ మీ అనందవాతిలో ఈంటాయు. 

అమన శూోి తరా లక యనటం వ్లల  ఄతుు దఽఃకాలక తృో తాయ. 
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శలో కాలక 12 

ఇ ళలల ఔం భరిము తయులత వ్చేు భూడు ంఔకి లక సయాశకూిభంత డెైన 
దేవ్ుతుెై సంూయి యళాసం ఔయౌగి ఈండటం ఖురించి చెతృి య. 

'భనుయ్' ఄనే దాతుకూ ఏ భాతరం మినశృయంు లేఔకండా దేవ్ుతు 
చితాి తుు ూరిిగ అమోదించడం ఄతు ఄయాం. ‘భనుయ్’ వాతిలో ఈను 

వ్యకూి యొఔు అధాయతిమఔ శూా య చాలా ఎఔకువ్గ ఈంది, దాతుతు ఏ 
దాలక యవ్రించలేవ్ు. ఄంటే సయాశకూిభ౦త డెైన దేవ్ుడు ఏ తు 
చేవనా, ఄది భన౦ ూరిిగ నభుమతాం. ఄంటే కైవ్లం ఄవ్గహన 

భాతరమే కఔకండా యళాసంతో జీయంచడం ఄతు ఄయాం. 
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. 

 

ਭੰਨੇ ਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

mannay kee gat kahee na jaa-ay. jay ko kahai pichhai 
pachhutaa-ay. 

The state of mind of a true believer in God cannot be described. 
One who tries to describe this shall regret the attempt. 

దేవ్ుతుమందఽ తుజమ ైన యళావ యొఔు భానవఔ వాతితు వ్రిించలేభు. 
దీతుతు యవ్రించడాతుకూ రమతిుంచేలడు అ రమతుం చేవనందఽఔక 

చింతిశూి డు. 
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ਕਾਗਤਦ ਕਲਭ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰੁ ॥  

ਭੰਨੇ ਕਾ ਫਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kaagad kalam na likhanhaar.  
mannay kaa bahi karan veechaar. 

No one is able to write about the spiritual state of mind of a 
true believer in God, even though some people do reflect over 

it anyway. 
కొ౦తభ౦ది దేవ్ుతుెై తుజమ ైన యళావ అధాయతిమఔ భానవఔ వాతితు 

రతిత౦త౦చినూట కీ దాతు  ఖుర౦ిచి ఎవ్యూ లర మలేయు. 
 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥  

ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੨॥ 

aisaa naam niranjan ho-ay. 
 jay ko man jaanai man ko-ay. ||12|| 

Yes, such are the virtues of the immaculate Naam, realized only 
by the one who truly believes in it and lives accordingly. 

ఄవ్ునఽ, సాచఛమ ైన నామ్ యొఔు సదఽా ణాలక ఄలాంట య, దాతుతు 
తుజంగ యశావంచి, తదనఽఖుణంగ జీయంచేలడు భాతరమే 

ఖరశించఖలడు. 
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శలో కాలక 13 

ఖత ంఔకి లలో 'భనుయ్' ఄనే దం లడఫడుంది, ఄంటే బఖవ్ంత ణణి  
ఎఔకువ్గ ేరమించే లడు భరిము అమనటల  ూరిి యళాసం ఔయౌగి 

ఈండేలడు ఄతు ఄయీం. ఇ ళలల ఔంలోనా, అ ర ండు ంఔకి లోల నా రతి ంకూి 
'భనుయ్' ఄనే దంతో ముదలవ్ుత ంది. 'బఖవ్ంత డుెై ూరిి 

యళాసం ఈండు, అ యళాశూతుు చితియదిీతో జీయంచడం' ఄనే కూరమ. అ 
యళాసం తో జీయంచడం వ్లల  ఔయౌగై రయోజనాలనఽ ఔూడా ఇ ళలల ఔం 

తెయౌమజైసఽి ంది. 
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. 

 

ਭੰਨੈ ਸੁਰਤਤ ਹਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ ਭੰਨੈ ਸਗਲ ਬਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥ 

mannai surat hovai man buDh. mannai sagal bhavan kee suDh. 
The mind and intellect of a true believer in God becomes 

spiritually enlightened. By having complete faith in God will 
make one knowledgeable about all the world and the realm. 

(that God is pervading everywhere) 
దేవ్ుతుమందఽ తుజమ ైన యళాసఽల భనసఽస, ఫుదిీ  అధాయతిమఔ జాా తుగ 
భాయుతాయ. దేవ్ుతుెై ూరిి యళాసం ఔయౌగి ఈండటం వ్లల  రంచం 

ఖురించి జాా నాతుు తృ ందఖలకఖుతాడు. (అ దేవ్ుడు ఄతుుచోటాల  లయంచి 
ఈనాుడు) 
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ਭੰਨੈ ਭੁਤਹ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥  

ਭੰਨੈ ਜਭ ਕ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥ 

mannai muhi chotaa naa khaa-ay. 
 mannai jam kai saath na jaa-ay. 

By having complete faith in God, one does not suffer the pain 
from worldly evils. By having complete faith in God, one does 

not have to face the demon of death. 
దేవ్ుతుెై ూరిి యళాసం ఔయౌగి ఈండటం వ్లల , తృర ంచిఔ చెడుల వ్లల  

ఔయౌగై ఫాధలక డయు. 
దేవ్ుతుెై ూరిి యళాసం ఔయౌగి ఈండటం వ్లన, భయణం యొఔు 

బూతాతుు ఎదఽయుఔకనే ఄవ్సయం ఈండదఽ. 
 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥  

ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੩॥ 

aisaa naam niranjan ho-ay. 
 jay ko man jaanai man ko-ay. ||13|| 

Yes, such are the virtues of the immaculate God, realized only 
by the one who truly believes in it and lives accordingly. 
ఄవ్ునఽ, ఄయత ర డెైన దేవ్ుతు సదఽా ణాలక ఄలాంట య, తుజంగ 

యశావంచి, దాతుకూ ఄనఽఖుణంగ తుజంగ యశావంచే వ్యకూి దాార 
భాతరమే ఄయ శూక్ష్యతురిశూి యు. 

 
 

శలో కాలక 14 
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ఆంతఔభుందఽ ంఔకి లలో లాగనే, ఇ ంఔకి లక ఔూడా 'భనెైు' ఄనే 
దంతో ముదలవ్ుత ంది. ఆది 'దేవ్ుతుెై ూరిి యళాసం ఔయౌగి, అ 
యళాశూతుు చితియదిీతో జీయంచడం' ఄనే కూరమతో ఇ దం ఄయీం 

ఈంటుంది. అ యళాసం తో జీయంచడం వ్లల  ఔయౌగై రయోజనాలనఽ ఔూడా 
ఇ ంకూి చెుి ంది. 

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. 
 

ਭੰਨੈ ਭਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥ ਭੰਨੈ ਤਤ ਤਸਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ 

mannai maarag thaak na paa-ay. mannai pat si-o pargat jaa-ay. 
The spiritual path of the faithful shall never be blocked. The 

faithful shall depart with honor and fame. 
యళాసఽల అధాయతిమఔ భాయా౦ ఎనుట కీ ఄడుడ కోఔూడదఽ. యళాసఽలక 

గౌయవ్భుతోనఽ కీరిితోనా ఈండుతృో లయౌ. 
 

ਭੰਨੈ ਭਗੁ ਨ ਚਲ ੰਥੁ ॥ ਭੰਨੈ ਧਰਭ ਸਤੀ ਸਨਫੰਧੁ ॥ 

mannai mag na chalai panth. mannai Dharam saytee san-
banDh. 

The faithful do not follow empty religious rituals. The faithful 
are firmly bound to the truth and righteousness ( Dharma). 

యళాసఽలక ఉరికై భతయమ ైన అచారలనఽ ఄనఽసరించయు. 
నభమఔమ ైన లయు సతాయతుకూ, ధరమతుకూ  ఔటుట ఫడు ఈంటాయు. 
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ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੪॥ 

aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||14|| 
Yes, such are the virtues of the immaculate God, realized only 

by the one who truly believes in it and lives accordingly. 
ఄవ్ునఽ, ఄయత ర డెైన దేవ్ుతు సదఽా ణాలక ఄలాంట య, తుజంగ 

యశావంచి, దాతుకూ ఄనఽఖుణంగ తుజంగ యశావంచే వ్యకూి దాార 
భాతరమే ఄయ శూక్ష్యతురిశూి యు. 

 
శలో కాలక 15 

'దెైవ్ంెై ూరిి యళాసం తో, అ యళాశూతుు చితియదిీతో జీయంచడాతుకూ' 
ఄతు ఄయాం వ్చేు 'భనెైు' ఄనే దంతో ముదలయేయ భూడు కీయినలోల  ఆది 
చివ్రిది. యళాసం తో జీయంచడం వ్లల  ఔయౌగై రయోజనాలనఽ ఔూడా ఇ 

ళలల ఔం చెుి ంది. 
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. 
 

ਭੰਨੈ ਾਵਤਹ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ ਭੰਨੈ ਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥ 

mannai paavahi mokh du-aar. mannai parvaarai saaDhaar. 
A true believer in God, attains freedom from worldly 

attachments (falsehood). A true believer in God,paves the way 
to connect entire family with God. 

బఖవ్ంత డుతు యశావంచే తుజమ ైన యళావ తృర ంచిఔ ఫంధాల నఽంచి 
(ఄసతయం) యభుకూి తు తృ ందఽతాడు. దేవ్ుతుతు తుజంగ నమేమలడు తన 

ఔకటుంఫాతుు దేవ్ుతుతో ఔలటాతుకూ దారి లేశూి డు. 
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ਭੰਨੈ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ॥ ਭੰਨੈ ਨਾਨਕ ਬਵਤਹ ਨ ਤਬਖ ॥ 

mannai tarai taaray gur sikh. mannai naanak bhavahi na bhikh. 
Such a believer not only saves himself but also saves other 

Guru’s disciples. O’ Nanak, such a believer in Naam does not 
beg for favors from anyone. 

ఄలాంట  యళావ తననఽ తానఽ యక్ష్ుంచఽకోవ్డమే కఔకండా ఆతయ ఖుయు 
శిష యలనఽ ఔూడా కతృడతాడు. ఒ నానక్, ఄలాంట  నామ్ నఽ నమేమ 

యళావ, ఎవ్రి నఽంచి ఏమీ కోయుకోడు. 
 

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

aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||15|| 
Yes, such are the virtues of the immaculate God, realized only 

by the one who truly believes in it and lives accordingly. 
ఄవ్ునఽ, ఄయత ర డెైన దేవ్ుతు సదఽా ణాలక ఄలాంట య, తుజంగ 

యశావంచి, దాతుకూ ఄనఽఖుణంగ తుజంగ యశావంచే వ్యకూి దాార 
భాతరమే ఄయ శూక్ష్యతురిశూి యు. 
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శలో కాలక 16 

ఇ ళలల ఔంలో 'ంచ' ఄనే దాతుు చాలాశూయుల  లడాయు. ంచ ఄంటే 
'ఎంచఽఔకను వ్యకూి' ఄతు ఄయాం. భాయతదేశంలో, ఔ గర భంలో ఐదఽఖుయు 

గౌయవ్ భరిము ఫాధయతాముతమ ైన వ్యఔకి లనఽ రజల భధయ 
యలదాలనఽ రిషురించడాతుకూ ఎంఔ చేశూయు. లరితు 'ంచ' ఄతు 
యౌచేలయు- ఎంచఽఔకనులయు ఄతు. ఆఔుడ ఖుయునానక్ ంచనఽ 
'సఽతుయే' (ేరభతో భరిము బకూితో దేవ్ుతు నాభసమయణ యనడం) 

భరిము 'భనెైు' (దేవ్ుతుెై ూరిి యళాసం ఔయౌగి ఈండటం) అచరించే 
లరితు ఎంఔ చేవన లయుగ ేరొుంటాయు. 'సఽతుయే', 'భను' ఄనే 

ర ండు చివ్రి ంఔకి లోల  యవ్రించఫడాడ య. 
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. 
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ੰਚ ਰਵਾਣ ੰਚ ਰਧਾਨੁ ॥ ੰਚ ਾਵਤਹ ਦਰਗਤਹ ਭਾਨੁ ॥ 

panch parvaan panch parDhaan. panchay paavahi dargahi 
maan. 

They who listen to and who obey God’s Name become Panch 
(approved by God) and the leaders. These approved ones are 

honored in God’s court. 
ఎవ్ర ైతే దేవ్ుతు నాభాతుు యతు భరిము తృట శూి రో లయు ంచ్ (దేవ్ుతు 

దాార అమోదించఫడు) భరిము నామఔకలక ఄవ్ుతాయు. ఇ 
అమోది౦చిన లయు దేవ్ుతు అశూా నంలో గౌయయ౦ఫడతాయు. 

 

ੰਚ ਸਹਤਹ ਦਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥ 

panchay sohahi dar raajaan. panchaa kaa gur ayk Dhi-aan. 
They grace the court of God, the king of all the kings. Their 

minds always remain attuned to the divine word. 
లయు దేవ్ుతు అవ్యణభునఽ, రజులనందరితు అశూా నాతుు 

ఄనఽఖరశిశూి యు. లరి భనసఽసలక ఎలలుూడా దెైలతుకూ ఔటుట ఫడు 
ఈంటాయ. 
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ਜ ਕ ਕਹ ਕਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤ ਕ ਕਰਣ ਨਾਹੀ ਸੁਭਾਰੁ ॥ 

jay ko kahai karai veechaar. kartay kai karnai naahee sumaar. 
No matter how much anyone tries to explain and describe, the 

actions of the Creator cannot be comprehended 
ఎవ్యు ఎంత రమతిుంచినా, యవ్రించడాతుకూ రమతిుంచినా, సిఴటఔయి 

చేవే చయయలనఽ ఄయాం చేసఽకోలేం. 
 

ਧਲੁ ਧਰਭੁ ਦਇਆ ਕਾ ੂਤੁ ॥ ਸੰਤਖੁ ਥਾਤ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਤ ॥ 

Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot. santokh thaap rakhi-aa jin soot. 
Righteousness is the force (Dhaul-the mythical bull) supporting 
the world, and righteousness comes from compassion. Dharma 
(God’s Law) based on compassion, righteousness and patience, 

supports this earth. 
ధయమమే (ధౌల్- తృౌరణణఔ ెదిది) రంచాతుు ఫలయుసఽి ంది, భరిము 

తూతి ఔయుణ నఽండు వ్సఽి ంది. ఔయుణ, తూతి, సహనం అధాయంగ ధయమం 
(దేవ్ుతు ధయమళసిరం) ఇ బూమితు ఫలయుసఽి నుది. 

 
ਜ ਕ ਫੁਝ ਹਵ ਸਤਚਆਰ ੁ॥ ਧਵਲ ਉਤਰ ਕਤਾ ਬਾਰੁ ॥ 

jay ko bujhai hovai sachiaar. Dhavlai upar kaytaa bhaar. 
If one understands this concept then he comes to know the real 
truth, that it is the Law of God that keep the universe in balance 

and not the bull. 
ఇ భావ్ననఽ ఄయాం చేసఽఔకంటే, తుజమ ైన సతాయతుు తెలకసఽఔకంటాడు, 
ఄది యళాతుు ెదిలళ్లీ కఔకండా దేవ్ుతు ధయమమే సభత లయతలో 

ఈంచఽత ంది. 
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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 beyond this world-so very many! What power 

holds them, and supports their weight? 
ఇ రంచాతుకూ ఄతీతమ ైన ఎనోు రంచాలక-ఈనాుయ! ఏ శకూి లట తు 

ట టవ్ుంచఽత ంది, లట  ఫయువ్ునఽ తటుట ఔకంటుంది? 

 
ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਰੰਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ ਸਬਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਭ ॥ 

jee-a jaat rangaa kay naav. sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam. 
There are countless species of creatures with various colors and 
names, The ever-flowing pen of God has written the account of 

all. 

యయధ యంఖులక, ేయలతో ల ఔులేనతుు తృర ణులక ఈనాుయ, బఖవ్ంత డు 
తుతయమ ైన ఔలంతో లట  ఖురించి రమటం జరిగింది. 

 

ਹੁ ਲਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਲਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕਤਾ ਹਇ ॥ 

ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay. 
Only a rare person knows how to write this account. Just 

imagine what a huge scroll it would take! 
ఇ కాతా తు ఎలా రమాలో ఄయుదెైన వ్యకూికూ భాతరమే తెలకసఽ. ఄది 

ఎంత ెది చఽటటనఽ తీసఽఔకంటుందో  ఔుశూరి ఉశించండు! 
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ਕਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਤਲਹੁ ਰੂੁ ॥ ਕਤੀ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਕਣੁ ਕੂਤੁ ॥ 

kaytaa taan su-aalihu roop. kaytee daat jaanai koun koot. 
What power! What fascinating beauty! (of nature) And what 

gifts! (nature’s bounties) Who can know their extent? 
ఏం శకూి! ఏం భనోహయమ ైన ఄ౦ద౦! (రఔితియొఔు) భరి ఏం వ్రలక! 

(రఔితి ఄనఽఖరశృలక) లరి రిధితు ఎవ్యు తెలకసఽకోఖలయు? 

 

ਕੀਤਾ ਸਾਉ ਕ ਕਵਾਉ ॥ ਤਤਸ ਤ ਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥ 

keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. tis tay ho-ay lakh daree-aa-o. 
The vast expanse of the Universe got created (by Him) with One 
Word! From that emerged millions of lives and systems to run 

the universe. 
యళలమ ైన యశాం ఔు భాటతో (అమన దాార) సిఴటంచఫడుంది! 
దాతు నఽండు లక్ష్లాది జీయతాలక, వ్యవ్సాలక యశాం నఽ నడడాతుకూ 

ఈదభయంచాయ. 
 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

kudrat kavan kahaa veechaar. vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
Who am I to express my thoughts about the extent of Your 

Nature? I am so powerless, that I am not even worthy of 
sacrificing myself once for You. 

తూ సాభావ్ం ఎంత మేయఔక ఈందో  వ్యఔిం చేమడాతుకూ నేనెవ్యు? నేనఽ 
శకూిలేతు లడుతు, నేనఽ ఔుశూరి ఔూడా తూ కోసం తాయఖం చేమడాతుకూ 

ఄయుహ డనఽ కదఽ. 
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ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat 
nirankaar. ||16|| 

O’ God, whatever pleases You, is best for us. O’ God,You are 
eternal and formless one. 

ఒ బఖవ్ంత డా, మీఔక ఏది నచిునా, భాఔక ఈతిభమే. ఒ బఖవ్ంత డా, 
తూవ్ు ళశాతమ ైన, యూ యశిత డనఽ. 

 

శలో కాలక 17 

తయులతి భూడు ంఔకి లోల  రతి ంకూి 'ఄశంఖ్' ఄనే దంతో 
ముదలవ్ుత ంది, ఄంటే ల ఔులేనతుు లేదా ఄనంతం ఄతు ఄయాం. ఇ 
ంఔకి లోల  దేవ్ుతు సిఴట  యొఔు యశూి యతాాతుు ఖుయునానక్ అశుయయం 

భరిము రశంసనఽ వ్యఔిం చేసఽి నాుయు. 
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. 
 

ਅਸੰਖ ਜ ਅਸੰਖ ਬਾਉ ॥ ਅਸੰਖ ੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤ ਤਾਉ ॥ 

asaNkh jap asaNkh bhaa-o. asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o. 
Countless people, meditate on Your Name and remember You 
with Love. Countless are those who worship You, and perform 

austere disciplines. 
ల ఔులేనతుు భంది, మీ ేయు మీద ధాయనం చేశూి యు భరిము మీయు 

ేరభతో ఖుయుి ెటుట ఔకంటాయు. తునఽు అరధించేలయు, ఔఠోయ మ ైన 
ఔరభశిక్ష్ణలక చేవేలయు ల ఔులేనంత భంది. 
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ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਭੁਤਖ ਵਦ ਾਿ ॥ ਅਸੰਖ ਜਗ ਭਤਨ ਰਹਤਹ ਉਦਾਸ ॥ 

asaNkh garanth mukh vayd paath. asaNkh jog man rahahi udaas. 
Countless are those who recite holy books. Countless are Yogis, 

whose minds remain detached from the world. 
L]89యతర ఖరంధాలనఽ చదిలేలయు ల ఔులేనంత భంది. యోఖులక 
ల ఔులేనంత భంది ఈనాుయు, లరి భనసఽసలక ఇ రంచం నఽంచి 

దాయంగ ఈంటాయ. 
 

ਅਸੰਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥ 

asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar. asaNkh satee asaNkh 
daataar. 

Countless devotees contemplate the virtues and wisdom of the 
Almighty. There are countless holy persons and countless 

philanthropists. 
ఄసంకాయఔమ ైన బఔకి లక సయాశకూిభంత తు యొఔు సదఽా ణాలనఽ, 

జాా నాలనఽ ఖురించి అలోచిశూి యు. ఄఔుడ చాల భ౦ది రియదఽీ లక, 
ల ఔులేనతుు రోకయులకనాుయు. 

 

ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਭੁਹ ਬਖ ਸਾਰ ॥ ਅਸੰਖ ਭਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥ 

asaNkh soor muh bhakh saar. asaNkh mon liv laa-ay taar. 
There are countless heroic warriors who face the brunt of 

attack in battle. Countless are silent devotees who are attuned 
to God, in single-minded devotion. 

ముదీంలో దాడు యొఔు తీవ్రతనఽ ఎదఽరొునే యోధఽలక ఈనాుయు. 
ఏఔభనసఽసతో బఖవ్ంత తు కూ ఄంకూతమ ైన భ్న బఔకి లక చాలాభంది 

ఈనాుయు. 
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ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

kudrat kavan kahaa veechaar. vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
As powerless as I am, how can I describe Your immense 

creation. I have nothing to offer that befits Your Greatness. 
Offering even my life will not suffice. 

ఄసలక శకూిలేతు నేనఽ, తూ ఄతృయ సిఴటతు ఎలా వ్రిించఖలనఽ. నేనఽ మీ 
గొూదనాతుు వ్రిించటాతుకూ నా దఖాయ ఏమీ లేదఽ. నా జీయతాతుు 

ఄరిూంచినా సరితృో దఽ. 
 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat 
nirankaar. ||17|| 

O’ God, whatever pleases You, is best for all. You alone, are the 
Formless and the eternal one. 

ఒ బఖవ్ంత డా, తూఔక ఏది ఄయతే ఆషటమే ఄది ఄందరికూ సర ైనది. తూవ్ు 
భాతరమే, యూయశిత డు, ళశాత డయ. 

 
 
 
 



48 
 

శలో కాలక 18 

ఆంతఔక భుందఽ ంఔకి ల లాగనే, ఇ ంఔకి లలో ఔూడా 'ఄసంఖ్' ఄనే 
దంతో ముదలవ్ుత ంది, దీతు ఄయాం ల ఔులేనతుు లేదా ఄనంతం ఄతు. 

రంచంలో రఫలకత ను యయధ యకల చెడుల టల  ఖుయునానక్ 
యసమమం వ్యఔిం చేసఽి నాుయు. చివ్రికూ, బఖవ్ంత డు భాతరమే 

ళశాతమ ైన, యూం లేతు వ్యకూి ఄతు, అమననఽ ఏది సంతోషెట టనా 
ఄందరికీ ఈతిభమ ైనదతు అమన ేరొునాుయు. 

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. 
 

ਅਸੰਖ ਭੂਰਖ ਅੰਧ ਘਰ ॥ ਅਸੰਖ ਚਰ ਹਰਾਭਖਰ ॥ 

asaNkh moorakh anDh ghor. asaNkh chor haraamkhor. 
Countless are fools, blinded by ignorance. Countless are thieves 

and embezzlers. 
ల ఔులేనతుు భూయుు లక, ఄజాా నంతో ఔళ్లీభూసఽఔకనాుయు. 

ల ఔులేనతుు దొంఖలక, ఄహరించేలయు. 
 

ਅਸੰਖ ਅਭਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜਰ ॥ 

asaNkh amar kar jaahi jor. 
Countless impose their will on others by force. 

ల ఔులేనతుు లరి ఫాధయతతు ఆతయులెై ఫలవ్ంతంగ లేశూి యు. 
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ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਤਆ ਕਭਾਤਹ ॥ ਅਸੰਖ ਾੀ ਾੁ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ 

asaNkh galvadh hati-aa kamaahi. asaNkh paapee paap kar jaahi. 
Countless are cut-throats and ruthless killers. Countless are 

sinners who keep on sinning. 
ల ఔులేనతుు గొంత లక కోవే, దమలేతు హంతఔకలక. తృలక చేవే 

ల ఔులేతు తృులక. 
 

ਅਸੰਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ਤਪਰਾਤਹ ॥ ਅਸੰਖ ਭਲਛ ਭਲੁ ਬਤਖ ਖਾਤਹ ॥ 

asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi. asaNkh malaychh mal bhakh 
khaahi. 

Countless are liars, wandering lost in their lies. Countless are 
wicked who thrive on immoral behavior. 

ల ఔులేనంత భంది ఄఫదాీ లక చెేూలయు, లరి ఄఫదాీ లలోనే ఄతుు 
కోలోూతాయు. ఄనెైతిఔ రవ్యినెై వ్ిదిీ  చెందఽత ను ల ఔులేనతుు భంది 

దఽరమయుా లక. 
 

ਅਸੰਖ ਤਨੰਦਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਬਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

asaNkh nindak sir karahi bhaar. naanak neech kahai veechaar. 
Countless are slanderers who continue committing sins by 

speaking ill of others Lowly Nanak, only expresses this thought, 
who am I to assess 

ఆతయుల ఖురించి చెడుగ భాటాల డటం దాార తృతృలక చేసాి  ఈండే లయు 
ల ఔులేనతుు, ఇ అలోచననఽ భాతరమే వ్యకీిఔరిశూి యు, నేనఽ ఄంచనా 

లేమడాతుకూ ఎవ్యు? 
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ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

vaari-aa na jaavaa ayk vaar. jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 
I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my 
life. O’ God, whatever pleases You, that alone is the best deed 

for all. 
తూ గొూదనాతుు నేనఽ ఄరిూంచడాతుకూ ఏమీ లేదఽ, చివ్రికూ నా జీయతం 
ఔూడా. ఒ బఖవ్ంత డా, తునఽు ఏది ఄయతే సంతోషెడుత ందో  ఄది 

ఄందరికీ ఈతిభభయనది. 
 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥ 

too sadaa salaamat nirankaar. ||18|| 
You alone, are the Formless and eternal 

మీయు భాతరమే, అకయం లేతు ళశాతమ ైనలయు 
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శలో కాలక 19 

భునఽట  ంఔకి ల లాగనే, ఆఔుడ రతి ంకూి ఔూడా 'ఄశంఖ్' ఄనే 
దంతో ముదలవ్ుత ంది, దీతు ఄయాం ల ఔులేనతుు లేదా ఄనంతం ఄతు. 
ఇ ళలల ఔంలో ఖుయునానక్ అశుయయంలో భాటాల డుతూ, దేవ్ుతు సిఴట  ఎంత 
యళలమ ైనది ఄంటే దాతు గొూతనాతుు వ్రిించే శకూి ఏ దాలఔక లేదఽ. 
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. 

 

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ ਅਗੰਭ ਅਗੰਭ ਅਸੰਖ ਲਅ ॥ 

asaNkh naav asaNkh thaav. agamm agamm asaNkh lo-a. 
Countless are the names of Your creations and countless their 

places. There are countless worlds that are inaccessible and 
beyond imagination. 

మీ సిఴట  యొఔు ేయుల  ల ఔులేనతుు భరిము లట  సాలాలక 
ల ఔులేనతుు. దొయఔతు భరిము ఉహఔక ఄందతు లోకలక ల ఔులేనతుు 

ఈనాుయ. 
 

ਅਸੰਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਬਾਰੁ ਹਇ ॥ 

asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay. 
Even to say it just countless will be a blunder, and worthy of 

blame. 
ఄది ఔూడా ల ఔులేనంత గ చెతృూలంటే తుూ, భరిము తుందఔక 

ఄయహమ ైనది. 
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ਅਖਰੀ ਨਾਭੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥ 

akhree naam akhree saalaah. akhree gi-aan geet gun gaah. 
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. It is through the 
medium of words that divine knowledge can be acquired, His 

praises be sung andvirtues be known. 
అ దాల ఈయోఖం వ్లలనే అమన ేయునఽ ఔూడా యనవ్చఽు. అ 

దాల ఈయోఖం దాార అమన తృటలక ఔూడా యనవ్చఽు. అ భాటల  
దాారనే దెైయఔ జాా నాతుు తృ ందవ్చఽు, అమన తృటలక, సదఽా ణాలక 

తెలకశూి య. 
 

ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਫਲਣੁ ਫਾਤਣ ॥ ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰਜਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥ 

akhree likhan bolan baan. akhraa sir sanjog vakhaan. 
The written and spoken language can only be expressed using 

words. Only through words one’s destiny can be explained. 
రవే భరిము భాటాల డే భాషలోతు దాలనఽ ఈయోగించి భాతరమే 
చెూవ్చఽు. కైవ్లం భాటల దాారనే ఔరి యధితు యవ్రించవ్చఽు. 

 

ਤਜਤਨ ਤਹ ਤਲਖ ਤਤਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥ ਤਜਵ ਪੁਰਭਾ ਤਤਵ ਤਤਵ ਾਤਹ ॥ 

jin ayhi likhay tis sir naahi. jiv furmaa-ay tiv tiv paahi. 
He, who has written everybody’s destiny, is beyond destiny. As 

He ordains, 
so do we receive. 

ఄందరి యధితు యచించిన లడు, యధికూ ఄతీత డెై ఈనాుడు. అమన ఄలా 
ఄ౦ది౦చడ౦ వ్లల  భన౦ వాఔరిశూి ౦ 
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ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥ ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਹੀ ਕ ਥਾਉ ॥ 
jaytaa keetaa taytaa naa-o. vin naavai naahee ko thaa-o. 
The created universe is the manifestation of Your Name. 

Without Your 
సిఴటంచిన యశామే  మీ ేయు యొఔు వ్యకీిఔయణ. మీ ేయు లేఔకండా, 

ఄసలక ఏ చోటు లేదఽ. 
 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

kudrat kavan kahaa veechaar. vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 
How can I comprehend and describe Your creation? I am so 
powerless to do so. I have nothing to offer that befits Your 

Greatness, not even my life. 
నేనఽ మీ సిఴటతు ఎలా ఄయాం చేసఽకోఖలనఽ భరిము ఎలా 

యవ్రించఖలనఽ? ఄలా చేమడాతుకూ నాఔక శకైి లేదఽ. నా జీయతమే కదఽ, 
తూ గొూదనాతుకూ ఄరిూంచడాతుకూ ఏమీ లేదఽ. 

 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat 
nirankaar. ||19|| 

O’ God, whatever pleases You, that alone is the best deed for 
all. You alone, are the Formless and eternal. 

ఒ బఖవ్ంత డా, తునఽు ఏది ఄయతే సంతోషెడుత ందో  ఄది ఄందరికీ 
ఈతిభభయనది. తూవ్ు భాతరమే, యూయశితమ ైన, ళశాతమ ైన 

లడుయ. 
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శలో కాలక 20 

ఇ ంఔకి లోల  ఖుయునానక్ అధాయతిమఔ 'రక్ష్యళ్న' యొఔు తృర భుకయతనఽ 
చెతృూయు. చెడు అలోచనలక, చెడు నఽలక భన భనసఽసలఔక శృతు 
ఔయౌగిశూి య. ఇ చెడుతు ేరభతో బఖవ్ంత తు ధాయనం చేమడం దాార 
భన భనసఽస నఽంచి తొలగించవ్చఽు. ఇ ంఔకి లలో ఖుయునానక్ 
భాటాల డుతూ, ఔ వ్యకూి యత ర డఖునఽ, ఔయమల వ్లల  కదఽ, దేవ్ుతు 

నాభాతుు ేరభతో, బకూితో తుభజీనం చేమడం దాార. 
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 canbe 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 ॥ ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰਸੁ ਖਹ ॥ 

bharee-ai hath pair tan dayh. paanee Dhotai utras khayh. 
When the hands and the feet and the body are dirty, water can 

wash away the dirt. 
చేత లక, కళ్లల , భరిము శరీయం భురికూగ ఈనుుూడు తూళ్లల  భురికూతు 

దాయం చేశూి య. 
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ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜੁ ਹਇ ॥ ਦ ਸਾਫੂਣੁ ਲਈ ਹੁ ਧਇ ॥ 

moot paleetee kaparh ho-ay. day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay. 
When the clothes are soiled and stained by urine, soap can 

wash them clean. 
ఫటటలక భట ట  భరిము భూతరం దాార తడువనుూడు, సఫుుతో లట తు 

యబరంగ ఔడఖవ్చఽు. 
 

ਬਰੀ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ਸੰਤਗ ॥ ਹੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰਤਗ ॥ 

bharee-ai mat paapaa kai sang. oh Dhopai naavai kai rang. 
But when the intellect is stained and polluted by sin, it can only 
be cleansed by meditating on God’s Name with loving devotion. 

కతూ ఫుదిీ  కూ ఔళ్ంఔం వ్చిు, భయౌనమ ైన ుూడు, ేరభూయాఔబకూితో 
దేవ్ుతు నాభాతుు ధాయతువేినే ఄది యతరం ఄవ్ుత ంది. 

 

ੁੰ ਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਹ ॥ ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲ ਜਾਹੁ ॥ 

punnee paapee aakhan naahi. kar kar karnaa likh lai jaahu. 
Virtuous and sinner are not just names or words for saying,  

Whatever deeds you do in this world, you will take their record 
along with you. 

ుణాయత మడు, తృతృత మడు చెూటాతుకూ కైవ్లం ేయుల  కదఽ, ఇ 
రంచంలో మీయు ఏ నఽలక చేవనా, లట తు మీ లెంట తీసఽఔక 

లెఱలల యౌసందే. 
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ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥ ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥ 

aapay beej aapay hee khaahu. naanak hukmee aavhu jaahu. 
||20|| 

You shall harvest what you plant (rewards and punishments 
are accordinging to our deeds) O’ Nanak, by His divine law you 

will come and depart from 
this world. based on your deeds. 

మీయు నాట న లట తు (రతిపలం భరిము శిక్ష్లక భా నఽలఔక 
ఄనఽఖుణంగ ఈంటాయ) మీయు ండుంచవ్చఽు. ఒ నానక్, అమన 

దెైయఔ తుమభం రకయం ఇ కరయల ఫట ట  ఇ రంచం లోకూ వ్చిు లెళ్తి  
ఈంటాయు. 
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శలో కాలక 21 

ఇ ళలల ఔంలో ఖుయునానక్ భాటాల డుతూ, ఔ వ్యకూి యతర మ ైన రదేశంలో 
శూునం చేమడం వ్లల  కఔకండా, దేవ్ుతు ేరభ భరిము బకూి తో ఈండటం 

దాార యత ర డు ఄవ్ుతాడతు చెఫుతాడు. ఔ వ్యకూి ఎంత జాా నం 
సంతృదించినా, అమన గొూతనాతుు తెలకసఽకోవ్డం లేదా అమన 

సిఴట  లోతు యహశూయలనఽ తెలకసఽకోవ్డం శూధయం కదఽ. ఔ వ్యకూి ఎంత 
జాా తుగ భారినా, అమన యళాతుు ఎుూడు ఎలా సిఴటంచాడు 

తెలకసఽకోవ్డం ఄశూధయం. 
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 ॥ ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥ 

tirath tap da-i-aa dat daan. jay ko paavai til kaa maan. 
Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity. -these, 

by themselves, bring only an iota of merit. 
తీయామాతరలక, ఔఠోయ ఔరభశిక్ష్ణ, ఔయుణ, భరిము దానధరమలక. -ఆయ, 

లటంతట ఄలే, కైవ్లం గొూతనాతుు భాతరమే తీసఽకొశూి య. 
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ਸੁਤਣਆ ਭੰਤਨਆ ਭਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥ ਅੰਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ ਭਤਲ ਨਾਉ ॥ 

suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o. antargat tirath mal naa-o. 
The person who has listened and believed in God’s Name with 
love in mind, -he has sanctified himself by bathing in the in the 

holy place of his inner self, 
and has truly removed the filth of sins. 

బఖవ్ంత తు నాభభునఽ ేరభతో యతు యశావంచిన లడు, తన 
ఄంతయంఖు యతర సాలభులో శూునభు చేవ, తృు భురికూతు 

తుజభుగ తొలగింజాడతు మునాుడు ఄతు ఄయీం. 
 

ਸਤਬ ਗੁਣ ਤਰ ਭ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤ ਬਗਤਤ ਨ ਹਇ ॥ 

sabh gun tayray mai naahee ko-ay. vin gun keetay bhagat na 
ho-ay. 

O’ God, all the virtues in me are Your gifts. On my own, I have 
none. Without You blessing me with virtues, I cannot worship 

You with true devotion. 
ఒ బఖవ్ంత డా, నాలోతు సదఽా ణాలతూు తూ ఫహృభత లే. నా శూ ంతగ 

ఏమీ లేవ్ు. సదఽా ణాలతో ననఽు అశీయాదించఔతృో తే నేనఽ తునఽు తుజమ ైన 
బకూితో ూజంచలేనఽ. 
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ਸੁਅਸਤਤ ਆਤਥ ਫਾਣੀ ਫਰਭਾਉ ॥ ਸਤਤ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 

su-asat aath banee barmaa-o. sat suhaan sadaa man chaa-o. 
I bow to You.You Yourself are Maya, Yourself the divine Word, 

and Yourself Brahma. You are eternally beautiful, and Your 
mind always remains in ecstasy. 

నేనఽ మీఔక నభసురిసఽి . మీరై భామ, మీరై దివ్యమ ైన లఔకు, మీరై 
ఫరహమ. మీయు తుతయశూౌందయయభు ఖలలయు, మీ భనసఽస ఎలలుూడా 

తృయవ్శయంలో ఈంటుంది. 
 

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? 
అ సభమ౦ ఏమిట , అ సందయభం ఏమిట ? అ రోజు ఏమిట , అ తేదీ 

ఏమిట ? 
 

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? 
అ కల౦ ఏమిట , అ నెల ఏమిట , యశా౦ సిఴట౦చఫడునుూడు? 
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ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰਿਤੀ ਤਜ ਹਵ ਲਖੁ ੁਰਾਣੁ ॥ 

vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan. 
The pandits (religious scholars) did not know that time when 

the universe was created, otherwise they would have recorded 
in the holy books. 

యళాతుు సిఴటంచిన సభమం ఖురించి ండుత లఔక (భత ండుత లక) 
తెయౌమదఽ, లేఔతృో తే యతర ఖరంధాలలో నమోదఽ చేవే లయు. 

 

ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥ 

vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan. 
That time is not known to the Qazis otherwise it would have 

written in the Koran. 
అ సభమం కాజీలఔక తెయౌమదఽ, తెయౌవఈంటే కఽరన్ లో రవ 

ఈండేలయు. 
 

ਤਥਤਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜਗੀ ਜਾਣ ਰੁਤਤ ਭਾਹੁ ਨਾ ਕਈ ॥ 

thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee. 
Neither any yogi nor any other person knows the lunar or solar 

day, season, or month in which this universe was created. 
ఇ యళాతుు సిఴటంచిన చాందరభాన, శూౌయభాన, ఊత వ్ు, నెల ఖురించి 

యోగికూగతూ, భరై ఆతయ వ్యకూిగతూ తెయౌమదఽ. 
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ਜਾ ਕਰਤਾ ਤਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜ ਆ ਜਾਣ ਸਈ ॥ 

jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee. 
The Creator who created this creation-only He Himself knows. 

ఇ సిఴటతు తమాయుచేవన సిఴటఔయికై తెలకసఽ. 

 

ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥ 

kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa. 
How can I describe His greatness, how can I praise Him? How 

can I describe His virtues? How can I know Him? 
అమన గొూదనాతుు నేనఽ ఎలా వ్రిించఖలనఽ, అమతుు నేనఽ ఎలా 
ూజంచఖలనఽ? అమన సదఽా ణాలనఽ నేనఽ ఎలా వ్రిి౦చఖలనఽ? 

అమతుు నేనెలా తెలకసఽకోఖలనఽ? 
 

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, each one wiser than the 

others. 
ఒ నానక్! రతి ఔుయూ అమన ఖురించే భాటాల డుత నాుయు, రతి 

ఔుయూ మిఖతాలరిఔంటే తెయౌలెైనలయు. 
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ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹਵ ॥ 

vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai. 
He is the supreme Master, and Great is His Name. 

Whatever happens is according to His Will. 
అమన సరోాతిభ ఖుయువ్ు, భరిము అమన ేరై గొూలడు. 

ఏది జరిగినా అమన సంఔలూం తోనే. 
 

ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਣ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸਹ ॥੨੧॥ 

naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21|| 
O’ Nanak, if any egoist claims to know all (about God and His 

creation), would not be worthy of His grace in the world 
hereafter. 

ఒ నానక్, ఎవ్ర ైనా ఄహంఖలలయు (దేవ్ుడు భరిము అమన సిఴట  
ఖురించి) ఄతుు తెలకసతు చెుూఔకంటే, ఆఔ మీదట అమన ఔిఔక 

తృత ర డు కలేడు. 
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శలో కాలక 22 

ఇ ళలల ఔం చెఫుత ందంటే దేవ్ుతు సిఴట  ఎంత యళలమ ైనదంటే, ఄది 
భతుఴకూ తెయౌవన ఄతుు రిమిత లఔనాు ెదిది. ఏ దాలక దీతుతు 

వ్రిించలేవ్ు. సిఴట  ఎంత ెదిదో  సిఴటఔయిఔక భాతరమే తెలకసఽ. 
(తుయంతయంగ సిఴటంచఫడు నాశనం చేమఫడుతూ ఈంది) 

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) 
 

ਾ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. 
తృతాళ్ం లో కోటల  లోకలక ఈనాుయ, భరిము అకళల ెైన మియౌమనల  

కొదీి  అకళలక ఈనాుయ. 
 

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. 
లేదాలక ఏ చెుి నాుమంటే ండుత లక అమన సిఴటకూ ఈను 

రిమిత లనఽ ఔనఽగొనడాతుకూ ఄలవతృో మాయు. 
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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, 
with a singular root in the (One) Creator. 

18,000 రంచాలక ఈనాుమతు ళశూి ా లక చెఫుత నాుయ, కతూ 
లసిలతుకూ ఄయ చెూలేనతుు ఈనాుయ, సిఴటఔయి (ఔుడెైనా) యొఔు 

కై భూలంతో. 
 

ਲਖਾ ਹਇ ਤ ਤਲਖੀ ਲਖ ਹਇ ਤਵਣਾਸੁ ॥ 

laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas. 
Accounting for the limitless and infinite creation of God is just 

not possible for lack of digits. (Ultimately all counts get 
destroyed). 

ఄరిమితమ ైన, ఄనంతమ ైన బఖవ్ంత డు సిఴటకూ ల కైు లేదఽ. (చివ్రికూ 
ఄతుు ల ఔులక నాశనం ఄయతృో యనా). 

 
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. 

ఒ నానక్, బఖవ్ంత డు చాలా గొూలడు, అమన ఎంత గొూలడో  
అమనకై తెలకసఽ. 
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శలో కాలక 23 

ఇ ంఔకి ల యొఔు శూరంశం ఏమిటంటే, దేవ్ుతు సిఴట  అమన ఄతయంత 
సతుుశిత బఔకి లక భరిము ఄతేభానఽలక ఔూడా ఄయాం కతుది ఄతు. 

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 ॥ 

ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਹ ਵਤਹ ਸਭੁੰ ਤਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ॥ 

saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa. 
nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi. 

Even those who praise God cannot comprehend the vastness of 
His creation. -the streams and rivers flowing into the ocean do 

not know its vastness. 
ూజంచే లరికూ ఔూడా అమన సిఴటఎంతో తెయ్దఽ. -సభుదరంలో 

రవ్శించే వెలయేళ్లల , నదఽలక ఎలాగ ైతే సభుదర యసిరతుు 
తెలకసఽకోలేలో. 

 

ਸਭੁੰ ਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਤਗਰਹਾ ਸਤੀ ਭਾਲੁ ਧਨੁ ॥ 

ਕੀੜੀ ਤੁਤਲ ਨ ਹਵਨੀ ਜ ਤਤਸੁ ਭਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਤਹ ॥੨੩॥ 

samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan. 
keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23|| 

Even kings and emperors, with mountains of property and 
oceans of wealth, they are no match to the poorest of the poor 

who does not forget God. 
రజులక, చఔరవ్యుి లక వెైతం కొండంత సందలక, సభుదరం ఄంత నఖదఽ 

ఈను లయు ఔూడా దేవ్ుణణి  భరిచితృో తు ేదలరికూ శూట కదఽ. 
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ళలల కలక 24 

దేవ్ుతు సిఴటకూ ఄంతం లేదతు ఆఔుడ చెూఫడుంది. ఄది ఎంత 
యళలమ ైందంటే దాతు సరిహదఽి లక తెలకసఽకోవ్డం గతు, వ్రిించటం గతు 
చాల ఔషటం. ఄలాగై, అమన యొఔు ఄతుు సదఽా ణాలనఽ లేదా అమన 
ఈదేిళలనఽ ఔూడా తెలకసఽకోలేం. ఄతనఽ భాతరమే ఄతతు ఈనుతమ ైన 

వాతితు తెలకసఽకోఖలడు. 
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. 

 

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

ant na siftee kahan na ant. ant na karnai dayn na ant. 
There is no end to God’s virtues, there is no end to their 

descriptions. There is no end to His creation, there is no end to 
His gifts to us. 

దేవ్ుతు సదఽా ణాలకూ ఄంతం లేదఽ, లట  వ్యినలఔక ఄంతం లేదఽ. అమన 
సిఴటకూ ఄంతం లేదఽ, అమన భనఔక ఆచేు వ్రలఔక ఄంతం లేదఽ. 

 

ਅੰਤੁ ਨ ਵਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਤਕਆ ਭਤਨ ਭੰਤੁ ॥ 

ant na vaykhan sunan na ant. ant na jaapai ki-aa man mant. 
The limits of His virtues cannot be perceived by looking at or 
hearing about nature. It is impossible to know the limit of the 

mystery of His mind? 
రఔితితు చావ, లేదా యనడం దాార అమన ఖుణాలఔక ఈను 

రిమిత లనఽ ఖరశించలేభు. ఄతతు భనసఽస యొఔు యహసయం యొఔు 
రిమితితు తెలకసఽకోవ్డం శూధయం కదఽ. 
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ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 

ant na jaapai keetaa aakaar. ant na jaapai paaraavaar. 
The limits of the created universe cannot be perceived. It is 

impossible to know where His creation starts and where it ends. 
సిఴట  కూ ఈను రిమిత లనఽ ఖరశించలేభు. అమన సిఴట  ఎఔుడ 
ముదలయయందో , ఎఔుడ అఖుత ందో  తెలకసఽకోవ్డం ఄశూధయం. 

 

ਅੰਤ ਕਾਰਤਣ ਕਤ ਤਫਲਲਾਤਹ ॥ ਤਾ ਕ ਅੰਤ ਨ ਾ ਜਾਤਹ ॥ 

ant kaaran kaytay billaahi. taa kay ant na paa-ay jaahi. 
Many struggle to know His limits, but His limits cannot be 

found. 
అమన రిమిత లనఽ తెలకసఽకోవ్డాతుకూ చాలాభంది ఔషటడతాయు, 

కతూ అమన రిమిత లనఽ తెలకసఽకోలేం. 
 

ਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਫਹੁਤਾ ਕਹੀ ਫਹੁਤਾ ਹਇ ॥ 

ayhu ant na jaanai ko-ay. bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay. 
No one can know these limits. The more you say about them, 

the more there still remains to be said. 
ఇ రిమిత లక ఎవ్యూ తెలకసఽకోలేయు. లట  ఖురించి ఎంత ఎఔకువ్గ 

చెతతే ఄంత ఎఔకువ్ మిగియౌ ఈంటాయ. 
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ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥ ਊਚ ਉਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ 

vadaa saahib oochaa thaa-o. oochay upar oochaa naa-o. 
He is the supreme Master. His abode is the Highest. Highest of 

the High, is His glory. 
అమన సరోాతిభ ఖుయువ్ు. అమన అవ్రటమే ెదిది. అమన 

భశిభ ఄతుుట ఔంటే ెదిది. 
 

ਵਿੁ ਊਚਾ ਹਵ ਕਇ ॥ ਤਤਸੁ ਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਸਇ ॥ 

ayvad oochaa hovai ko-ay. tis oochay ka-o jaanai so-ay. 
Only someone as great as Him, can know His Lofty and Exalted 

State. 
అమన ఄంత గొూలడు భాతరమే అమన భహో నుతవాతితు 

తెలకసఽకోఖలడు. 
 

ਜਵਿੁ ਆਤ ਜਾਣ ਆਤ ਆਤ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੀ ਦਾਤਤ ॥੨੪॥ 

jayvad aap jaanai aap aap. naanak nadree karmee daat. ||24|| 
Only He Himself knows how Great He Is. O’ Nanak, by His glance 

of grace, He bestows His blessings. 
అమన ఎంత గొూలడో  అమనఔక భాతరమే తెలకసఽ. ఒ నానక్, తన 

దమతో, అమన అశీయాదిశూి డు. 
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శలో కాలక 25 

ఇ ంఔకి లోల , బఖవ్ంత డు భనఔక ఄతృయమ ైన వ్రలనఽ రశూది౦శూి డతు 
ఖుయునానక్ ేరొునాుయు. అమన నఽండు ఏమీ తీసఽకోతు లరికూ, 
భరిము అమన ఈతుకూతు తియసురించినలరికూ అమన ఆసాి నే 

ఈనాుడు. ఄజాా నం వ్లల , భనం అమన లయలక ఄనఽబయంచి ఔూడా 
అమనఔక ఔితజాత ఆవ్ాటం భరిుతృో తాభు. ఄంతా అమన 

సంఔలూంతోనే జయుఖుత ంది. ేరభ, బకూి భావ్ంతో అమతుు సమరించాలనే 
కోరఔి భనఔక లతేంచిన గొూ వ్యం, ఇ వ్యం ఔూడా దేవ్ుడు ేరభతో 

దానం చేవందే. 
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 ॥ ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥ 

bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay. vadaa daataa til na tamaa-
ay. 

His Blessings are so abundant that there can be no written 
account of them. The Great Giver has no greed or expectation 

of anything in return. 
అమన అశీరాదాలక ఎ౦త సభిదిీగ ఈ౦టాయ ఄంటే, లట  ఖురి౦చిన 

ల కైు ఈ౦డదఽ. ఆచేుగొూ వ్యకూికూ ఎదో  భయౌల తిరిగి తృ ందాలనే అశలక 
లేవ్ు. 
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ਕਤ ਭੰਗਤਹ ਜਧ ਅਾਰ ॥ ਕਤਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kaytay mangahi joDh apaar. kayti-aa ganat nahee veechaar. 
There are so many great, heroic warriors begging at the Door of 
the Infinite God. Many more, who cannot be counted who are 

begging for His bounties. 
ఄనంత దేవ్ుతు దాాయం వ్ది తేక్ష్యటన చేసఽి ను గొూ, యయ యోధఽలక 

ఎందరో ఈనాుయు. ఆంక చాలా భంది, అమన కోసం తేక్ష్యటన చేసఽి ను 
లయు ల ఔులేనంత భంది ఈనాుయు. 

 

ਕਤ ਖਤ ਤੁਟਤਹ ਵਕਾਰ ॥ 

kaytay khap tutahi vaykaar. 
Many remain consumed in vices and die in anxiety. 

చాలాభంది దఽయాాసనాలఔక లోనయ, అందోళ్నలోనే చతుతృో తాయు. 

 

ਕਤ ਲ ਲ ਭੁਕਰੁ ਾਤਹ ॥ ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

kaytay lai lai mukar paahi. kaytay moorakh khaahee khaahi. 
Many keep on receiving His gifts, but deny receiving them. 
(never thanking God). So many foolish consumers keep on 

consuming, but forget the Giver. 
చాలాభంది అమన కనఽఔలక ఄందఽఔకంటూ నే ఈంటాయు కతూ లట తు 

వాఔరించడాతుకూ తురఔరిశూి యు. (దేవ్ుతుకూ ఔితజాతలక చెూఔకండ). చాలా 
భ౦ది తెయౌయతఔకువ్ లళ్లీ యతుయోగి౦చఽఔకంటాయు కతూ ఄతూు 

భరిుతృో తాయు. 
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ਕਤਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਸਦ ਭਾਰ ॥ ਤਹ ਤਬ ਦਾਤਤ ਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥ 

kayti-aa dookh bhookh sad maar. ayhi bhe daat tayree daataar. 
So many are destined to endure distress, deprivation and 

constant abuse. O’ great giver, even these sufferings are Your 
blessings,because many times people remembers You only in 

distress. 
ఄ౦దఽవ్లల  చాలాభ౦ది ఫాధ, తురడ౦ఫ౦, తుయంతయ ౦ లేధి౦ులనఽ 

సశి౦చాయౌస ఈ౦టు౦ది. ఒ భశృరదాత, ఇ ఫాధలక ఄతుు తూ 
అశీరాదాలే, ఎందఽఔంటే ఄనేఔ శూయుల  రజలక అదలో ఈనుుూడు 

తునఽు సమరిసాి నే ఈంటాయు. 
 

ਫੰਤਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਣ ਹਇ ॥ ਹਰੁ ਆਤਖ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ 

band khalaasee bhaanai ho-ay. hor aakh na sakai ko-ay. 
Freedom from attachment to worldly things comes only by 

accepting Your Will. No one else has any say in this. 
తృర ంచిఔ యషమాలటల  యభుకూి మీ సంఔలాూతుు ఄంగీఔరించడం వ్లేల  

వ్సఽి ంది. ఆందఽలో లేరై లళ్లీ చెూటాతుకూ ఏమీ లేదఽ. 
 

ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਾਇ ॥ ਹੁ ਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਤਹ ਖਾਇ ॥ 

jay ko khaa-ik aakhan paa-ay. oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay. 
If some fool should presume to say that he does, he shall learn, 

and feel the suffering of his folly. 
భూయుు డు తానఽ చేవనతు చెతృూలంటే, ఄతడు తన తెయౌయతఔకువ్ తనం 

వ్లేల  వ్చేు ఫాధ ఄనఽబయంచి నేయుుకోలయౌ. 
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ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥ ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਬ ਕਈ ਕਇ ॥ 

aapay jaanai aapay day-ay. aakhahi se bhe kay-ee kay-ay. 
God Himself knows our needs, and He on His own, keeps on 

giving. Yet only a few acknowledge this (fact). 
బఖలంత డుకూ భన ఄవ్సరలక ఄతూు తెలకసఽ, అమన తన శూ ంతగనే 

ఄతూు ఆసాి  నే ఈంటాడు. ఄయతే కొంతభంది ఆది 
తెలకసఽి ంది(లసివ్ం). 

 

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

jis no bakhsay sifat saalaah. naanak paatisaahee paatisaahu. 
||25|| 

One who is blessed to sing the praises of God, -O’ Nanak, is the 
is the spiritually richest person in the world. 

బఖవ్ంత తు సఽి త లనఽ తృడటాతుకూ అశీయాదింఫడునలడు, -ఒ నానక్, 
రంచంలో ఄతయంత సంనఽుడు. 
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శలో కాలక 26 

ఇ ళలల ఔంలో, ఖుయునానక్, భనలో బఖవ్ంత డు ఄభూలయమ ైన 
లక్ష్ణాలనఽ ెంతృ ందించఽకోవ్డమే భన లక్ష్యం, భరిము ఇ దెైయఔ 
లక్ష్ణాలనఽ తృ ందడంలో యజమం శూధించన లయు అలయమ ైనలయు 

ఄవ్ుతాయు. దేవ్ుతు సదఽా ణాలక, అశీరాదాలక ల ఔులేనతుు, భరిము 
ఄయ భానవ్ుతుకూ ఄతీతమ ైనయ. 

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. 

 

ਅਭੁਲ ਗੁਣ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰ ॥ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰਿਾਰ ॥ 

amul gun amul vaapaar. amul vaapaaree-ay amul bhandaar. 
Priceless are God’s virtues, priceless is the effort to acquire 

those virtues. Priceless are those who acquire His virtues from 
the priceless treasure. 

ఄభూలయమ ైనయ దేవ్ుతు సదఽా ణాలక, అ సదఽా ణాలనఽ 
స౦తృది౦చఽకోవ్డాతుకూ చేవే రమతాులక ఔూడా ఄభూలయమ ైనయ. 

లెలఔటటలేతు తుధి నఽంచి అమన సదఽా ణాలనఽ తృ ందిన లయు 
ఄభూలయమ ైనలయు. 
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ਅਭੁਲ ਆਵਤਹ ਅਭੁਲ ਲ ਜਾਤਹ ॥ ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਸਭਾਤਹ ॥ 

amul aavahi amul lai jaahi. amul bhaa-ay amulaa samaahi. 
Priceless are those who come to this world and depart after 

acquiring His virtues. Priceless are those who are imbued in His 
love and are are absorbed in Him. 

ఇ లోకతుకూ వ్చిు అమన ుణాయలనఽ తృ ంది లెఱలల  లళ్లీ 
ఄభూలయమ ైనలయు. అమన ేరభలో భుతుగితృో య, అమనలో 

ఔయౌవతృో యన లయు ఄభూలయమ ైనలయు. 
 

ਅਭੁਲੁ ਧਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਦੀਫਾਣੁ ॥ ਅਭੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਭੁਲੁ ਰਵਾਣੁ ॥ 

amul Dharam amul deebaan. amul tul amul parvaan. 
Priceless is the Divine Law and Priceless is the Divine Court of 
Justice. Priceless is His system of justice. Priceless are the laws 

of divine justice. 
ఄభూలయమ ైనది దెైయఔ ధయమం, ఄభూలయమ ైనది దివ్య నాయమశూా నభూ. 

అమన నాయమవ్యవ్సా ఄభూలయమ ైనది. దెైయఔ నాయమసాతరా లక 
ఄభూలయమ ైనయ. 

 

ਅਭੁਲੁ ਫਖਸੀਸ ਅਭੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਅਭੁਲੁ ਕਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ 

amul bakhsees amul neesaan. amul karam amul furmaan. 
Priceless are His blessings and priceless are His bounties.(mark 
of His grace) Priceless is His Mercy, Priceless is His Command. 

అమన అశీరాదాలక, భరిము ఫహృభత లక ఄభూలయమ ైనయ. 
(అమన దమఔక చిహుం) అమన ఔతుఔయభు ఄభూలయమ ైనది, 

అమన అజా ఄభూలయమ ైనది. 
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ਅਭੁਲ ਅਭੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

amulo amul aakhi-aa na jaa-ay. aakh aakh rahay liv laa-ay. 
He is priceless, priceless beyond any expression. Many 
continuously describe His attributes and go into deep 

meditation, but still cannot fully describe Him. 
అమన ఄభూలయమ ైనలడు, ఏ వ్యకీిఔయణఔక మించి ఄభూలయమ ైనద 
లడు. చాలాభంది అమన లక్ష్ణాలనఽ వ్రిిసాి  లోతెైన ధాయనంలోకూ 

లెళ్తాయు, కతూ అమన ఖురించి ూరిిగ వ్రిించలేయు. 
 

ਆਖਤਹ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥ ਆਖਤਹ ੜ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥ 

aakhahi vayd paath puraan. aakhahi parhay karahi vakhi-aan. 
The writings in the holy scriptures (Vedas and Puranas) try to 

describe Him. The scholars speak of Him and give discourses to 
describe Him. 

యతర ఖరంథాలలో (లేదాలక, ురణాలక) యచనలక అమతుు 
వ్రిించడాతుకూ రమతిుశూి య. ండుత లక అమన ఖురించి 

భాటాల డతాయు భరిము అమననఽ యవ్రించడాతుకూ రసంగలక చేశూి యు. 
 

ਆਖਤਹ ਫਰਭ ਆਖਤਹ ਇੰਦ ॥ ਆਖਤਹ ਗੀ ਤ ਗਤਵੰਦ ॥ 

aakhahi barmay aakhahi ind. aakhahi gopee tai govind. 
Countless brahma and Indra speak of God. Countless Krishna 

and his devotees (gopis) sing His praises 
ల ఔులేనంత భంది ఫరహమ, ఆందఽర డు ఖురించి భాటాల డతాయు. 

ల ఔులేనంత భంది ఔిష ి డు, అమన బఔకి లతు (గోఔలక) సఽి తిసాి  
డతాయు. 
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ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ ॥ ਆਖਤਹ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥ 

aakhahi eesar aakhahi siDh. aakhahi kaytay keetay buDh. 
Countless shiva and siddhas (people with supernatural power) 
praise Him. Many intellectuals, created by Him, try to describe 

Him. 
ఄసంకాయఔమ ైన శివ్, వదఽీ లక (భానలతీత శకూి ఔలలయు) అమతుు 

సమరిసాి  ఈంటాయు. అమన సిఴటంచిన ఎందరో మేధావ్ులక, అమననఽ 
వ్రిించటాతుకూ రమతిుశూి యు. 

 

ਆਖਤਹ ਦਾਨਵ ਆਖਤਹ ਦਵ ॥ ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਸਵ ॥ 

aakhahi daanav aakhahi dayv. aakhahi sur nar mun jan sayv. 
The demons and the deities admire Him. Many godly men, 

holy saints and their followers sing His praises. 
రక్ష్సఽలక, దేవ్తలక అమననఽ అరధిశూి యు. ఄనేఔ భంది దెైవ్బకూి 
ుయుష లక, రియదఽీ లక, లరి ఄనఽచయులక అమన రశంసలనఽ  

తృడతాయు. 
 

ਕਤ ਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਾਤਹ ॥ ਕਤ ਕਤਹ ਕਤਹ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥ 

kaytay aakhahi aakhan paahi. kaytay kahi kahi uth uth jaahi. 
Many people describe Him with all their energy. Many depart 

from this world after repeatedly speaking of Him 
చాలాభంది అమన తు తభ శకూితో వ్రిిశూి యు. అమన ఖురించి దే దే 

చెూన తరాత చాలాభంది ఇ రంచం నఽంచి లెయలతృో తాయు. 
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ਤ ਕੀਤ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ॥ ਤਾ ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕਈ ਕਇ ॥ 

aytay keetay hor karayhi. taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay. 
If He were to create as many again as there already are even 

then, they could not describe how great He is. 
ఄూట కై ఈనుతుు భందితు భయీ సిఴటంచాలంటే, అమన ఎంత 

గొూలడో  లయు వ్రిించలేయు. 
 

ਜਵਿੁ ਬਾਵ ਤਵਿੁ ਹਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ 

jayvad bhaavai tayvad ho-ay. naanak jaanai saachaa so-ay. 
He is as Great as He wishes to be. O’ Nanak, only He, the True 

God knows how great He is. 
ఄతనఽ ఈండాలనఽఔకనుంత గొూగ ఈంటాడు. ఒ నానక్, అమన 

భాతరమే, సతయదేవ్ుడు ఎంత గొూలడో  తనకై తెలకసఽ. 
 

ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥ ਤਾ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥ 

jay ko aakhai boluvigaarh. taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. 
||26|| 

If anyone claomsto be able to describe God, then consider him 
as the most ignorant person. 

ఎవ్ర ైనా బఖవ్ంత ణణి  వ్రిించఖలనతు చెుూఔకంటే, ఄుూడు అమననఽ 
ఄతయంత ఄజాా తుగ రిఖణణంచండు. 
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శలో కాలక 27 

ఇ ంకూి బఖవ్ంత తు సిఴట , అమన శకూి యొఔు  దయశనాతుు 
రదరిశసఽి ంది. సిఴట  ఄంతట లో రిూయి శూభయసయం ఈందతు ఆది 

చెఫుత ంది. ఄంతా అమన అధాయయంలోనే జయుఖుత ంది. ఆది అమన 
సంఔలూమే. అధాయతిమఔంగ చెతృూలంటే, ఇ యశాభంతా అమన సఽి తితు 

తృడుత నుదనే భావ్ననఽ ఄతుసఽి ంది. 
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. 
How wonderful must be that Place(door and abode), from 

where 
You are taking care of all Your creation. 

ఇ సభసి సిఴటతు జాఖరతిగ చాసఽఔక౦టును మీ చోటు(తలకు 
భరిము తులసం) ఎ౦త ఄదఽభత౦గ ఈందో? 

 

ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਹਾਰ ॥ 

vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray. 
At that amazing place, countless musicians are playing 

countless musical instruments, producing countless melodies. 
అ ఄదఽభతమ ైన రదేశంలో, ల ఔులేనతుు సంగీత యదాాంసఽలక 

ల ఔులేనతుు సంగీత లయదాయలనఽ లయసఽి నాుయు, ల ఔులేనతుు 
ళర లయలనఽ సిఴటసఽి నాుయు. 
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ਕਤ ਰਾਗ ਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਨ ਕਤ ਗਾਵਣਹਾਰ ॥ 

kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray. 
Countless singers are singing of You in myriad musical 

measures. 
ఄసంకాయఔమ ైన గమఔకలక చాల సంగీత కొలభానాలలో గనం 

చేసఽి నాుయు. 
 

ਗਾਵਤਹ ਤੁਹਨ  ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਰੁ ਗਾਵ ਰਾਜਾ ਧਰਭੁ ਦੁਆਰ ॥ 

gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam 
du-aaray. 

Even the nature (the wind, the sea and the fire) in its own way 
is singing of You. The judge of our deeds (dharamraj), is singing 

Your praises at Your doorstep. 
రఔితి (గయౌ, సభుదరం, ఄగిు) ఔూడా తన శూ ంత భాయాంలోనే తూతో 

తృడుతోంది. భన నఽలఔక నాయమవ్యకూి (ధయమరజు) మీ ఆంట  వ్ది మీ 
రశంసలనఽ తృడుత నాుయు. 

 

ਗਾਵਤਹ ਤਚਤੁ ਗੁਤੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਹ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਭੁ ਵੀਚਾਰ ॥ 

gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray. 
Chitra and Gupta (angels), on whose records dharamraj 

(righteous judge) makes judgement, are also singing Your 
Praises. 

చితర, భరిము ఖుి (దేవ్దాతలక) ధయమరజు (ధయమనాయమాధితి) 
తీయుూలక చేశూి రో, లయు ఔూడా మీ రశంసలనఽ తృడుత నాుయు. 
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ਗਾਵਤਹ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਦਵੀ ਸਹਤਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ॥ 

gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray. 
Shiva, brahma and the goddess always shining in your splendor, 

are also singing Your praises. 
శివ్ుడు, ఫరహమ, తూ భశిభలో ఎలలుూడా రకశించే దేవ్తలక ఔూడా 

మీ రశంసలనఽ తృడుత నాుయు 

 

ਗਾਵਤਹ ਇੰਦ ਇਦਾਸਤਣ ਫਿੇ ਦਵਤਤਆ ਦਤਰ ਨਾਲ ॥ 

gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay. 
Indra (god of rain) seated on his throne, along with gods and 

goddess 
standing at Your doorstep, are admiring You 

ఆందఽర డు (వ్యష దేవ్ుడు) తన వంశృసనంెై ఔూయుుతు, దేవ్తలతో తృటు, 
దేవ్దేయ ఔూడా తూ ఆంట  భుంగిట తులఫడు తునఽుమ చఽుఔకంటూ ఈంది. 

 

ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਸਾਧ ਤਵਚਾਰ ॥ 

gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray. 
Siddhas (Holy men with spiritual powers) are praising You in 

deep meditation, Saints are also singing of You in deep 
contemolation 

వదఽీ లక (అధాయతిమఔ శఔకి లక ఖల యత ర లక) ధాయనభు లో తునఽు 
ఖుయుి చేసఽఔకంటునాుయు, రియదఽీ లక ఔూడా ధాయనభులో తునఽు 

ఖుయుి చేసఽఔకంటునాుయు. 
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ਗਾਵਤਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਖੀ ਗਾਵਤਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ॥ 

gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray. 
The self-disciplined, the benefactor, the contented and the 

fearless warriors, all are singing Your praises. 
సామం ఔరభశిక్ష్ణ, ఈదేశఔకలక, సంతిుి లక, తుయభమమ ైన యోధఽలక 

ఄందయూ మీ రశంసలనఽ తృడుత నాుయు 
. 

ਗਾਵਤਨ ੰਤਿਤ ੜਤਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਦਾ ਨਾਲ ॥ 

gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay. 
The scholars and sages, who read Vedas are singing Your 

praises for ages. 
లేదఠనం చేవన ండుత లక, భునఽలక ముఖముగల నఽండు మీ 

రశంసలనఽ తృడుత నాుయు. 
 

ਗਾਵਤਹ ਭਹਣੀਆ ਭਨੁ ਭਹਤਨ ਸੁਰਗਾ ਭਛ ਇਆਲ ॥ 

gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay. 
The beautiful fascinating maids in heaven, on earth and in 

nether worlds are singing Your praises. 
యలోఔ౦లో, బూమీమద, లోఔ౦లో ఄ౦దమ ైన భనోహయమ ైన 

రిచారిఔలక మీ రశంసలనఽ తృడుత నాుయు. 
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ਗਾਵਤਨ ਰਤਨ ਉਾ ਤਰ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ॥ 

gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay. 
The precious objects created by You, along with all the holy 

places are testimonials of Your praises. 
మీయు సిఴటంచిన యలకలెైన వ్సఽి వ్ులక, ఄతుు యతర సాలాలతో తృటు, 

మీయు చేవన రశంసలఔక శూక్ష్యయలక. 
 

ਗਾਵਤਹ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ॥ 

gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray. 
The brave and mighty warriors and creatures from all four 

sources of life are singing your praises. 
నాలకఖు జీవ్వ్నయుల నఽండు వ్చిున ధెైయయశూహశూలక, రఔరభళయౌ, 

తృర ణులక మీ రశంసలనఽ తృడుత నాుయు. 
 

ਗਾਵਤਹ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ ਧਾਰ ॥ 

gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray. 
All the continents, galaxies and solar systems in the whole 
universe created and supported by You, are singing of You. 

యశాం ముతిం మీద ఄతుు కండాలక, గ లాకీసలక, శూౌయ వ్యవ్సాలక మీయు 
సిఴటంచిన యతూ, భదిత  తో ఈను శూౌయ వ్యవ్సాలతూు తూ కోసం 

తృడుత నాుయ. 
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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. 

ఎవ్ర ైతే మీ సఽి తితు తృడఖలఖుత నాురో, లయు భాతరమే మీతో 
అనందిసాి , తుజంగ బకూితో, మీ ేరభటల  ఄంకూతభావ్ంతో ఈంటాయు. 

 

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, how many more are singing Your praises? Which are 
not coming into my mind, how can I consider them all? 

నానక్, ఆంక ఎంతభంది మీ గనాతుు తృడుత నాుయు? నా భనసఽలో 
కూ రతుయ, నేనఽ లట తు ఎలా తెలకసఽకోలయౌ? 

 

ਸਈ ਸਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 

so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee. 
God and only God is ever existing. The Master and His greatness 

is eternal. 
దేవ్ుడు భరిము ఏక ైఔ దేవ్ుడే ఎలలుూడా ఈతుకూలో ఈంటాడు. ఖుయువ్ు, 

అమన గొూతనం ళశాతం. 
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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, will always be 

present. Neither He was born nor He shall die. 
ఇ యళాతుు సిఴటంచిన లయు ఆుూడు ఈనాుయు, ఎలలుూడా  

ఈంటాయు. అమన ుటటలేడు, లేదా చావ్లేడు. 
 

ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਬਾਤੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਭਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ॥ 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਤਜਵ ਤਤਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ 

rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee. 
kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee. 

He who has created Maya, in many colors, varieties and 
species. He creates and then takes care of His creation by His 

Greatness. 
ఄనేఔ వ్రి లలో, లెైయధాయలోల , జాత లలో భామనఽ సిఴటంచాడు. సిఴటతు 
తమాయుచేవ అమనే సిఴటతు అమన గొూతనం తో చాసఽఔకంటాడు. 
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ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 

ਸ ਾਤਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਾਤਤਸਾਤਹਫੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥ 

jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee. 
so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. 

||27|| 
He does whatever He pleases. No order can be issued to Him. 
O’ Nanak, He is Supreme emperor and to live according to His 

Will is best for all 
తనకూ ఏది నచిుతే ఄది చేశూి డు. ఏ యధమ ైన అజా జారీ చేమఫడదఽ. ఒ 
నానక్, అమన సరోాతిభ చఔరవ్రిి, అమన సంఔలాూతుకూ ఄనఽఖుణంగ 

జీయంచడమే ఄందరికీ ళరరమసుయం. 
 

శలో కాలక 28 

అధాయతిమఔ భాయాంలో ఈనులయు ఈయోగించే అచాయయమ ైన, 
ఄయాయశిత మ ైన అచారలనఽ ఇ ంఔకి లక ఄగౌయవ్రిచింది. 

ఫాహయయూం భుకయం కదఽ. అధాయతిమఔ౦గ ురోఖమి౦చడాతుకూ, మీయు 
సాచఛత, సయాశకూిభ౦త డెైన యళాస౦, యశాలయి సహో దయతా౦ ెై 

నభమఔ౦ వ్౦ట  లక్ష్ణాలనఽ ె౦తృ ౦ది౦చఽకోలయౌ. యోగితు చేవే ఖుణాలక 
ఆలే. 

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 ਸੰਤਖੁ ਸਰਭੁ ਤੁ ਝਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਤਫਬੂਤਤ ॥ 

ਤਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਤ ਿੰਿਾ ਰਤੀਤਤ ॥ 

munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot. 
khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet. 

O’ yogi, make contentment your earrings, hard work your 
begging bowl and meditation on God’ Name as the ashes that 
cover your body. Let the awareness of death be your patched 

coat, a high moral character as your way of life and faith in God 
as your walking stick. 

ఒ యోగి, సంతిితు మీ చెయతృో ఖులక చెమయండు, ఔశుట తుు మీ తేక్ష్యటన 
గినెుగ చెమయండు, భరిము మీ వ్ంట ఇద ఔూ వ్ుండే ఫూడుద లాగ 

బఖవ్ంత డుెై ధాయనం చేమండు. భయణం యొఔు ఄవ్గహన మీ చితుగిన 
కోటు మీద ఈంచండు, మీ జీవ్న యధానంగ లాగ భరిము దేవ్ుతు మీద 

బకూి లాగ. 
 

ਆਈ ੰਥੀ ਸਗਲ ਜਭਾਤੀ ਭਤਨ ਜੀਤ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥  ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet. aadays tisai 
aadays. 

Let universal brotherhood be your sect; by controlling your  
mind you can win over the worldly temptations. I bow to Him, I 

humbly bow. 
శూయాతిరఔ శూో దయభావ్ం మీ తుగ ఈండతువ్ాండు; మీ భనసఽసనఽ 

తుమంతిరంచడం దాార మీయు తృర ంచిఔ రలోభాలనఽ ఄధిఖమించవ్చఽు. 
నేనఽ అమనఔక నభసురిసఽి నాునఽ, యనమంగ నభసురిసఽి నాునఽ. 
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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. 
అమన తుతయభూ, ఄరిూయుి డు, తృర యంబం లేతులడు, ఄంతం 

లేతులడు, ముఖముగలలో భాయతు లడు. 
 

శలో కాలక 29 

ఇ ంఔకి లోల , భాయతదేశంలో యోఖులక చేవే ఔ అచారతుు 
సాచిసఽి నుటుల గ ఖుయువ్ు అధాయతిమఔ భాయాంలో ఎలా నడలలో భనఔక 
సలశృ ఆచాుయు. ఇ అచాయం ఏమిటంటే, యోఖులక అశృరతుు తమాయు 
చేశూి యు, ఔ వ్యకూి చేత ంణీ చేశూి యు, భరిము భోజనం చేవేటుూడు 
'యతర ధాతుతు చేశూి యు. బఖవ్ంత డు సయాభతభూ లయంచి ఈనుదనే 
దివ్యజాా నంెై యళాశూతుు ెంతృ ందించి, ఇ యళాశూతుు మీయు వదీం చేవే 

అశృయంగ ఈండాలతు ఖుయువ్ు సలశృ ఆశూి యు. దమఖలలయు మీ 
హిదమసూందనలనఽ రియదీధాతుగ ఈంచండు. ఆఔుడ సందేశం 
ఏమిటంటే, దేవ్ుడు ఄతుు చోటాల  ఈనాుడతు, ఄందరిటల  దమతో 

ఈండాలతు ఖుయుి ంచఽకోలయౌ.  
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 ਬੰਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਹ ਨਾਦ ॥ 

bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad. 
O’ Yogi, let divine knowledge be your food, mercy your 

attendant and divinemusic which vibrates in each and every 
heart be your instrument 

ఒ యోగి, దివ్యజాా నం మీ అశృయంగ, ఔయుణాభముడతూ, రతి 
హిదమంలోనా ఔంంచేవే దివ్య సంగీతం తూ శూధనమ ై. 

 

ਆਤ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਬ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥ 

aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad. 
God Himself is the Master of all, who controls the entire 

universe..Miracles and other spiritual powers are the diversions 
that takes one away from God. 

సభసి యళాతుు తుమంతిరంచే లడు బఖవ్ంత డే. ఄదఽభతాలక భరిము 
ఆతయ అధాయతిమఔ శఔకి లక దేవ్ుతు నఽండు దాయంగ తీసఽఔకతృో యే 

భయలంులే. 
 

ਸੰਜਗੁ ਤਵਜਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲਖ ਆਵਤਹ ਬਾਗ ॥ 

sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag. 
God Himself regulates both union (at birth and relations) and 

separation (at death) of Individuals. We receive what is 
predestined for us. 

బఖవ్ంత డు సామంగ వ్యఔకి ల ఔలయఔ (జననం భరిము 
సంఫంధాలక) భరిము యడుతృో వ్డం (భయణం దఖాయ) ర ండుంట తూ 

తుమంతిరశూి డు. భనఔక భుందఽగ చెూనదాతుతు భనం వాఔరిశూి ం. 
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ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੯॥ 

aadays tisai aadays. 
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|| 
అమన ఄతుుచోటాల  ఈంటాడు, సాచఛమ ైనలడు(తృర ంచిఔ దఽరచారలక 
లేతులడు), తృర యంబం లేతు, ఄంతం లేతు, ముగల నఽంచి భాయఔకండా 

ఈండేటటువ్ంట  లడు. || 29|| 
 

శలో కాలక 30 

శిందా భతం లో భుఖుా యు దేవ్తలక ఈనాుయతు నభుమతాయు - ఔయు 
సిఴంచేలయు, భరొఔయు ఄందించేలయు, భరిము భూడవ్ది నాశనం 

చేవేలయు. ఇ ంకూిలో, ఖుయువ్ు తనఔక నచిున యధంగ సిఴట , ఄందించే, 
భరిము నాశనం చేవే కై ఔ దేవ్ుడు ఈనాుడతు ేరొునాుడు. 

యశాభంతా అమన అధాయయంలోనే తు చేసఽి ందతు చెతృూయు. ఄయతే, 
అశుయయం ఏంటంటే అమన భనయౌుచాడఖలడు కతూ, అమతుు భనం 

చాడలేం. 
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 
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ਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਵਆਈ ਤਤਤਨ ਚਲ ਰਵਾਣੁ ॥ 

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥ 

aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan. 
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan. 

According to Hindu belief system, Maya (worldly illusion) 
mysteriously conceived and gave birth to three sons 

(deities).One is believed to be the Creator of the World; one the 
Sustainer; and another one, the Destroyer. 

శిందా యళాసం రకయం భామ (తృర ంచిఔ బరభ) తుఖూఢంగ ఖయభం 
దాయౌు, భుఖుా యు ఔకభాయులఔక (దేవ్తలక) జతుమ౦చి౦ది. ఔయు రంచ 

సిఴటఔయి ఄతు యశావశూి యు; ఔయు ఆచేులరతు; భరొఔయు నాశనం 
చేవేలయతు. 

 
ਤਜਵ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਤਵ ਚਲਾਵ ਤਜਵ ਹਵ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ 

ਹੁ ਵਖ ਨਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵ ਫਹੁਤਾ ਹੁ ਤਵਿਾਣੁ ॥ 

jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan. 
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan. 

(However, the fact is that) God Himself is directing these 
actions as He pleases. and everything happens as He 

commands. He watches over all, but none can see Him. How 
wonderful this is! 

(ఄయతే, లసివ్ం ఏమిటంటే) బఖవ్ంత డు తనఔక నచిున యధంగ ఇ 
చయయలనఽ తురైిశిశూి డు. భరిము ఄతూు అమన అజాా ంచిన యధంగ 

జయుఖుతాయ. అమన ఄతుు ఖభతుసఽి నాుయు, కతూ ఎవ్యూ అమతుు 
చాడలేయు. ఆది ఎ౦త ఄదఽభతమో! 
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ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੦॥ 

aadays tisai aadays. 
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30|| 

Let us humbly bow to Him, Who is eternal, immaculate, without 
beginning, indestructible and unchanging through the ages. 

ముఖముగలలో తుతయమ ైన, ఄయత ర మ ైన, తృర యంబం లేతు, 
ఄళశాతమ ైన, భాయుూలేతు, లరికూ యనమభుగ నభసురించఽదాం. 

 
శలో కాలక 31 

ఇ ంఔకి లోల  ఖుయునానక్, బఖవ్ంత డు సిఴట , అమన సంద 
ఄనంతమ ైనదతు చెఫుతాయు. ఄతతు సిఴటతు చాసఽఔకనే యధానం 

తుూలకలేతుది. 
In this stanza, Guru Nanak says that God’s creation and His 

treasures are infinite.His system of looking after His creation is 
flawless. 

 

ਆਸਣੁ ਲਇ ਲਇ ਬੰਿਾਰ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਾਇਆ ਸੁ ਕਾ ਵਾਰ ॥ 

aasan lo-ay lo-ay bhandaar. jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar. 
God is present in the whole universe and the universe is full of 
His bounties. Whatever bounties He has put in the universe, He 

has put these once for all. 
బఖవ్ంత డు ఇ యశాభంతట లో ఈనాుడు భరిము ఇ యశాం ఄతతు 

యొఔు వ్యమ ైన వ్సఽి వ్ులతో తుండు ఈంది. యశాభులో ఎతుు 
ఫహృభత లక ెట టనా, లట తు ళశాతంగ ఈంచాడు. 
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ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ 

kar kar vaykhai sirjanhaar. naanak sachay kee saachee kaar. 
God creates and then looks after His creation. O’ Nanak, God’s 

system of sustaining His creation is perfect (flawless). 
దేవ్ుడు సిఴట౦చి, తరాత దాతుతు చాసఽుంటాడు. ఒ నానక్, సిఴటతు 

తులఫెటేట  దేవ్ుతు వ్యవ్సా రిూయిమ ైనది (తుూలకలేతుద)ి. 
 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੧॥ 

aadays tisai aadays. 
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31|| 

Let us salute that Almighty God. Who is eternal, immaculate, 
without beginning, indestructible  and unchanging through the 

ages. 
సయాశకూిభంత డెైన అ బఖవ్ంత ంతుకూ భనం వెలూయట్ చేదాి ం. అమనే 
ముఖముగలలో తుతయభూ, ఄళశాతభూ, తృర యంబం లేతు, తయఖతు, 

భాయతులడు. 
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శలో కాలక 32 

ఇ ంఔకి లోల , బఖవ్ంత తు నాభాతుు ేరభతో, బకూితో ధాయతుంచటమే, 
అమనఔక దఖాయయేయందఽఔక ఏక ైఔ భాయాం ఄతు చెూఫడుంది. ఄటువ్ంట  

బఔకి లనఽ మాంతిరఔంగ బఖవ్ంత తు నాభాతుు బకూితో ఄనఽవసాి , 
హిదమాతుకూ చితియదిీ  లేఔకండా ఈంటారో, లళ్లీ ఏమీ శూధించలేయు. 

లయు దేవ్ుతుకూ దఖాయమాయభతు గొూలక చెుూకోవ్చఽు, కతూ లసిలతుకూ 
లయు ఄశృతుు ెంచఽఔకంటాయు. ఄంతిభంగ, బఖవ్ంత డుతో ఔలయఔ 

అమన దమ దాారనే శూధయభవ్ుత ంది. 
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. 
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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's tongue becomes hundred thousands and even twenty 
times more. And if God’s Name is recited millions of times with 
each tongue.recitation without love and devotion will not get a 

person any closer 
నాలకఔ వ్ంద లేలక, ఆయలెై ర టుల  ఎఔకులెైతే. భరిము దేవ్ుతు నాభాతుు 

రతి నాలకఔతో నా, బకూిలేఔకండా ఄనేఔ శూయుల  అచరించిన, అ వ్యకూి 
బఖవ్ంత తుకూ దఖాయయేయలడు కదఽ. 

 

ਤੁ ਰਾਤਹ ਤਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਹਇ ਇਕੀਸ ॥ 

ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥ 

ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees. 
sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees. 

The way to become one with Godis to ascend on the steps that 
lead to Him which require shedding one’s ego and meditating 

on Naam with loving devotion. Spiritually ignorant people, after 
listening about the spiritually awakened people, think that they 

can also rise to their level by just imitating those. 
బఖవ్ంత డుతో ఏఔభవ్డాతుకూ భాయాం ఏమిటంటే, బఖవ్ంత డుకూ దారితీవే 

మ టలనఽ అవనఽడవ్ాడమే, ఄది తన ఄహంనఽ దాయం చేవ, ేరభతో 
నామ్ నఽ ధాయతుసఽి ంది. అధాయతిమఔ౦గ ఄజాా నఽలక అధాయతిమఔ ౦గ 

మేల ును రజల ఖురి౦చి యను తరాత, కైవ్ల౦ లట తు ఄనఽఔరి౦చడ౦ 
దాార తభ శూా యకూ లెళ్లవ్చుతు ఄనఽఔక౦టాయు. 
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ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਿੀਸ ॥੩੨॥ 

naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32|| 
O’ Nanak, union with God can only be obtained by His Grace, 

all else is false bragging of liars. 
ఒ నానక్, బఖవ్ంత డుతో ఔలయఔ అమన ఄనఽఖరహం దాార భాతరమే 

తృ ందఖలడు, మిగియౌనదంతా ఄసతయ భాటలే. 
 

శలో కాలక 33 

ఇ ంఔకి లోల , రతిదీ ఔూడా దేవ్ుతు సంఔలాూనఽశూయం జయుఖుత ందతు, 
భనం చేవే నఽలక భన భాయాంలో జరిగైయధంగ చేవే శకూి భనఔక 
లేదతు ఖుయువ్ు ేరొునాుయు. జనన భయణాలెై భనఔక తుమంతరణ 
ఈండదతు. అధాయతిమఔ జాా నం, భానవఔ రళంతత, సంతిి  ముదల ైనయ 
భన రమతాుల దాార భాతరమే శూధించలేభతు. సఔల సదఽా ణాలక 
అమన ఔివ్లేల  వ్శూి మతు. ఎవ్ర ైతే తభ ఄహంలనఽ యడుచి, తభ 
హిదమాలలో ేరభతో అమతుు సమరిశూి రో లరికై దమ లతేసఽి ంది. 
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 ॥ ਜਰੁ ਨ ਭੰਗਤਣ ਦਤਣ ਨ ਜਰੁ ॥ 

aakhan jor chupai nah jor. jor na mangan dayn na jor. 
We do not have any power to speak or to remain silent Even 

receiving or giving charity is beyond our power. 
భాటాల డడాతుకూ, భ్నంగ ఈండటాతుకూ భనఔక ఄధికయం లేదఽ దానం 

తృ ందేటుూడు లేదా చేవేటుూడు కతూ. 
 

ਜਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਭਰਤਣ ਨਹ ਜਰੁ ॥ ਜਰੁ ਨ ਰਾਤਜ ਭਾਤਲ ਭਤਨ ਸਰੁ ॥ 

jor na jeevan maran nah jor. jor na raaj maal man sor. 
Life and death too are not in our control. We have no power to 
control our mind from thoughts of greed and ego that comes 

from worldly wealth and power 
జీవ్నమయణ భూ భన ఄదఽులో లేవ్ు. లౌకూఔ సంద, శకూి నఽంచి 
వ్చేు దఽరశ, ఄహంల నఽంచి భన భనసఽసనఽ తుమంతిరంచే శకూి 

భనఔక లేదఽ. 
 

ਜਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ ਜਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 

jor na surtee gi-aan veechaar. jor na jugtee chhutai sansaar. 
We have no power to achieve spiritual awakening, knowledge 

or thinking. We have no power to escape from worldly 
temptations. 

అధాయతిమఔ జాఖితితు, జాా నాతుు, అలోచననఽ శూధించే శకూి భనఔక లేదఽ. 
తృర ంచిఔ రలోభాల నఽంచి తూంచఽఔకనే శకూి ఔూడా భనకూ లేదఽ. 
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ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਜਰੁ ਕਤਰ ਵਖ ਸਇ ॥ ਨਾਨਕ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕਇ ॥੩੩॥ 

jis hath jor kar vaykhai so-ay. naanak utam neech na ko-ay. 
||33|| 

He (God) alone has the Power in His Hands. He watches over all. 
O’ Nanak, nobody is superior or inferior (we become only what 

God decides) 
అమన (దేవ్ుడు) కూ భాతరమే తన చేతిలో ఈను శకూి ఈంది. ఄతనఽ 

ఄతుుట తు ెైనఽంచి చాశూి డు. ఒ నానక్, ఎవ్యూ ఈనుతమ ైనలయు లేదా 
తఔకువ్ కదఽ (దేవ్ుడు తుయియంచినది భాతరమే ఄవ్ుతాం) 

 

శలో కాలక 34 

తదఽరి నాలకఖు ంఔకి లలో అధాయతిమఔ ఄతేవ్ిదిీ  దశల ఖురించి 
యవ్రించఫడాడ య: ధయమ్ కండ్ - ధయమకండదశ, జాా న్ కండ్ - దెైవ్జాా న 
దశ, సయమ్ కండ్ - అధాయతిమఔ ఔిఴ దశ, ఔయం కండ్ - దెైవ్ఔి దశ, 
భరిము సచ్ కండ్ - దేవ్ుతుతో ఔలయఔ యొఔు ఄనఽబవ్ం. ఇ 
ంఔకి లోల  ఖుయువ్ు అధాయతిమఔ యకసం యొఔు ముదట  దశనఽ 
యవ్రిశూి డు - ధయమ్ కండ్. ఆది అధాయతిమఔ జాఖితి దశ. ఆఔుడ, ఔ 
వ్యకూి తానఽ ఆఔుడ ఎందఽఔక ఈనాునో, జీయత రయోజనం ఏమిట  ఄతు 
అలోచించడం ముదలక ెడతాడు. తన రమాణంలో భుందఽఔక 
శూగైటుూడు, బఖవ్ంత డు ఇ బూమితు గయౌ, తూయు, ఊత వ్ులక, 
ఖలక, రతిర ముదల ైన లట తో సిఴటంచాడతు, ఄది జీయంచడాతుకూ 
ఄనఽలెైన రదేశంగ ఈంటామతు, అమనమీద దిఴట  కైందీరఔరించి, జీయత 
లక్ష్యయతుు నెయలేయుడాతుకూ ఇ యధంగ ఔ రదేశంగ యూతృ ందిఈంటుందతు 
ఖరశిశూి యు. ఆఔుడ ఔ వ్యకూి రతి ఔుయూ తభ యొఔు రవ్యినఔక 
ఄనఽఖుణంగ తీయుూ తీయుఫడాలతు భరిము అధాయతిమఔ ురోఖతి యొఔు 
లక్ష్యయతుు శూధించడంలో యజమం లేదా లెైపలయం ఄనేది దేవ్ుతు సతుుధితు 
చేయుఔకను తయులత తెలకసఽకోఫడుత ందతు చెతృూయు. 
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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. 

 

ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ॥ ਵਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥ 

raatee rutee thitee vaar. pavan paanee agnee paataal. 
God created nights, days, weeks and seasons; wind, water, fire 

and the nether regions, 
దేవ్ుడు రత ర లక, ఖలూ, లరలక, భరిము ఊత వ్ులనఽ 
సిఴటంచాడు; గయౌ, తూయు, తుుూ, దిఖువ్ తృర ంతాలనఽ ఔూడా. 
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ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਧਰਤੀ ਥਾਤ ਰਖੀ ਧਰਭ ਸਾਲ ॥ 

tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal. 
-in the midst of all these, He established the earth as a stage for 
humans to perform righteous deeds for their spiritual growth. 

-యటతుుట  భధయ, భానవ్ులక తభ అధాయతిమఔ ఎదఽఖుదల కోసం 
తూతివ్ంతమ ైన నఽలక చేమడాతుకూ బూమితు ఔ లేదిఔగ ఏరూటు 

చేళడు. 
 

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

tis vich jee-a jugat kay rang. tin kay naam anayk anant. 
Upon it (earth), He created various species of beings. 

Their names are uncounted and endless. 
దాతుతో తృటు (బూమి) యయధ యకల జీవ్ులనఽ సిఴటంచాడు. 

లరి ేయుల  ల ఔు లేతుయ, భరిము ఄంత లేతుయ. 
 

ਕਰਭੀ ਕਰਭੀ ਹਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਚਾ ਆਤ ਸਚਾ ਦਰਫਾਰੁ ॥ 

karmee karmee ho-ay veechaar. sachaa aap sachaa darbaar. 
By their deeds and their actions, they shall be judged. 

God Himself is True, and True is His court. 
లరి నఽల లళ్ీ, లరి కూరమల వ్లల  తీయుూ ఆవ్ాఫడునఽ. 

దేవ్ుడు సత యడు, అమన అశూా నమే సతయ౦. 
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ਤਤਥ ਸਹਤਨ ੰਚ ਰਵਾਣੁ ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਤਭ ਵ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

tithai sohan panch parvaan. nadree karam pavai neesaan. 
The honored and chosen ones (spiritually advanced), grace that 
court. They receive the Mark of Grace from the Merciful God. 

గౌయవ్తూముల ైన భరిము ఎంఔ చేవన లయు (అధాయతిమఔంగ ఄతేవ్ిదిీ  
చెందినలయు) అ దరుయులో ఔి నఽ ఔయౌగి ఈనాుయు. 

లయు ఔయుణమ ైన దేవ్ుతు నఽ౦డు ఄనఽఖరహచిశృుతుు తృ ౦దఽతాయు. 
 

ਕਚ ਕਾਈ ਥ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥੩੪॥ 
kach pakaa-ee othai paa-ay. naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. 

||34|| 
Success or failure is in terms of spiritual growth and it is judged 

in God’s presence. O’ Nanak, it is only upon reaching God’s 
Presence that one discovers if one succeeded or failed. 

యజమం లేదా ఒటమి ఄనేది అధాయతిమఔ ఎదఽఖుదల యంగ ఈంటుంది 
భరిము ఄది దేవ్ుతు సభక్ష్ంలో తుయియంచఫడుత ంది. ఒ నానక్, 

దేవ్ుతు సతుుధికూ చేయుకోవ్టం, ఎవ్ర ైనా యజమం శూధించినా, 
యపలమ ైనా, ఎవ్ర ైనా దాతుు ఔనఽగొనుుూడే. 
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శలో కాలక 35 

ఆది అధాయతిమఔ ఄతేవ్ిదిీ  యొఔు ర ండవ్ దశ- జాా న్ కండ్ లేదా దివ్య 
జాా న దశ. ఇ దశలో, ఔ వ్యకూి దేవ్ుతు సిఴట  భానవ్ ఖరశృతుకూ 
ఄతీతమ ైనదతు ఖరశిశూి డు; భనలే కదఽ, ఇ యశాంలో ఆంక చాలా 
ఈనాుయ. బూమి, సాయుయడు, చందఽర ళ్లల  చాలా ఈనాుమతు ఖరశిశూి యు. 
సిఴట , నాశన౦ ఄనే దేవ్ుతు శఔకి లక ఄ౦త లేతువ్తు ఖరశిశూి డు. ఇ 
శూక్ష్యతాుయం యొఔు రభావ్ం ఇ అధాయతిమఔ దశనఽ ఄధిఖమి౦చే వ్యకూిలో 
తుజ౦గ శకూివ్౦త౦గ ఈ౦టు౦ది. ఄలా౦ట  వ్యకూి దేవ్ుతు సిఴట  
యసిితతాాతుు చావ స౦బరభ౦తో, అశుయయ౦తో తు౦డువ్ు౦టాడు, ఄది 
వ్యినఔక ఄతీతమ ైన దివ్యమ ైన అన౦దాతుు ఆసఽి ంది. 
 
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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ਸਰਭ ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਰੂੁ ॥ 

 ਤਤਥ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀ ਫਹੁਤੁ ਅਨੂੁ ॥ 

saram khand kee banee roop. 
 tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop. 

Saram Khand is the stage of spiritual beautification where 
recitation ofNaam is done with love, devotion and total 

dedication. Here, an enlightened mind of incomparable beauty 
is fashioned. 

సయం కండ్ అధాయతిమఔ సఽందరీఔయణఔక లేదిఔ, ఄఔుడ ేరభ, బకూి 
భరిము సంూయి ఄంకూతభావ్ంతో నామ్ యొఔు ధాయనాతుు చేశూి యు. 

ఆఔుడ, శూట లేతు ఄందం యొఔు జాా నోదమమ ైన భనసఽసఔక ఄలంఔయణ 
చేమఫడుత ంది. 

 

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 that enlightened mind is beyond description and 
if one tries, will only regret the attempt. 

అ జాా నోదమమ ైన భనసఽస యొఔు వాతి వ్యినాతీతమ ైనది. ఎవ్ర ైనా 
రమతిువేి , అ రమతుం చేవనందఽఔక యచారించడమే. 
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ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਤਤ ਭਤਤ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ 

 ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਾ ਤਸਧਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥੩੬॥ 

tithai gharhee-ai surat mat man buDh.  
tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36|| 

The intuitive consciousness, intellect, and understanding of the 
mind are shaped there. The consciousness of the spiritual 

warriors and the Siddhas, the beings of spiritual perfection, are 
shaped there. 

సూషటమ ైన సూిహ, ఫుదిీ , భరిము భనసఽస యొఔు ఄవ్గహన ఄఔుడ 
యూుదిదఽి ఔకంటాయ. అధాయతిమఔ యోధఽలక, వదఽీ ల చెైతనయం, 

అధాయతిమఔ రిూయిత ఔక చెందిన జీవ్ులనఽ ఄఔుడ 
యూుదిదఽి ఔకంటాయ. 

 
 
 
 
 



104 
 

శలో కాలక 37 

ఇ ంఔకి లోల , ఖుయునానక్ నాలకఖవ్ దశనఽ యవ్రించాయు, దీతుతు ఔయమ్ 
కండ్ ఄతు లకశూి యు - దెైవ్ఔి యొఔు దశ భరిము సచ్ కండ్ 
యొఔు ఄనఽబవ్ం లేదా చివ్రి దశ - బఖవ్ంత డుతో ఐఔయం చేవే దశ. 
ఔయమ్ కండ్ సయాశకూిభంత తు ఄనఽఖరహంతో ూరిిగ అశీయాదించఫడే 
దశ. అధాయతిమఔ౦గ, మీయు ఎ౦త రగఢ౦గ ఄవ్ుతాయంటే, తృర ంచిఔ 
కోరిఔలక, ఄనఽఫంధాలక ఆఔ మీెై రభావ్౦ చావ్ు. ఔయు ూరిిగ 
దేవ్ుతు నాభభులో భుతుగి, తుతయమ ైన అనందభునఽ ఄనఽబయశూి యు. 
సచ్ కండ్ ఄనేది చివ్రి దశ భరిము ఆది బఖవ్ంత డుతో ఐఔయం చేవే 
దశ. ఇ సతయు రంచంలో, యూయశితమ ైన సయాశకూిభంత డు 
హిదమంలో తులకశూి డతు బఔకి డు ఖరశిశూి డు. ఆఔుడ, ఔ వ్యకూి ూరిి 
యళాసంతో, యశాం దేవ్ుతు అదేశం రకయం తుచేశూోి ందతు, బఖవ్ంత డు 
సరాంతయాతంగ ఈనాుడతు భరిము అమన ఔి రతి ఔురికూ 
ఄనఽఖరశి౦చఫడుత ందతు తెలకసఽి ంది. ఇ దశ వ్యినాతీతభతు 
ఖుయునానక్ చెతృూయు; కైవ్లం ఄనఽబయంచఖలం. 
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 ਖੰਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਜਰੁ ॥ ਤਤਥ ਹਰੁ ਨ ਕਈ ਹਰੁ ॥ 

ਤਤਥ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰ ॥ ਤਤਨ ਭਤਹ ਰਾਭੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਰ ॥ 

karam khand kee banee jor. tithai hor na ko-ee hor. 
tithai joDh mahaabal soor. tin meh raam rahi-aa bharpoor. 
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 becomes spiritually so powerful that the worldly evils 
or ‘Maya’ cannot affect him any more). No one else dwells 
there (except those who have reached thereby becoming 

worthy of His Grace). 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.). They are totally imbued with the Essence of God. 
దెైవ్ఔి యొఔు భుకయ లక్ష్ణమే అధాయతిమఔ శకూి (ఔయం కండ్) (ఇ 
దశలో ఔ వ్యకూి దేవ్ుతు ఔితో అశీయాదించఫడు అధాయతిమఔంగ ఎంత 
శకూిభంతంగ భాయతాడంటే, తృర ంచిఔ దఽరచారలక లేదా 'భామ' 
లాంట య రభావ్ం చాలేవ్ు). ఄఔుడకూ ఎవ్యు చేయలేయు (అమన 

ఔిఔక తృత ర ల ైనలయు తూ). తృర ంచిఔ దఽరచారలనఽ (కోరిఔ, కరో ధం, 
లోబ, భాలలేశ ఫంధాలక, ఄహం ముదల ైన) రలోభాలనఽ జయంచి 

శకూివ్ంతమ ైన అధాయతిమఔ యోధఽలక భాతరమే ఇ దశఔక చేయుఔకంటాయు. 
లయు ూరిిగ దేవ్ుతు దమతు ఔయౌగి ఈనాుయు. 
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ਤਤਥ ਸੀਤ ਸੀਤਾ ਭਤਹਭਾ ਭਾਤਹ ॥ ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਹ ॥ 

tithai seeto seetaa mahimaa maahi. taa kay roop na kathnay 
jaahi. 

They remain completely absorbed in God’s praises. Their 
spiritual enlightenment cannot be described. 

లయు ూరిిగ దేవ్ుతు సఽి తిలో ఔయౌవతృో తాయు. లరి అధాయతిమఔ 
జాా నోదమాతుు భనం వ్రిించలేభు. 

 

ਨਾ ਤਹ ਭਰਤਹ ਨ ਿਾਗ ਜਾਤਹ ॥ ਤਜਨ ਕ ਰਾਭੁ ਵਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

naa ohi mareh na thaagay jaahi. jin kai raam vasai man maahi. 
They are immune from spiritual death and worldly evils cannot 

overpower them. within whose minds God dwells. 
యయు అధాయతిమఔ భయణం నఽంచి తురోధఔశకూితు ఔయౌగి ఈంటాయు భరిము 
తృర ంచిఔ దఽరచారలక లరితు ఄధిఖమించలేవ్ు. ఎవ్రి భనసఽసలలో 

ఄయతే దేవ్ుడు తువ్వశూి డో . 
 

ਤਤਥ ਬਗਤ ਵਸਤਹ ਕ ਲਅ ॥ ਕਰਤਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਭਤਨ ਸਇ ॥ 

tithai bhagat vaseh kay lo-a. karahi anand sachaa man so-ay. 
The devotees of many worlds dwell there.They experience the 

eternal joy because God always dwells in their minds. 
ఄనేఔ రంచాల బఔకి లక ఄఔుడ తువ్వసఽి నాుయు. లయు తుతయమ ైన 
అనందాతుు ఄనఽబయశూి యు ఎందఽఔంటే దేవ్ుడు ఎలలుూడా లరి 

భనసఽసలోనే ఈంటాయు కఫట ట . 
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ਸਚ ਖੰਤਿ ਵਸ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥ ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥ 

sach khand vasai nirankaar. kar kar vaykhai nadar nihaal. 
This is a stage of union with God. In this realm of Truth, the 
formlessAlmighty dwells in the heart of the devotee. Having 
created, the merciful God bestows His blissful Glance on His 

creation. 
ఆది బఖవ్ంత తుతో ఐఔయం ఄయేయ దశ. ఇ సతయు రంచంలో, 

యూయశిత డెైన యభబఔకి డు హిదమంలో తులకశూి డు. సిఴటతు 
తమాయుచేవన తయులత, దమకల దేవ్ుడు తన సిఴటకూ తన 

దిలయనందాతుు చాశూి డు. 
 

ਤਤਥ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿ ॥ ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 

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. 
ఇ దశలో ఄనంత మ ైన ఖరశృలక, ఄంత లేతు శూౌయ వ్యవ్సాలక, ఄంత లేతు 
నక్ష్తర భండలాల ఖురించి తెయౌవే ఄవ్కశం ఈంది. దేవ్ుతు సిఴట  ఎ౦త 

రిమిత౦గ ఈ౦టుందో  అమన ఖరశిశూి డు. 
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ਤਤਥ ਲਅ ਲਅ ਆਕਾਰ ॥ ਤਜਵ ਤਜਵ ਹੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਵ ਕਾਰ ॥ 

tithai lo-a lo-a aakaar. jiv jiv hukam tivai tiv kaar. 
In this stage one realizes that there are worlds upon worlds of 

His Creation. One realizes that everything functions as He 
commands. 

ఇ దశలో అమన సిఴటలో రంచాల ెైన ఆంక చాలా లోకలక 
ఈనాుమతు ఖరశిశూి యు. అమన అజాా ంచినయధంగ నే ఄతుు 

జయుఖుత నాుమతు ఖరశిశూి యు. 
 

ਵਖ ਤਵਗਸ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥ 

vaykhai vigsai kar veechaar. naanak kathnaa karrhaa saar. 
||37|| 

One realizes that God takes care of His creation and derives 
pleasure out of it. O’ Nanak, it is impossible to describe this 

stage; it can only be experienced. 
బఖవ్ంత డు తన సిఴటతు జాఖరతిగ చాసఽఔకతు, దాతు నఽంచి అనందాతుు 
తృ ందఽతాడతు ఔడు ఖరశిశూి డు. ఒ నానక్, ఇ దశనఽ వ్రిించడం చాల 

ఄసంబవ్ం; దీతుతు కైవ్లం ఄనఽబయంచఖలం. 
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శలో కాలక 38 

ఖత నాలకఖు ంఔకి లోల  అధాయతిమఔ యకస దశలనఽ యవ్రించాయు. ఇ ంఔకి లోల  
ఔ యూఔం దాార, దేవ్ుతుతో ఎలా ఔలయఔ శూధించాలో చాంచాయు. 
ఆఔుడ సాయికయుతు యొఔు ఈదాహయణనఽ సందేళతుు తెయౌమజైమడాతుకూ 
ఈయోగించాయు. తెయౌవనటుల గ, ఔ సాయికయుడు శిలకవ్ కూంద ఄగిుతు 
లెయౌగించడం దాార ఫంగరతుు లేడు చేవ, ఄగిుతు తీవ్రతయం చేమడాతుకూ గయౌతు 
ఄందించి భరిము లేడు ఫంగరతుు భలచడాతుకూ సఽతిి భరిము ఄతుాల్ నఽ 
ఈయోగిశూి డు. ఇ ఈదాహయణ దాార, అతమతుయు౦ద౦, సహన౦ ఄనే ఄతయ౦త 
తృర భుకయమ ైన లక్ష్ణాలనఽ ె౦తృ ౦ది౦చఽకోలలతు సలశృ ఆచాుయు. 
భనసఽసనఽ అధాయతిమఔ జాా నంతో మేల ులూడాతుకూ, బమబఔకి లకగ 
భాయడాతుకూ, అమన టల  ేరభతో, సిఴటటల  ేరభతో బఖవ్ంత డు ేరిట 
తుయౌడాతుకూ ఔ ఖట ట  రమతుం చేమాయౌ. ఔ వ్యకూికూ ఇ లక్ష్ణాలకనుుూడు, 
దమఖల దేవ్ుడు చేత దమనఽ ఄనఽఖరశి౦చఽఔకతు, దేవ్ుతుతో ఏఔ౦ 
ఄలాలను తన ఄంతిభ లక్ష్యయతుు శూధిశూి డు 
 
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 spiritualknowledge, 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. 
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ਜਤੁ ਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਤਨਆਰੁ ॥ ਅਹਰਤਣ ਭਤਤ ਵਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥ 

jat paahaaraa Dheeraj suni-aar. ahran mat vayd hathee-aar. 
Let self discipline be your furnace ( in the shop of a Goldsmith) 

and tolerance your goldsmith (two essentials for achieving 
spiritual enlightenment). Let your mind be the anvil, and 

spiritual wisdom the tools (Awaken your 
mind with spiritual knowledge). 

అతమఔరభశిక్ష్ణే మీ కొయౌమి (ఔ సాయికయుతు దఽకణంలో) లా ఈండాయౌ. 
సాయికయుడు మీ సహనంలా (అతమజాా నోదమాతుు శూధించడాతుకూ ర ండు 
అవ్శయఔభులక). మీ భనసఽస ఄతుాల్ లా, భరిము అధాయతిమఔ జాా నం 

మీ శూధనలా ఈండతువ్ాండు (అధాయతిమఔ జాా నంతో మీ భనసఽసనఽ 
జాఖితం చేమండు). 

 

ਬਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਤ ਤਾਉ ॥ ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰਤਭਰਤੁ ਤਤਤੁ ਢਾਤਲ ॥ 

bha-o khalaa agan tap taa-o. bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal. 
With the Fear of God as the bellows and disciplined hard work 

as the fire. (with God’s fear in heart, recite Naam in strict 
discipline) In the crucible of love, melt the Nectar of the Naam 

with complete devotion. 
దేవ్ుతు బమభుతో ఄగిువ్ల  శరభడు, ఔరభశిక్ష్ణతో తుచేమండు. 
(ఖుండెలో దేవ్ుతు బమ౦తో, ఔరభశిక్ష్ణలో నామ్ నఽ చదవ్ండు) 
ేరభయొఔు శిలకవ్లో, ూరిి బకూితో నామ్ యొఔు ఄభితాతుు 

ఔరిగించండు. 
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ਘੜੀ ਸਫਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ 

gharhee-ai sabad sachee taksaal. 
This is the true mint where God’s name is minted (this is the 

way a person can mold himself to become spiritually 
enlightened). 

దేవ్ుతు ేయు ఈదహరించిన తుజమ ైన ఈదాహయణ ఆది (ఔ వ్యకూి తననఽ 
తానఽ అధాయతిమఔ జాా నోదమం తృ ందడాతుకూ ఇ యధంగ భలచఽకోలయౌ). 

 

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਤਤਨ ਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ 
॥੩੮॥ 

jin ka-o nadar karam tin kaar. naanak nadree nadar nihaal. 
||38|| 

This deed is accomplished by those who are blessed by His 
Divine Grace. O’ Nanak, by the grace of God such persons 

achieve an eternal state of bliss (and union with God) 
ఇ తు అమన దివ్యఔివ్లన అశీయాదింఫడున లరిచే నెయలేయునఽ. ఒ 
నానక్, బఖవ్ంత డు దమ వ్లల  ఄటువ్ంట  వ్యఔకి లక ళశాత మ ైన అనంద 

వాతితు శూధిశూి యు(భరిము దేవ్ుతుతో ఔలయఔ ఔూడా శూధిశూి యు) 
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ਸਲਕੁ ॥ 

Saloke 

శూలోకై 
 

ముతిం ఔూయుూఔక రతిలోఔ ఄయన సలోకైతో జీ  భుఖుసఽి ంది. గయౌ 
లేదా ళాస శరీరతుకూ ఈనుటేల , ఖుయువ్ు అతమఔక ఈంటాయు. తూయు తండుర 
లాఖ, బూమి గొూ తయౌల లాఖ ఈంటాయ. ఖలక భరిము రతిరలక అడ 
భరిము భఖ నయుసల వ్ల  ఈంటాయ (రంచంలో శూనఽఔూల 
భరిము రతిఔూల శఔకి లక) ఇ రంచం ముతిం డులో ఈంటుంది; ఇ 
రంచం ఄంతా ఔ నాటఔభు లాంట ది. భనం ఆచిున తృతరలనఽ 
తృో ఴశూి ం. నామ్నఽ శరదీగ ధాయనం చేవేలయు, ేరభతో బకూితో, ఇ లోఔం 
వ్దియౌ దేవ్ుతుతో ఔట  ఄయేయ ఄంతిభ లక్ష్యయతుు శూధిశూి యు. 
 
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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 ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 

శూలోకై 
 

ਵਣੁ ਗੁਰੂ ਾਣੀ ਤਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਤਤ ਭਹਤੁ ॥ 

pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat. 
Air is like the Guru, water is like the father, and earth is like the 
great mother. (Air is essential for body like spiritual guidance is 

for the soul.Earth is the mother of the whole world as it 
provides the bounties that we consume everyday. Water is 
source of all life and it helps mother earth to produce the 

bounties). 
గయౌ ఖుయువ్ులాంట ది, తూయు తండురలాంట ది, బూమి భశృతయౌల లాంట ది. 
(అతమఔక అధాయతిమఔ భాయాదయశనం ఎంత ఄవ్సయమేమో శరీరతుకూ గయౌ 

ఄంత ఄవ్సయం. బూమి రంచభంతట కీ తయౌల, ఎందఽఔంటే భనం తుతయం 
యతుయోగించే ఄవ్సరయౌు ఆది ఄందిసఽి ంది కఫట ట . తూయు సభసి జీలతుకూ 

భూలాధాయం భరిము ఆది బూమి యొఔు వ్నయులనఽ ఈతూతిి 
చేమడాతుకూ ఆది ఎంతో సశృమడుత ంది). 
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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 in whose lap 
the whole world is at play (the whole world is like a theater 

where we all are actors. God has provided the medium of days 
and nights for us to play our roles assigned by Him). 

ఖలక, రతిర లక అడ, భఖ నయుసలాల  గ ఈంటాయు, లరి డులో రంచం 
ముతిం నడుసఽి ంది (రంచం ముతిం ఔ థియేటర్ లాంట ది భనం 

ఄందయం నటులం. దేవ్ుడు భనఔక తన చేత తుమమి౦చఫడున 
తృతరలనఽ తృో ఴంచడాతుకూ ఖలక, రతిర ఄనే భారా తుుఆచాుడు.) 

 

ਚੰਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਹਦੂਤਰ ॥ 

chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor. 
Good and bad deeds are examined by the Almighty. 
భంచి చెడులక సయాశకూిభంత తు చే రీక్ష్ుంఫడతాయ. 

 

ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੇੜ ਕ ਦੂਤਰ ॥ 

karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door. 
According to their own actions, some are drawn closer, and 

some are driven farther away from God. 
లరి సా౦త నఽల రకయ౦, కొ౦దయు దఖాయగ, భరికొ౦దయు దేవ్ుతుఔక 

దాయ౦గ ఈంటాయు. 
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ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਗ ਭਸਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥ 

jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal. 
Those who meditated on God’s Name with love and devotion, 
departed from this world after achieving the fruit of their hard 

work (and becoming one with God). 
ఎవ్ర ైతే దేవ్ుతు నాభభునఽ ేరభతో, బకూితో ధాయతుశూి రో, లరి ఔిఴ 

పలాలనఽ శూధించిన తయులత ఇ రంచం నఽండు లెఱలల యు (భరిము 
దేవ్ుతుతో ఏఔ౦ ఄవ్ాటం). 

 

ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ ਕਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1|| 
O’ Nanak, their faces are radiant with a sense of achievement. 

Many others gotinfluenced by their company; they also 
meditated God’s Name and got free from the worldly 

attachments and the cycle of birth and death. 
ఒ నానక్, లరి భుకాలక ఔ శూపలయభావ్నతో ఈనాుయ. లరి 

శూంఖతయం వ్లల  ఆతయులక రభాయత లవ్ుతాయు; లయు దేవ్ుతు నాభాతుు 
ధాయతు౦చి, తృర ంచిఔ ఄనఽఫంధం, జనన భయణ చఔర౦ నఽ౦డు యభుకూి 

తృ ందాయు. 
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పూజ క ిపరిచయం (ప్ాారథన) 

 
'ూజ' ఄనే దం ఄయీం ఏంటంటే ఔ ఄరీీ లేదా ెై బఖవ్ంత తు చియునాభా. భన 

ూజ సయాశకూిభంత డెైన బఖవ్ంత తుకూ, భన తుతయ ఖుయులెైన ఖుయుఖరంథ్ శూశిబ్ 

ఔక తెయౌమచేమఫడతాయ. 
 
ఇ కూరంది శుఫాద్ నఽ శూధాయణంగ ూజనఽ తృర యంతేంచడాతుకూ భుందఽ 

అలశూి యు. ఇ ళలల కలలో ఖుయు ఄయీన్ దేవ్ గయు భన శరీయం, అతమ, భన దఖాయ 

ఈనువ్తూు బఖవ్ంత డు అశీరాదాలక ఄతు చెతృూయు. భనభు అమన లలలభు. 

కఫట ట  భన౦ భన ఄహంనఽ యడుచి, తయౌలద౦డుర లతో  లలలక ఎలాగ ైతే 
ఫరతిభాలకతారో అలా లేడుకోలయౌ.  
 
రసఽి త ూజ యొఔు తీయు భరిము దాలక ఄనేఔ సంవ్తసరలకగ ఄతేవ్ిదిీ  
చెందఽతూ వ్చాుయ భరిము వఔకు ండుత ల సంసా దాార తుయియంచఫడుంది. 
 
ూజ నఽ భూడు రధానమ ైన భాగలకగ యబజంచవ్చఽు. 
 
ముదట  భాఖం ఖుయు గోయంద్ వంగ్ గయు యచించిన లర్ వరి భాగౌతి గరిద,ి దీతులో 
అమన సయాశకూిభంత డెైన బఖవ్ంత ణణి , భరిము ముదట  తొమిమది 
ఖుయువ్ులనఽ తెయౌమచేశూయు. లర్ తయులత, భనం దవ్ ఖుయువ్ు, ఖుయు ఖరంథ్ 

శూశిబ్ నఽ ఖుయుి డతాం. 
 
ూజ యొఔు ర ండవ్ భాఖం ముతిం వఔకు చరితరనఽ, వఔకుల ఄంకూతలనఽ 

భరిము తాయగలనఽ, భరిము లర ి చివ్రి ళాసవ్యఔక తభ యళాశూతుు 

ఫలరిచేందఽఔక వఔకు ఄభయయయులక చేవన చియసమయణీమ చయయలనఽ 

వ్యఔియుసఽి ంది. 
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ూజ యొఔు భూడవ్ భాఖం, మేభు వభాాన్ (దేవ్ుతు నాభసమయణ), తుజమ ైన 

వఔకు తూతితో జీయంచడం, భరిము సభాజంలో నభమకతుు కోయుతూ సభాజం 

కోసం తృర రిాసఽి నాుభు. భనలనఽ ఐదఽ దఽయుా ణాల (కభం, కరో ధం, లోబ, మోహ, 

ఄహం) నఽంచి యక్ష్ుంచభతు అ ఖుయువ్ునఽ లేడుఔకంటునాుభు. 
 
చివ్రిగ, దాలనఽ స౦దరభతుకూ తగినటుల గ (యలహ౦, జనన౦, భయణ౦ 

లాంట య) జోడుంచఫడతాయ, దీతుకోసం ఄందయు ఔచోట చేర ి ఖుయుఅశీరాదాలక 

తీసఽఔకంటాయు. ూజ చివ్ర ి భాటలోల , భతంతో సంఫంధం లేఔకండా, అమన 

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

ARDAS 

Prayer 

పూజ  
ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰਿੁ ਸਬ ੁ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. 
(లశెఖుయు గయు) మీయు భా ఖుయువ్ు, మేభు (భానవ్ులం) మీఔక భాతరమే 

యజాి  చేసఽకోఖలం (భా ఄవ్సరల కోసం), ఎందఽఔంటే ఇ శరీయం భరిము అతమ 

(మీయు భాఔక ఆచిున) మీ అశీరాదం నఽంచి వ్చిునల.ే 

 

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. 

మీయు భా తయౌల  తండుర (భా సిఴటఔయి), మేభు మీ లలలభు. మీ దమలో ఄనేఔ 

అనందాలక, సఽకాలక ఈనాుయ. 

 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੰਤ ੁ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੰਤ ॥ 

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). 
తూ సిఴట  ఎంత వ్యఔక ఈందో  ఎవ్రికీ తెయౌమదఽ. ఒ బఖవ్ంత డా, మీయు ఄతుుట ఔంటే 

ఈనుతమ ైనలయు (మీలా ఎవ్యూ ఈండయు). 
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ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

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

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

command. 
లోఔభంతా మీ దివ్య ధయమం రకయం తుచేసాి  ఈంద,ి క ైదారిలో ఈంది. మీయు 

సిఴటంచినది ఄంతా మీ ఄధీనంలోనే ఈంది. 
 

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. 
మీయు ఏంటల, మీ గొూతనం ఏంటల మీఔక భాతరమే తెలకసఽ. నానక్, మీ బఔకి డు, 

తుతయభూ మీతోనే ఈంటాయు. 

 

ੴ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਤਹ॥ 

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  

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

 దేవ్ుడు ఔుడే. యజమాలక ఄతూు భశృఖుయువ్ులే (బఖవ్ంత డు). 
   

ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 

Sri Bhagouti ji Sahai 
May the respected God in the form of the Destroyer of evil 

doers help us!  

దఽష ట లనఽ నాశన౦ చేవే యూ౦లో ఈండే దేవ్ుడు భాఔక సశృమ౦ చెముయ గఔ!  
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ਵਾਰ ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਹੀ ੧੦|| 

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

 దవ్ ఖుయువ్ు దాార గౌయయంఫడున ఔ దేవ్ుడు. 
 

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)  
భుందఽగ దఽష ట లనఽ నాశనభు చేవ ేయూంలో దేవ్ుతుతు ఖుయుి తెచఽుకోండు; 
ఄుూడు నానక్ గరితు ఖుయుి తెచఽుకోండు. (అమన అధాయతిమఔ సహకయం మీద 

జీయంచండు)  
 

ਤਪਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾਸ ੁ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) 

ఄుూడు ఖుయు ఄంఖద్, ఖుయు ఄభర్ దాస్, ఖుయు రమ్ దాస్ లనఽ సమరించఽఔకతు 

ధాయనం చేమండు; లయు మీఔక సశృమం చేముగఔ! (అమన అధాయతిమఔ 

సహకయం మీద జీయంచండు) 
 

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

Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and 
Respected Guru Har Rai. (dwell on their spiritual contribution) 

ఖుయు ఄయీన్, ఖుయు హరోా యంద్ భరిము గౌయవ్తూముల ైన ఖుయు హర్ రయ్ లనఽ 
ఖుయుి తెచఽుఔకతు ధాయనం చేమండు. (అమన అధాయతిమఔ సహకయం మీద 

జీయంచండు) 
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ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜਸ ਤਿਿੈ ਸਤਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥  

Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye 

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

spiritual contribution) 
గౌయవ్తూముల ైన ఖుయు హర్ ఔిషన్ నఽ ఖుయుి చేసఽఔకతు ధాయనం చేమండు, ఎవ్రి 
దిఴట ఄయత ేడుతే ఫాధలక ఄతుు తృో తాయో. (అమన అధాయతిమఔ సహకయం 

మీద జీయంచండు) 
 

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. 
ఖుయు తేగ్ ఫహదార్ నఽ సమరించండు ఄుూడు తొమిమది అధాయతిమఔ లాభాలక మీ 

ఆంట కూ వ్శూి య. 
 

ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  

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

ఒ బఖవ్ంత డా! దమతో భాఔక దారి చాంచి సశృమం చెయయ. 
 

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

Dasvaa Paatshaah Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai  
Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh (dwell on 

his spiritual contribution). 
Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 

గౌయవ్తూముల ైన దవ్ ఖుయువ్ు గోయంద్ వంగ్ గరితు ఖుయుి చేసఽకోండు (అమన 
అధాయతిమఔ సహకయం ెై). 

ఒ బఖవ్ంత డా! దమతో భాఔక దారి చాంచి సశృమం చెయయ. 
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ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆ ਂਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਿ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ 
ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!  

Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath 
Deedaar Daa Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Meditate upon the divine light of the Ten Kings contained in the 
respected Guru Granth Sahib and turn your thoughts to their 

divine teachings and get pleasure from the sight of Guru Granth 
Sahib;  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
గౌయవ్తూముల ైన ఖుయుఖరంథ్ శూశిబ్ లో ఈను ది భంది రజుల దివ్యజోయతితు 
ధాయతుసాి , మీ అలోచనలనఽ లర ిదివ్య ఫో ధనల లెైు భయీంచి ఖుయు ఖరంథ్ 

శూశిబ్ దయశనం దాార అనందాతుు తృ ందండు.  
రతి ఔుయూ లశెఖుయు (దేవ్ుడు) ఄతు చెూండు! 
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ੰਜਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਤਤਆ,ਂ ਹਿੀਆਂ ਜੀਆ,ਂ ਤੀਆਂ, 

ਤਜਨਹ ਾ ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੰਿ ਛਤਕਆਂ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਿਿੱ ਿ ਕੀਤਾ, 
ਤਤਨਹ ਾਂ 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)! 

 
ఐదఽఖుయు తడడలక, భరిము నలకఖుయు కొడుఔకల (ఖుయు గోయంద్ వంగ్ ఔక); అ 
నలభెై భంది ఄభయయయుల; తియుఖులేతు తుశుమం ఖల ధెైయయవ్ంత ల ైన వఔకుల; 

బఔకి లలోల  తుసస౦కోచ౦గ ఈను లర ినామ్ నాభభునఽ; అ నభాభునఽ 
సమరించినలయు, లర ిసహలసభులో తభ అశృయభునఽ ంచఽఔకను; ఈచిత 

భోజనం తృర యంతేంచిన లర;ి తభ కడాా లనఽ (సతాయతుు సంయక్ష్ుంచడాతుకూ) 
ఆతయుల లోతృలనఽ తుయలక్ష్యం చేవన లరి; ెైన చెూనవ్తూు సాచఛమ ైనయ; 

తుజంగ బకూిఖలయ;లట తు ఖుయుి  చేశూో ుండు; 
రతి ఔుయూ లశెఖుయు (దేవ్ుడు) ఄతు చెూండు! 
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ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਸੰਘਾਂ ਤਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਤ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆ,ਂ 

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

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

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)! 
తలలనఽ తాయఖం చేవన, తభ వఔకు భతాతుు వ్దలతు ధెైయయవ్ంత ల ైన వఔకు వి ర 

ుయుష లక చేవన ఄదిాతీమ వేవ్నఽ ఖుయుి తెచఽుకోండు. శరీయు కీళ్లనఽండు 
భుఔులక భుఔులకగ నరికూన లయు; లర ియొఔు గమాలక 

తొలగించఫడాడ యో; యయు చకర లఔక ఔట ట , తితృూయు భరిము భుఔులకగ 
యరిచారో; యంు కోతఔక ఖుర ైన లరో; సజీవ్ంగ కలుఫడున లరో; 

ఖుయుదాారల గౌయలతుు తులఫెటటడాతుకూ తభనఽ తాభు తాయఖం చేసఽఔకనాురో. 
తభ వఔకు యళాశూతుు వ్భుమ చేమలేదో . యయు తభ వఔకు భతాతుు తులఫెట ట , 

తభ త ది ళాస వ్యఔక తభ జుటుట నఽ ఔతిిరించఔకండా కతృడాయు; యరితు 
ఖుయుి తెచఽుకోండు 

రతి ఔుయూ లశెఖుయు (దేవ్ుడు) ఄతు చెూండు! 
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ੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸਰਫਿੱਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 
Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji 

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

Gurdwaras;  
everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

మీ అలోచనలతుుంట తు ఇ వఔకు భతం భరిము ఄతుు ఖుయుదాారల లెైుఔక 
భయలంచండు.  

రతి ఔుయూ లశెఖుయు (దేవ్ుడు) ఄతు చెూండు! 
 

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

Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji 
Ko Waheguroo Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka 

Sadkaa Surab Sukh Hovai 
First the entire respected Khalsa make this supplication that 

they meditate on Your Name; and as a result, peace and 
happiness be showered to all. 

ముదట ముతిం గౌయవ్తూముల ైన కలాస మీ ేయుమీద ధాయనం చేశూి యు; పయౌతంగ 
ళంతి, సంతోషం ఄందరికీ చేరయౌ. 
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ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ  ਫ਼ਤਤਹ, 

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

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

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

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

tyranny and oppression, may the Khalsa prevail,  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
లయు ఎఔుడ ఈనాు కలాసఔక బఖవ్ంత డు తన యక్ష్ణనఽ, ఔయుణనఽ ఔయౌూశూి డు. 

సభాజళరరమసఽస, యక్ష్ణ కోసం కలాస యజమం శూధించఽగఔ, కలాస ెై 
బఖవ్ంత డు తన ఔినఽ ఔకరించఽగఔ, తుయంఔకశతాం, ఄణచిలేతల నఽండు 

భన సంయక్ష్ఔకడు గ ఈండాయౌ, కలాస యజమం శూధించఽగఔ.  
రతి ఔుయూ లశెఖుయు (దేవ్ుడు) ఄతు చెూండు! 
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ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਤਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, 

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

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

Waheguroo  
Kindly confer upon the Sikhs the gift of Sikhism, the gift of long 

hair, the gift of observing Sikh laws, the gift of divine 
knowledge, the gift of firm faith, the gift of belief and the 

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

utter Wahe Guru (Wondrous God)! 
దమచేవ వఔకులఔక వఔకుభతం కనఽఔ, తృ డలెైన జుటుట  కనఽఔ, వఔకు 

చటాట లనఽ తృట ంచ ేఄదిషటం, దెైయఔ జాా నఫహృభతి, దిఢమ ైన యళాసం యొఔు 
ఫహృభతి, యళాసం యొఔు ఫహృభతి భరిము నామ్ యొఔు ఄతిెది 
ఫహృభతి. ఒ బఖవ్ంత డా! గమ ఫిందాలక, ఖుళ్లీ, ఫాయనయుల  ళశాతంగ 

తొలగితృో లలతు. సతయభు గ లకచఽగఔ;  
లశెఖుయు ఄతు చెూండు (ఄదఽభతమ ైన దేవ్ుడు)! 

 

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. 

వఔకులందర ిభనసఽసలక యనమభుగ ఈండుగఔ లర ిజాా నమే ఈనుతభుగ 
ఈండుగఔ. ఒ బఖవ్ంత డా! మీరై భా జాా నాతుకూ యక్ష్ఔకలక. 
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ਹ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆ ਂਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆ ਂਦੀ ਟ, ਸਿੱਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 
ਆ ਦ ਹਜਰੂ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ।  

Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, 
Sachey Pita Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji) 

O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the 
Power of the helpless ones, the shelter of the shelterless, we 

humbly make prayer in your presence….. 
ఒ సతయతండుర లశేఖుయు! మీయు భా శూౌభుయల గౌయవ్భు, తుససశృముల శకూి, 
అశరమభు లేతులరికూ అశరమభు, మీయు ఈనుుూడు ఇ సతుుధిలో తృర యీన 

చేశూి భు.....  
 

(substitute the occasion or prayer made here).  

(ఆఔుడ చేవన తృర యాన లేదా సందరభతుు భాయుండు).  
 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫਿੱਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  

Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De 
Kaaraj Raas Karney. 

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

ెైన చెూన తృర యానలో తుూలక, లోతృలక ఈంటే దమచేవ క్ష్మించఽ. ఄందరి 
ఄవ్సరలనఽ నెయలేయుండు. 
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ਸਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਲਆ ਂਤਰਾ ਨ ਤਚਿੱ ਤ ਆਵ। 
 ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ ਬਾਣ ਸਰਫਿੱਤ ਦਾ ਬਲਾ।  

Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak 
Naam Chardi Kala, Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa 

Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, 
we may remember and meditate upon Your Name. O’ God! may 

Your Name (revealed by Guru Nanak) bring ever ascending 
spirit to  and may all prosper according to Your will. 

దమచేవ అ తుజమ ైన బఔకి లనఽ ఔలకసఽకోవ్డాతుకూ, ఎవ్రితు ఔలకసఽకోలలో, 
లరితు ఖుయుి ౦చఽఔక౦టు, మీ ేయు మీద ధాయతుశూి ం. ఒ బఖవ్ంత డా! మీ ేయు 

(ఖుయునానక్ దాార తెలకఫడున) మీ సంఔలాూతుకూ ఄనఽఖుణంగ 
సయాశకూిసంనఽురయౌు చేసఽి ంది. 

 
 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਤਹ  

Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh 
The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 
కలాస దేవ్ుతుకూ సంబందించింది; సయాయజమం బఖవ్ంత తు యజమభు. 
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వఔకుల తతాళసిరం 
 
 
 
 

ఇ వఔకు భతం యొఔు తతాళసిరం తారిుఔంగ, సభఖరత, అధాయతిమఔ భరిము భౌతిఔ 

రంచాతుకూ "ఄదను లక్ష్ణాలక లేఔకండా" ఈండ ేయధంగ ేరొునఫడుంది. దీతు లేదాంతళసిరం 

తురడంఫయతతో ఖురిింఫడుంద.ి వఔకుల తూతి ళసిరం లో, వ్యకూి యొఔు శూ ంత యధ ిభరిము 

సభాజం టల  (సంఖత్) ఎలాంట  లెైయుధయం ఈండదఽ. 
 
వఔకు భతం చాలా కలం నాట  రంచ భతం. వఔకు భతం ఄనేద ి దాదాు 500 

సంవ్తసరల కూరతం ఖుయునానక్ గరిచ ే శూా ంచఫడుంది. భన యళాతుు సిఴటంచిన 

యభాత మతు ెై ఈను నభమకతుు ఆది యవ్రిసఽి ంది. ఆది ళశాత అనందాతుకూ తేయౌఔ 

భారా తుు ఄందిసాి  భరిము ేరభ, శూో దయభావ్ం లోఔంగ సందేళతుు ంచఽత ంద.ి వఔకు 

భతం ఔచిుతంగ ఏఔ భత యళాసం మీద భరిము సభమం, ఄంతరళ్ం రిమిత లఔక 

లోఫడు ఏక ైఔ దేవ్ుణణి  ఖురిిసఽి ంద.ి 
 
వఔకు భతం కై ఔు దేవ్ుడు ఈనాుడతు తాన ేసిఴటఔయి, సభరిాంచ ేవ్యకూి, ఄంతం చేవ ే  వ్యకూి 
ఄతు భరిము భానవ్ యూం తీసఽకోడతు నభుమత ంది. సంతతి (ఄవ్తాయం) ఄన ే

వదాీ ంతాతుకూ వఔకు భతంలో చోటు లేదఽ. దేవ్తలఔక, భరిము ఆతయ దేవ్యూతృలఔక 
జోడుంచేయధంగ యలకవ్నఽ ఆవ్ాదఽ.  
 
వఔకు భతంలో తూతి, భతం ఔయౌవ ఈంటాయ. అధాయతిమఔ ఄతేవ్ిదిీ  దిశగ ఄడుఖులక 
లేమాలంటే తుతయ జీయతంలో నెైతిఔ లక్ష్ణాలనఽ, సదఽా ణాలనఽ ఄలవ్యుుకోలయౌ. తుజాయతీ, 

ఔయుణ, ఓదాయయం, సహనం, భరిము యనమం వ్ంట  లక్ష్ణాలక కైవ్లం శరభ, టుట దల 

ఈంటేన ే లతేశూి య. భన ఖుయుదేవ్ుల తుజజీయతాలక ఇ దిశలో నడవ్టాతుకూ ేరయణగ 
తులకశూి య. 
 
భానవ్ జీయత లక్ష్యం జనన భయణ చకర తుు యడతీవ బఖవ్ంత తుతో యయ్నం ఄవ్ాటాతుు 

వఔకు భతం ఫో ధిసఽి ంద.ి ఖుయువ్ుల తృఠలక యనటం, యతర ేయు (నాభం) ధాయనం 

చెమయటం, వేల, ధారిమఔ కయయఔరభాలక తుయాశించడం దాార దీతుతు తృ ందవ్చఽు. 
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 నాభం భాయాం బఖవ్ంత డు సమయణ కొయఔక తుయంతయం ఄంకూతభాలతుు ఔలఖ చేసఽి ంద.ి 

మోక్ష్యతుు శూధించటాతుకూ కభ (కోరిఔ), కరో ధం( కోం), లోభ ే (దఽరశ), మోశృ (తృర ంచిఔ 

ఄనఽఫంధం), ఄహంకయం (గొూ ఫుదిీ ) ఄన ేఐదఽ దఽయుా ణాలనఽ తుమంతిరంచఽకోలయౌ. వఔకు 

భతంలో ఈలశూలక, తీయామాతరలక, శఔకనాలక, తసఽసలక వ్ంట  అచారలక భరిము 

తుతయఔితాయలక తియసురించఫడాడ య. రతి ఔుయు ఖుయు ఖరంథ్ శూశిబ్ ఫో ధనలనఽ 

ఄనఽసరించాయౌ ఈంటుంది. వఔకు భతం బకూి భాయాం లేదా ూజయ భారా తుు ఈదాా ట సఽి ంది. 
ఄయత,ే ఆది జాా నం యొఔు భారా తుు (జాా న భారా తుు) భరిము కయయ 
భారా తుు(కరయచయణ భాయాం) యొఔు తృర భుకయతనఽ ఖురిిసఽి ంద.ి అధాయతిమఔ లక్ష్యయతుు 

చేయుకోవ్డాతుకూ దేవ్ుతు ఔి ఄవ్సయ౦ ఖురి౦చి ఫాగ చెుి ంది. 
 
వఔకు భతం ఔ అధఽతుఔ, తారిుఔ, అచయణాతమఔమ ైన భతం. శూధాయణ ఔకటుంఫ జీయతం 

(దాంతయం) మోక్ష్యతుకూ ఎలాంట  ఄడుడ  కదతు నభుమత ంద.ి ఫరహమచయయం లేదా సనాయసం 

మోక్ష్యతుు శూధించటాతుకూ ఄవ్సయం లేదఽ. తృర ంచిఔ మ ైన చెడులక, రలోభాల భధయ 
తుయు౦ధి౦చఫడున జీయ౦చడ౦ శూధయ౦ ఄవ్ుత ంది. బఔకి డు ఇ లోఔంలోతు ఈదిరఔిత భరిము 

ఖందయగోఱలతుకూ తటుట ఔకంటూనే జీయంచాయౌ . అమన యదాాంసఽడెైన వెైతుఔకడు, బఖవ్ంత తుకూ 
ఔ యత ర డు ఄయ ఈండాయౌ. 
 
వఔకు భతం ఔ యశాభత, "లౌకూఔ భతం" ఄందఽవ్లన ఔకలం, భతం, జాతి లేదా యౌంఖం 

భేదాలతుుట తు తియసురిసఽి ంద.ి భానవ్ులందయూ బఖవ్ంత డు దిఴటలో సభానమేనతు 

నభుమత ంద.ి  ఖుయువ్ులక విర, ుయుష ల సభానతాాతుు నొకూు చెూ, విర శియహతయ, సతీ 

(యతంత  దహనం) అచారతుు తియసురించాయు. లయు యతంత  ునరిాలశృతుు రచాయం 

చేవ, రి  వ్యవ్సానఽ (భుసఽఖుధరించిన విరలక) తియసురించాయు. భనసఽస నఽ అమన మీద 

కైందీరఔరంిచాలంట,ే యతర ేయు (నాభం) తో ధాయనం చేవ, వేల, దాన ధరమలక చేమాయౌ. 

తుజాయతీతో ఔూడున శరభ భరిము తు (కూరత్ ఔయి) దాార ఔరి రోజులర ీ జీయతాతుు 

సంతృదంిచడం గౌయవ్రదంగ రిఖణణంచఫడుత ంద ి భరిము మాచించడం లేదా ఏదెైనా 
తుజాయతీ లేతు భారా ల దాార సంతృదంిచటం కదఽ. లండ్ చాకు, ఆతయులతో 
ంచఽకోవ్డం ఔూడా ఔ శూభాజఔ ఫాధయత. ఄవ్సయం లో ఈను లరికూ సశృమం చేమాలతు 

భాయశూి యు. వేవ్, సభాజ వేవ్ వఔకు భతంలో ఔ భాఖం. రతి ఖుయుదాారలో ఔతుంచే ఈచిత 

ఔభూయతుటీ కూచెన్ (అశృయ రదేశం) ఄతుు భతాల రజలఔక ఄందఽఫాటులో ఈంటుంది. 
 
వఔకు భతం అళలదాతుు భరిము అశనఽ సభరిాసఽి ంది. తురళలదం ఄన ేభావ్జాలాతుు 

ఆది ుూకోదఽ. 
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ఇ జీయతాతుకూ ఔ ఄవ్సయం, లక్ష్యం ఈనాుమతు ఖుయువ్ులక నమేమలయు. ఆది అతమ భరిము 

దేవ్ుతు శూక్ష్యతాురతుకూ ఔ ఄవ్కళతుు ఔయౌూసఽి ంద.ి ెైగ, భతుఴ తన చయయలఔక తాన ే

ఫాధయత వ్శిశూి డు. తన కరయల పయౌతాల నఽంచి తానఽ తురోధఔ శకూితు తృ ందలేడు. కఫట ట  
తానఽ చేవ ేతుటల  చాలా ఄరభతింగ ఈండాయౌ. 
 
వఔకు ఖరంథం, ఖుయు ఖరంథ్ శూశిబ్, ఆది ఔ తుతయ ఖుయువ్ు. యతర ఖరంథాతుకూ భత ఖుయువ్ుగ 
హో దా ఆచిున ఏక ైఔ భతం ఆదే. వఔకు భతంలో సజీవ్భానవ్ ఖుయువ్ు (దేశీృరి) ఔక శూా నమే 
లేదఽ. 
 
Courtesy www.sikhpoint.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikhpoint.com/
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Philosophy of Sikhs 
 

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

Courtesy www.sikhpoint.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikhpoint.com/
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సిక్కుల యొక్ు తలప్ాగా పాత్యేక్త 
 

వఔకులఔక తలతృగ ఎుూడా యడదీమలేతుదిలా ఈండేద.ి వఔకు భత శూా ఔకడు, 
ఖుయునానక్ కలంనాట  నఽంచి వఔకులక తలతృగనఽ ధరిసాి  వ్సఽి నాుయు. వఔకుఔక ఔ 

తలతృగ రజుఔక వ్ుండ ేకూరీటం ఔంట ేఎఔకువ్. 
 
'దసిర్' ఄనేద ి వఔకుల తలతృగఔక భరో ేయు, ఆది 'ఖుయువ్ు యొఔు అశీరాదం'నఽ 

సాచిసఽి ంద.ి ఇ దాలతూు, ుయుష లక భరిము భశిళ్లక ఆదియూ తభ జుటుట నఽ 

ఔుూకోవ్టం కోసం ధరించాయౌసన వ్సిరం.  ఆది తల చఽటూట  ఔ తృ డలట  ఖుడడ  వ్ంట  వ్సఽి వ్ు. 
 
ఖుయు గోయంద్ వంగ్ గరిచ ేఐదఽ యళాశూలలో ఔట  గ ఆది అదేశంలో ఈంది, 1469 ముదట  
నఽంచి వఔకు భతంతో ఔయౌగి ఈంద.ి రంచంలో తలతృగ ధరించడం తూతుసర ిఄయన ఏక ైఔ 

భతం వఔకు భతం. తృళుతయ దేళలోల  తలతృగ లక ధరించ ేలయు ఄందయూ వఔకులే. 
 
శూంరదామఔంగ తలతృగ గౌయవ్తూమతనఽ సాచిసఽి ంద,ి భరిము ఆది ఔూట  నఽంచి 

గౌయలతుకూ భాతరమ ే రిజర్ా చేమఫడు ఈంద.ి ురతన కలంలో భాయతదేశంలో తలతృగనఽ 

సభాజంలో హో దా ఔయౌగిన లర ై ధరించాయు. భాయతదేశం ముగల్ అధితయం లో ఈను 

కలంలో భువలభులఔక భాతరమ ే తలతృగ ధరించ ే ఄవ్కశం ఈండదే.ి భువల ంలక కతు 

లళ్ీకూ తలతృగ ధరించ ేఄవ్కశం ఈండేద ికదఽ.  
 
ఖుయు గోయంద్ వంగ్, ముఖలకల యొఔు ఄలాంట  ళసనాలనఽ ధిఔురంిచి, వఔకులందయూ 

తలతృగ ధరించభతు కోరడు. తన కలాస ఄనఽచయుల ఈనుత నెైతిఔ రభాణాలఔక 
ఖురిింుగ దీతుతు ధరించవ్లవ వ్చిుంద.ి తన కలాస రజలక యతేనుంగ ఈండాలతు, 

"మిగియౌన లరిఔంట ే గొూగ ఈండాలతు" భరిము వఔకు ఖుయువ్ులక తురైిశించిన యశిషట  
భారా తుు ఄనఽసరంిచాలతు కోయుఔకనాుయు. అ యధంగ, తలతృగ చఽటటఫడున వఔకు 

ఎుూడా ఖురిింు ఫడాడ డు, ఖుయువ్ు తన 'వెయంట్-వెైతుఔకల' నఽ సఽలబంగ 
ఖురిించఫడాలతు ఈదేిశించాడు. 
 
వఔకు ుయుష డు లేదా విర తలతృగ ధరించినుూడు, తలతృగ కైవ్లం ఖుడడలాగ ఈంటుంద,ి 

ఎందఽఔంట ే ఄద ి దఽసఽి లలో ఔయౌవతృో త ంది. తలతృగ ధరించడాతుకూ కయణాలక 
శూయాభౌభతాం, ఄంకూతభావ్ం, అతమగౌయవ్ం, ధెైయయం, బకూి ముదల ైనయ ఄనేఔం ఈండవ్చఽు. 

ఄయత ేవఔకులక ఎందఽఔక ధరిశూి యు ఄంట,ే కలాస ఖుయు గోయంద్ వంగ్ యొఔు శూా ఔకతు టల  
లర ిేరభ, యధేమత భరిము గౌయలతుు చాంచడాతుకూ. 
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తలతృగ ఄనేద ి భన ఖుయువ్ుగయు భనకూచేు ఫహృభతి. భన ఈనుత చెైతనాయతుకూ ఔ 

వంగ్ లా, కౌయుల లా వంశృసనం ె ైఔూయుునే దాతుకూ ఄలంఔరించఽఔకనేద.ి విర ుయుష లఔూ, ఇ 

రతితంతంచ ే తృతర రజరిఔం, శూ ఖసఽనఽ, రతేయఔతనఽ తెయౌమజైసఽి ంద.ి భనం ఄనంత 

యశాభు  యొఔు ఈతుకూ లో జీయసఽి నాుం ఄతు భరిము ఄందరిక ీవేవ్చేమడాతుక ైఄంకూతం 

ఄమాయభతు సంకైతం. తలతృగ సంూయి తుఫదీతఔక తూ భరైదాతుకూ తృర ధానయం ఆవ్ాదఽ. 

మీయు తలతృగ ఔటుట ఔకతు ధెైయయంగ తులఫడాలతు ఄనఽఔకనుుూడు , అయు తయౌమనల  భంది 
లో ఔ వ్యకూి గ తుయభమంగ తులఫడఖలకఖుతాయు. ఆది చాలా ఄదఽభతమ ైన కయయం. 
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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. 
 
 
 
 
 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
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The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and 
Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For 
men and women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and 
uniqueness. It is a signal to others that we live in the image of Infinity and are 
dedicated to serving all. The turban doesn't represent anything except complete 
commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand 
fearlessly as one single person standing out amongstsix billion people. It is a most 
outstanding act. 
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 సిక్కు మతంలో మహిళల ప్ాతా 
 

విరలఔక ుయుష లవ్ల నే జీవ్ం ఈంటుందతు, లర ిఅధాయతిమఔతనఽ ెంతృ ందించ ేసభాన హఔకు 

ఈందతు వఔకు భత సాతరా లక ేరొుం టాయ. యయు భత స౦గాలఔక నామఔతాం 

వ్శించవ్చఽు, ఄంత లేతు వ్చనం(యతర లేకనాలనఽ ఠి౦చడ౦) చేమవ్చఽు, కీయిన 

(కీయినల స౦గ౦గ తృడడ౦) చేమవ్చఽు, దెైవ్బఔకి లక(ూజాయులక) గ తుచేమవ్చఽు. 

యయు ఄతుు భతయమ ైన, శూంసుితిఔ, శూభాజఔ భరిము లౌకూఔ కయయఔలాతృలోల  

తృల ా నవ్చఽు. వఔకు భతం రంచ లోన ే భశిళ్లఔక సభానతాాతుు ఆచేు ముదట   
భతం. ఖుయునానక్ యౌంఖ-అధారిత సభానతాాతుు ఫో ధించాయు, భరిము అమన తయులత 

వ్చిున ఖుయువ్ులక వఔకు అరధన భరిము అచయణయొఔు ఄతుు కయయఔలాతృలోల  ూరిి 
భాఖశూాభయం వ్శించభతు భశిళ్లనఽ తృోర తసశించాయు. 
 
 ఖుయు ఖరంథ్ శూశిబ్ ఆలా ేరొు౦ది, "విరలక భరమిు ుయుష లక, దేవ్ుడు చేత 

సిఴట౦చఫడునలయు. ఆదంతా దేవ్ుడు అట. నానక్ చెతృూయు, తూ సిఴట  ఄంతా భంచిదే, 

రియదీ" SGGS Page 304. 
 
వఔకుల చరితర లో విరల నఽ వేవ్, బకూి, తాయఖం, భరిము ుయుష ల ధెైయయశూహశూలతో 
సభానంగ చితిరంచిన తృతర నఽ నమోదఽ చేవంద.ి వఔకుల సంరదామంలో భశిళ్ల నెైతిఔ 

గౌయవ్ం, వేవ్, అతమతాయఖం వ్ంట  ఄనేఔ ఈదాహయణలక రవ ఈనాుయ. 
 
వఔకు భతం రకయం, విర ుయుష లక కై నాణేతుకూ ఈండ ే ర ండు లెైులక. యసూయ 

సంఫంధాలవ్యవ్సా, యసూరధాయం ఄన ే యధానంలో ుయుష డు విర నఽంచి జతుమశూి డు, విర 
ుయుష తెజభు నఽండు జతుమసఽి ంద.ి వఔకు భతం రకయం విర లేఔకండా ుయుష డు తన 

జీయతంలో సఽయక్ష్ుతంగ, సంూయింగ ఈండలేడు, భరిము ుయుష డు యజమం తన 

జీయతాతుు ంచఽఔకన ేవిర యొఔు ేరభ భరిము భదిత తో భుడుడు ఈంటుంది. 
 
 ఖుయునానక్ ఆలా ఄనాుయు: 

 "[ఆది] జాతితు తులఫెటేట  విర" భరిము "విర నఽండు ుట టన నామఔకలక భరిము రజులక, విరతు 

ళఖరసఽి రలతు, శిక్ష్ుంచఫడాలతు" కోయుకోఔూడదఽ. SGGS ేజీ 473. 
 
మోక్ష్ం: 

మోక్ష్ం, దేవ్ుతు శూక్ష్యతాుయం లేదా ఄత యనుత అధాయతిమఔ వాతి శూధించఖల విరలనఽ ఔ భతం 

భాయసఽి ందా ఄనేద ిఔ భుకయమ ైన ఄంశం. 
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 ఖుయు ఖరంథ్ శూశిబ్ ఆలా చెుి ంది:  

"ఄతుు జీవ్ులలో, బఖవ్ంత డు సయాలయుి డు భరిము ుయుష డు భరిము విర ఄతుు 

యూతృలలో యసిరించి ఈనాుడు " (ఖుయు ఖరంథ్ శూశబి్, ేజీ 605). 
 
ఖుయు ఖరంథ్ శూశిబ్ లోతు ెైన చెూన లఔయం రకయం, బఖవ్ంత డు ఔయుణ ర ండు యౌంఖ 

భేదాలలో సభానంగ ఈంటుంద.ి కఫట ట  విర, ుయుష లక ఆదియూ సభానంగ ఖుయువ్ునఽ 

ఄనఽసరించటం దాార మోక్ష్యతుు తృ ందఖలయు. ఄనేఔ భతాలోల , ఔ విర ుయుష డు 
అధాయతిమఔతఔక ఄవ్రోధంగ రిఖణణంచఫడుత ంద,ి కతూ వఔకు భతంలో కదఽ. ఖుయువ్ు ఇ 

యషమాతుు తియసురశిూి యు. 'వఔకుభతం ెైన రసఽి త అలోచనలక" లో, అయౌస్ ఫశూరైు ఆలా 
ేరొునాుయు. 
 
"ముదట  ఖుయువ్ు ఔ విరతు ుయుష డుతో సభానంగ ఈంచాడు... విర ుయుష డుకూ ఄడుడ కదఽ, 

బఖవ్ంత తు వేయసాి , మోక్ష్యతుు కోయడంలో భాఖశూామి ఄంత"ే. 
 
ెయల: 
ఖిహసఽా  జీయతం - సంశూయం ఖుయునానక్ వతౄయుస చేళయు. ఫరహమచయయం, సనాయసం కూ 
ఫదఽలకగ భారయబయిలక సభాన భాఖశూాభులక, ఆదిరిె ై నభమఔమే ఈండేద.ి యతర 
ళలల కలలో ఖిహసఽకమ ేఔ అదయశవ్ంతమ ైనద.ి 
 
సభానతాం: 

విర ుయుష ల భధయ సభానతాం కోసం, సంఖత్ (యతర సహలస) భరిము ంఖత్ (ఔయౌవ 
తినడం) కయయఔలాతృలోల  తృల ా నడం, ఫో ధన వ్ంట   యషమాలోల  విర ుయుష ల భధయ ఎలాంట  
తేడా నఽ ఖుయువ్ులక సిఴటంచలేదఽ. సయూప్ దాస్ బలాల , భశిభా రకష్, ఖుయు ఄభర్ దాస్ 

రకయం భశిళ్లక భుసఽఖునఽ ఈయోగించడాతుు యభేదిసఽి నాుయు. కొతుు ఔకలాలనఽ 

యయలేక్ష్ుంచడాతుకూ విరలనఽ తుమమించాడు. వఔకు చరితర లోన ే ఄనేఔ భంద ి భశిళ్ల ేయుల  

నమోదఽ చేమఫడాడ య, యట లో తభ కలంలో జరిగిన గటనలోల  భుకయమ ైన తృతరలక 
తృో ఴంచిన, భాతా ఖుజీర మ  ై భాగో, భాతా సఽందర,ి రణణ శూశిబ్ కౌర్, రణణ సదా కౌర్, 

భరిము భశృరణణ జంద్ కౌర్ వ్ంట  ఄనేఔ భంది భశిళ్ల ేయలనఽ నమోదఽ చేశూయు. 
 
చదఽవ్ు: 
వఔకు భతంలో చదఽవ్ు చాలా భుకయమ ైనదిగ భాయశూి యు. ఎవ్రి యజమంలో ఄయనా ఆది 

కీలఔమ ైనద.ి ఆది వ్యకూిఖత ఄతేవ్ిదిీ  రకూరమ భరిము ఆది భూడవ్ ఖుయువ్ు ఄనేఔ 

తృఠళలలనఽ నెలకొలూడాతుకూ కయణం. 
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ఖుయు ఖరంథ్ శూశిబ్ ఆలా చెుి ంది: 

"ఖుయువ్ు దాారన ేదేవ్ుతు జాా నం, ధాయనం ఄతూు తృ ందఫడుతాయ".  

SGGS, ేజీ 831  

 ఄందరిక ీచదఽవ్ు ఄవ్సయం, రతి ఔుయూ తభ శకూి కూ తఖా యధంగ తుచెమాయయౌ. భూడవ్ 

ఖుయువ్ు ంన వఔకు భతరచాయఔకలోల  మాభె ైర ండు భంద ివిరలే. 
'ది రోల్ ఄండ్ వేటటస్ అఫ్ వఔకు ఈమ న్' లో, డాఔటర్ ముశిందర్ కౌర్ గిల్ ఆలా రళయు,  

 "ఖుయు ఄభర్ దాస్, భశిళ్లక ఄంగీఔరంిచ ేవ్యఔక, ఏ ఫో ధనలక ఔూడా ముదలక ఄవ్ావ్తు 

నభమఔం ఔయౌఖదతు ఄనాుయు". 
 
దఽసఽి లె ైఅంక్ష్లక: 
భశిళ్లక భుసఽఖు ధరించఔూడదన ే కఔకండా, వఔకు భతం దఽసఽి ల యధానాతుకూ 
సంఫంధించి ఔ సయళ్మ ైన భరిము ఄతయంత భుకయమ ైన రఔటన చేవంద.ి ఆది 

యౌంఖయవ్క్ష్తో సంఫంధం లేఔకండా వఔకులందరిక ీ వ్రిిసఽి ంద.ి ఖుయు ఖరంథ్ శూశిబ్ ఆలా 
చెుి ంది. 
 
 "శరీయం ఄశూౌఔయయంగ, భనసఽస చెడు అలోచనలతో తుండు ఈండేలాంట  దఽసఽి లనఽ 

ధరించవ్దఽి ."  SGGS, ేజీ 16 
 
భశిళ్ల యొఔు అతమయక్ష్ణ: 

వఔకు భశిళ్లక కూరూన్ (కడాం) భరిము ఆతయ అముధాలతో తభనఽ తాభు 

యక్ష్ుంచఽకోలయౌ.  ఆది భశిళ్లఔక రతేయఔమ ైనది ఎందఽఔంట ేతభనఽ తాభు యక్ష్ుంచఽకోవ్డం 

చరితరలో ఆదే ముదట శూర.ి యక్ష్ణ కోసం ుయుష లైె అధాయడే ఄవ్సయం ఈండఔూడదఽ. 
 
SGGS సాఔకి లక: 

"బూమిమీద, అకశంలో నాఔక లేరైద ి ఏమీ ఔనఫడలేదఽ. విరలలో, ుయుష లందరిలో, తన 

కంతి రకశిసాి నే ఈంటుంద.ి * SGGS ేజీ 223. 
 
విర నఽంచి ుయుష డు జతుమంచాడు. విరతోనే, ుయుష డు ుటాట డు; విరతు తుశిుతాయీం చేసఽఔకతు 

యలహం చేసఽఔకనాుడు.  విర ఄతతు వేుశిత రలక ఄవ్ుత ంద;ి తదాార, రైట  తరలక 
ుడతాయ.  ఄతతు విర భయణణ౦చగన,ే భరో విరతు లెత ఔకతాడు; విరకూ ఄతనఽ ఫంధీ. భర ి

తనతు చెడడది ఄతు లవ్టం ఎందఽఔక? అమ  నఽంచ ే రజులక ుడతాయు.  విర నఽంచి, విర 
జతుమసఽి ంద;ి విర లేతుద,ే ఎవ్యూ లేయు.   ఖుయు నానక్, SGGS ేజీ 473 

ఔటుం యషమంలో: "ఒ నా దేవ్ుడా, నా యలహ కనఽఔ ఔటుంగ తూ ేయు నాఔక ఆవ్ుా." శీర 
ఖుయు రమ్ దాస్ గయు, ేజీ 78, ల ైన్ 18 SGGS 
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Role of women in Sikhism 
 

The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and 
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious 
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy 
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work asGranthis 
(priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular activities. 
Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru Nanak 
preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him encouraged 
women to take a full part in all the activities of Sikh worship and practice. 
 
Guru Granth Sahib states, “Women and men, all by God are created. All this is 
God‟s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy” SGGS Page 304. 
 
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service, 
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity, 
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition. 
 
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In the 
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman, and 
woman is born ofman's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure and 
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love and 
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.  
 
Guru Nanak said: 
 "[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider 
women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS 
Page 473. 
Salvation: 
An important point to raise is whether a religion considers women capable of 
achieving salvation, realisation of Godor the highest spiritual realm.  
 
Guru Granth Sahib states:  
“In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female” (Guru 
Granth Sahib,Page 605). 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Souls
https://en.wiktionary.org/wiki/congregation
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sacrifice
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth
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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”. 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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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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వినయము ప్ ై గురు గరంథ్ సాహిబ్ ఇలా చెప్్ ంది 
 
యనమం ఄనేది వఔకు భతంలో ఔ భుకయమ ైన యషమం. వఔకులక ఎుూడా 

దేవ్ుతు భుందఽ యనమం తో ఈండాయౌ. ంజాతెభాషలో తుభాత భరిము 

యనమంఔక సతుుశిత సంఫంధం ఔయౌగ ి ఈంది.  తుభాత ఄనేద ి ఖురుతూలో ఫాగ 
రచాయం చేమఫడున ఔ సఽఖుణం. ఇ ంజాతె దాతుకూ ఄయీం "యనమం", "దమ" 

లేదా "యనమం". 
 
భానవ్ులందరికీ ఆది ఔ భుకయమ ైన లక్ష్ణం భరిము ఆద ిఄతుు లేళ్లా ఄందరి 
అలోచనలో ఔ భుకయమ ైన భాఖం. వఔకుల లక్ష్ణాలలో ఆతయ నాలకఖు భాగలక 
ఏంటంటే:  
 
సతయం (సత్) 

సంతిి  (సంతోఖ్), 

ఔయుణ (దమ) భరిము 

ేరభ (తృయర్).  
 
ఇ ఐదఽ ఖుణాలక ఔ వఔకు ఔక ఄవ్సయం భరిము ధాయనం చేమడం లళ్ీ ఫాధయత, 

ఇ సదఽా ణాలనఽ ెంతృ ందించడం భరిము లట తు వ్యకూితాంలో భాఖం చేమడం 

లర ితు. 
 
ఖురుతు భనకూ చెుి ంది ఏంటంటే: 
 
"యనమం యొఔు రతిపలం భనళశంతి, అనందం. యనమ౦తో, రతి ఔుయూ 

దేవ్ుణణి  కోసం ధాయనం చెమాయయౌ. ఔయుణాభముడయ, యనమభు ఖలలడు. 
 
ఖుయునానక్, వఔకు భతం యొఔు ముదట  ఖుయువ్ు: 
 
"ేరభతో ఔూడున యనమభుతో యనఽట భరిము నభుమట వ్లన నాభం తో మీ 

భనసఽస యబరయచఫడుత ంది, తూ లోతు యతరమ ైన బకూి దాార."- SGGS ేజీ 4 
 
"సంతిితు మీ చెయరింఖులకగ, యనమాతుు మీ మాచన గినెుగ, ధాయనాతుు మీ 

శరీరతుకూ రవే ఫూడుదగ భాయుుకోండు." -SGGS ేజీ 6 
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Guru Granth Sahib on Humility 

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

 
 

 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Nimrata
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sat
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Santokh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Daya
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Pyar
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
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జాీ శూశిబ్ లో వఔకు తతాళసిరం యొఔు శూయం ఈంది, ఆది ఖుయునానక్ శూశిబ్ యొఔు 
తృర థమిఔ తృఠలఔక తృర తితుధయం వ్శిసఽి ంద.ి ఄందఽవ్లేల  ఖుయు ఖరంథ్ శూశిబ్ లో ముదట  
శూా నాతుు దకూుంచఽఔకంద.ి తృర యాన ఄంతా శూధాయణ సభసయలఔక సంఫంధించినద.ి ఔ 
వఔకుఔక  అధాయతిమఔ రిూయితనఽ శూధించడం కొయఔక ఆది ఔ దారి. తుఴిమాతమఔ లేదా 
ంటర ి జీయతాతుు ఖడతృలతు ఆది చెూదఽ. ఆది రంచ వ్యవ్శృరలోల  తృల ా నడాతుకూ 
ఄనఽఔూలంగ ఈంటుంద,ి జాా నం భరిము తుశూాయా కయయఔలాంతో ఔలయఔతో ఈండు. 
 

వఔకు భతాతుకూ సంబందించిన భూడు తృర థమిఔ సాతరా లక ఈనాుయ 
 

● నామ్ జప్ో : ధాయనం దాార బఖవ్ంత ణణి  ఖుయుి చేసఽకోవ్టం. 
 

● క్ర్్త క్రో: సిజనాతమఔ, ఈతాూదఔ భరిము తుజాయతీతో ఔూడున తు దాార 
జీవ్నోతృధతిు సంతృదించటం. 
 

● ఴంద్ చకో: సంతృదననఽ ఄవ్సయమ ైన లరితో ంచఽకోవ్టం. ఄవ్సయం ఈను 
భరిము ఄసాసాతగ ఈను లరితో ంచఽకోవ్డం భరిము శరదీ నఽ ఔయౌగి ఈండటం. 
సశృమం చేసఽకోలేతు లరికూ శూమం చేమడం. 
 

భానవ్ వ్యకూితాాతుకూ ఖల ఐదఽ రధాన ఫలశీనతలక దాతు అధాయతిమఔ శూయంతో ఔయౌగి 
ఈంటాయ. శూధాయణ చెడులక ఎ౦తో ఈనాుయ, కతూ లట లో ఐదఽ భాతరమే 
ఖురిి౦చఫడాడ య ఎ౦దఽఔ౦టే ఄయ నెైతిఔ, అధాయతిమఔ భారా తుు ఄనఽసర౦ిచడ౦లో 
ఄడుడ ఈంటామతు నభుమతాయు. అ ఐదఽలో కభం (కోరిఔ), కరో ధం (కోం), లోబం 
(దఽరశ), ముహం (జోడు ఈండటం) భరిము ఄహంకయం (ఄహం) ఈనాుయ. 
ఇ ఐదఽ ఄంతయాత దఽరచారలనఽ ఄణచి, లట తు ఄదఽులోకూ తీసఽఔకరలలనేదే వఔకు 
భత శూధన భుకయ లక్ష్యం. భతుఴ ఇ ఐదఽ మోశృలఔక ల ంఖఔకండా, ఄనఽఔూలమ ైన 
ఖుయువ్ుతు (చారిిఔల) బకూిలో జీయంచటం, తుయంతయం దెైవ్ నాభాతుు సమరించఽకోవ్డం, 
సభాజ వేవ్లో తుభఖుం కవ్డం వఔకుల ఔయివ్యం. 
ఄటువ్ంట  ఔరభశిక్ష్ణనఽ రోజూ ఄవ్లంతంచడం దాార, శూ ంత నఽలక సాచంగ భారి 
భరిము అతమఔక రళంతతతు చేఔూరిు భనసఽస యొఔు రతిఔూలతనఽ తొలగితృో యేలా 
చేసఽి ంద.ి 
డౌన్ లోడ్ చేసఽఔకనే లేలాద ివఔకుల ుసికల కొయఔక SikhBookClub.com నఽ సందరిశంచండు 
ఈచిత ంణీ: కల కోసం walnut@gmail.com ఔక మ యల్ ంండు  
ఖుయువఔకు ల వేవ్ 
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The Japji Sahib contains the essence of Sikh philosophy, representing the basic 
teachings of Guru Nanak Sahib. This is the reason it occupies the opening place in 
the Guru Granth Sahib. The whole prayer concerns itself with the problems of the 
ordinary. It is a manual for a Sikh to attain spiritual perfection. It does not 
recommend passive contemplation or living an isolated life. It favors participation in 
the affairs of the world, combined with the integration of wisdom and selfless 
activity. 
 

There are three fundamental principles of Sikh religion 
 

● Naam japo: remembering God through meditation. 
 

● Kirat karo: Earning  livelihood with dignity through creative, productive and 
honest work. 
 

● Vand chakko: To share the fruits of earnings with the needy. Sharing with 
and caring for the needy and sick. Helping those people who cannot help 
themselves. 
 

The five major weaknesses of the human personality at variance with its spiritual 
essence. The common evils far exceed in number, but a group of five of them came 
to be identified because of the obstruction they are believed to cause in man's 
pursuit of the moral and spiritual path. The group of five evils comprises Kam  
(Desire), Krodh (Anger), Lobh (Greed), Moh (Attachment) and  Ahankar (Ego). 
 
It is the primary aim of the practicing Sikh to subdue the actions of these five inner 
evils and bring them under control.  It‟s a Sikh‟s duty not to succumb to these five 
passions of the human mind, to live with devotion to the Almighty Waheguru in 
positive Spirit (Chardikala), continually remember God in Naam Simran, and engage 
in Community Service. 
 
By adopting such discipline on a daily basis one‟s actions become pure and 
rewarding to the soul and negativity of mind vanishes. 
 
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 


