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కీరతన్ సో హిలా 

Kirtan Sohila 
 
ఇది ఆనంద భరిము సంతోషం యొఔక గీతం, ఈ దివ్య సందేశం 
సయవశక్తిభంతేనితో ఐఔయం భరిము ఆనందలేదన లేడెఔది. ఇది యక్షణ యొఔక 
సఽనినతతవవనిక్త ఖురిించి, ఏద ైనవ మ ైళ్ైు  యొఔక రతిఔలతనఽ తొలగిసఽి ంది. 
 

● ముదటి ళలు ఔం అసల ైన లసివిఔతతో భన స ంత వ్యక్తితవవనిన ఔలటానిక్త 
చాసఽి ంది. 

● ఖరంథవలనఽ, ఫో ధఔులనఽ, తతవి ాలలో అంతేలేని ల వైిధయం ఉననటిక్ీ ఏఔ 
యభాతేుని అనంతమ ైన బుననతవవనిన ర ండవ్ ళలు ఔం త యౌమచేసఽి ంది.  

● భూడవ్ క్ీయిన ఫాహయ బక్తి, ఔయుల యొఔక అనిన రీతేలనఽ తియసకరిసఽి ంది, 
భరిము విశవభంతవ సభయసయూయవఔమ ైన ఆరధననఽ చేసఽి ననటలు  గ 
సషటంగ చిత్రరఔరిసఽి ంది. ధాదీ న ైలేదవయలతో లటి ై నలుల ైుల ఉంచిన 
దీపలఔు ఫదఽలు, సాయయచందఽర లనఽ, ూసలనఽ, అనిన వ్ిక్షాగరలనఽ 
ూలనఽ అరిసి యు. లోయౌ ఇఫబందిలో ఉనన రగలఔు ఫదఽలుగ ఈ 
బిఖగయ పటలు వ్సి య.  

● నవలగ వ్ ళలు ఔం, దివ్యమ ైన నవభం యొఔక పర భుకయతనఽ వివ్రిసఽి ంది ఏద ైతే 
ఈ సభసి ఫాధలనఽ, రివ్యిననఽ నశంచిలేసఽి ందో . 

● ఐదవ్ ళలు ఔం రంచంలో జీవితవనిన జయుుఔుంటలంది: ఇతయులఔు వేవ్ 
చేమడవనిక్త భరిము ద ైవిఔ యోఖయతనఽ ప ందడవనిక్త ఈ అదఽుతమ ైన 
అవ్క్ళనిన భనం ఉయోగించఽక్ోలయౌ. త యౌమని భరులు ఈ జఞా నిక్త 
త లుసా య ఎవ్ర ైతే దఽరఖతవల నఽండి విభుక్తిని ప ంది ఆనందవన్నన 
అనఽబవిసి డో .  

 
దీనిని ఏ సభమంలోన ైనవ పడొచఽు అది ఖలు అయనవ లేఔ రతిర అయనవ. 
సంరదవమఫదధంగ దీనిని రతిరోజూ సమంతరం నిదరఔు భుందఽగ ఆలసి యు. 
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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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కీరతన్ సో హిలా 

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:  

సో శిలా ~ సఽి తి గీతం. రగ్ గౌరీ దీక్,ీ ముదటి ఖుయువ్ు దవవర:  
 

ੴ ਸਹਿਗੁਰ ਰਸਾਹਦ ॥ 

ik-oNkaar satgur parsaad. 
One unique, eternal, supreme God. Realized by the Grace of the 

True Guru:  
ఏక్ ైఔ, నితయమ ైన, సరోవతకిషటమ ైన బఖవ్ంతేడె. సతయమ ైన ఖుయువ్ు దమ దవవర 

ఖరశించఫడినలడె: 
 

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,  

ఆ వితర స౦గ౦లో, దేవ్ుని పటలు, ఆమన సదఽగ ణవలనఽ ధవయని౦చడ౦ ఖురి౦చి 
ఆలోచి౦చఫడి౦ది 
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ਹਿਿੁ 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.  
ఒ నవ ఆతేుడవ, మీయు ఔడవ ఆ వితర మ ైన సబలో క్త ల యు , సో శిలానఽ (ఆమన 
సఽి తి గీతవల పట) పడండి భరిము సిఴటఔయినఽ ేరభ, బక్తితో ధవయని౦చ౦డి.  

 

ਿੁਭ ਗਾਵਿੁ ਭਰ ਹਨਰਬਉ ਕਾ ਸਹਿਲਾ ॥ 

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

God. 
నవ రమ వేనశితేలార, నవ నియుమమ ైన దేవ్ుని యొఔక సో శిలానఽ (ఆమన 

సఽి తి గీతవలనఽ) పడండ.ి 

 

ਿਉ ਵਾਰੀ ਹਜਿੁ ਸਹਿਲ ਸਦਾ ਸੁਖ ੁਿ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.  

నితయళంతిని త చేు ఆమన సఽి తి గీతవలఔు ననఽన నేనఽ అంక్తతమిసఽి నవననఽ.  
 

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.  

ఆమన సిఴటని రతిరోజూ జఞఖరతిగ చాసఽఔునే గొ భహక్యుడె మీ 
అవ్సరలనఽ ఔడవ త్రయుసి యు.  
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ਿਰ ਦਾਨੈ ਕੀਭਹਿ ਨਾ ਵ ਹਿਸੁ ਦਾਿ ਕਵਣੁ ਸਭੁਾਰ ੁ॥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.  
ఒ భితేయంజముడవ, మీయు ఆమన ఫహృభతేల విలువ్నఽ ఔడవ అంచనవ 
లేమలేనుడె; ఆ లబిధదవయుల విలువ్నఽ ఎలా అంచనవ లేసి యు? అతనఽ 

అనంతం.  

 

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. 

ఈ రంచం నఽంచి నేనఽ ల యుపో యే సభమం భుందే నియణయంచఫడింది. ఒ నవ 
వేనశితేలార, నవ ఖుయువ్ుగరి ఇంటిక్త ఫమలుదేయడవనిక్త లేషం లేసఽఔుని 

తమాయవ్వండి. 
 

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. 
ఒ నవ వేనశితేలార, నవ ఖుయువ్ుతో వియ్నభలటిని దమచేవ మీ ఆశీరవదవలు 

నవఔు రసదించండి. 
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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. 
ఈ రంచం నఽంచి ల యుపో యే తేదీ భరిము సభమం యొఔక సభాచవయం 
ఇంటి ఇంటిక్త ంఫడెతోంది, భరిము రతిరోజూ వ్యఔుి లనఽ లవ్టం 

జయుఖుతవ్ుంది. 
 

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  
ఒ నవనక్, ఆ రోజు భనఔు ఔడవ దఖగయవ్ుతోంది, క్ఫటిట  భనందరిన్న ేరభతో 

యౌచిన దేవ్ుణణణ  ఖుయుి త చఽుక్ోండి.  
 

ਰਾਗ ੁਆਸਾ ਭਿਲਾ ੧ ॥ 

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

రగ్ ఆస, ముదటి ఖుయువ్ు దవవర: 
 

ਹਿਅ ਘਰ ਹਿਅ ਗਰੁ 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.  

ఇఔకడ ఆయు ళసి ా లు లేదవ లేకనవలు ఉనవనయ, ఆయు లటి యచయతలు లేదవ 
ఖుయువ్ులు, ఆయు యక్ల ఫో ధనవలతో.  
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ਗੁਰ ੁਗੁਰ ੁਕ ਵਸ ਅਨੇਕ ॥੧॥ 

gur gur ayko vays anayk. ||1|| 
But the supreme Guru of all is God Himself in countless forms. 

క్ని అనినంటిక్త అతేయననతఖుయువ్ు అసంకాయ యౄపలలో ఉనన బఖవ్ంతేడే. 
 

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, 
ఒ ఫాఫా, సిఴటఔయి సఽి తిని ఆలంచే చోటలలోక్ని, లేఔ రివుదధ మ ైన 

సంగభులలోగని ఉండండి. 
 

ਸ ਘਰੁ ਰਾਖੁ 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. 
భరిము ఆ దేవ్ుని ేరభఖల రజల సంఖతవయనిన క్ొనసగించండి. ఈ విధంగ 

మీయు దేవ్ుని దఖగయ గౌయలనిన ప ందఽతవయు. 
 

ਹਵਸੁ ਚਹਸਆ ਘੜੀਆ ਿਰਾ ਹਿਿੀ ਵਾਰੀ ਭਾਿ ੁਿਆ ॥ 

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

months, 

అనేఔ క్షణవలు, నిమిషలు, ఖంటలు, రోజులు, లరలు, భరిము న లలు, 
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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.  
భరిము వివిధ ఋతేవ్ులు ఉనవనయ క్ై సంవ్తసయంలో. క్న్న అవ్న్నన క్ై 
భూలం నఽండి వ్చవుయ, సాయుయడె నఽంచి. ఒ నవనక్, అదేవిధంగ సిఴటఔయి 

యొఔక ల ఔకలేననిన వ్యక్ీిఔయణలు ఉనవనయ, క్న్న ఆమన ఔకడే.  
 

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਭਿਲਾ ੧ ॥ 

raag Dhanaasree mehlaa 1. 
Raag Dhanasari, First Guru: 

రగ్ ధనసర,ి ముదటి ఖుయువ్ు: 
 

ਗਗਨ ਭ ਿਾਲ ੁਰਹਵ ਚੰਦੁ 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. 

ఒ బఖవ్ంతేడవ, సిఴట  అంతవ మీ హయతి (ఆరధన) చేసోి ంది, ఆక్శం ఔ ఱ్ళం 

లాంటిది, అందఽలో సాయుయడె, చందఽర డె ర ండె దీపలాు , నక్షతవర ల నిండిన 

భుతవయలాు  ఉనవనయ. 
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ਧੂੁ ਭਲਆਨਲ  ਵਣ ੁ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.  

భలమయవతం నఽండి వ్చేు సఽఖంధ గయౌ ధాం వ్ంటిది, గయౌ క్వుక్ చవవ్ర్ 

(ఫ్యన్) వ్ంటిది భరిము అనిన వ్ిక్షభులు ుషభుల సభయణవ్ల  ఉంటాయ, 

ఒ' క్ంతివ్ంతేడవ.  
 

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. 
ఒ' బమ నవశనక్ర ి(జననం భరిము భయణం యొఔక), ఎంత అదఽుతమ ైన ఆరిి 

రదరిశంచఫడెతేందో  (ఆరధన).   

 

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. 

దివ్య సంగీతం యొఔక రవ్శించే ళర వ్యత డరమ్సస యొఔక ధవని (అనిన జీవ్ుల 
హిదమ సందనల ధవని) మీ హయతిలో వినించే డరమ్సస యొఔక శఫదం 

లాగఉంది.  
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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.  

ఒ బఖవ్ంతేడవ, న్నఔు లేల ఔనఽనలు ఉనవనయ (ఎందఽఔంటే సభసి పర ణులనఽ 
లయిచ ందిసి యు ఖనఽఔ), భరిము మీఔు ఔనఽనలు లేవ్ు (ఎందఽఔంటే మీయు 

యౄంలేనిలయు). మీఔు లేల యౄపలు ఉనవనయ, క్న్న మీఔు స ంత యౄం లేదఽ.  
 

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. 

మీఔు లేల సంకయలో సవచఛమ ైన అడెఖులు ఉనవనయ (ఎందఽఔంటే సభసి 

పర ణులనఽ లయిచ ందిసి యు ఖనఽఔ) అయనవ మీఔు క్ళ్ైు  లేవ్ు (ఎందఽఔంటే మీయు 
యౄం లేనిలయు క్ఫటిట). మీఔు లేల క్ొదీద  భుఔుకలు ఉనవనయ, క్న్న మీ స ంత 

భుఔుక లేదఽ. మీ ఈ ఆట ననఽన మ ైభరిసోి ంది.  
 

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). 

అందరిలో రవ్శించే క్ంతి లేదవ శక్తి యభాతేునిదే (బఖవ్ంతేడె).  
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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. 

అందరిలోనా ల యౌగ ై(ఆలోచనవ శక్తి) ల లుఖు, అది నితయ దీం నఽండి వ్చిుందే.  
 

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)  
క్న్న ఈ అవ్గహన ఖుయు ఫో ధల దవవర భాతరమే త లుసఽి ంది (రతి ఔకరిలో 

జీలనిక్త భూలం ఔకటే)  
 

ਜ ਹਿਸੁ ਬਾਵ ਸੁ ਆਰਿੀ ਿਇ ॥੩॥ 

jo tis bhaavai so aartee ho-ay. ||3|| 
Therefore, accepting what pleases God is His true worship.  

క్ఫటిట , దేవ్ుణణణ  స౦తోష టేటది ుక్ోవ్డమే నిజమ ైన ూజ.  

 

ਿ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. 

ఒ బఖవ్ంతేడవ, నవ హిదమం న్న ద ైవ్ ేయు క్ోసం తసఽి ంది, రతి రోజు మీ నవభం 

యొఔక అభితం క్ోసం లేచి చాసఽి నవననఽ.  
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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.  
ఒ బఖవ్ంతేడవ, నవనక్ న్న ేయు క్ోసం తసఽి నవనయు ఎలాఖంటే ఔ చఽఔక వ్యషం 

క్ోసం తన డే క్షిలాగ, దమచేవ నవ మీద న్న దమనఽ అనఽఖరశించి మీలో 
య్నం చేసఽక్ోండి.  

 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ੂਰਫੀ ਭਿਲਾ ੪ ॥ 

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

రగ్ గౌర ీూరీబ, నవలుగో ఖుయువ్ు: 
 

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. 

ఈ భానవ్ శరీయం క్ోం, క్భు దఽయుగ ణవలతో నిండి ఉంది, ఈ దఽయుగ ణవలనఽ 
నిజమ ైన ఖుయువ్ునఽ ఔలవ్డం దవవర నే నవశనం చేమఖలం. 
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ੂਰਹਫ ਹਲਖਿ ਹਲਖ ਗੁਰੁ ਾ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. 

క్ని ఖుయువ్ునఽ చ న విబక్తి దవవర భాతరమే ఖుయువ్ు నఽ ఔలుసి భు. లరి 
ఫో ధనలు భనసఽసనఽ బఖవ్ంతేని టు  ేరభ, బక్తితో నింుతవయ. 

 

ਕਹਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ੁਨੁ ਵਡਾ ਿ ॥ 

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

merit. 

ఖుయువ్ుఔు వినమం తో ఔడిన నభసకరనిన చ మయండి, ఇద ిగొ ుణయక్యయం.  

 

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.  

ఆమన భుందఽ నభసకరించండి: ఇదే నిజమ ైన ఔ ుణయక్యయం.  

 

ਸਾਕਿ ਿਹਰ ਰਸ ਸਾਦੁ 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. 

ఆతువిళవసు ఖుణం తభలో లోతేగ ఇమిడి పో య ఉంటలంది ఔనఽఔ, దేవ్ుణణణ  
సురించే ఆనందవనిన విశవవంచనిలయు హరిషంచయు.  
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ਹਜਉ ਹਜਉ ਚਲਹਿ ਚੁਬ ਦੁਖ ੁਾਵਹਿ ਜਭਕਾਲੁ 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. 
తభ జీవితంలో అహంతో ఎంత ఎఔుకవ్గ రవ్రిిసి రో, అంత ఎఔుకవ్గ 

ఫాధడతవయు భులుు ఖుచఽుఔుటలట . చివ్రిక్త భయణశ౦ిసని అనఽబవిసి యు. 
 

ਿ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. 
 (భరోల ైు) బఖవ్ంతేణణణ  ేరమిసఽి నన రజలు ఆమన బక్తిలో భునిగిపో య జనన 

భయణ చఔరం నఽండి విభుక్తి ప ందఽతవయు. 
 

ਅਹਫਨਾਸੀ ੁਰਖੁ ਾ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.  

లయు అవినవశఔయమ ైన, సరోవతిభ దేవ్ుని సక్షాతవకయం, లర ిక్ీరిి విశవ౦లోని అనిన 

పర ౦తవలలో లయసోి ౦దని నభుుతవయు.  
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ਿਭ ਗਰੀਫ ਭਸਕੀਨ ਰਬ ਿਰ ਿਹਰ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ 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. 
ఒ బఖవ్ంతేడవ, మేభు బీదలభు, సతివఔులభు, క్ని ఎటిక్ ీమీ లళ్ళమే. 
న్నవ్ు గొలరిలో గొలడివి, ఈ దఽయుగ ణవల నఽండ ిభభుయౌన క్పడె. 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰੁ 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. 
ఒ నవనక్, దేవ్ుని ముఔక నవభముఔకటే స౦ూయణ, నిజమ ైన భదదతే, భరిము ఈ 

నవభం దవవర భాతరమే కగోళ్ ళ౦తిని భనం అనఽబవి౦చఖల౦. 

 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ੂਰਫੀ ਭਿਲਾ ੫ ॥ 

raag ga-orhee poorbee mehlaa 5. 
Raag Gauree Poorbee, by the Fifth Guru: 

రగ్ గౌర ీూరీబ, ఐదవ్ ఖుయువ్ు దవవర: 
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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).  
ఒ నవ వేనశితేలార, వినండి! ఈ భానవ్ జీవితం ఖుయువ్ు ఫో ధననఽ 

అనఽసరించడవనిక్త భాతరమే ఉందని నేనఽ మీఔు భనవి చేసఽఔుంటలనవననఽ 
(ఎందఽఔంటే ఏక్ ైఔ ఖుయువ్ు భాతరమే మిభుయౌన నవభంతో ఆశీయవదించఖలడె).  

 

ਈਿਾ ਖਾਹਟ ਚਲਿ ੁਿ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).  

భానవ్ జీవితం దేవ్ుని నవభం యొఔక సందనఽ ప ందటానిక్త ఔ అవ్క్శం, 

తదవవర మీయు తదఽరి రంచంలో (దేవ్ుని ఆసా నంలో) సౌఔయయవ్ంతంగ 
ఉంటాయు.  

 

ਅਉਧ ਘਟ ਹਦਨਸੁ 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). 

ఒ నవ భనస, రతి రైయ భరిము ఖలు ఔరి మిగియౌన జీవితం క్షీణణసోి ంది. ఈ 

జీవితవనిన భనం ఖుయువ్ు ఫో ధననఽ అనఽసరించడం దవవర ఔ గొదిగ చేదవద ం 

(చవలా ఆలసయం క్వ్డవనిక్త భుందే).  
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ਇਿ ੁਸੰਸਾਰ ੁਹਫਕਾਰੁ 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. 
ఈ రంచం దఽయవయసనవలలో, దఽయలలటుతో భునిగిఉంది, క్ైవ్లం ద ైవిఔ జఞా ని 

భాతరమే ఈ రంచంలో ఉండఖలడె. 
 

ਹਜਸਹਿ ਜਗਾਇ ੀਆਵ ਇਿ ੁਰਸ ੁ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.  

బఖవ్ంతేడె పర ంచిఔ నిభఖనతల నిదరనఽండి మేలకకని, తన ేయు యొఔక 

ఆనందవనిన ఆసవదించి సహమ౦ చేవ ేవ్యక్తి భాతరమే ఈ అనియవచన్నమమ ైన 

భరునిన అయా౦ చేసఽఔుంటాడె.  
 

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.  

ఒ నవ మితరే లార, ఈ లోక్నిక్త వ్చిున ఆ సందనే సభఔయుు. ఖుయువ్ు దవవర 
భాతరమే బఖవ్ంతేడె మీ హిదమంలో నివ్వంచఖలడె.  
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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. 

ఈ విధంగ, మీయు రళంతంగ భరిము మాదిచిఛఔంగ మీలో బఖవ్ంతేణణణ  
ఔనఽగొంటాయు భరిము మీ క్ోసం జనన, భయణవల తియుఖుళ్ైళ ఉండవ్ు. 

 

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. 

సయవం త యౌవన సయవసిఴటఔయి, నవ భనసఽసనఽ యొఔక ఈ క్ోరిఔలు త్రయుు. 

 

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. 
ఆ విధంగ నేనఽ (అహంతో) మీ నిజమ ైన బఔుి డిలా అహం లేఔుండవ వేవ్ 

చేసఽఔుంటానఽ, ఈ ఆనందం భాతరమే మీ వేవ్ఔులు నవనక్ గయు అడిగైది. 
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పూజ క ిపరిచయం (ప్రారథన) 

 
'ూజ' అనే దం అయధం ఏంటంటే ఔ అరీీ లేదవ  ై బఖవ్ంతేని చియునవభా. భన 

ూజ సయవశక్తిభంతేడ ైన బఖవ్ంతేనిక్త, భన నితయ ఖుయుల ైన ఖుయుఖరంథ్ సశిబ్ 

ఔు త యౌమచేమఫడతవయ. 
 
ఈ క్తరంది షఫాద్ నఽ సధవయణంగ ూజనఽ పర యంబుంచడవనిక్త భుందఽ 
ఆలసి యు. ఈ ళలు క్లలో ఖుయు అయీన్ దేవ్ గయు భన శరీయం, ఆతు, భన దఖగయ 

ఉననవ్న్నన బఖవ్ంతేడి ఆశీరవదవలు అని చ పయు. భనభు ఆమన లులభు. 
క్ఫటిట  భన౦ భన అహంనఽ విడిచి, తయౌుద౦డరె లతో  లులు ఎలాగ ైతే 
ఫరతిభాలుతవరో ఆలా లేడెక్ోలయౌ.  
 
రసఽి త ూజ యొఔక త్రయు భరిము దవలు అనేఔ సంవ్తసరలుగ అబువ్ిదిధ  
చ ందఽత వ్చవుయ భరిము వఔుక ండితేల సంసా దవవర నియణయంచఫడింది. 
 
ూజ నఽ భూడె రధవనమ ైన భాగలుగ విబజంచవ్చఽు. 
 
ముదట ిభాఖం ఖుయు గోవింద్ వంగ్ గయు యచించిన లర్ వరి భాగౌతి గరిద,ి దీనిలో 
ఆమన సయవశక్తిభంతేడ ైన బఖవ్ంతేణణణ , భరిము ముదటి తొమిుది 
ఖుయువ్ులనఽ త యౌమచేసయు. లర్ తయులత, భనం దవ్ ఖుయువ్ు, ఖుయు ఖరంథ్ 

సశిబ్ నఽ ఖుయుి డతవం. 
 
ూజ యొఔక ర ండవ్ భాఖం ముతిం వఔుక చరితరనఽ, వఔుకల అంక్తతలనఽ 
భరిము తవయగలనఽ, భరిము లర ి చివ్రి ళవసవ్యఔు తభ విళవసనిన 

ఫలరిచేందఽఔు వఔుక అభయవీయులు చేవన చియసుయణీమ చయయలనఽ 
వ్యఔియుసఽి ంది. 
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ూజ యొఔక భూడవ్ భాఖం, మేభు వభాాన్ (దేవ్ుని నవభసుయణ), నిజమ ైన 

వఔుక న్నతితో జీవించడం, భరిము సభాజంలో నభుక్నిన క్ోయుత సభాజం 

క్ోసం పర రిాసఽి నవనభు. భనలనఽ ఐదఽ దఽయుగ ణవల (క్భం, క్రో ధం, లోబ, మోహ, 

అహం) నఽంచి యక్షించభని ఆ ఖుయువ్ునఽ లేడెఔుంటలనవనభు. 
 
చివ్రిగ, దవలనఽ స౦దరునిక్త తగినటలు గ (విలహ౦, జనన౦, భయణ౦ 

లాంటివి) జోడించఫడతవయ, దీనిక్ోసం అందయు ఔచోట చేర ి ఖుయుఆశీరవదవలు 
త్రసఽఔుంటాయు. ూజ చివ్ర ి భాటలోు , భతంతో సంఫంధం లేఔుండవ, ఆమన 

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

ARDAS 

Prayer 

పూజ  
ਿੂ ਠਾਕੁਰੁ ਿੁਭ ਹਿ ਅਰਦਾਹਸ ॥ ਜੀਉ ਹੰਡੁ 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. 
(లశెఖుయు గయు) మీయు భా ఖుయువ్ు, మేభు (భానవ్ులం) మీఔు భాతరమే 
విజాి  చేసఽక్ోఖలం (భా అవ్సరల క్ోసం), ఎందఽఔంటే ఈ శరీయం భరిము ఆతు 

(మీయు భాఔు ఇచిున) మీ ఆశీరవదం నఽంచి వ్చిునల.ే 

 

ਿੁ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. 

మీయు భా తయౌు  తండిర (భా సిఴటఔయి), మేభు మీ లులభు. మీ దమలో అనేఔ 

ఆనందవలు, సఽకాలు ఉనవనయ. 

 

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). 
న్న సిఴట  ఎంత వ్యఔు ఉందో  ఎవ్రిక్ీ త యౌమదఽ. ఒ బఖవ్ంతేడవ, మీయు అనినటిఔంటే 

ఉననతమ ైనలయు (మీలా ఎవ్యౄ ఉండయు). 
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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. 
లోఔభంతవ మీ దివ్య ధయుం రక్యం నిచేసాి  ఉంద,ి క్ ైదవరిలో ఉంది. మీయు 

సిఴటంచినది అంతవ మీ అధీనంలోనే ఉంది. 
 

ਿੁ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. 
మీయు ఏంటో, మీ గొతనం ఏంటో మీఔు భాతరమే త లుసఽ. నవనక్, మీ బఔుి డె, 

నితయభూ మీతోనే ఉంటాయు. 
 

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਿਹਿ॥ 

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  

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

 దేవ్ుడె ఔకడే. విజమాలు అన్నన భహఖుయువ్ులే (బఖవ్ంతేడె). 
   

ਸਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਸਿਾਇ। 

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

doers help us!  

దఽషేట లనఽ నవశన౦ చేవే యౄ౦లో ఉండే దేవ్ుడె భాఔు సహమ౦ చ ముయ గఔ!  
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ਵਾਰ ਸਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਕੀ ਾਿਸਾਿੀ ੧੦|| 

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

 దవ్ ఖుయువ్ు దవవర గౌయవింఫడిన ఔ దేవ్ుడె. 
 

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)  
భుందఽగ దఽషేట లనఽ నవశనభు చేవ ేయౄంలో దేవ్ునిని ఖుయుి త చఽుక్ోండి; 
అుడె నవనక్ గరిని ఖుయుి త చఽుక్ోండి. (ఆమన ఆధవయతిుఔ సహక్యం మీద 

జీవించండి)  
 

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) 

అుడె ఖుయు అంఖద్, ఖుయు అభర్ దవస్, ఖుయు రమ్స దవస్ లనఽ సురించఽఔుని 

ధవయనం చేమండి; లయు మీఔు సహమం చేముగఔ! (ఆమన ఆధవయతిుఔ 

సహక్యం మీద జీవించండి) 
 

 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) 
ఖుయు అయీన్, ఖుయు హరోగ వింద్ భరిము గౌయవ్న్నముల ైన ఖుయు హర్ రయ్ లనఽ 

ఖుయుి త చఽుఔుని ధవయనం చేమండ.ి (ఆమన ఆధవయతిుఔ సహక్యం మీద 
జీవించండి) 
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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) 
గౌయవ్న్నముల ైన ఖుయు హర్ ఔిషన్ నఽ ఖుయుి చేసఽఔుని ధవయనం చేమండి, ఎవ్రి 
దిఴట అయత ేడితే ఫాధలు అనిన పో తవయో. (ఆమన ఆధవయతిుఔ సహక్యం 

మీద జీవించండి) 
 

ਿ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. 
ఖుయు తేగ్ ఫహదార్ నఽ సురించండి అుడె తొమిుది ఆధవయతిుఔ లాభాలు మీ 

ఇంటిక్త వ్సి య. 
 

ਸਬ ਿਾਂਈ ਿਇ ਸਿਾਇ॥  

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

ఒ బఖవ్ంతేడవ! దమతో భాఔు దవరి చాంచి సహమం చ యయ. 
 

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. 
గౌయవ్న్నముల ైన దవ్ ఖుయువ్ు గోవింద్ వంగ్ గరిని ఖుయుి చేసఽక్ోండి (ఆమన 

ఆధవయతిుఔ సహక్యం  ై). 
ఒ బఖవ్ంతేడవ! దమతో భాఔు దవరి చాంచి సహమం చ యయ. 
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ਦਸਾਂ ਾਿਸਾਿੀਆ ਂਦੀ ਜਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰ ਿ ਸਾਹਿਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ 
ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!  

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)! 
గౌయవ్న్నముల ైన ఖుయుఖరంథ్ సశిబ్ లో ఉనన ది భంది రజుల దివ్యజోయతిని 
ధవయనిసాి , మీ ఆలోచనలనఽ లర ిదివ్య ఫో ధనల ల ైు భయళంచి ఖుయు ఖరంథ్ 

సశిబ్ దయశనం దవవర ఆనందవనిన ప ందండి.  
రతి ఔకయౄ లశెఖుయు (దేవ్ుడె) అని చ ండి! 
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ੰਜਾਂ ਹਆਹਰਆਂ, ਚਿਾਂ ਸਾਹਿਫਜਾਹਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਹਿਆ,ਂ ਿਠੀਆਂ ਜੀਆ,ਂ ਿੀਆਂ, 

ਹਜਨਹ ਾ ਨਾਭ ਜਹਆ, ਵੰਡ ਿਹਕਆਂ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਿਗ ਵਾਿੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਹਡਿੱ ਠ ਕੀਿਾ, 
ਹਿਨਹ ਾਂ ਹਆਹਰਆਂ, ਸਹਚਆਹਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ  ਜੀ 

ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

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

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

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

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

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

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

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

 
ఐదఽఖుయు బిడడలు, భరిము నలుఖుయు క్ొడెఔుల (ఖుయు గోవింద్ వంగ్ ఔు); ఆ 
నలభ ై భంది అభయవీయుల; తియుఖులేని నిశుమం ఖల ధ ైయయవ్ంతేల ైన వఔుకల; 
బఔుి లలోు  నిసస౦క్ోచ౦గ ఉనన లర ినవమ్స నవభభునఽ; ఆ నభాభునఽ 

సురించినలయు, లర ిసహలసభులో తభ ఆహయభునఽ ంచఽఔునన; ఉచిత 
భోజనం పర యంబుంచిన లర;ి తభ కడవగ లనఽ (సతవయనిన సంయక్షించడవనిక్త) 
ఇతయుల లోపలనఽ నియుక్షయం చేవన లరి;  ైన చ నవ్న్నన సవచఛమ ైనవి; 

నిజంగ బక్తిఖలవి;లటిని ఖుయుి  చేసో కండి; 
రతి ఔకయౄ లశెఖుయు (దేవ్ుడె) అని చ ండి! 

 



28 
 

ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਸੰਘਾਂ ਹਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਿਿ ਸੀਸ ਹਦਿੱ ਿ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਿਾਈਆ,ਂ 

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

ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ ਕੀਿੀਆ,ਂ ਧਰਭ ਨਿੀਂ ਿਾਹਰਆ, ਹਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਹਨਫਾਿੀ, ਹਿਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 

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

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

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

Think of and remember the unique service rendered by those 
brave Sikh men and women, who sacrificed their heads but did 
not surrender their Sikh Religion; Who got themselves cut to 

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

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

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
తలలనఽ తవయఖం చేవన, తభ వఔుక భతవనిన వ్దలని ధ ైయయవ్ంతేల ైన వఔుక వి  ీ
ుయుషేలు చేవన అదివత్రమ వేవ్నఽ ఖుయుి త చఽుక్ోండి. శరీయు క్ీళ్ునఽండి 

భుఔకలు భుఔకలుగ నరిక్తన లయు; లర ియొఔక గమాలు 
తొలగించఫడవడ యో; వీయు చక్ర లఔు ఔటిట , తిపయు భరిము భుఔకలుగ 
విరిచవరో; యంు క్ోతఔు ఖుర ైన లరో; సజీవ్ంగ క్లుఫడిన లరో; 

ఖుయుదవవరల గౌయలనిన నిలఫ టటడవనిక్త తభనఽ తవభు తవయఖం చేసఽఔునవనరో. 
తభ వఔుక విళవసనిన వ్భుు చేమలేదో . వీయు తభ వఔుక భతవనిన నిలఫ టిట , 

తభ తేది ళవస వ్యఔు తభ జుటలట నఽ ఔతిిరించఔుండవ క్పడవయు; వీరిని 
ఖుయుి త చఽుక్ోండి 

రతి ఔకయౄ లశెఖుయు (దేవ్ుడె) అని చ ండి! 
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ੰਜਾਂ ਿਖਿਾਂ, ਸਰਫਿੱਿ ਗੁਰਦੁਆਹਰਆ ਂਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 
Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji 

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

Gurdwaras;  
everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

మీ ఆలోచనలనినంటిని ఈ వఔుక భతం భరిము అనిన ఖుయుదవవరల ల ైుఔు 
భయుంచండి.  

రతి ఔకయౄ లశెఖుయు (దేవ్ుడె) అని చ ండి! 
 

ਹਰਿਭ ਸਰਫਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਿ ਜੀ, ਸਰਫਿੱਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 
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. 

ముదట ముతిం గౌయవ్న్నముల ైన కలాస మీ ేయుమీద ధవయనం చేసి యు; పయౌతంగ 
ళంతి, సంతోషం అందరిక్ీ చేరయౌ. 

 

 
 
 



30 
 

 
 
 
 

ਜਿਾਂ ਜਿਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਫ, ਿਿਾਂ ਿਿਾਂ ਰਹਿਆ ਹਰਆਇਿ, ਦਗ ਿਗ  ਫ਼ਿਹਿ, 

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)! 
లయు ఎఔకడ ఉనవన కలాసఔు బఖవ్ంతేడె తన యక్షణనఽ, ఔయుణనఽ ఔయౌసి డె. 

సభాజళరరమసఽస, యక్షణ క్ోసం కలాస విజమం సధించఽగఔ, కలాస  ై 
బఖవ్ంతేడె తన ఔినఽ ఔురించఽగఔ, నియంఔుశతవం, అణచిలేతల నఽండి 

భన సంయక్షఔుడె గ ఉండవయౌ, కలాస విజమం సధించఽగఔ.  
రతి ఔకయౄ లశెఖుయు (దేవ్ుడె) అని చ ండి! 
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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)! 
దమచేవ వఔుకలఔు వఔుకభతం క్నఽఔ, ప డల ైన జుటలట  క్నఽఔ, వఔుక 

చటాట లనఽ పటించ ేఅదిషటం, ద ైవిఔ జఞా నఫహృభతి, దిఢమ ైన విళవసం యొఔక 
ఫహృభతి, విళవసం యొఔక ఫహృభతి భరిము నవమ్స యొఔక అతి దద  
ఫహృభతి. ఒ బఖవ్ంతేడవ! గమ ఫిందవలు, ఖుళ్ైళ, ఫాయనయుు  ళశవతంగ 

తొలగిపో లలని. సతయభు గ లుచఽగఔ;  
లశెఖుయు అని చ ండి (అదఽుతమ ైన దేవ్ుడె)! 

 

ਹਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਿ ਉੱਚੀ ਭਿ ਿ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰ।ੂ  

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. 

వఔుకలందర ిభనసఽసలు వినమభుగ ఉండెగఔ లర ిజఞా నమే ఉననతభుగ 
ఉండెగఔ. ఒ బఖవ్ంతేడవ! మీరై భా జఞా నవనిక్త యక్షఔులు. 
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ਿ ਹਨਭਾਹਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਹਨਿਾਹਣਆ ਂਦ ਿਾਣ, ਹਨਹਟਆ ਂਦੀ ਟ, ਸਿੱਚ ਹਿਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 
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….. 
ఒ సతయతండిర లశేఖుయు! మీయు భా సౌభుయల గౌయవ్భు, నిససహముల శక్తి, 
ఆశరమభు లేనిలరిక్త ఆశరమభు, మీయు ఉననుడె ఈ సనినధిలో పర యధన 

చేసి భు.....  
 

(substitute the occasion or prayer made here).  

(ఇఔకడ చేవన పర యాన లేదవ సందరునిన భాయుండి).  
 

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. 

 ైన చ న పర యానలో తులు, లోపలు ఉంటే దమచేవ క్షమించఽ. అందరి 
అవ్సరలనఽ న యలేయుండి. 

 
 
 
 



33 
 

 
 
 
 

ਸਈ ਹਆਰ ਭਲ, ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਭਹਲਆ ਂਿ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 to  and may all prosper according to Your will. 

దమచేవ ఆ నిజమ ైన బఔుి లనఽ ఔలుసఽక్ోవ్డవనిక్త, ఎవ్రిని ఔలుసఽక్ోలలో, 
లరిని ఖుయుి ౦చఽఔు౦టల, మీ ేయు మీద ధవయనిసి ం. ఒ బఖవ్ంతేడవ! మీ ేయు 

(ఖుయునవనక్ దవవర త లుఫడిన) మీ సంఔలానిక్త అనఽఖుణంగ 
సయవశక్తిసంనఽనరయౌన చేసఽి ంది. 

 
 

ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਿਹਿ  

Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh 
The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 
కలాస దేవ్ునిక్త సంబందించింది; సయవవిజమం బఖవ్ంతేని విజమభు. 

 
 
 
 
 
 
 



34 
 

వఔుకల తతవళసింీ 
 
 
 
 

ఈ వఔుక భతం యొఔక తతవళసింీ తవరికఔంగ, సభఖరత, ఆధవయతిుఔ భరిము భౌతిఔ 

రంచవనిక్త "అదను లక్షణవలు లేఔుండవ" ఉండ ేవిధంగ ేరొకనఫడింది. దీని లేదవంతళసింీ 

నిరడంఫయతతో ఖురిింఫడింద.ి వఔుకల న్నతి ళసింీ లో, వ్యక్తి యొఔక స ంత విధ ిభరిము 
సభాజం టు  (సంఖత్) ఎలాంట ిల ైయుధయం ఉండదఽ. 
 
వఔుక భతం చవలా క్లం నవట ి రంచ భతం. వఔుక భతం అనేద ి దవదవు 500 

సంవ్తసరల క్తరతం ఖుయునవనక్ గరిచ ే సా ంచఫడింది. భన విళవనిన సిఴటంచిన 

యభాతేుని  ై ఉనన నభుక్నిన ఇది వివ్రిసఽి ంది. ఇది ళశవత ఆనందవనిక్త తేయౌఔ 

భారగ నిన అందిసాి  భరిము ేరభ, సో దయభావ్ం లోఔంగ సందేళనిన ంచఽతేంద.ి వఔుక 

భతం ఔచిుతంగ ఏఔ భత విళవసం మీద భరిము సభమం, అంతరళ్ం రిమితేలఔు 
లోఫడ ిఏక్ ైఔ దేవ్ుణణణ  ఖురిిసఽి ంద.ి 
 
వఔుక భతం కై్ ఔక దేవ్ుడె ఉనవనడని తవన ేసిఴటఔయి, సభరిాంచ ేవ్యక్తి, అంతం చేవ ే  వ్యక్తి 
అని భరిము భానవ్ యౄం త్రసఽక్ోడని నభుుతేంది. సంతతి (అవ్తవయం) అన ే

వదవధ ంతవనిక్త వఔుక భతంలో చోటల లేదఽ. దేవ్తలఔు, భరిము ఇతయ దేవ్యౄపలఔు 
జోడించేవిధంగ విలువ్నఽ ఇవ్వదఽ.  
 
వఔుక భతంలో న్నతి, భతం ఔయౌవ ఉంటాయ. ఆధవయతిుఔ అబువ్ిదిధ  దిశగ అడెఖులు 
లేమాలంటే నితయ జీవితంలో న ైతిఔ లక్షణవలనఽ, సదఽగ ణవలనఽ అలవ్యుుక్ోలయౌ. నిజఞయత్ర, 

ఔయుణ, ఓదవయయం, సహనం, భరిము వినమం వ్ంటి లక్షణవలు కై్వ్లం శరభ, టలట దల 

ఉంటేన ే లబుసి య. భన ఖుయుదేవ్ుల నిజజీవితవలు ఈ దిశలో నడవ్టానిక్త ేరయణగ 
నిలుసి య. 
 
భానవ్ జీవిత లక్షయం జనన భయణ చక్ర నిన విడత్రవ బఖవ్ంతేనితో వియ్నం అవ్వటానిన 

వఔుక భతం ఫో ధిసఽి ంద.ి ఖుయువ్ుల పఠలు వినటం, వితర ేయు (నవభం) ధవయనం 

చ మయటం, వేల, ధవరిుఔ క్యయఔరభాలు నియవశించడం దవవర దీనిని ప ందవ్చఽు. 
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 నవభం భాయగం బఖవ్ంతేడ ి సుయణ క్ొయఔు నియంతయం అంక్తతభాలనిన ఔలఖ చేసఽి ంద.ి 

మోక్షానిన సధించటానిక్త క్భ (క్ోరిఔ), క్రో ధం( క్ోం), లోభ ే (దఽరశ), మోహ (పర ంచిఔ 

అనఽఫంధం), అహంక్యం (గొ ఫుదిధ ) అన ేఐదఽ దఽయుగ ణవలనఽ నిమంతిరంచఽక్ోలయౌ. వఔుక 

భతంలో ఉలసలు, త్రయామాతరలు, శఔునవలు, తసఽసలు వ్ంటి ఆచవరలు భరిము 
నితయఔితవయలు తియసకరించఫడవడ య. రతి ఔకయు ఖుయు ఖరంథ్ సశిబ్ ఫో ధనలనఽ 
అనఽసరించవయౌ ఉంటలంది. వఔుక భతం బక్తి భాయగం లేదవ ూజయ భారగ నిన ఉదవా టిసఽి ంది. 
అయత,ే ఇది జఞా నం యొఔక భారగ నిన (జఞా న భారగ నిన) భరిము క్యయ 
భారగ నిన(క్రయచయణ భాయగం) యొఔక పర భుకయతనఽ ఖురిిసఽి ంద.ి ఆధవయతిుఔ లక్షాయనిన 

చేయుక్ోవ్డవనిక్త దేవ్ుని ఔి అవ్సయ౦ ఖురి౦చి ఫాగ చ ుి ంది. 
 
వఔుక భతం ఔ ఆధఽనిఔ, తవరికఔ, ఆచయణవతుఔమ ైన భతం. సధవయణ ఔుటలంఫ జీవితం 

(దవంతయం) మోక్షానిక్త ఎలాంట ి అడెడ  క్దని నభుుతేంద.ి ఫరహుచయయం లేదవ సనవయసం 

మోక్షానిన సధించటానిక్త అవ్సయం లేదఽ. పర ంచిఔ మ ైన చ డెలు, రలోభాల భధయ 
నియబ౦ధి౦చఫడిన జీవి౦చడ౦ సధయ౦ అవ్ుతేంది. బఔుి డె ఈ లోఔంలోని ఉదిరఔిత భరిము 
ఖందయగోఱానిక్త తటలట ఔుంటృనే జీవించవయౌ . ఆమన విదవవంసఽడ ైన వ ైనిఔుడె, బఖవ్ంతేనిక్త 
ఔ వితరే డె అయ ఉండవయౌ. 
 
వఔుక భతం ఔ విశవభత, "లౌక్తఔ భతం" అందఽవ్లన ఔులం, భతం, జఞతి లేదవ యౌంఖం 

భేదవలనినటిని తియసకరిసఽి ంద.ి భానవ్ులందయౄ బఖవ్ంతేడ ి దిఴటలో సభానమేనని 

నభుుతేంద.ి  ఖుయువ్ులు వి,ీ ుయుషేల సభానతవవనిన నొక్తక చ , వి ీశవుహతయ, సత్ర 

(వితంతే దహనం) ఆచవరనిన తియసకరించవయు. లయు వితంతే ునరివలహనిన రచవయం 

చేవ, రద  వ్యవ్సానఽ (భుసఽఖుధరించిన విలీు) తియసకరించవయు. భనసఽస నఽ ఆమన మీద 

క్ైందీరఔరంిచవలంట,ే వితర ేయు (నవభం) తో ధవయనం చేవ, వేల, దవన ధరులు చేమాయౌ. 

నిజఞయత్రతో ఔడిన శరభ భరిము ని (క్తరత్ ఔయణ) దవవర ఔరి రోజులర ీ జీవితవనిన 

సంపదంిచడం గౌయవ్రదంగ రిఖణణంచఫడెతేంద ి భరిము మాచించడం లేదవ ఏద ైనవ 
నిజఞయత్ర లేని భారగ ల దవవర సంపదంిచటం క్దఽ. లండ్ చవక్న, ఇతయులతో 
ంచఽక్ోవ్డం ఔడవ ఔ సభాజఔ ఫాధయత. అవ్సయం లో ఉనన లరిక్త సహమం చేమాలని 

భావిసి యు. వేవ్, సభాజ వేవ్ వఔుక భతంలో ఔ భాఖం. రతి ఖుయుదవవరలో ఔనించే ఉచిత 

ఔభూయనిటీ క్తచ న్ (ఆహయ రదేశం) అనిన భతవల రజలఔు అందఽఫాటలలో ఉంటలంది. 
 
వఔుక భతం ఆళలదవనిన భరిము ఆశనఽ సభరిాసఽి ంది. నిరళలదం అన ేభావ్జఞలానిన 

ఇది ుక్ోదఽ. 
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ఈ జీవితవనిక్త ఔ అవ్సయం, లక్షయం ఉనవనమని ఖుయువ్ులు నమేులయు. ఇది ఆతు భరిము 
దేవ్ుని సక్షాతవకరనిక్త ఔ అవ్క్ళనిన ఔయౌసఽి ంద.ి  ైగ, భనిఴ తన చయయలఔు తవన ే

ఫాధయత వ్శిసి డె. తన క్రయల పయౌతవల నఽంచి తవనఽ నిరోధఔ శక్తిని ప ందలేడె. క్ఫటిట  
తవనఽ చేవ ేనిటు  చవలా అరభతింగ ఉండవయౌ. 
 
వఔుక ఖరంథం, ఖుయు ఖరంథ్ సశిబ్, ఇది ఔ నితయ ఖుయువ్ు. వితర ఖరంథవనిక్త భత ఖుయువ్ుగ 
హో దవ ఇచిున ఏక్ ైఔ భతం ఇదే. వఔుక భతంలో సజీవ్భానవ్ ఖుయువ్ు (దేహధ రి) ఔు సా నమే 
లేదఽ. 
 
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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సిక్కుల యొక్ు తలప్రగర పాత్యేక్త 
 

వఔుకలఔు తలపగ ఎుడా విడదీమలేనిదిలా ఉండేద.ి వఔుక భత సా ఔుడె, 
ఖుయునవనక్ క్లంనవటి నఽంచి వఔుకలు తలపగనఽ ధరిసాి  వ్సఽి నవనయు. వఔుకఔు ఔ 

తలపగ రజుఔు వ్ుండ ేక్తరీటం ఔంట ేఎఔుకవ్. 
 
'దసిర్' అనేద ి వఔుకల తలపగఔు భరో ేయు, ఇది 'ఖుయువ్ు యొఔక ఆశీరవదం'నఽ 
సాచిసఽి ంద.ి ఈ దవలన్నన, ుయుషేలు భరిము భశిళ్లు ఇదదయౄ తభ జుటలట నఽ 
ఔుక్ోవ్టం క్ోసం ధరించవయౌసన వ్సింీ.  ఇది తల చఽటృట  ఔ ప డలట ిఖుడడ  వ్ంట ివ్సఽి వ్ు. 
 
ఖుయు గోవింద్ వంగ్ గరిచ ేఐదఽ విళవసలలో ఔటి గ ఇది ఆదేశంలో ఉంది, 1469 ముదటి 

నఽంచి వఔుక భతంతో ఔయౌగి ఉంద.ి రంచంలో తలపగ ధరించడం తనిసర ిఅయన ఏక్ ైఔ 

భతం వఔుక భతం. పళుతయ దేళలోు  తలపగ లు ధరించ ేలయు అందయౄ వఔుకలే. 
 
సంరదవమఔంగ తలపగ గౌయవ్న్నమతనఽ సాచిసఽి ంద,ి భరిము ఇది ఔట ినఽంచి 

గౌయలనిక్త భాతరమ ే రిజర్వ చేమఫడ ిఉంద.ి ురతన క్లంలో భాయతదేశంలో తలపగనఽ 
సభాజంలో హో దవ ఔయౌగిన లర ై ధరించవయు. భాయతదేశం ముగల్ ఆధితయం లో ఉనన 

క్లంలో భువుభులఔు భాతరమ ే తలపగ ధరించ ే అవ్క్శం ఉండదే.ి భువు ంలు క్ని 

లళ్ళక్త తలపగ ధరించ ేఅవ్క్శం ఉండేద ిక్దఽ.  
 
ఖుయు గోవింద్ వంగ్, ముఖలుల యొఔక అలాంట ి ళసనవలనఽ ధిఔకరంిచి, వఔుకలందయౄ 

తలపగ ధరించభని క్ోరడె. తన కలాస అనఽచయుల ఉననత న ైతిఔ రభాణవలఔు 
ఖురిింుగ దీనిని ధరించవ్లవ వ్చిుంద.ి తన కలాస రజలు విబుననంగ ఉండవలని, 

"మిగియౌన లరిఔంట ే గొగ ఉండవలని" భరిము వఔుక ఖుయువ్ులు నిరైదశంచిన విశషట  
భారగ నిన అనఽసరంిచవలని క్ోయుఔునవనయు. ఆ విధంగ, తలపగ చఽటటఫడిన వఔుక 

ఎుడా ఖురిింు ఫడవడ డె, ఖుయువ్ు తన 'వ యంట్-వ ైనిఔుల' నఽ సఽలబంగ 
ఖురిించఫడవలని ఉదేదశంచవడె. 
 
వఔుక ుయుషేడె లేదవ వి ీతలపగ ధరించినుడె, తలపగ కై్వ్లం ఖుడడలాగ ఉంటలంద,ి 

ఎందఽఔంట ే అద ి దఽసఽి లలో ఔయౌవపో తేంది. తలపగ ధరించడవనిక్త క్యణవలు 
సయవభౌభతవం, అంక్తతభావ్ం, ఆతుగౌయవ్ం, ధ ైయయం, బక్తి ముదల ైనవి అనేఔం ఉండవ్చఽు. 

అయత ేవఔుకలు ఎందఽఔు ధరిసి యు అంట,ే కలాస ఖుయు గోవింద్ వంగ్ యొఔక సా ఔుని టు  
లర ిేరభ, విధేమత భరిము గౌయలనిన చాంచడవనిక్త. 
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తలపగ అనేద ిభన ఖుయువ్ుగయు భనక్తచేు ఫహృభతి. భన ఉననత చ ైతనవయనిక్త ఔ 

వంగ్ లా, క్ౌయుు లా వంహసనం   ైఔయుునే దవనిక్త అలంఔరించఽఔునేద.ి వి ీుయుషేలఔ, ఈ 

రతిబింబించ ే పతర రజరిఔం, స ఖసఽనఽ, రతేయఔతనఽ త యౌమజైసఽి ంద.ి భనం అనంత 

విశవభు  యొఔక ఉనిక్త లో జీవిసఽి నవనం అని భరిము అందరిక్ ీవేవ్చేమడవనిక్ ైఅంక్తతం 

అమాయభని సంక్ైతం. తలపగ సంూయణ నిఫదధతఔు త భరైదవనిక్త పర ధవనయం ఇవ్వదఽ. 
మీయు తలపగ ఔటలట ఔుని ధ ైయయంగ నిలఫడవలని అనఽఔుననుడె , ఆయు బియౌమను  భంది 
లో ఔ వ్యక్తి గ నియుమంగ నిలఫడఖలుఖుతవయు. ఇది చవలా అదఽుతమ ైన క్యయం. 
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Importance of Sikh Turban 
 

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

Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of 
his Sikhs to wear the turban. This was to be worn in recognition of the high moral 
standards that he had charted for his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be 
different and to be determined "to stand out from the rest of the world" and to 
follow the unique path that had been set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned 
Sikh has always stood out from the crowd, as the Guru intendedhis 'Saint-Soldiers' 
to be easily recognizable. 
 
When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band 
of cloth, for it becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a 
turbanmay be many such as sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety 
etc. but why the Sikhs wear it is mainly to show their love, obedience and respect 
for the founder of the Khalsa Guru Gobind Singh. 
 
 
 
 
 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
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The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and 
Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For 
men and women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and 
uniqueness. It is a signal to others that we live in the image of Infinity and are 
dedicated to serving all. The turban doesn't represent anything except complete 
commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand 
fearlessly as one single person standing out amongstsix billion people. It is a most 
outstanding act. 
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 సిక్కు మతంలో మహిళల ప్రతా 
 

విలీఔు ుయుషేలవ్ల నే జీవ్ం ఉంటలందని, లర ిఆధవయతిుఔతనఽ  ంప ందించ ేసభాన హఔుక 

ఉందని వఔుక భత సాతవర లు ేరొకం టాయ. వీయు భత స౦గాలఔు నవమఔతవం 

వ్శించవ్చఽు, అంతేలేని వ్చనం(వితర లేకనవలనఽ ఠి౦చడ౦) చేమవ్చఽు, క్ీయిన 

(క్ీయినల స౦గ౦గ పడడ౦) చేమవ్చఽు, ద ైవ్బఔుి లు(ూజఞయులు) గ నిచేమవ్చఽు. 

వీయు అనిన భతయమ ైన, సంసకితిఔ, సభాజఔ భరిము లౌక్తఔ క్యయఔలాపలోు  
పలకగ నవ్చఽు. వఔుక భతం రంచ లోన ే భశిళ్లఔు సభానతవవనిన ఇచేు ముదటి  

భతం. ఖుయునవనక్ యౌంఖ-ఆధవరిత సభానతవవనిన ఫో ధించవయు, భరిము ఆమన తయులత 

వ్చిున ఖుయువ్ులు వఔుక ఆరధన భరిము ఆచయణయొఔక అనిన క్యయఔలాపలోు  ూరిి 
భాఖసవభయం వ్శించభని భశిళ్లనఽ పోర తసశించవయు. 
 
 ఖుయు ఖరంథ్ సశిబ్ ఇలా ేరొక౦ది, "విలీు భరమిు ుయుషేలు, దేవ్ుడె చేత 

సిఴట౦చఫడినలయు. ఇదంతవ దేవ్ుడి ఆట. నవనక్ చ పయు, న్న సిఴట  అంతవ భంచిదే, 

రివుదధ" SGGS Page 304. 
 
వఔుకల చరితర లో విలీ నఽ వేవ్, బక్తి, తవయఖం, భరిము ుయుషేల ధ ైయయసహసలతో 
సభానంగ చితిరంచిన పతర నఽ నమోదఽ చేవంద.ి వఔుకల సంరదవమంలో భశిళ్ల న ైతిఔ 

గౌయవ్ం, వేవ్, ఆతుతవయఖం వ్ంట ిఅనేఔ ఉదవహయణలు రవ ఉనవనయ. 
 
వఔుక భతం రక్యం, వి ీ ుయుషేలు కై్ నవణేనిక్త ఉండ ే ర ండె ల ైులు. యసయ 

సంఫంధవలవ్యవ్సా, యసరధవయం అన ే విధవనంలో ుయుషేడె వి ీ నఽంచి జనిుసి డె, వి ీ

ుయుష బీజభు నఽండ ి జనిుసఽి ంది. వఔుక భతం రక్యం వి ీ లేఔుండవ ుయుషేడె తన 

జీవితంలో సఽయక్షితంగ, సంూయణంగ ఉండలేడె, భరిము ుయుషేడి విజమం తన 

జీవితవనిన ంచఽఔున ేవి ీయొఔక ేరభ భరిము భదదతేతో భుడిడ ిఉంటలంది. 
 
 ఖుయునవనక్ ఇలా అనవనయు: 
 "[ఇది] జఞతిని నిలఫ టేట  వి"ీ భరిము "వి ీనఽండి ుటిటన నవమఔులు భరిము రజులు, వినీి 

ళఖరసఽి రలని, శక్షించఫడవలని" క్ోయుక్ోఔడదఽ. SGGS ేజీ 473. 
 
మోక్షం: 

మోక్షం, దేవ్ుని సక్షాతవకయం లేదవ అతేయననత ఆధవయతిుఔ వాతి సధించఖల విలీనఽ ఔ భతం 

భావిసఽి ందవ అనేద ిఔ భుకయమ ైన అంశం. 
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 ఖుయు ఖరంథ్ సశిబ్ ఇలా చ ుి ంది:  

"అనిన జీవ్ులలో, బఖవ్ంతేడె సయవలయుి డె భరిము ుయుషేడె భరిము వి ీ అనిన 

యౄపలలో విసిరించి ఉనవనడె " (ఖుయు ఖరంథ్ సశబి్, ేజీ 605). 
 
ఖుయు ఖరంథ్ సశిబ్ లోని  ైన చ న లఔయం రక్యం, బఖవ్ంతేడ ి ఔయుణ ర ండె యౌంఖ 

భేదవలలో సభానంగ ఉంటలంద.ి క్ఫటిట  వి,ీ ుయుషేలు ఇదదయౄ సభానంగ ఖుయువ్ునఽ 
అనఽసరించటం దవవర మోక్షానిన ప ందఖలయు. అనేఔ భతవలోు , ఔ వి ీ ుయుషేడ ి

ఆధవయతిుఔతఔు అవ్రోధంగ రిఖణణంచఫడెతేంద,ి క్న్న వఔుక భతంలో క్దఽ. ఖుయువ్ు ఈ 

విషమానిన తియసకరసిి యు. 'వఔుకభతం  ైన రసఽి త ఆలోచనలు" లో, ఆయౌస్ ఫసరైక ఇలా 
ేరొకనవనయు. 
 
"ముదటి ఖుయువ్ు ఔ వినీి ుయుషేడితో సభానంగ ఉంచవడె... వి ీుయుషేడిక్త అడెడ క్దఽ, 
బఖవ్ంతేని వేవిసాి , మోక్షానిన క్ోయడంలో భాఖసవమి అంత"ే. 
 
 యు: 
ఖిహసఽా  జీవితం - సంసయం ఖుయునవనక్ వఫ్యుస చేళయు. ఫరహుచయయం, సనవయసం క్త 
ఫదఽలుగ భారయబయిలు సభాన భాఖసవభులు, ఇదదరి  ై నభుఔమే ఉండేద.ి వితర 
ళలు క్లలో ఖిహసఽకమ ేఔ ఆదయశవ్ంతమ ైనద.ి 
 
సభానతవం: 

వి ీుయుషేల భధయ సభానతవం క్ోసం, సంఖత్ (వితర సహలస) భరిము ంఖత్ (ఔయౌవ 
తినడం) క్యయఔలాపలోు  పలకగ నడం, ఫో ధన వ్ంట ి  విషమాలోు  వి ీుయుషేల భధయ ఎలాంట ి

తేడవ నఽ ఖుయువ్ులు సిఴటంచలేదఽ. సయౄప్ దవస్ బలాు , భశిభా రక్ష్, ఖుయు అభర్ దవస్ 

రక్యం భశిళ్లు భుసఽఖునఽ ఉయోగించడవనిన విభేదిసఽి నవనయు. క్ొనిన ఔులాలనఽ 
యయలేక్షించడవనిక్త విలీనఽ నిమమించవడె. వఔుక చరితర లోన ేఅనేఔ భంద ిభశిళ్ల ేయుు  
నమోదఽ చేమఫడవడ య, వీటలిో తభ క్లంలో జరిగిన గటనలోు  భుకయమ ైన పతరలు 
పో ఴంచిన, భాతవ ఖుజీర మ  ై భాగో, భాతవ సఽందర,ి రణణ సశిబ్ క్ౌర్, రణణ సదవ క్ౌర్, 

భరిము భహరణణ జంద్ క్ౌర్ వ్ంటి అనేఔ భంది భశిళ్ల ేయునఽ నమోదఽ చేసయు. 
 
చదఽవ్ు: 
వఔుక భతంలో చదఽవ్ు చవలా భుకయమ ైనదిగ భావిసి యు. ఎవ్రి విజమంలో అయనవ ఇది 

క్ీలఔమ ైనద.ి ఇది వ్యక్తిఖత అబువ్ిదిధ  రక్తరమ భరిము ఇది భూడవ్ ఖుయువ్ు అనేఔ 

పఠళలలనఽ న లక్ొలడవనిక్త క్యణం. 
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ఖుయు ఖరంథ్ సశిబ్ ఇలా చ ుి ంది: 

"ఖుయువ్ు దవవరన ేదేవ్ుని జఞా నం, ధవయనం అన్నన ప ందఫడెతవయ".  

SGGS, ేజీ 831  

 అందరిక్ ీచదఽవ్ు అవ్సయం, రతి ఔకయౄ తభ శక్తి క్త తఖగ  విధంగ నిచ మాయయౌ. భూడవ్ 

ఖుయువ్ు ంన వఔుక భతరచవయఔులోు  మాభ  ైర ండె భంద ివిలీే. 
'ది రోల్ అండ్ వేటటస్ ఆఫ్ వఔుక ఉమ న్' లో, డవఔటర్ ముశిందర్ క్ౌర్ గిల్ ఇలా రళయు,  
 "ఖుయు అభర్ దవస్, భశిళ్లు అంగీఔరంిచ ేవ్యఔు, ఏ ఫో ధనలు ఔడవ ముదలు అవ్వవ్ని 

నభుఔం ఔయౌఖదని అనవనయు". 
 
దఽసఽి ల  ైఆంక్షలు: 
భశిళ్లు భుసఽఖు ధరించఔడదన ే క్ఔుండవ, వఔుక భతం దఽసఽి ల విధవనవనిక్త 
సంఫంధించి ఔ సయళ్మ ైన భరిము అతయంత భుకయమ ైన రఔటన చేవంద.ి ఇది 

యౌంఖవివ్క్షతో సంఫంధం లేఔుండవ వఔుకలందరిక్ ీ వ్రిిసఽి ంద.ి ఖుయు ఖరంథ్ సశిబ్ ఇలా 
చ ుి ంది. 
 
 "శరీయం అసౌఔయయంగ, భనసఽస చ డె ఆలోచనలతో నిండ ి ఉండేలాంట ి దఽసఽి లనఽ 
ధరించవ్దఽద ."  SGGS, ేజీ 16 
 
భశిళ్ల యొఔక ఆతుయక్షణ: 

వఔుక భశిళ్లు క్తరన్ (కడగ ం) భరిము ఇతయ ఆముధవలతో తభనఽ తవభు 
యక్షించఽక్ోలయౌ.  ఇది భశిళ్లఔు రతేయఔమ ైనది ఎందఽఔంట ేతభనఽ తవభు యక్షించఽక్ోవ్డం 

చరితరలో ఇదే ముదటిసర.ి యక్షణ క్ోసం ుయుషేల ై ఆధవయడే అవ్సయం ఉండఔడదఽ. 
 
SGGS సాఔుి లు: 
"బూమిమీద, ఆక్శంలో నవఔు లేరైద ిఏమీ ఔనఫడలేదఽ. విలీలో, ుయుషేలందరిలో, తన 

క్ంతి రక్శసాి నే ఉంటలంద.ి * SGGS ేజీ 223. 
 
వి ీనఽంచి ుయుషేడె జనిుంచవడె. వితీోనే, ుయుషేడె ుటాట డె; వినీి నిశుతవయధం చేసఽఔుని 

విలహం చేసఽఔునవనడె.  వి ీ అతని వేనశితేరలు అవ్ుతేంద;ి తదవవర, రైటి తరలు 
ుడతవయ.  అతని వి ీభయణణ౦చగన,ే భరో వినీి ల తేఔుతవడె; వికీ్త అతనఽ ఫంధీ. భర ి

తనని చ డడది అని లవ్టం ఎందఽఔు? ఆమ  నఽంచ ే రజులు ుడతవయు.  వి ీ నఽంచి, వి ీ

జనిుసఽి ంద;ి వి ీలేనిద,ే ఎవ్యౄ లేయు.   ఖుయు నవనక్, SGGS ేజీ 473 

ఔటనం విషమంలో: "ఒ నవ దేవ్ుడవ, నవ విలహ క్నఽఔ ఔటనంగ న్న ేయు నవఔు ఇవ్ువ." శీర 
ఖుయు రమ్స దవస్ గయు, ేజీ 78, ల ైన్ 18 SGGS 



46 
 

Role of women in Sikhism 
 

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

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

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

దేవ్ుని భుందఽ వినమం తో ఉండవయౌ. ంజఞబీభాషలో నిభాత భరిము 
వినమంఔు సనినశిత సంఫంధం ఔయౌగ ిఉంది.  నిభాత అనేద ి ఖురబన్నలో ఫాగ 
రచవయం చేమఫడిన ఔ సఽఖుణం. ఈ ంజఞబీ దవనిక్త అయధం "వినమం", "దమ" 

లేదవ "వినమం". 
 
భానవ్ులందరిక్ీ ఇది ఔ భుకయమ ైన లక్షణం భరిము ఇద ిఅనిన లేళ్లా అందరి 
ఆలోచనలో ఔ భుకయమ ైన భాఖం. వఔుకల లక్షణవలలో ఇతయ నవలుఖు భాగలు 
ఏంటంటే:  
 
సతయం (సత్) 

సంతిి  (సంతోఖ్), 

ఔయుణ (దమ) భరిము 
ేరభ (పయర్).  
 
ఈ ఐదఽ ఖుణవలు ఔ వఔుు ఔు అవ్సయం భరిము ధవయనం చేమడం లళ్ళ ఫాధయత, 

ఈ సదఽగ ణవలనఽ  ంప ందించడం భరిము లటిని వ్యక్తితవంలో భాఖం చేమడం 

లర ిని. 
 
ఖురబని భనక్త చ ుి ంది ఏంటంటే: 
 
"వినమం యొఔక రతిపలం భనళశంతి, ఆనందం. వినమ౦తో, రతి ఔకయౄ 

దేవ్ుణణణ  క్ోసం ధవయనం చ మాయయౌ. ఔయుణవభముడయ, వినమభు ఖలలడె. 
 
ఖుయునవనక్, వఔుక భతం యొఔక ముదట ిఖుయువ్ు: 
 
"ేరభతో ఔడిన వినమభుతో వినఽట భరిము నభుుట వ్లన నవభం తో మీ 

భనసఽస వుబరయచఫడెతేంది, న్న లోని వితరమ ైన బక్తి దవవర."- SGGS ేజీ 4 
 
"సంతిిని మీ చ విరింఖులుగ, వినమానిన మీ మాచన గిన నగ, ధవయనవనిన మీ 

శరీరనిక్త రవే ఫూడిదగ భాయుుక్ోండి." -SGGS ేజీ 6 
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Guru Granth Sahib on Humility 

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

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


