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جپ
جت ح
جی صاجب۔ می قتقب کا راستہ
تعارظ
خ ہ جپ
ف ساتھ اتظاد کی طزظ ائک سؼز ہ
ف۔ یہ جتمی سظائی ک
ف ائک تحفہ ہ
ف درتعہ خذا کی طزظ س
جپجی صاجب گرػ پائک جی ک
ف۔ جی صاجب ساعزی کی شکؾ میں
ف  ،خو سکھ مذہب کا وہر
ہ
ف جس کی اپات میں گہرـ گہرـ نتعامات ہیں۔

ے سذہ راہ پڑ خؾ کر اسی رپذگی میں اپذی خوسی کا حصوؽ معکں ہ
ل ہیں اں پڑ ععؾ کر ک
ل گی
خو اصوؽ جپجی صاجب میں نیاں کی
ف اػر ط
ف۔
ف تعتر کسی موستقی ک
ف  ،اػر اس
ل کوئی راگ مخصوش نغیں کیا گیا ہ
ل ہیں  ،جپجی صاجب ک
ف ئیشتر حعذػں کو مختلع قسم ک
اگرطہ گر نتھ صاجب ک
ف لی
ل گی
ف راگ (دھییں) تفویض کی
ف
پلاػت کیا خاپا ہ
ف۔

ف افاقی فانوں ک
ف ہیں اػر یہ کہ سب کچھ از ک
ف پکارت
ف مختلع پاموں س
ف۔ ہم اس
ل ہیں کہ خذا صرظ ائک ہ
جپجی صاجب میں  ،گرػ پائک از پات پڑ رػر د نی
ف مطا نق ػقوض پذپڑ ہوپا

جت
ل شرص یہ ہ
ف۔ از ک
ف خاصؾ ہوسکیا ہ
ف فضؾ س
ف ساتھ اتظاد صرظ اسی ک
ف اػر از ک
ف پالاپڑ ہ
ف۔ ػہ انؼائی سوچ س
ہ
ف لی
ف کہ انؼاں ا ننی اپا کو مکؾ طور پڑ م کرـ اػر خود کو
ف کہ رػرـ  ،نیذؽ سؼز اػر حج خیسی رسومات خذا کو راضی نغیں کرهں گ
ف اػر کغا ہ
فکار قرار دپا ہ
ف رسمی طزتفوں کو عتر صرػری اػر ت
ف۔ گرػ ت
ف مطا نق دھاؽ ل
خذا کی مرضی ک
ف۔

ف۔ گرػ نیات
ف مخیب کی خات
ف اػر از کی مظلوغ س
ف۔ خذا س
ف۔ اػر از کی رپاں مخیب ہ
ف کہ از کی رپاں نولی خات
ف کا ػاخذ طزتفہ یہ ہ
ف کہ خذا کو راضی کرت
ف نیاپا ہ
گرػ ت
ف ہیں کہ
م
ف انؼاں خذا کی رحمب کا سپحق قرار پاپا ہ
فس
ف ساتھ خذا کا پاؿ پکارت
ؽقیذت اػر مخیب ک
ف۔

ف رػخائی پڑقی ک
ف اجزی خار فؼزات میں گرػ جی ت
جپجی صاجب ک
ف مراخؾ نیاں کی
ل ہیں خو کہ میذرطہ رئؾ ہیں:
دھزؿ کھیذ  -راستیاری کا مرخلہ
نی ک ػل
ف م کا مرخلہ
گیاں کھیذ۔ رػخا ب
شرؿ کھیذ۔ رػخانیب ک
ف حصوؽ کی کوشس کا مرخلہ
عظ
ف
کرؿ کھیذ۔ رػخائی مب پا ضؾ الہی کا مرخلہ
ک
پ ج
سج کھیذ۔ خذا س
ف اتظاد ہنی کا مرخلہ
ف لگائی گنی دمہ دار نوں ک
ف۔ ہم سارـ اداکار ہیں اػر خذاکی طزظ س
ف کہ یہ د نیا ائک تعاشہ گاہ ہ
ف اجزی اپات میں نیاپا ہ
ف جپجی صاجب ک
گرػ پائک جی ت
ف مطا نق ا نیا ا نیا کردار ادا کر

ت
ف۔ ػہ صرظ رپذگی اػر موت ک
ل ہیں ػہ خذا کی قر بت خاصؾ نغیں کر پات
ف رہا ہ
ف ہیں۔ ػہ ہعارـ کاؿ کا تغور خاپڑہ ل
رہ
ق ر ہی
ف خکڑ میں ھیکی
ف۔ خو لوگ د نیا داری میں مسغوؽ ر ہی
ل

ف ہیں ػہ گرػ کی نوارز س
ف پاد کرت
ف اس
ف ہیں اػر مخیب اػر ؽقیذت س
ل سخب مخیب کرت
ف حصوؽ ک
ہیں۔ لیکں ػہ لوگ خو رػخائی کامیائی ک
ف انؼائی رپذگی کا مقضذ خاصؾ کر لتی
ف لی
ك
ہیں۔ خو کہ اپذی تعمب کا حصوؽ ہ
ف۔
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Japji Sahib - Path to the Ultimate Reality
Introduction

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

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

In the verse at the end of Japji Sahib, Guru Nanak says that the world is a theater.
We all are actors in it, and we play our roles assigned by God. Our performance is
closely watched by Him. Those who remain absorbed in worldly pursuits, cannot
come close to God. They are bound to wander through the cycle of birth and death.
Those who work hard toward spiritual advancement and continually remember Him
with love and devotion, by Guru‘s Grace attain the ultimate goal of human life - the
goal of ‗Acquiring Eternal Bliss‘.
4

ੴ ਤਤ ਨਾਭੁ ਕਰਤਾ ੁਰਖੁ ਤਨਰਬਉ ਤਨਰਵਰੁ ਅਕਾਲ ਭੂਰਤਤ ਅਜੂਨੀ ਬੰ ਗੁਰ ਰਾਤਦ ॥

ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair akaal moorat ajoonee saibhaN gur
parsaad.
There is one Eternal Universal God. His name is ‗Of Eternal Existence‘. He is the creator of
everything and is all-pervading. He is not afraid of anybody or anything. (Nobody is more
powerful than Him). He does not discriminate against anybody. His existence is not
affected by time. He is beyond the cycle of birth and death. He is self-illuminated and is
self-existent. He can be realized only by Guru‘s Grace.

ف۔ پذر ہ
ف ػالاہ
ف ػالا۔ نیذا کرت
ف۔ کا نیات کو ػخود میں لات
ف۔ ػہ کارسار ہ
ف از کا پاؿ سج ہ
فادر کا نیات فذرت ػاخذ ہ
ف۔تعتر

ف نیا نغیں ۔رحمب مرسذ س
ف ۔ نیذانس میں نغیں ۔ خود ساجتہ۔ کسی س
ف پاؼ ہ
ف۔ ػقب کی قیذ س
دسمنی اػر تعتردسمں ػالا ہ
ف از
کی سمچھ ائی ہ
ف۔

॥ ਜੁ ॥
jap.
Chant And Meditate:
اس
ف پاد کر

ਆਤਦ ਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਚੁ ॥
aad sach jugaad sach.

He has existed from the beginning (from before time) and since the beginning of
the ages.
ف ہر رمایہ میں ہ
فہ
خذا رػر اػؽ س
ف۔

ਸ ਬੀ ਚੁ ਨਾਨਕ ਸੀ ਬੀ ਚੁ ॥੧॥
hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1||

He is True in the present (does exist now). O‘ Nanak, He will also be True (exist) in
the future. ||1||
م
ف ہر دػر میں سظا اػر موخود ہ
فک
اـ پائک عزش یہ کہ ماضی خاؽ ستقیؾ رمات
ف۔

Stanza 1
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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ف اتظاد ک
ف مقضذ تعنی خذا تعالی س
ف خو از ػقب رپذگی ک
ف پارـ میں ہ
ے یہ قوؽ اں مختلع طزتفوں ک
سب س
ف نغل
ف حصوؽ

مک
ف اتظاد ک
ف کہ خذا ک
ے۔ بت یہ ػاضج ہوپا ہ
ل خات
ک
ف لی
ل اختیار کی
ف لی
ف تھ
ل گرػ کا طزتفہ عؾ طور پڑ خذا کی مرضی کو قبوؽ کرپا اػر
از کا اطتراؿ کرپا ہ
ف۔

ਚ ਤਚ ਨ ਸਵਈ ਜ ਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥
sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar.

External cleansing (Bathing at places of pilgrimage) does not achieve purity of mind
even if one does such cleansing millions of times.
ف ہی انؼاں پاکترہ نغیں ہوسکیا ۔اخلاقی پاکترگی نغیں ا سکنی ،از ک
ل ،جیاؽ ارائی س
صرظ سو جی
ف دہں میں اػر جیالات میں پاکترگی
س
ف مقضذ اػر حقتقب کو مچػا خاسکیا ہ
نغیں ہوسکنی یہ رپذگی ک
ف

۔ ਚੁ ਚੁ ਨ ਸਵਈ ਜ ਲਾਇ ਰਸਾ ਤਲਵ ਤਾਰ ॥

chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar.

)Mind does not stop wandering by staying silent even by constant (ritualistic
meditation.

فس
ف خاموسی اختیار کرت
لس
جب ر ہی
ف سکوں ،فلت ،رػخائی سکوں نغیں مؾ سکیا ۔ ا نیا دھیاں کبوں یہ خادت مظذػت کر لیا
خات
ف۔

ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰ ਨਾ ੁਰੀਆ ਬਾਰ ॥

bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar.

Even if one piles up material possessions of all the planets, the greed of the mind is
not appeased.

تع
ت
جت
ل
تھوکوں کی تھوؼ جتم نغیں ہوئی اس
ف تعاؿ ػا م کی دػلت مبوں اػر لوارمات رپذگی خاصؾ یہ ہو خائیں از کی رػخائی ھوؼ م یہ
ہوگی۔

ਸ ਤਆਣਾ ਲਖ ਸਤਸ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲ ਨਾਤਲ ॥
sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal.

One may possess all the wisdom but in the end, it will be of no avail.

انؼاں خواہ کتیا ہی دانشمیذ اػر ػافؾ کبوں یہ ہو نوقب اجزت پارگاہ الہی میں کوئی کاؿ یہ ات
ف گی ساتھ یہ دـ گی۔
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ਤਕਵ ਤਚਆਰਾ ਸਈ ਤਕਵ ਕੂੜ ਤੁਟ ਾਤਲ ॥
kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal.

Then, how can one achieve eternal bliss and how can the erroneous belief system
be shattered?
ف د نوارکؼز کو نوت
ف جس س
ف پاز کوئی ػسیلہ ہ
ے انؼاں ک
ف جس س
بت ػہ کوئی درتعہ ہ
ف انؼاں پااخلاغ ہو سک
ف؟

ਸੁਕਤਭ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥੧॥
hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1||

O‘ Nanak, this veil of falsehood can be removed only by living according to God‘s
Command as has been willed for you by Him. ||1|

ف درتعہ ات ک
ف خیؼا کہ از ک
ف مطا نق رپذگی گرار کر ہی جتم کیا خاسکیا ہ
ف خک م ک
 پاطؾ کا یہ پڑدہ صرظ خذا ک، اـ پائک
ف لی
ل
خواہس کی گنی ہ
ف۔

Stanza 2
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.

ہ
ح
ف مطا نق ہی ػقوض پذپڑ ہوپا ہ
ف کہ سب کچھ از (خذا) کی مرضی ک
از یتراگراظ میں یہ نیاں کیا گیا ہ
ف۔ جب عیں از قتقب کا
 جت م ہ و خائی ہ، ف
ك ہیں نو اپا خو تعاؿ پڑا نبوں کی جز ہ
ادراؼ ہو خاپا ہ
ف اػر ہم از کو قبوؽ کر لتی
ف۔

ਸੁਕਭੀ ਸਵਤਨ ਆਕਾਰ ਸੁਕਭੁ ਨ ਕਤਸਆ ਜਾਈ ॥
hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee.

Everything takes its form by God‘s Will but His Will cannot be stated.
ف یہ ػالم ػخود میں اپا ہ
خکم الہی ػ قرماں س
ف خو نیاں نغیں ہوسکیا ۔

ਸੁਕਭੀ ਸਵਤਨ ਜੀਅ ਸੁਕਤਭ ਤਭਲ ਵਤਿਆਈ ॥
hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee.

All souls are created by His Will. All glory and greatness is also obtained by His Will.
ف ہی عظمب ػ پڑرگی اػر پڑپڑی ملنی ہ
ف ہیں اػر قرماں الہی س
ف ہی خاپذار نیذا ہوت
خکم الہی س
ف۔
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ਸੁਕਭੀ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਸੁਕਤਭ ਤਲਤਖ ਦੁਖ ੁਖ ਾਈਅਤਸ ॥
hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah.
Some are virtuous and some wicked, all by His Will. Pain or pleasure is also received as
per His Will. (based on previous deeds)
ف اػر ػذات ػ اراؿ اسانس ات
ف کوئی پلیذ مر نتہ اػر گػتیا اػر کعتتہ ہوپا ہ
خکم الہی س
ف ہیں ۔

ਇਕਨਾ ਸੁਕਭੀ ਫਖੀ ਇਤਕ ਸੁਕਭੀ ਦਾ ਬਵਾਈਅਤਸ ॥

iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah.

By His Will, some are blessed and brought under His grace; while others go astray.
ت
ف جیکہ دػشرا تھیکیا تھزپا ہ
ف نوارا خاپا ہ
ف کہ ائک خشس اػر تعمبوں س
یہ اسی کی مرضی ہ
ف

ਸੁਕਭ ਅੰ ਦਤਰ ਬੁ ਕ ਫਾਸਤਰ ਸੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥

hukmai andar sabh ko baahar hukam na ko-ay.

Everybody is subject to His Will; Nobody can escape it.
ف کوئی پاہر نغیں ہ
ف قرماں س
ے از ک
ہر کوئی از کی مرضی کا پا نیذ ھ
ف

ਨਾਨਕ ਸੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਤ ਸਉਭ ਕਸ ਨ ਕਇ ॥੨॥
naanak hukmai jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2||

O‘ Nanak, one who comprehends His Will, will not behave egotistically.
مچھ لیا نو ػہ خودی اػر خونس پڑػری چھور د نیا ہ
ف۔

س

از ک
ف قرماں کو

جس نے، اے نانک

Stanza 3
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.

ل
ف از کی طػزیع کرت
ف ہ وت
ك ہیں ػہ از کی مختلع خو نبوں کو مکعؾ کرت
خو لوگ خذا س
ف مخیب ر کھی
ف ہیں ۔ یکں کبوپکہ از کی

ت حق
حصوصیات اػر خو نیاں لامظذػد ہیں اػر انؼائی سوچ س
ف پالاپڑ ہیں از لی
ل کوئی ھی تقی معبوں میں از کی طػزیع نغیں کر سکیا۔
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ਗਾਵ ਕ ਤਾਣੁ ਸਵ ਤਕ ਤਾਣੁ ॥
gaavai ko taan hovai kisai taan.
Only the one blessed with Godly spiritual powers can truly praise the supremacy of the
Almighty.
ف نوارا ہوا سخض ہی دراصؾ اہلل تعالی کی پالادسنی کی تػزیع کرسکیا ہ
خذائی رػخائی طاقبوں س
ف۔
ٰ

ਗਾਵ ਕ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਨੀਾਣੁ ॥
gaavai ko daat jaanai neesaan.

Some sing of his Glory through Gifts received and recognize them as a sign of His
grace.

س
مچ
ک ت
ک
تزت
ف تظایع ک
ے اػر از ک
کچھ لوگ از کی طاقب کو گات
ھ
ی
ی
ہ
ف ج
ف حف
.ف کو از کی ػلامب اػر اسارہ ق ں
ف ہیں چھ لوگ از

ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥
gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar.

Some sing of His greatness and His noble virtues.
کچھ از کی پڑائی اػر از کی خو نبوں کا رکر کرت
ف ہیں۔

ਗਾਵ ਕ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
gaavai ko vidi-aa vikham veechaar.

Some sing of Him after realizing Him through difficult philosophical studies.
ف خاصؾ کردہ ػلم کو گات
ےس
کچھ لوگ مشکؾ فلسقیایہ مطالعات ک
ف د ر تع
.ف ہیں

ਗਾਵ ਕ ਾਤਜ ਕਰ ਤਨੁ ਖਸ ॥
gaavai ko saaj karay tan khayh.

Some sing of His power to create and destroy.
ف میاپا ہ
ف کہ خذا نیذا کرک
کوئی کہیا ہ
.ف

ਗਾਵ ਕ ਜੀਅ ਲ ਤਪਤਰ ਦਸ ॥
gaavai ko jee-a lai fir dayh.

Some sing that He takes life away and then restores it.
ف دػپارہ نیذا کر د نیا ہ
ف کہ خذامیا ک
کوئی کہیا ہ
ف
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ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਤਦ ਦੂਤਰ ॥
gaavai ko jaapai disai door.

Some sing that He appears far away.
ف دػر نیاپا ہ
کوئی اس
ف۔

ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਸਾਦਰਾ ਸਦੂਤਰ ॥
gaavai ko vaykhai haadraa hadoor.

Some sing as they feel His presence.
کوئی خاصر پاطز نیاپا ہ
ف۔

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਤਟ ॥
kathnaa kathee na aavai tot.

There is no end to describing His virtues.

ف پا ہ ر ہ
ف متعلق کرػرػں نیاں ہیں (از کی طاقبوں کی ا نتغا نیاں س
از کی کرػرػں کغا نیاں اػر از ک
)ف

ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਤਟ ਕਤਟ ॥
kath kath kathee kotee kot kot.

Millions have tried to describe Him numerous number of times (yet the story of His
attributes never ends).

کت ج ت
ف (تھز تھی از ک
ف کی کوشس کی ہ
ف متعذد پار نیاں کرت
ف اس
لاکھوں لوگوں ت
ف اػصاظ کی کغائی ھی م نغیں ہوئی)۔

ਦਦਾ ਦ ਲ ਦ ਥਤਕ ਾਤਸ ॥
daydaa day laiday thak paahi.

God keeps on providing for us and we keep on receiving His Gifts until we get tired of
receiving. (Depart from this world)
ف ہیں مگڑ ػہ پڑاپڑ دـ رہا ہ
ف تػک خات
ك ػال
ف انؼاں کو شرقرار کر رہا ہ
خذا سب تعمبوں س
ف جنی کہ لتی
.ف

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਤਰ ਖਾਸੀ ਖਾਤਸ ॥
jugaa jugantar khaahee khaahi.

Throughout the ages, we keep consuming His gifts.
 ہم از کی تعمبوں کا استععاؽ کرت، تعاؿ عمر
ف ر ہی
ل ہیں۔
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ਸੁਕਭੀ ਸੁਕਭੁ ਚਲਾ ਰਾਸੁ ॥
hukmee hukam chalaa-ay raahu.

The entire system of the universe is run according to God’s Command.
خاکم کا خکم خاری ہ
ف۔

ਨਾਨਕ ਤਵਗ ਵਰਵਾਸੁ ॥੩॥
naanak vigsai vayparvaahu. ||3||

O’ Nanak, the carefree Almighty always blooms
in bliss (while caring for His creation). ||3||

ف ہ وت
ف (ا ننی مظلوغ کی دپکھ تػاؽ کرت
ف نیار خذاتعالی ہعیشہ خوز ہوپا ہ
 ت، اـ پائک
)ف

Stanza 4

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.

ف ہ وت
ف خوز نغیں ہوپا کبوپکہ خو پذرایہ ہم ئیس کر رہ
فس
ف ئیس کرت
 پذرات، ف کہ خذا
از یترا گراظ میں یہ نیاں کیا گیا ہ
ف ہیں ػہ

ف از کی رپاں میں پات کرت
ف جب ہم از س
ف۔ ػہ صرظ از ػقب خوز ہوپا ہ
دراصؾ خذا کا ہی دپا ہوا ہوپا ہ
 اػر از،ف ہیں
ف ساتھ از ک
ف نیار۔ خو سخض مخیب اػر ؽقیذت ک
ف نیار اػر از کی مظلوغ س
 خود از س،ف
کی رپاں مخیب ہ
ف پاؿ پڑ غور
ف میں کامیات ہو خاپا ہ
ف فضؾ خاصؾ کرت
 ػہ از ک،ف
کرپاہ
ف۔

ਾਚਾ ਾਤਸਫੁ ਾਚੁ ਨਾਇ ਬਾਤਖਆ ਬਾਉ ਅਾਰੁ ॥
saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar.

God is True and Eternal. His Name is also True and language is infinite love.
ف خو القب تھزا ہ
سظا خذا سظا مالک سظا منصع ػ نغابت خوز کلاؿ ہ
ف

ਆਖਤਸ ਭੰ ਗਤਸ ਦਤਸ ਦਤਸ ਦਾਤਤ ਕਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥

aakhahi mangahi dayhi dayhi daat karay daataar.

Creation begs for favors and blessings continually and the Great Giver keeps on giving.
ف اػر ػہ د نیا ہ
ف ماپگیا ہ
ػالم از س
ف۔
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ਪਤਰ ਤਕ ਅਗ ਰਖੀ ਤਜਤੁ ਤਦ ਦਰਫਾਰੁ ॥
fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar.

To the Supreme Giver of gifts, what can we offer back (out of His gifts) so He blesses us
with enlightenment and lets us have a glimpse of His Divine Presence?
ے میں ہعیں از کو یطور پذرایہ کیا ئیس کرهں۔ جس س
بت اں تعمبوں ک
ف صل
ف پارگاہ الہی کا دپذار خاصؾ ہو۔

ਭੁਸ ਤਕ ਫਲਣੁ ਫਲੀ ਤਜਤੁ ੁਤਣ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥

muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar.

What words can we speak off to evoke His Love?

ف نوارـ ۔ا نیا مخبوت نیات
ل مخیب ػ نیار س
ف الفاص پکالیں جس
ف کوں س
اػر رپاں س
ل سں کر ػہ ہعیں ا نی
ف۔

ਅੰ ਤਭਰਤ ਵਲਾ ਚੁ ਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar.

At a time when the Ambrosial nectar of Naam is enjoyed (generally before dawn when mind
is free from worldly affairs), dwell upon the Eternal Divine.
ے جب دہں د نبوی امور س
فس
ف لطع اپذػر ہو (ػاؿ طور پڑ طلوض ہوت
ل ػقب میں جب پاؿ کی امرت س
ائک ا نس
ف نغل
، )ف پاؼ ہو
اپذی الہی پڑ غور کرػ۔

ਕਰਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਰੀ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥

karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar.

The human body is obtained as a reward of good deeds done in the past and the liberation
from the cycle of birth and death is attained by His Grace.

ف خکڑ س
ف اػر نیذانس اػر موت ک
ف طور پڑ خاصؾ کیا خاپا ہ
ف صلہ ک
ے اععاؽ ک
انؼاں ک
ل گی
ف جسم کو ماضی میں کی
ل ا چھ
ف ارادی
ف خاص ؾ ہ وئی ہ
ف فضؾ س
اسی ک
ف۔

ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਬੁ ਆ ਤਚਆਰੁ ॥੪॥

naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4||

O’ Nanak, in this way (by dwelling on Him) we realize Him, who is self existent and
everlasting. ||4||
ف۔ اػر خود ہی خوز اخلاغ ہ
ف کہ ػہ سظائی نسیذ سظا افا ہر خگہ نسیا ہ
ف سمچھ اخائی ہ
 از طزچ س،پائک
ف۔
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Stanza 5

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
حق
ل دؽ میں مخیب ک
از یترا گراظ میں نیاپا گیا ہ
ف ساتھ خذا کو پاد ر کھی
ف کہ خو لوگ ا نی
ك ہیں ػہ تقی معبوں میں ا ننی رپذگی میں امں
اػر خوسیاں اػر حقتقی اطتراؿ خاصؾ کرت
ف ہیں۔

ਥਾਤਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਸਇ ॥
thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay.

God cannot be established or created.

ف نیاپا نیذا کیا خا سکیا ہ
ف یہ اس
خذا یہ نو مفذر پا پامرد کیا خاسکیا ہ
ف

ਆ ਆਤ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਇ ॥

aapay aap niranjan so-ay.
The immaculate God has come into existence by Himself.
ف داض پاؼ ار خود ہ
ػہ ت
ف۔

ਤਜਤਨ ਤਵਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ ॥
jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan.

Those who meditate on Naam consciously, unconsciously and continuously, get elevated
spiritually.

جس ت
ف خذمب کی عزت پائی

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥
naanak gaavee-ai gunee niDhaan.

O’ Nanak, let us sing praises of that Treasure of virtues by meditating on Naam.
اـ پائک ا نس
لپا اػصاظ کی حعذ ػ نیا کرػ۔

ਗਾਵੀ ੁਣੀ ਭਤਨ ਰਖੀ ਬਾਉ ॥
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o.
Let us recite Naam with complete devotion and have love for God within.
ک
خذا کی حعذ پخی
ق اػردؽ میں نیار کرػ۔
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ਦੁਖੁ ਰਸਤਰ ੁਖੁ ਘਤਰ ਲ ਜਾਇ ॥
dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay.

By doing so, one gets rid of all suffering and attains true spiritual peace.
ت
ے سکھ نہپظات
پاکہ ػذات میا کر چھ
ف۔

ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਵਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਤਸਆ ਭਾਈ ॥

gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee.

Through the Guru, we hear God’s Word, the eternal song. Through the Guru, we receive
divine knowledge and through the Guru, we realize that God is all-pervading.
ف۔ مرسذ میں خذا کا نور ہ
ف۔ مرسذ ہی ػلم ہ
ق مرسذ ہی کلاؿ ہ
مرپذ کیلی
ف۔

ਗੁਰੁ ਈਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਫਰਭਾ ਗੁਰੁ ਾਰਫਤੀ ਭਾਈ ॥
gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee.
There is only one God. For us, God is Shiva, God is
Vishnu and God is Parvati and other goddesses.
لسوجی۔ گورکہہ۔ پڑہعا اػر پار ننی ہ
مرسذ ہی ہعارـ لی
ف۔

ਜ ਸਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਸੀ ਕਸਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥

jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee.

Even if I get to know God, I cannot describe Him, because
He cannot be described by any words.

خواہ میں خذا کو سمچھ تھی لوں تھز تھی نیاں س
ف فاصر ہوں۔ کبوپکہ ػہ لقطوں میں نیاں نغیں کیا خا سکیا۔

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਸ ਫੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi bujhaa-ee.

O’ My Guru, grant me the wisdom,
م مچھ سم
ے یہ چھ عطا کر دـ۔
رسذ

ਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ  ਭ ਤਵਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5||
that I never forget God, the sole provider of all beings. ||5||
ف میں اس
کہ سب کا رارغ ػاخذ خذا ہ
ف یہ تػلاػں۔
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Stanza 6
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.

ف نیار اػر سوغ س
ف کا طزتفہ نغیں ہیں۔ خو لوگ اس
ف کہ مفذز مفامات کی رپارات خذا کو خوز کرت
از یترا گراظ میں کغا گیا ہ
ف
ف فائؾ ہوخات
فک
ف ہیں ػہ از کا فضؾ خاصؾ کرت
پاد کرت
ف ہیں۔

ਤੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜ ਤਤੁ ਬਾਵਾ ਤਵਣੁ ਬਾਣ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥
tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee.

Why take ritualistic baths at holy places, when He is not pleased with it ?

ف معنی ہ
ف رپارت ت
ف حصوؽ ک
ف نیار ک
ف کہ خذا کا نیار خاصؾ ہو تعتر از ک
رپارت گاہوں کی رپارت کا مقضذ نہی ہ
ف۔

ਜਤੀ ਤਰਤਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਤਵਣੁ ਕਰਭਾ ਤਕ ਤਭਲ ਲਈ ॥
jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee.
When I look back at His creation, I realize that nothing
can be obtained without His blessing.

ف تعتر لا خاصؾ ہ
ف از کی رحمب کرؿ اػر ؼیابت ک
ختنی مظلوفات یظز ارہی ہ
ف۔

ਭਤਤ ਤਵਤਚ ਰਤਨ ਜਵਾਸਰ ਭਾਤਣਕ ਜ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਖ ੁਣੀ ॥
mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee.
The mind becomes rich with divine knowledge when one listens to Guru‘s teachings even
once with deepest love and complete devotion.

ف اگر مرسذ کی ائک یصپخب نیذػامورسں ل
انؼائی دہں ؽفؾ ػ دانس میں نغابت ئیس نغا قتمنی ظترـ خواہرات خیسی سمچھ ہ
ف۔ اں
پڑ ععؾ یترا ہو خات
ف۔

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਸ ਫੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi bujhaa-ee.

O’ My Guru, grant me the wisdom,
م مچھ سم
ے یہ چھ عطا کر دـ۔
رسذ
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ਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ  ਭ ਤਵਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6||

That I never forget God, the sole provider of all beings.||6||
ل ػالا رارغ ػاخذ خذا ہ
کہ تعاؿ خاپذارػں کو ررغ د نی
ف۔

Stanza 7
This stanza states that long life, worldly fame, recognition, and power are useless if His
Grace is not obtained.
 نہظاں اػر طاقب سب فصوؽ ہ،  د نیاػی شہرت، ف کہ اگرخذاکا فضؾ خاصؾ یہ ہولمنی عمر
از یتراگراظ میں کغا گیا ہ
ف۔

ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਸਰ ਦੂਣੀ ਸਇ ॥
jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay.
Even if you lived throughout the four ages, or even ten times more,
ف تھی رپادہ ہو خات
اگر خارػں خگ ختنی عمر ہو اػر اگر از س
ف

ਨਵਾ ਖੰ ਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀ ਨਾਤਲ ਚਲ ਬੁ ਕਇ ॥
navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay.
and even if you were known throughout the nine continents and were admired by all,
ت
ت
عظ
اػر نو پڑا موں میں شہرت ھی ہو اػر یترػکار ھی ہوں۔

ਚੰ ਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜੁ ਕੀਰਤਤ ਜਤਗ ਲ ਇ ॥

changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay.
and you earned a good name and reputation, with praise and fame throughout the world,
ت
ک
اگر سی کی نیک پامی اػر پاموری ھی ہو اػر د نیا میں شہرت خاصؾ ہو

ਜ ਤਤੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਕ ॥
jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay.
Still, if God did not bless you with His Glance of Grace,
you are like someone for whom, nobody cared.

ف جس کا کوئی طتر گتر نغیں کسی ک
اگر ػہ یظز ؼیابت الہی اػر رحمب میں نغیں نو ػہ از انؼاں خیؼا ہ
ف دھیاں میں نغیں
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ਕੀਟਾ ਅੰ ਦਤਰ ਕੀਟੁ ਕਤਰ ਦੀ ਦੁ ਧਰ ॥
Keettaa Andhar Keett Kar Dhosee Dhos Dhharae ||
In God’s eyes, spiritually, you would be considered lowly (like a worm) and held in
contempt for your deeds.

ف پاػخود یظزالہی میں ػہ ائک معمولی کترـ کی ما نیذ ہ
مراد ػہ اننی عظمب عزت ػ جزمب اػر پاموری ک
ف اػر خو خود گیاہ گار ہیں ػہ
تھی از پڑ الراؿ لگات
ف ہیں

ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰ ਤਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥
Naanak Niragun Gun Karae Gunavanthiaa Gun Dhae ||
O’ Nanak, God blesses even such an unworthy being with virtues and bestows more
virtues on the virtuous.
 انؼا دپگڑ کوئی سمچھ نغیں ا پا خو اس،ف
ف ػصع کو ػصع ؼیابت کرپا ہ
اـ پائک خذا ت
ف ػصع دـ سکیا ہو

ਤਸਾ ਕਇ ਨ ੁਝਈ ਤਜ ਤਤੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ ॥੭॥
Thaehaa Koe N Sujhee J This Gun Koe Karae ||7||
There is no one more pious than God. ||7||
ف سوا اػر کوئی پڑظترگار (پاؼ صاظ)نغیں ہ
خذا ک
ف

Stanza 8
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.
ف نوطہ اػر غور اػر انہعاؼ ک
قکا مطلت ہ
ف شرػض ہوئی ہ
ق ’’ س
ف۔ از لقظ سیتی
از یترا گراظ کی ہر لاهں لقظ ‘‘ سیتی
ف ساتھ
ف میں فطعی طور پڑ کسی قسم کی کوئی ہظکظاہب نغیں ہ
ف قبوؽ کرت
ف ہیں اس
ستیااػر خو کچھ ات سں رہ
ف۔

ੁਤਣ ਤਧ ੀਰ ੁਤਰ ਨਾਥ ॥
suni-ai siDh peer sur naath.
By listening to God‘s Divine word with love and devotion, one becomes spiritually elevated
like a saint, a religious leader or a great yogi.
ف انؼاں خذارسیذہ یتر د نوپا نوگی پاؼ دامں ہو خاپا ہ
الہی پاؿ کی سعاؼب س
ف۔
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ੁਤਣ ਧਰਤਤ ਧਵਲ ਆਕਾ ॥
suni-ai Dharat Dhaval aakaas.
By listening to God‘s word with love and devotion, one gets to know that He is the one
supporting the earth (and not a bull as per the Hindu Scriptures).
ف کہ ػہی کا نیات کا مذدگار ہ
 کسی کو نتہ خؾ خاپا ہ، خذا کا کلاؿ سں کر
ف۔

ੁਤਣ ਦੀ ਲ ਅ ਾਤਾਲ ॥
suni-ai deep lo-a paataal.
By listening to God‘s word with love and devotion, one comes to know that God alone is
the support of all the continents and the nether regions.
ف سمچھ ائی ہ
خذا کا کلاؿ سں کر رمیں قرش منصنی اػر پاپاؽ اػر اسعاں کا نتہ خلیا ہ
ف۔

ੁਤਣ ਤਸ ਨ ਕ ਕਾਲੁ ॥
suni-ai pohi na sakai kaal.
By listening to God‘s word with love and devotion, one escapes from the effect of time and
does not get into the cycle of birth and death.
ف موتم کا اپڑ رائؾ ہو خاپا ہ
كس
ف خلقب اػر پڑ اعظموں کی سمچھ ائی ہ
كس
ف۔ ستی
ستی
ف۔

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਤਵਗਾੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O‘ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
ف دؽ میں ہعیشہ خوسی ػ سادمائی رہنی ہ
اـ پائک ػاسفاں الہی ک
ف

ੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾੁ ॥੮॥

suni-ai dookh paap kaa naas. ||8||
By listening to God‘s word with love and devotion,
all pains, sorrows and sins are erased. ||8||
ف ػذات مب خات
كس
اػر اہلل پاؿ ستی
ف ہیں
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Stanza 9
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.
ف نوطہ اػر غور اػر انہعاؼ ک
قکا مطلت ہ
ف شرػض ہوئی ہ
ق ’’ س
ف۔ از لقظ سیتی
از یترا گراظ کی ہر لاهں لقظ ‘‘ سیتی
ف ساتھ
ف میں فطعی طور پڑ کسی قسم کی کوئی ہظکظاہب نغیں ہ
ف قبوؽ کرت
ف ہیں اس
ستیااػر خو کچھ ات سں رہ
ف۔

ੁਤਣ ਈਰੁ ਫਰਭਾ ਇੰ ਦੁ ॥
suni-ai eesar barmaa ind.
By listening attentively to God‘s word with love and devotion, one obtains Godly qualities
(reference to the Hindu mythological gods Shiva, Brahma and Indra implies Godly
qualities).
ف انؼاں سبو جی پڑہعا اپذر د نوپا خیؼا ر نتہ پاپا ہ
كس
پاؿ الہی ستی
ف۔

ੁਤਣਭੁਤਖਾਲਾਸਣਭੰ ਦੁ॥
suni-ai mukh saalaahan mand.
By listening to God‘s word with love and devotion, negative energy gets dissipated and
one starts singing the praises of God.
ف لگ خاپا ہ
ف پڑا ادمی تھی حعذ ػ نیا کرت
كس
(پاؿ الہی) ستی
ف۔

ੁਤਣ ਜਗ ਜੁਗਤਤ ਤਤਨ ਬਦ ॥
suni-ai jog jugat tan bhayd.
By listening to God‘s word with love and devotion, one is able to know how the senses of
the human body (eyes, ears, speech etc.) work and by using them in the right way, learn
the art of unifying with God.
ف اػر جشعائی رارػں کی سمچھ ائی ہ
ف رار کا نتہ خلیا ہ
ف الہی ملات ک
كس
پاؿ الہی ستی
ف۔

ੁਤਣ ਾਤ ਤਤਭਰਤਤ ਵਦ ॥

suni-ai saasat simrit vayd.
By listening to God‘s word with love and devotion, one attains spiritual knowledge.
(reference to the Hindu Scriptures - Shastras, Simrities and Vedas implies spiritual
knowledge)
ف ساشترػں سمر نبوئی اػر رار کا نتہ خلیا ہ
ف ػپذػں ک
كس
(پاؿ الہی)ستی
ف
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ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਤਵਗਾੁ ॥

naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O‘ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
ہ
اـ پائک ػاسفاں الہی ک
ف دؽ میں عیشہ خوسیاں اػر سادما نیاں ہیں ۔

ੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾੁ ॥੯॥

suni-ai dookh paap kaa naas. ||9||
By listening to God‘s word with love and devotion, all the pain, sorrows and sins are
erased. ||9||
 غم دػر اػر گیاہ معاظ ہو خات،  تعاؿ درد، ف
كس
خذا کا کلاؿ ستی
ف ہیں۔

Stanza 10

As in the previous two stanzas, every line in this stanza starts with the word
‘Sunjae‘. This word ‗Sunjae‘ means listening with complete focus, ultimate devotion
and having absolutely no apprehension about accepting what you are listening.
ت
قکا مطلت ہ
ف ہی شرػض ہوئی ہ
ق’’ س
ف سیتی
ے دػ یتراگراظ کی طزچ از یتراگراظ کی ہر لاهں تھی‘‘سیتی
چػل
ف نوطہ اػر غور اػر
ف میں فطعی طور پڑ کسی قسم کی کوئی ہظکظاہب نغیں ہ
ف قبوؽ کرت
ف ہیں اس
ف ساتھ ستیااػر خو کچھ ات سں رہ
انہعاؼ ک
ف۔

ੁਤਣ ਤੁ ੰ ਤਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥
suni-ai sat santokh gi-aan.
By listening to God‘s word with love and devotion, one acquires truthfulness, contentment
and spiritual knowledge.
ف ػلم ػ صتر کا درز ملیا ہ
كس
پاؿ الہی ستی
ف۔

ੁਤਣ ਅਿਤਿ ਕਾ ਇਨਾਨੁ ॥
suni-ai athsath kaa isnaan.
By listening to God‘s word with love and devotion, one becomes pious.
ف ادمی متقی اػر پڑظتر گار هں خاپا ہ
كس
پاؿ الہی ستی
ف
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ੁਤਣ ਤੜ ਤੜ ਾਵਤਸ ਭਾਨੁ ॥
suni-ai parh parh paavahi maan.
By listening to God‘s word with love and devotion, one receives Divine knowledge and true
honor.
لس
كس
ف پڑ ھ ی
پاؿ الہی ُستی
ے ػفار مل
ف ِعزت مل
ے

ੁਤਣ ਲਾਗ ਸਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥

suni-ai laagai sahj Dhi-aan.
By listening to God‘s word with love and devotion, one‘s mind is effortlessly attuned to
intuitive meditation.
ف ُرػخائی ُسکوں ملیا ہ
كس
پاؿ ا ٰلہی ستی
ف

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਤਵਗਾੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O‘ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
ف تھگت ہعیشہ خوسی اػر مسرت کی خالت میں ہوت
 خذا ک، اـ پائک
ف ہیں۔

ੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾੁ ॥੧੦॥

suni-ai dookh paap kaa naas. ||10||
By listening to God‘s word with love and devotion,
all pain, sorrows and sins are erased. ||10||
 غم دػر اػر گیاہ معاظ ہو خات،  تعاؿ درد، ف
كس
خذا کا کلاؿ ستی
ف ہیں۔

Stanza 11
This stanza further emphasizes the importance of listening with concentration and accepting
Guru‘s word completely, without hesitation.
ع
ف اػر تعتر کسی ہظکظاہب ک
ف سیا خات
ف کہ گرػ کی پات کو غور اػر نوطہ س
یہ یترا گراظ مرپذ از پات پڑ رػر د نیا ہ
ف از پڑ عؾ کیا
خات
ف۔

ੁਤਣ ਰਾ ਗੁਣਾ ਕ ਗਾਸ ॥

suni-ai saraa gunaa kay gaah.
By listening to God‘s word with love and devotion, one becomes immensely virtuous.
ف نیکی ک
كس
ف درپاػں کا نتہ خلیا ہ
پاؿ الہی ستی
ف
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ੁਤਣ ਖ ੀਰ ਾਤਤਾਸ ॥
suni-ai saykh peer paatisaah.
By listening to God‘s word with love and devotion, one attains spiritual
ف سیج یتر اػر ساہ ہو خاپا ہ
كس
پاؿ الہی ستی
ف

bliss.

ੁਤਣ ਅੰ ਧ ਾਵਤਸ ਰਾਸੁ ॥
suni-ai anDhay paavahi raahu.
By listening to God‘s word with love and devotion, even a spiritually ignorant person
becomes enlightened and finds the right path.
ے کو تھی راستہ مؾ خاپا ہ
كس
پاؿ الہی ستی
ف اپذھ
ف

ੁਤਣ ਸਾਥ ਸਵ ਅਗਾਸੁ ॥
suni-ai haath hovai asgaahu.
Listening-the Unreachable comes within your grasp.
ل

ف لامظذػد ػا م کا اپذارہ ہو خاپا ہ
كس
پا ؿ الہی ستی
ف۔

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਦਾ ਤਵਗਾੁ ॥

naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O‘ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.
اـ پائک ػاسفاں الہی ہر دؿ خوت خوسیاں میات
ف ہیں

ੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾੁ ॥੧੧॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||11||
By listening to God‘s word with love and devotion, all pain, sorrows and sins are
erased.||11||
 غم دػر اػر گیاہ معاظ ہو خات،  تعاؿ درد، ف
كس
خذا کا کلاؿ ستی
ف ہیں۔

22

Stanza 12

● 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.
كک
یہ یترا گراظ اػر از س
ے ئیں یترا گراظ خذا پڑ مکعؾ تفیں ر کھی
ف ا گل
ف پارـ میں ہیں۔

ف۔ کسی تھی سخض کی رػخانیب کا درطہ الفاص س
ف قبوؽ کیا خات
ف کہ خذا کی مرضی کو تعتر کسی ہظکظاہب ک
ل’’ کا مطلت ہ
لقظ ‘‘ما نی
ف
مک
ف خذا ک
نیاں نغیں کیا خا سکیا۔ تعنی اس
ف ہر کاؿ پڑ عؾ تفیں ہو ۔

ف معنی پڑ ہی یظز یہ ہو پلکہ رپذگی تھی اسی ک
ف کہ صرظ از ک
از کا مطلت یہ ہ
ف مطا نق نسر ہو۔

ਭੰ ਨੇ ਕੀ ਗਤਤ ਕਸੀ ਨ ਜਾਇ ॥
mannay kee gat kahee na jaa-ay.
The spiritual state of a mind with complete faith in God‘s Name is so high that no words
can describe it.
ف پاہر ہ
خذا کی خو ئی نیاں س
ف

ਜ ਕ ਕਸ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
One who tries to describe it, shall regret the attempt.
ف نو تچھیاپا ہ
ف کی جزات کرپا ہ
اگر نیاں کرت
ف

ਕਾਗਤਦ ਕਲਭ ਨ ਤਲਖਣਸਾਰੁ ॥ਭੰ ਨੇ ਕਾ ਫਤਸ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kaagad kalam na likhanhaar. mannay kaa bahi karan veechaar.
People tend to value the spiritual state of such an elevated soul but no one is able to
capture it and pen it down.
ف ػالا از پات کو اچھی طزچ سمچھ سکیا ہ
ف ا تعاں لات
ف فاصر ہ
قس
کاػذ اػر فلم تھی از کی خالت لکھی
ف
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ਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਸਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੨॥

aisaa naam niranjan ho-ay, jay ko man jaanai man ko-ay. ||12||
God‘s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives
according to Guru‘s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||12||
ف کوئی ا تعاں لات
ف۔ اگر دؽ ػ خاں س
فداض پاؿ ہ
انؼاپاؼ ت
ف

Stanza 13
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.
مک
ف سجی مخیب کرپا ہ
ل’’ استععاؽ ہوا تػا جس کا مطلت تػا کہ خو خذا س
ساتفہ یترا گراظ میں لقظ ‘‘ما نی
ف ػہ از پڑ عؾ تفیں رکھیا

ف جس کا مطلت ہ
ف شرػض ہوئی ہ
ف’’ س
ے دػ یتراگراظ میں ہر لاهں ‘‘میات
ف۔ از یترا گراظ اػر از س
ہ
ف ا گل
ف خذا پڑ تفیں
ف قواپذ کا ػلم ہوپا ہ
لک
رکھیا اػر اس
ف ا ننی ساری رپذگی پڑ لاگو کرپا۔ از یترا گراظ میں از اؼتفاد پڑ تختہ ر ہی
ف۔

ਭੰ ਨੈ ੁਰਤਤ ਸਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥
mannai surat hovai man buDh.
By having complete faith in God, one acquires
intuitive awareness and becomes spiritually enlightened
ف سمچھ اػر ہوز نیذار ہوخائی ہ
فس
خذا پڑ ا تعاں لات
ف

ਭੰ ਨੈ ਗਲ ਬਵਣ ਕੀ ੁਤਧ ॥
mannai sagal bhavan kee suDh.
By having complete faith in God, one attains
spiritual understanding that God is all-pervading.
ف سارـ ػالم کی سمچھ ہو خائی ہ
فس
خذا پڑ ا تعاں لات
ف

ਭੰ ਨੈ ਭੁਤਸ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
mannai muhi chotaa naa khaa-ay.
By having complete faith in God, one does not
suffer from the pain of worldly evils.
ف ت ج خات
ف گیاہوں کی شرا س
فس
خذا پڑ ا تعاں لات
ف ہیں
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ਭੰ ਨੈ ਜਭ ਕ ਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥
mannai jam kai saath na jaa-ay.
By having complete faith in God, one‘s cycle of birth and death ends.
ف خات
ف کونواؽ الہی ساتھ یہ ل
فس
خذا پڑ ا تعاں لات
ف گا

ਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਸਇ ॥ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੩॥

aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||13||
God‘s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives
according to Guru‘s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||13||
ف خذا کا اگر کوئی دؽ ػ خاں س
انؼا پاؼ پاؿ ہ
ف ما نیگا۔

Stanza 14
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.
ت
س س م
ف جس کا مطلت ہ
ل’’ استععاؽ ہوا ہ
ے یتراگراظ کی طزچ از یتراگراظ میں تھی لقظ ‘‘ما نی
چػل
ف جی خیب کرپا
فکہ خو خذا

ف شرػض ہوئی ہ
ف’’ س
ے دػ یتراگراظ میں ہر لاهں ‘‘میات
ف۔ از یترا گراظ اػر از س
ف ػہ از پڑ مکعؾ تفیں رکھیا ہ
ہ
ف ا گل
ف جس
ػل
لک
ف خذا پڑ تفیں رکھیا اػر اس
کا م ط لت ہ
ف ا ننی ساری رپذگی پڑ لاگو کرپا۔ از یترا گراظ میں از اؼتفاد پڑ تختہ ر ہی
ف قواپذ کا م
ہوپا ہ
ف۔

ਭੰ ਨੈ ਭਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥
mannai maarag thaak na paa-ay.
By having complete faith in God, the spiritual path of
the faithful will never be hindered (by any kind of vices etc).

ف سؼز میں کتھی رػؼ یہ ات
ف رپذگی ک
ف گااس
ف تفیں لات
ف پڑرگ ػ پڑپڑ پڑ دؽ ػ خاں س
خو خذات
ف گی

ਭੰ ਨੈ ਤਤ ਤਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
mannai pat si-o pargat jaa-ay.
By having complete faith in God, The faithful
will depart (from the world) in a high spiritual state.

ف اچھی رػخائی خالت میں خات
خو خذات
ف ػہ سخض از د نیا س
ف ا تعاں لاپا ہ
ف پڑرگ ػ پڑپڑ پڑ دؽ ػ خاں س
ف گا
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ਭੰ ਨੈ ਭਗੁ ਨ ਚਲ ੰ ਥੁ ॥
mannai mag na chalai panth.
By having faith in God, one does not follow
the path of ritualistic religious sects.
خذا پڑ ا تعاں لات
ف ػالا مذہنی قرقہ پڑسنی میں نغیں پڑپا

ਭੰ ਨੈ ਧਰਭ ਤੀ ਨਫੰ ਧੁ ॥
mannai Dharam saytee san-banDh.
By having faith in God the faithful are firmly
bound to the path of truth and righteousness.

ف پا نیذ ہوت
ف صذاقب اػر راستیاری ک
ف ػال
خذا پڑ تھزػشہ کرت
ف ہیں۔

ਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਸਇ ॥ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੪॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||14||
God‘s Naam is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives
according to Guru‘s advice can experience the taste of His Divine Purity. ||14|
ف ا نیات
ف دؽ ػ خاں س
ف خو کوئی اس
خذا کا پاؿ انؼا پاؼ صاظ ہ
ف گا۔

Stanza 15
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.

مک
ف جس کا مطلت ہ
ف ہوپا ہ
ف جغاں ہر سظز کا اػار لقظ ’’ متیا ’‘ ‘س
ف اجزی ہ
یہ اں ئتبوں یتراگراظ میں س
ف‘ خذا پڑ عؾ تفیں رکھیا
ف قواپذ تھی نیاپا ہ
فک
ف ساتھ رپذگی نسر کرت
ف مطا نق رپذگی نسر کرپا۔ یہ پڑا گراظ از ا تعاں ک
اػر از ؽقیذـ ک
ف۔

ਭੰ ਨੈ ਾਵਤਸ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
mannai paavahi mokh du-aar.
By having full faith in God, one attains liberation by
becoming free from the cycle of birth and death.

 ارادی خاصؾ کرلتیا ہ، ف اراد ہوکر
ف خکڑ س
فػہ نیذانس اػر موت ک
ل خذا پڑ نورا تھزػشہ ہوپا ہ
جس
ف۔
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ਭੰ ਨੈ ਰਵਾਰ ਾਧਾਰੁ ॥
mannai parvaarai saaDhaar.
By having full faith in God, one engages all his
sensory organs in meditation on Naam.

ف مراقتہ میں مسغوؽ کرد نیا ہ
ل تعاؿ جسی اعضاء کو اسم دات ک
ل خذا پڑ نورا تھزػشہ ہوپا ہ
جس
ف ػہ ا نی
ف۔

ਭੰ ਨੈ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰੁ ਤਖ ॥
mannai tarai taaray gur sikh.
By having faith in God, one crosses over the world-ocean of vices and also helps other
disciples of the Guru to get liberated from the cycle of birth and death.

ف خ کڑ س
ف نیذانس اػر موت ک
ف تعاػں س
ف اػر گرػ ک
ف ؼبور کرخاپا ہ
تز ػسوس
 انؼاں د نیا ک، ف
فس
خذا پڑ تھزػشہ کرت
ف ج
ف اراد ہو
خاپا ہ
ف۔

ਭੰ ਨੈ ਨਾਨਕ ਬਵਤਸ ਨ ਤਬਖ ॥
mannai naanak bhavahi na bhikh.
By having faith in God, O‘ Nanak, one does not
wander around fulfilling his needs from anyone else.

ک ت ک لی ت
پ
ف کو کسی اػر س
ف ػال
 خذا پڑ تھزػشہ کرت، اـ پائک
ل ھیک نغیں ما گنی پڑ ئی۔
ف ا ننی صرػرپات نوری رف ف

ਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਸਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੫॥

aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||15||
God‘s Name is completely pure but only the one who has full faith in it and who lives
according to the Guru‘s advice can taste His Divine Purity. ||15||

ف مطا نق رپذگی گرارت
ف مسورـ ک
ك ػالا اػر مرسذک
خذا کا پاؿ مکعؾ طور پڑ خالض ہ
ف لیکں صرظ از پڑ نورا اؼتعاد ر کھی
ف ػالا ہی
ا ننی پاکترگی کا مرہ خکھ سکیا ہ
ف

Stanza 16

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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ف ’متتخب سذہ‘۔ ہیذػسیاں میں پڑات
ف۔ نیج کا مطلت ہ
 لقظ ’’ نیج ‘‘ کنی پار استععاؽ ہوا ہ، از یترا گراظ میں
، ف ػقبوں میں

ت
فک
ے کرت
ف درمیاں نیارػات کو خؾ کرت
لوگوں ک
ف لی
ف اػر میاسب قنضل
ل ائک گاػں میں پا ج فائؾ اطتراؿ اػر دمہ دار اقراد کا

م
ف طور پڑ کیا ہ
ف نیج کا انتظات اں متتخب لوگوں ک
انتظات کیا خاپا تػا۔ انغیں ’’ نیج ‘‘ کغا خاپا تػا۔ نغاں گرػ پائک ت
ف خو ستیا‘ ( خیب
ك ہیں) پڑ ععؾ کرت
اػر ؽقیذت ک
ك) اػر ‘متیا نیا’ (خذا پڑ مکعؾ تفیں ر کھی
ف ساتھ خذا کا پاؿ ستی
ف ہیں۔ اجزی یترا گراقوں میں ’’ سیائی
اػر میائی ‘‘ کی ػصاجب کی گنی ہ
ف۔

ੰ ਚ ਰਵਾਣ ੰ ਚ ਰਧਾਨੁ ॥ ੰ ਚ ਾਵਤਸ ਦਰਗਤਸ ਭਾਨੁ ॥

panch parvaan panch parDhaan panchay paavahi dargahi maan.
Those imbued in the Name of God are blessed to be spiritually escalated and honored.
ف تظات کا درػارہ خاصؾ کر لتیا ہ
خو خذا پڑ ا تعاں لاپا ہ
ف

ੰ ਚ ਸਤਸ ਦਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ੰ ਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥
panchay sohahi dar raajaan. panchaa kaa gur ayk Dhi-aan.
Those very souls, imbued in the Name of God are the
distinguished ones and their focus is always on the Divine word of God.

ف کلاؿ پڑ رہنی ہ
ف پاؿ پڑ رپگیں ہیں ػہ ائک ممیار جیتیب رکھنی ہیں اػر اں کی نوطہ ہعیشہ خذا ک
 خو خذا ک، ػہ خاش رػخیں
ف۔

ਜ ਕ ਕਸ ਕਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤ ਕ ਕਰਣ ਨਾਸੀ ੁਭਾਰੁ ॥
jay ko kahai karai veechaar. kartay kai karnai naahee sumaar.
If one tries to describe Him, it will be clear that it is
impossible to describe Him because there is no end to His creation.

ف گی کہ از کی ػصاجب کرپا پامعکں امر ہ
ف کی کوشس کرـ گا نو از پڑ یہ پات ػاضج ہوخات
اگر کوئی از کی ػصاجب کرت
ف کبوپکہ
از کی تظلبق کی کوئی خذ نغیں ہ
ف۔

ਧਲੁ ਧਰਭੁ ਦਇਆ ਕਾ ੂਤੁ ॥

Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot.
Righteousness (or Religion) is an offspring of compassion; This force of righteousness is
the mythical bull that supports the world.
فانوں فذرت ہی جیالی نیؾ ہ
ف
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ੰ ਤਖੁ ਥਾਤ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ੂਤਤ ॥
santokh thaap rakhi-aa jin soot.
The balance in nature is maintained by righteousness, compassion and contentment.
These three virtues keep the world in perfect order like beads in a thread.

ف۔ یہ ئتبوں خو ئی ائک دھاگ
ف درتعہ پڑقرار ہ
 سفقب اػر قتاؼب ک، فظزت میں نوارں صذاقب
ف میں مالا کی طزچ د نیا کو کامؾ پڑنیب
میں ر کھی
ك ہیں۔

ਜ ਕ ਫੁਝ ਸਵ ਤਚਆਰੁ ॥ ਧਵਲ ਉਤਰ ਕਤਾ ਬਾਰੁ ॥
jay ko bujhai hovai sachiaar. Dhavlai upar kaytaa bhaar.
One who understands this balance of virtues, becomes the true one; It is the Divine Laws
that keep the universe in balance (and not the bull as per old Hindu belief).
ک سم
می ک
چ
ہ
ہ
خو سخض خو نبوں ک
س
ھ
ہ
ئ
ی
ی
ی
ی
ه
ن
ک
ہ
ہ
ئ
ق
خ
ن
ھ
 ػہ ظا ں خاپا ف۔ یہ خذا ی وا ں ی ں و کا یات و وارں ں رك ں (یہ کہ، یا ف
ف از نوارں و
ن
ف ؽفاپذ ک
ف پڑات
ہیذػػں ک
ف مطا نق یؾ )۔

ਧਰਤੀ ਸਰੁ ਰ ਸਰੁ ਸਰੁ ॥ ਤਤ ਤ ਬਾਰੁ ਤਲ ਕਵਣੁ ਜਰੁ ॥
Dhartee hor parai hor hor. tis tay bhaar talai kavan jor.
So many worlds there are beyond this world, so very many! And beyond them, more and
more! What power holds them, and supports their weight?
ف جس ت
ف ػلاػہ اػر نہب ساری رمتییں ہیں نو ػہ کونسی طاقب ہ
از رمیں ک
ف از رمیں کو اػر پاقی ساری رمتبوں کو شغارا دپا ہوا
ہ
ف

ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਰੰ ਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ ਬਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਭ ॥

jee-a jaat rangaa kay naav. sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam.
The names and the colors of the many varieties of common species were all inscribed by
the Ever-flowing Pen of God.

ف پاؿ لکھ دت
ف سب ک
ف فلم رػاں س
فت
ف ػال
ف خاپذار از د نیا میں موخود ہیں جؼات کرت
کنی قشموں کنی رپگوں کتنی دانوں ک
ف

ਸੁ ਲ ਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਲ ਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕਤਾ ਸਇ ॥
ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay.
How can anyone ever write an account of this? It would be an account with no end!
کوئی سادػپادر ہی یہ جؼات خا نیا ہوگا کبوں کہ یہ معلوؿ یہ کتیا پڑا ہ
ف
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ਕਤਾ ਤਾਣੁ ੁਆਤਲਸੁ ਰੂੁ ॥ ਕਤੀ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਕ ਣੁ ਕੂਤੁ ॥
kaytaa taan su-aalihu roop. kaytee daat jaanai koun koot.
How great His power! How fascinating His beauty! And how great the gifts! (nature‘s
bounties); Who can know their extent?
ف پارـ میں کوں خا نیا ہ
ف از کی ا نتغا ک
خذا لاا نتغا قونوں کا مالک ہ
ف۔

ਕੀਤਾ ਾਉ ਕ ਕਵਾਉ ॥ਤਤ ਤ ਸ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. tis tay ho-ay lakh daree-aa-o.
You created the vast expanse of the Universe with
One Word! And, hundreds of thousands of lives emerged.

ہ ک س ک
ف یہ ػالم ػخود میں اگیا اػر از ت
ائک ہی جزظ الہی س
ف لا ھوں رپذگیاں نیذا کر دهں۔
ف ائک ی لاؿ

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਸਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar. vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have no power to even begin to describe your creation; I have nothing to offer that
befits your greatness, not even my life.

م
ف خو ات کی عظمب ک
ف۔ مترـ پاز کچھ تھی نغیں ہ
ف کا تھی اختیار نغیں ہ
ے ات کی تظلبق کی ػصاجب کرپا شرػض کرت
چھ
ف
ت
 جنی کہ متری رپذگی ھی۔، مطا نق ہو

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਦਾ ਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੬॥

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat nirankaar. ||16||
O‘ God, whatever pleases you is good for us.
You are the Eternal and Formless One. ||16||

ف۔ ات اپذی ہو اػر شکؾ سیاہب س
ف ػہ اچػا ہ
 ہعارـ خق میں یترا خو تھی قنضلہ ہ، اـ اہلل
ف متراہو۔

Stanza 17

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.
 جس کا مطلت ہ، ف
ف شرػض ہوپا ہ
اگلی ئتبوں یتراگراظ میں ہر سظز کا لقظ ’’ اسیکھ ‘‘ س
ف اں گیب پا لامظذػد۔ گرػ پائک اں
ت

یتراگراظ میں خذا کی ظلبق کی ػسعب پڑ طترت اػر تػزیع کا اظغار کررہ
ف ہیں۔
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ਅੰ ਖ ਜ ਅੰ ਖ ਬਾਉ ॥ ਅੰ ਖ ੂਜਾ ਅੰ ਖ ਤ ਤਾਉ ॥

asaNkh jap asaNkh bhaa-o. asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o.
Countless meditate on Your Name with Love. Countless are those who worship You and
exercise countless austere disciplines.
ف سعار یتری ؼیادت کرت
ف سعار یترـ ؼسق میں متیلا ہیں اػر ت
ف ہیں اػر ت
ف سعار رپاصب کرت
از د نیا میں ت
ف ہی ں

ਅੰ ਖ ਗਰੰ ਥ ਭੁਤਖ ਵਦ ਾਿ ॥ ਅੰ ਖ ਜਗ ਭਤਨ ਰਸਤਸ ਉਦਾ ॥

asaNkh garanth mukh vayd paath. asaNkh jog man rahahi udaas.
Countless are the scriptures and the ritual recitations of the Vedas. Countless are the
Yogis, whose minds remain detached from the world.
ض
ف دماض د نیا س
 جں ک، ف نوگی ہیں
ے اػر ػپذػں کی رسمی پلاػئیں ہیں۔ نہب س
ف الگ تػلگ ر ہی
ئیشعار ختف
ل ہیں۔

ਅੰ ਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥

asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar.
Countless devotees contemplate the virtues and wisdom of the Almighty.

ف اہلل تعالی کی خو نبوں اػر خکمبوں پڑ غور کرت
لاتعذاد ا تعاں ػال
ف ہیں۔

ਅੰ ਖ ਤੀ ਅੰ ਖ ਦਾਤਾਰ ॥

asaNkh satee asaNkh daataar.
There are countless holy persons and countless the philanthropists.

ف ػال
ف سعار مفذز لوگ ہیں اػر طترات کرت
ت
ف ہیں۔

ਅੰ ਖ ੂਰ ਭੁਸ ਬਖ ਾਰ ॥

asaNkh soor muh bhakh saar.
There are countless spiritual heroic warriors, who bear
the brunt of attack in the battlefield of life.

 خو رپذگی ک، لاتعذاد رػخائی نغادر جتگحو ہیں
ے کا نؼایہ ئتی
ف میذاں جتگ میں حعل
ك ہیں۔
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ਅੰ ਖ ਭਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥

asaNkh mon liv laa-ay taar.
There are countless silent devotees who are attuned
to the Almighty in single-minded devotion.

پ ش نؼلت خ
ل
لا تعذاد ا نس
ت
ک
ی
ی
ہ
م م رك ں۔
ل خاموز ؽقیذت میذ ہیں خو ػاخذ مں ػخذت میں اہلل تعال ٰی کی رصا ڑ ر
ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਸਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
As powerless as I am, how can I describe Your immense creation.

ف نیاہ تظلتفات کو کیس
 ات کی ت، ف اختیار ہوں
ختیا میں ت
ك نیاں کرسکیا ہوں؟

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥

vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness. Offering even my life will not suffice.

ف کی مچھ میں صلاجیب ہی نغیں ہ
تچھ پڑ قرپاں ہوخات
ف
ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is best for all.

ف نہتر ہ
صرظ یترا قنضلہ ہی سب س
ف

ਤੂ ਦਾ ਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੭॥

too sadaa salaamat nirankaar. ||17||
You alone are the Eternal and the Formless one. ||17||

ف پاؼ ہ
ف اػر ہر قسم کی شکؾ ػ سیاہب س
نو اکیلا ہی اپذی ہ
ف
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Stanza 18
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.
ت
ت
پک س ہ ہ ج ک م
چػل
ف عنی ہیں
ے یترا گراظ کی طزچ از یتراگراظ کی ہر سظز کا اػار ھی لقظ ــ‘‘اسا ھ’’ ف وپا ف س
اں گیب پا لامظذػد۔ گرػ پائک د نیا میں مرػطہ پڑا نبوں کی مختلع شکلوں پڑ طترت کا اظغار کررہ
 ػہ، ف ہیں۔ اجز میں
ل نہتر هں ہ
ف ػہی سب ک
ف اػر خو تھی اسکو نسیذ ہ
ف ئتیاد ہ
ف کہ صرظ خذا ہی اپذی اػر ت
نیاں کرپا ہ
ف لی
ف۔
ਅੰ ਖ ਭੂਰਖ ਅੰ ਧ ਘਰ ॥

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

ف سعار خاہؾ ہیں خو از کو یظزاپذار کرت
از د نیا میں ت
ف ہیں

ਅੰ ਖ ਚਰ ਸਰਾਭਖਰ ॥

asaNkh chor haraamkhor.
Countless are thieves and embezzlers.

ف اػر تعتر کعائی کػات
ف ػال
ف سعار خوری کرت
ت
ف ہیں

ਅੰ ਖ ਅਭਰ ਕਤਰ ਜਾਤਸ ਜਰ ॥

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

ف ا نیا خکم خلات
ف سعار خاپڑ ہیں خو طاقب س
از د نیا میں ت
ف ہیں

33

ਅੰ ਖ ਗਲਵਢ ਸਤਤਆ ਕਭਾਤਸ ॥

asaNkh galvadh hati-aa kamaahi.
Countless are cut-throats and ruthless killers.

ف سعار فائؾ ہیں خو قتؾ خیؼا طلم کرت
ت
ف ہیں

ਅੰ ਖ ਾੀ ਾੁ ਕਤਰ ਜਾਤਸ ॥

asaNkh paapee paap kar jaahi.
Countless are sinners who keep on sinning.

از د نیا میں نہب س
ف گیاہ گارہیں خو گیاہ پڑ فاتم ر ہی
ل ہیں۔

ਅੰ ਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ਤਪਰਾਤਸ ॥

asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi.
Countless are liars, wandering lost in their lies.

ف سعار چھوت
ت
ل چھوت میں گم ر ہی
ف ہیں خو ا نی
ل ہیں

ਅੰ ਖ ਭਲ ਛ ਭਲੁ ਬਤਖ ਖਾਤਸ ॥

asaNkh malaychh mal bhakh khaahi.
Countless are wicked who thrive on immoral behavior.

ت
ف سعار پذکار ہیں خو عتر اخلاقی سلوؼ کو قرػض د نی
ل ہیں۔

ਅੰ ਖ ਤਨੰਦਕ ਤਤਰ ਕਰਤਸ ਬਾਰੁ ॥

asaNkh nindak sir karahi bhaar.
Countless are slanderers who continue committing sins by speaking ill of others.

ف سعار ػتیب کرت
ت
ل دمہ لتی
ف ہیں اػر ػتیب کا گیاہ ا نی
ك ہیں
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ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਸ ਵੀਚਾਰੁ ॥
naanak neech kahai veechaar.
Nanak describes the state of the lowly (in the stanzas aforesaid).

پائک ا ننی کمرػری کی خالت کو نیاں کرت
)ف ہیں ( خیؼا کہ مذکورہ پالا طتفات میں
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥

vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life.

ف کی مچھ میں صلاجیب ہی نغیں ہ
تچھ پڑ قرپاں ہوخات
ف

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is good for all.

ف نہتر ہ
صرظ یترا قنضلہ ہی سب س
ف

ਤੂ ਦਾ ਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੮॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||18||
You alone are Eternal and Formless one. ||18||

ف پاؼ ہ
ف اػر ہر قسم کی شکؾ ػ سیاہب س
نو اکیلا ہی اپذی ہ
ف

Stanza 19
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
ف ساتھ ہی ہوپا ہ
ساتفہ یتراگراظ کی طزچ از یتراگراظ میں تھی ہر سظز کا اػار لقظ ‘‘اساپکھ’’ ک
 جس کا، ف
تظ
 گرػ پائک طترت س، ف اں گیب پا لامظذػد۔ از یترـ میں
مط لت ہ
ف کہی
ك ہیں کہ خذا کی لبق از فذر ػستط
ف کہ کا نیات میں کوئی تھی لقظ از کی عظمب نیاں کرت
عزیض ہ
ف کی صلاجیب نغیں رکھیا۔
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ਅੰ ਖ ਨਾਵ ਅੰ ਖ ਥਾਵ ॥

asaNkh naav asaNkh thaav.
Countless are the names of your creations and countless of their places.

از طزچ یتری مظلوفات ک
ف کنی پاؿ ہیں اػر کنی مفامات ہیں

ਅਗੰ ਭ ਅਗੰ ਭ ਅੰ ਖ ਲ ਅ ॥

agamm agamm asaNkh lo-a.
There are countless worlds that are inaccessible and unapproachable.

ف سعار کا نیائیں ہیں جغاں ئک رسائی پا معکں ہ
ت
ف

ਅੰ ਖ ਕਸਤਸ ਤਤਰ ਬਾਰੁ ਸਇ ॥

asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay.
Even the word countless cannot represent the infinite nature of His creation.

تظ
جنی کہ لقظ ت
ف سعار پذات خود از کی لامظذػد لبق کو نیاں نغیں کر سکیا
ਅਖਰੀ ਨਾਭੁ ਅਖਰੀ ਾਲਾਸ ॥

akhree naam akhree saalaah.
It is by the use of the words that His name can be recited; it is by the use of the words
that His praises can be sung.

ک
نس نہی چھ میں کہ سکیا ہوں

ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਸ ॥
akhree gi-aan geet gun gaah.
It is through the medium of words that Divine Knowledge can be acquired, His praises
sung and the virtues known.

ف حعذ ئتیا ہ
ف اػر لقطوں س
ف پاؿ ئتیا ہ
جزقوں س
ف
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ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਫਲਣੁ ਫਾਤਣ ॥

akhree likhan bolan baan.
The written and spoken language can only be expressed using words.

ف گات
ف گیب َػصع ک
ف جزقوں ہی س
جزقوں ہی میں ػلم لکھیا ہ
ف ہیں

ਅਖਰਾ ਤਤਰ ੰ ਜਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥
akhraa sir sanjog vakhaan.
Only through words one‘s destiny can be explained.

ف ہی نولی نولی خائی ہ
جزقوں س
ف

ਤਜਤਨ ਤਸ ਤਲਖ ਤਤੁ ਤਤਰ ਨਾਤਸ ॥
jin ayhi likhay tis sir naahi.
He, who has written everybody‘s destiny, is beyond destiny for Himself.

ف از کی کوئی تفذپڑ نغیں ہ
ف ہر ائک کی تفذپڑ لکھی ہ
جس ت
ف

ਤਜਵ ਪੁਰਭਾ ਤਤਵ ਤਤਵ ਾਤਸ ॥

jiv furmaa-ay tiv tiv paahi.
As He ordains, so do we receive.

ف خکم دپا ػنؼا ہی ہم ئک نہپظا ہ
ك از ت
خیس
ف
ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥
jaytaa keetaa taytaa naa-o.
The universe is the manifestation of Your Name.

تچ سم
چ
م
ن
ہ
ھ
ک
ی
ی
ی
ھ
ے ق ی چھ م ں طاقب غ ں ف
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ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਸੀ ਕ ਥਾਉ ॥
vin naavai naahee ko thaa-o.
There is no place where He is not.

انسی کوئی خگہ نغیں جغاں پڑ نو موخود نغیں ہ
ف

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਸਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥

kudrat kavan kahaa veechaar.
How can I describe Your Creative Power?

ت
یتری ظلتقی صلاختبوں کو میں کیس
ك نیاں کر سکیا ہوں

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I cannot even once be a sacrifice to You.

ف کی مچھ میں صلاجیب ہی نغیں ہ
تچھ پڑ قرپاں ہوخات
ف

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
Whatever pleases You, is what is truly good.

ف نہتر ہ
صرظ یترا قنضلہ ہی سب س
ف

ਤੂ ਦਾ ਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੯॥

too sadaa salaamat nirankaar. ||19||
You are the Eternal and Formless one. ||19||

ف پاؼ ہ
ف اػر ہر قسم کی شکؾ ػ سیاہب س
نو اکیلا ہی اپذی ہ
ف
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Stanza 20
In this stanza, Guru Nanak emphasizes the importance of spiritual ‘cleansing’ of
mind. Evil thoughts and bad deeds are harmful to our minds. This pollution can be
removed from the mind by meditating on God with loving devotion. In this hymn,
Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic processes but by
immersing in God’s Name with love and devotion.

از یترا گراظ میں گرػ پائک دماض کی رػخائی ‘صفائی’ کی اہمیب پڑ رػر د نی
ل ہیں۔ پڑـ جیالات اػر پڑـ اععاؽ
ف دماض س
ف ساتھ غور ػ فکڑ کرک
ف ساتھ خذا ک
ل تقضاں دہ ہیں۔ ؽقیذت اػر مخیب ک
ہعارـ دماغوں ک
ف لی
ف
نؼ
ك ہیں کہ کوئی سخض رسمی ععؾ س
از ػلاطب کو دػر کیا خاسکیا ہ
 گرػ پائک کہی، ف۔ از تیج میں
ف نغیں پلکہ خذا
ف ساتھ دػت کر ہی پاؼ ہو سکیا ہ
ف پاؿ میں نیار اػر ؽقیذت ک
ک
ف۔

ਬਰੀ ਸਥੁ ਰੁ ਤਨੁ ਦਸ ॥
bharee-ai hath pair tan dayh.
When the hands, feet and the body get dirty,

جب ہاتھ پاػں اػر جسم گیذا ہو خاپا ہ
ف

ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰੁ ਖਸ ॥
paanee Dhotai utras khayh.
water can wash away the dirt.

ف از میؾ کو صاظ کیا خاسکیا ہ
پا ئ ی س
ف

ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜੁ ਸਇ ॥

moot paleetee kaparh ho-ay.
When clothes are soiled and stained by urine etc.,

ے پا گیذـ ہو خات
جب کترـ ئیؼات س
ف گیل
فہی ں
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ਦ ਾਫੂਣੁ ਲਈ ਸੁ ਧਇ ॥
day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay.
soap can wash them clean.

ف صاظ کیا خا سکیا ہ
نو انغیں صاهں س
ف

ਬਰੀ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ੰ ਤਗ ॥

bharee-ai mat paapaa kai sang.
But when the mind is polluted by evil thoughts and sins,

ف گیذا ہو خات
لیکں جب مں گیاہوں گیذی سوخوں س
ف

ਸੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰ ਤਗ ॥
oh Dhopai naavai kai rang.
it can be cleansed by only the recitation and love of Naam.

ف صاظ کیا خا سکیا ہ
نو انغیں پاؿ الہی کی پلاػت س
ف
ੁੰ ਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਸ ॥

punnee paapee aakhan naahi.
‗Virtuous‘ or ‗sinner‘ are not just names;

م
نیک پا پذ کار خض پاؿ ہی نغیں ہیں

ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲ ਜਾਸੁ ॥
kar kar karnaa likh lai jaahu.
we become virtuous or sinner by the kind of deeds
we commit and we carry those deeds over to the next life.

ف ہیں اػر یہ اععاؽ اگلی رپذگی ک
اععاؽ کی ئتیاد پڑ ہی ہم نیک پا پذکار کغلات
ل ہعارـ ساتھ خلی
ف لی
ك ہیں
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ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਸੀ ਖਾਸੁ ॥
aapay beej aapay hee khaahu.
You shall harvest what you plant.

ف ػہی فضؾ کائیں گ
ہم خو کاسب کرهں گ
ف

ਨਾਨਕ ਸੁਕਭੀ ਆਵਸੁ ਜਾਸੁ ॥੨੦॥

naanak hukmee aavhu jaahu. ||20||
(Rewards and punishments are the fruits of our deeds). O‘ Nanak, as per His divine laws,
you come and depart from this world based on your deeds. ||20||

ے خات
ف ہی از د نیا س
ف خکم س
ف ہیں اػر اہلل ک
ف ہی از د نیا میں ات
ف خکم س
اـ پائک اہلل ک
ف خل
ف ہیں

Stanza 21
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.

 پلکہ خذا ک، ف نغیں
ك ہیں کہ کوئی تھی سخض کسی پاؼ خگہ پڑ رسمی ؼؼؾ ػعترہ س
گرػ پائک از یتراگراظ میں کہی
ف

ف ختیا تھی ػلم خاصؾ کرل
ف۔ کوئی سخض خاہ
ف دػت کر پاؼ ہو پا ہ
پاؿ میں نیار اػر ؽقیذت س
 از کی، ف
ک سم
م
ہ خت ل
عظ
ک تظ
چ
ن
ل
ت
ہ
ک
ع
ه
ی
ک
ک
غ
ب
ن
ن
ن
ھ
 یہ خا یا پا،یا پا از ی ق ف رارػں و خا یا ں ں ف۔ ا ؼاں خاف یا ػا م ں خاف
مب و
کی

ف کہ یہ کا نیات کت اػر س
عکں ہ
ك نیائی گنی۔

م

ਤੀਰਥੁ ਤੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥
tirath tap da-i-aa dat daan.
Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity

ہ ح
خ
ف ج کرـ ؼیادت کرـ ر م کرـ نوات کا کاؿ کرـ
خا
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ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥
jay ko paavai til kaa maan.
by themselves, bring only an iota of inner bliss.

گ
ت ت
ل
یکں اگر از پڑ عزػر پا ھمیذ کرـ گا نو ائک ئؾ ختیا ػؾ ھی خاصؾ نغیں ہوگا

ੁਤਣਆ ਭੰ ਤਨਆ ਭਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥
suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o.
A person who listens to Naam with complete devotion with love in heart

ف ساتھ اہلل کا پاؿ ستیا ہ
خو تھز نور دلی مخیب ک
ف
ਅੰ ਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ ਭਤਲ ਨਾਉ ॥

antargat tirath mal naa-o.
is doing the real pilgrimage by thoroughly cleansing his inner self. (by immersing in Naam)

ف حقتقی حج کر رہا ہ
ف ہوت
ل مں کو صاظ کرت
درحقتقب ػہ ا نی
ف

ਤਬ ਗੁਣ ਤਰ ਭ ਨਾਸੀ ਕਇ ॥

sabh gun tayray mai naahee ko-ay.
O God, You are the Possessor of all attributes. I do not have the name of all of them۔

ف مچھ میں اں سب کا پاؿ نغیں ہ
اـ خذا نو سب ػصفوں کا مالک ہ
ف

ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤ ਬਗਤਤ ਨ ਸਇ ॥
vin gun keetay bhagat na ho-ay.
All virtue is in praising You, O‘ Almighty! Without virtue,
there can be no devotional worship.

ت
س
فصیلت ک
ف تعتر کوئی ھی ؼیادت ؽقیذت ػالی نغیں ہو کنی

ੁਅਤਤ ਆਤਥ ਫਾਣੀ ਫਰਭਾਉ ॥
su-asat aath banee barmaa-o.
I bow to You, the creator of Maya and the creator of the Divine Word.

می چ
ف خالق میں ات ک
ماپا اػر پاؼ کلاؿ ک
، ل ػکیا ہوں
ف سا
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ਤਤ ੁਸਾਣੁ ਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥

sat suhaan sadaa man chaa-o.
You are eternal, beautiful and always everlasting inner joy.

ت
 خویصورت اػر دا می دلی خوسی ہیں۔، ات اپذی

ਕਵਣੁ ੁ 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?

تت
ل
ن
ػہ کوں سا ػقب تػا ػہ کوں سا محہ تػاػہ کوں سا دں تػا ػہ کو سی پار ج ھی
ਕਵਤਣ ਤ ਰੁਤੀ ਭਾਸੁ ਕਵਣੁ ਤਜਤੁ ਸਆ ਆਕਾਰੁ ॥
kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar.
What was that season, and what was that month, when the Universe was created?

س
تظ
ػہ کوں سا مو م اػر ػہ کوں سا مغتتہ تػا جب از کا نیات کو لبق کیا گیا تػا
ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰ ਿਤੀ ਤਜ ਸਵ ਲ ਖੁ ੁਰਾਣੁ ॥

vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan.
The Pandits (the Hindu scholars) did not know the time when the universe was created,
otherwise they would have recorded it in the Puranas (Hindu Scriptures).

نیذنوں کو اگر کا نیات کی تظلبق ک
ف ػقب کا نتہ ہوپا نو ػہ ا ننی کیات پڑاں میں لکھ د نی
ل
ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲ ਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan.
The Qadis (the Muslim scholars) did not know it either, otherwise
they would have recorded it in the Quran.

اگر فاضی کو تھی کا نیات کی تظلبق ک
ف ػقب کا نیا ہوپا نو ػہ تھی ا ننی کیات قراں میں لکھ د نی
ل
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ਤਥਤਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜਗੀ ਜਾਣ ਰੁਤਤ ਭਾਸੁ ਨਾ ਕਈ ॥
thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee.
The day, the date, the month or the season when the
Universe was created were not known to the Yogis either.

س
خوگی تھی نغیں خا نیا کہ یہ د نیا کت ظہور میں ائی ہ
ف کوں سا دں مغتتہ اػر مو م تػا
ਜਾ ਕਰਤਾ ਤਰਿੀ ਕਉ ਾਜ ਆ ਜਾਣ ਈ ॥
jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee.
The Creator alone knows when He created the universe.

ف یہ کا نیات کت نیذا کی ہ
ف کہ از ت
صرظ خذا ہی خا نیا ہ
ف
ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਾਲਾਸੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥

kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa.
How can I speak of His Greatness? How can I praise Him? How can
I describe His virtues? How can I know Him?

س کیس سم
چ
ف کیس
ك تػزیع کرػں ؟ اس
ك نیاں کرػں؟ کیس
میں از کی عظمب کیس
ك نیاں کرػں؟اػر اف ك ھوں ؟
ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਬੁ ਕ ਆਖ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਤਆਣਾ ॥
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa.
O‘ Nanak, everyone speaks of Him, acting wiser than the rest.

اـ پائک ہر کوئی اسی کا دکر کرپا ہ
ف

ਵਿਾ ਾਤਸਫੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਸਵ ॥

vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai.
Great is the Master, Great is His Name. Everything happens according to His Will.

ف مطا نق ػقوض پڑپڑ ہوپا ہ
ف ۔سب کچھ از کی مرضی ک
ف۔ از کا پاؿ عظتم ہ
ف پڑا ہ
ػہ مالک سب س
ف
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ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਣ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸ ॥੨੧॥
naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21||
O‘ Nanak, one who claims to know the unknowable God fully,
is not going to be worthy of His grace. ||21||

ف ػہ کت عزت پاپا ہ
ف تھزا ہ
اـ پائک خو خودی س
ف

Stanza 22
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)

س کس ت
ک تظ
ل
س
از یترا گراظ میں یہ نیاپا گیا ہ
م
ھ
ک
ئ
ک
ی
ہ
ع
ب
ن
ل
ہ
ہ
ف کہ خذا ی ق ی خذػد ا ؼا ی ومات ی ر خذ ف پا ر ں۔ اف ی ی

مؼل
ف کہ از کی تظلبق کتنی ػستط ہ
ف نیاں نغیں کیا خا سکیا۔ صرظ خالق ہی خا نیا ہ
لقظ س
ف( کبوپکہ یہ ؼؾ نیذا
ف اػر جتم تھی ہو رہی ہ
تھی ہو رہی ہ
ف)۔
ਾਤਾਲਾ ਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਾ ਆਗਾ ॥

paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas.
There are nether worlds beneath nether worlds, and hundreds of
thousands of heavenly worlds above.

ک
ھ ئ ک نپچ ک
م
ے لا ھوں ر تییں ہیں اػراػپڑ لا ھوں اسعاں ہیں
از د ز ی ف

ੜਕ ੜਕ ਬਾਤਲ ਥਕ ਵਦ ਕਸਤਨ 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

س
ف از کی تظلتفات کی ا نتغا کو پلاز کرت
ف کہ پڑـ پڑـ مچػذار لوگوں ت
ف یہ پات نیائی ہ
ػپذػں ت
ف میں ا نی
ل
ات کو تھکاپا ہ
ف
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ਸ ਅਿਾਰਸ ਕਸਤਨ ਕਤਫਾ ਅੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥
sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat.
The scriptures say that there are 18,000 worlds. But in reality, they are
innumerous; There is only one origin of all of them, God Himself

اتػارہ ہرار کیائیں نیاں کر ئی ہیں کہ حقتقیا ػاخذ دات خذا کی ہی ہ
ف
ਲ ਖਾ ਸਇ ਤ ਤਲਖੀ ਲ ਖ ਸਇ ਤਵਣਾੁ ॥

laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas.
Accounting for the infinite creation of God is just not possible.
(No numbers even exist that could be used to describe that)

فجؼات ہی جتم ہو خاپا ہ
ف کرت
ف نو جؼات کرت
اگر کتھی جؼات لکػا خات
ف

ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀ ਆ ਜਾਣ ਆੁ ॥੨੨॥
naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22||
O‘ Nanak, God is great; He alone knows how great He is. ||22||

ف یہ صرظ ػہ خود ہی خا نیا ہ
ف؛ ػہ کتیا پڑا ہ
 اہلل نہب پڑا ہ،اـ پا ئک
ف
Stanza 23

The synopsis of this stanza is that God‘s Creation is beyond the comprehension of even His
closest devotees and admirers.

ک سمچ س ت
ف کہ خذا کی تظلبق از ک
از یتراگراظ کا خلاصہ یہ ہ
ف ھی
ف قر بت پڑهں ؽقیذت میذػں اػر مذاخوں ی ھ
پالاپڑ ہ
ف۔

ਾਲਾਸੀ ਾਲਾਤਸ ਤੀ ੁਰਤਤ ਨ ਾਈਆ ॥

saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa.
Those who praise the admirable God, (unite with Him but) cannot
assess the magnitude of His splendor and glory.

ف ہیں مگڑ اننی سمچھ کغاں ہ
از کی پڑائی نو نیاں کرت
ف کہ از کی پڑائی کی خذ کا ػلم ہو سک
ے
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ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਸ ਵਤਸ ਭੁੰ ਤਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਸ ॥
nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi.
That is like the streams and rivers which flow into the ocean
and unite with it but cannot realize its vastness.

ت
ل
ك پذپاں اػر درپا سمیذر میں گرنو پڑت
ف کہ خیس
فہ
یہ پالکؾ اسی طزچ س
ف ہیں یکں ا ػیں سمیذر کی ػسعب کا اپذارہ
نغیں ہوپا

ਭੁੰ ਦ ਾਸ ੁਲਤਾਨ ਤਗਰਸਾ ਤੀ ਭਾਲੁ ਧਨੁ ॥
samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan.
(Even) the kings and emperors with mountains of property and oceans of wealth

ف نغار اػر دػلت ک
ے پاز املاؼ ک
جنی کہ پادساہ اػر شغیؼاہ جتک
ف سمیذر موخود ہیں۔
ਕੀੜੀ ਤੁਤਲ ਨ ਸਵਨੀ ਜ ਤਤੁ ਭਨਸੁ ਨ ਵੀਰਤਸ ॥੨੩॥

keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23||
are no match to the poorest of the poor who do not ever forget God. ||23||

ف پڑاپڑ تھی نغیں ہیں خو اہلل تعالی کو پاد کر ئی ہ
از جبوننی ک
ف
Stanza 24

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.

ک تظ
س
ن
ل
ہ
ہ
نغاں یہ نیاپاگیا ہ
ک
ئ
ت
ی
ک
ک
ک
غ
ب
خ
ن
ن
ن
ت
ف کہ خذا ی ق کا و ی ا یاؿ ں ف۔ یہ ا یا ػ ط ف کہ از ی خذػد و خا یا پا اں و یاں
ف عزاتم کو تھی خا نیا معکں نغیں ہ
 از کی ساری خو نیاں پا جنی کہ از ک،فمذپذ یہ کہ
کرپا معکں نغیں ہ
ف۔ ػہ اکیلا
ا ننی پلیذ اػر شر پلیذ رپاسب کو خا نیا ہ
ف۔
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ਅੰ ਤੁ ਨ ਤਪਤੀ ਕਸਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥
ant na siftee kahan na ant.
Endless are God‘s virtues; endless is their description.

ف سعار ہیں ػہ گتنی میں کت ات
ف اػصاظ ت
اہلل تعالی ک
ف ہیں

ਅੰ ਤੁ ਨ ਕਰਣ ਦਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥
ant na karnai dayn na ant.
There is no end to His creation; there is no end to His gifts.

ف اػر یہ ہی از کی عطا کی کوئی ا نتغا ہ
یہ از کی تظلتفات کی کوئی ا نتغا ہ
ف
ਅੰ ਤੁ ਨ ਵਖਤਣ ੁਣਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥

ant na vaykhan sunan na ant.
There can be found no end to the sights of His creation and no end to the sounds of His
nature even if one tried for the longest period possible.

ف سعار ہیں از کی سعاؼییں ت
ف یطارـ ت
از ک
ف سعار ہیں

ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਤਕਆ ਭਤਨ ਭੰ ਤੁ ॥

ant na jaapai ki-aa man mant.
It is impossible to know the limit of His designs.

از کی نیاػت کی خذ معلوؿ کرپا پامعکں ہ
ف۔

ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥
ant na jaapai keetaa aakaar.
The limits of the created universe cannot be perceived.

فخلقب کا سعار نغیں ہ
یترـ ػالم کا سعار نغیں ہ
ف
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ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥

ant na jaapai paaraavaar.
It is impossible to know where His creation starts and where it ends.

ػسعب کا اپذارہ نغیں ہ
ف

ਅੰ ਤ ਕਾਰਤਣ ਕਤ ਤਫਲਲਾਤਸ ॥

ant kaaran kaytay billaahi.
Many struggle to know His limits,

سم
چ
ک
ت
ت
ت
ھ
ق کی خاطز ی
ی
ك ہیں جغذ کعاف ہیں اػر پلاف ہیں
خذا کا جؼات سعار

ਤਾ ਕ ਅੰ ਤ ਨ ਾ ਜਾਤਸ ॥
taa kay ant na paa-ay jaahi.
but His limits cannot be found.

مگڑکوئی از کی خذػد پا نغیں شکا

ਸੁ ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥
ayhu ant na jaanai ko-ay.
No one can know these limits.

کوئی از کی خذػد خاں نغیں شکا

ਫਸੁਤਾ ਕਸੀ ਫਸੁਤਾ ਸਇ ॥

bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay.
The more you say about them, the more there still remains to be said.

ف اػر از کو ا نیا رپادہ کہیا درکار ہ
ف از کی اننی رپادہ عظمب ہ
از کو ختیا رپادہ کغیں گ
ف
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ਵਿਾ ਾਤਸਫੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
vadaa saahib oochaa thaa-o.
Great is the Master, limitless is His Heavenly Home.

ف اػر پلیذ پڑهں مفاؿ اشکا ہ
یہ مالک پاعظمب ہ
ف
ਊਚ ਉਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥

oochay upar oochaa naa-o.
Highest of the High is His Name.

ف اػتظا پامورہ
ےس
ػہ اػ تچ
ف

ਵਿੁ ਊਚਾ ਸਵ ਕਇ ॥

ayvad oochaa hovai ko-ay.
Only someone as great as Him,
ਜ ਕਈ ਸਰ ਉ ਜਿਾ ਵੱ ਿਾ ਸਵ,

ل خیؼا پلیذ ػ پڑپڑ ہ
صرظ ػہی ا نی
ف

ਤਤੁ ਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਇ ॥
tis oochay ka-o jaanai so-ay.
can know His Lofty and Exalted State.
ਉਸ ਸੀ ਉ ਉੱਚ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਨੂ ੂੰ ਮਝ ਕਦਾ ਸ (ਕਕ ਉਸ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ)।

صرظ ػہ خود ہی ا ننی عظمب ػ پلیذی کو خاں سکیا ہ
ف

ਜਵਿੁ ਆਤ ਜਾਣ ਆਤ ਆਤ ॥
jayvad aap jaanai aap aap.
O‘ Nanak, by His Grace, He bestows His Blessings. ||24||
ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ ਕਕ ਉਸ ਆ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ।

ت
ف ہی خشس اػر رحمب ہ
 از کی یظز ؼیابت س،پائک
ف
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Stanza 25
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.

ف ہیں کہ خذا ہعیں نہب رپادہ تعمییں عطا کرپا ہ
 گرػ پائک نیاں کرت، از یترا میں
ف۔ نغاں ئک کہ ػہ اں لوگوں کو
ف ہیں نغاں ئک کہ جب ػہ از ک
ف اپکار کرت
فس
ف کچھ تھی ػصوؽ کرت
ف خو از کی طزظ س
د نیا رہیا ہ
ف ػخود
تع
ت ت
ػل
ت ہی خیس ہ
س ہ
ف اپکار کرت
س
ك م از کی مبوں کو
 م از کا سکڑ ادا کرپا ھی ھوؽ خاف ں، ف
ف ہیں۔ لا می کی ػطہ
ف ہی ہوپا ہ
ف ہیں۔ سب کچھ از کی مرضی س
کػات
ف۔

ت
ف پڑا جزایہ ہ
ل سب س
از کو نیار اػر ؽقیذت س
ك کی خواہس ہی ہعارـ لی
ف پاد ر کھی
ف اػر یہ جزایہ ھی خذا کی
ف طور پڑ تحفہ ہ
ف ائک تعمب ک
طزظ س
ف۔
ਫਸੁਤਾ ਕਰਭੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.
His Blessings are so abundant that they cannot be accounted for.
ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ ਕਕ ਕਲਖਣ ਕਵਚ ਕਲਆਂਦੀ ਨਸੀਂ ਜਾ ਕਦੀ।

ت
تزپڑ میں کت ائی ہ
اننی رپادہ خشس ہ
ف از کی ج
ف

ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥
vadaa daataa til na tamaa-ay.
The Great Giver believes only in giving and has not an iota of avarice.
ਉਸ ਬੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਣ ਵਾਲਾ ਸ, ਉ ਨੂ ੂੰ ਰਤਾ ਭੀ ਲਾਲਚ ਨਸੀਂ।

ف د نیا ہ
ل ػالا تعتر کسی طمط ػ جزش ک
ػہ عظتم ررغ د نی
ف
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ਕਤ ਭੰ ਗਤਸ ਜਧ ਅਾਰ ॥
kaytay mangahi joDh apaar.
So many great heroic warriors beg from the Infinite God!
ਫਅੰਤ ੂਰਭ (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਦਰ 'ਤ) ਭੰ ਗ ਰਸ ਸਨ,

ف سعار جتگحو اػر نغادر از س
ت
ك ر ہی
ف م ا پگ ی
ل ہیں

ਕਤਤਆ ਗਣਤ ਨਸੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kayti-aa ganat nahee veechaar.
So many contemplate and dwell upon Him, that they cannot be counted.
ਅਤ (ਮੂੰਗਣ ਵਾਲ ) ਕਈ ਸਰ ਅਕਜਸ ਸਨ, ਕਜਨ੍ ਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ 'ਤ ਕਵਚਾਰ ਨਸੀਂ ਸ ਕਦੀ।

ل ہیں کہ اں کی گتنی معکں نغیں ہ
ك ػال
ف ا نی
یہ ما پگی
ف
ਕਤ ਖਤ ਤੁਟਤਸ ਵਕਾਰ ॥

kaytay khap tutahi vaykaar.
So many are consumed in vices and perish in anxiety.
ਕਈ ਜੀਵ (ਉ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤ ਕ) ਕਵਕਾਰਾਂ ਕਵਚ (ਸੀ) ਖ ਖ ਕ ਨਾ ਸੁੂੰਦ ਸਨ।

ك ہیں پذکار ػالم میں خو پذکاری میں ہی جتم ہو خات
کتی
ف ہیں

ਕਤ ਲ ਲ ਭੁਕਰੁ ਾਤਸ ॥
kaytay lai lai mukar paahi.
So many keep enjoying God‘s gifts, but deny
receiving them (by never acknowledging Him).
ਫਅੰਤ ਜੀਵ (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਰਥ) ਰਾਤ ਕਰ ਕ ਭੁਕਰ ੈਂਦ ਸਨ

ف ہیں اػر پات
ف کر میکڑ ہوخات
فل
ك ہیں خو از س
ف ر ہی
کتی
ل ہیں
ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਸੀ ਖਾਤਸ ॥

kaytay moorakh khaahee khaahi.
So many ignorant keeps on consuming (But forget the Giver).
ਅਨ ਕਾਂ ਮੂਰਖ (ਦਾਰਥ ਲ ਕ) ਖਾਸੀ ਸੀ ਜਾਂਦ ਸਨ (ਰ ਦਾਤਾਰ ਨੂ ੂੰ ਚਤ ਨਸੀਂ ਰੱਖਦ)।

ف مگڑہر دؿ از کا دپا کػات
ك ہی نبوقوظ ہیں خو سکڑ ادانغیں کرت
ف ر ہی
کتی
ل ہیں
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ਕਤਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਦ ਭਾਰ ॥

kayti-aa dookh bhookh sad maar.
So many are destined to endure distress, deprivation and constant abuse.
ਅਨ ਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂ ੂੰ ਦਾ ਮਾਰ, ਕਲ ਸ਼ ਅਤ ਭੁ ਖ (ਸੀ ਭਾਗਾਂ ਕਵਚ ਕਲਖ ਸਨ)।

ف مرت
ك ہیں خو دکھ اػر تھوؼ س
ف ر ہی
کتی
ل ہیں

ਤਸ ਤਬ ਦਾਤਤ ਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
ayhi bhe daat tayree daataar.
These sufferings are also Your blessings, O‘ Great Giver
(because they divert us back to you for your benevolence).
ਸ ਦਣਸਾਰ ਅਕਾਲ ੁਰਖ! ਇਸ ਭੀ ਤਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਸੀ ਸ (ਕਕਉਂਕਕ ਇਸਨਾਂ ਦੁ ੱਖਾਂ ਕਲ ਸ਼ਾਂ ਦ ਕਾਰਨ ਸੀ ਮਨੁ ੱਖ ਨੂ ੂੰ ਰਜ਼ਾ ਕਵਚ ਤੁ ਰਨ ਦੀ ਮਝ
ੈਂਦੀ ਸ)।

اـ خذا یہ تھی اں پڑ یتری دهں ہ
ف
ਫੰ ਤਦ ਖਲਾੀ ਬਾਣ ਸਇ ॥
band khalaasee bhaanai ho-ay.
Freedom from ego and worldly attachments is achieved only by
accepting Your Will.
(ਮਾਇਆ ਦ ਮਸ ਰੂ) ਬੂੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁ ਟਕਾਰਾ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕਵਚ ਤੁ ਕਰਆਂ ਸੀ ਸੁੂੰਦਾ ਸ।

فہ
ف اػر ارادی تھی یتری رصا س
فہ
ػلامی اػر نیذز اـ خذا یتری رصا س
ف

ਸਰੁ ਆਤਖ ਨ ਕ ਕਇ ॥
hor aakh na sakai ko-ay.
No one else has any say in it.
ਸਰ ਕਕ ਦਾ ਇ ਕਵੱਚ ਕਈ ਦਖਲ ਨਸੀਂ।

ل کہ یہ متری مرضی ہ
ف خ و ی ہ کہ
کس میں یہ جزات ہ
ف
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ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਾਇ ॥
jay ko khaa-ik aakhan paa-ay.
If some ignorant person suggests some way other than accepting God‘s will
to overcome attachment to Maya
ਜ ਕਈ ਭੂਰਖ (ਭਾਇਆ ਦ ਭਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰ ਦਾ ਕਈ ਸਰ ਵੀਲਾ) ਦੱ ਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ,

ك کی کوشس کرپا ہ
ف ػلاػہ کہیا خاہیا ہ
اگر کوئی خاہؾ از ک
ف پا کہی
ف

ਸੁ ਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਤਸ ਖਾਇ ॥
oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay.
he shall face the effects of his folly.
ਉਸੀ ਜਾਣਗਾ ਤਕ (ਇ ਭੂਰਖਤਾ ਦ ਕਾਰਨ) ਉ ਦ ਮੂੂੰਸ ਉਤ ਕਕੂੰਨੀਆਂ ਕੁ ੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।

ف اػر ػذات میں پڑ خاپا ہ
ف جب ػہ متہ پڑ کػاپا ہ
ف بت سمچھ ا خائی ہ
اس
ف
ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥
aapay jaanai aapay day-ay.
He Himself knows (our needs) and keeps fulfilling them.

ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਆ ਸੀ (ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲ ੜਾਂ) ਜਾਣਦਾ ਸ ਤ ਆ ਸੀ (ਦਾਤਾਂ) ਦੇਂਦਾ ਸ'l

ف کہ خذا ہی خا نیا ہ
کوئی کوئی یہ پات تھی کہیا ہ
ف
ਆਖਤਸ ਤ ਤਬ ਕਈ ਕਇ ॥

aakhahi se bhe kay-ee kay-ay.
Few acknowledge this fact.

ਕਵਰਲ ਸਨ ਉਸ ਜ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂ ੂੰ ਮੂੰਨਦ ਸਨ।

اػر خذا ہی د نیا رہیا ہ
ف
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ਤਜ ਨ ਫਖ ਤਪਤਤ ਾਲਾਸ ॥
jis no bakhsay sifat saalaah.
O‘ Nanak, one who is blessed with the treasure of praising God,
ਤਜ ਭਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਆਣੀ ਤਫ਼ਤ-ਾਲਾਸ ਫਖਸ਼ਦਾ ਸ,

ل حعذػ نیا کی ہمب تخس
خذا جس
ك

ਨਾਨਕ ਾਤਤਾਸੀ ਾਤਤਾਸੁ ॥੨੫॥
naanak paatisaahee paatisaahu. ||25||
is spiritually the richest person in the world. || ||25||
ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਸਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਸ ਸ।

پائک ػہ ساہ ساہاں ہ
ف
Stanza 26

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.

قت
از یترا میں گرػ پائک نیاں کرت
ف ہیں کہ ا نی
ل ات میں خذا کی منی خو نبوں کو پڑػاں جزھاپا ہعارـ د نیا میں

 ػہ خود قتمنی ہوخات، ف ہیں
ف میں کامیات ہوخات
ف اػر خو لوگ خذا کی خو نبوں کو خاصؾ کرت
ف کا مقضذ ہ
ات
ف
ہیں۔ خذا کی خو نیاں اػر از کی تعمییں اں گیب اػر انؼائی فہم س
ف پالاپڑ ہیں۔
ਅਭੁਲ ਗੁਣ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰ ॥

amul gun amul vaapaar.
Priceless are God‘s Virtues; Priceless is the effort to acquire those virtues.
ਅਨਮੁਲ ਸਨ ਤਰੀਆਂ ਚੂੰਕਗਆਈਆਂ, ਸ ਾਕਸਬ! ਅਤ ਅਨਮੁਲ ਤਰਾ ਵਣਜ।

یترـ ػصفوں کا موؽ نغیں ہ
ف
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ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰ ਿਾਰ ॥
amul vaapaaree-ay amul bhandaar.
Priceless are those who acquire His Virtues and priceless are His Treasures.
ਅਨਮੁਲ ਸਨ ਤਰ ਵੱਣਜਾਰ ਤ ਅਨਮੁਲ ਤਰ ਖਜਾਨ ।

اں کا موؽ نغیں خو از ک
ف سوداگر ہیں

ਅਭੁਲ ਆਵਤਸ ਅਭੁਲ ਲ ਜਾਤਸ ॥
amul aavahi amul lai jaahi.
Priceless are those who come into this world and depart after acquiring His Virtues.
ਅਨਮੁਲ ਸਨ ਜ ਤਰ ਕਲ ਆਉਂਦ ਸਨ ਅਤ ਅਨਮੁਲ ਉਸ ਜ ਤਰ ਕਲ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕ ਲ ਜਾਂਦ ਸਨ।

ف خات
ف موؽ جزایہ ل
تعتر موؽ نبوپاری ہیں خو ت
ف ہیں
ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਭਾਤਸ ॥

amul bhaa-ay amulaa samaahi.
Priceless are those who are imbued in his love. Priceless
are those who are absorbed in Him.
ਅਭਲਕ ਸਨ ਜ ਭਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਰਭ
 ਤਵਚ ਸਨ ਅਤ ਜ ਉ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਤਵਚ ਲੀਨ ਸ ਸ ਸਨ

ف اتموؽ ہیں خو ػہ از میں مؾ خات
ف از س
اتموؽ ہیں ػہ جں کا نیار ہ
ف ہیں

ਅਭੁਲੁ ਧਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਦੀਫਾਣੁ ॥

amul Dharam amul deebaan.
Priceless is His Divine Law of Dharma, Priceless is His Divine Court of Justice.
ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਕਨੂ ੂੰਨ ਤ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਅਮਲਕ ਸਨ।

ف موؽ درپار یترا ہ
ف موؽ فانوں خذاپا یترا ت
ت
ف
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ਅਭੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਭੁਲੁ ਰਵਾਣੁ ॥
amul tul amul parvaan.

Priceless is His system of justice, priceless are
the laws of Divine Justice.
ਉਸ ਤੱਕੜ ਤ ਉਸ ਵੱਟਾ ਅਮਲਕ ਸ (ਕਜ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦ ਚੂੰਗ-ਮੂੰਦ ਕੂੰਮਾਂ ਨੂ ੂੰ ਤਲਦਾ ਸ)।

فت
ف موؽ نوؽ یترا ہ
ت
ف موؽ نتعایہ یترا
ਅਭੁਲੁ ਫਖੀ ਅਭੁਲੁ ਨੀਾਣੁ ॥

amul bakhsees amul neesaan.
Priceless are His blessings and priceless are His bounties.
ਉ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਤ ਬਖ਼ਸ਼ਸ਼ ਦ ਕਨਸ਼ਾਨ ਭੀ ਅਮਲਕ ਸਨ।

ف موؽ ہ
ف رحمب ت
ف موؽ یتری ہ
ت
ف مترؽ یتری
ਅਭੁਲੁ ਕਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥
amul karam amul furmaan.
Priceless is His Mercy; Priceless is His Royal Command.
ਅਨਮੁਲ ਸ ਤਰੀ ਰਕਸਮਤ ਅਤ ਅਨਮੁਲ ਤਰਾ ਸੁਕਮ।

فت
ف موؽ ؼیابت یتری ہ
ت
ف موؽ قرماں یترا

ਅਭੁਲ ਅਭੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥

amulo amul aakhi-aa na jaa-ay.
He is Priceless - Priceless beyond expression!
ਮੁਲ ਤੋਂ ਰ ਅਤ ਅਮਲਕ, ਾਕਸਬ ਕਬਆਨ ਨਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਦਾ।

ف موؽ ک
ف ا نیا ت
ف موؽ ہ
ػہ ت
ف جس کو نیاں نغیں کیا خاسکیا

ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਸ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥
aakh aakh rahay liv laa-ay.
Many, by reciting Naam, in deep meditation get
absorbed in Him but fail to describe Him fully.
ਜ ਮਨੁ ੱਖ ਕਧਆਨ ਜੜ ਜੜ ਕ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਦ ਸਨ, ਉਸ (ਅੂੰਤ ਨੂ ੂੰ) ਰਕਸ ਜਾਂਦ ਸਨ।

ك تچھ میں ہی دھیاں رچ خاپا ہ
ك کہی
تچھ کو ہی کہی
ف
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ਆਖਤਸ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥
aakhahi vayd paath puraan.
The writings in the holy scriptures (Vedas and Puranas) describe Him.
ਵਦਾਂ ਦ ਮੂੰਤਰ ਤ ੁਰਾਣ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਦ ਸਨ।

دپذػں اػر پڑانوں میں یتری ہی نوصتع ہ
ف
ਆਖਤਸ ੜ ਕਰਤਸ ਵਤਖਆਣ ॥

aakhahi parhay karahi vakhi-aan.
The scholars speak of Him and give discourses about Him.
ਕਵਦਵਾਨ ਮਨੁ ੱਖ ਭੀ, ਜ (ਸਰਨਾਂ ਨੂ ੂੰ) ਉਦਸ਼ ਕਰਦ ਸਨ, (ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ) ਕਬਆਨ ਕਰਦ ਸਨ।

ت
ت
ت
ے ہی سیات
ے ہی پڑ ھی
ے ہی کہی
ل ہیں اػر چھ
ك ہیں چ ھ
اػر چھ
ف ہیں

ਆਖਤਸ ਫਰਭ ਆਖਤਸ ਇੰ ਦ ॥
aakhahi barmay aakhahi ind.
Countless Brahmas and Indras speak of God.
ਕਈ ਬਰਸਮਾ, ਕਈ ਇੂੰਦਰ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਆਖਦ ਸਨ।

پڑہعا اػ ر اپذراز تھی یتری سیانس کرت
ف ہیں
ਆਖਤਸ ਗੀ ਤ ਗਤਵੰ ਦ ॥

aakhahi gopee tai govind.
Krishna (Hindu Deity) and his devotees (gopis) sing His praises.
ਗੀਆਂ ਤ ਕਈ ਕਾਨ੍ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਦ ਸਨ।

گو ئی کا ہں کرسں یترـ ہی گں گات
ف ہیں

ਆਖਤਸ ਈਰ ਆਖਤਸ ਤਧ ॥
aakhahi eesar aakhahi siDh.
Shiva (Hindu Deity) and siddhas (people with supernatural powers) praise Him.
ਕਈ ਕਸ਼ਵ ਤ ਕੱਧ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਆਖਦ ਸਨ।

ف ہیں اػر یترـ ہی گں گات
سبوجی اػر سذھاز تھی یتری ہی تػزیع کرت
ف ہیں
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ਆਖਤਸ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥
aakhahi kaytay keetay buDh.
Many intellectuals, created by Him praise Him.
ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦ ਦਾ ਕੀਤ ਸਏ ਬਅੂੰਤ ਬੁੱਧ ਉ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਆਖਦ ਸਨ।

ف ہیں یترـ ہی گں گات
ك نودھی دانسور ہوت
ختی
ف ہی ں
ਆਖਤਸ ਦਾਨਵ ਆਖਤਸ ਦਵ ॥

aakhahi daanav aakhahi dayv.
The demons admire Him; the deities admire Him.
ਰਾਖਸ਼ ਤ ਦਵਤ (ਵੀ) ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦੀ ਵਕਡਆਈ ਆਖਦ ਸਨ।

ل سارـ یتری ساں نیات
د نوت
ف اػر قر سی
ف ہیں

ਆਖਤਸ ੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਵ ॥
aakhahi sur nar mun jan sayv.
Many godly men, holy saints and their followers sing His praises.
ਦਵਤਾ-ੁਭਾਉ ਮਨੁ ੱਖ, ਮੁਨੀ ਲ ਕ ਤ ਵਕ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਦ ਸਨ।

اػر خادؿ تھی تچھ میں دھیاں لگات
ف ہیں

ਕਤ ਆਖਤਸ ਆਖਤਣ ਾਤਸ ॥
kaytay aakhahi aakhan paahi.
Many praises Him and try to describe Him.
ਬਅੂੰਤ ਜੀਵ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਦਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਸ ਸਨ, ਅਤ ਬਅੂੰਤ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰ ਰਸ ਸਨ।

ك ہی کوشس کرت
یتری صقب صلاچ کرت
ف کی کتی
ف ہیں
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ਕਤ ਕਤਸ ਕਤਸ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਸ ॥
kaytay kahi kahi uth uth jaahi.
Many have spoken of Him over and over again, and have departed.
ਬਅੂੰਤ ਜੀਵ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾ ਕ ਇ ਜਗਤ ਤੋਂ ਤੁ ਰ ਜਾ ਰਸ ਸਨ।

ے خات
ف از جغاں س
ف کرت
ك ہی حعذ ػ نیاء کرت
کتی
ف خل
ف ہیں

ਤ ਕੀਤ ਸਤਰ ਕਰਤਸ ॥
aytay keetay hor karayhi.
If He were to create as many more as He already has and everybody tried,
ਜਗਤ ਤਵਚ ਇਤਨੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕੀਤ ਸ ਸਨ,ਰ ਸ ਸਰੀ! ਜ ਤੂੰ ਸਰ ਬੀ ਫਅੰਤ ਜੀਵ ਦਾ ਕਰ ਦਵ,ੇਂ

یتری ختنی مظلوفات ہوئی ہ
ف اننی ہی گر اػر جغاں ہیں

ਤਾ ਆਤਖ ਨ ਕਤਸ ਕਈ ਕਇ ॥
taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay.

even then all His virtues could not be described.
ਤਾਂ ਭੀ ਕਈ ਜੀਵ ਤਰਾ ਅੂੰਦਾਜ਼ਾ ਨਸੀਂ ਲਾ ਕਦ।

گ سکن ہ م
ا نی
ف ظلوغ کغاں
ل اػصاظ خذا یترـ ں ی

ਜਵਿੁ ਬਾਵ ਤਵਿੁ ਸਇ ॥
jayvad bhaavai tayvad ho-ay.
He is as Great as He wishes to be.
ਰਮਾਤਮਾ ਕਜਤਨਾ ਚਾਸੁੂੰਦਾ ਸ ਉਤਨਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸ ਜਾਂਦਾ ਸ (ਆਣੀ ਕੁ ਦਰਤ ਵਧਾ ਲੈਂ ਦਾ ਸ)।

ف خاہیا اننی ہی ساں ػجشمب ہ
عظمب اػر ساں ہ
ف
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ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਾਚਾ ਇ ॥
naanak jaanai saachaa so-ay.
O‘ Nanak, only He, the True God knows how great He is.
ਸ ਨਾਨਕ! ਉਸ ਦਾ-ਕਥਰ ਰਕਸਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀ ਆ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਸ (ਕਕ ਉਸ ਕਡਾ ਵੱਡਾ ਸ)।

ہ سم
چ
ن
ہ
ن
پ
ئ
ھ
یا ف ا ی ساں اػر ڑا ی
پائک سظا خود ی

ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥
jay ko aakhai boluvigaarh.
If anyone claims to be able to describe God,
ਜ ਕਈ ਫੜਫਲਾ ਭਨੁੱਖ ਦੱ ਣ ਲੱਗ (ਤਕ ਅਕਾਲ ੁਰਖ ਤਕਤਨਾ ਵੱ ਿਾ ਸ),

پذکار اػر گوار از کو کہیا خاہیا ہ
ف

ਤਾ ਤਲਖੀ ਤਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥
taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26||
consider him as the most ignorant person. ||26||
ਤਾਂ ਉਸ ਭਨੁੱਖ ਭੂਰਖਾਂ-ਤਰ-ਭੂਰਖ ਤਗਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਸ

ف ػہ خاہؾ اػر گبوار ہ
خو تھی انؼا کرپا ہ
ف

Stanza 27
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.

م
مک ہ
ف۔ از میں کغا گیا ہ
از یترا میں خذا کی خلقب اػر از کی طاقب کا یطارہ ہوپا ہ
ف کہ نوری ظلوغ میں عؾ م
ف۔ صوقیایہ لظاص س
ف کاؿ کر رہی ہ
ف اػر از کی مرضی س
ف پا تط ہ
ف خکم ک
ف۔ ہر طتر از ک
اہیگی ہ
ف پات کی
ف کہ نوری کا نیات از کی تػزیع گائی ہ
ف نو ائک اجؼاز ہوپا ہ
خات
ف۔
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 ਦਰੁ ਕਸਾ  ਘਰੁ ਕਸਾ ਤਜਤੁ ਫਤਸ ਰਫ ਭਾਲ ॥
so dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay.
O‘ God, what kind of abode can there be, from where You
are taking care of Your creation (since you are everywhere)?

ف جغاں رػنق اقرػر ہو کر ات تعاؿ د نیا کی طتر گتری کر رہ
اـ اہلل ػہ گھز اػر ػہ درػارہ کتیا عظتم ہ
ف ہو۔

ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅੰ ਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਸਾਰ ॥
vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray.
In your creation, countless kinds of celestial music is
being sung for you, producing countless melodies.

ف ػال
ك گات
ك ہی سار تظات
ك ہی سار تظات
ف ہیں کتی
ف ہیں اػر کتی
ف ہیں اػر کتی
ك ہیں پاد اػر سیگھ اػر کتی
جغاں تخی
ك
ہی راگ اػر راگتیاں ہیں

ਗਾਵਤਸ ਤੁਸਨ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫੰਤਰੁ ਗਾਵ ਰਾਜਾ ਧਰਭੁ ਦੁਆਰ ॥
gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray.
The winds, the seas, the rainfalls, the fires are all singing your praises by the sounds they
produce. The Righteous Justice also is singing your praises.

اـ خذا ہوا پائی اگ یتری حعذ ػ نیا کر رہی ہ
ف

ਗਾਵਤਸ ਤਚਤੁ ਗੁਤੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਸ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਭੁ ਵੀਚਾਰ ॥
gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray.
Chitr and Gupt, the mythical angels, who keep the record of actions, and the Righteous
Judge of Dharma who reads this record, are all singing of You.

ت
ت
قرستہ ایضاظ الہی تھی یتری حعذ ػ نیا میں مصرػظ ہ
ف خاسوساں جزپڑ کتیذگاں اععاؽ ھی یترـ در پڑ یتری
ف یترـ ہی گں گا رہ
ف ہیں جں کو قرستہ ایضاظ غور ػ خوش کرپا ہ
تػزیع کر رہ
ف ہیں
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ਗਾਵਤਸ ਈਰੁ ਫਰਭਾ ਦਵੀ ਸਤਨ ਦਾ ਵਾਰ ॥
gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray.
Shiva, Brahma and the goddess of Beauty (Hindu deities)
always shining in Your splendor are also singing Your praises.

ف سبوارا ہ
ف ہیں یتری ہی حعذ ػ نیا جتغیں نو ت
سو جی پڑہعا اػر د نوی کرت
ف

ਗਾਵਤਸ ਇੰ ਦ ਇਦਾਤਣ ਫਿੇ ਦਵਤਤਆ ਦਤਰ ਨਾਲ ॥
gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay.
Indra (Hindu Deity) seated on his magnificent throne, along with other gods and
goddesses are admiring You in an imploring manner.

ف یترـہی گں گاپا ہ
تخب پڑ ئتتػا اپذر د نوپا مود نوت
ف

ਗਾਵਤਸ ਤਧ ਭਾਧੀ ਅੰ ਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਾਧ ਤਵਚਾਰ ॥
gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray.
Siddhas (Holy men with spiritual powers) are praising You imploringly in deep meditation;
Saints are also singing of You in deep contemplation.

ت
ے سذھ سعادھی میں۔سادھو تھی کر سوچ رخا یترـ گں گات
گات
ف ہیں خذا چھ
ف ہیں۔

ਗਾਵਤਨ ਜਤੀ ਤੀ ੰ ਤਖੀ ਗਾਵਤਸ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ॥
gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray.
The self-disciplined, the philanthropists, the contented and the
fearless, all are singing Your praises imploringly.

ف صاپڑ اػر نہب نغادر گات
ف ہیں جب سب ػال
گات
ف ہیں
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ਗਾਵਤਨ ੰ ਤਿਤ ੜਤਨ ਰਖੀਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਦਾ ਨਾਲ ॥
gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay.
The pandits and the spiritually knowledgeable who for ages have
been reading the vedas, are singing Your praises.

گات
ف ہیں نیذت اػر رسنی تھی دپذػں کو خو پڑ ھی
ل ہیں

ਗਾਵਤਸ ਭਸਣੀਆ ਭਨੁ ਭਸਤਨ ੁਰਗਾ ਭਛ ਇਆਲ ॥
gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay.
The beautiful fascinating entrappers in heaven, on earth and in nether worlds are singing
Your praises imploringly.

گائی ہیں خورهں خو دؽ کو موہ لتنی ہیں ۔ جیب اػر رمیں اسعانوں میں۔

ਗਾਵਤਨ ਰਤਨ ਉਾ ਤਰ ਅਿਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ॥
gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay.
The precious objects, and all the holy places of pilgrimage,
created by you seem to be singing Your praises.

تعاؿ متترؼ اسیا مفذز مفامات اػر ار ستھ یترتھ یترـہی گں گات
ف ہیں

ਗਾਵਤਸ ਜਧ ਭਸਾਫਲ ੂਰਾ ਗਾਵਤਸ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ॥
gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray.
The mighty warriors, the saints with great spiritual powers and
the creatures from all the four sources of life are singing Your praises.

ج تگ
حو طاقبور نغادر اػر خارػں کائیں یتری سیانس کر ئی ہیں
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ਗਾਵਤਸ ਖੰ ਿ ਭੰ ਿਲ ਵਰਬੰ ਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ ਧਾਰ ॥
gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray.
Countless continents, solar systems and galaxies created and supported by You, are
singing of You (functioning flawlessly under Your command).

ھی کاقی ہیں۔

می ت
عظ
یترـ حط
ے اػر پڑ ا م اػر د نیا ں

ਈ ਤੁਧੁਨ ਗਾਵਤਸ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਨ ਰਤ ਤਰ ਬਗਤ ਰਾਲ ॥
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.

ت
ے ػہی خو یترـ دؽ کو تػات
گات
ف ن غیں چ ھ
ف

ਸਤਰ ਕਤ ਗਾਵਤਨ  ਭ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਵੀਚਾਰ ॥
hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray.
O‘ Nanak, so many others sing of You and they do not even come to my mind. How can I
describe them all?

ت
ل ہیں خو یتری تػزیع گات
 نہب سارـ ا نس، اـ پائک
 ھز اں سب کو میں، ف ہیں جں کو میں خا نیا ئک نغیں
کیس
ك نیاں کر سکیا ہوں؟

ਈ ਈ ਦਾ ਚੁ ਾਤਸਫੁ ਾਚਾ ਾਚੀ ਨਾਈ ॥
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.
He and only He (God) exists forever. That Master
is existentially True and His greatness is everlasting.

ف اسکی عظمب نیک پامی پاموری اػر شہرت اچھی ہ
ف ػہ سظا مالک ہ
ف یہ ػالم نیذا کیا ہ
جس اہلل تعالی ت
ف
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ਸ ਬੀ ਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee.
He who has created this universe is present now and
will always be present. Neither He was born nor He shall die.

ف ا نیذہ تھی ہو گا ہعیشہ رہ
ػہ ات تھی ہ
ف گا

ਰੰ ਗੀ ਰੰ ਗੀ ਬਾਤੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨੀ ਭਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ॥
rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee.
He has created Maya (worldly illusion) of various colors, species and varieties.

ف نیذا کی ہ
ف رپگوں ػالی طزچ طزچ کی قسم ػالی ماپا جس ت
طزچ طزچ ک
ف
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਤਜਵ ਤਤ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥

kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee.
Having made the creation, He watches over it with His Greatness.

ف نہی از کی عظمب ہ
ف اػر خود ہی اں کی دپکھ تػاؽ کرپاہ
ػہ خود ہی نیذا کر رہا ہ
ف

ਜ ਤਤੁ ਬਾਵ ਈ ਕਰੀ ਸੁਕਭੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee.
He does whatever pleases Him. Nobody can order Him what to do.

ف از پڑ کسی کا خکم نغیں خلیا ہ
ف کرپا ہ
ػہ خو خاہیا ہ
ف

 ਾਤਤਾਸੁ ਾਸਾ ਾਤਤਾਤਸਫੁ ਨਾਨਕ ਰਸਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥
so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||27||
He is the King of kings, the Supreme One; O‘ Nanak,
it is imperative to live according to His will. ||27||

ػہ ا ننی رصا میں رہیاہ، ف پا ئک
ساہوں کا ػہ ساہ ہ
ف

66

Stanza 28
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.
ع
ل گ پ نتق ک گن ہ خ ت م
ف عنی اػر
از یترا گراظ میں طاہری اػر قرضی طور پڑ رػخانیب پڑ عؾ یترا اں و وں ڑ یذ ی ی ف و
ف۔ رػخائی ارتفا ک
ف ہیں۔ طاہری شکؾ ػ سیاہب کی کوئی اہمیب نغیں ہ
ف ہوت
فصوؽ قسم کی ػادات ا نیات
ف
 اػر افاقی تػائی خارـ پڑ تفیں خیسی حصوصیات نیذا کرت،  خذاتعالی پڑ ا تعاں، ل ات کو دہں کی پاکترگی
لی
ف کی
ٰ
صرػرت ہ
ف۔ یہ ػہ حصوصیات ہیں خو انؼاں کو نوگی نیائی ہیں۔
ਭੁੰ ਦਾ ੰ ਤਖੁ ਰਭੁ ਤੁ ਝਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਸ ਤਫਬੂਤਤ ॥
munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot.
O‘ yogi, make contentment your earrings, hard work your begging bowl and sack. Make
meditation on Naam the ashes that cover your body.

ات خوگی س
ف مظاطب نغیں کہ حقتقی لوگ اػر نوگی انؼا ہوپا خا ہی
ل
ਤਖੰ ਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਤ ਿੰ ਿਾ ਰਤੀਤਤ ॥

khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet.
Let the awareness of mortality be your patched coat; a high moral character be your way
of life and faith in God be your walking stick.

سم
پ م تفی ت
ت
چ
نی ک ػل
م
م
ق
ل
ػ
گ
 اػر خذا ڑ کا ؾ ں ػارا،ا ی اخلا ی افذار ػاری رپذ ی کا راستہ ہو،ف م کو ا نیا لیاز ھو
رػخا ب
شغارا ہو
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ਆਈ ੰ ਥੀ ਗਲ ਜਭਾਤੀ ਭਤਨ ਜੀਤ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet.
Let universal brotherhood be your sect; controlling
your temptations is the real way to conquer your mind and soul.

ل مں کوسمچھ لیا از ت
ف کہ جس ت
ف ػہ یہ ہ
خو ئتتھی سب کو سمچھ ائی ہ
ف ا نی
ف سیؼار جیب لیا
ਆਦੁ ਤਤ ਆਦੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.

ف سلاؿ اس
ادات اس
ف

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਸਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵੁ ॥੨੮॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28||
He is ever existent, immaculate, without beginning,
without end, and unchanging through the ages. ||28||

ف ػہی ہر دػر میں ائک خیؼا ہ
ف اػر پاؼ ہ
ف اػر اپذی ہ
ػہ اپادی ہ
ف

Stanza 29
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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ك خلیا ہ
ل ہیں کہ رػخائی راہ پڑ کیس
از یترا میں گرػ ہعیں مسورہ د نی
ف کبوپکہ ػہ ہیذػسیاں میں نوگبوں کی ادا کردہ
رسموں س
ف ػافع تھ
ے۔

تق
ف ہوت
ف کرـ اػر کػاپا کػات
ف خوال
ل کس ی ک
فک
ف کہ نوگی کػاپا نیار کرـ،تھز ستم کرت
رسم یہ ہ
ف لی
ف
ل دھوؽ تظات
فک
’مفذز‘ اػار نیذا کرت
ف لی
ف۔

ف۔ خو کػاپا ات نیا رہ
ف کہ خذائی خکمب پڑ تفیں نیذا کرهں کہ خذا ہر طزظ تھیؾ رہا ہ
گرػ کا مسورہ یہ ہ
ف ہو ػہ

ل،سفقب تمػاری صفائی کرت
تمػارا ا تعاں ہوپا خا ہی
ف ػالی ہو،اػر دؽ کی ہر دھزکں مفذز اػار ہو۔ نغاں نتعاؿ یہ
ف اػر سب ک
ل کہ خذا ہر خگہ ہ
ہ
ف کہ ہعیشہ یہ پاد رکھیا خا ہی
ے اػر سب کا جیاؽ ر کھ
ف ساتھ پڑمی ر کھ
ے۔
ਬੁਗਤਤ ਤਗਆਨੁ ਦਇਆ ਬੰ ਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਸ ਨਾਦ ॥
bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad.
O‘ Yogi, Let the spiritual wisdom that God is all-pervading be the food you prepare; let
compassion be your distributor of the food and let the vibration of divine music in every
heart be the drum you use to create sound.

ت
ك ػالا نیا ل
ف ا نیا ررغ سمچھ ل
ف نو اس
ے خومؼلؼؾ ػلم ػ سمچھ عطا کر رہا ہ
ف ،رخم کػاپا پا ئتی
اـ خوگی خذا چھ
ف اػر
ت
مػارـ دؽ کی ہر دھزکں میں کلاؿ الہی کی اػار ہو

ਆਤ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਬ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਤਧ ਅਵਰਾ ਾਦ ॥
aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad.
The Creator Himself is the supreme master of everybody and all His creation is under His
control. Indulgence in performing miracles and seeking other pleasures are diversions that
take you away from Him.

س م
ف جس کی ملکیب خلقب ساری ہ
مالک یتر ا ات خذا ہ
ف خیب اػر
ف دػلت رػر اػر کرامب یہ دػشرػں
ف ساتھ ہ
ػص ؾ ک
ف
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ੰ ਜਗੁ ਤਵਜਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਸ ਲ ਖ ਆਵਤਸ ਬਾਗ ॥
sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag.
Union with Him, and separation from Him, come by His Will.
We come to receive what is written in our destiny.

ف خو مفذر میں درچ ہوپا ہ
ك ہیں۔ ػہی کچھ ملیا ہ
ف د نیاک
میؾ اػر خذائی دػنوں س
ف کاؿ خلی
ف۔
ਆਦੁ ਤਤ ਆਦੁ ॥

aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.

ف سلاؿ ہ
ف اس
سلاؿ ہ
ف۔

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਸਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵੁ ॥੨੯॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29||
He is ever existent, pure (unaffected by worldly evils), without beginning,
without end, and unchanging through the ages. ||29||

ف خو پاؼ اػر اپادی اپذی ہردػر میں ائک خیؼا ہ
اػؽ ہ
ف

Stanza 30
There is a Hindu belief that there are three deities – one who creates, another who provides, and
the third who destroys.

 اػر ئیسرا خو مارپا ہ، ف
 دػشرا رػری د نیا ہ، ف
 ائک خو نیذا کرپا ہ- ف مطا نق ئیں د نوپا ہیں
ف ؽقیذہ ک
ہیذػػں ک
ف۔
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

 رػری د نیا ہ، ف
ف نیذا کرپا ہ
ف ػہ خو خاہیا ہ
ف کہ خذا صرظ ائک ہ
ف نیاپا ہ
از یترا میں گرػ ت
ف اػر نیاہ کرپا

ہ
ف۔ پاہم یہ طترت کی پات ہ
ف تخب کاؿ کررہی ہ
ف ہی خکم ک
ف۔ نوری کا نیات از ک
ہ
ف کہ ػہ عیں دپکھ سکیا
ف لیکں ہم اس
ہ
ف طاہری طور پڑ نغیں دپکھ سکی
ك ہیں ۔
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ਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਵਆਈ ਤਤਤਨ ਚਲ ਰਵਾਣੁ ॥
aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.
The creator created Maya mysteriously. (Mystery is that He sees us but other than His true
disciples, nobody can see Him)

ل نیذہ ہوت
ف مطا نق ائک مائی ما نیا خاملہ ہوئی جس س
ف ؽقیذـ ک
ائک پڑات
ف ئیں قر سی
ف۔
ਇਕੁ ੰ ਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰ ਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.
God himself is the Creator, Sustainer and Destroyer.

م
ف ائک د نیاػی ػالم کو ػخود میں لات
جس میں س
ف ػالا دػشرا رارغ ػالم کو رػری د نی
ل ػالا ئیسرا نصع۔ اععاؽ کی
ف موسوؿ کیا خاپا ہ
ف پاؿ س
ل کا مالک جتغیں پڑہعا ػسبو اػر سوجی ک
جزا شرا د نی
ف۔
ਤਜਵ ਤਤੁ ਬਾਵ ਤਤਵ ਚਲਾਵ ਤਜਵ ਸਵ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥
jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan.
He makes things happen according to the pleasure of His Will. Such is His Celestial Order.

ف کاؿ د نیا ک
ك قرماں الہی س
ف خیس
ل کاؿ خلاپا ہ
ف ػ نس
ك خذا خاہیا ہ
ف کہ خیس
مگڑ حقتقب یہ ہ
ف خلی
ك ہیں
ਸੁ ਵਖ ਨਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵ ਫਸੁਤਾ ਸੁ ਤਵਿਾਣੁ ॥
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan.
He watches over all, but nobody can see Him. How amazing that is!!

فخو ػافؾ کو طتراں کر ئی ہ
ف یہ اسکی عظمب ہ
ف اػچػؾ ہ
ف خود سب کو مگڑ خود اپکھوں س
دپکھیا ہ
ف
ਆਦੁ ਤਤ ਆਦੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.

ف سلاؿ اس
ادات اس
ف
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ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਸਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵੁ ॥੩੦॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30||
He is eternal, pure (unaffected by worldly evils), without beginning,
indestructible and unchanging through the ages. ||30||

ف ہر دػر میں ائک خیؼا ہ
ف اػر اپذی ہ
ف اپادی ہ
ف اػؽ پاؼ خذا ہ
سب س
ف

Stanza 31
In this stanza, Guru Nanak says that God‘s creation and His treasures are infinite. His system of
looking after His creation is flawless.

تظ
ف جزات
ك ہیں کہ خذا کی تظلبق اػر از ک
از یترا میں گرػ پائک کہی
ف لامظذػد ہیں۔ از کی لبق کی دپکھ تػاؽ
ف ؼیب ہ
ف کا از کا یطاؿ ت
کرت
ف۔

ਆਣੁ ਲ ਇ ਲ ਇ ਬੰ ਿਾਰ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਾਇਆ ੁ ਕਾ ਵਾਰ ॥
aasan lo-ay lo-ay bhandaar. jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar.
In world after world are His Seats of Authority and His Storehouses. Whatever was put
into them, was put in there once, for all.

ت
ت
ہر ػالم میں تخب الہی ہر دػر رماں میں تھزـ دطترـ ہیں۔ائک پار ہی تھز د نی
ل دطترـ خو ھزپا تػا ھز دپا ۔
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਤਰਜਣਸਾਰੁ ॥

kar kar vaykhai sirjanhaar.
Having made the creation, the Creator watches over it.

ی
ف سب کا ػہ سارپذہ ہ
ے تػال
ات نیا کر خود ہی د کھ
ف
ਨਾਨਕ ਚ ਕੀ ਾਚੀ ਕਾਰ ॥

naanak sachay kee saachee kaar.
O‘ Nanak, God‘s system of sustaining His creation is perfect.

ے سجی شرکار ہ
ےک
ف سب کاؿ ہیں سچ
پائک سچ
ف ػہ۔
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ਆਦੁ ਤਤ ਆਦੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.

ف سب س
ف سلاؿ اس
ادات اس
ف اػؽ پاؼ خذا
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਸਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵੁ ॥੩੧॥

aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31||
He is ever existent, pure (unaffected by worldly evils), without beginning,
without end (indestructible), and unchanging through the ages. ||31||

ف ہر دػر میں ائک خیؼا ہ
ف اػر اپذی ہ
فاپادی ہ
ہ
ف
Stanza 32

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.

ف قر بت ہوت
ف پاؿ پڑ غور کرپا ہی از ک
ف ساتھ خذا ک
ف کہ مخیب اػر ؽقیذت ک
از یترا میں یہ نیاں کیا گیا ہ
ف
ف ا نس
ف پاؿ کا اػادہ کرک
ل تعتر میکاپکی طور پڑ خذا ک
ف۔ خو لوگ خلوش نیب س
کا ػاخذ راستہ ہ
ف خذا کا پاؿ لی
ل

ف قر بت ہوت
ف۔ ػہ خذا ک
 اں کو کچھ خاصؾ نغیں ہوپا ہ، ف ہیں
ؽقیذت میذػں کی تفلیذ کرت
ف پڑ فجز کر سکی
ك ہیں
ف ف ضؾ س
ف ساتھ اتظاد صرظ اسی ک
 خذا ک، ف۔ اجز کار
لیکں حقتقب میں صرظ اپا کو پڑھاػا د نیا ہ
ف خاصؾ
ہوپا ہ
ف۔

ਇਕ ਦੂ ਜੀਬ ਲਖ ਸਤਸ ਲਖ ਸਵਤਸ ਲਖ ਵੀ ॥ ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੜਾ ਆਖੀਅਤਸ ਕੁ ਨਾਭੁ ਜਗਦੀ ॥

ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees. lakh lakh
gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees.
If one had hundred thousand tongues and that number were increased by twenty times
more and one recited God‘s Name hundreds of thousands of times with each tongue,
(Implying total immersion in God‘s Name in meditation)

ت
ف لاکھوں ہی ہو خائیں اگر۔اػر تھز ائک ائک س
ائک رپاں س
ف ئیس گیا ہو خائیں۔ اػر ھز ائک رپاں پڑ پاؿ خذا
ک
کالا ھوں پار لاػں اگر۔
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ਤੁ ਰਾਤਸ ਤਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਸਇ ਇਕੀ ॥
ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai hois-ay ikees.
One would become united with God by ascending such right steps. (by shedding one‘s ego
completely and meditating on Naam with loving devotion)

ل پڑخؾ کر مترؽ یہ مترؽ ػصؾ الہی یصیب ہوپا ہ
ےس
ف از را سی
از طور طز تف
ف ۔ اػر الہی پکسوئی ہو خائی
ہ
ف

ੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਿੀ ॥੩੨॥
sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees. naanak nadree
paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32||
After hearing about the high state of spiritually-awakened souls, those who think they can
also rise to their level by just imitating (repeating God‘s Name) without surrendering ego,
are like lowly worms imagining to rise sky high. O‘ Nanak, union with God can only be
obtained by His Grace. False are the boastings of the pretenders. ||32||.

ہ ت
ن
ا سی پائیں سں کر پاطتر ۔ خو کترػں کی ما نیذ ہیں رسک نیذا ہو اگر م ھی از عزز ئک رسائی خاصؾ کرهں ۔

ت
چ
ف ػریہ چھوت
ف ہی مترؽ خاصؾ ہوئی ہ
اـ پائک پگاہ الہی سفقب ػ ؼیابت س
ف کی پات ھوت اجز ھس ہو
ف ۔ جتم ہو خائی ہ
خائی ہ
ف۔
Stanza 33
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.

ف مطا نق ہوپا ہ
ف کہ سب کچھ خذا کی مرضی ک
ف نیاپا ہ
از یترـ میں گرػ ت
ف اػر ہعارـ پاز اننی طاقب
ف خلائیں۔ ہعارـ پاز رپگی اػر موت کا کوئی کتترػؽ نغیں ہ
ف کہ اں معاملات کو ا ننی مرضی س
ن غیں ہ
ف۔

فص
 اطعتیاں ػعترہ صرظ ہعاری کوشسوں س،  دہنی سکوں، رػخائی ػلم
ف خاصؾ نغیں ہوسکیا۔ تعاؿ یلت اسی

ف پاد کرت
ف دلوں میں نیار س
ل ہیں اػر اس
ف ائی ہ
ف فضؾ س
ک
ف۔ خو لوگ ا ننی عزػر پڑؼ کرد نی
ف ہیں ػہ از کا
فضؾ پائیں گ
ف۔
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ਆਖਤਣ ਜਰੁ ਚੁ ਨਸ ਜਰੁ ॥

aakhan jor chupai nah jor.

The power to speak and the power to be silent with stillness of
mind is not inborn but a gift of God.
ك یہ رػر س
رػر س
ف جب رہ سکی
ف کہہ نغیں سکی
ك ہیں
ਜਰੁ ਨ ਭੰ ਗਤਣ ਦਤਣ ਨ ਜਰੁ ॥
jor na mangan dayn na jor.
Even asking for or giving charity is beyond our power.

یہ رػر ػ میسور طاقب س
ف ملی
ك ہیں۔

ਜਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਭਰਤਣ ਨਸ ਜਰੁ ॥

jor na jeevan maran nah jor.
Life and death are not in our control. (We have no choice on when and where to be born
and how long are we going to live. We have no choice on when, where, and how are we
going to die either).

ف موت ہ
ف رپذگی یہ طاقب س
ف ن غیں ہ
رػر س
ف
ਜਰੁ ਨ ਰਾਤਜ ਭਾਤਲ ਭਤਨ ਰੁ ॥

jor na raaj maal man sor.
By nature, our mind does not have the power to abstain
from the thoughts of greed, power and ego.

ہعارـ دہں لالج س
لکا رػر نغیں ر کھی
ف دػر ر ہی
ك

ਜਰੁ ਨ ੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥
jor na surtee gi-aan veechaar.
We have no power to achieve spiritual awakening, obtain knowledge or do meditation.

ف ۔ یہ خاموسی ہ
ف نیذاری ہ
یہ طاقب ہ
ف۔
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ਜਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ੰ ਾਰੁ ॥
jor na jugtee chhutai sansaar.
We have no inborn capability or power to escape from the temptations of the world.

ف یہ تظات رػر س
ف یہ عزفائی ملنی ہ
فہ
یہ ػلم ػ نوطہ رػر س
ف
ਤਜੁ ਸਤਥ ਜਰੁ ਕਤਰ ਵਖ ਇ ॥

jis hath jor kar vaykhai so-ay.
He alone has all the power and He alone take care of His creation.

ف طاقب دپکھ ل
ے پارػ میں ہ
جؼک
ف ا نیا رػر لگاکر ۔
ਨਾਨਕ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕਇ ॥੩੩॥

naanak utam neech na ko-ay. ||33||
O‘ Nanak, nobody is superior or inferior (we become
what God decides for us to become). ||33||

ف یہ کوئی پڑا یہ ہ
از س،پائک
ف۔
Stanza 34

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.

ف مراخؾ کی ػصاجب کی گنی ہ
ے خار یترا گراظ میں رػخائی نسوػتعا ک
ا گل
 گیاں،  راستیاری کا مرخلہ-  دھزؿ کھیذ:ف
س
ف
 اػر ج کھیذ۔ خذا،  ضؾ الہی کا مرخلہ-  کرؿ کھیذ،  رػخائی سعی کا مرخلہ-  ساراؿ کھیذ،  مػزقب الہی کا مرخلہ- کػاپذ
ت
ک
ف ساتھ اتظاد کا جز یہ۔

In this stanza, the Guru describes the first stage of spiritual development - Dharam khand.

 دھزؿ کھیذ کو نیاں کیا ہ- ے
ف رػخائی پڑقی ک
 گرػ ت، ے میں
ے مر خل
ف ن غل
از حعل
ف۔

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.
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ف اػر رپذگی کا مقضذ کیا ہ
ف کہ ػہ نغاں کبوں ہ
ل لگیا ہ
یہ رػخائی نیذاری کا مرخلہ ہ
ف۔ نغاں انؼاں سو جی
ف؟ جب
س
ف کہ خذا ت
ف نو از کو معلوؿ ہوپا ہ
کوئی سخض ا نیا سؼز شرػض کرپا ہ
ف از رمیں کو ہوا  ،پائی  ،مو موں  ،دں ،

ف از میں رہیا ائک لطع اپذػر کاؿ ہ
ف  ،جس کی ػطہ س
ف ساتھ نیذا کیا ہ
رانوں ػعترہ ک
ف۔ خذا پڑ نوطہ مرکور کرپا
ف۔ اػر از طزچ از مقضذ کو نورا کرپا ہ
تز یہ کرپا رپذگی کا ائک خاش مقضذ ہ
.اػر از ک
ف ساتھ اتظاد کا ج
ف۔
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.

ف مطا نق پذلہ دپا خات
ف اععاؽ ک
ف کہ ہر سخض کو اں ک
ف انؼاں کو یہ اجؼاز ہوپا ہ
ن غیں س
ف گا اػر رػخا نیکامیائی
فک
ف حصور خاصر ہوت
ف میں کامیائی پا پاکامی کا نتہ تھی خذا ک
ف ہذظ کو خاصؾ کرت
ک
ف تعذ خل
ےگا۔
ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ॥ ਵਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥
raatee rutee thitee vaar. pavan paanee agnee paataal.
God created nights, days, months, and seasons. He also created
wind, water, fire and lower regions of the Universe.

ےہ
ل ہوا پائی اگ پاپاؽ نیاپا خو د نیاک
ف دں نیات
رات نیائی موسم نیاپا خاپذ ک
ف نیذا دں اػر ػار کی
ف نپچ
ف

ਤਤੁ ਤਵਤਚ ਧਰਤੀ ਥਾਤ ਰਖੀ ਧਰਭ ਾਲ ॥

tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal.
In the midst of these, He established the Earth as a place for
human beings to pursue spiritual advancement.

ل نیاپا  ،نیائی رمیں ہ
فک
قرش کعات
ف لی
ف

ਤਤੁ ਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਤ ਕ ਰੰ ਗ ॥ ਤਤਨ ਕ ਨਾਭ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥

tis vich jee-a jugat kay rang. tin kay naam anayk anant.
Upon it, He placed various species of beings with endless names.

ل ہیں نیذا جں ک
کنی قشموں اػر رپگوں ک
ف خاپذار کی
ف طزتفوں کا سعار نغیں اػر پاموں کا سعار نغیں
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ਕਰਭੀ ਕਰਭੀ ਸਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਚਾ ਆਤ ਚਾ ਦਰਫਾਰੁ ॥
karmee karmee ho-ay veechaar. sachaa aap sachaa darbaar.
By their deeds, they shall be judged. God Himself is True, and True is His Presence.

ل ہی تػؾ پاپا ہ
ف ػ نس
ك ہیں اععاؽ کسی ک
ف ۔ خیس
ػہاں اععالوں کا جؼات لگاپا خاپا ہ
ف۔
ਤਤਥ ਸਤਨ ੰ ਚ ਰਵਾਣੁ ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਤਭ ਵ ਨੀਾਣੁ ॥

tithai sohan panch parvaan. nadree karam pavai neesaan.
There, in God‘s Presence, the chosen ones who have advanced themselves spiritually are
accepted and they receive the Mark of Grace from the Merciful God.

جت
ف
ف خود کو رػخائی طور پڑ پڑقی دی اں کی ؼیادت قبوؽ ہوئی ہ
خذا کی موخودگی میں جتہوں ت
ف اػر ػہ ر م خذا کا ضؾ
پات
ف ہیں ۔

ਕਚ ਕਾਈ ਥ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥੩੪॥

kach pakaa-ee othai paa-ay. naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34||
Success and failure which is in terms of spiritual growth is judged in God‘s Presence. O’
Nanak, it is only upon reaching God‘s Presence that one finds out if one succeeded or
failed. ||34||

نہ
ف کامیائی پا پاکامی کا قنضلہ کیا خاپا ہ
فس
ف خوال
رػخائی تمو ک
 یہ صرظ خذا کی پارگاہ میں پخی، ف۔ اـپائک
ق پڑ ہی
ے گا کہ اپا کوئی کامیات ہوا ہ
نتہ خل
ف پا پاکاؿ
Stanza 35
This is the second stage of spiritual development – Giaan khand or stage of Divine Knowledge.

یہ رػخائی نسوػتعا کا دػشرا مرخلہ ہ
 گیاں کھیذ پا مػزقب الہی کا مرخلہ- ف

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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ف پالاپڑ ہ
ف کہ خذا کی تظلبق انؼائی فہم س
ے میں انؼاں کو اجؼاز ہوپا ہ
از مر خل
ف۔ اػر ہعارا سیارہ ػاخذ نغیں

م
ف نہب سارـ ہیں۔ انؼاں کو اجؼاز ہوپا ہ
 کا نیات میں اں س، ف
ہ
 سورچ اػر خاپذ، ف کہ نہب ساری ر تییں
ک تظلب ق ہ
ک
ہیں۔ کسی کو یہ تھی اجؼاز ہوپا ہ
ن
ہ
ہ
م
پ
ی
ہ
ی
خ
م
ت
ت
ن
 اػر یا ی ف ا یارات لا یا ی ں رػخا ب ڑ،  را ی، ف کہ خذا ی ق

س
تظ
ل از پات کا اجؼاز ػافعی طاقبور ہوپا ہ
فک
ف ػال
خات
ف لی
ف۔ انؼا خض خذا کی لبق کی ػسعب پڑ طترت
ف پالا پڑ ہ
ف خو نیاں س
تز یہ کرپا ہ
ف تھزا ہوپا ہ
س
ف۔ اػر خذا کی خوسی کا ج
ف۔
ਧਰਭ ਖੰ ਿ ਕਾ ਸ ਧਰਭੁ ॥
Dharam khand kaa ayho Dharam.
The moral duty of a person in Dharam khand (first stage of
spiritual development) is righteous living.

دھزؿ کی مترؽ نہی مترؽ تھی جس کا میذرطہ پالا مترؽ میں دکر کیا گیا ہ
ف۔
ਤਗਆਨ ਖੰ ਿ ਕਾ ਆਖਸੁ ਕਰਭੁ ॥
gi-aan khand kaa aakhhu karam.
Now understand the working of Giaan Khand in the lines
to follow (The stage of acquiring Divine knowledge).

گیاں پا ػلم کی مترؽ کا ات نیاں سیاپا ہ
ف

ਕਤ ਵਣ ਾਣੀ ਵੰਤਰ ਕਤ ਕਾਨ ਭਸ ॥
kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays.
Here, one realizes that in God‘s creation there are so many winds, waters and fires; so
many Krishnas and Shivas, implying that God‘s powers of provision and destruction are
endless.

کتنی ہی ہیں اگ پائی اػر ہوا ۔

ਕਤ ਫਰਭ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀਅਤਸ ਰੂ ਰੰ ਗ ਕ ਵ ॥
kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays.
So many Brahmas are fashioned in countless forms and colors,
implying that God‘s power of creation is endless.

ت
ػی
ت
كہی کرسں سوجی اػر کتی
کتی
ی
ہ
ك ہی پڑ ہم
ن
ے خو شکا نییں رپگت اػر س یاف ں
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ਕਤੀਆ ਕਰਭ ਬੂਭੀ ਭਰ ਕਤ ਕਤ ਧੂ ਉਦ ॥

kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays.
There are many such mountains and earths where people perform their duties.
There are many saints like Dhru and there are many lessons to learn.

ت
ك ہی میذاں ععؾ ہیں۔ کتی
کتی
ك ہی خوز ھزی ػلولہ اپگتر تؼزپڑهں ہیں
ਕਤ ਇੰ ਦ ਚੰ ਦ ੂਰ ਕਤ ਕਤ ਭੰ ਿਲ ਦ ॥

kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days.
So many Indras, so many moons and suns, so many worlds and lands!

عظ
ك ہی ہیں اپذر د نوت
ك خاپذ اػر سورچ کتی
ف کتی
مفذر کتی
ك ہی دنس اػر پڑا م ہیں۔
ਕਤ ਤਧ ਫੁਧ ਨਾਥ ਕਤ ਕਤ ਦਵੀ ਵ ॥

kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays.
So many saints with many Yogic masters, so many goddesses of various kinds.

ک ت
ت
ك ہی ہیں سذھ پذھ پاتھ اػصاظ ػال
ف اػر کتی
کتی
ف ػیس ھی۔
ك د نوی د نوپاػں
ਕਤ ਦਵ ਦਾਨਵ ਭੁਤਨ ਕਤ ਕਤ ਰਤਨ ਭੁੰ ਦ ॥
kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund.
So many demi-gods and demons, so many silent sages. so many oceans of jewels.

ك ہی سمیذری رهں ہوت
ك ہی درػنس ہوت
ك ہی جتات ہوت
ف ہیں کتی
ف ہیں اػر کتی
کتی
ف ہیں۔
ਕਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੀਆ ਫਾਣੀ ਕਤ ਾਤ ਨਤਰੰ ਦ ॥

kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind.
So many ways of life, so many languages, so many dynasties of rulers.

ن
کتنی ہی نیذا سی کائیں ہیں کتنی ہی رپائیں ہیں۔
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ਕਤੀਆ ੁਰਤੀ ਵਕ ਕਤ ਨਾਨਕ ਅੰ ਤੁ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥੩੫॥

kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35||
So many devotees engaged in various types of meditations! O ‗Nanak,
there is no end to His creation.

ل
ك ہی ساہ رماں ہوت
ف کتی
کتی
ك ہی رػخائی ػا م ہیں پائک جں کا سعار نغیں۔
Stanza 36

In this stanza, Guru Nanak describes the third stage of spiritual development - Saram Khand or
the stage of spiritual effort. With the recognition of purpose and duty in Dharam Khand and
realization of the vastness of God‘s Creation in Giaan Khand, one works hard to ascend further
into this stage where the mind and soul become pure, pious and one with God.

ن
از ئتترا گراظ میں گرػ پائک رػخائی پڑقی ک
ف ئیسرـ مر خل
 دھزؿ کھیذ میں مقضذ اػر قرش کی ہظاں،ے شرؿ کھیذ کو
ت س
ف ساتھ نیاں کرت
ف ادراؼ ک
اػر گیاں کھیذ میں خذا کی تظلبق کی ػسعب ک
ف ہیں کسی ھی خض کو از مر خل
ے
 متقی اػر خذا ک، ف جغاں دہں اػر رػچ پاؼ
ل سخب مخیب کرپا پڑ ئی ہ
فک
میں خات
ف لی
ف ساتھ مؾ کر ائک
ہوخاپا ہ
ف۔

ਤਗਆਨ ਖੰ ਿ ਭਤਸ ਤਗਆਨੁ ਰਚੰ ਿੁ ॥ ਤਤਥ ਨਾਦ ਤਫਨਦ ਕਿ ਅਨੰਦੁ ॥
gi-aan khand meh gi-aan parchand. tithai naad binod kod anand.
In the realm of spiritual knowledge (as explained in the last stanza), spiritual wisdom is
overwhelming and supreme and one experiences Divine Joy. This is the state of spiritual
bliss as if music of all kinds of melodies is being enjoyed.

ت
ف۔ ػلم کی از مترؽ میں تع
ف اػر ػارقوں کی عزفائی ہ
یہ مترؽ تھی ػلم ػ حعؾ کی مترؽ خو نور پڑی نورائی ہ
ےم
الہی اػر رػخائی خوسیاں ہیں۔ اػر رػخائی سکوں تھی ہ
ف۔
ਰਭਖੰ ਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਰੂੁ॥

saramkhand kee banee roop.
Saram Khand is the stage of hard work to beautify and uplift the soul.

ف جغذ ػ رپاصب کی مترؽ جس میں ہ
شرؿ کی مترؽ ہ
ف سیذر کلاؿ ۔
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ਤਤਥ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀ ਫਸੁਤੁ ਅਨੂੁ ॥
tithaighaarhatgharhee-ai bahut anoop.
Here an enlightened mind of incomparable beauty is fashioned. (by meditative
remembrance of Naam with love and devotion)

ف خات
ف نیات
از میں نغابت خویصورت منصوت
ف ہیں

ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਸ ॥ ਜ ਕ ਕਸ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥

taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
The state of such an enlightened mind is beyond description and if
one tried to describe, would fail and regret the attempt.

ف نو اجز میں تچھیاپاہ
ك میں کت ائی ہیں اگردکر کوئی کرپا ہ
از مترؽ کی پائیں کہی
ف

ਤਤਥ ਘੜੀ ੁਰਤਤ ਭਤਤ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥
tithaigharhee-ai surat mat man buDh.
The intuitive consciousness, intellect, and understanding of the mind are shaped here.

از میں مترلیں ہوز ػ ؽفؾ مں ػ پذھی کی شکؾ ػ صورت سبواری ػ نیائی خائی ہ
ف۔
ਤਤਥ ਘੜੀ ੁਰਾ ਤਧਾ ਕੀ ੁਤਧ ॥੩੬॥

tithaigharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36||
The consciousness of the spiritual warriors and the accomplished ones –
the beings of spiritual perfection are shaped here. ||36||

نغاں نو قرسبوں د نوپاػں اػر خذا رسیذػں ػلبوں کی تھی ؽفؾ سبواری خائی ہ
ف۔
Stanza 37

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.

ف۔ خذا ک
 نیاں کیا ہ، ف
ف خاپا خاپا ہ
ف پاؿ س
 خو کرؿ کھیذ ک، ے کو
گرػ پائک ت
ے مر خل
ف از یترا میں خو تھ
ف س ا تھ
اتظاد کا مرخلہ۔

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.
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ف کا مرخلہ ہ
ف مکعؾ طور پڑ پڑکت پات
ف فضؾ ػ کرؿ س
 اہلل تعالی ک،کرؿ کھیذ
ف۔ رػخائی طور پڑ ات ا نی
ل مصبوص ہو
ٰ
ف۔ انؼاں مکعؾ طور پڑ خذا ک
ف ہیں کہ د نیاػی خواہؼات اػر لگاػ ات ات کو میاپڑ نغیں کر پات
خات
ف پاؿ میں
ت

ف اػر اپذی خوسی اػر مسرت کا جز یہ کرپا ہ
عزغ ہو خاپا ہ
ف۔

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.

ف۔ حقتقب ک
ف ساتھ اتظاد کا مرخلہ ہ
ف اػر یہ خذا ک
سج کھیذ اجزی مرخلہ ہ
ف از داپڑـ میں ؽقیذت میذ کو
ف کہ تعتر طاہری شکؾ ػالا اہلل دؽ میں نؼا ہوا ہ
اجؼاز ہوپا ہ
ف۔

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.

ف مطا نق کاؿ کر رہی ہ
ف خکم ک
ف کہ ساری کا نیات خذا ک
نغاں انؼاں کو نورا تفیں ہو خاپا ہ
ف اػر یہ کہ خذا ہر

ك ہیں کہ یہ مرخلہ از فذر پلیذ ہ
ف اػر ہر ائک کو از کا فضؾ عطا کیا خارہا ہ
طزظ تھیؾ رہا ہ
ف۔ گرػ پائک کہی
ف کہ
تز یہ کیا خاسکیا ہ
ف پالاپڑ ہ
یہ نیاں س
ف۔ یہ صرظ ج
ف۔
ਕਰਭ ਖੰ ਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਜਰੁ ॥
karamkhand kee banee jor.
Spiritual power is the attribute of the stage of Divine Grace (Karam Khand).
In this stage, a person is blessed with God‘s Grace and spiritually becomes so powerful
that the worldly evils or ‗Maya‘ cannot affect him anymore.

ف خل ن ی ہ
ف جغاں ہر پات قوت س
الہی تخس کی مترؽ ػہ مترؽ ہ
ف
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ਤਤਥ ਸਰੁ ਨ ਕਈ ਸਰੁ ॥
tithai hor na ko-ee hor.
In that dimension of spirituality, no one else dwells there (except those who have reached
there by becoming worthy of His Grace).

ک
ػہاں خذا ک
ف سوا سی دػشری طاقب کا کوئی دخؾ نغیں رہیا کبوپکہ از کی مترلیں د نیاػی دػلت اػر کرامب پڑ اپڑ
س
اپذار نغیں ہو کییں

ਤਤਥ ਜਧ ਭਸਾਫਲ ੂਰ ॥
tithai joDh mahaabal soor.
Only the brave and powerful spiritual warriors reach this stage, who have conquered the
temptations of worldly evils (desire, anger, greed, emotional attachments, ego etc.).

ن
از مترؽ میں شہ رػر د ئی اػر منصور ہی ہیج سکی
ك ہیں
ਤਤਨ ਭਤਸ ਰਾਭੁ ਰਤਸਆ ਬਰੂਰ ॥

tin meh raam rahi-aa bharpoor.
They are totally imbued with the Essence of God.

ف طاقب عطا قرمائی ہ
جتغیں خذا ت
ف۔ دػشرـ کا از میں کوئی دخؾ نغیں
ਤਤਥ ੀਤ ੀਤਾ ਭਤਸਭਾ ਭਾਤਸ ॥

tithai seeto seetaa mahimaa maahi.
They remain completely absorbed in God‘s praises.

ن
ف جں کو یہ مترؽ یصیب ہو گنی ہ
جں پڑ کرؿ الہی ؼیابت ہ
ف خو از مترؽ ئک خا ہپچ
ے
ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਸ ॥
taa kay roop na kathnay jaahi.
Their spiritual enlightenment cannot be described.

ف اراستہ ہو خات
ػہ ہر ر نیب ػ ر نیانس س
ف ہیں
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ਨਾ ਤਸ ਭਰਤਸ ਨ ਿਾਗ ਜਾਤਸ ॥
naa ohi mareh na thaagay jaahi.
They are immune from spiritual death and worldly evils cannot overpower them.

اػر رػخائی موت نغیں ہوئی اػر انغیں کوئی دھوکہ نغیں دـ سکیا۔
ਤਜਨ ਕ ਰਾਭੁ ਵ ਭਨ ਭਾਤਸ ॥

jin kai raam vasai man maahi.
Within those minds, abides God.

ے درہ درہ میں نس خائی ہ
از ک
ف دؽ میں عظمب الہی اػر صقب صلاچ ا پک
ف
ਤਤਥ ਬਗਤ ਵਤਸ ਕ ਲ ਅ ॥
tithaibhagat vaseh kay lo-a.
The devotees of many worlds reach this stage and dwell there.

ف جغاں نور الہی اػر نور انؼائی پکظا ہو خاپا ہ
یہ مترؽ ػہ مترؽ ہ
ف
ਕਰਤਸ ਅਨੰਦੁ ਚਾ ਭਤਨ ਇ ॥

karahi anand sachaa man so-ay.
They experience eternal joy as the realization of God‘s
presence is always there in their hearts.

ف پکسوئی ہو خائی ہ
جس میں انؼاں کی کسی خذا س
ف
ਚ ਖੰ ਤਿ ਵ ਤਨਰੰ ਕਾਰੁ ॥

sachkhand vasai nirankaar.
This is a stage of merger with God. In this realm of Truth,
the formless Almighty abides in the heart of the devotee.

از مترؽ میں خذا خود نسیا ہ
ف

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਨਦਤਰ ਤਨਸਾਲ ॥
kar kar vaykhai nadar nihaal.
Having created, the merciful God bestows His blissful Glance on His creation.

ف خوسظاؽ نیاپا ہ
ف ۔ یظز ؼیابت ػ رحمب س
ف خود ہی پگہیائی کرپا ہ
خود نیذا کر ک
ف
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ਤਤਥ ਖੰ ਿ ਭੰ ਿਲ ਵਰਬੰ ਿ ॥ ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰ ਤ ਨ ਅੰ ਤ ॥
tithaikhand 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.

ت
از سج کی مترؽ میں ت
ف سعار حط
ے میذؽ اػر جغاں اػر ھی ہیں۔ اگر کوئی نیاں کرـ نو سعار نغیں ہو سکیا۔

ਤਤਥ ਲ ਅ ਲ ਅ ਆਕਾਰ ॥
tithai lo-a lo-a aakaar.
In this stage, one realizes that His Creation consists of worlds beyond worlds.

۔ کتی
ك ہی لوگ کتنی ہی د نیائیں ہیں۔
ਤਜਵ ਤਜਵ ਸੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਵ ਕਾਰ ॥

jiv jiv hukam tivai tiv kaar.
One realizes that everything functions as He commands.

ف قرماں الہی ػنؼا ػہ کرت
خیؼا ہ
ف ہیں کاؿ
ਵਖ ਤਵਗ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥

vaykhai vigsai kar veechaar.
One realizes that God takes care of His creation and derives pleasure out of it.

ف اػر خوز ہوپا ہ
۔ پگہیائی کرپا ہ
ف
ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਾਰੁ ॥੩੭॥

naanak kathnaa karrhaa saar. ||37||
O‘ Nanak, it is impossible to describe this stage; it can only be experienced. ||37||

س
م
فک
ك لوہ
ف خیس
ف مچھیا انؼا ہ
اـ پائک اس
ف جی
ل جیاپا ہو(پا عکں ہو)۔
Stanza 38

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.

ت
ف۔ یہ یترا اں تعاؿ کا خلاصہ نیاں کرپا ہ
ف مراخؾ کی ػصاجب کی ہ
ے خار یترػں میں رػخائی نسوػتعا ک
چػل
ف کہ خذا
ك خاصؾ کیا خات
ف ساتھ اتظاد کیس
ک
ف۔
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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.

س
ل سیار کی ائک خویصورت میاؽ استععاؽ ہوئی ہ
فک
نغاں مقضذ مچػات
ف۔ خیؼا کہ ہم خا نی
ف لی
ل ہیں کہ سیار
فک
ل ہوا مہیا کرت
فک
 اگ کو یتر کرت، ف
ف کو گرؿ کرپا ہ
ف سوت
ف ہوت
ے اگ تھزکات
کتػالی ک
ف لی
ف لی
ف نپچ
ل
س

ھورا اػر ائک ا نبوؽ کا ا تععاؽ کرپا ہ
ف۔

لی ک لی ہت
ف اػر گرؿ سوت
ُاپلبوں کا استععاؽ کرپا ہ
ف کو دھال ف ل

Using this example as a metaphor it is advised that one should develop the essential qualities of
self-discipline and patience. One should make a determined effort to awaken the mind with
spiritual knowledge, become God fearing and stay imbued in the name of God with love for Him
and love for His creation.

یظ
ف یہ مسورہ دپا خاپا ہ
ف ہوت
از میاؽ کو یطور استعارہ استععاؽ کرت
ف کہ انؼاں کو ا نی
ل اپذر م ػ صنظ اػر صتر کی
ف درت
 خذا س، ف
ف درتعہ دہں کو نیذار کرت
ك۔ انؼاں کو رػخائی ػلم ک
لارمی حصوصیات نیذا کرپا خا ہتی
ف اػر خذا
فک
ف نیار کرت
ف اػر از کی تظلبق س
ف نیار کرت
ف پاؿ پڑ از س
ک
ل سخب کوشس کر ئی خا ہی
ف لی
ل۔

When a person has these qualities, the merciful God bestows His Grace and he achieves his
ultimate goal of becoming one with God.

ف اػر ػہ خذا ک
ف نوارپا ہ
ل فضؾ س
جب کسی سخض میں یہ حصوصیات نیذا ہوئی ہیں نو رجتم خذا ا نی
ف ساتھ ائک
ف کا ا نیا اجزی مقضذ خاصؾ کرلتیا ہ
ہوت
ف۔
ਜਤੁ ਾਸਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ੁਤਨਆਰੁ ॥

jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.

Let self-discipline be the furnace (in a goldsmith‘s shop) and patience the goldsmith.
(self-discipline and patience are two essential qualities to have if you wish to
embark upon the task of achieving spiritual enlightenment)
س
تھ
ت
م
ل
ھ
ی ہو ۔ استفلاؽ کو سیار چھ ف ۔
تفوـکی یتری
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ਅਸਰਤਣ ਭਤਤ ਵਦੁ ਸਥੀਆਰੁ ॥
ahran mat vayd hathee-aar.
Let mind be the anvil, and spiritual wisdom the tools.
(Awaken the mind with spiritual knowledge)

ہت
ػل ہ
ؽفؾ ہو اہرں کی ما نیذ م ہو تھیار یترا ھورا ہو۔
ਬਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਤ ਤਾਉ ॥

bha-okhalaa agan tap taa-o.
Let fear of God be the bellows and recitation of Naam in
strict discipline the fire to achieve spiritual enlightenment.

نہ
ف اس
 رپاصب کی اگ س،خوظ الہی یتری کػاؽ ہو
ف جزارت پظا
ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰ ਤਭਰਤੁ ਤਤਤੁ ਢਾਤਲ ॥

bhaaNdaabhaa-o amrittitdhaal.
In the crucible of God‘s love, melt with devotion the gold of the nectar of ambrosial Naam.
(With God‘s love in heart, immerse yourself in His Name with devotion)

ئ ہ س
س
ح
دلی پڑتم نیار کھیالی کرـ مں کی اگ خلاپا خا۔ نیار ک
ف۔ ج ا نیا کر ا عیں قتقب
ف از پڑهں میں لافا ی
پال
ف۔

ਘੜੀ ਫਦੁ ਚੀ ਟਕਾਲ ॥
gharhee-ai sabad sachee taksaal.
All this will make a True mint where the coin of God‘s Name is minted
(leading to spiritual enlightenment by molding one‘s mind).

ل سجی ہ
ے پاؿ ک
ے گھز نی
ف سک
سچ
ف پکؼاؽ نہی
ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਤਤਨ ਕਾਰ ॥

jin ka-o nadar karam tin kaar.
This deed is accomplished by only those who are blessed by His Divine Grace.

ف اں انؼانوں کی جں پڑ خذا کی یظز ؼیابت ہوئی ہ
جں پڑ ہو یظز کرؿ یہ پکؼاؽ کرـ یہ کار ہ
ف۔
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ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਸਾਲ ॥੩੮॥
naanak nadree nadar nihaal.
O‘ Nanak, by His merciful Grace, they receive the eternal bliss
and become one with God. ||38||

ف خوسظاؽ کرپا ہ
ف ػہ انغیں ا ننی رحمب س
اـ پائک جں انؼانوں پڑ خاش یظز ؼیابت ہ
ف

Saloke
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.

ف خیس
ل ہی ہ
ل گرػ ا نس
ف۔ رػچ ک
ف خو نوری پڑکیب کی ائک لاهں ہ
ف ساتھ ہوپا ہ
جپجی کا اختیاؿ سلوؼ ک
ف لی
ك
ف اػر دھزئی ماں ہ
ف۔ پائی پات ہ
ل ہوا پا سانس ہوپا ہ
جسم ک
ف لی
 پڑسوں کی،ف۔ دں اػر رات مرد اػر غورئیں

ف۔ یہ د نیا ائک تعاشہ گاہ ہ
طزچ ہیں (د نیا میں متیب اػر متقی قوئیں) جں کی گود میں نوری د نیا کھیؾ رہی ہ
ف جس میں
ف ؽقیذت ک
ف اػر مخیب س
ف ہیں۔ خو لوگ خوز ػ خذت
ل دمہ کا کردار ادا کر ت
ل ا نی
ہم سب اداکار ہیں خو ا نی
ف
ف کااجزی مقضذ خاصؾ کر ک
ف ائک ہوخات
 ػہ خذا س، ف ہیں
ف ساتھ پاؿ پڑ غور کرت
ساتھ نوری نوطہ ک
ف از د نیا
ف رحصب ہو خات
س
ف ہیں۔
ਲ ਕੁ॥
Saloke.

ਵਣੁ ਗੁਰੂ ਾਣੀ ਤਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਤਤ ਭਸਤੁ ॥
pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat.
As air is important to the body, the Guru is to the soul. Water is as father and earth is as
the great mother. (As air is essential for the body, spiritual guidance is essential for the
soul. Water is the source of all life and it helps mother earth to produce the bounties that
we consume).

ف ماں پڑػرز کرت
ف مرسذ ۔ رمیں ہ
پائی پات ہوا ہ
ف ػالی۔
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ਤਦਵੁ ਰਾਤਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਲ ਗਲ ਜਗਤੁ ॥
divas raatdu-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat.
Days and nights are like male and female nurses (positive and negative energies) in
whose lap the whole world is at play. (The world is like a theater where we all are actors
and we play our roles as assigned by Him)

ل کھ
ک کھ
ہ ت
ت
ع
ت
دں ہ
گ
ی
ی
ن
ی
ک
م
ن
ن
ف دائی رات داپا عنی انؼاں و ؾ لگاف ػالا سارا ػا م ؾ رہا ف ی ا ؼاں دں و کاؿ ں رار د یا
ف ۔ لغذا یہ د نیا ائک کھیؾ ہ
ف رات سو کر گرار د نیا ہ
ہ
ف۔
ਚੰ ਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਸਦੂਤਰ ॥

chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor.
Good and bad deeds are examined by the Almighty.

تح
ف اععاؽ کی نیکبوں اػر پذر نوں کی کرپاہ
الہی منصع الہی حطور میں انؼاں ک
ف خذا قبق

ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੇੜ ਕ ਦੂਤਰ ॥

karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.
According to their actions, some are drawn closer to God,
and others are driven farther from Him.

ف کسی کو دػری مؾ خائی ہ
ف کسی کو ضخیب قر بت ملنی ہ
جس س
ف۔
ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਗ ਭਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥

jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskatghaal.
Those who meditated on Naam with passion and loving devotion, departed from this world
achieving the ultimate goal of becoming one with God.

م
جتہوں ت
ف کی رپاش الہی پاؿ کی خیب پڑاػر ہوئی
ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ ਕਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥

naanaktay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1||
O‘ Nanak, their souls became radiant and they got liberated from Maya. ||1||

ت
ے اراد ہوت
ف ػہ شرچ رػ ہوت
پائک پڑ نور ہوت
ف مضاجب ھی ا پک
ف۔
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ارداز (تعار) کا تعارظ
ف درخواسب پا حطات کرپا۔ ہعاری ارداز ہعیشہ خذا تعالی ک
ف کسی عظتم ہسنی س
لقظ ’ارداز‘ کا مطلت ہ
ف سا م ی
ل ہعارـ
لہ
اپذی گرػ گرػ گر نتھ صاجب ک
ف سا می
ف۔

ے از لقظ کی پلاػت کی خائی ہ
فس
ػاؿ طور پڑ اردز شرػض کرت
ف۔ اں اپات میں  ،گرػ ارجں د نو جی کہی
ف نغل
ك ہیں کہ ہعارا

جس

م اػر

ف۔ ہم از ک
ف سب کچھ خذا کی ؼیابت ہ
رػچ  ،اػر خو کچھ ہعارـ پاز ہ
ے ہیں۔ لغذا  ،ہعیں ا ننی اپا کو پڑؼ کرپا خا ہی
ف تچ
ل اػر
فک
ف نورا کرت
ك ائک تحہ ا ننی صرػرپات ک
ل خیس
ل ا نس
فک
ف نورا کرت
ف ا ننی صرػرپات ک
از س
ل ا نی
ف لی
ل الپظا کر ئی خا ہی
ف لی
ل

ف کرپا ہ
ػالذهں س
ف۔

مک
ف مشترکہ ادارـ ت
ے پارـ سکھ ػلعا ک
ارداز کی موخودہ شکؾ اػر الفاص کا جتاػ کنی سالوں میں عؾ ہوا جؼک
ف قنضلہ کیا۔
تق
ارداز کو ئیں اہم حصوں میں ستم کیا خا سکیا ہ
ف
ف  ،جس میں انہوں ت
ف پڑنیب دپا ہ
ل گورػ گو نیذ سیگھ جی ت
ف  ،جس
نغلا حصہ گرػ شری تػگوت جی کی ہ
ف اہلل تعالی اػر نغل
ے نو گرػػں کو
ِ
ہ
ج س ل
پکارا تػااں ک
ف ا پظا گو ہیں۔
ف تعذ  ،م دسوهں گرػ اػر گرػ گر نتھ صا ب

ف جس میں سکھوں کی لگں قرپا نبوں اں ک
ارداز کا دػشرا حصہ سکھوں کی نوری پار تج کو سمیتیا ہ
ف پادگار کاؿ اػر اں ظترػ اػر شغذا کا

ف جتہوں ت
رکر ہ
ل اجزی سانس ئک ا نی
ف ا نی
ل ؽقیذـ کو پڑقرار رکػا۔

ہ
ل میں تعاؿ پڑادری ک
ف ئیسرـ حص
ارداز ک
ف لی
ل دػائیں ماپگی خائی ہیں کہ انغیں سمرں کی خو نیاں راستیاری اػر پا می اؼتعاد خاصؾ

ف تظات
ل  ،لالج  ،الظاغ  ،اػر اپا) س
ف ہیں کہ ػہ ہعیں اں پا تج پڑا نبوں (ہوز  ،عص
ف الپظا کرت
ل گرػ س
ہو۔ ہم ا نی
ف۔

ف ہیں اػر گرػػں کی رحمب طلت کی خائی ہ
ل خات
ك سادی نیذانس موت ػعترہ) س
اجز میں موفط کی میاسیب (خیس
ف الفاص سامؾ کی
ف
م
ف اختیامی الفاص میں ہم مذہب س
ل یہ اجتعاض فاتم کیا گیاتػا ۔ ارداز ک
کہ جس مقضذ ک
ف لی
ف فطط یظز از کی تعاؿ ظلوفات کی

تػلائی کی دػا کرت
ف ہیں۔

91

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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ਅਰਦਾ
ARDAS
Prayer

)دػا(تعار

ਤੂ ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਸ ਅਰਦਾਤ ॥ ਜੀਉ ਤੰ ਿੁ ਬੁ ਤਰੀ ਰਾਤ ॥
TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS
(Waheguruji), You are our master, we (human beings) can only plead to you (for our
needs), because this body and soul (that You have given us) are your blessings.
جس
ل) ات س
 ہم (انؼاں) صرظ (ا ننی صرػرپات ک،  ات ہعارـ مالک ہیں، )فگورػجی
(ػاہ
ف الپظا کر سکی
ف لی
 کبوپکہ یہ م، ك ہیں
ف) ات کی رحمب س
ف ہعیں دپا ہ
اػر رػچ (خو ات ت
ف ہے۔

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਸ ੂਖ 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.
ک ف
 ہم ات ک، )ات ہعارـ مائی اػر پات ہو (ہعارـ خالق ہو
ف تچ
ف ضؾ میں نہب ساری خوسیاں اػر راجتیں
ے ہیں۔ ات
ہیں۔

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੰ ਤੁ ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੰ ਤ ॥
KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT
Nobody knows the extent of Yourcreation.O’ God, You are higher than the highest
(there is nobody like You).
ے ہیں (ات خیؼا کوئی نغیں ہ
 ات سب س، آت کی تظلبق کی خذ کو کوئی نغیں خا نیا۔ اـ خذا
ف اػ تچ
ف)۔

ਗਲ ਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਸਇ ੁ 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.
ف۔ ػہ سب کچھ خو ات ت
ف میں خکڑا ہوا ہ
 خو ائک ہی دھاگ، ف
ف مطا نق خؾ رہی ہ
ف خذائی فانوں ک
نوری کا نیات ات ک
ف نیذا
ف تخب ہ
ف خک م ک
ف ػہ ات ک
کیا ہ
ف۔
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ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਸੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਾ 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.
ق ػالا ہ
 ہعیشہ ک،  یترا ؽقیذت میذ، ل ہو۔ پائک
ل ات کو دپکھی
ف لی
 یہ صرظ ات ہی خا نی، ك عظتم ہو
ات کیا ہو اػر ات کتی
ف۔

ੴ ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਤਸ॥
Ek-Oankar.WahegurooJi Ki Fateh
God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God).
ف۔ تعاؿ قیج خذا کی ہ
خذا ائک ہ
ف۔

ਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਾਇ।
Sri BhagoutijiSahai
May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us!
ف ػالا هں کر ہعاری مذد قرمات
اہلل پاؼ شرپڑػں کا خاتمہ کرت
ف

ਵਾਰ ਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਸੀ ੧੦||
Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee
Ode of the respected God recited by the Tenth Guru.
مػزر خذا کا اػد خو دسوهں گرػ ت
ف پلاػت کی

ਤਰਥਭ ਬਗਤੀ ਤਭਤਰ 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)
ت
فک
ف ػال
ے خذا کو شرپڑػں کا خاتمہ کرت
نغل
)ف طور پڑ پاد کرػ۔ ھز پائک کو پاد کرػ۔ (از کی رػخائی شراکت پڑ غور کرهں

ਤਪਰ ਅੰ ਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾੁ ਰਾਭਦਾ ਸਈ ਂ ਸਾਇ॥
Fir AngadGurTe Amar Das, RaamdaasaiHoyeSahai
Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar Das and Guru Ram Das;
May they help us! (dwell on their spiritual contribution)
ت
 گرػ امر داز اػر گرػ راؿ داز کو پکارهں اػر از پڑ غور کرهں کہ ػہ ہعاری مذد کرهں! (اں کی رػخائی شراکت پڑ غور، ھز گرػ اپگاد
)کرهں
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ਅਰਜਨ ਸਰਗਤਫੰ ਦ ਨ ਤਭਰ ਰੀ ਸਤਰਰਾਇ॥
ArjanHargobind No Simrou Sri HarRai
Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and Respected Guru
HarRai. (dwell on their spiritual contribution)
 گرػ ہرگو نیذ اػر فائؾ اطتراؿ گرػ ہررات، گورػ ارجں
)ف کوپکارهں اػر از پڑ غور کرهں۔ (اں کی رػخائی شراکت پڑ غور کرهں

ਂ ਤਜ ਤਿਿੈ ਤਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥
ਰੀ ਸਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈ
Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye
Remember and meditate upon respected Guru HarKrishan, by having the sight of
whom, all pains vanish. (dwell on his spiritual contribution)
جت
پک ل
 جس کی یظز س، فائؾ اطتراؿ گرػ ہر ِکسں کو پکارهں اػر از پڑ غور کرهں
 تعاؿ تفیں م ہو خائی ہیں۔ (از کی رػخائی شراکت پڑ، ف
)غور کرهں

ਤਗ ਫਸਾਦਰ ਤਭਤਰ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵ ਧਾਇ॥
Teg Bahadur Simareeai Ghar No NidhAvai Dhai
Remember Guru TeghBahadur and then nine sources of spiritual wealth will come
hastening to your home.
ف گھز میں رػخائی دػلت ک
گرػ نتط نغادر کو پکارهں اػر بت ات ک
ف نو ػسائؾ کا خلذی پڑػؽ ہو گا۔

ਬ ਥਾਂਈ ਸਇ ਸਾਇ॥
Sabh Thai Ho-e Sahaai
Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path.
ف ہ وت
اـ خذاپا۔ مہر پائی قرما کر ہعیں درسب راستہ دکػات
ف ہعاری مذد قرما

ਦਵਾਂ ਾਤਸਾਸ ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਤਫੰ ਦ ਤੰ ਘ ਾਤਸਫ ਜੀ! ਬ ਥਾਂਈ ਸਇ ਸਾਇ॥
DasvaaPaatshaah Guru Gobind Singh JiSabh Thai Ho-e Sahaai
Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh (dwell on his spiritual
contribution).
ک
فائؾ اطتراؿ دسوهں گرػ گو نیذ سیگھ کو پاد ر ػیں (اں کی رػخائی شراکت پڑ غور کرهں)۔
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ਦਾਂ ਾਤਸਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਤ ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਤਸਫ ਜੀ ਦ ਾਿ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰੂ!
DasaPaatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De
PaathDeedaarDaaDhiyaanDharKe Bolo JiWaheguroo
Meditate upon the divine light of the Ten Kings contained in the respected Guru
Granth Sahib and turn your thoughts to their divine teachings and get pleasure from
the sight of Guru Granth Sahib;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ت
متت
فائؾ اطتراؿ گرػ گر نتھ صاجب موخود دز پادساہوں کی رػخائی رػسنی پڑ غور کرهں اػر ا ننی سوچ کو اں کی رػخائی علتعات کی طزظ
مور دهں اػر گرػ گر نتھ صاجب کی یظز س
ف خوسی خاصؾ کرهں۔
ہر ائک نول
ف ػاہگڑػ

ੰ ਜਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਚਸਾਂ ਾਤਸਫਜਾਤਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਤਤਆਂ, ਸਿੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੀਆਂ, ਤਜਨਹਾ ਨਾਭ ਜਤਆ,
ਵੰ ਿ ਛਤਕਆ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਸੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਿੱ ਿ ਕੀਤਾ, ਤਤਨਹਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ
ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰੂ!
PanjaPiyariya, ChauhaaSahibzadiya, ChaliyaMukhtiya, Huthiya, Jupiya, Tupiya, Jina
Nam Jupiya, VandShakiya, DegChalaaee, TegVaahee, DekhKeAndhithKeetaa,
TinhaaPiariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da DhiyaanDharKe Bolo JiWaheguroo
Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons (of Guru Gobind Singh);
of the Forty Martyrs; of the brave Sikhs of indomitable determination; of the
devotees steeped in the colour of the Naam; of those who were absorbed in the
Naam; of those who remembered the Naam and shared their food in companionship;
of those who started free kitchens; of those who wielded their swords (for preserving
truth); of those who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were pure
and truly devoted ones;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
 پاؿ ک، عتر معلوت عزؿ، خالیس شغذا، ف خار ئتبوں
 گرػ گو نیذ سیگھ ک،اں کارپاموں پڑ غور کرهں خو پا تج مخبو نوں
ف رپگوں میں
تق
ک
 ا نیا کػاپا ستم کرت، ك ػالوں
 پاؿ میں خذت ہو خات،خکڑـ ؽقیذت میذػں
 پاؿ کو پاد ر کھی،ف ػالوں
 مقب خں خولغا،ف ػالوں
ك ػالوں ت
 ا ننی پلوارهں خلات،ف ػالوں
خلات
ف شر اتظاؿ د نی
 دػشرػں کا جیاؽ ر کھی،ف ػالوں
ل۔ مذکورہ پالا تعاؿ خالض اػر ػافعی
ؽقیذت میذ تھ
ے۔

ہر ائک نول
ف ػاہگڑػ
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ਤਜਨਹਾਂ ਤੰ ਘਾਂ ਤੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਸਤ ੀ ਤਦੱ ਤ, ਫੰ ਦ ਫੰ ਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਸਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤ ਚੜ,
ਆਤਰਆਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦੀ ਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਭ ਨਸੀਂ ਸਾਤਰਆ, ਤੱ ਖੀ
ਕਾਂ ੁਆਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਸੀ, ਤਤਨਹਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਖਾਲਾ ਜੀ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰੂ!
JinaaSinghaaSinghneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund BundKuttai,
KhopriyaLuhayiya, CharukriyaTeChurhe, AariaaNaalChiraaeGe, Gurdwaraiya Di
SevaLayeeKurbaniyaKeethiya, DharamNeheeHaariye,
SikhiKesaaSuwaasaaNaalNibaahee, Tina Dee KamaaeeDaaDhiyaanDharKe Bolo
JiWaheguroo
Think of and remember the unique service rendered by those brave Sikh men and
women, who sacrificed their heads but did not surrender their Sikh Religion; Who got
themselves cut to pieces from the joints of the body; Who got their scalps removed;
Who were tied and rotated on the wheels and broken into pieces; Who were cut by
saws; Who were flayed alive; Who sacrificed themselves to upkeep the dignity of the
Gurdwaras; Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh Religion and
saved their hair uncut till their last breath;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
 جتھوں ت، ف پارـ میں سوخو اػر پاد رکھیا
اں نغادر سکھ مرد ػ خوائیں کی ئیس کردہ انوکھی خذمات ک
ف ا نی
ل شر ػں کی قرپا نیاں دهں
ج
ف اجؼاؿ کو خورػں س
لیکں ا نیا سکھ مذہب نغیں چھورا۔ جں ک
ف کنی پکڑػں میں کات دپا گیا۔جں کی کػاؽ ادضتر دی گنی۔ تغیں
تق
ف کاپاگیا تػا۔ جں کو رپذہ خلاپا گیا تػا۔ جتھوں ت
پاپذھ کر نہبوں پڑ گھعاپا گیا تػا اػر پکڑػں میں ستم کردپاگیا تػا۔ جں کو اری ت
ف

ف ا نیا سکھ مذہب پڑؼ نغیں کیا۔ جس ت
ل خود کو قرپاں کیا۔ جس ت
كک
ف لی
گردػارػں کی عظمب کو پڑقرار ر کھی
ف ا نیا سکھ مذہب
ل ک ت ت س م
ل اجزی سانس ئک ا نی
پڑقرار رکػا اػر ا نی
ف حفوص رکػا۔
ل عتر پڑاسیذہ پا وں و کاف خاف
ہر ائک نول
ف ػاہگڑػ

ੰ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਰਫੱ ਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰੂ!
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)!
یش
ا ننی سوخوں کوسکھ مذہب کی تعاؿ سبوں اػر تعاؿ گوردػارػں کی طزظ موردػ۔
ہر ائک نول
ف ػاہگڑػ
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ਤਰਥਭ ਰਫੱ ਤ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾ ਸ ਜੀ, ਰਫੱ ਤ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਸਗੁਰੂ, ਵਾਤਸਗੁਰੂ, ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਤਚਤ
ਆਵ, ਤਚੱ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਦਕਾ ਰਫ ੁਖ ਸਵ।
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.
ت
ےک
تعاؿ مػزر خالصہ سب س
 ئتپچ، ے از پات پڑ غور کرهں اػر دػا کرهں
ف نغل
ف طور پڑ م سب پڑ امں اػر خوسبوں کی پڑسات ہو گی۔

ਜਸਾਂ ਜਸਾਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਾਤਸਫ, ਤਸਾਂ ਤਸਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ ਫ਼ਤਤਸ,
ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੰ ਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਰੀ ਾਤਸਫ ਜੀ ਸਾਇ, ਖਾਲ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰੂ!
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)!
جغاں جغاں تھی خالصہ موخود ہیں خذا اں پڑ ا ننی رحمب اػر اپکی حفاطب قرمات
ف۔ خذا کرـ کہ خالصہ ا ننی پڑادری کی حفاطب
 ػہ طلم ػ طتر ک،خذا خالصہ پڑ ا ننی رحمب کی پڑسات کرـ،ف میں کامیات ہوں
کرت
 خذا کرـ خالصہ،ف خلاظ ہعارا مظافظ ہو
ے۔ہر ائک نول
پڑػاں جزھ
ف ػاہگڑػ
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ਤੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕ ਦਾਨ, ਰਤਸਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਾਸ ਦਾਨ, ਬਰਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਰ ਦਾਨ, ਨਾਭ
ਦਾਨ, ਰੀ ਅੰ ਤਭਰਤਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੰ ਿ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟੱ ਲ, ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, ਫਲ ਜੀ
ਵਾਤਸਗੁਰੂ!!!
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)!
ػل
 سکھ قوائیں پڑ ععؾ یترا ہوت، ك پالوں کا تحفہ
(اـ خذا) پڑات
 لمی، ف مہر پائی سکھوں کو سکھ مذہب کا تحفہ
،  خذائی م کا تحفہ، ف کا تحفہ

 خوپلی اػر چھیذـ ہعیشہ ک، ف پڑا تحفہ پاؿ کا تحفہ عطا قرما۔ اـ خذا! کا یترر
 ؽقیذہ کا تحفہ اػر سب س، تختہ ا تعاں کا تحفہ
ف لی
ل موخودر
ہیں۔ سظائی ہعیشہ قیج پات
ف۔
تف
تنی طور پڑ ػاہگڑػ

ਤੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਸਗੁਰ।ੂ
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.
ے۔ اـ خذا! ات خکمب ک
خذا تعاؿ سکھوں ک
ف دہبوں میں ػاجزی نیذا کرـ اػر اں کی دانشمیذی کو پلیذ ر کھ
ف مظافظ ہیں۔

ਸ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆਂ ਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ੱ ਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਸਗੁਰੂ! ਆ ਦ ਸਜੂਰ…..ਦੀ
ਅਰਦਾ ਸ ਜੀ।
Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, Sachey Pita
Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji)
O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the Power of the
helpless ones, the shelter of the shelterless, we humbly make prayer in your
presence…..

 ہم ات ک، ف گھز لوگوں کی نیاہ گاہ ہو
 ت،  لاخارػں کی طاقب ہو،  ػاہ گرػ! ات ػاجز کی عزت ہو، ے پات
ف سا می
اـ سچ
ل ػاجزی
ف ساتھ دػا کرت
ک
ف ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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(substitute the occasion or prayer made here).
(نغاں نیات
ف گی
)ل موفط پا دػا کا متیادؽ نیائیں

ਅੱ ਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁੱ ਲ ਚੁੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਰਫੱ ਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾ 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.

ف مہر پائی معاظ قرمائیں۔ پڑات
ف ػالی ہعاری ػلظبوں اػر کوپاہبوں کو پڑات
مرکورہ پالا دػا کی پلاػت میں ہوت
ف مہر پائی سب لوگوں کا
ساماں نورا کرهں۔

ਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਤਰਾ ਨ ਤਚੱ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ ਬਾਣ ਰਫੱ ਤ ਦਾ ਬਲਾ।
Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak Naam Chardi Kala, Tere
Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa
Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, we may remember
and meditate upon Your Name. O’ God! may Your Name (revealed by Guru Nanak)
bring ever ascending spirit to and may all prosper according to Your will.
ف مؾ کر ہم ات ک
ف ملافات کا شرظ عطا قرما جں س
ل اں ؽقیذت میذػں س
(اـ خذا) ہعیں ا نی
ف پاؿ کو پاد کرهں اػر از پڑ غور
ف اػر سب ات کی خواہس ک
ل ػالی رػچ لات
ف نہپظاپا ہ
کرهں۔ اـ خذا ات کا پاؿ (خو گرػ پائک ت
ف) پڑػاں جز ھی
ف مطا نق
خوسظاؽ ہو خائیں۔

ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਾ, ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਤਸ
waheguroo ji ka khaalsaa waheguroo ji ki fateh
The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God.
ف اػر ساری قیج خذا کی ہ
خالصہ خذا کا ہ
ف
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سک
ھوں کا فلسفہ
ف۔ از کی دئتیات کو سادگی س
ف مادی اػر رػخائی د نیا ئک رسائی ہ
ے کی ئتیاد منطق خامعیب اػر تعتر کسی مفاد ک
سکھ مب ک
ف فلسف
ف

ف درمیاں کوئی یضاد نغیں ہ
ف مطا نق قرد کی دائی دمہ دار نوں اػر معاشرئی دمہ دار نوں ک
ف۔ سکھ اخلاقیات ک
طاہر کیا گیا ہ
ف۔
ک
ق
ف ۔ گرػ پائک ت
سکھ مب د نیا کا کم عمر پڑهں مذہب ہ
ف تؼز نیا  ۰۵۵ساؽ یؾ سکھ مذہب کی ئتیاد ر ھی۔ یہ مذہب صرظ ائک

ع ظت

م

ف۔ یہ اپذی تعمب کا سیذھا سیذھا راستہ ئیس کرپا ہ
ف یہ ساری کا نیات تظلبق کی ہ
ف جس ت
ك پڑ رػر د نیا ہ
پڑهں طاقب پڑ تفیں ر کھی
ف

ف اػر اعتراظ کرپا ہ
ف۔ سکھ مذہب صر تظا ائک نوجیذ پڑسب ؽقیذہ ہ
اػر مخیب اػر ػالمی تػائی خارـ کا درز د نیا ہ
ف کہ خذاػاخذ

ف پا تط نغیں ہ
ف خو ػقب پا خگہ کی خذػد ک
ہ
ف۔

ل ػالا ہ
ل ػالا ہ
ف خو نیذا کر نبوالا ہ
ف کہ از کا نیات میں صرظ ائک خذا ہ
سکھ مذہب کا جیاؽ ہ
ف ،موت د نی
ف،ررغ د نی
ف اػر خو

ہ
گ
ک
انؼائی شکؾ اختیار نغیں کرپا۔ یظز یہ اػپارػاد (اػپار)کی سکھ مب میں کوئی پظانس نغیں۔ یہ سی د نوی پا د نوپاػں کو کوئی ا میب نغیں

د نیا۔

ف نو اس
ك ہیں۔ اگر کوئی سخض رػخائی نسوػتعا خاصؾ کرپا خاہیا ہ
سکھ مذہب میں اخلاقیات اػر مرہب ساتھ ساتھ خلی
ف ا ننی رػرمرہ

ع
خی
رپذکی میں اخلاقیات کو علی طور پڑ ا نیاپا ہو گا۔ دپا نیذاری  ،ہعذردی  ،سظاػت  ،صتر اػر ػاجزی سی خو نیاں صرظ کوشسوں اػر
لی م
ع ظت
س
س
استفامب س
ل سعؾ راہ ہیں۔
ف ہی نیذا کی خا کنی ہیں۔ہعارـ م گرػػں کی رپذگیاں از مب میں ہعارـ

ف ساتھ مؾ خاپا ہ
ف خکڑ کو جتم کرپا اػر خذا ک
ف کہ انؼائی رپذگی کا ہذظ نیذانس اػر موت ک
سکھ مذہب درز د نیا ہ
ف۔ یہ

ع
گورػ(مرسذ) کی تعلتعات  ،مفذز پاؿ (پاؿ) پڑ دھیاں اػر خذمب اػر طترات ک
ف کاموں کی کارکردگی پڑ عؾ یترا ہو کر اتظاؿ دپا خا سکیا

ہ
ف

ف حصوؽ ک
ف۔ اجزت میں تظات ک
ل مستفؾ ؽقیذت پڑ رػر د نیا ہ
كک
ف لی
ف لی
پاؿ مارگ خذا کو پاد ر کھی
ل کاؿ (خواہس)  ،کرػد

م
ح
لت ل
ف
ف (لا ج)  ،موہ (د نیاػی خیب) اػر اہیکڑ ( جز) پڑ فا نو پاپا ہوگا۔ سکھ مذہب رػرـ اػر رپارت( ج)  ،سگوں اػر سادگی
(عصہ)  ،و

ف معمولات کو مشترد کرپا ہ
ك رسم ػ رػاچ ک
خیس
ف۔ گرػ گر نتھ صاجب کی تعلتعات پڑ ععؾ کرپا خا ہی
ل۔ سکھ مذہب تػاگنی مرگ پا
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ن
ف پاہم یہ گیاں مرگ (ػلم کا راستہ) اػر کرؿ مرگ (ععؾ کا راستہ) کی اہمیب کو ؼلتم کرپاہ
ل پڑ رػر د نیا ہ
ؽقیذت ک
ف را سی
ف۔ یہ

ف کی صرػرت پڑ نہب رػر د نیا ہ
ل خذا کا فضؾ کعات
ف حصوؽ ک
رػخائی مقضذ ک
ف لی
ف

ف مطا نق معموؽ کی خاپذائی رپذگی (گراہسب) تظات ک
ف۔ از ک
سکھ مذہب ائک خذپذ  ،منطقی اػر ععلی مذہب ہ
ف حصوؽ میں

ل د نیا کی پڑہمی کو پڑؼ کردپا خات
ف حصوؽ ک
ف۔ صرػری نغیں کہ تظات ک
کوئی رکاػت نغیں ہ
ف لی
ف۔ د نیاػی نتعار نوں اػر فتبوں

ل شر کو معموؽ ک
ف پا ػخود اس
ل اػراز ک
ف درمیاں خذا رہیا معکں ہ
ک
ف ا نی
ف۔ ائک ؽقیذت میذ کو صرػر د نیا میں رہیا خا ہی
ف نیاػ
ل۔ ػہ لارمی طور پڑ ائک اشکالر  ،اػر خذا ک
اػر ہیگاموں س
ل ائک ػلی ہوپا خا ہی
ف لی
ف پالاپڑ رکھیا خا ہی
ل۔

ف۔ از ک
ف دات پات  ،نؼؾ پا خیس پڑ متنی تعاؿ تؼزتفات کی تقی کرپا ہ
ف خو ہر طزچ ک
سکھ مذہب ائک کا نیائی اػر ائک "سیکولر مذہب" ہ
ف

ت
مطا نق تعاؿ انؼاں خذا کی یظز میں پڑاپڑ ہیں۔ گرػػں ت
ف مردػں اػر غورنوں کی مؼاػات پڑ رػر دپا اػر خوائیں حوں کی ہلاکت اػر سنی ( نبوہ کو

فک
ف پڑدہ کرت
ف پڑ رػر دپا اػ ر غورنوں ک
ف نبوہ غورنوں کی دػپارہ سادی کرػات
ف ععؾ کو مشترد کردپا۔ انہوں ت
ف) ک
خلات
ف یطاؿ کو مشترد کردپا
ل کہ از مفذز پاؿ (پاؿ) پڑ غور کرهں اػر خذمب ػ طترات ک
كک
ك ہوت
ل خا ہی
ف لی
ل اػپڑ مرکور ر کھی
ف تػیں)۔ دہں کو ا نی
(غورئیں تفات نہی
ف

ف ا تعاں درا تط س
ف درتعہ رػر مرہ رپذگی گرارپا تھیک مائگ کر اػر کسی ت
ل رہیں۔ ا تعاپذارایہ مسقب اػر کاؿ (کرت کارپا) ک
کاؿ اتظاؿ د نی
ف کعا کر

س
ف۔ امیذ کی خائی ہ
ف ساتھ پائتیا تھی ائک معاشرئی دمہ داری ہ
ف۔ ػپذ خکھیا  ،دػشرػں ک
ف نہب نہتر مچػا خاپا ہ
فس
کػات
ف کہ قرد صرػرت میذ

اقراد کی مذد کرـ۔ خذمب  ،پڑادری کی خذمب تھی سکھ مذہب کا ائک لارمی جزػ ہ
ف۔ ہر گرػدػارـ میں مقب پاػرجی خایہ (لیگڑ) خو تعاؿ

ف۔ یہ ما نوسی ک
ف۔سکھ مذہب امیذ اػر امیذ کی حعابت کرپا ہ
ف از پڑادری کی خذمب کا ائک اظغار ہ
ل کػلا ہ
ف لوگوں ک
مذاہب ک
ف لی
ف

یظز یہ کو قبوؽ نغیں کرپا ۔

ف۔ یہ خودا ننی اػر خذا کی نہظاں کا ائک موفط قراہم کر ئی ہ
گرػػں کا جیاؽ تػا کہ از رپذگی کا ائک خاش مقضذ ہ
ف۔ مرپذ یہ کہ انؼاں ا نی
ل اععاؽ

فمسیتنی قرار نغیں دـسکیا۔ لغذا اس
ف ن ی ا تج س
ل ات کو اععاؽ ک
کا خود دمہ دار ہ
ل کاموں میں نہب خوکس رہیا خا ہی
ف ا نی
ف۔ ػہ ا نی
ل
ٰ

ک
ف مفذز کیات کو مذہنی ئیؼگوئی کا درطہ دپا ہ
ف جس ت
سکھ ضختفہ  ،گرػ گر نتھ صاجب  ،اپذی گرػ ہیں۔ یہ ػاخذ مذہب ہ
ف۔ سکھ مذہب میں سی

رپذہ انؼائی مرسذ (دہذھاری) کی کوئی خگہ نغیں ہ
ف۔

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

ف۔ یہ تعاؿ الفاص دراصؾ از کترـ کو طاہر کرت
فہ
ف جس کا تعلق ‘ گرػ کی رحمب ’ س
دسیار سکھ پگڑی کا دػشرا پاؿ ہ
ف ہیں جس
مست
ك ہیں۔ یہ شر کا لیاز ہ
ل جسم ک
س
ف خو ائک شکارظ تعا لمی
ے پالوں کو دھا ئتی
ف سکھ مرد اػر غورئیں ا نی
ف کػل
ك کترـ پڑ عؾ ہوپا

ف ارد گرد نہیا خاپا ہ
ل شر ک
ف جس
ہ
ف۔

ف ائک لارمی جزػ ہ
ف ‘‘پا تج ؼ’’ پا پا تج ؽفاپذ میں س
ف پڑدئک سکھ مذہب ک
ل پاؽ رکھواپا گرػ گو نیذ سیگھ ک
اگرطہ تعتر کی
ف ،یہ

ل پگڑی نغتیا لارمی ہ
ف جس میں ہر ائک ک
ف سکھ مذہب ہی د نیا میں ػاخذ مذہب ہ
ف ساتھ ػانستہ ہ
سکھ مذہب ک
ف لی
ف۔ مػز ئی
ق ػال
معالک میں پگڑی نغتی
ف رپادہ پڑ لوگ سکھ ہیں۔

رػا ننی طور پڑ  ،پگڑی اطتراؿ کی ػلامب

سم

ل م خ نض ہ
ف صرظ شراقب ک
ف یہ ائک س
فس
ف  ،اػر طوئؾ عزص
چھی خائی ہ
ف لی
ف۔

ے۔ معؾ نؼلظ ک
ف میں  ،ہیذػسیاں میں پگڑی صرظ معاشرـ میں اػلی درطہ ک
ف رمات
پڑات
ف مرد ہی نغتی
ق تھ
ف دػراں ہیذػسیاں

ف سخنی س
قس
ق کی اخارت تھی۔ تعاؿ عتر مؼلموں کو پگڑی نغتی
میں صرظ مؼلعانوں کو ہی پگڑی نغتی
ف رػؼ دپا گیا تػا۔

ل تعاؿ سکھوں س
ف ہ وت
ف عتر منصفایہ فانوں کی خلاظ ػرری کرت
ف از طزچ ک
ف معلوں ک
گرػ گو نیذ سیگھ ت
ف پگڑی نغتی
ف ا نی
ق کو

ف یترػکارػں ک
ل خالصہ ک
ف اعتراظ میں نہیا خاپا تػا خو از ت
کغا۔ یہ از اػلی اخلاقی معیار ک
ف لی
ف ا نی
ل ػصط کیا تػا۔ ػہ خاہیا

ف" اػر سکھ گرػػں ک
ف متؼزد ہوخات
ف اػر "پاقی د نیا س
تػا کہ از کا خالصہ مختلع ہوخات
ل پڑ خلی
ف از متؼزد را سی
ك کا عزؿ کرـ خو

ت
ے میں تعاپاں کھزا ہوپا ہ
ل ہیں۔ از طزچ  ،ائک پگڑی دار سکھ تھتر پا ادمبوں ک
انہوں ت
ف ػصط کی
ف جتھ
ف  ،کبوپکہ گرػ ھی نہی خاہیا
ف نہظات
ف یترػکار ػلی اسائی س
تػا کہ از ک
ف خا سکیں
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جب کوئی سکھ مرد پا غورت پگڑی پاپذھیا ہ
ف نو  ،پگڑی صرظ کترـ کی ننی ہی نغیں رہ خائی پلکہ یہ لیاز کا لارمی جزػ هں خائی

ف خودمختاری  ،لگں  ،تفوی ػعترہ خو تھی ہوں ،سکھوں ک
ق کی ػخوہات خاہ
ہ
ف۔ پگڑی نغتی
ف پڑدئک از کا ئتیادی مقضذ گرػ گو نیذ
ٰ
ف ساتھ اں کی مخیب  ،اطاؼب اػر اطتراؿ طاہر کرپا ہ
سیگھ ک
ف۔

ف پاچ نوسی کرت
ل ات کو سیگھ اػرکور کی جیتیب س
ل ہعارـ گرػ کا تحفہ ہ
ف۔ از طزچ ہم ا نی
پگڑی ہعارـ لی
ف ہیں خو

ئ
ف
پ
ف ػانسیگی ک
ل اػلی سغور س
ہعارـ ا نی
ف تخب پڑ تتھ
ے ہیں۔ مردػں اػر خوائیں میں پکؼاں طور پڑ  ،یہ خاش سیاجب را لنی  ،ضؾ

ل ہیں اػر سب کی خذمب ک
ل ائک اسارہ ہ
ف۔ یہ دػشرػں ک
اػر اتؼزاد بت کو ئیس کر ئی ہ
ف کہ ہم اتقیتنی کی ستتہہ میں ر ہی
ف لی
ف

ل ػفع ہیں۔ پگڑی صرظ مکعؾ عزؿ کی تعا نیذگی کر ئی ہ
ف۔ جب ات ا ننی پگڑی پاپذھ لتی
لی
ك ہو نو دراصؾ ا ت چھ
ے ارت لوگوں
ف ہیں ۔ یہ ائک ا نتغائی تعاپاں فعؾ ہ
ف کا انتظات کرت
ف خوظ ہو کر کھزـ ہوت
میں ت
ف
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Importance of Sikh Turban
Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time
of Guru Nanak, the founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban.
Turban to a sikh is a lot more than a crown is to a king.
‗Dastar‘ is another name for the sikh turban which relates to ‗Blessing of
the Guru‘. All these words refer to the garment worn by both men and
women to cover their unshorn hair. It is a headdress consisting of a long
scarf-like piece of cloth worn around the head.
Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind
Singh as one of the Five K's or five articles of faith, it has long been
associated with Sikhism since the very beginning of Sikhi in 1469.
Sikhism is the only religion in the world in which wearing a turban is
mandatory for everybody. Vast majority of people who wear turbans in
the Western countries are Sikhs.
Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an
item once reserved for nobility only. In older times, in India the turban
was only worn by men of high status in society. During the Mughal
domination of India, only the Muslims were allowed to wear a turban. All
non-muslims were strictly barred from wearing a turban.
Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all
of his Sikhs to wear the turban. This was to be worn in recognition of the
high moral standards that he had charted for his Khalsa followers. He
wanted his Khalsa to be different and to be determined "to stand out
from the rest of the world" and to follow the unique path that had been
set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned Sikh has always stood out
from the crowd, as the Guru intended his 'Saint-Soldiers' to be easily
recognizable.

107

When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be
just a band of cloth, for it becomes an integral part of the attire. The
reasons for wearing a turban may be many such as sovereignty,
dedication, self-respect, courage, piety etc. but why the Sikhs wear it is
mainly to show their love, obedience and respect for the founder of the
Khalsa Guru Gobind Singh.
The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the
Singhs and Kaurs who sit on the throne of commitment to our own
higher consciousness. For men and women alike, this projective identity
conveys royalty, grace, and uniqueness. It is a signal to others that we
live in the image of Infinity and are dedicated to serving all. The turban
doesn't represent anything except complete commitment. When you
choose to stand out by tying your turban, you stand fearlessly as one
single person standing out amongst six billion people. It is a most
outstanding act.
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سکھ مذہب میں خوائیں کا کردار
ف اصولوں ک
سکھ مذہب ک
ف مطا نق غورئیں تھی مردػں کی طزچ ہی رػخیں رکھنی ہیں اػر ا ننی رػخانیب کو قرػض د نی
ل کا پڑاپڑ خق

ف سکنی ہیں  ،کترهں (گات
رکھنی ہیں۔ ػہ مذہنی اجتعاػات کی رہتعائی کرسکنی ہیں  ،اکھیذ راہ (کلاؿ پاؼ کی مستفؾ پلاػت) میں حصہ ل
ف
ن
س
ػالبوں کا اجتعاعی گاپا)گا سکنی ہیں  ،گرا تػیس (کاہبوں) کی جیتیب س
ف کاؿ کر کنی ہیں۔ ػہ تعاؿ مذہنی  ،تفاقنی  ،معاشرئی اػر سیکولر

ل
شرگرمبوں میں سامؾ ہو سکنی ہیں۔ سکھ مذہب خوائیں کو مؼاػی حفوغ قراہم کرت
ف ػالا نغلا پڑا ػا می مذہب تػا۔ گرػ پائک صتع

ع
ت سک
ف ػال
ف تعذ ات
ے  ،اػر اں ک
کی ئتیاد پڑ مؼاػات کی نیلتط کرت
ف تھ
ف ھوں کی ؼیادت اػر عؾ کی تعاؿ شرگرمبوں میں
ف گرػػں
ت
خوائیں کو تھز نور حصہ لتی
ك کی پڑؼیب دی ھی۔
گرػ گر نتھ صاجب میں قرماں ہ
ف،

ك ہیں  ،حصور  ،یتری ساری مظلوغ اچھی ہ
‘‘غورئیں اػر مرد  ،سب خذا کی تظلبق کردہ ہیں۔ یہ سب خذا کا کھیؾ ہ
ف۔ پائک کہی
فــ’’
ص
شری گرػ گر نتھ صاجب فحہ403

ف مردػں ک
فس
ف خوال
سکھ مذہب کی پار تج میں خوائیں کی خذمب  ،ؽقیذت  ،قرپائی  ،اػر نغادری ک
ف پڑاپڑ اں کا کردار درچ کیا گیا

ہ سک
ف۔ ھوں کی رػابت میں خوائیں کی اخلاقی ػفار  ،خذمب اػر ا ننی قرپائی کی نہب ساری میالیں درچ کی گنی ہیں۔

ف یطاؿ میں مرد غورت س
ف دػ رچ ہیں۔ پاہمی تعلفات اػر پاہمی اتخضاری ک
ےک
سکھ مذہب ک
ف مطا نق مرد اػر خوائیں ائک ہی سک
ف

م
ف مطا نق ائک مرد غورت ک
ف۔ سکھ مذہب ک
ف نیذا ہوئی ہ
ف  ،اػر غورت مرد کی نؼؾ س
جتم لتیا ہ
ف تعتر ا ننی رپذگی میں خود کو حفوص
ف ساتھ پائتنی ہ
ف خو ا ننی رپذگی از ک
فہ
ف مخیب اػر تعاػں س
اػر مکعؾ مخسوز نغیں کرسکیا  ،اػر مرد کی کامیائی از غورت س
ف

ک ػ ت
ف پڑ کس ھی۔
اػراسی طزچ از
گرػ پائک ت
ف قرماپا:

ف دػر خاری رکھی ہوئی ہ
ف جس ت
‘‘[ یہ] ائک انسی غورت ہ
ف’’ اػر یہ کہ ہعیں ‘‘غورت کو ملغوں نغیں کہیا خا ہی
ل اػر از کی
ف ہی نیذہ ہوت
ل۔ کبوپکہ رہتعا اػر پادساہ غورت س
مرمب نغیں کر ئی خا ہی
ف ہیں’’

109

ص
.گرػ گر نتھ صاجب فحہ

473

س
ن
ف کہ کیا کوئی مذہب غورت کو از فائؾ مچھیا ہ
نغاں سواؽ یہ نیذہ ہوپا ہ
ف کہ ػہ ارادی ،خذا کی ہظاں پا رػخانیب خاصؾ کرـ
گرػ گر نتھ صاجب میں قرماں ہ
ف،

ف مرد اػر غورت میں ػستط ہ
ف  ،اػر ہر طزچ ک
ف پڑ موخود ہ
تعاؿ مظلوفات میں خذا تعالی ػستط نتعات
ف

ص
(گرػ گر نتھ صاجب  ،فحہ )506۔

ل پڑاپڑ ہ
ف مطا نق خذا کا نوردػنوں خیسوں ک
ف مذکورہ پالا نیاں ک
گرػ گر نتھ صاجب ک
ف لی
ف۔ لغذا مرد اػر خوائیں دػنوں ہی گرػ کی
س
مچ
ك ہیں۔ نہب س
اطاؼب کر ک
ھ
ی
ف پڑاپڑ پڑاپڑ تظات خاصؾ کرسکی
ف مذاہب غورت کو انؼاں کی رػخانیب کی راہ میں رکاػت ق

ف۔ ’سکھ مذہب پڑ موخودہ جیالات‘ک
ف از جیاؽ کو مشترد کردپا ہ
ف۔ گرػ ت
ہیں ،لیکں سکھ مذہب میں انؼا نغیں ہ
ف مطا نق ،

اپلس پاسارکی نیاں کر ئی ہ
ف،

س
ل رکاػت نغیں تھی پلکہ خذا کی خذمب اػر تظات ک
ف پڑاپڑ مچػا… غورت مرد ک
ف غورت کو مرد ک
ف جس ت
‘‘نغلا گورػ ہ
ف لی
ف
ت
حصوؽ میں شرئک ھی"۔

سادی
ف پڑہم ہوں اػر ائک دػشرـ س
ف کہ میاں نبوی ائک دػشرـ س
ف از ک
ف۔ تظات
ف گھز پلو رپذگی کی سفارز کی ہ
گرػ پائک ت
ف
گ
ف ساتھ مشترؼ ہیں اػر دػنوں کو سپختذگی کا خکم دپا گیا ہ
ػلپظذگی اختیار کرهں دػنوں ائک دػشرـ ک
ف۔ مفذز اپات میں ھز پلو

ف طور پڑ ئیس کیا گیا ہ
خوسی کو ائک میاؽ ک
ف۔

ج
مؼاػی یتیب :
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ت س
فک
ف درمیاں پڑاپڑی کی جیتیب کو تفتنی نیات
مردػں اػر غورنوں ک
ف لی
ف یگت (مفذز رفاقب) اػر پاپگت (ائک
ل گرػػں

ف معاملات میں خیس ک
ف) کی شرگرمبوں میں ا نیذاء  ،ہذابت پا شرکت ک
ساتھ کػات
ف مائیں کوئی قرغ نغیں کیا۔ شرػت داز تػلا

ک
ف استععاؽ کی حعابت کی۔ از ت
ف پڑدـ ک
فغورنوں ک
ف مطا نق  ،گرػ امر داز دنس ت
اػر مہتعا پڑکاز ک
ف غورنوں کو چھ

ف خلاظ نیلتط کی۔ سکھ کی پار تج میں متعذد غورنوں ک
ف رػاچ ک
ل تفویض کیا اػر سنی ک
پڑادر نوں کی پگڑائی ک
ف لی
ف پاؿ درچ ہیں ،
م ئ ج ک جتہ ت نی ق ک ہ
خیس
فا م
ك ماپا گوجزی مائی تػاگو  ،ماپا سیذری  ،رائی صاجب کور  ،رائی سذاکور اػر غارا ی تذ ور  ،وں ف ال ػ ب

ہ
ػافعات میں ا نیا ا م کردار ادا کیا۔

تعلت
م:
ف۔ یہ دائی پڑقی کا ععؾ ہ
ف۔ یہ کسی تھی سخض کی کامیائی کی خائی ہ
سکھ مذہب میں تعلتم کو نہب اہم یصور کیا خاپا ہ
ف اػر نہی
ف نہب سارـ مذرس
ف کہ ئیسرـ گرػ ت
ػطہ ہ
ف فاتم کی
ل۔
:گرػ گر نتھ صاجب میں قرماں ہ
ف

ف درتعہ خاصؾ ہوپا ہ
تعاؿ الغامی ػلم اػر غور گورػ ک
ف

ص
۔ انس جی جی انس  ،فحہ 148

ل۔ ئیسرـ گرػ ت
كک
ف اػر ہر ائک کو خود کو رپادہ س
ل صرػری ہ
تعلتم ہر ائک ک
ل کاؿ کرپا خا ہی
ف لی
ف رپادہ نہتر هں ئتی
ف لی
ف خو

ت
ج
ل اں میں س
سکھ مشتری رػایہ کی
ف پاػں صرظ خوائیں ػیں۔ ا ننی کیات‘‘سکھ خوائیں کا کردار اػر یتیب۔‘‘ میں داکتر
موہیذرکور گؾ لکھی
ق ہیں

‘‘گرػ امر داز کو از پات کا تفیں تػا کہ از ػقب ئک کوئی تھی تعلتعات جز نغیں پکڑ سکییں جب ئک ػہ خوائیں کی طزظ س
ف
قبوؽ نغیں کی خائی ‘‘

لیاز پا کترػں کی پا نیذپاں:
ف ائک سادہ لیکں ا نتغائی اہم تقطہ یظز د نیا ہ
فس
ف خوال
ف کہ خوائیں پڑدہ یہ کرهں  ،سکھ مذہب لیاز کود ک
ػلاػہ از ک
ف خو
ف فطط یظز تعاؿ سکھوں پڑ لاگو ہوپا ہ
صتع س
ف۔
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گرػ گر نتھ ۔ صاجب میں قرماں ہ
ف کہ ،

ف تھز خات
ف اختیات کرهں جں میں جسم پکلتع میں ہو اػر دماض پڑی سوخوں س
قس
"ا نس
ل کترـ نغتی
ف۔"

ص
انس جی جی انس  ،فحہ 85
خوائیں کا دائی دفاض

ل یہ انوکػا ہ
ف ا نیا دفاض کرهں گی۔ خوائیں ک
ف کہ ػہ کرپاں (پلوار) اػر دپگڑ ہتھیارػں س
ف یہ نوفط کی خائی ہ
سکھ خوائیں س
ف لی
ف

ت
ل دفاض کی نوفط کی خارہی تھی۔ اں س
ف جب خوائیں س
کبوپکہ پار تج میں یہ نغلا موفط ہ
ف ا نی
ف یہ امیذ نغیں کی خائی کہ ػہ جشعائی حقظ

ت
ک
ف لی
ل مردػں پڑ ا خضار کرهں ۔
انس جی جی انس خوالہ خات:

م
ے اػر کوئی دػشرا یظز نغیں ا پا۔ تعاؿ مردػں اػر غورنوں میں از کا نور حعک رہا ہ
‘‘ رمیں اػر اسعاں میں از ک
ف ػلاػہ چھ
ف۔
ص
فحہ۲۲۲

ف اػر سادی ہوئی ہ
ف از کی میگنی ہوئی ہ
ف۔ غورت س
ف اپذر ہی مرد پڑػرز پاپا ہ
ف۔ غورت ک
ف نیذا ہوا ہ
مرد ،غورت س
ف۔
ف  ،نو اس
ے  ،از کی نؼلیں ائی ہیں۔ جب از کی غورت مر خائی ہ
ف۔ غورت ک
غورت از کی دػسب هں خائی ہ
ف در تع
ف

ف ہیں۔ غورت س
ف پادساہ نیذا ہوت
ك ہو؟ اسی س
ف۔ نو تھز اس
دػشری غورت کی صرػرت ہوئی ہ
ف پڑا کبوں کہی
ف  ،غورت نیذا

ت
ف۔ غورت ک
ہ وئ ی ہ
ف تعتر  ،ػہاں کوئی ھی نغیں ہوپا تػا۔

ص
گرػ پائک  ،انس جی جی انس فحہ 374

م
ف تحفہ اػر جہتر ک
ے متری سادی ک
فس
ف خوال
جہتر ک
ف" :اـ مترـ خذا  ،چھ
ف طور پڑ ا نیا پاؿ دـدهں۔" شری گرػ راؿ داز جی

ص
 ،فحہ ، 71 ،لاهں  81انس جی جی انس
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Role of women in Sikhism
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work as
Granthis (priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular
activities. Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru
Nanak preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him
encouraged women to take a full part in all the activities of Sikh worship and
practice.
Guru Granth Sahib states, ―Women and men, all by God are created. All this is
God‘s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy‖ SGGS Page 304.
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service,
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity,
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition.
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman,
woman is born of man's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.

the
and
and
and

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

ف گرپائی میں پڑػ تج کی گنی ہ
ےس
ف ساتھ ػانستہ الفاص ہیں۔ تمراپا ائک انسی خو ئی ہ
ف ائک دػشرـ ک
قر بت س
ف جس کی تھز نور طز تف
ف۔ از
نپظائی لقظ کا پڑحمہ "ػاجزی" " ،فاپذہ" ہ
ف۔

ف۔ سکھوں میں ہتھیار ک
یہ تعاؿ انؼانوں کی پڑػرز اػرسکھوں کی دہں ساری کا لارمی حصہ ہ
ف طور پڑ یہ خار حصوصیات موخود ہوئی خا ہی
ل۔

س

ج(سبو)

قتاؼب(ستبوکھ)
سفقب(دپا)

م
خیب( نیار)
سخ
ف کہ ػہ اں خو نبوں کو اتػارت
ل اسذ صرػری ہیں اػر یہ اں کا قرش ہ
یہ پا تج حصوصیات ائک سکھ ک
ف لی
ف اػر اپکو ا ننی صیب کا حصہ

فک
نیات
ف لی
ل گورپائی کی پلاػت کرهں۔

ت
گرپائی کی علتعات کیا ہیں
ل  ،خو فصیلت کا جزایہ ہ
ف۔ انؼاں کو ػاجزی ک
ػاجزی کا تػؾ پذنہی سکوں اػر لذت ہ
ف ساتھ خذا کا اطتراؿ کرپا خا ہی
ف۔ جس پڑ اہلل تعالی
ف ػہ ػاجزی میں کھزا رہیا ہ
رحمب قرماپا ہ
ف

گرػ پائک ،سکھ مذہب ک
ف نغل
ے گرػ:
ف پاؼ کرت
ف مفاؿ کو گہرائی س
ل اپذر ک
كس
دؽ میں مخیب اػر ػاجزی ک
ف ات ا نی
ك اػر از پڑ تفیں ر کھی
ف ساتھ پاؿ ستی
ف ہیں۔ انس جی جی

ص
انس فحہ 3

ل جسم پڑ لگات
ك ػالی نیالی کو ػاجزی نیائیں اػر راکھ جس کو ات ا نی
اطعتیاں کو ا ننی کاں کی پالی نیائیں ،ا ننی تھیک ما پگی
ف ہیں از کا مراقتہ کرهں

"

ص
 -انس جی جی انس فحہ 5
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Guru Granth Sahib on Humility
Humility is an important aspect of Sikhism. SIkhs must always bow in
humility before God. Humility or ‘Nimrata‘ in Punjabi are closely related
words. Nimrata is a virtue that is vigorously promoted in Gurbani. The
translation of this Punjabi word is "Humility
", "Benevolence" or "Humbleness."
This is an important quality for all humans to nurture and one that is an
essential part of a Sikh's mindset at all times. The other four qualities in
the Sikh arsenal are:
Truth (Sat),
Contentment (Santokh),
Compassion (Daya) and
Love (Pyar).
These five qualities are essential to a Sikh and it is their duty to meditate
and recite Gurbani to instill these virtues and make them a part of their
personality.
What Gurbani tells us:
"The fruit of humility is intuitive peace and pleasure. With Humility one
should continue to meditate on God, the Treasure of excellence. The one
who is mercifully blessed stays steeped in humility.
Guru Nanak, First Guru Of Sikhism:
"Listening and believing with love and humility in your mind cleanse
yourself with Naam, at the sacred shrine deep within."- SGGS Page 4
"Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and
meditation the ashes you apply to your body."-SGGS Page 6
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ک ت گ ک ت ت ج
پ مست
ت
ےک
ف  ،پجی صاجب سکھ فلسف
ف خوہر ڑ
گرػ جی پائک صاجب کی ئتیادی علتعات ی عا نیذ ی رف ہو

عؾ

ف۔ نوری تعار خود کو ػاؿ لوگوں ک
ف کہ یہ گرػ گر نتھ صاجب میں ا نیذائی خگہ پڑ متعکں ہ
ہیں۔ نہی ػطہ ہ
ف مؼائؾ

ف ػالی کیات ہ
ف کا طزتفہ نیات
ل رػخائی کعاؽ خاصؾ کرت
ف۔ یہ سکھ ک
ف پڑنؼاں کر ئی ہ
س
ف لی
ف۔ یہ عتر فعاؽ
ف لوت شرگرمی ک
ف کی ہذابت نغیں کرپا ۔ خکمب اػر ت
ف پا الگ تػلگ رپذگی گرارت
غور ػ فکڑ کرت
ف ساتھ مؾ

ف خ ق میں ہ
ف کاموں میں شرکت ک
کر  ،د نیا ک
ف۔
سکھ مذہب ک
ف ئیں ئتیادی اصوؽ ہیں

پامظا نو :مراقتہ ک
ف در تع
ے خذا کا دکر کرپا
ت
ف درتعہ ػفار ک
کترت کرػ  :ظلتقی  ،نیذاػاری اػر دپابت دارایہ کاؿ ک
ف ساتھ معاز خاصؾ کرپا۔

ف ساتھ پائتیا۔ صرػرت میذػں اػر نتعارػں ک
ػاپذ خاکو :امذ ئی کا تمر صرػرت میذػں ک
ف ساتھ شرئک ہوپا
اػر اں کی دپکھ تػاؽ کرپا۔ اں لوگوں کی مذد کرپا خو خود مذد نغیں کرسکی
ك۔

ن ئ سخصی می ئ ت ل ت
ن
س
ک
ن
پ
پ
ک
ئ
ن
ی
ی
ن
ہ
م
ک
ی
ت
ب
خ
ن
ت
م
ع
ب ں پا ی خاف ػا ی پا ج ڑی رػرپاں و رػخا ب ں ر یذا ر ی ں۔ ػل و ڑا وں ی
ا ؼا ی

ل میں خائؾ رکاػنوں کی ئتیاد پڑ اں میں س
ف حصوؽ ک
ف لیکں رػخانیب کی مػزاچ ک
تعذاد نہب رپادہ ہ
ف را سی
ف

ل
پا تج کی سیاجب ہو گنی ہ
ف۔ اػر ػہ کاؿ (خواہس)  ،کرػد (عصہ)  ،لوت (لا ج)  ،موہ (میؼلکہ) اػر اہیکڑ (اپا) ہیں

ف کہ ػہ اں پا تج اپذرػئی پڑا نبوں کو جتم کر ک
ف ئتیادی مقضذ یہ ہ
ائک سکھ کی رپذگی کا سب س
ف اں پڑ فا نو

ف اں پا تج خذپات س
ف کہ ػہ انؼائی دہں ک
ف۔ سکھ کا قرش ہ
پات
ف دستتردار یہ ہوں  ،متیب رػچ

مس
(خاردپکالا) میں اہلل تعا ٰلی ػاہگورػ کی ؽقیذت ک
ف ساتھ رپذگی نسر کرهں  ،پاؿ سمرں میں تفؾ طور پڑ خذا کی

ک
پاد ر ػیں  ،خذمب خلق میں مصرػظ رہیں۔

ف اععاؽ خالض اػر رػچ ک
ف انؼاں ک
كس
رػرایہ کی ئتیاد پڑ از طزچ ک
ف لی
ف یظم ػ صنظ کو ا نیا لتی
ل

ف ہیں اػر دماض کی تقی جتم ہوخائی ہ
فاپذہ میذ ہوخات
ف۔
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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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