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Kirtan Sohila 
 

This is the Song of Joy & Bliss, this Divine Message is on the pain of separation and 
celebrating the bliss of union with Almighty. It multiplies the aura to the sensitivity 
of protection that it eliminates any negativity for miles and miles. 
 

■ The first Hymn visualises the union of the personal self with the Ultimate 
Reality. 

■ The second Hymn presents the singularity of the Ultimate despite endless 
diversity of scriptures, teachers and philosophies. 

■ The third Hymn rejects all modes of external piety and rituals, and vividly 
portrays the entire cosmos making harmonious worship. Instead of trays 
with lamps placed upon them with incense and other offerings, the skies 
become an integrated platter, the sun and moon the lamps, stars the 
beads, and all vegetation an offering of flowers. Loud chanting is replaced 
by the inner unstruck melody playing motionlessly. 

■ The fourth Hymn explains the importance of the divine Name through 
which all suffering and transmigration is annulled. 

■ The fifth Hymn celebrates life here in this world: we must avail ourselves 
of this wonderful opportunity to serve others and to win divine merit. The 
unknown Mystery becomes known to the enlightened person who 
thereafter enjoys the bliss and liberation from all attachments and vices. 

 
It can be recited any time or day. Traditionally it is recited every evening before 
sleep. 
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கபதன் ச ஹ 

Kirtan Sohila 

 

ਸਹਿਲਾ ਰਾਗ ੁਗਉੜੀ ਦੀਕੀ ਭਿਲਾ ੧ 

sohila raag ga-orhee deepkee mehlaa 1 

Sohilaa ~ The Song Of Praise. Raag Gauree Deepakee, by the First Guru:  
ச ரயறனர - புகறன் தரடல். பனரது குருின் ரகம் ககௌரி ீப்கற. 

 

ੴ ਸਹਿਗੁਰ ਰਸਾਹਦ ॥ 

ik-oNkaar satgur parsaad. 
One unique, eternal, supreme God. Realized by the Grace of the True Guru: 
ணித்ன்மரண, படிற்ந, றக உர்ந் இமநன் எருச, ன்தம 

உண்மரண குருின் கருமரல் அநறந்து ககரள்ப படிகறநது. 
 

ਜ ਘਹਰ ਕੀਰਹਿ ਆਖੀ ਕਰਿ ਕਾ ਿਇ ਫੀਚਾਰ ॥ 

jai ghar keerat aakhee-ai kartay kaa ho-ay beechaaro. 
In that holy congregation, where God‟s praises are recited and His virtues are 

contemplated,  
இந் ஆன்ீக கதரதுக்கூட்டங்கபில் ( த் ங்கம்), அங்கு இமநணின் புகழ் கரடர்ந்து 
திரர்த்றக்க தடுகறநது ற்றும் அருமட ற்தண்புகள் ஆழ்ந்து  றந்றக்கதடுகறநது. 

 

ਹਿਿ ੁਘਹਰ ਗਾਵਿ ੁਸਹਿਲਾ ਹਸਵਹਰਿ ੁਹਸਰਜਣਿਾਰ ॥੧॥ 

tit ghar gaavhu sohilaa sivrihu sirjanhaaro. ||1|| 

O‟ my soul, you too go in that holy gathering and sing Sohila (the song of His 
praises) and meditate on the Creator with love and devotion.  

ஏ ன் ஆன்ரச, ீபம் அந் ஆன்றக கூட்டத்றற்கு க ன்று ச ரயறனர 
( இமநணின் புகறன் தரடல்) தரடுங்கள். தமடப்தரபிம அன்சதரடும், 

அர்ப்திப்சதரடும் றரணிபங்கள். 
 

ਿੁਭ ਗਾਵਿ ੁਭਰ ਹਨਰਬਉ ਕਾ ਸਹਿਲਾ ॥ 

tum gaavhu mayray nirbha-o kaa sohilaa. 
My dear friends, sing Sohila (song of His praises) of my fearless God. 

ன் அன்தரண ண்தர்கசப, ன் தற்ந இமநனுக்கு ச ரயறனர (அரின் புகறன் 
தரடல்) தரடுங்கள். 
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ਿਉ ਵਾਰੀ ਹਜਿੁ ਸਹਿਲ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਿਇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

ha-o vaaree jit sohilai sadaa sukh ho-ay. ||1|| rahaa-o. 
I dedicate myself to that song of His praises which brings eternal peace. 

அரின் புகறன் தரடலுக்கு ரன் ன்மண அர்ப்திக்கறசநன். அதுச படிற்ந 
அமறம ககரண்டு ருகறநது. 

 

ਹਨਿ ਹਨਿ ਜੀਅੜ ਸਭਾਲੀਅਹਨ ਦਖਗਾ ਦਵਣਿਾਰ ੁ॥ 

nit nit jee-arhay samaalee-an daykhaigaa dayvanhaar. 
The great Benefactor, who has been taking care of His creation day after day, will 

also look after your needs.  
உர்ந் ககரமடரபி, ன் தமடப்புகமப அனுறணபம் கணித்துக்ககரள்கறநரர். 

உங்களுமட சமகமபபம் கணித்துக் ககரள்கறநரர். 
 

ਿਰ ਦਾਨੈ ਕੀਭਹਿ ਨਾ ਵ ਹਿਸੁ ਦਾਿ ਕਵਣੁ ਸੁਭਾਰ ੁ॥੨॥ 

tayray daanai keemat naa pavai tis daatay kavan sumaar. ||2|| 

O mortal, when you cannot even assess the value of His Gifts ; then how can you 
assess the worth of that Benefactor? He is infinite. 

ஏ ணிர்கசப, அருமட தரிசுகபின் றப்மதச உங்கபரல் அபிட படிர 
சதரது; அந் ககரமடரபிின் றப்மத ீங்கள் வ்ரறு அபிட படிபம்? அர் 

றப்திட படிரர். 
 

ਸੰਫਹਿ ਸਾਿਾ ਹਲਹਖਆ ਹਭਹਲ ਕਹਰ ਾਵਿ ੁਿਲ ੁ॥  

sambat saahaa likhi-aa mil kar paavhu tayl. 
The time of my departure from this world is predetermined. O my friends, dress me 

up for departure to my Master‟s home. 
இந் உனகத்றல் இருந்து ரன் புநப்தடும் சரணது பன்சத றர்ிக்கப்தட்டது. ஏ 
ன் ண்தர்கசப, ன்னுமட ஜரணரின் டீ்டிற்கு ரன் புநப்தடுற்கு ன்மண 

அனங்கரம் க ய்பங்கள். 
 

ਦਿ ੁਸਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਹਜਉ ਿਵ ਸਾਹਿਫ ਹਸਉ ਭਲੁ ॥੩॥ 

dayh sajan aseesrhee-aa ji-o hovai saahib si-o mayl. ||3|| 

O‟ my friends, please give me your blessings, that I may merge with my Master. 
ஏ ன் ண்தர்கசப, உங்களுமட ஆ லர்ரங்கமப வுக ய்து ணக்கு 

ககரடுங்கள். அந் ஆ லர்ரங்கள் ரன் ன் ஜரணருடன் இமற்கு உவும். 
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ਘਹਰ ਘਹਰ ਿ ਾਿੁਚਾ ਸਦੜ ਹਨਿ ਵੰਹਨ ॥ 

ghar ghar ayho paahuchaa sad-rhay nit pavann. 
The intimations about the date and time of departure from this world are being 

delivered to home after home, and every day people are being called. 
இந் உனகத்றல் இருந்து புநப்தடுற்கரண அமப்பு ரளும், சபம் குநறக்கப்தட்டு 

டீுடீரக அனுப்தப்தடுகறநது. றணபம் க்கள் இற்கரக அமக்கப்தடுகறநரர்கள். 
 

ਸਦਣਿਾਰਾ ਹਸਭਰੀ ਨਾਨਕ ਸ ਹਦਿ ਆਵੰਹਨ ॥੪॥੧॥ 

sadanhaaraa simree-ai naanak say dih aavann. ||4||1|| 

O‟ Nanak, that day for us is also drawing near, so remember God, the one who 
summons us all, with loving devotion  

ஏ ரணக், அந் ரள் க்கும் கருங்கற ந்து ககரண்டிருப்தரல், இமநமண 
றமணவு கூந சண்டும். அர் ம் அமணமபம் அன்சதரடும், அர்ப்திப்சதரடும் 

அமத்துக் ககரள்கறநரர். 
 

ਰਾਗ ੁਆਸਾ ਭਿਲਾ ੧ ॥ 

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

 பனரது குருின், ரகம் ஆ ர. 
 

ਹਿਅ ਘਰ ਹਿਅ ਗੁਰ ਹਿਅ ਉਦਸ ॥  

chhi-a ghar chhi-a gur chhi-a updays. 
There are six Shastras or scriptures, and six are their authors or gurus, with six sets 

of teachings.  
ஆறு  ரஸ்றங்கள் அல்னது   நூல்கள் உள்பண, அற்கு ஆறு ழுத்ரபர்கள் 
அல்னது குருக்கள் உள்பரர்கள்; அறல் ஆறு கரகுறகள் ககரண்ட தடிப்திமணகள் 

உள்பண. 
 

ਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਕ ਵਸ ਅਨੇਕ ॥੧॥ 

gur gur ayko vays anayk. ||1|| 

But the supreme Guru of all is God Himself in countless forms. 
ஆணரல் இற்கு ல்னரம் உர்ந் குரு இமநசண. அர் ண்ற்ந டிங்கபில் 

இருக்கறநரர். 
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ਫਾਫਾ ਜ ਘਹਰ ਕਰਿ ਕੀਰਹਿ ਿਇ ॥ 

baabaa jai ghar kartay keerat ho-ay. 
O‟ Baba, remain in that place or holy congregation where the Praises of the Creator 

are sung, 
ஏ தரதர, அந் இடத்றல் அல்னது ஆன்ீக கதரதுக்கூட்டத்றல் ( த் ங்கம்) 
இருக்கறநரர்கள். அங்குரன் தமடப்தரபிின் புகழ்கள் தரடப்தடுகறன்நண. 

 

ਸ ਘਰੁ ਰਾਖ ੁਵਡਾਈ ਿਇ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

so ghar raakh vadaa-ee to-ay. ||1|| rahaa-o. 
and keep the company of those God loving people. This way you will receive honor 

in God‟s court. 
இமநணின் சல் அன்பு ககரண்ட க்கபின் துமசரடு இருங்கள். இந் றில் 

ீங்கள் இமநணின் ீறன்நத்றல் ரிரமம கதறுகறநரீ்கள். 
 

ਹਵਸੁ ਚਹਸਆ ਘੜੀਆ ਿਰਾ ਹਿਿੀ ਵਾਰੀ ਭਾਿੁ ਿਆ ॥ 

visu-ay chasi-aa gharhee-aa pahraa thitee vaaree maahu ho-aa. 
there are many seconds, minutes, hours, days, weeks and months, 

தன கரடிகள், றறங்கள், ி சங்கள், ரள்கள், ரங்கள் ற்றும் ரங்கள் 
இருக்கறன்நண. 

 

ਸੂਰਜੁ ਕ ਰੁਹਿ ਅਨੇਕ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਕ ਕਿ ਵਸ ॥੨॥੨॥  

sooraj ayko rut anayk, Nanak kartay kay kaytay vays. ||2||2||  
and there are various seasons in a year. But they all originate from one source, 

which is the one sun.O‟ Nanak, similarly there are countless manifestations of the 
Creator but He is only One.  

ற்றும் எரு ருடத்றல் தன தருங்கள் உள்பண. ஆணரல் அமகள் அமணத்தும் 
எரு பனத்றனறருந்து ரன் உருரக்கப்தடுகறநது. அதுச சூரின். ஏ ரணக், 

தமடப்தரபிக்கு இமரக தன ண்ற்ந ரறுசடங்கள் கூநப்தட்டுள்பண. ஆணரல் 
அர் எருச. 

 

ਰਾਗ ੁਧਨਾਸਰੀ ਭਿਲਾ ੧ ॥ 

raag Dhanaasree mehlaa 1. 
Raag Dhanasari, First Guru:  

பனரது குருின், ரகம் ணர ரி. 
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ਗਗਨ ਭ ਿਾਲ ੁਰਹਵ ਚੰਦ ੁਦੀਕ ਫਨੇ ਿਾਹਰਕਾ ਭੰਡਲ ਜਨਕ ਭਿੀ ॥ 

gagan mai thaal rav chand deepak banay taarikaa mandal janak motee. 
O‟ God, the whole creation is performing Your Aarti (worship), the sky is like a 

platter in which the Sun and the Moon are like two lamps, and the clusters of stars 
are like studded pearls.  

ஏ இமநசண, இந் கரத் தமடப்புச உங்களுக்கு ஆத்ற (றதரடு) டுக்கறநது. 
இந் ரணம் எரு ட்டு சதரல் உள்பது. அந்த் ட்டில் உள்ப இரு ிபக்குகசப 

சூரினும்,  ந்றனும். ட் த்றக் கூட்டங்கள் அந்த் ட்டில் சகரர்க்கப்தட்ட 
பத்துக்கள் சதரல் உள்பண. 

 

ਧੂ ੁਭਲਆਨਲ ਵਣੁ ਚਵਰ ਕਰ ਸਗਲ ਫਨਰਾਇ ਪੂਲੰਿ ਜਿੀ ॥੧॥ 

Dhoop mal-aanlo pavan chavro karay sagal banraa-ay foolant jotee. ||1|| 

The fragrant air coming from the Malay mountain is like incense, the wind is like the 
cosmic chavar (fan) and all the vegetation is like offering of flowers, O‟ the 

Luminous One. 
ஏ எபி சீுதச, னரய் மனினறருந்து சீும் ர றக்க கரற்று ஊதுதத்ற சதரல் 

உள்பது. கரற்று அண்டத்றல் கரத்ரடி சதரல் உள்பது. அமணத்து ரங்களும் 
உங்கள் ஆத்றக்கு னர்கமப ங்குகறநது. 

 

ਕਸੀ ਆਰਿੀ ਿਇ ॥ ਬਵ ਖੰਡਨਾ ਿਰੀ ਆਰਿੀ ॥ 

kaisee aartee ho-ay. bhav khandnaa tayree aartee. 
O‟ destroyer of the fear (of birth and death), what a wonderful Aarti (worship) of 

Yours is being performed.  
ஏ தத்ம அறப்தச (திநப்பு ற்றும் இநப்பு), ன்ண எரு அருமரண ஆத்ற 

(றதரடு) உங்களுக்கு டத்ப்தட்டது. 
 

ਅਨਿਿਾ ਸਫਦ ਵਾਜੰਿ ਬਰੀ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

anhataa sabad vaajant bhayree. ||1|| rahaa-o. 
The flowing melody of divine music (sound of the heart beats of all living beings) is 

like the sound of drums being played in Your Aartee.  
புணி இம க்கு (அமணத்து ஜீர றகபின் இத்துடிப்தின்  த்ம்) இம க்கப்தடும் 
இன்ணிம , உங்கள் ஆத்றில் ர றக்கப்தடும் சபத்றன்  த்ம் சதரல் உள்பது. 

(இமடறறுத்ம்) 
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ਸਿਸ ਿਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਿਹਿ ਿਹਿ ਕਉ ਸਿਸ ਭੂਰਹਿ ਨਨਾ ਕ ਿੁਿੀ ॥ 

sahas tav nain nan nain heh tohi ka-o sahas moorat nanaa ayk tohee. 
O‟ God, You have thousands of eyes (because You pervade all the creatures), and 
yet You have no eyes (because You are formless). You have thousands of forms, 

and yet You have no form of Your own.  
ஏ இமநசண, உங்களுக்கு ஆிக்கக்கரண கண்கள் உள்பண. (கணன்நரல் ீங்கள் 
அமணத்து உிரிணங்களுக்கு உள்ளும் தி இருக்கறநரீ்கள்). ஆணரலும் உங்களுக்கு 
கண்கள் இல்மன (கணணில் ீங்கள் டிற்நர்). உங்களுக்கு ஆிக்கக்கரண 

டிங்கள் உள்பண, ஆணரலும் உங்களுக்கு க ரந்ம் ன்று எரு டிபம்  
இல்மன. 

 

ਸਿਸ ਦ ਹਫਭਲ ਨਨ ਕ ਦ ਗੰਧ ਹਫਨੁ ਸਿਸ ਿਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਿ ਭਿੀ ॥੨॥ 

sahas pad bimal nan ayk pad ganDh bin sahas tav ganDh iv chalat mohee. ||2|| 

You have thousands of immaculate Feet (because You pervade all the creatures), 
yet Youhave no feet (because You are formless). You have thousands of noses, yet 

You have no nose. This Play of Yours entrances me. 
உங்களுக்கு ஆிக்கக்கரண ர ற்ந தரங்கள் உள்பண. (கணன்நரல் ீங்கள் 
அமணத்து உிரிணங்கபிலும் தி இருக்கறநரீ்கள்) ஆினும் உங்களுக்கு தரம் 

இல்மன. (கணணில் ீங்கள் உருற்நர்). உங்களுக்கு ஆிக்கக்கரண பக்குகள் 
உள்பண, ஆினும் உங்களுக்கு பக்கு இல்மன. உங்கபின் இந் ரடகத்மக் கண்டு 

ரன் ிக்கறசநன். 
 

ਸਬ ਭਹਿ ਜਹਿ ਜਹਿ ਿ ਸਇ ॥ 

sabh meh jot jot hai so-ay. 
The light or power flowing in everyone is from the same Supreme Light (God).  

அமணருக்குள்ளும் தரபம்  க்றின் எபிரணது எச உர்ந் எபிில் 
(இமநன்) இருந்து ருகறநது. 

 

ਹਿਸ ਦ ਚਾਨਹਣ ਸਬ ਭਹਿ ਚਾਨਣ ੁਿਇ ॥ 

tis dai chaanan sabh meh chaanan ho-ay. 
The light (power of thinking) illuminating in all, is from the same Eternal lighthouse. 
ல்னரரிடத்றலும் திகர றக்கும் எபிரணது ( றந்றக்கும்  க்ற), அச படிற்ந எபி 

டீ்டினறருந்ச ருகறநது. 
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ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜਹਿ ਰਗਟੁ ਿਇ ॥ 

gur saakhee jot pargat ho-ay. 
But this understanding is revealed only by Guru‟s teachings (that the source of life 

is the same in every one) 
குருின் சதரமணகபின் (ரழ்ின் பனரணது அமணருக்கும் என்சந) 

ரினரகச இந் புரில் கதநப்தடுகறநது. 
 

ਜ ਹਿਸੁ ਬਾਵ ਸੁ ਆਰਿੀ ਿਇ ॥੩॥ 

jo tis bhaavai so aartee ho-ay. ||3|| 

Therefore, accepting what pleases God is His true worship.  
அணரல், இமநணின் ிருப்தத்ம ற்தச, அருக்கரண உண்மரண 

றதரடரகும். 
 

ਿਹਰ ਚਰਣ ਕਵਲ ਭਕਰੰਦ ਲਹਬਿ ਭਨ  ਅਨਹਦਨ ੁ ਭਹਿ ਆਿੀ ਹਆਸਾ ॥ 

har charan kaval makrand lobhit mano andino mohi aahee pi-aasaa. 
O‟ God, my heart longs for Your Divine Name, every day I am thirsty for the nectar 

of Your Name.  
ஏ இமநசண, உங்களுமட புணி ரத்றற்கு ன் இம் ங்குகறநது. 

அனுறணபம்உங்கபின் ரம் ன்னும் சனுக்கரக ரன் ரகத்சரடு இருக்கறசநன் 

 

ਹਕਰਾ ਜਲੁ ਦਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਹਰੰਗ ਕਉ ਿਇ ਜਾ ਿ ਿਰ ਨਾਇ ਵਾਸਾ ॥੪॥੩॥ 

kirpaa jal deh naanak saaring ka-o ho-ay jaa tay tayrai naa-ay vaasaa. ||4||3|| 

O‟ God, Nanak is craving for Your Name like a songbird craves for a drop of rain, 
please bestow Your grace upon me so that I remain absorbed in Your Name. 

ஏ இமநசண, எரு துபி ம ீருக்கரக குில் ங்குது சதரல் ரணக் உங்கள் 
ரத்றற்கரக ங்குகறநரர். ரங்கள் உங்கள் ரத்றல் பழ்கறிருக்க, வு க ய்து 

உங்கபின் கருமம ங்கபின் சல் அருளுங்கள். 
 

ਰਾਗ ੁਗਉੜੀ ੂਰਫੀ ਭਿਲਾ ੪ ॥ 

raag ga-orhee poorbee mehlaa 4. 
Raag Gauree Poorbee, Fourth Guru: 

ரன்கரது குருின் ரகம் ககௌரி பூர்த ீ. 
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ਕਾਹਭ ਕਰਹਧ ਨਗਰ ੁਫਿੁ ਬਹਰਆ ਹਭਹਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਿ ॥ 

kaam karoDh nagar baho bhari-aa mil saaDhoo khandal khanda hay. 
This human body is brimful with the vices of anger and lust, these vices can be 

destroyed only by meeting the true Guru. 
இந் ணி உடம்தரணது ீ எழுக்கங்கபரண சகரதரத்ரலும், கரத்ரலும் 
றம்திபள்பது. உண்மரண குரும  ந்றப்தன் பனரகச, இந் ீ 

எழுக்கங்கமப அறக்க படிபம். 
 

ੂਰਹਫ ਹਲਖਿ ਹਲਖ ਗੁਰ ੁਾਇਆ ਭਹਨ ਿਹਰ ਹਲਵ ਭੰਡਲ ਭੰਡਾ ਿ ॥੧॥ 

poorab likhat likhay gur paa-i-aa man har liv mandal mandaa hay. ||1|| 

But it is only by pre ordained writ that the Guru is met, whose teachings fills the 
mind with love and devotion for God. 

குரும  ந்றக்கும் ிறம கதற்நர்கள் ட்டுச அம  ந்றக்கறநரர்கள். 
குருின் சதரமணகபரல் ணது இமநணின் சல் அன்பு ற்றும் அர்ப்திப்பு 

ன்ந உர்வுகபரல் றம்புகறநது. 
 

ਕਹਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਨੁੁ ਵਡਾ ਿ ॥ 

kar saaDhoo anjulee pun vadaa hay. 
Pay obeisance to the Guru with humility, this is an act of great merit. 

குருிற்கு உங்கள் க்கத்ம திவுடன் ங்குங்கள், இதுச உர்ந் 
றப்புக்கரண க னரகும். 

 

ਕਹਰ ਡੰਡਉਿ ੁਨੁ ਵਡਾ ਿ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

kar dand-ut pun vadaa hay. ||1|| rahaa-o. 
Bow down before Him; this is a virtuous action indeed.  

அருக்கு பன் ிழுந்து ங்குங்கள், இதுவும் ற்தண்புக்கரண  
க னரகும்.(இமடறறுத்ம்) 

 

ਸਾਕਿ ਿਹਰ ਰਸ ਸਾਦ ੁਨ ਜਾਹਣਆ ਹਿਨ ਅੰਿਹਰ ਿਉਭ ਕੰਡਾ ਿ ॥ 

saakat har ras saad na jaani-aa tin antar ha-umai kandaa hay.  
The non-believers do not appreciate the delight of remembering God because the 

thorn of egotism is embedded deep within them.  
இமநணின் சல் ம்திக்மகற்நர்கள், இமநமண றமணில் ககரள்ளும் 

ஆணந்த்ம சதரற்நரல் ிடுகறநரர்கள். கணன்நரல் அர்களுக்குள் கர்ம் ன்னும் 
பள் ஆத்றல் தறந்து உள்பது. 
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ਹਜਉ ਹਜਉ ਚਲਹਿ ਚੁਬ ਦੁਖ ੁਾਵਹਿ ਜਭਕਾਲ ੁਸਿਹਿ ਹਸਹਰ ਡੰਡਾ ਿ ॥੨॥ 

ji-o ji-o chaleh chubhai dukh paavahi jamkaal saheh sir dandaa hay. ||2|| 

More they behave in life with ego, more they suffer, like walking on foot pierced 
with thorn. They ultimately bear the torture of death. 

ரழ்க்மகில் கர்த்றன் றடத்துனறல் ரழ்தர்கள், றகுறரக 
கஷ்டப்தடுகறநரர்கள். அது பட்கபரல் கறறக்கப்தட்ட தரங்கமபக் ககரண்டு டப்தது 
சதரனரகும். அர்கள் இறுறரக த்றன் ககரடுமம அனுதிக்கறநரர்கள். 

 

ਿਹਰ ਜਨ ਿਹਰ ਿਹਰ ਨਾਹਭ ਸਭਾਣ ਦੁਖ ੁਜਨਭ ਭਰਣ ਬਵ ਖੰਡਾ ਿ ॥ 

har jan har har naam samaanay dukh janam maran bhav khanda hay. 
(on the other hand), God loving people remain immersed in His loving devotion and 

are freed from the cycle of birth and death. 
 (றுபுநத்றல்) இமநணரல் ிரும்தப்தடும் க்கள், இமநணின் சல் அன்சதரடும், 
அர்ப்திப்சதரடும் பழ்கற இருகறநரர்கள். அர்கள் திநப்பு இநப்பு ன்ந  க்கத்றல் 

இருந்து ிடுமன கதறுகறநரர்கள். 
 

ਅਹਫਨਾਸੀ ੁਰਖ ੁਾਇਆ ਰਭਸਰੁ ਫਿੁ ਸਬ ਖੰਡ ਫਰਿਭੰਡਾ ਿ ॥੩॥ 

abhinaasee purakh paa-i-aa parmaysar baho sobh khand barahmandaa hay.||3|| 

They realize the indestructible, supreme God, and their fame spreads in all the 
regions of the universe. 

அர்கள் றக உர்ந், அறக்கபடிர இமநமண அநறந்து ககரள்கறநரர்கள். 
அர்களுமட புகழ் திதஞ் த்றலுள்ப அமணத்து கண்டங்கபிலும் திபள்பது. 

 

ਿਭ ਗਰੀਫ ਭਸਕੀਨ ਰਬ ਿਰ ਿਹਰ ਰਾਖ ੁਰਾਖ ੁਵਡ ਵਡਾ ਿ ॥ 

ham gareeb maskeen parabh tayray har raakh raakh vad vadaa hay.  
O‟ God, we are poor and meek, but still Yours. You are the greatest of the great, 

please protect us from the these vices. 
ஏ இமநசண, ரங்கள் மகள் ற்றும் தம் ககரண்டர்கள், ஆணரலும் 

உங்களுமடர்கள். ீங்கள் உர்ந்ர்களுக்கு ல்னரம் உர்ந்ர், வுக ய்து 
இந் ீ எழுக்கங்கபினறருந்து ங்களுக்கு தரதுகரப்பு ககரடுங்கள். 
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰ ੁਟਕ ਿ ਿਹਰ ਨਾਭ ਿੀ ਸੁਖੁ ਭੰਡਾ ਿ ॥੪॥੪॥ 

jan naanak naam aDhaar tayk hai har naamay hee sukh mandaa hay. ||4||4|| 

O‟ Nanak, God‟s Name is the only sustenance and true support, and it is only 
through Naam that we experience the celestial peace. 

ஏ ரணக், இமநணின் ரம் என்சந உண்மரண தும ற்றும் ஆகரம். 
அருமட ரத்றன் ரினரகச ரம் சசனரக அமறம 

அனுதிக்கறசநரம். 
 

ਰਾਗ ੁਗਉੜੀ ੂਰਫੀ ਭਿਲਾ ੫ ॥ 

raag ga-orhee poorbee mehlaa 5. 
Raag Gauree Poorbee, by the Fifth Guru: 
 ந்ரது குருின், ரகம் ககௌரி பூர்த.ீ 

 

ਕਰਉ ਫਨੰਿੀ ਸੁਣਿ ੁਭਰ ਭੀਿਾ ਸੰਿ ਟਿਲ ਕੀ ਫਲਾ ॥ 

kara-o baynantee sunhu mayray meetaa sant tahal kee baylaa. 
O‟ my friends, listen! I submit to you that this human life is the only opportunity to 

follow the Guru‟s teaching (because only Guru can bless you with Naam).  
ஏ ன் ண்தர்கசப, சகளுங்கள்! குருின் சதரமணகமப தின்தற்றுற்கரண எச 
ரய்ப்தரக இந் ணி ரழ்க்மகம கருதுகறசநன். ணச அம உங்களுக்கு ரன் 
 ர்ப்திக்கறசநன். (கணணில் குருரல் ட்டுச உங்களுக்கு இமநணின் ரத்ம 
ஆ றர்றக்க படிபம்). (இப்சதரது) புணிர்களுக்கு ச ம க ய் சண்டி சம். 

 

ਈਿਾ ਖਾਹਟ ਚਲਿੁ ਿਹਰ ਲਾਿਾ ਆਗ ਫਸਨੁ ਸੁਿਲਾ ॥੧॥ 

eehaa khaat chalhu har laahaa aagai basan suhaylaa. ||1|| 

The human life is the opportunity to earn the wealth of God‟s Name, so that you 
will be comfortable in the next world (God‟s court). 

இமநன் ரம் னும் க ல்த்ம  ம்தரறக்க இந் ணி ரழ்க்மக எரு 
ரய்ப்தரகும். அணரல் ீங்கள் அடுத்து ரும் உனகத்றல் (இமநணின் ீற ன்நம்) 

 றரக இருக்கனரம். 
 

ਅਉਧ ਘਟ ਹਦਨਸ ੁਰਣਾਰ ॥ ਭਨ ਗੁਰ ਹਭਹਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ॥੧॥ ਰਿਾਉ ॥ 

a-oDh ghatai dinas rainaaray. man gur mil kaaj savaaray. ||1|| rahaa-o. 
O‟ my mind, every day and night one‟s remaining life is diminishing. Let us make 

this life a success by following the Guru‟s teaching (before it is too late). 
ஏ ன் ணச, எவ்கரரு இவும், தகலும் எருருமட றச் றருக்கும் ரழ்ம 
குமநத்துக் ககரண்சட ருகறநது. குருின் சதரமணகமப தின்தற்றுன் பனம் 

இந் ரழ்க்மகம கற்நற அமட க ய்னரம். (சம் கடக்கும் பன்பு). 
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ਇਿੁ ਸੰਸਾਰ ੁਹਫਕਾਰ ੁਸੰਸ ਭਹਿ ਿਹਰ ਫਰਿਭ ਹਗਆਨੀ ॥ 

ih sansaar bikaar sansay meh tari-o barahm gi-aanee. 
This world is engrossed in vices and cynicism, only a divinely wise person is able to 

swim across the world-ocean of vices. 
இந் உனகம் ீ எழுக்கங்கபரலும், கறுத் ணப்தரன்மரலும் றம்திபள்பது. 
ஆன்றக ஞரணம் கதற்ந ணிர்கள் ட்டுச இந் ீஎழுக்கங்கபரல் றமநந் 

உனகம் ன்னும் கடமன ீந்றக் கடக்க படிபம். 
 

ਹਜਸਹਿ ਜਗਾਇ ੀਆਵ ਇਿੁ ਰਸੁ ਅਕਿ ਕਿਾ ਹਿਹਨ ਜਾਨੀ ॥੨॥ 

jisahi jagaa-ay pee-aavai ih ras akath kathaa tin jaanee. ||2|| 

Only the one, whom God awakens from the slumber of worldly involvements 
andhelps to savor the joy of His Name, understands this indescribable mystery.  
ம இமநன் இந் உனகறல் திமப்பு ன்னும் ஆழ்ந் தூக்கத்றனறருந்து 

ழுப்தி, அருமட ரத்றன் ஆணந்த்ம அனுதிக்க உி க ய்கறநரசர, அர் 
ட்டுச இந் அறக்க படிர க றத்ம புரிந்து ககரள்கறநரர். 

 

ਜਾ ਕਉ ਆ ਸਈ ਹਫਿਾਝਿੁ ਿਹਰ ਗੁਰ ਿ ਭਨਹਿ ਫਸਰਾ ॥ 

jaa ka-o aa-ay so-ee bihaajhahu har gur tay maneh basayraa. 
O‟ my friends, amass only that wealth for which you have come to this world. It is 

only through the Guru that God can dwell in your heart. 
ஏ ன் ண்தர்கசப, ந் க ல்த்ம அமட ீங்கள் இந் உனகறற்கு ந்ீர்கசபர, 
அம ட்டும் றட்டுங்கள். குருின் ரினரக ட்டுச இமநன் உங்கள் ணறல் 

 றக்க படிபம். 
 

ਹਨਜ ਘਹਰ ਭਿਲ ੁਾਵਿ ੁਸੁਖ ਸਿਜ ਫਿੁਹਰ ਨ ਿਇਗ ਪਰਾ ॥੩॥ 

nij ghar mahal paavhu sukh sehjay bahur na ho-igo fayraa. ||3||  
In this way, you will peacefully and spontaneously find God within yourself and 

there will be no more rounds of birth and death for you. 
இந் றில், இமநமண உங்களுக்குள் ீங்கள் அமறரகவும், 

ன்ணில்தரகவும் அநறகறநரீ்கள். இவ்ரறு அநறந்ர்கள் திநப்பு இநப்பு ன்ந 
 க்கத்றல் இருந்து ிடுதடுகறநரர்கள். அர்களுக்கு றுதிநப்பு ன்தது இல்மன. 

 

ਅੰਿਰਜਾਭੀ ੁਰਖ ਹਫਧਾਿ ਸਰਧਾ ਭਨ ਕੀ ੂਰ ॥ 

antarjaamee purakh biDhaatay sarDhaa man kee pooray. 
O‟ all knowing, Supreme Creator, please fulfill this yearning of my mind. 

ஏ அமணத்தும் கரிந், உர்ந் தமடப்தரபிச, ன் ணறன் ிருப்தங்கமப வு 
க ய்து பூர்த்ற க ய்பங்கள். 
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ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਿ ਸੁਖੁ ਭਾਗ ਭ ਕਉ ਕਹਰ ਸੰਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ॥੪॥੫॥ 

naanak daas ihai sukh maagai mo ka-o kar santan kee Dhooray. ||4||5|| 

 that I may serve (remain in the company of) Your true devotees without 
ego, this is the only happiness Your servant Nanak asks for. 

உங்களுமட உண்மரண தக்ர்களுக்கு ரன் கர்ம் இல்னரல் திிமட 
க ய்சண்டும் (ீபள்ப ரட்கமப தக்ர்கபின் துமில்). இந் ஆணந்ம் 
என்மநச உங்களுமட ச கர் ரணக் சகட்கறநரர். (புணிர்கபின் கரல்கபின் 
தூ றரக ன்மண உருரக்கும் அச கறழ்ச் றம ச கர் ரணக் உங்கபிடம் 

சகட்கறநரர்) 
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அர்தஸ் 
[சயண்டுதல்] 
பன்னுலப 

 
அர்ரஸ் ன்ந ரர்த்மக்கு சல்றமன அறகரரிக்கு ிண்ப்தித்ல் 

அல்னது சண்டுல் ன்ந அர்த்ரகும். ல்னரம் ல்ன கடவுபிடபம் 
ற்றும் படிில்னர ம்பமட குரு கறந்த்  ரயறப் அர்களுக்கு 
ிடுக்கப்தடுகறநது. 

 
கலழ்க்கண்ட தத் கதரதுரக அர்ரஸ் ஆம்திப்தற்கு பன்சத 

ர றக்கப்தடுகறநது. இந் ரிகபில் குரு அர்ஜன் சவ் ஜற கூறுரது 
ம்பமட உடம்பு ற்றும் ஆன்ர ரம் ககரண்டுள்ப அமணத்துச 
கடவுபின் ஆ லர்ரம் ஆகும். ரம் அமணரும் அரின் குந்மகள். 
ஆகச ரபம் குந்மகபரக அர்கபின் சமக்கரக கதற்நர்கமப 
சண்டுது சதரல் ம்பமட ஆத்ம மகிட்டு கடவுபிடம் ம் 
சமகளுக்கரக சண்ட சண்டும். 

 
ற்சதரம அர்ரஸ் தன ருடங்கபரக அன் ரர்த்மகளும் 

அபவுகளும்  லக்கற கல்ிரபர்கபரல் டிமக்கப்தட்டு 
 
அருபப்தட்டுள்பது. அர்ரஸ் பன்று பக்கற தரகங்கபரக 

திரிக்கப்தட்டுள்பது. 
 
பல் தரகம் ன்தரது ரர் ஸ்ரீ தககௌற ஜற கற, குரு சகரிந்த்  றங் 

ஜறரல் டிமக்கப்தட்ட தரடல். 
 
அர் ல்னரம் ல்ன இமநமணபம் 9 குருக்கமபபம் புகழ்ந்துள்பரர். 

ரர் படிவுற்நதும் அர் தத்ரது குரு ற்றும் குரு கறந்த்  ரயறப்மத 
புகழ்ந்துள்பரர். 

 
அன் இண்டரம் தரகம்  லக்கற னரற்மந சுருக்கரக கூறுசரடு 

 லக்கறர்கபின் றரகத்மபம் அர்ப்திப்பு உர்மபம் றமணவு கூறுகறநது. 
 லக்கறர்கபின் ீறகநறகமப கரப்தற்கரக உிர் துநந் றரகறகள் ற்றும் 
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ீர்கள் அர்கபின் றரக க ல்கமபபம் அர்கள் இறுற பச்சு ம 
ககரண்டு இருந் ம்திக்மக தற்நறபம் கூறுகறநது. 

 
அன் பன்நரது தரகம்  பகத்றன் ரழ்ில் குனன்கமப 

 றம்ன் {கடவுபின் கதரல் சண்டுது}  லக்கறர்கபின் றரரண 
ரழ்க்மக பமநமபம்  பகத்றன் ம்திக்மக உருரக்குரகும். ரம் 
குருிடம் 5 ீ குங்கபில் (ஆம , சகரதம்,சதரம  ,திமப்பு ற்றும் 
ஆம்) இருந்து ம்ம தரதுகரக்க சண்ட சண்டும். 

 
அர்ரஸ் படிில் ந்கந் ிச ங்கபில் {கல்ரம், திநப்பு, 

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

ARDAS 
Prayer 

அர்ரஸ் 

சண்டுல் 

 

ਿੂ ਠਾਕੁਰ ੁਿੁਭ ਹਿ ਅਰਦਾਹਸ ॥ ਜੀਉ ਹੰਡ ੁਸਬ ੁਿਰੀ ਰਾਹਸ ॥ 

TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS 
(Waheguru ji), You are our master, we (human beings) can only 
plead to you (for our needs), because this body and soul (that 

You have given us) are your blessings. 

(ரசயகுருஜற) ீங்கசப ங்கள் ஜரன் , ரங்கள் (க்கள்) 

உங்கபிடம் ன்நரடி சண்டுது (ங்கள் சமகளுக்கு) 

கணன்நரல் இந் உடலும், ஆன்ரவும் (ீங்கள் ககரடுத்து) 

உங்கள் ஆ லர்ரங்கள். 

 

ਿੁਭ ਭਾਿ ਹਿਾ ਿਭ ਫਾਹਰਕ ਿਰ ॥ ਿੁਭਰੀ ਹਕਰਾ ਭਹਿ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥ 

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

You are our mother and father (our Creator), we are Your 
children.In your Grace are many joys and comforts. 
ீங்கசப ங்கள் ரய் ற்றும் ந்ம (ங்கமப 

சரற்றுித்ர்) ரங்கள் உங்கள் குந்மகள்.உங்கள் 

கருமிசன றமந ஆணந்பம், தரதுகரப்பும் இருக்கறநது. 
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ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਿੁਭਰਾ ਅੰਿ ੁ॥ ਊਚ ਿ ਊਚਾ ਬਗਵੰਿ ॥ 

KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT 
Nobody knows the extent of Your creation.O’ God, You are 

higher than the highest (there is nobody like You). 

உங்களுமட தமடப்தின் அபம ரலும் கரிந்து 

ககரள்ப படிரது கடவுமப ீங்கள் சன்மரணர் 

{உங்கமபப் சதரன்சநரர் ரும் இல்மன.} 

 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਿੁਭਰ ਸੂਹਿਰ ਧਾਰੀ ॥ ਿੁਭ ਿ ਿਇ ਸੁ ਆਹਗਆਕਾਰੀ ॥ 

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. 

இந் கரத் உனகச உங்கபின் புணி ீறின் தடிச எச 

ரமனில் கரடுக்கப்தட்டது சதரல் இங்குகறநது. 

உங்கபரல் சரற்றுிக்கப்தட்ட அமணத்துச உங்கபின் 

ஆமப்தடிச இங்குகறநது . 

 

ਿੁਭਰੀ ਗਹਿ ਹਭਹਿ ਿੁਭ ਿੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥ 

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

Your devotee, is beholden to You forever. 
ீங்கள் ரர் ன்ததும் ீங்கள் வ்பவு கதரிர் ன்ததும் 

ீங்கள் ட்டுச அநறந்து. உங்கபின் தக்ன் ன்றும் 

உங்களுக்கு கடமப்தட்டர். 
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ੴ ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਿਹਿ॥ 

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  
God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God).  

கடவுள் எருச. ல்னர கற்நறகளும் அந் ிந்மரண 

குருரல் (கடவுள்) அருபப்தடுதமச. 

  

ਸਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਸਿਾਇ ।। 

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

doers help us!  

ங்கள் றப்திற்குரி ீம புரிதர்கமப அபிக்கும் 

கடவுசப, ங்களுக்கு உவுரீ்கபரக! 

 
ਵਾਰ ਸਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਕੀ ਾਿਸਾਿੀ ੧੦|| 

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

றப்திற்குரி கடவுபின் ழுச் றப் தரடல்கள், தத்ரது 

குருரல் தரடப்தட்டது. 

 

ਹਰਿਭ ਬਗਿੀ ਹਸਭਹਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਹਧਆਇ॥  

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)  

ீம புரிதர்கமப அறக்கும் கடவுமப, பனறல் ணறல் 

இருத்ற திநகு குருரணக்- மக றமணவு ககரள்பல் சண்டும். 

(அர்கபின் ஆன்ீக தங்கபிப்மத றமணவு ககரள்ளுல் 

சண்டும்). 
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ਹਪਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਿ ਅਭਰਦਾਸ ੁਰਾਭਦਾਸ ਿਈ ਂਸਿਾਇ॥  

Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai  
Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar 
Das and Guru Ram Das; May they help us! (dwell on their 

spiritual contribution) 

திநகு குரு அங்கத், குரு அர் ரஸ் ற்றும் குரு ரம்ரஸ் 

ஆகறர்கமப றமணத்து றரணம் க ய் சண்டும். 

அர்கபின் உிம ரடசண்டும். (அர்கபின் ஆன்ீக 

தங்கபிப்மத றமணவு ககரள்ளுல் சண்டும்). 

 

 ਅਰਜਨ ਿਰਗਹਫੰਦ ਨ  ਹਸਭਰ ਸਰੀ ਿਹਰਰਾਇ ॥  

Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai 
Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and 

Respected Guru Har Rai. (dwell on their spiritual contribution) 

குரு அர்ஜன், குரு யர் சகரதிந்த் ற்றும் றப்திற்குரி குரு 

யர் ரய் அர்கமப றமணத்து றரணிக்க சண்டும். 

(அர்கபின் ஆன்ீக தங்கபிப்மத றமணவு ககரள்ளுல் 

சண்டும்). 

 
ਸਰੀ ਿਹਰਹਕਰਸਨ ਹਧਆਈਂ ਹਜਸ ਹਡਠੈ ਸਹਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥  

Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye 
Remember and meditate upon respected Guru Har Krishan, by 

having the sight of whom, all pains vanish. (dwell on his 
spiritual contribution) 

ரருமட தரர்ம தட்டரசன ம் னறகள் அமணத்தும் 

மநந்து ிடுசர, றப்திற்குரி குரு யர் கறருஷ்ன், 

அம றமணவு கூர்ந்து றரணிக்க சண்டும். (அர்கபின் 

ஆன்ீக தங்கபிப்மத றமணவு ககரள்ளுல் சண்டும்).\ 
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ਿਗ ਫਿਾਦਰ ਹਸਭਹਰ ਘਰ ਨਉ ਹਨਹਧ ਆਵ ਧਾਇ॥ 

Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai 
Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of 

spiritual wealth will come hastening to your home. 

குரு சக் தகதூர்- றமணவு கூர்ந்ரல், ஆன்றக க ல்த்ம 

அமடற்கரண என்தது றபமநகளும் உங்கள் டீு சடி 

ரும். 

 

ਸਬ ਿਾਂਈ ਿਇ ਸਿਾਇ॥  

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

 கடவுசப! ங்களுக்கு ல்னர இடத்றலும் உங்கள் உிம 

அபித்து  ரிரண தரமில் ற டத்துங்கள்  
 

ਦਸਵਾਂ ਾਿਸਾਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਹਫੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿਫ ਜੀ! ਸਬ ਿਾਂਈ ਿਇ ਸਿਾਇ॥  

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

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

றப்திற்குரி தத்ரது குரு சகரதிந்த்  றங், அர்கமப 

றமணவு கூறுங்கள். (அர்கபின் ஆன்ீக தங்கபிப்மத 

றமணவு ககரள்ளுல் சண்டும்).கடவுசப!ங்களுக்கு ல்னர 

இடத்றலும் உி அபித்து  ரிரண தரமில் ற 
டத்துங்கள். 

 
 

 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਦਸਾਂ ਾਿਸਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਿ ਸਾਹਿਫ ਜੀ ਦ 
 ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ  

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

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

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

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

றப்திற்குரி குரு கறந்த்  ரயறப்-தின் உள்சப கதரறந்துள்ப 

தத்து ரஜரக்கபின் புணி எபிம றமணத்து றரணம் 

க ய்பங்கள். உங்கள் றமணவுகமப அரின் புணி 

தடிப்திமணகபின் தரல் றருப்தி குரு கறந்த் ரயறப்மத 

கரணுரல் ஆணந்ம் அமடபங்கள். அமணரும் 

கூறுங்கள்: ரசயகுரு (ிப்திற்குரி கடவுசப).  
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ੰਜਾਂ ਹਆਹਰਆ,ਂ ਚਿਾਂ ਸਾਹਿਫਜਾਹਦਆ,ਂ ਚਾਲਹੀਆ ਂਭੁਕਹਿਆ,ਂ ਿਠੀਆ ਂਜੀਆ,ਂ ਿੀਆ,ਂ ਹਜਨਹ ਾ 
ਨਾਭ ਜਹਆ, ਵੰਡ ਿਹਕਆ,ਂ ਦਗ ਚਲਾਈ, ਿਗ ਵਾਿੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਹਡਿੱਠ ਕੀਿਾ, ਹਿਨਹ ਾਂ ਹਆਹਰਆ,ਂ 

ਸਹਚਆਹਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਿਗਰੁ!ੂ 

Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, 
Huthiya, Jupiya, Tupiya, Jina Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg 

Chalaaee, Teg Vaahee, Dekh Ke Andhith Keetaa, Tinhaa 
Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da Dhiyaan Dhar Ke Bolo 

Ji Waheguroo 
Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons 
(of Guru Gobind Singh); of the Forty Martyrs; of the brave 

Sikhs of indomitable determination; of the devotees steeped in 
the colour of the Naam; of those who were absorbed in the 

Naam; of those who remembered the Naam and shared their 
food in companionship; of those who started free kitchens; of 

those who wielded their swords (for preserving truth); of those 
who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were 

pure and truly devoted ones; 
everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

அன்புக்குரிர்கள் ஆண ரின் க ல்கமபபம், குரு சகரதிந்த்  றங்கறன் ரன்கு 

திள்மபகபின் க ல்கமபபம்,  லக்கறர்கபின் ீறகநறகமப கரப்தற்கரக 

உிர்துநந் ரற்தது றரகறகபின் க ல்கமபபம் றமணவு கூர்ல் சண்டும். 

ீறக்க  லக்கறர்கபின் ிடரப்திடிரண ண உறுறமபம், 'ரம்' ன்தறல் 

பழ்கற தக்ர்கமபபம், 'ரம்' ன்தறல் ஈர்க்கப்தட்ட அமணமபம், 'ரம்' 

ன்தம றமணில் இருத்ற ங்களுமட உம  பகத்துடன் 

தகறர்ந்துண்ணும் அமணமபம் றமணில் இருத் சண்டும். இன   பக 

உமநகமப ஆம்தித்ர்கமபபம், ன்  க்றம கரருர் 

உண்மம கரப்தற்கரக உதசரகப்தடுத்துகறநசநர, ர் எருர் ற்நரின் 

குமநகமப நக்கறநரர்கசபர அர்கள் அமணரும் அர்கபின் க ல்களும் 

றமணவு கூநப்தட சண்டும். சசன குநறப்திடப்தட்ட அமணரும் 

தூய்மரணர்கள் ற்றும் உண்மரண அர்ப்திப்பு ண்ம் உமடர்கள். 

அமணரும் கூறுங்கள் : ரசய குரு (ிப்திற்குரி கடவுசப) 
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ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਸੰਘਾਂ ਹਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਿਿ ਸੀਸ ਹਦਿੱ ਿ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆ ਂਲੁਿਾਈਆ,ਂ 

ਚਰਖੜੀਆਂ ਿ ਚੜ, ਆਹਰਆ ਂਨਾਲ ਹਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਹਰਆ ਂਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆ ਂ

ਕੀਿੀਆ,ਂ ਧਰਭ ਨਿੀਂ ਿਾਹਰਆ, ਹਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਹਨਫਾਿੀ, ਹਿਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਹਧਆਨ 

ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund 
Bund Kuttai, Khopriya Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa 

Naal Chiraae Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee Kurbaniya 
Keethiya, Dharam Nehee Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal 

Nibaahee, Tina Dee Kamaaee Daa Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji 
Waheguroo 

Think of and remember the unique service rendered by those 
brave Sikh men and women, who sacrificed their heads but did 

not surrender their Sikh Religion; Who got themselves cut to 
pieces from the joints of the body; Who got their scalps 

removed; Who were tied and rotated on the wheels and broken 
into pieces; Who were cut by saws; Who were flayed alive; Who 
sacrificed themselves to upkeep the dignity of the Gurdwaras; 

Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh 
Religion and saved their hair uncut till their last breath;  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
ீறக்க  லக்கற ஆண்களும் கதண்களும் கல்னரம்  லக்கற த்ம 

ிட்டுக்ககரடுக்கரல், ங்கள் உிம றரகம் க ய்ரர்கசபர அர்கமப 

றமணவுகூர்ல் சண்டும். ங்கள் உடல் துண்டு துண்டரக கட்டப்தடும் சதரதும், 

ங்கள் மன படி பழுரக  றரய்க்கப்தட்ட சதரதும்,  க்கத்றல் கட்டப்தட்டு 

உருட்டப்தட்டு ன் உடல் உமடந் சதரதும், ம்தத்ரல் கட்டப்தடும் சதரதும், 

உிசரடு ககரளுத்ப்தட்ட சதரதும் ங்கள் த்ம ிட்டுக்ககரடுக்கரல் உிர் 

றரகம் க ய்ர்கமப றமணவுகூர்ல் சண்டும். குருதுரரின் 

ரிரமம றமனறறுத்துற்கரக உிர் றரகம்க ய்ர்கமபபம், 

ங்களுமட  ம்திக்மகம ிட்டுக்ககரடுக்கரர் கமபபம்,ர் எருர் 

 லக்கற த்மபம் ன்னுமட மனபடிமபம் இறுற பச்சும 

கரப்தரற்றுகறநரசர அர்கள் அமணரும் றமணவு கூநப்தட சண்டும். 

அமணரும் கூறுங்கள் :ரசய குரு (ிப்திற்குரி கடவுசப). 
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ੰਜਾਂ ਿਖਿਾਂ, ਸਰਫਿੱਿ ਗੁਰਦੁਆਹਰਆ ਂਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

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)! 

அமணத்து குருதுரர கமபபம்,  லக்கற  க்கமபபம் 

றமணவு கூறுங்கள். அமணரும் கூறுங்கள்:ரசய குரு 

(ிப்திற்குரி கடவுசப). 

 

ਹਰਿਭ ਸਰਫਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਿ ਜੀ, ਸਰਫਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਹਿਗੁਰ,ੂ ਵਾਹਿਗੁਰ,ੂ 

ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਹਚਿ ਆਵ, ਹਚਿੱ ਿ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਫ ਸੁਖ ਿਵ। 

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. 

பனரரக றப்திற்குரி பழு கரல்மர - வும் கடவுபின் 

கதரல் இமநந்து சண்ட சண்டும் அன் ிமபரக 

அர்களுக்கு அமறபம்  ந்சரபம் அருபப்தடும். 
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ਜਿਾਂ ਜਿਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਫ, ਿਿਾਂ ਿਿਾਂ ਰਹਿਆ ਹਰਆਇਿ, ਦਗ ਿਗਫ਼ਿਹਿ, 

ਹਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੰਿ ਕੀ ਜੀਿ, ਸਰੀ ਸਾਹਿਫ ਜੀ ਸਿਾਇ, ਖਾਲਸ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ  ਜੀ 
ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

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)! 

கடவுள் அரின் கருமமபம், தரதுகரப்மதபம் 

கரல்மரக்களுக்கு, அர்கள் ங்கு இருந்ரலும் 

ங்குரரக.  பகத்றன் ன்மமபம் தரதுகரப்மதபம் 

உறுறப்தடுத் கரல்மர க்கள் தரடுதட சண்டும். அறல் 

கற்நற அமடவும் சண்டும். கடவுள் அரின் கருமம 

கரல்மரக்கபிடம் அருப சண்டும். கடவுசப ம்ம 

அடக்கு பமநினறருந்து ககரடுங்சகரன்மில் இருந்தும் 

கரப்தரற்ந சண்டும். கரல்மர க்கள் சம்தட உ 

சண்டும். அமணரும் கூறுங்கள்:ரசய குரு 

(ிப்திற்குரி கடவுசப). 
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ਹਸਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਹਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਿ ਦਾਨ, ਹਫਫਕ ਦਾਨ, ਹਵਸਾਿ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ 
ਹਸਰ ਦਾਨ,ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਹਭਰਿਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆ,ਂ ਝੰਡ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, 

ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ!!  

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)! 

 லக்கறர்களுக்கு  லக்கற ம் அபித்துள்ப தரிசுகள் ஆது: 

ீபரண படி,  லக்கற  ட்டங்கமப கூர்ந்து சரக்கும் றநன், 

ஆன்ீக அநறவு,றமனரண ம்திக்மக ற்றும் 'ரம்' னும் 

றகப்கதரி தரி ரகும்.கடவுசப! இந் தரடகக்குழுவும், 

இடபம், ககரடிகளும் ன்கநன்றும் றமனத்றருப்தரகுக; 

ன்றும் உண்மச கற்நற கதறுரகுக. 

அமணரும் கூறுங்கள்:ரசய குரு (ிப்திற்குரி 

கடவுசப). 
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ਹਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਿ ਉੱਚੀ ਭਿ ਿ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਹਿਗਰੁ।ੂ  
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. 

அமணத்து  லக்கறர்கபின் ணபம் ன்றும் திவுடனும், 

அர்கபின் கய்நறவு சன்மப்தடுத் தட்டரக 

இருக்கட்டும். கடவுசப! ீங்கசப கய்நறின் தரதுகரனர். 

அமணரும் கூறுங்கள்:ரசய குரு (ிப்திற்குரி 

கடவுசப). 

 

ਿ ਹਨਭਾਹਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਹਨਿਾਹਣਆ ਂਦ ਿਾਣ, ਹਨਹਟਆਂ ਦੀ ਟ, ਸਿੱਚ ਹਿਾ, ਵਾਹਿਗਰੁ!ੂ ਆ ਦ 
ਿਜਰੂ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਿ 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….. 

 உண்மரண ந்மச, ரசய குரு! ீங்கசப  ரதுக்கபின் 

ன்றப்பு, உிற்ந ர்கபின் தனம், டீு அற்நர்களுக்கு 

டீு. ரங்கள் உங்கபின்பன்ணிமனில் ங்கள் 

சண்டுல்கமப திவுடன் சகரருகறசநரம். 

 
(substitute the occasion or prayer made here).  

 (இங்கு ிச த்ம தற்நறசர அல்னது ற்கரக 

சண்டுல் சற்ககரள்பப்தடுகறநசர அமப்தற்நறசர 

குநறப்திடனரம்) 
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ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫਿੱਿ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  
Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De 

Kaaraj Raas Karney. 
Kindly pardon our errors and shortcomings in reciting the above 

Prayer. Kindly fulfill the objects of all. 
சசன தரடப்தட்ட சண்டுனறல், ங்கள் றுகமபபம் 

குமநகமபபம் கதரறுத்ருப சண்டும். ல்னர 

இனக்குகமபபம் றமநசற்ந சண்டும். 

 
ਸਈ ਹਆਰ ਭਲ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਭਹਲਆਂ ਿਰਾ ਨ ਹਚਿੱ ਿ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਿਰ ਬਾਣ 

ਸਰਫਿੱਿ ਦਾ ਬਲਾ।  
Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak 

Naam Chardi Kala, Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa 
Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, 
we may remember and meditate upon Your Name. O’ God! may 

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

உங்களுமட உண்மரண கரண்டர்கமப  ந்றக்கும் 

ரய்ப்மத அருப சண்டும் ண சண்டுகறசநரம். 

கணன்நரல் அர்கமப  ந்றப்தரல் உங்கமப றமணத்து 

உங்கள் கதம றரணிக்க படிபம். கடவுசப! உங்கள் கதர் 

(குருரணக்- கரல் அநறப்தட்டது) ன்றும் ஆன்ரம 

சன்ம தடுத்ட்டும். உங்கள் ிருப்தப்தடி அமணத்தும் 

க றக்கட்டும். 
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ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਪਿਹਿ  

Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh 
The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 

கடவுளுக்கு உரிது கரல்மர, அணரல் அன் கற்நற ன்தது 

கடவுபின் கற்நறசரகும். 
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 க்கன நத தத்துயங்கள் 
 

 லக்கற ம் த்துங்கபில் ணித்ன்மரணது. அது த்ரூத ன்ம 
ற்றும் ி ரனரண தரர்மபம் ககரண்டது. ஆன்ீக உனகத்றலும், புந 
உனகத்றலும் அன் கற்று ஆரற்ந அணுகு பமநம கமடப்திடிப்தச 
 லக்கற த்றன் ணித் ன்மரகும்.  லக்கற   ரஸ்றம் பிமம 
அடிப்தமடரகக் ககரண்டது.  லக்கற  சகரட்தரடுகள் ணிணிணின் 
கடமகளுக்கும் ( ங்கத்)  பகத்றன்தரல் அனுமட கடமகளுக்கும் 
பண்தரடு இல்னரரறு அமந்றருக்கும். 

 

   லக்கற ம் அண்ம கரனத்றல் சரன்நற ம் ஆகும். குருரணக் 
ன்தரல் 500 ருடங்களுக்கு பன்பு சரற்றுிக்கப்தட்டது.  லக்கற த்றன் 
ம்திக்மகரணது 'எரு பன்மரண  க்ற' அச உனகத்ம 
சரற்றுித்ர் ன்தரகும்.  லக்கற ம் க்களுக்கு படிில்னர 
சதரின்தத்ம அமடற்கரண தரம அமத்து ருசரடு, உனகறல் அன்மத 
தப்புகறநது. எச கடவுள், அச கரனம், இடம் அமணத்றற்கும் 
அப்தரற்தட்டர் ன்ந ம்திக்மகம உமடது. 
  

 லக்கற ம், கடவுள் எருச அச உருரக்குதர், கரப்தர், அறப்தர் 
ன்றும், அர் உருற்நர் ன்தறலும் அம ர ம்திக்மக உமடது. 
கடவுள் அரம் டுப்தர் ன்தறல் ம்திக்மகற்நது.  லக்கற ம் 
கடவுளுக்கும்,கதண் கய்ங்களுக்கும் ற்றும் கடவுபர்கபின் 
றத்சரன்நனரண குருரர்களுக்கும் குறகமப குத்து திரித்துப் 
தரர்க்கில்மன. 
 

 லக்கற த்றல் அநகநறகளும்,  கநறகளும் என்நரக திப்தம. 
எவ்கரரு ணிணினும், எழுக்க கநறபமநகமப ணறல் ஆப் தறத்து 
அன்தடி எவ்கரரு ரமபபம் ரழ்ச ஆன்ீக பர்ச் றக்கு தும 
றற்கும். சர்ம, கரும, ரரப ணப்தரன்ம, கதரறும, திவு ஆகற 
எழுக்க கநறபமநகமப ணின் ன் பற் றரல் கரடர்ந்து 
தின்தற்றுரலுச பர்த்துக் ககரள்ப படிபம். கதரி கரன்கபின் 
ரழ்க்மகம பன்னுரரக ககரண்சட ணின் அவ்றில் திக்க 
சண்டும்.திநப்பு, இநப்பு ன்ந  க்கத்ம உமடத்து கடவுபிடம் 
க்கறதடுச ணிணின் சரக்கரக இருக்க சண்டும் ன்தமச  லக்கற 
ம் சதரறக்கறநது. குருின் றகரட்டுனறன்தடி டப்தரலும், ‘ரம்’ ன்ந 
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கதரில் றரணிப்தலும், ரணம் ர்ம் பனற கரரிங்கபில் 
ஈடுதடுரலும் கடவுபிடம் க்கறமட இலும். 
 

கடவுபிடம் பழு ஈடுதரடு ன்ந த்துத்மச, 'ரம் ரர்க்' 
னறபறுத்துகறநது. ணி ணின் பக்ற கதந ந்து குங்கபரண: கரம் 
(ஆம ), குசரத் (சகரதம்), சனரத (சதரம ), சரய (திமப்பு) ற்றும் 
அயங்கரர் (கர்ம்) ஆகற ந்மபம் அடக்கற ஆப சண்டும். ிம் 
இருப்தது, சரன்பு சரற்தது, றறத்ம் தரர்ப்தது,  ரத்றம க ல்து 
சதரன்ந  டங்குகமப  லக்கற ம் றரகரிக்கறநது. குரு கறந்த்  ரயறப்தின் 
சதரமணகமபப் தின்தற்நற டக்க சண்டும். தக்ற ரர்க்கத்மபம், 
கடவுபிடம் பழு ஈடுதரட்மடபச  லக்கற ம் னறபறுத்துகறநது. கறரன் 
ரர்க் (அநறவு றப்தரம) ற்றும் கம் ரர்க் (க ல் றப்தரம) சதரன்ந 
ரர்க்கங்கபின் பக்கறத்துத்மபம் அங்கலகரிக்கறநது. ஆன்றக குநறக்சகரமப 
அமட கடவுபின் கரும பக்கறம் ன்தம லுரக அநறவுறுத்துகறநது. 
 

 லக்கற ம் ணீரண  ரர ரழ்க்மக மடபமநக்கு ற்ந ரகும். 
இல்னந ரழ்க்மக (கறகஸ்ம்) இமநபக்றம கதந எரு மடில்மன, 
ன்தம  லக்கற த்றன் ம்திக்மக ஆகும். இமந பக்றமப் கதந துநவு 
றமனசர,  ன்ர  றமனசர அ றற்நது. புந உனகம் ற்தடுத்தும் 
இடர்கபினறருந்தும்,  தனத்றல் இருந்தும் ம்ரல் திரிந்து ர 
இலும்.தக்ன், உனகத்றன் குப்தங்கள் ற்றும் தற்நத்றல் இருந்து ினகற 
ர கற்க சண்டும். தக்ன், குறபமட தமடீன் சதரனவும், 
 றநந்துநி சதரனவும் ர சண்டும். 
 

 லக்கற ம்   ரர்தற்ந கதரது சரக்கம் உமட  ம் ன்தரல்,  ரற, 
, இணம் ற்றும் தரனறண தரகுதரடுகள் அற்நது. கடவுபின் தரர்மில் 
க்கள் அமணரும்  ரணர்கள் ன்ந கருத்துமடது. குருக்கள் ஆண் 
கதண் இருரும்  ரணர்கள் ன்தம அநறவுறுத், கதண்  றசுக்ககரமன 
ற்றும் உடன்கட்மட றுல் சதரன்ந மடபமநகமப அநச றுத்து`. 
அர்கள் ிம றுத்ம ஆரித்ணர் ற்றும் கதண்கள் தர்ர 
அிம அநச றுத்ணர். கடவுள் எருசண ன்தம அநறவுறுத் 'ரம்' 
ன்ந புணி கதம ணறல் இருத்ற றரணம் க ய்து ரண ர் 
கரரிங்கபில் ஈடுதட அநறவுறுத்றணர். எரு ணின் ன்மண றப்பு 
றக்கணரக கரு, அன் ன்னுமட எவ்கரரு ரள் சமமபம் 
றரரண (கறத் கர்ர) பமநில் உமத்துகதந சண்டுச ி திச்ம  
ற்தது அல்னது நரண பமநகபரசனர கதநக்கூடரது ன்தம 
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அநறவுறுத்றணரர். ‘’யண்ட  க்ணர’' தகறர்ந்து ரழுல்  பக கடமரக 
கருப்தடுகறநது.  
 

ல்னரம் ன்மக்சக, ன்மச டக்கும் ன்தம டுத்துமக்கறநது 
இம்ம். ீம டந்து ிடுசர ன்ந கருத்மச ற்கரது. இந் 
ரழ்க்மகக்கு குநறக்சகரளும் இனக்கும் இருப்தரக ம்புகறநரர்கள். அது 
அர்களுக்கு ன்மணபம் கடவுமபபம் புரிந்துககரள்ப எரு ரர்க்கத்ம 
அபிக்கறநது. ணின் ரன் க ய்பம் எவ்கரரு க லுக்கும் ரசண 
கதரறுப்சதற்க சண்டும், க ல்கபின் ிமபவுகளுக்கு ரன் கதரறுப்தல்ன 
ன்று ட்டிக் கறக்க படிரது. அணரல் க ய்பம் கரரிங்கபில் 
கணத்துடன் க ல்தடுது எவ்கரருமட கடமரகும். 
  

 லக்கறர்கபின் ஆற நூல் குரு கறந்த்  ரயறப்சத றத்ற குரு.  லக்கற த்றல் 
ட்டுச அர்கபின் ஆற நூசனகுருரக றக்கப்தடுகறநது. குருரக 
(சயரரி) ணிர்கமப ரும் ற்கில்மன. 
 

Courtesy www.sikhpoint.com 
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Philosophy of Sikhs 
 

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

Courtesy www.sikhpoint.com 
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 க்கனர்கின் தலப்லகனின் பக்கனத்துயம் 
 

மனப்தரமக  லக்கறர்கபிடம் இருந்து திரிக்க படிர எரு தகுறரக 
தரர்க்கப்தடுகறநது.  லக்கற  சரன்நலுக்கு கரரண குரு ரணக் கரனம் 
ககரண்சட மனப்தரமக  லக்கறர்கபின் திரிரண கதரருபரக இருந்துள்பது. 
 லக்கறர்களுக்கு மனப்தரமக ன்தது அ ணின் கறரீடத்ம ிட சனரணது. 

 

  க்கனர்கின் தலப்லக “தஸ்தர் ” ன் நற்பரு பனபலும் 
அனப்டுகது. அதன் பருள் குருயின் ஆ ர்யதம் ன்சதடு 
பதடர்புலடனது. இந்த யர்த்லதகள் ல்ம் ஆண்களும் பண்களும் 
தங்கள் பயட்டப்டத தலபடிலன நலப்தற்கக அணிபம் துணிலன 
குப்தகும். தலப்லக ன்து எரு ீண்ட துணினல் தலலன 
சுற் அணியதகும். 

 

குரு சகரிந்த்  றங் படிகட்ட தடரல் இருப்தம எரு கட்டரரக 
ந்து K’s அல்னது ந்து ம்திக்மகில் குநறப்திட்டரலும்  லக்கற த்சரடு 
மனப்தரமக அிது  லக்கற ம் கரடங்கப்தட்ட கரனத்றல், அரது 
1,469 இருந்ச கமடப்திடிக்கப்தட்டு ருகறநது. உனகத்றல்  லக்கற ம் என்சந 
மனப்தரமக அிம அமணருக்கும் கட்டரரக்கற எச ம். சற்கு 
ரடுகபில் மனப்தரமக அிபம் கதரும்தரனரண க்கள்  லக்கறர்கள். 

 

பம்ரினநக தலப்லக அணியது நரினலதனகவும் எரு உனர் 
குடி நக்களுக்க எரு பருக யிக்கப்ட்டு யருகது. இந்தனயில் 
மங்கத்தல்  பகத்தல் உனர் குடினில் ிந்த ஆண்கள் நட்டுசந 
தலப்லக அணிந்து யந்தர்.  

 
 பகனர்கள் ஆட் ற கரனத்றல் பஸ்னறம் க்கள் ட்டுச 

மனப்தரமக அி அனுறக்கப்தட்டணர். பஸ்னறல்னர அமணரும் 
மனப்தரமக அி மட ிறக்கப்தட்டது  
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குரு சகிந்த்  ங் பகனர்கின் இந்த  ட்டத்லத தர்த்து 
 க்கனர்கள் அலயலபபம் தலப்லக அணின அவுறுத்தர். அதன் 
பம் அயர் யகுத்த உனர்ந்த எழுக்க பபலகள் அயருலடன 
கல்ஸ பதண்டர்கள்  

 
அங்ககரிக்கர்கள் ன்று அர்த்தநகும். அயர் தன் கல்ஸ 

பதண்டர்கள் உகத்தன் ர்லயனில் தித்து பதரின சயண்டும் ன்றும் 
அயர்கள் உறுதபடன்  க்கன குருக்கள் அலநத்துக் பகடுத்த தி யம 
லதனில் னணிக்க சயண்டும் ன்றும் யிரும்ிர். இவ்யறு குருயின் 
சக்கப்டி தலப்லக அணிந்த  க்கன  நன லடயபீன் சன் 
 க்கனர்கள் சுநக அலடனம் கணப்ட்டர்கள். 

 

  லக்கற ஆண்கசபர கதண்கசபர மனப்தரமக அிபம் சதரது அது 
அர்கபின் உடனறன் எரு தரகரக கருப்தடுகறநது, மனில் அிபம் எரு 
துிரக அல்ன. மனப்தரமக அின் கரங்கள் தன: 
இமநம,அர்ப்திப்பு, சுரிரம, துிச் ல், கடமபர்ச் ற ண 
தனப்தன கரங்கள் இருப்தினும்,  லக்கறர்கள் அிற்கு கரம் 
கரல்மர குரு சகரதித்  றங்கறடம் கரட்டும் அன்பு, அடிதில், ற்றும் 
ரிரமம குநறக்கறநது. 

 

தலப்லக ன்து அயர்களுக்கு குருயின் ரிசு ஆகும். 
தலப்லகலன நகுடம் சல் தரித்து யிமப்புணர்வுடன் கடலநலன 
ஆற் அரினலணனில்  ங் ஆகவும் பகௌர்ககவும் அநர்கன்ர். 
ஆண்கள் பண்கள் இருயருக்கும் இது அயர்கின் உரிலந, நகலந 
நற்றும் தித்தன்லநலன டுத்துக்கட்டும் அலடனம் ஆகும். இதுசய 
நற்யர்களுக்கு ம் படியற் யழ்லய யழ்யது சன் சதற்த்லத 
உருயக்குயசதடு, அந்த யழ்லய ம் ச லய ப ய்யதற்கக 
அர்ப்ணிக்க சயண்டும் ன்தன் அகுனகும். தலப்லக அணியது 
பழுத அர்ப்ணிப்பு உணர்லய தயிப சயபன்லபம் குப்ிடுயது 
அல். ீங்கள் தலப்லக அணிந்து தித்து ற்க சயண்டும் ன்று 
படிவு டுக்கும்சது 600 சகடி நக்களுக்கு டுயில் னநற் 
திநிதக அனப்டுகர்கள். இதுசய தல ந்த ப னகும். 
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Importance of Sikh Turban 
 

Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru 
Nanak, the founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a 
lot more than a crown is to a king. 
 
„Dastar‟ is another name for the sikh turban which relates to „Blessing of the Guru‟. 
All these words refer to the garment worn by both men and women to cover their 
unshorn hair.It is a headdress consisting of a long scarf-like piece of cloth worn 
around the head. 
 
Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind Singh as one 
of the Five K's or five articles of faith, it has long been associated with Sikhism since 
the very beginning of Sikhi in 1469. Sikhism is the only religion in the world in 
which wearing a turban is mandatory for everybody. Vast majority of people who 
wear turbans in the Western countries are Sikhs. 
 
Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an item once 
reserved for nobility only. In older times, in India the turban was only worn by men 
of high status in society. During the Mughal domination of India, only 
the Muslims were allowed to wear a turban. All non-muslims were strictly barred 
from wearing a turban. 
 

Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of 
his Sikhs to wear the turban. This was to be worn in recognition of the high moral 
standards that he had charted for his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be 
different and to be determined "to stand out from the rest of the world" and to 
follow the unique path that had been set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned 
Sikh has always stood out from the crowd, as the Guru intendedhis 'Saint-Soldiers' 
to be easily recognizable. 
 
When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band 
of cloth, for it becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a 
turbanmay be many such as sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety 
etc. but why the Sikhs wear it is mainly to show their love, obedience and respect 
for the founder of the Khalsa Guru Gobind Singh. 
 
 
The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and 
Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For 
men and women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
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uniqueness. It is a signal to others that we live in the image of Infinity and are 
dedicated to serving all. The turban doesn't represent anything except complete 
commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand 
fearlessly as one single person standing out amongstsix billion people. It is a most 
outstanding act. 
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 க்கன நதத்தல் பண்கின் ங்கு 

 லக்கற க் ககரள்மக கதண்களுக்கு ஆன்ீக உர்ம ிமத்து ககரள்ப 
  உரிம அபிப்தசரடு ஆண்களுக்கு றகரகவும் கருப்தடுகறநரர்கள் 
கதண்களுக்கு  கூட்டத்ம கூட்டவும் (அக்யண்ட் தரட்) ஆற நூமன 
ர றப்தற்கும்  கூட்டத்றல் தரடல் இம க்கவும் குருரக தி 

க ய்வும் உரிம அபிக்கப்தட்டுள்பது கதண்கள் அமணத்து  கனரச் ர 
 பக ற்றும்    ரர்தற்ந றகழ்ச் றகபில் தங்சகற்க 

அனுறக்கப்தட்டுள்பணர். கதண்களுக்கு   உரிம அபிப்தறல் 
 லக்கறச பன்ம ரக கருப்தடுகறநது. ஆண், ,கதண் சதற்ந 
 ரக டத்ப்தட சண்டும் ன்தம குருரணக் சதரறத்ரர். அர் ற 
ந் அமணத்து குருரர்களும் அமச தின்தற்ந ச்  டங்குகபிலும் 

ற்ந கரரிங்கபிலும் கதண்கள் ஈடுதட ஊக்குித்ணர். 
 

குரு கபந்த்  ஹப் கூறுயதயது ”ஆண்களும் பண்களும் கடவுல் 
லடக்கப்ட்டயர்கள். இலய அலத்தும் கடவுின் யிலனட்டு. 
குருக் கூறுயதயது கடவுல் லடக்கப்ட்ட அலத்தும் 

ன்லநசன புிதநசத” [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 304]. 
 

 கதண்கள் ஆண்களுக்கு றகரக ீத்றலும் ச ம ணப்தரன்மிலும் 
அர்ப்திப்பு உர்ிலும் றரகத்றலும்  றநந்து ிபங்கறணர் ன்தம 

 லக்கற னரறு தறவு க ய்துள்பது கதண்கள் கண்ிம் 
உமடர்கபரகவும் ச ம ணப்தரன்ம ககரண்டர்கபரகவும் றரக 

கும் உமடர்கபரகவும் இருந்துள்பரர்கள் ன்தற்கு தன 
டுத்துக்கரட்டுகள்  லக்கற தரம்தரித்றல் உள்பது.  

 
 லக்கற த்றல் ஆண்களும் கதண்களும் எரு ரத்றன் இரு 

தக்கங்கமபப் சதரன்நர்கள் ஆணும் கதண்ணும் எரும எருர்  ரர்ந்து 
இருக்கறநரர்கள் ன்தற்கு இங்க கதண்ிடறருந்து ஆண் திநக்கறநரன் 
ஆின் ிமினறருந்து கதண் திநக்கறநரள்  லக்கற  த்துத்றன்தடி 

ஆண் கதண்ின் தும இன்நற தரதுகரப்தரண பழுமரண ரழ்க்மகம 
கதற்நரகக் கூந படிரது. எரு ஆின் கற்நற அனுமட 

துமிின் அன்மத ற்றும் துமம ககரண்சட அமகறநது. அதுச 
கதண்களுக்கும் கதரருந்தும். 
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குருக் கூறுயதயது:  

“பண்கள் தன் உகத்லத யம டத்துகர்கள் ம் க்கபணத்லதக் 
பகண்டும் பண்கல  ிக்கப்ட்டயர்க எதுக்கப்ட்டயர்கள் ஆகசய 
கருதக் கூடது. பில் பரின தலயர்களும் பஜக்களும் ிந்தது 

பண்கிடசந”. [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 473] 
. 

பக்த ல:  
நதத்தன் பக்கனந கருத்தக இருக்க சயண்டினது பண்கல் பக்த 

லலன ப இனலுந அயர்கல் கடவுல உணப படிபந 
கடவுல உணர்ந்து அந்த புித லலன அலடன படிபந ன்சத 

ஆகும். 
குரு கபந்த்  ஹப் கூறுயதயது: 

“அலத்து ஜயீப கிலும் கடவுள் பயி இருக்கன். ஆண் பண் குரு 
ரிடபம் கடவுள் யினித்து இருக்கர்”.  

 [குரு கபந்த்  ஹப் க்கம் 605] 
சநற்கண்ட குரு கபந்த்  ஹப்ின் கூற்ல பகண்டு ம் அயது 
கடவுின் எி ஆண் பண் இருயரும்  நம். குருயின் கட்டலக்கு 

இணங்க டந்தல் இருரும் பக்த லலன அலடன இனலும்.   
நதங்கின் ஆண்கள் பக்த லலன அலடன பண்கள் தலடகக 

கருதப்டுகர்கள். ஆல் அந்த கருத்து  க்கன நதத்தல் இல்ல  
குரு இந்தக் கருத்லத பகரிக்கர்  க்கன நத லடபல 

ண்ணங்கள் ன்லத அலீஸ்  ர்சக கூறுயதயது,  
 

“எரு பதன்லநன குரு ன்யர் ஆலணபம் பண்லணபம்  நநக 
கருத தலட இல்ல, நக அயன் கடவுளுக்கு ச லய புரியதற்கும் 

பக்த ல அலடயதற்கும் பண் எரு துலணசன ஆயள்”. 
 

தருநணம்: 
 குருரணக் தரிந்துமப்தது ‘கறகஸ்ர’ அரது  ம் ரரி ரழ்க்மக. 

துநவு றமனமசர  ன்ர  றமனமசர ிடுத்து ஆணும் கதண்ணும் 
இல்னந ரழ்க்மகில் ம்திக்மகபடன் கறழ்ச் றபந சண்டும். இல்னந 

ரழ்ின் ஆணந்ச சதரற்நத்க்க குநறக்சகரபரக புணி ரிகள் 
அநறவுறுத்துகறன்நண 

 

 நல அந்தஸ்து: 
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 ஆண்களுக்கும் பண்களுக்கும் இலடனில்  ந அந்தஸ்லத 
உறுதப்டுத்த குரு, ஆண்களும் கதண்களும் தரகுதரடின்நற  

 டங்குகபில்தங்சகற்ததும், என்நரக அர்ந்து உவு உட்ககரள்றல் தங்கு 
அபித்துள்பது.  ரூப் ரஸ் தல்னர, யறர திகரஷ், குரு அர் ரஸ் 

அர்கனரல் கதண்கள் பகத்ம மநக்கும் துி அிம கடுமரக 
றர்த்ரர். ற்ந  பகங்கபில் உள்ப உடன்கட்மட றுல் க்கத்ம 
றர்த்து சதரரட கதண்கமப றறத்து திச் ரத்றல் ஈடுதடுத்றணரர். 

அர்கபில் ரர குஜ்ரி ரய் தரசகர, ரர சுந்ரி, ரி  ரயறப் ககௌர், 
ரி  ர ககௌர், யரரி ஜறந்த் ககௌர்ஆகறசரர் பக்கறரணர்கபரக 

கருப்தடுகறநரர்கள். 
 

கல்யி ல: 
 க்கன நதத்தல் கல்யித்தகுத பக்கனந என்கவும் பயற்னின் 

தவுசககவும் கருதப்ட்டது. கல்யிசன திநிதயர்ச் க்கு 
உறுதுலணனயது ன் கபணத்தல் தன் பன்யது குரு  

கல்யி றுயங்கல சதற்றுயித்தர் 
 

குரு கபந்த்  கப் கூறுயதயது: 
‚ ல் புிதந அவும் ஆழ்ந்த சக்கும் தனும் குருயிடம் 

இருந்சத பப்டுகது”. [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 831]  
 

கல்ி ன்தது ல்சனரருக்கும் கட்டரம். அறல் அமணரும் 
அருக்கு படிந் அபவு சர்ச் ற கதந பற் றக்க சண்டும். 52 

கதண்கமப  லக்கற  சதரகரக பன்நரது குரு அனுப்திபள்பரர்.  லக்கற 
கதண்கபின் தங்கு ற்றும் குற ன்தறல் யறந்ர் ககௌர் கறல் 

ழுதுரது,  
 
 

“ந்த நத சதலகளும் பண்கல் ற்றுக்பகள்ப்டும் யலப 
ஆமநக சயரூன்து ன்தல் குரு அநர் தஸ் ஆழ்ந்த ம்ிக்லக 

பகண்டுள்ர்”. 
உலடகில் கட்டுப்டுகள்: 

கதண்கள் பகத்றம அிம றர்ப்தசரடு  லக்கற ம் றகவும் 
பிமரண ற்றும் பக்கறரண ிறபமநகமப ககரண்டுள்பது. குரு 

கறந்த்  ரயறப் கூறுரது  

“ந்த உலடகள் உங்களுக்கு ப ௌகரினத்லத ல்க யில்லசன 
புத்தனில் தனீ ண்ணங்கல உருயக்குயதக உள்சத அவ்வுலடகல 
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தயிருங்கள். உலடனணிபம் பலனில் இந்த யிதபல ஆண்,பண் 
இருரும் கலடிடிக்க சயண்டினது”.[ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 16] 

 
பண்கின் தற்கப்பு பலகள்: 

 க்கன பண்கள் (கர்ன்) கத்த நற்றும் ி ஆபதங்கல் 
தங்கல தங்கச தற்கத்துக்பகள்சயண்டும். இது 

தித்தன்லநனது பன்ல் யபற்ல் பதன்பலனக பண்கள் 
தங்கல தங்கச தற்கத்துக்பகள் ஊக்குயிக்கப்டுகர்கள். 

அயர்கள் ஆண்கல தங்களுலடன தற்கப்புக்கு ம்ினிருக்க சயண்டின 
அய னநல்ல. 

 

ஸ் ஜ ஜ ஸ் சநற்சகள்கள்: 
இலயனுலடன எினது ல் ஆண்கிடபம் பண்கிடபம் 

நிர்கது. எரு படிப்பழுதும் யத்தலும் பூநனிலும் ன் 
ர்க்கயில்ல. [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 223] 

 

பண்ணிடத்தருந்து ஆண் ிக்கன். பண்ணுக்குள் 
உருயகன் பண்லணசன ச் னித்து நணந்து பகள்கன். ின் 

அயின் சதமனின் பசந அயனுலடன  ந்தத யர்கது. அயனுலடன 
நலயி இந்து யிட்டல் அயன் சயபரு பண்ணின் துலணலன 
டுகன். பன்ல் அயன் பண்ணுடன் ிலணக்கப் டுகன். 
பண்ணிடம் இருந்து பஜக்கள் ிக்கர்கள். அயல ன் இமயக 
அலமக்கசயண்டும். பண்ணிடம் இருந்து தன் பண்ணும் ிக்கள். 

அயின் ன்று துவுநல்ல.  
 குருக் (ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 473) 

யபதட் ல குத்து கூறுயதயது:  
 “ன் கடவுச உநது பனலப ன் தருநணத்தன் ரி கவும் 

யபதட் ல ஆகவும் பகடுங்கள்”. ஸ்ரீ குரு பம் தஸ் ஜ (க்கம் 78யரி 18 
ஸ் ஜ ஜ ஸ்) 
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Role of women in Sikhism 
 

The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and 
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious 
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy 
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work asGranthis 
(priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular activities. 
Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru Nanak 
preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him encouraged 
women to take a full part in all the activities of Sikh worship and practice. 
 
Guru Granth Sahib states, “Women and men, all by God are created. All this is 
God‟s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy” SGGS Page 304. 
 
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service, 
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity, 
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition. 
 
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In the 
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman, and 
woman is born ofman's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure and 
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love and 
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.  
 
Guru Nanak said: 
 "[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider 
women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS 
Page 473. 
Salvation: 
An important point to raise is whether a religion considers women capable of 
achieving salvation, realisation of Godor the highest spiritual realm.  
 
Guru Granth Sahib states:  
“In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female” (Guru 
Granth Sahib,Page 605). 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Souls
https://en.wiktionary.org/wiki/congregation
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sacrifice
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth
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From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests 
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation 
equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance 
to man‟s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In „Current 
Thoughts on Sikhism‟, Alice Basarke states,  
 
“The first Guru put woman on par with man…woman was not a hindrance to man, 
but a partner in serving God and seeking salvation”. 
 
Marriage: 
Guru Nanak recommended grhastha—the life of a householder. Instead of celibacy 
and renunciation, husband and wife were equal partners and fidelity was enjoined 
upon both. In the sacred verses, domestic happiness is presented as a cherished 
ideal. 
 
Equal Status: 
To ensure equal status between men andwomen, the Gurus made no distinction 
between the sexes in matters of initiation, instruction or participation in sangat 
(holy fellowship) and pangat (eating together) activities. According to Sarup Das 
Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das disfavoured the use of the veil by women. 
He assigned women to supervise some communities and preached against the 
custom of sati. Sikh history records the names of several women, such as Mata 
Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur and Maharani Jind 
Kaur, who played important roles in the events of their time. 
 
Education: 
Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‟s success. 
It is a process ofpersonal development and it is the reason why the 3rd Guru set up 
many schools 
 
Guru Granth Sahib states: 
“All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru”. SGGS, Page 
831 Education for all is essential and everyone must work to be the best they can 
be. Fifty two of the Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women. 
In, „The Role and Status of Sikh Women‟, Dr Mohinder Kaur Gill writes,  
“Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless 
they are accepted by women”. 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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Restrictions on Clothes: 
Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very 
important statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of 
gender. The Guru Granth Sahib states, “Avoid wearing those clothes in which the 
body is uncomfortableand the mind is filled with evil thoughts.”SGGS, Page 16 
 
Self Defence by Women: 
Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other 
weapons.This is unique for women because it is the first time in history when 
women were expected to defend themselves. They are not expected to be 
dependent on men for physical protection. 
 
SGGS Quotes: 
"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and 
the men, His Light is shining. " SggsPage 223. 
 
 From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is 
engaged and married.Woman becomes his friend; through woman, the future 
generations come.When his woman dies, he seeks another woman; to the woman 
he is bound.So why call her bad? From her, kings are born.From woman, woman is 
born; without woman, there would be no one at all. Guru Nanak, SGGS Page 473 
 
In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry." 
Shri Guru Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS 
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ணிவு குத்து குரு கபந்த்  ஹப் 
 

ணிவு  க்கன நதத்தன் பக்கனந சக்கநகும்.  க்கன நக்கள் 
கடவுிடம் ணிவுடன் அடிணின சயண்டும். ணிவு அல்து “நர்த்த” ன்னும் 
ஞ் ி பநம ப ல் இபண்டும் பருங்கன பதடர்புலடனலய. நர்த்த 
ன்னும் ல்பழுக்கம் அததயீிபநக குர்ினில் யர்க்கப்டுகது. ஞ் ி 
ப ல்ன் பநமபனர்ப்பு ஆது “ணிவு”, “தர்ந ந்தல” அல்து “அடக்கம்” 
ன்தகும். 

 

இதுச க்கள் சதிக்கரக்க சண்டி பக்கறரண தண்தரகும்.  லக்கற 
க்கள் ங்கள் ணறல் ககரள்ப சண்டி பக்கறரண தகுற ஆகும். ற்ந ரன்கு 
தண்புகபரக  லக்கற தரட ரமனில் கருப்தடுதம:  

உண்ம, த்றம்{ த்}, 
ணறமநவு {  ந்சரக் }, 
தரிவு {ர} ற்றும்  

அன்பு {திரர்} 
 

சநற்கண்ட இந்த ந்து ண்புகளுசந  க்கனர்களுக்கு இன்னலநனத 
ண்புககும். சநலும் குருி இப்ண்புகல தனத்தன் பபம் 
பதடர்ந்து ிபர்த்தப்தலும் தங்கள் நதல் ஆமப்தத்து அலத தங்கள் 
குணத னத்தல் என்க ஆக்க பகள்யது ன்து கடலநனகும். 

  

குருி நக்களுக்கு கூறுயதயது: 
 திின் கணிரணது ம் உள்ளுர்ரல் அநறப்தடும் அமறபம் இன்தபம் 

ஆகும். திவுடன் கடவுமப உன்ண கதரக்கறரண கடவுமப சரக்கற றரணிக்க 
சண்டும். கணரருன் கடவுபரல் கருமபடன் ஆ லர்றக்கப்தடுகறநரசணர 
அன் திம ன் றரக ற்கறநரன். 

 
 க்கன நதத்தன் பதல் குரு குருக்:  

“புத்தனில் அன்பு நற்றும் ணிலய பழுத ம்ிக்லகபடனும் ஆழ்ந்த 
கயத்துடனும் சகட்டு யந்தல் நது அகசகனில அது “ம்” ன் 
நந்தபத்தல் தூய்லந அலடன ப ய்பம்”. {ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 4} 

 

“ந லலய உங்கள் கது யலனங்கல சவும், ணிலய உங்கள் 
ிச்ல ப்த்தபம் சவும் நற்றும் தனத்லத உங்கள் உடல் பழுயதும் 
பூ ப்டும்  ம்க டுத்துக் பகள்ளுங்கள்”. [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 6] 
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Guru Granth Sahib on Humility 

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

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Nimrata
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sat
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Santokh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Daya
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Pyar
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
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Journey towards Spirituality 

 
Guru Granth Sahib is an eternal living Guru, a poetic composition of Sikh 
Gurus, Hindu and Muslim Saints. The compilation is a gift from God 
through them to all mankind. The vision in the Guru Granth Sahib is of a 
society based on Divine justice without oppression of any kind. While the 
Granth acknowledges and respects the scriptures of Hinduism and Islam, 
it does not imply a moral reconciliation with either of these religions. In 
Guru Granth Sahib women are highly respected with equal roles as men. 
Women have the same souls as men and thus possess an equal right to 
cultivate their spirituality with equal chance of achieving 
liberation.Women can participate in all religious, cultural, social, and 
secular activities including leading religious congregations.  
 
Sikhism advocates equality, social justice, service to humanity, and 
tolerance for other religions. The essential message of Sikhism is spiritual 
devotion and reverence of God at all times while practicing the ideals of 
compassion, honesty, humility and generosity in everyday life. The three 
core tenets of the Sikh religion are meditating and remembering God, 
Working for Honest living and sharing with others.  
 
Congratulationsfor making an effort to go on this Spiritual Journey for the 
soul. The translation can never be close to original, especially when the 
complete Guru Granth Sahib is in poetry and the use of metaphors makes 
the task exceedingly difficult.In the Divine message, Hindu & Muslim 
mythological stories are often used Pralahad , Harnakash, laxmi, Brahma 
etc. Please do not read them literally but understand their 
underlyingmessage. The focus is on the fact that God is one and to have 
union with Him is the goal of human life.  
 
This work has been done over years by several volunteers, to get to you 
the Divine message in your language. If you have any questions, please 
feel free to email walnut@gmail.com and we would love to join you on 
this journey 

mailto:walnut@gmail.com

