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કિર્તન સોકિા 
આ ગીત ખળુી અને આનદંનુ ં છે આ દૈલી વદેંળ પ્રભ ુવાથેના મભરાની ખળુીના 
ઉત્વલનો અને વલવળક્તતભાનના મલયશના દુુઃખનુ ં છે ,એ યોગના રક્ષણનુ ં
વલેંદનળીરતા અને વયંક્ષણ વાથે ગણુાકાય છે. એ નકાયાત્ભકતાને મભરો મભરો દૂય 
કયે છે. 

 શલેુ ંસ્તોત્ર વ્મક્તતગત નુ ંજોડાણ વનાતનવત્મ વાથેની કલ્ના કયે છે. 
 ફીજુ ં સ્તોત્ર ળાસ્ત્રો, મળક્ષકો અને તત્લજ્ઞાનની અનતં મલમલધતા શોલા છતા ં

વનાતનની એકરતા યજુ કયે છે. 
 ત્રીજુ ં સ્તોત્ર ફાહ્ય દમા અને મલધીઓની દ્ધમતને નકાયે છે અને ચોક્કવાઈ 

લૂવક આખા બ્રહ્ાડંની મનદો જૂા નુ ં લણવન કયે છે ટે્ર ભા ં દીલો અને 
અગયફત્તી અને ફીજી લસ્તઓુ યાખલાને ફદરે આકાળ એક વંણૂવ થાી 
ફની જામ છે. સમૂવ અને ચદં્રના દીલાઓ તાયાની ભાા અને ફધી 
લનસ્મતઓ અને ફૂરોને અવણ કયે છે ભોટા અલાજના જાને ફદરે 
આંતરયક ક્સ્થય ધનૂ ગમત મલના ચરાલલાભા ંઆલે છે 

 ચોથુ ં સ્તોત્ર દૈલીમ નાભનો ભરશભા વભજાલે છે જેના થકી ફધા દુુઃખો અને 
સ્થાતંય ને નાબદૂ કયલાભા ંઆલે છે. 

 ાચંમુ ં સ્તોત્ર અશીં જગતભા ં યશરેા જીલનની ઉજલણી કયે છે આણે 
ફીજાની વેલા કયલાનો અને દૈલી ગનુો જીતલાની તક નો અદભતુ રાબ 
સ્લમનેં આલો જોઈએ અજાણયુ ં યશસ્મ મલદ્વાન વ્મક્તતને જાણકાય ફને છે 
આથી એ ાછથી આનદં અને ફધા દુગુવણોના જોડાણથી સ્લતતં્રતા ભેલે 
છે. 

કીતવન વોરશરા ને રદલવના ગભે તે વભમ ય લાચંી ળકામ છે યંયાગત યીતે 
એને દયયોજ વાજંના વભમે સતુા શરેા લાચંલાભા ંઆલે છે 
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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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કિર્તન સોકિા 
Kirtan Sohila 

 
 

ਸਹਿਲਾ ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਦੀਕੀ ਭਿਲਾ ੧ 

sohila raag ga-orhee deepkee mehlaa 1 

Sohilaa ~ The Song Of Praise. Raag Gauree Deepakee, by the First Guru: 

 જે ઘયભા ંપ્રભનુી ભરશભા થઇ યશી શોઈ અને કયનાયના ગણુોનો મલચાય થામ છે 

 

ੴ ਸਹਿਗੁਰ ਰਸਾਹਦ ॥ 

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

એક ળાશ્વત યભાત્ભા છે જે વાચા ગરુુની કૃા થી પ્રાપ્ત થામ છે 

 

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, 
જે ઘયભા ંપ્રભનુી ભરશભા થઇ યશી શોઈ અને કયનાયના ગણુોનો મલચાય થામ છે 

 

ਹਿਿੁ ਘਹਰ ਗਾਵਿੁ ਸਹਿਲਾ ਹਸਵਹਰਿੁ 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. 

એ ઘય ભા ંપ્રભનુી ભરશભાના ગીત ગામા કય અને ોતાના વર્જનશાય પ્રભનુે માદ કમાવ કય ।।૧।। 
 

ਿੁ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. 

શ ેળયીય  !ત ુ ંવત્વગંીઓ વાથે ભીને એ મનબાવલ ની કીમતભ નુ ંગાન કય  
 

ਿ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. 

હુ ંએ કીમતભ ગીત ય લાયી જાઉં છ ંજેના ઉચ્ચાયણથી વદામ સખુ ભે છે ।।૧।। મલયાભ ।। 
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ਹਨਿ ਹਨਿ ਜੀਅੜ ਸਭਾਲੀਅਹਨ ਦਖਗਾ ਦਵਣਿਾਰੁ ॥ 

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. 

કામભ જીલોની વબંા થઇ યશી છે દાન દેનાય ભાલરક વબંા રે છે 
 

ਿਰ ਦਾਨੈ ਕੀਭਹਿ ਨਾ ਵ ਹਿਸੁ ਦਾਿ ਕਵਣੁ ਸੁਭਾਰੁ ॥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.  

દાનનુ ંમલૂ્મ તાયાથી ચકૂલાઈ ળકત ુ ંનથી એ દાન દેનાયનો અંદાજો શુ ંશોઈ ।।૨।। 
 

ਸੰਫਹਿ ਸਾਿਾ ਹਲਹਖਆ ਹਭਹਲ ਕਹਰ ਾਵਿੁ ਿਲੁ ॥ 

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. 

એ લવ અને એ રદલવ મનમિન્ત છે ફધી ભાતાઓ તભે ભીને ભન ેતેર નાખી દો 
 

ਦਿੁ 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. 
શ ેવજ્જન વશરેીઓ ભને ખફુ વાયા આળીલાવદ ણ આો જેથી પ્રભુમત વાથ ેભાયો ભેા થઇ જામ 

।।૩।। 
 

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. 

આ મતૃ્યનુી લચઠ્ઠી દયેક ઘયભા ંઆલી યશી છે અને આ આભતં્રણ ણ યોજ આલી યહ્યા છે 
 

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  

એ આભતં્રણ આનાય પ્રભરુૂી મતને શભંળેા માદ યાખલા જોઈએ શ ેનાનક આણા ણ એ રદલવો 
આલી યહ્યા છે . ।।4।। ।।1।। 
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ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਭਿਲਾ ੧ ॥ 

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

યાગ આળા ભશરે ૧, 
 

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. 

છ ળાસ્ત્રો છે છ ગરુુ છે અને છ એના મવધધાતંો છે, 
 

ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕ ਵਸ ਅਨੇਕ ॥੧॥ 

gur gur ayko vays anayk. ||1|| 

But the supreme Guru of all is God Himself in countless forms. 

ણ આ ફધાનો મૂ ગરુુ એક જ છે પ્રભનુા સ્લરૂ અનકે છે ।।૧।। 
 

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, 
શ ેબાઈ! જે ઘયભા ંકયનાયની ભરશભા થામ છે 

 

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. 
એ ઘય ને વાબંીને યાખ એભા ંતાયી બરાઇ છે ।।૧।। મલયાભ 

 

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, 

જેભ રકાયા ક્ષણ ઘડી પ્રશય ક્સ્થમત લાય ભરશના અને અન્મ ઋત ુછે 
 
 



8 
 

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.  
ણ સયુજ એક જ છે, એભ શ ેનાનક કયનાય પ્રભનુા અનેક સ્લરૂ છે ।।૨।।૨।। 

 

ਰਾਗੁ ਧਨਾਸਰੀ ਭਿਲਾ ੧ ॥ 

raag Dhanaasree mehlaa 1. 
Raag Dhanasari, First Guru: 

ધનશ્રી યાગ ભશરે ૧ 
 

ਗਗਨ ਭ ਿਾਲੁ 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. 

આખુ ંઆકાળ થાી છે અને સમૂવ ચદં્ર દીલા ફનેરા છે  .તાયા ભડં જેભ કે ભોટી થાભા ંયાખેરા છે  

 

ਧੂੁ 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.  

ભરમ લવત યથી આલનાયી શલા જાણે ધૂ છે શલા પયકી યશી છે અને ફધી લનસ્મત જ્મોમતરૂ 
ભાટે ફૂર આી યશી છે ।।૧।। 

 

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.  
કેલી સુદંય તાયી આયતી થઇ યશી છે, શ ેજીલોના જન્ભ ભયણનુ ંનાળ  

કયલાલાા તાયી આયતી થઇ યશી છે 
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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. 
એક જ જીલન તયંગો નાગય લગાડી યશી છે ।।૧।। મલયાભ ।। 

 

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.  

શ ેપ્રભુ  !શજાયો તાયી આંખો છે ણ મનયાકાય તાયી કોઈ આંખો નથી શજાયો તાયા ચશયેા છે ણ તાયો 
કોઈ ચશયેો નથી. 

 

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 You 
have no feet (because You are formless). You have thousands of noses, yet You have no 

nose. This Play of Yours entrances me. 

શજાયો તાયા સુદંય ગ છે ણ એક ણ તાયો ગ નથી શજાયો તાયા નાક છે યંત ુનાક મલના જ છે 
તાયા આલા ચભત્કાયોએભને શયેાન કયેરો છે ।।૨।। 

 

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). 

ફધા જીલોભા ંએક એ જ પ્રભનુી જ્મોમતજાગી યશી છે 
 

ਹਿਸ ਦ ਚਾਨਹਣ ਸਬ ਭਹਿ ਚਾਨਣੁ ਿਇ ॥ 

tis dai chaanan sabh meh chaanan ho-ay. 
The light (power of thinking) illuminating in all, is from the same Eternal lighthouse. 

એ જ્મોમતના પ્રકાળથી ફધા જીલોભા ંપ્રકાળ છે 

 

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)  

ણ આ જ્મોમતનુ ંજ્ઞાન ગરુુની મળક્ષાથી જ થામ છે 
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ਜ ਹਿਸੁ ਬਾਵ ਸੁ ਆਰਿੀ ਿਇ ॥੩॥ 

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

Therefore, accepting what pleases God is His true worship.  
આયતી એ છે કે જે કાઈંણ એની ભજુંયીભા ંથઇ યહ્ુ ંછે એ જીલોને વારંુ રાગે ।।૩।। 

 

ਿ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. 

શ ેશરય! તભાયા ચયણરૂી કભ ફૂરો ભાટે ભારુ ભન રરચામ છે દયયોજ  
ભને આ યવની તયવ રાગેરી શોઈ છે 

 

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. 

ભને નાનકરૂી મૈાને ોતાની કૃાનુ ંજ આ જેથી હુ ંતાયા નાભભા ંટકી યહુ ં।।૪।।૩।। 
 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ੂਰਫੀ ਭਿਲਾ ੪ ॥ 

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

ગૌયી યાગ, લૂવ ભશરે ૪, 
 

ਕਾਹਭ ਕਰਹਧ ਨਗਰੁ 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. 

ળશયે કાભ અને ક્રોધથી બયેલુ ંયશ ેછે ગરુુને ભીને જ એનો ઉામ કયી ળકામ 
 

ੂ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. 

જે ભાણવન ેશરેાના કભવ વજંોગોથી ગરુુ ભી જામ છે એના ભનભા ંયભાત્ભાની રગન રાગી જામ 
છે ।।૧।। 
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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. 

ગરુુ આગ શાથ જોડ એ ફહ ુબરાઈનુ ંકાભ છે 
 

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. 

ગરુુ આગ ભાથુ ંઝુકાલી દો એ ફહ ુવારંુ કાભ છે ।।૧।। મલયાભ 
 

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. 

જે ભાણવ યભાત્ભાથી તટેૂરા છે એ એભના નાભના યવનો સ્લાદ વભજી ળકતા નથી એભના ભનભા ં
અશકંાયનો કાટંો ખ ૂચેંરો છે 

 

ਹਜਉ ਹਜਉ ਚਲਹਿ ਚੁਬ ਦੁਖੁ ਾ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. 

જ્મા ંજ્મા ંતેઓ ચારે છે ત્મા ંએનો કાટંો ખ ૂચેં છે એભને દુુઃખ ભે છે અને ોતાના ભાથા ય ભોત 
રૂી દંડો વશન કયલો ડે છે ।।૨।। 

 

ਿਹਰ ਜਨ ਿਹਰ ਿਹਰ ਨਾਹਭ ਸਭਾਣ ਦੁਖੁ 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. 

પ્રભનુા પ્માયા રોકો પ્રભ ુનાભભા ંજોડામેરા યશ ેછે એભના વવંાયનો જન્ભ ભયણનો કાટંો નાળ ાભે છે 
 

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. 

એને નાશ્વત પ્રભ ુભી જામ છે અને એની ળોબા આખા જગતભા ંથઇ જામ છે ।।૩।। 
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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. 

શ ેપ્રભ!ુ અભે જીલો તાયા દય ય લબખાયી છીએ ત ુ ંવૌથી ભોટો ભદદગાય છે અભને ફચાલી રે 
 

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. 

શ ેપ્રભ!ુ તાયા દાવ નાનકને તાયો આવયો છે તાયા નાભનો વશાયો છે તાયા નાભભા ંજોડાલાથી જ સખુ 
ભે છે ।।૪।।૪।। 

 

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ੂਰਫੀ ਭਿਲਾ ੫ ॥ 

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

ગૌયી યાગ લૂવ ભશરે ૫ 
 

ਕਰਉ ਫਨੰਿੀ ਸੁਣਿੁ 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).  
શ ેભાયા મભત્રો વાબંો હુ ંમલનતંી કરંુ છ ંગરુુ ળયણભા ંવેલા કયલાની આ લેા છે 

 

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). 

આ જન્ભભા ંપ્રભનુાભની કભાણી કયીને જાળો અને યરોકભા ંસખુી મનલાવ થઇ જળે ।।૧।। 
 

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).  

શ ેભાયા ભન! રદલવ યાત ઉભય ઘટી યશી છે, શ ેભન! ગરુુને ભીને ઉદેશ્મ વપ કય ।।૧।।મલયાભ।। 
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ਇਿੁ ਸੰਸਾਰੁ 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. 

આ જગત મલકાયોથી બયયુ છે એ જ ભાણવ નીકી ળકે જેને પ્રભ ુવાથે ઓખાણ શોઈ 
 

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. 

જે ભાણવન ેપ્રભ ુસ્લમ ંજગાડીને નાભરૂી અમતૃ ીલડાલ ેએ ભાણવે અલણવનીમ પ્રભનુી લાતની યીત 
ળીખી રીધી છે ।।૨।। 

 

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. 

જે કાભ ભાટે આવ્મા છો એનો લેાય કયો એ પ્રભનુાભ ગરુુ દ્વાયા જ ભનભા ંલવી ળકે છે 
 

ਹਨਜ ਘਹਰ ਭਿਲੁ ਾਵਿੁ 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. 

આત્ત્ભક આનદં અને અડગતા ભા ંટકીને ોતાના અંદય જ પ્રભનુુ ંમનલાવ ળોધી રો આથી પયી જન્ભ 
ભયણના પેયાભા ંડવુ ંનરશ ડે ।।૩।। 

 

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. 

શ ેદયેકના ની લાત વાબંલાલાા વલવવ્માક મનભાવતાભાયા ભનની ઈચ્છા યુી કય 
 

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. 

દાવ નાનક તાયી ાવ ેએ જ સખુ ભાગેં છે કે ભને વતંોના ચયણની ધૂ ફનાલી દે ।।૪।।૫।। 
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અરદાસ નો કરચય (પ્રાર્તના) 
'અયદાવ' ળબ્દનો અથવ અયજ અથલા કોઈ ઉચ્ચ અમધકાયીન ે વયનામુ ં છે. અભાયા અયદાવન ે
વલવળક્તતભાન બગલાન અન ેઆણા વનાતન ગરુુ, ગરુુ ગ્રથં વાશફેને વફંોધન કયલાભા ંઆલ ેછે. 
 
વાભાન્મ યીત ેઅયદાવ ળરૂ કયતા શરેા નીચ ેઆેરા ળફદનો ાઠ કયલાભા ંઆલ ેછે. આ કરભોભા,ં 
ગરુુ અયજણ દેલ જી કશ ેછે કે આણુ ંળયીય અન ેઆત્ભા અન ેઆણી ાવનેી દયેક લસ્ત ુબગલાનની 
કૃા છે.અભ ેતેના ફાકો છીએ.તેથી, જેલી યીત ેફાક ોતાના ભાતામતાને પ્રાથવના કયે છે તે જ 
યીત ેઆણે આણા અશકંાયનો ત્માગ કયલો જોઈએ અન ેઆણી જરૂરયમાતો ભાટે ત ેાવ ેઅયજ 
કયલી જોઈએ. 
 
લતવભાન અયદાવ ફધંાયણ અન ે ળબ્દકો ઘણા લોથી મલકમવત થમા છે અન ે વીખ મલદ્વાનોની 
વયંતુત વસં્થા દ્વાયા તેનો મનણવમ રેલાભા ંઆવ્મો શતો  
અયદાવન ેત્રણ મખુ્મ બાગોભા ંવભજી ળકામ છે. 
 
પ્રથભ બાગ ગરુુ ગોમલિંદ મવિંશ જી દ્વાયા યલચત લય મવયી બાગોતી જીનો શતો, જેભા ં તેભણે 
વલવળક્તતભાન બગલાન અન ેપ્રથભ નલ ગરુુઓન ે મલનતંી કયી.લય છી, અભ ેદવભા ગરુુ અન ેગરુુ 
ગ્રથં વારશફને ફોરાલીએ છીએ. 
 
અયદાવનો ફીજો બાગ અમનલામવણે વીખ દ્વાયા કયેરા વભવણ અન ેફલરદાનની માદ અન ેતેભના 
છેલ્રા શ્વાવ સધુી મલશ્વાવ જાલી યાખનાયા વીખ ળશીદો અન ેનામકોની માદગાય કૃત્મોનુ ંમનરૂણ કયે 
છે. 
 
અયદાવનો ત્રીજો બાગ, અભ ેતે વમદુામ ભાટે પ્રાથવના કયીએ છીએ કે જે મવભયન (બગલાનનુ ંનાભ 
માદ યાખવુ)ં, વાચા વીખનુ ં નૈમતક જીલન, અન ેવમદુામભા ં મલશ્વાવના ગણુો ભાટે ફોરાલ ે છે.અભ ે
ગરુુન ેાચં દોો (લાવના, ક્રોધ, રોબ, આવક્તત અન ેઅશકંાય) થી ફચાલલા કશીએ છીએ. 
 
છેલટે, પ્રવગં ભાટે ળબ્દો ઉભેયલાભા ંઆવ્મા છે (જેભ કે રગ્ન, જન્ભ, મતૃ્ય,ુ લગેયે), જેના ભાટે ભડંનુ ં
આમોજન કયલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ ં અન ે ગરુુઓના આળીલાવદ રીધા શતા.અયદાવના અંમતભ ળબ્દોભા,ં 
આણ ેતેભની ઇચ્છા બરે ગભ ેતેટરા ધભવ શોલા છતા,ં ફધાના કલ્માણ ભાટે પ્રાથવના કયીએ છીએ. 
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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 

પ્રાર્તના 
 

ਿੂ ਠਾਕੁਰੁ ਿੁਭ ਹਿ ਅਰਦਾਹਸ ॥ ਜੀਉ ਹੰਡੁ ਸਬੁ ਿ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. 

તભે અભાયા ભાસ્ટય છો, અભ ેપતત આણી જરૂરયમાતો ભાટે તભાયી મલનતંી કયી ળકીએ છીએ કાયણ 
કે આ ળયીય અને આત્ભા જે તભે અભને આપ્મો છે તે તભારંુ આળીલાવદ છે 

 

ਿੁ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. 

તભે અભાયા ભાતા અન ેમતા છો, અભ ેતભાયા ફાકો છીએ. તભાયી કૃાભા ંઘણા આનદં અને 
આયાભ છે 

 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਿੁਭਰਾ ਅੰਿੁ ॥ 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). 

તભાયી યચનાની શદ કોઈને ખફય નથી. શ ેબગલાન તભ ેવલોચ્ચ કયતા શો ત્મા ંકોઈ તભન ેવદં 
નથી કયત ુ ં

 

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. 

આખુ ંબ્રહ્ાડં એક જ તાય લાી ળબ્દભાા ભા ંતભાયા મલત્ર કામદા શઠે કામવયત છે. તભાયી 
યચનાભાથંી જે ફધુ ંઆલે છે તે તભાયી શઠે છે 
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ਿੁ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. 

તભે શુ ંછો અને તભે કેટરા ભશાન છો, પતત તભે જ જાણો છો. શનેાનક ! તભાયો બતત તભાયા ભાટે 
કામભ ભાટે દ્રશ્મભાન છે 

 
ੴ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਿਹਿ॥ 

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  

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

બગલાન એક છે. ફધી જીત અદ્ભુત ગરુુની છે 
 

ਸਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਸਿਾਇ। 
Sri Bhagouti ji Sahai 

May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us! 
દુષ્ટ રોકોનો નાળ કયનાય તયપથી આદયણીમ બગલાન આણને ભદદ કયે! 

  

ਵਾਰ ਸਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਕੀ ਾਿਸਾਿੀ ੧੦|| 
Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected God recited by the Tenth Guru. 

દવભા ગરુુ દ્વાયા રઠત આદયણીમ બગલાનનો ઓડ 
 

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) 

પ્રથભ દુષ્ટ કયનાયાઓના મલનાળકના રૂભા ંબગલાનને માદ કયો; છી નાનક ને માદ કયો 
  

ਹਪਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਿ ਅਭਰਦਾਸੁ 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) 

છી ગરુુ અંગદનુ ંસ્ભયણ કયો અને ધમાન કયો, ગરુુ અભયદાવ અને ગરુુ યાભદાવ; તેઓ અભને ભદદ 
કયે છે 
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 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)  
ગરુુ અયજણ, ગરુુ શયગોમલિંદ અન ેઆદયણીમ ગરુુ શય યામને માદ કયો અને તને ુ ંધમાન કયો 

 

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) 

જેનુ ંદળવન કયીન,ે ફધા ંદુ: ખી થઈ જામ છે, આદયણીમ ગરુુ શય કૃષ્ણનુ ંસ્ભયણ કયો અને ધમાન કયો 
 

ਿ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. 

ગરુુ તેગ ફશાદુયને માદ કયો અન ેછી તભાયા ઘયે આધમાત્ત્ભક વંમત્તના નલ સ્રોત ઝડથી આલળ ે
 

ਸਬ ਿਾਂਈ ਿਇ ਸਿਾਇ॥  
Sabh Thai Ho-e Sahaai 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 

શ ેબગલાન! કૃા કયીન ેઅભને ભાગવ ફતાલીને દયેક જગ્માએ વશામ કયો 
 

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. 

ભાનનીમ દવભા ગરુુ ગોમલિંદમવિંશને માદ કયો, શ ેબગલાન! કૃા કયીને અભને ભાગવ ફતાલીને દયેક 
જગ્માએ વશામ કયો 
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ਦਸਾਂ ਾਿਸਾਿੀਆਂ 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)! 

આદયણીમ ગરુુ ગ્રથં વારશફભા ંવભામેર દવ યાજાઓના દૈલી પ્રકાળનુ ંધમાન કયો અને તભાયા 
મલચાયોને તેભના દૈલી ઉદેળો તયપ પેયલો અને ગરુુ ગ્રથં વારશફની દૃષ્ષ્ટથી આનદં ભેલો;  

દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
ੰਜਾਂ ਹਆਹਰਆਂ, ਚਿਾਂ ਸਾਹਿਫਜਾਹਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਹਿਆਂ, ਿਠੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਿੀਆਂ, ਹਜਨਹ ਾ ਨਾਭ ਜਹਆ, 
ਵੰਡ ਿਹਕਆਂ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਿਗ ਵਾਿੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਹਡਿੱਠ ਕੀਿਾ, ਹਿਨਹ ਾਂ ਹਆਹਰਆਂ, ਸਹਚਆਹਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ 

ਦਾ ਹਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 
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)! 

ાચં ચાશનાયાઓના ંકામો મલળે મલચાયો, ચાીવ ળશીદના ચાય તુ્રોની; દુરવબ વકંલ્ના ફશાદુય 
ળીખ; બતતોએ નાભના યંગભા ંઝંરાવ્યુ;ં જેઓ નાભભા ંરીન થમા શતા; જે રોકોએ નાભ માદ યાખ્યુ ં
અને તેભના બોજનની વાથીભા ંબાગ રીધો; જેઓ ભપત યવોડુ ંળરૂ કયુું; જે રોકોએ ોતાની તરલાય 

ચરાલી છે તે રોકોની જેઓ અન્મની ખાભીઓને અલગણે છે; ઉયોતત તભાભ શદુ્ધ અને ખયેખય 
વભમભત રોકો શતા; 

દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
 

ਹਜਨਹ ਾਂ ਹਸੰਘਾਂ ਹਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਿਿ ਸੀਸ ਹਦਿੱ ਿ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਿਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਿ 
ਚੜ, ਆਹਰਆਂ ਨਾਲ ਹਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਹਰਆਂ ਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ ਕੀਿੀਆਂ, 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 
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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)! 

તે ફશાદુય ળીખ રુુો અને સ્ત્રીઓ દ્વાયા અાતી અનન્મ વેલાનો મલચાય કયો અને તેભને માદ કયો, 
જેભણે ોતાનુ ંભાથુ ંફલરદાન આપ્યુ ંશત ુ,ં યંત ુતેભના ળીખ ધભવન ેળયણાગમત આી ન શતી; જેભણે 
ોતાને ળયીયના વાધંાના ટુકડા કયી રીધા; કોણ તેભના સ્કેલ્પ્વ દૂય ભી; કોણ ફાધંલાભા ંઆવ્મા 
શતા અને ૈડા ંય પેયલલાભા ંઆવ્મા શતા અને ટુકડા થઈ ગમા શતા; જેભણ ેકાકાને કાી નાખ્મા ં
શતા;ં કોણ જીલતં ઘેયામેરા શતા; જેભણે ગરુુદ્વાયાઓની ગૌયલ જાલલા ોતાનુ ંફલરદાન આપ્યુ;ં 

જેભણે તેભની ળીખ આસ્થા છોડી ન શતી; જેભણે તેભનો ળીખ ધભવ યાખ્મો અને તેભના અંમતભ શ્વાવ 
સધુી તેભના લાને કાપ્મા મલના વાચવ્મા; 

દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
 

ੰਜਾਂ ਿਖਿਾਂ, ਸਰਫਿੱਿ ਗੁਰਦੁਆਹਰਆਂ 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)! 

તભાયા મલચાયોને ળીખ ધભવની ફધી ફેઠકો અને તભાભ ગરુુદ્વાયા તયપ લો; 
દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 

 

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

શરેા વંણૂવ આદયણીમ ખારવા આ મલનતંી કયે છે કે તઓે તભાયા નાભનુ ંધમાન કયે; અને 
રયણાભ,ે ળામંત અને ખળુશારી ફધાને આલાભા ંઆલળે 
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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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 

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)! 

બગલાન ખારવા, જ્મા ંણ શોમ ત્મા ંતેભના યક્ષણ અને દમાની વદૃ્ધદ્ધ કયે. વમદુામની સખુાકાયી અને 
વયંક્ષણની ખાતયી કયલાભા ંખારવા મલજમી ફને, બગલાન ખારવા ઉય તેભની કૃા લયવાલ,ે તે 

જુરભી અન ેજુરભ વાભે આણો યક્ષક શોઈ ળકે, ખારવા જીતલા ળકે, 
  દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 

 
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, ਚਕੀਆਂ, ਝੰਡ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, 
ਫਲ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!!!  

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)! 

કૃા કયીને ળીખોને ળીખ ધભવની બેટ, રાફંા લાની બેટ, ળીખ કામદાઓનુ ંારન કયલાની બેટ, 
દૈલી જ્ઞાન ની બેટ, દ્ર firm મલશ્વાવની બેટ, ભાન્મતાની બેટ અને નાભની વૌથી ભોટી બેટ. શ ેબગલાન! 

ગામકીઓ, શલેરી અન ેફેનયો કામભ ભાટે અક્સ્તત્લ ધયાલે છે ; વત્મ ક્યાયેમ મલજમ ળકે; 
દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 

 

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. 

ફધા ળીખોના ભન નમ્ર યશ ેઅને તેભની ડશાણ ફયોફય યશ;ે શ ેબગલાન! તભે ળાણણનો યક્ષક છો 
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ਿ ਹਨਭਾਹਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਹਨਿਾਹਣਆਂ ਦ ਿਾਣ, ਹਨਹਟਆਂ 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….. 

ઓ વાચા મતા, લાશ ગરુુ! તભે નમ્ર રોકોનુ ંવન્ભાન, રાચાય રોકોની ળક્તત, આશ્રમમલશીન રોકોનો 
આળયો છો, અભે તભાયી શાજયીભા ંનમ્રતાલૂવક પ્રાથવના કયીએ છીએ… .. 

 
(substitute the occasion or prayer made here).  

 

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. 

ઉયોતત પ્રાથવનાના ાઠ કયલાભા ંકૃા કયીને આણી ભરૂો અને ખાભીઓને ભાપ કયો. કૃા કયીને 
ફધાની ચીજોને યૂી કયો. 

 
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. 

કૃા કયીને અભને તે વાચા બતતોને ભલા દો, જેભની વાથે ભીને, અભે તભાયા નાભનુ ંસ્ભયણ અને 
ધમાન કયી ળકીએ. ઓ ’બગલાન! તભારંુ નાભ શભંેળા ચડતી બાલના રાલળે અને તભાયી ઇચ્છા 

પ્રભાણે ફધાની પ્રગમત કયે. 
 

ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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. 

ખારવા બગલાનનો છે; ફધી જીત બગલાનની જીત છે 
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શીખો ન ુંર્ત્વજ્ઞાન  

ળીખોનુ ં તત્લજ્ઞાન તકવ મલળા મલસ્તાય “ળણગાય લગય” આધમાત્ત્ભક અને બૌમતક જગતની રાક્ષલણકતાઓ 
ધયાલે છે. એનુ ંધભવળાસ્ત્રભા ંવયતા ભાટે દળાવલામેલુ ં છે. ળીખોના નીમતળાસ્ત્રભા ંોતાના પ્રત્મેની ભાણવની 
સ્લમનંી પયજ અને વભાજ પ્રત્મેની પયજ કે વગંત લચ્ચે કોઈ વઘંવ કે તકયાય દળાવલલાભા ંઆલી નથી. 
 
ળીખ ધભવ એ મલશ્વના તભાભ ધભોભા ંવૌથી નાનો ધભવ છે . ળીખ ધભવની સ્થાના આળયે 500 લવ શરેા ગરુુ 
નાનકજી દ્વાયા કયલાભા ંઆલી શતી. એ આખા બ્રહ્ાડભા ંએક જ વલોચ્ચ ળક્તત જે વર્જનશાય છે એ ભાન્મતા 
ય બાય મકેૂ છે. આ ધભવ અનતં આનદંનો વીધો વય યસ્તો પ્રદાન કયે છે ને પે્રભ અને લૈશ્વીક બાઈચાયાનો 
વદેંળ પેરાલે છે. ળીખ ધભવ વખ્તાઈથી એકેશ્વયલાદી શ્રદ્ધા ધયાલે છે અને તેઓ એભ ભાને છે કેબગલાન એક જ 
છે જેને કોઈ વભમ કે સ્થ જેલી લસ્તઓુની ભમાવદા શોતી નથી . 
  
ળીખ ધભવ એવુ ંભાને છે કે બગલાન એક જ છે જે વર્જનશાય, ારનશાય અને મલનાળકતાવ છે અને તેઓ કોઈ 
રદલવ ભાનલ અલતાય રેતા નથી. અલતાયલાદ કે ભોક્ષના મવધધાતંને ળીખ ધભવભા ંકોઈસ્થાન નથી. ળીખ ધભવ 
કોઈ દેલી દેલતાઓ કે અન્મ દેલતાઓને કોઈ ભશત્લ આતુ ંનથી. 
 
ળીખ ધભવભા ંનીમતળાસ્ત્ર અને ધભવ એક વાથે જ ચારે છે.આધમાત્ત્ભક મલકાવ ભાટે ભાણવે નૈમતક ગણુો અને 
અભ્માવ કયલા રામક ગણુોને યોત્જિંદા જીલનભા ંભનભા ંઠવાલી રેલા જોઈએ. પ્રાભાલણકતા કરુણતા ઉદાયતા 
ધીયજ નમ્રતા જેલા ગણુોને વાચલણ અને પતત પ્રમત્નો દ્વાયા જ ફનાલી ળકામ છે. આણા ભશાન ગરુુઓના 
જીલન આ રદળાભા ંપે્રયણાનુ ંમૂ સ્થાનછે. 
 
ળીખ ધભવ ળીખલે છે કે ભાનલ જીલનનુ ંરક્ષ્મ જન્ભ અને ભયણના ચક્રને તોડીને બગલાનભા ંબી જલાનુ ંછે. 
આ ત્માયે જ મવદ્ધ કયી ળકામ જમાયે ગરુુના ઉદેળોનુ ંારન કયલાભા ંઆલે અને મલત્ર પ્રભનુાભ નુ ંધમાન 
ધયલાભા ંઆલે તથા વેલા અને દાન જેલા કામો કયલાભા ંઆલે. 
 
પ્રભનુાભ ભાગવ વતત પ્રભસુ્ભયણભા ંવભમભત થલા ય બાય મકેૂ છે. ભોક્ષ ભેલલા ભાટે ભાણવે ાચં દુગુવણો 
ય કાબ ુયાખલો જોઈએ જેલા કે કાભ (ઇચ્છા )ક્રોધ (ગસુ્વો )રોબ(રારચ ) ભોશ(વાવંારયક ફધંનો ) અશકંાય 
(ઘભડં ). મલમધઓ અને યોત્જિંદી પ્રથાઓ જેલી કે ઉલાવ તીથવમાત્રા શકુનો અને કઠોયતાને ળીખ ધભવભા ં
અલગણલાભા ંઆલી છે. દયેકને ગરુુગ્રથં વાશફેના ઉદેળનુ ંારન કયવુ ંજ જોઈએ. ળીખ ધભવ બક્તત ભાગવ 
અથલા આદ્યાત્ભ ભાગવ ય બાય મકેૂ છે, તેભ છતા ંળીખ ધભવ જ્ઞાન ભાગવ અને કભવ ભાગવ ભશત્લને ઓખે છે. 
આધમાત્ત્ભક રક્ષ્મ સધુી શોંચલા ભાટે ળીખ ધભવબગલાનની કૃા પ્રાપ્ત કયલાની જરૂરયમાત ય ભોટો તાણ 
મકેૂ છે. 
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ળીખ ધભવએક આધમુનક, તારકિક અને લાસ્તમલક ધભવ છે. ળીખ ધભવ ભાને છે કે વાભાન્મ ારયલારયક જીલન કે 
ગશૃસ્થ જીલન ભોક્ષભા ં ફાધારૂ નથી. ભોક્ષ ભેલલા ભાટે બ્રહ્ચમવ કે વવંાયનો ત્માગ કયલોજરૂયી નથી. 
દુમનમાની ફીભાયીઓઅને રારચોની લચ્ચે યશીને એ ફધાથી મનભોશીત યશવે ુ ંળક્ય છે. બતતોએ દુમનમાભા ંજ 
યશવે ુ ંજોઈએ અને તેભ છતા ંોતાના ભાથાને દુમનમાની ભાનમવક અળાક્ન્તઓ અને વાભાન્મ લચિંતાઓથી ઉય 
યાખવુ ંજોઈએ. તેભણે મલદ્વાન વૈમનક, અને બગલાન ભાટે વતં શોલા જ જોઈએ. 
 
ળીખ ધભવ એક વલવવ્માક અને "ધભવમનયેક્ષ ધભવ" છે અને તેથી તેજ્ઞામત, વપં્રદામ, લણવ અને જામત ય 
આધારયત ફધા જ તપાલતોને અલગણે છે. ળીખ ધભવ ભાને છે કે બગલાનની નજયભા ફધા ભાણવો વયખા જ 
શોઈ છે. ગરુુઓએ રુુો અને સ્ત્રીઓની વભાનતા ય બાય મકૂ્યો શતો અને સ્ત્રીઓની ફાશત્મા અને વતી 
પ્રથાને નકાયી શતી. તે ગરુુઓએ મલધલા નુરવગ્નનો ખફુ વરક્રમ યીતે પ્રચાય કમો શતો અને ડદા પ્રથાને 
અલગણી શતી. પ્રભભુા ંભનને કેષ્ન્દ્રત કયલા ભાટે મલત્ર પ્રભ ુનાભ નુ ં ધમાન કયવુ ંજોઈએ અને વેલા અને 
દાનના કામોં કયલા જોઈએ. અપ્રભાલણક ભાધમભ દ્વાયા કે બીખ ભાગંીને કભાલલા કયતા પ્રાભાલણક ભજૂયી અને 
યોજીદુ કાભ કયી કયેરી કભાણી વન્ભાનનીમ ગણલાભા ંઆલે છે. લડં ચખના અન્મ રોકો વાથે વશબાગી ફનવુ ં
એ ણ વાભાત્જક જલાફદાયી છે. દયેક વ્મક્તત ાવે ફીજા જરૂયી રોકોને ભદદ કયલાની અેક્ષા યાખલાભા ં
આલે છે. વેલા અને વમદુામની વેલા એ ણ ળીખ ધભવનો એક ભશત્લનોબાગ છે. દયેક ગરુુદ્વાયાભા ંજે ભપત 
યવોડુ ંચારે છે જેને રગંય ણ કશલેાભા ંઆલે છે અને તે ફધા ધભો ભાટે ખલુ્લુ ંયશ ેછે એ ણ આ વમદુામની 
વેલાનો એક બાલ છે. 
 
ળીખ ધભવ આળાલાદ અને આળાનુ ંવભથવન કયે છે. તે મનયાળાલાદની મલચાયધાયાને સ્લીકાયતા નથી. 
 
ગરુુઓ એવુ ંભાનતા શતા કે આ જીલનનો એક શતે ુઅને ધમેમ શોઈ છે. એ સ્લ ને અને પ્રભનેુ વભજલા ભાટેની 
તક આે છે. આ ઉયાતં ભાણવ ોતાના કયેરા કભો ભાટે સ્લમ ંજલાફદાય છે. એ ોતાના કભોના રયણાભ 
થી સ્લફચાલ ભાટે શક ભાગંી ળકત ુ ંનથી. તેથી તે જે કયે છે તેભા ંતેણે ખફૂ જાગ્રત યશવે ુ ંજોઈએ.. 
 
ળીખ ગ્રથં, ગરુુ ગ્રથં વારશફ, ળાશ્વત ગરુુ છે. આ એકભાત્ર ધભવ છે જેણે મલત્ર સુ્તકને ધામભભક મળક્ષક કે 
ભાગવદળવકનો દયજ્જો આપ્મો છે. ળીખ ધભવભા ંજીલતં ભાનલ ગરુુ (દેશધાયી) ભાટે કોઈ સ્થાન નથી. 
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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. 
 
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 
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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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શીખ ાઘડીન ું મિત્વ 
ાઘડી શભંેળા ંવીખનો અમલબાજ્મ બાગ યશી છે. ળીખ ધભવના સ્થાક ગરુુ નાનકના વભમથી, 
ળીખોએ ાઘડી ળણગાયેરી છે. યાજાને મગુટ કયતા ંણ ળીખની ાઘડી નો લધાયે ભશત્લ છે. 
 
 ‘દસ્તય’ એ ળીખ ાઘડીનુ ંફીજુ ંનાભ છે જે ‘ગરુુના આળીલાવદ’ વાથે વફંમંધત છે.આ ફધા 
ળબ્દો તેભના અજાણમા લાને ઢાકંલા ભાટે રુુો અને સ્ત્રીઓ ફનંે દ્વાયા શયેલાભા ંઆલતા 
લસ્ત્રોનો ઉલ્રેખ કયે છે. તે ભાથાની આજુફાજુ શયેલાભા ંઆલતા રાફંા કાડ ના ટુકડા શોમ 
છે. 
 
 તેભ છતા,ં ગરુૂ ગોમલિંદમવિંશ ેરાફંા લા યાખલાનુ ંઆત્ભમલશ્વાવના ાચં 'ક' અથલા ાચં લસ્ત ુ
ભાથંી એક તયીકે પયત્જમાત યાખ્યુ ંશત ુ,ં તેભ છતા ંતે ૧૪૬૯ ભા ંળીખોની ળરુલાતથી જ ળીખ 
ધભવ વાથે વકંામેર છે. દુમનમાભા ંળીખ ધભવ એકભાત્ર એલો ધભવ છે જેભા ંદયેક ભાટે ાઘડી 
શયેલી પયત્જમાત છે. મિભી દેળોભા ંાઘડી શયેેરા ભોટાબાગના રોકો ળીખ છે. 
 
 યંયાગત યીતે, ાઘડી આદયનુ ંપ્રમતમનમધત્લ કયે છે, અન ેતે રાફંા વભમથી એકલાય પતત 
ખાનદાની ભાટે અનાભત યાખલાભા ં આલે છે. લૂવકા વભમભા,ં બાયતભા ં ાઘડી પતત 
વભાજભા ંઉચ્ચ શોદ્દો ધયાલતા રુુો દ્વાયા શયેલાભા ંઆલતી શતી.બાયતના મઘુર ળાવનકા 
ના દયમભમાન, ભાત્ર મકુ્સ્રભોને ાઘડી શયેલાની છૂટ શતી. ફીજા ધભો ના રુુોને ાઘડી 
શયેલા ઉય કડક પ્રમતફધં મકૂ્યો શતો. 
 
 ગરુુ ગોમલિંદમવિંશ,ે ભોગરોના આ ચાર ને નકાયી ને, તેભના ફધા ળીખને ાઘડી શયેલા 
કહ્ુ.ંઆ તેભણે ઉચ્ચ નૈમતક ગૌયલ ભાન્મતાભા ંશયેુું શત ુ ંજે તેણે તેના ખારવા અનમુામીઓ 
ભાટે કયુું શત ુ.ં તે ઈચ્છતો શતો કે તેનો ખારવા જુદો શોમ અને "ફાકીના મલશ્વભાથંી અરગ 
થવુ"ં અને ળીખ ગરુુઓ દ્વાયા મનધાવરયત અનોખા ભાગવને અનવુયે તે ભાટે અટર વકંલ્ કયે. 
આભ, ાઘડીલાા ળીખ શભંેળા ંબીડભા ંઅરગ ઉબા યશ ે છે, કાયણ કે ગરુુએ તેભના 'વતં-
વૈમનકો' વયતાથી ઓખી ળકામ તેવુ ંઇચ્છ્ુ ંશત ુ.ં 
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 જ્માયે કોઈ ળીખ રુુ અથલા સ્ત્રી ાઘડી ફાધંે છે, ત્માયે ાઘડી પતત કાડનો ટુકડોજ નશીં 
યશ ે છે, કાયણ કે તે ોળાકનો અલબન્ન બાગ ફની જામ છે.ાઘડી શયેલાના કાયણો જેભ કે 
વાલવબૌભત્લ, વભવણ, આત્ભગૌયલ, રશિંભત, ધભવમનષ્ઠા લગેયે શોઈ ળકે છે, યંત ુળીખ ળા ભાટે 
શયેે છે તે મખુ્મત્લ ે ખારવાના સ્થાક ગરુુ ગોમલિંદમવિંશ પ્રત્મેના તેભના પ્રેભ, ારન અને 
આદય ફતાલલાનુ ંછે. 
 
 ાઘડી એ આણને ગરુુની ઉશાય છે. તે જ યીતે આણે આણી ોતાની ઉચ્ચ ચેતના 
પ્રત્મે પ્રમતફદ્ધતાના મવિંશાવન ય ફેવેરા મવિંઘ અને કૌય તયીકે ોતાને તાજ શયેીએ છીએ. 
રુુો અને સ્ત્રીઓ ભાટે એકવયખુ,ં આ ાઘડી કીમતભ, યાજમવમત, ગરયભા અને મલમળષ્ટતા 
દળાવલે છે. તે અન્મો ભાટે વકેંત છે કે આણે અનતંની છફીભા ંજીલીએ છીએ અને વલવન ેવેલા 
આલા ભાટે વભમભત છીએ. ાઘડી વંણૂવ પ્રમતફદ્ધતા મવલામ કંઈણ યજૂ કયતી નથી. જ્માયે 
તભે તભાયી ાઘડી ફાધંીને ઉબા થલાનુ ંવદં કયો છો, ત્માયે તભે છ અફજ રોકોની લચ્ચે 
એકરા વ્મક્તતની જેભ નીડય યશો છો. તે એકદભ ઉત્કૃષ્ટ કૃત્મ છે.2 
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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 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. 

 
 

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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શીખ ધમતમાું મકિાઓની ભમૂમિા 
ળીખ ધભવના મવદ્ધાતંો જણાલે છે કે સ્ત્રીઓ રુુો જેટરી જ આત્ભાઓ ધયાલે છે અને તેભની આધમાત્ત્ભકતા 
કેલલાનો વભાન અમધકાય ધયાલે છે. તેઓ ધામભભક ભડંોનુ ંનેતતૃ્લ કયી ળકે છે, અખડં થભા ંબાગ રઈ ળકે 
છે, કીતવન કયી ળકે છે, જુાયી તયીકે કામવ કયી ળકે છે. તેઓ ફધી ધામભભક, વાસં્કૃમતક, વાભાત્જક અને 
લફનવાપં્રદામમક પ્રવમૃત્તઓભા ંબાગ રઈ ળકે છે. ળીખ ધભવ એ ભરશરાઓને વભાનતા આતો શરેો ભોટો મલશ્વ 
ધભવ શતો. ગરુુ નાનકે લરિંગ આધારયત વભાનતાનો ઉદેળ આપ્મો, અને તેભના છીના ગરુુઓએ સ્ત્રીઓને 
ળીખ ઉાવના અને અભ્માવ તભાભ પ્રવમૃત્તઓભા ંવંણૂવ બાગ રેલા પ્રોત્વારશત કમાવ. 
 
ગરુુ ગ્રથં વાશફે જણાલે છે કે, " સ્ત્રીઓ અને રુુો, ફધા બગલાન દ્વાયા ફનાલલાભા ંઆવ્મા છે. આ ફધુ ં
બગલાનની યભત છે. નાનક કશ ેછે,તભાયી ફધી યચના વાયી, મલત્ર છે” એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ ૩૦૪ 
 
ળીખ ઇમતશાવભા ં ભરશરાઓને રુુોની વેલા, બક્તત, ફલરદાન અને ફશાદુયી વભાન દળાવલલાની ભમૂભકા 
નોંધલાભા ં આલી છે. ભરશરાઓની નૈમતક ગૌયલ, વેલા અને આત્ભ ફલરદાનના ં ઘણા ઉદાશયણો ળીખ 
યંયાભા ંરખામેરા છે. 
 
ળીખ ધભવ અનવુાય, રુુ અને સ્ત્રી એક જ મવક્કાની ફે ફાજુ છે. આંતયવફંધંો અને યસ્ય મનબવયતાની 
પ્રણારીભા ંભાણવ સ્ત્રીભાથંી જન્ભ રે છે, અને સ્ત્રી રુુના ફીજભાથંી જન્ભે છે. ળીખ ધભવ અનવુાય, કોઈસ્ત્રી 
મલના ોતાના જીલનભા ંવરાભત અને વંણૂવ અનભુમૂત કયી ળકતો નથી, અને રુુની વપતા સ્ત્રી વાથેના 
જીલન અને તેનાથી મલતાલેરા પે્રભ અને ટેકો વાથે વફંમંધત છે. 
 
ગરુુ નાનકે કહ્ુ:ં "તે સ્ત્રી છે જે દોડ ચાલ ુયાખે છે" અને આણે” જમાયે સ્ત્રી દ્વાયા નેતાઓ અને યાજાઓ શોમ 
ત્માયે" સ્ત્રીને શ્રામત અને દોમત ભાનલી ન જોઈએ. " એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ ૪૭૩ 
 
મકુ્તત: 
એક ભશત્લનો મદુ્દો ઉબો કયલો તે છે કે શુ ંકોઈ ધભવ ભરશરાઓને મકુ્તત, બગલાનની અનભુમૂત પ્રાપ્ત કયલા 
અથલા ઉચ્ચતભ આધમાત્ત્ભક ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત કયલાભા ંવક્ષભ ભાને છે 
 
ગરુુ ગ્રથં વાશફે જણાલે છે: 
“વલવ જીલોભા ંબગલાન વ્માક છે, અને વલવ સ્લરૂોભા ંરુુ અને સ્ત્રી છે” 
ગરુુ ગ્રથં વાશફે ષૃ્ઠ ૬૦૫ 
ગરુુ ગ્રથં વારશફના ઉયોતત મનલેદનભા,ં બગલાનનો પ્રકાળ વભાન યીતે મલમશ્રત છે 
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ફનેં જામત રુુો અને સ્ત્રી ફનેં વભાનરૂે મકુ્તત પ્રાપ્ત કયી ળકે છે, ગરુુનુ ંારન કયીને. ઘણા ધભોભા,ં સ્ત્રીન ે
ભાણવની આધમાત્ત્ભકતાભા ંઅલયોધ ભાનલાભા ંઆલે છે, યંત ુળીખ ધભવભા ંનશીં. ગરુુ આ કલ્નાને નકાયી કા 
.ેે છે. ‘ળીખ ધભવ યના ંલતવભાન મલચાયો’ ભા ંએલરવ ફાવાકે જણાલે છે, 
“પ્રથભ ગરુુએ સ્ત્રીને રુુ વાથે વભાન ગણાલી… સ્ત્રી રુુ ભાટે અલયોધ નશોતી, યંત ુબગલાનની વેલા 
કયલાભા ંઅને મકુ્તતની ળોધભા ંબાગીદાય શતી”. 
 
રગ્ન: 
ગરુુ નાનકે ગ્રશસ્થની બરાભણ કયી - એક ઘયના રોકોનુ ંજીલન. બ્રહ્ચમવ અને ત્માગને ફદરે મત-ત્ની 
વભાન બાગીદાય શતા અને ફનેં ઉય મલશ્વાસતુાનો આદેળ આપ્મો શતો. મલત્ર શ્રોકભા,ં ઘયેલુ ંસખુ એક મપ્રમ 
આદળવ તયીકે યજૂ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે. 
 
વભાન ક્સ્થમત: 
સ્ત્રી અને રુુ લચ્ચે વભાન દયજ્જોની ખાતયી કયલા ભાટે, ગરુુઓએ વગંઠન અને ગંત પ્રવમૃત્તઓભા ંદીક્ષા, 
સચૂના અથલા બાગ રેલાની ફાફતભા ંજામત લચ્ચે કોઈ બેદ યાખ્મો ન શતો. વરુદાવ બલ્રા, ભરશભા પ્રકાળ 
અનવુાય ગરુુ અભયદાવે ભરશરાઓ દ્વાયા ડદાના ઉમોગને અસ્ષ્ટ ફનાવ્મો શતો. તેભણે સ્ત્રીઓને કેટરાક 
વમદુામોની દેખયેખ ભાટે વોંપ્યુ ંઅને વતીના રયલાજ વાભે ઉદેળ આપ્મો. ળીખ ઇમતશાવભા ંભાતા ગજુયી ભાઇ 
બાગો, ભાતા સુદંયી, યાણી વારશફ કૌય, યાની વદા કૌય અને ભશાયાણી ત્જિંદ કૌય જેલી કેટરીક ભરશરાઓના 
નાભ નોંધામેરા છે, જેભણે તેભના વભમની ઘટનાઓભા ંભશત્લણૂવ ભમૂભકાઓ બજલી શતી. 
 
મળક્ષણ: 
ળીખ ધભવભા ં મળક્ષણને ખફૂ ભશત્લનુ ંભાનલાભા ંઆલે છે. તે કોઈણની વપતાની ચાલી છે. તે વ્મક્તતગત 
મલકાવની પ્રરક્રમા છે અને તે જ કાયણ છે કે ત્રીજા ગરુુએ ઘણી ળાાઓ સ્થાી. 
 
ગરુુ ગ્રથં વાશફે જણાલે છે: 
“ફધા મલત્ર જ્ઞાન અને લચિંતન ગરુુ દ્વાયા પ્રાપ્ત થામ છે” 
એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ. ૮૩૧ 
 
ફધા ભાટે મળક્ષણ આલશ્મક છે અને દયેક વ્મક્તતએ તેઓ ફની ળકે તે શે્રષ્ઠ ફનલા ભાટે કામવ કયવુ ંજોઈએ. 
ત્રીજા ગરુુ દ્વાયા ભોકરેરા મળખ મભળનયીઓભાનંા ફાલન ભરશરાઓ શતા. 
‘ળીખ ભરશરાઓની ભમૂભકા અને ક્સ્થમત’, ભા,ં ડો ભોરશન્દય કૌય લગર રખે છે, 
"ગરુુ અભયદાવને ખાતયી શતી કે જ્મા ં સધુી તેઓ ઉદેળો દ્વાયા સ્લીકાયલાભા ં નશીં આલે ત્મા ં સધુી કોઈ 
ઉદેળો આધાય રેળે નશીં." 
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કડા ય પ્રમતફધંો: 
સ્ત્રીઓને ડદો ન શયેલાની જરૂરયમાત ઉયાતં, ળીખ ધભવ લસ્ત્ર વકેંતને રગતુ ંએક વય છતા ંખફૂ ભશત્લનુ ં
મનલેદન આે છે. આ લરિંગને ધમાનભા ંરીધા મલના તભાભ ળીખને રાગ ુડે છે. આ ગરુુ ગ્રથં વાશફે જણાલે 
છે, 
 
“એલા કડા શયેલાનુ ંટાો જેભા ંળયીય અસ્લસ્થ શોમ અને ભન દુષ્ટ મલચાયોથી બયેલુ ંશોમ” એવ.જી.જી.એવ. 
ષૃ્ઠ ૧૬ 
 
ભરશરાઓ દ્વાયા સ્લ ફચાલ: 
ળીખ ભરશરાઓ તરલાય અને અન્મ ળસ્ત્રોથી ોતાનો ફચાલ કયે તેલી અેક્ષા છે. સ્ત્રીઓ ભાટે આ અનન્મ છે 
કાયણ કે ઇમતશાવભા ંઆ શરેીલાય છે જ્માયે ભરશરાઓએ ોતાનો ફચાલ કયલાની અેક્ષા યાખી શતી. તેઓ 
ળાયીરયક સયુક્ષા ભાટે રુુો ય મનબવય યશલેાની અેક્ષા નથી. 
 
એવ.જી.જી.એવ અલતયણ: 
"થૃ્લી અને આકાળભા,ં ભને કોઈ ફીજુ ં દેખાત ુ ંનથી. ફધી સ્ત્રીઓ અને રુુોભા,ં તેનો પ્રકાળ ચભકતો શોમ 
છે." એવ.એ.જી.એવ ષૃ્ઠ ૨૨૩ 
 
સ્ત્રીભાથંી, ભાણવનો જન્ભ થામ છે; સ્ત્રીની અંદય, ભાણવની કલ્ના થામ છે; સ્ત્રી વાથે તેભણે વગાઇ કયી અને 
રગ્ન કમાવ છે. સ્ત્રી તેની મભત્ર ફની જામ છે; સ્ત્રી દ્વાયા, બામલ ેઢી ઓ આલે છે. જ્માયે તેની સ્ત્રી ભયી જામ છે, 
ત્માયે તે ફીજી સ્ત્રીની ળોધ કયે છે; સ્ત્રી ભાટે તે ફધંામેર છે. તો ળા ભાટે તેને ખયાફ કશ ેછે? તેના તયપથી, 
યાજાઓનો જન્ભ થામ છે. સ્ત્રીભાથંી, સ્ત્રીનો જન્ભ થામ છે; સ્ત્રી મલના, ત્મા ં કોઈ એક ણ શોત. ગરુુ નાનક, 
એવજીજીએવ ષૃ્ઠ ૪૭૩ 
દશજે વદંબે: "શ ેબગલાન, ભાયા રગ્નની બેટ અને દશજે તયીકે તભારંુ નાભ ભને આો." શ્રી ગરુુ યાભદાવ જી, 
ષૃ્ઠ ૭૮ 
, રાઇન ૧૮ એવ.જી.જી.એવ. 
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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). 
 
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,  
 

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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“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”. 
 
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 
 

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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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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માનવર્ા ર ગ ર  ગ્રુંર્ સાિબે 
નમ્રતા એ ળીખ ધભવનુ ં ભશત્લનુ ં ાસુ ં છે. બગલાન વભક્ષ શભંેળા ં નમ્રતાભા ં નભવુ ં જોઈએ. 
જંાફીભા ંનમ્રતા અથલા ‘મનમ્રાતા’ નજીકના ળબ્દો છે. મનમ્રતા એક ગણુ છે જેનો ગરુુફાનીભા ં
જોયળોયથી પ્રચાય કયલાભા ંઆલે છે. આ જંાફી ળબ્દનુ ંબાાતંય " ભાનલતા", "યોકાયી" 
અથલા "નમ્રતા છે." 
આ ફધા ભાણવો ભાટે ોલા ભાટેનુ ંએક ભશત્લણૂવ ગણુ છે અને તે તે દયેક વભમે ળીખની 
ભાનમવકતાનો આલશ્મક બાગ છે. ળીખ ળસ્ત્રાગાયભા ંઅન્મ ચાય ગણુો છે: 
વત્મ (વત્ત), 
વતંો (સખુ), 
કરુણા (દમા) અને 
પ્રેભ (પ્માય) 
 
આ ાચં ગણુો ળીખ ભાટે અમનલામવ છે અને આ ગણુો યોલા અને તેભને તેભના વ્મક્તતત્લનો 
બાગ ફનાલલા ભાટે ગયુફાનીનુ ંધમાન અને ાઠ કયલાનુ ંતેભની પયજ છે. 
 
ગયુફાની આણને શુ ંકશ ેછે: 
"નમ્રતાનુ ં પ વાશત્જક ળામંત અને આનદં છે.” નમ્રતા વાથે વ્મક્તતએ શ્રેષ્ઠતાનો ખજાનો, 
બગલાનનુ ંધમાન ચાલ ુયાખવુ ંજોઈએ. જે વ્મક્તત દમાળુ ધન્મ છે તે નમ્રતાભા ંફેવે છે. 
 
ગરુુ નાનક, ળીખ ધભવના પ્રથભ ગરુુ: 
"વાબંવુ ં અને તભાયા ભનભા ં પ્રેભ અને નમ્રતા વાથે મલશ્વાવ કયલો તે અંદયથી મલત્ર 
ભરંદયભા,ં નાભથી તભાયી જાતને શદુ્ધ કયે છે." - એવ.જી.જી.એવ. ષૃ્ઠ ૪ 
 
" "વતંોને તભાયા કાનની કી ફનાલો, ભાનલતાને તભાયી બીખનો લાટકો ફનાલો, અને 
તભે તભાયા ળયીય ય રાગ ુકયો તે યાખનુ ંધમાન કયો. "- એવ.જી.જી.એવ. ષૃ્ઠ 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

