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રેહરાસ સાહબેની રજૂઆત 

 

યેશયાવ એ નીતનેભની ાાંચ ફાનીઓભાાંની એક છે અને તે વાભાન્મ યીતે વાાંજે 

લાાંચલાભાાં આલે છે. તે કેટરાાંક ગરુુઓની ફાની વાંાદન છે 

 

યેશયાવ ળબ્દ યાશ અને યાવ એભ ફે ળબ્દોનો વાંશ્રેણ છે.યાશ એ ભાગગછે અને 

યાવ એ જોગલાઈઓ છે એટરે કે જીલનની વપય ભાટેની જોગલાઈઓ.આ નલ 

સ્તોત્રોનો વાંગ્રશ છે, જેભાાંથી ચાય ગરુુ નાનક દેલ જી, ત્રણ ગરુુ યાભદાવ જી અને 

ફીજા ફે ગરુુ અયજણ દેલ જીએ રખ્મા છે.આ તભાભ સ્તોત્રો ગરુુ ગ્રાંથ 

વાહશફના છે.આ ઉયાાંત યેશયાવભાાં વભાલલાભાાં આલેરા ચોામી, એક શ્રોક, 

અને ગરુુ ગોવલિંદ વવિંશ જી દ્વાયા દોશયેા, ગરુુ અભયદાવ જી દ્વાયા રખામેર આનાંદ 

વાશફેના છ ગવથમાાં, અને અંતે ફે ળબ્દો ગરુુ અયજણ દેલ જી દ્વાયા.આ ફાંને 

ળબ્દો ગરુુ ગ્રાંથ વાશફેના છેલ્રા ફે ળબ્દો ણ છે.યેશયાવભાાં વૌ પ્રથભ ળબ્દ 

ધયાલતા “વો દય” નુાં ાઠ વાાંજની પ્રાથગના તયીકે ગરુુ નાનક દેલજીના વભમે 

ળરૂ થયુાં શત ુાં.તેથી જ આ ભાગગને ‘વો દય યેશયાવ’ ણ કશલેાભાાં આલે છે.ળબ્દ 

‘વો દય’ ણ કેટરાક ભબન્નતા વાથે જાજી વાશફેભાાં વભાવલષ્ટ છે યાંત ુકેન્દ્ન્િમ 

અથગ તે જ છે.યેશયાવભાાં, આ ળબ્દ ને કોઈ ખાવ યાગ (યાગ આવા) વોંલાભાાં 
આલે છે, જ્માયે જજી વાશફેભાાં તે કોઈ યાગ લગયની ૨૭  ગવથમાાં છે 
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Introduction To REHRAAS  SAHIB 

Rehraas is one of the five Banis of Nitnem and is usually recited 

in the evening. It is a compilation of the Bani of several Gurus. 

The word Rehraas is a synthesis of two words, rah and raas. Rah 

is passage and raas is provisions i.e. provisions for the journey 

of life. This is a collection of nine hymns, four of which are 

written by Guru Nanak Dev ji, three by Guru Ram Das ji, and 

two by Guru Arjan Dev ji. All of these hymns are from Guru 

Granth Sahib. Also included in Rehraas are Chopeyee, one 

Swayya (verse), and one Dohera (couplet) by Guru Gobind Singh 

ji, six paurees of Anand Saheb (first five + the last) written by 

Guru Amar Das ji, and at the end two shabads by Guru Arjan 

Dev ji. These two shabads are also the last two shabads in Guru 

Granth Saheb. The recitation of “So Dar” which is the first 

Shabad in Rehraas, was started at the time of Guru Nanak Dev Ji 

as an evening prayer. That is why this path is also called ‘So Dar 

Rehraas’. The shabad ‘So Dar’ is also included in Japji Saheb 

with some variations but the central meaning is the same. In 

Rehraas, this shabad is assigned a particular Raag (Raag Asa), 

whereas in Japji Sahib it is Pauri 27 without any assigned Raag. 
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REHRAAS  SAHIB 
 

 

ਸ ਦਰੁ ਰਾਗੁ ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੧ 

so dar raag aasaa mehlaa 1 

So Dar~ that door, Raag Aasaa by the First Guru: 

વો દયલાજા,આળા યાગ, ભશરે ૧ 

 

ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-oNkaar satgur parsaad. 
One Creator God, realized by the grace of the True Guru: 

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

 

ਸ ਦਯ ੁਤਯਾ ਕਹਾ ਸ ਘਯ ੁਕਹਾ ਤਿਤੁ ਫਤਹ ਸਯਫ ਸਭਾਰ ॥ 

so dar tayraa kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay. 

O‟ God, what kind of abode can there be, from where You are  
taking care of Your creation (since you are everywhere)? 

શ ેપ્રભ!ુ તારુાં તે ઘય અને તે ઘયનો તે દયલાજો ઘણો જ આશ્ચમગજનક છે જ્મા ાં ફેવીને ત ુાં ફધાાં જ જીલો ની વાંબા કયી 
યહ્યો છે 

 

ਵਾਿ ਤਯ ਨਾਦ ਅਨਕ ਅਸੰਖਾ ਕਤ ਤਯ ਵਾਵਣਹਾਯ ॥ 

vaajay tayray naad anayk asankhaa kaytay tayray vaavanhaaray. 
In your creation, countless kinds of celestial music is being  

sung for you, producing countless melodies. 

તાયી આ યચેરી કુદયતભા ાં કેટરા ાંમ લાજજિંત્ર છે અને કેટરા ાંમ લગાડનાય છે 
 

ਕਤ ਤਯ ਯਾਗ ਯੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਹ ਕਤ ਤਯ ਗਾਵਣਹਾਯ ॥ 

kaytay tayray raag paree si-o kahee-ahi kaytay tayray gaavanhaaray. 

Countless singers are singing your praises in countless musical measures. 

કેટરા ાંમ તાયા યાગ યાભગણી કેટરા ાંમ તાયા ગણુગાન ગાલા લાા 
 

ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਵਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯ ੁਗਾਵ ਯਾਿਾ ਧਯਭ ੁਦੁਆਯ ॥ 
gaavan tuDhno pavan paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray. 

The winds, the seas, the rainfalls, the fires are all singing your praises by the  

sounds they produce. The Righteous Justice also is singing your praises. 

શ ેવનયાંકાય! લન ાણી અગ્નન આ ફધાાં તત્લો તાયા ગણુગાન કયી યહ્યા છે તાયી ભયજી ભા ાં ચારી યહ્યા છે. ધભગયાજ 

તાયા ાં દયલાજા ઉય ઊબા યશીને તાયી સ્તવુત કયી યહ્યા છે 
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ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਤਿਤੁ ਗੁਤੁ ਤਰਤਖ ਿਾਣਤਨ ਤਰਤਖ ਤਰਤਖ ਧਯਭੁ ਫੀਿਾਯ ॥ 

gaavan tuDhno chit gupat likh jaanan likh likh Dharam beechaaray. 

Chitr and Gupt, the mythical angels, who keep the record of actions,  
and the Righteous Judge of Dharma who reads this record, all sing praises of You. 

ભચત્રગપુ્ત ણ જીલનના વાયા-ખયાફ કભો રખીને જાણે છે અને  તેભનુાં રખેલુાં ધભગયાજ વલચાયે છે ને  તે તાયી 
ભશત્તાના ગણુગાન કયી યહ્યા છે 

 

ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਈਸਯੁ ਫਰਹਭਾ ਦਵੀ ਸਹਤਨ ਤਯ ਸਦਾ ਸਵਾਯ ॥ 

gaavan tuDhno eesar barahmaa dayvee sohan tayray sadaa savaaray. 

Shiva, Brahma and the goddess of Beauty (Hindu deities) always shining in  
Your splendor are also singing Your praises. 

શ ેઅકાર યુખ! અનેક દેલીઓ, વળલ અને બ્રહ્મા જેને તે વજાવ્મા છે તે શાંભેળા તાયા દયલાજા ઉય ળોબામભાન થઈ 

ને તાયા ગીત ગાઈ યહ્યા છે તાયા ગણુ ગાન કયી યહ્યા છે 

 

ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰ ਾਸਤਣ ਫਠ ਦਵਤਤਆ ਦਤਯ ਨਾਰ ॥ 

gaavan tuDhno indar indaraasan baithay dayviti-aa dar naalay. 

Indra (Hindu Deity) seated on his magnificent throne, along with  

other gods and goddesses are admiring You in an imploring manner. 

ઈન્િદેલ ઇન્િાવન ઉય દેલતાઓની વબાભા ાં ફેવી ને તાયા ગણુગાન ગાઈ યહ્યા છે 

 

ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਤਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰਦਤਯ ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਸਾਧ ਫੀਿਾਯ ॥ 

gaavan tuDhno siDh samaaDhee andar gaavan tuDhno saaDh beechaaray. 
Holy men with spiritual powers are praising You in deep meditation.  

Saints are admiring You as they become absorbed in deep contemplation. 

     વવદ્ધરુુો વભાવધ રગાડીને તાયા ગણુગાન ગાઈ યહ્યા છે અને વાધ ુતે વા ાંબીને વલચાયભા ાં ડી ગમા છે 

 

ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਿਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਖੀ ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਵੀਯ ਕਯਾਯ ॥ 

gaavan tuDhno jatee satee santokhee gaavan tuDhno veer karaaray. 

The self-disciplined, the philanthropists, the contented and the fearless,  
all are singing Your praises imploringly. 

જટાધાયી, દાની, વાંતોી નય તાયા ગણુગાન ગામ છે ભશાફભર ણ તાયા ગણુ ગાઇ યહ્યા છે 

 
ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ੰਤਿਤ ੜਤਨ ਯਖੀਸੁਯ ਿੁਗ ੁਿੁਗ ੁਵਦਾ ਨਾਰ ॥ 

gaavan tuDhno pandit parhan rakheesur jug jug vaydaa naalay. 

The pandits and the spiritually knowledgeable who for ages  

have been reading the vedas, are singing Your praises. 

ાંહડત ભશવિ લેદ લા ાંચતા-લા ાંચતા યગુોયગુોથી તાયા ગણુગાન કયી યહ્યા છે 
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ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਭਹਣੀਆ ਭਨੁ ਭਹਤਨ ਸੁਯਗੁ ਭਛੁ ਇਆਰ  ॥ 

gaavan tuDhno mohnee-aa man mohan surag machh pa-i-aalay. 

The beautiful fascinating maids of heavens, earth, and nether regions are singing of You. 

સુાંદય ભન ભોહશની ઓ ણ સ્લગગ રોક અને ાતા રોકભા ાં તાયી જ સ્તવુત કયે છે 

 

ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਯਤਨ ਉਾ ਤਯ ਅਠਸਤਠ ਤੀਯਥ ਨਾਰ ॥ 

gaavan tuDhno ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay. 
Countless jewels and all the holy places created by You seem to be singing Your praises. 

તાયા જ ઉત્ન્ન કયેરા યત્નો, અડવઠ તીથગ વહશત તાયા ગણુગાન ગામ છે 
 

ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਿਧ ਭਹਾਫਰ ਸੂਯਾ ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਖਾਣੀ ਿਾਯ ॥ 

gaavan tuDhno joDh mahaabal sooraa gaavan tuDhno khaanee chaaray. 
The  mighty warriors, the saints with great spiritual powers and  

the creatures from all the four sources of life are singing Your praises. 

મોદ્ધા, ભશાફભર શયૂલીય તાયા જ ગણુગાન કયે છે, ચાયેમ રોક ના ફધા જ જીલ જ ાંત ુ તાયા જ ગણુ ગામ છે 
 

ਗਾਵਤਨ ਤੁਧਨ ਖੰਿ ਭੰਿਰ ਫਰਹਭੰਿਾ ਕਤਯ ਕਤਯ ਯਖ ਤਯ ਧਾਯ ॥ 

gaavan tuDhno khand mandal barahmandaa kar kar rakhay tayray Dhaaray. 

Countless continents, solar systems and galaxies created and supported by  
You, zare singing of You (functioning flawlessly under Your command). 

આખીમે સનૃ્દ્ષ્ટ, સનૃ્દ્ષ્ટના ખાંડ, ફધા ગ્રશો, ઉગ્રશો ણ તાયા જ ગણુગાન કયી યહ્યા છે 
 

ਸਈ ਤੁਧਨ ਗਾਵਤਨ ਿ ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਨ ਯਤ ਤਯ ਬਗਤ ਯਸਾਰ ॥ 

say-ee tuDhno gaavan jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay. 

Only those can sing Your praises, who are pleasing to You, and  
are truly devoted to you, imbued with your love. 

તાયા યાંગભા ાં યાંગામેરા બક્તો, તાયા પ્રેભભા ાં ાગર રોકો, તાયા જ ગણુગાન ગાઈ યહ્યા છે 
 

ਹਤਯ ਕਤ ਤੁਧਨ ਗਾਵਤਨ ਸ ਭ ਤਿਤਤ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਫੀਿਾਯ ॥ 

hor kaytay tuDhno gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa beechaaray. 
O‟ Nanak, so many more sing of You that they do not even come to my mind.  

How can I describe them all? 

શૈ નાનક! ફીજા અગભણત જીલો તાયા લખાણ કયતા થાકતા નથી, ત ુાં શુાં વલચાય કયે છે? 

 

ਸਈ ਸਈ ਸਦਾ ਸਿ ੁਸਾਤਹਫ ੁਸਾਿਾ ਸਾਿੀ ਨਾਈ ॥ 

so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee. 
He and only He (God) exists forever. That Master is existentially  

True and His greatness is beyond limits. 

યભાત્ભા ફધી જ જનમાએ ભોજુદ છે અને તેની ભશાનતાનો ાય નથી 
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ਹ ਬੀ ਹਸੀ ਿਾਇ ਨ ਿਾਸੀ ਯਿਨਾ ਤਿਤਨ ਯਿਾਈ ॥ 

hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee. 

He, who has created this universe was neither born nor shall He die. 
 He exists now and will also exist in the future. 

તેની ભશાનતા શાંભેળા શતી અને યશળેે જેણે આ સનૃ્દ્ષ્ટની યચના કયી છે 
 

ਯੰਗੀ ਯੰਗੀ ਬਾਤੀ ਕਤਯ ਕਤਯ ਤਿਨਸੀ ਭਾਇਆ ਤਿਤਨ ਉਾਈ ॥ 

rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee. 

He has created Maya (worldly illusion) of many colors, species and varieties. 

અનેકાનેક  યાંગો અને પ્રકાયના જીલોની ઉત્વત્ત તેણે કયી છે 
 

ਕਤਯ ਕਤਯ ਦਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਤਿਉ ਤਤਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥ 

kar kar daykhai keetaa aapnaa ji-o tis dee vadi-aa-ee. 

Having made the creation, He watches over it Himself, by His Greatness.. 

તે આ ફધાજ જીલો ની વાંબા ોતાની ભયજી પ્રભાણે કયે છે 
 

ਿ ਤਤਸ ੁਬਾਵ ਸਈ ਕਯਸੀ ਤਪਤਯ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਯਣਾ ਿਾਈ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee karsee fir hukam na karnaa jaa-ee. 

He does whatever pleases Him. Nobody can order Him what to do. 

જે યભાત્ભાની ભયજી છે, તે જ તે કયે છે તેને ભનષુ્મ હુકભ ન કયી ળકે 
 

ਸ ਾਤਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਤਤਸਾਤਹਫ ੁਨਾਨਕ ਯਹਣੁ ਯਿਾਈ ॥੧॥ 

so paatisaahu saahaa patisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||1|| 

O‟ Nanak, He is the Emperor of Emperors; it is imperative to abide by His will. 

તે તો ળાશો નો ળાશ ફાદળાશ છે, શે નાનક! તે તેની ભયજી ભ જફ ચારે છે ।।૧।। 
 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੧ ॥ 

aasaa mehlaa 1. 

Raag Aasaa, by the First Guru: 

આળા યાગ, ભશેર૧।। 

 
ਸੁਤਣ ਵਿਾ ਆਖ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

sun vadaa aakhai sabh ko-ay. 

O‟ God, upon hearing from others everyone says, You are great. 

શ ેપ્રભ!ુ તાયી ફડાઈ ફધા જ કયે છે 
 

ਕਵਿੁ ਵਿਾ ਿੀਠਾ ਹਇ ॥ 

kayvad vadaa deethaa ho-ay. 

But how great You really are, one can say only after viewing  
You with the mind‟s inner mystical eye. 

યાંત ુતાયી ભશાનતા તાયા દળગનથી અનબુલ થામ છે 



9 
 

ਕੀਭਤਤ ਾਇ ਨ ਕਤਹਆ ਿਾਇ ॥ 

keemat paa-ay na kahi-aa jaa-ay. 

Your creation cannot be estimated or fully described. 

તાયી હકિંભત કોઈણ યીતે આંકી ળકાતી નથી 
 

ਕਹਣ ਵਾਰ  ਤਯ ਯਹ ਸਭਾਇ ॥੧॥ 

kahnai vaalay tayray rahay samaa-ay. ||1|| 

Those who praise you by reciting your Name with affection,  

lose their identity and merge in You. 
જે કહુંભત આુંકલા જામ છે તે તાયાભાું જ વભાશહત થઈ જામ છે ।।૧।। 

 

ਵਿ ਭਯ ਸਾਤਹਫਾ ਗਤਹਯ ਗੰਬੀਯਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਯਾ ॥ 

vaday mayray saahibaa gahir gambheeraa gunee gaheeraa. 
O‟ my great Master, You are immensely generous and are an ocean of virtues. 

શ ેભાયા ભાભરક! તાયા ગણુોની ઊંડાઈ વમિુ જેલી છે 

 

ਕਇ ਨ ਿਾਣ ਤਯਾ ਕਤਾ ਕਵਿੁ ਿੀਯਾ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ 

ko-ay na jaanai tayraa kaytaa kayvad cheeraa. ||1|| rahaa-o. 
No one knows the extent or the vastness of Your Expanse. ||1||Pause|| 

તાયો લહવ્તાય કોઈણ જાણતો નથી।।૧।।લહયાભ।। 
 

ਸਤਬ ਸੁਯਤੀ ਤਭਤਰ ਸੁਯਤਤ ਕਭਾਈ ॥ 

sabh surtee mil surat kamaa-ee. 
In order to estimate your greatness, many contemplated on  

You in unison with many others, 

ફધાએ બેગા ભીને  ધ્માન રગાડ્ ુાં 
 

ਸਬ ਕੀਭਤਤ ਤਭਤਰ ਕੀਭਤਤ ਾਈ ॥ 

sabh keemat mil keemat paa-ee. 

and many tried to estimate Your worth with the help of many others. 

ફધાએ ભીને તાયી હકિંભત રગાડી 
 

ਤਗਆਨੀ ਤਧਆਨੀ ਗੁਯ ਗੁਯਹਾਈ ॥ 

gi-aanee Dhi-aanee gur gurhaa-ee. 

The learned ones, the experts in meditation, the wise ones and their elders, 

જ્ઞાની ધ્માની ગરુુઓ એ ભીને કોવળળ કયી 
 

ਕਹਣੁ ਨ ਿਾਈ ਤਯੀ ਤਤਰੁ ਵਤਿਆਈ ॥੨॥ 

kahan na jaa-ee tayree til vadi-aa-ee. ||2|| 

all tried but could not describe even an iota of Your Greatness. 
ણ તાયી ભશાનતાના ગ ણ જયાક જેટરા ણ ન કશી ળક્મા ।।૨।। 
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ਸਤਬ ਸਤ ਸਤਬ ਤ ਸਤਬ ਿੰਤਗਆਈਆ ॥ 

sabh sat sabh tap sabh chang-aa-ee-aa. 

All Truth, all austere discipline, all goodness, 

ફધા જ વાંતો તસ્લીઓ ફધા જ ભશાન ભનષુ્મો 
 

ਤਸਧਾ ੁਯਖਾ ਕੀਆ ਵਤਿਆਈਆ ॥ 

siDhaa purkhaa kee-aa vadi-aa-ee-aa. 
all the great miraculous spiritual powers of the Siddhas (holy men), 

જેને જે કા ાંઈ પ્રાપ્ત થયુાં તે તાયા થકી જ થયુાં 
 

ਤੁਧੁ ਤਵਣੁ ਤਸਧੀ ਤਕਨ ਨ ਾਈਆ ॥ 

tuDh vin siDhee kinai na paa-ee-aa. 
without Your Grace, no one could achieve any of these virtues. 

     તાયા લગય કોઈને કા ાંઈ જ ન ભળયુાં 
 

ਕਯਤਭ ਤਭਰ ਨਾਹੀ ਠਾਤਕ ਯਹਾਈਆ ॥੩॥ 

karam milai naahee thaak rahaa-ee-aa. ||3|| 

And, if someone obtained such virtues, it was entirely by Your  

Grace and no one could have obstructed the flow of these virtues. 
     ણ જેને ભ્મ ું તેની યાશ ઉય કોઈ ફાધા ન ફની ળક્મા ।।૩।। 

 

ਆਖਣ ਵਾਰਾ ਤਕਆ ਵਿਾਯਾ ॥ 

aakhan vaalaa ki-aa vaychaaraa. 

How can a helpless mortal describe Your Virtues? 

ફધા ભનષુ્મોએ ખફૂ જ વલચાય કમો 
 

ਤਸਪਤੀ ਬਯ ਤਯ ਬੰਿਾਯਾ ॥ 

siftee bharay tayray bhandaaraa. 

Your treasures are overflowing with virtues. 

ગણુોથી બયેરા આ તાયા બાંડાય 
 

ਤਿਸ ੁਤੂ ਦਤਹ ਤਤਸ ਤਕਆ ਿਾਯਾ ॥ 

jis too deh tisai ki-aa chaaraa. 

Nobody can obstruct one‟s path to worship You whom you blessed yourself. 

કોઈની ણ શુાં વલવાત કે તેના લખાણ કયી ળકે 

 

ਨਾਨਕ ਸਿ ੁਸਵਾਯਣਹਾਯਾ ॥੪॥੨॥ 

naanak sach savaaranhaaraa. ||4||2|| 

O‟ Nanak, God Himself is the embellisher of that fortunate one. 

શે નાનક! વદામ લ્મા્ત યશેલાલાા ઈળ્લય જ છે જે ફધ ું જ વુંચારહત કયી યશ્મો છે ।।૪।।૨।। 
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ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੧ ॥ 

aasaa mehlaa 1. 

Raag Aasaa, by the First Guru: 

આળા યાગ, ભશેર૧।। 

 

ਆਖਾ ਿੀਵਾ ਤਵਸਯ ਭਤਯ ਿਾਉ ॥ 

aakhaa jeevaa visrai mar jaa-o. 
When I utter His Name, I feel spiritually alive, but when I don‟t, I feel spiritually dead. 

જે જીલ તેને વલવાયે તે ભયી જામ 
 

ਆਖਤਣ ਅਉਖਾ ਸਾਿਾ ਨਾਉ ॥ 

aakhan a-ukhaa saachaa naa-o. 
In spite of that knowledge, to utter His Name seems so difficult. 

યભાત્ભાન ુાં જેભ જેભ સ્ભયણ કરુાં છાં તેભ તેભ તેના ભમ થઈ જાઉં છાં 
 

ਸਾਿ ਨਾਭ ਕੀ ਰਾਗ ਬੂਖ ॥ 

saachay naam kee laagai bhookh. 

When one feels a strong urge to remember Him with love and devotion, 

યભાત્ભાના જ નાભ ની તયવ રાગતી જામ છે 

 

ਉਤੁ ਬੂਖ ਖਾਇ ਿਰੀਅਤਹ ਦੂਖ ॥੧॥ 

ut bhookhai khaa-ay chalee-ahi dookh. ||1|| 

then by satisfying that urge, all sufferings vanish. 
યભાત્ભાના નાભ યૂી બોજન કયી રે તો જ દ ઃખ દૂય થળે ।।૧।। 

 

ਸ ਤਕਉ ਤਵਸਯ ਭਯੀ ਭਾਇ ॥ 

so ki-o visrai mayree maa-ay. 

O‟ my mother, why should one forsake that God, 

શ ેભાયી ભા ાં! એ યભાત્ભા ભને ક્યાયેમ ભરૂી ન જામ 

 

ਸਾਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਿ ਨਾਇ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ 

saachaa saahib saachai naa-ay. ||1|| rahaa-o. 

who is the true Master and and whose greatness is everlasting. 
     જેભ જેભ તેન ું વ્ભયણ કયીએ તેભ તેભ તે અુંતયભાું લવતો જામ છે ।।૧।।લહયાભ।। 

 

ਸਾਿ ਨਾਭ ਕੀ ਤਤਰੁ ਵਤਿਆਈ ॥ 

saachay naam kee til vadi-aa-ee. 

Trying  to describe even an iota of the Greatness of the True Master, 

યભાત્ભાની ભહશભા તરબાય ન થઈ ળકે 
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ਆਤਖ ਥਕ ਕੀਭਤਤ ਨਹੀ ਾਈ ॥ 

aakh thakay keemat nahee paa-ee. 

people have grown weary, but they have not been able to do so. 

તેની ભહશભા કયી કયીને જીલ થાકી ગમો 
 

ਿ ਸਤਬ ਤਭਤਰ ਕ ਆਖਣ ਾਤਹ ॥ 

jay sabh mil kai aakhan paahi. 
Even if everyone were to gather together and speak of His greatness, 

ફધામ જીલો ભીને તેની ભહશભા ના લખાણ કયે તોમે ન કયી ળકે 

 

ਵਿਾ ਨ ਹਵ ਘਾਤਿ ਨ ਿਾਇ ॥੨॥ 

vadaa na hovai ghaat na jaa-ay. ||2|| 

He would not become any greater or any lesser. ||2|| 

તેની ભશહભા ગાઈને તે ભોટો નથી થઈ જતો, અને ભશહભા ન ગાઈને નાનો ણ નથી થઈ જતો ।।૨।। 

 

ਨਾ ਹੁ ਭਯ ਨ ਹਵ ਸਗੁ ॥ 

naa oh marai na hovai sog. 

That God does not die and therefore, there is no reason to mourn. 

પ્રભ ુભયતો નથી તેભ જ ળોક ણ નથી કયતો 
 

ਦਦਾ ਯਹ ਨ ਿੂਕ ਬਗੁ ॥ 

daydaa rahai na chookai bhog. 

He continues to give, and His Provisions never run out. 

તે એટલુાં આે છે કે બોગવ્યુાં ન બોગલી ળકો 
 

ਗੁਣੁ ਹ ਹਯੁ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ 

gun ayho hor naahee ko-ay. 
This Virtue is His alone that there is no other like Him. 

     એના જેવુાં કોઈ ન થઈ ળકે 
 

ਨਾ ਕ ਹਆ ਨਾ ਕ ਹਇ ॥੩॥ 

naa ko ho-aa naa ko ho-ay. ||3|| 

There never has been, and there never will be one like Him. ||3|| 
ક્માયેમ કોઈ એના જેલ ું થમ ું નથી અને થળે ણ નશીું ।।૩।। 

 

ਿਵਿੁ ਆਤ ਤਵਿ ਤਯੀ ਦਾਤਤ ॥ 

jayvad aap tayvad tayree daat. 

Infinite as You are, O‟ God, so are your gifts. 

યભાત્ભા જેટરો ભોટો છે તેટરો જ ભોટો દાતા છે 
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ਤਿਤਨ ਤਦਨੁ ਕਤਯ ਕ ਕੀਤੀ ਯਾਤਤ ॥ 

jin din kar kai keetee raat. 

The One who created the day also created the night. 

જેણે હદલવ અને યાત ફનાવ્મા છે 
 

ਖਸਭ ੁਤਵਸਾਯਤਹ ਤ ਕਭਿਾਤਤ ॥ 

khasam visaareh tay kamjaat. 
Those who forget such a Master are vile and despicable. 

તે રોકો નીચ છે જે પ્રભ ુવત ને ભરુાલી દે છે 

 

ਨਾਨਕ ਨਾਵ ਫਾਝੁ ਸਨਾਤਤ ॥੪॥੩॥ 

naanak naavai baajh sanaat. ||4||3|| 

O‟ Nanak, persons without Naam  

(without God‟s constant remembrance) are outcasts. 

શ ેનાનક! તે રોકો કભજાત કશેલામ ।।૪।।૩।। 

 

ਯਾਗ ੁਗੂਿਯੀ ਭਹਰਾ ੪ ॥ 

raag goojree mehlaa 4. 

ગરુ્જયી યાગ, ભશરે ૪।। 

 
Raag Gujari, by the Fourth Gur 

ਹਤਯ ਕ ਿਨ ਸਤਤਗੁਯ ਸਤੁਯਖਾ ਤਫਨਉ ਕਯਉ ਗੁਯ ਾਤਸ ॥ 

har kay jan satgur satpurkhaa bina-o kara-o gur paas. 

O‟ the humble servant of God, the true Guru, the elevated soul,  
I offer my humble prayer to You, 

શ ેપ્રભનુા વેલક ગરુુ! પ્રભનુા બક્ત વદગરુુ! તાયી ાવે વલન ાંતી કરુાં છાં 
 

ਹਭ ਕੀਯ ਤਕਯਭ ਸਤਤਗੁਯ ਸਯਣਾਈ ਕਤਯ ਦਇਆ ਨਾਭ ੁਯਗਾਤਸ ॥੧॥ 

ham keeray kiram satgur sarnaa-ee kar da-i-aa naam pargaas. ||1|| 

that I am lowly and humbled and have come to your refuge;  

please have mercy and bless me with the light of God‟s Name. 

અભે તો કીડા ભકોડા છીએ, તાયી ળયણ આવ્મા છીએ, પ્રભ ુનો પ્રકાળ અભાયી અંદય કયી દ ે।।૧।। 
 

ਭਰ ਭੀਤ ਗੁਰਦਵ ਭ ਕਉ ਰਾਭ ਨਾਭ ੁਯਗਾਤਸ ॥ 

mayray meet gurdayv mo ka-o raam naam pargaas. 

O‟ my friend, the Divine Guru! Please enlighten me with God‟s Name. 

     શ ેભાયા વભત્ર! શ ેગરુુદેલ! ભને પ્રકાવળત કયો 
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ਗੁਯਭਤਤ ਨਾਭ ੁਭਯਾ ਰਾਨ ਸਖਾਈ ਹਤਯ ਕੀਯਤਤ ਹਭਯੀ ਯਹਯਾਤਸ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ 

gurmat naam mayraa paraan sakhaa-ee har keerat hamree rahraas. ||1|| rahaa-o.. 

Through Guru‟s teaching, may God‟s Name become  
my life line (partner for life) and singing His praises my true wealth 

ગરુુદ્વાયા આેર જ્ઞાન ભાયો પ્રાણ વખા ફને, પ્રભનુી કીવતિ ભાયા જીલનના ખચગ ની યાવળ ફને ।।૧।।લહયાભ।। 

 

ਹਤਯ ਿਨ ਕ ਵਿ ਬਾਗ ਵਿਯ ਤਿਨ ਹਤਯ ਹਤਯ ਸਯਧਾ ਹਤਯ ਤਆਸ ॥ 

har jan kay vad bhaag vadayray jin har har sarDhaa har pi-aas. 

Very fortunate are those God loving people who have loving devotion and longing for Him. 

શહય ના બજન ભોટા, તેન ુાં બાનમ ભોટુાં, જેની અંદય યભાત્ભા પ્રત્મે શ્રદ્ધા અને યભાત્ભા ની તયવ છે 

 

ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭ ੁਤਭਰ ਤਤਰਤਾਸਤਹ ਤਭਤਰ ਸੰਗਤਤ ਗੁਣ ਯਗਾਤਸ ॥੨॥ 

har har naam milai tariptaasahi mil sangat gun pargaas. ||2|| 

Having been blessed with His Name, they become contented and  
enlightened with virtues in the company of the God loving souls. 

શહય નુાં નાભ ભલાથી તે તપૃ્ત થામ છે અને તેનો વાંગ ભે તો તેનાભા ાં શહયના ગણુ ેદા થામ છે ।।૨।। 

 

ਤਿਨ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਤਯ ਯਸੁ ਨਾਭ ੁਨ ਾਇਆ ਤ ਬਾਗਹੀਣ ਿਭ ਾਤਸ ॥ 

jin har har har ras naam na paa-i-aa tay bhaagheen jam paas. 
(On the other hand) Those who have not experienced  

the taste of His Divine Name, are unfortunate and spiritually dead. 

જે ભનષુ્મને શહયના નાભનો યવ ન ભળમો તે તો બાનમશીન છે 

 
ਿ ਸਤਤਗੁਯ ਸਯਤਣ ਸੰਗਤਤ ਨਹੀ ਆ ਤਧਰਗ ੁਿੀਵ ਤਧਰਗ ੁਿੀਵਾਤਸ ॥੩॥ 

jo satgur saran sangat nahee aa-ay Dharig jeevay Dharig jeevaas. ||3|| 

Those who have not come to the shelter of the true Guru and do not seek the company  
of God loving people, they are a disgrace as a living being and their life is a shame. 

જે વદગરુુ ના ળયણભા ાં ન આવ્મા તેના જીલનને વધક્કાય છે વતયસ્કાય છે ।।૩।। 

 

ਤਿਨ ਹਤਯ ਿਨ ਸਤਤਗੁਯ ਸੰਗਤਤ ਾਈ ਤਤਨ ਧੁਤਯ ਭਸਤਤਕ ਤਰਤਖਆ ਤਰਖਾਤਸ ॥ 

jin har jan satgur sangat paa-ee tin Dhur mastak likhi-aa likhaas. 
Those God loving people who had the good fortune to be in the company of  

the True Guru, are considered to be preordained (to find the true guru). 

જેને શહય ના જન, વદગરુુ ની વાંગવત ભી તેના ભાથા ઉય બાનમળાી રેખ રખામા 
 

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸਤਸੰਗਤਤ ਤਿਤੁ ਹਤਯ ਯਸੁ ਾਇਆ ਤਭਤਰ ਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ੁਯਗਾਤਸ ॥੪॥੪॥ 

Dhan Dhan satsangat jit har ras paa-i-aa mil jan naanak naam pargaas. ||4||4|| 

O‟ Nanak, blessed is the holy congregation where the blissful taste of His Name is 
enjoyed.  It is the company of such fortunate souls  

that enlightens the mind with His Divine Name. 

શ ેનાનક! તે ધન્મ છે, તે ધન્મ છે, જેને વતવાંગવત ભી અને જેને યભાત્ભા નો પ્રકાળ ભ્મો ।।૪।। ।।૪।। 
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ਯਾਗ ੁਗੂਿਯੀ ਭਹਰਾ ੫ ॥ 

raag goojree mehlaa 5. 

Raag Gujari, by the Fifth Guru: 

ગજુયી યાગ ભશરે ૫।। 

 

ਕਾਹ ਯ ਭਨ ਤਿਤਵਤਹ ਉਦਭੁ ਿਾ ਆਹਤਯ ਹਤਯ ਿੀਉ ਤਯਆ ॥ 

kaahay ray man chitvahi udam jaa aahar har jee-o pari-aa. 
O‟ my mind, why do you keep worrying about your  

sustenance when God Himself is taking care of it? 

શ ેભન! ત ુાં ભચિંતા ળા ભાટે કયે છે? જ્માયે શહય સ્લમાં તાયી ભચિંતા કયે છે 

 

ਸਰ ਥਯ ਭਤਹ ਿੰਤ ਉਾ ਤਾ ਕਾ ਤਯਿਕੁ ਆਗ ਕਤਯ ਧਤਯਆ ॥੧॥ 

sail pathar meh jant upaa-ay taa kaa rijak aagai kar Dhari-aa. ||1|| 

Even for the creatures He created in rocks and stones,  
He provided for their sustenance in advance. 

ળૈર અને થ્થયો લચ્ચે જે જ ાંત ુછે તેભની વાભે તે બોજન ધયી દે્ય છે ।।૧।। 
 

ਭਯ ਭਾਧਉ ਿੀ ਸਤਸੰਗਤਤ ਤਭਰ ਸ ੁਤਤਯਆ ॥ 

mayray maaDha-o jee satsangat milay so tari-aa. 

O‟ my Divine Master, people who live in the company of  

Your devotees are saved from such worries. 

શ ેભાયા પ્રભ!ુ જેને વતવાંગવત ભે તે તયી જામ 
 

ਗੁਯ ਯਸਾਤਦ ਯਭ ਦੁ ਾਇਆ ਸੂਕ ਕਾਸਿ ਹਤਯਆ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ 

gur parsaad param pad paa-i-aa sookay kaasat hari-aa. ||1|| rahaa-o. 

By Guru‟s grace those who attain the supreme status of contentment with full faith in God, 
become spiritually alive like a dry tree becoming green when watered. 

ગરુુ ની કૃા જો ભે તો સકુૂ રાકડુાં ણ રીલુાં થઈ જામ ।।૧।।લહયાભ।। 
 

ਿਨਤਨ ਤਤਾ ਰਕ ਸੁਤ ਫਤਨਤਾ ਕਇ ਨ ਤਕਸ ਕੀ ਧਤਯਆ ॥ 

janan pitaa lok sut banitaa ko-ay na kis kee Dhari-aa. 
No parents, friends, children or spouses can be the ultimate support of anyone else. 

ભાતા, વતા, તુ્ર, રોકો, ત્ની કોઈ કોઈનો આળયો નથી 
 

ਤਸਤਯ ਤਸਤਯ ਤਯਿਕੁ ਸੰਫਾਹ ਠਾਕੁਯੁ ਕਾਹ ਭਨ ਬਉ ਕਤਯਆ ॥੨॥ 

sir sir rijak sambaahay thaakur kaahay man bha-o kari-aa. ||2|| 

O‟ my mind, God provides sustenance for each and everyone. 
 Why are you so worried about it? 

શ ેભન! દયેક જીલને યભાત્ભા સ્લમાં બોજન શોંચાડે છે, ત ુાં ળા ભાટે ડયે છે? ।।૨।। 

 

 

 



16 
 

ਊਿ ਊਤਿ ਆਵ ਸ ਕਸਾ ਤਤਸ ੁਾਛ ਫਿਯ ਛਤਯਆ ॥ 

ooday ood aavai sai kosaa tis paachhai bachray chhari-aa. 

The flamingoes fly hundreds of miles, leaving their young ones behind. 

ઉડી ઉડી ને કોમર ોતાના ફચ્ચાને મકૂીને દાણા ચગુલા જામ છે 
 

ਤਤਨ ਕਵਣੁ ਖਰਾਵ ਕਵਣੁ ਿੁਗਾਵ ਭਨ ਭਤਹ ਤਸਭਯਨੁ ਕਤਯਆ ॥੩॥ 

tin kavan khalaavai kavan chugaavai man meh simran kari-aa. ||3|| 

Who feeds those little chicks?  Who teaches them to feed themselves? (i.e. there is no one 

to feed them). The mother flamingo constantly remembers her chicks (and this 

remembrance itself motivates God to keep them alive). 

તેને કોઈ દાણા ખલડાલલા લાો નથી, કોમર ોતાના ફચ્ચાને ભનભા ાં ધાયણ કયીને યાખે છે ।।૩।। 

 

ਸਤਬ ਤਨਧਾਨ ਦਸ ਅਸਿ ਤਸਧਾਨ ਠਾਕੁਯ ਕਯ ਤਰ ਧਤਯਆ ॥ 

sabh niDhaan das asat sidhaan thaakur kar tal Dhari-aa. 
O‟ God, it feels like all the treasures and supernatural miraculous  

powers are within Your easy reach. 

નલ વનવધ અને અઢાય વવદ્ધદ્ધ યભાત્ભાના શાથભા ાં છે 
 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਫਤਰ ਫਤਰ ਸਦ ਫਤਰ ਿਾਈ ਤਯਾ ਅੰਤੁ ਨ ਾਯਾਵਤਯਆ ॥੪॥੫॥ 

jan naanak bal bal sad bal jaa-ee-ai tayraa ant na paraavari-aa. ||4||5|| 

O‟ Nanak, dedicate yourself to such a wonderful Master and say,  
“ O‟ God, there is no end to Your creation; You are limitless.” 

શ ેદાવ નાનક! એલા પ્રભ ુઉય ફભરદાન થઇ જાલ જેની પ્રવતબાનો ાયાલાય નથી ।।૪।।૫।। 

 

ਆਸਾ ਭਹਲਾ ੪ ਸ ੁਰਖੁ 

raag aasaa mehlaa 4 so purakh 

Raag Aasaa, by the Fourth Guru, So Purakh: 

આળા યાગ ભશરે ૪।। 

 

ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-oNkaar satgur parsaad. 

One Unique Supreme Creator, realized by The Grace Of The True Guru: 

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

ਸ ੁਯਖੁ ਤਨਯੰਿਨੁ ਹਤਯ ੁਯਖੁ ਤਨਯੰਿਨੁ ਹਤਯ ਅਗਭਾ ਅਗਭ ਅਾਯਾ ॥ 

so purakh niranjan har purakh niranjan har agmaa agam apaaraa. 

That immaculate God (free from the impurities of worldly attachments),  
is all-pervading, incomprehensible, inaccessible and infinite. 

તે યભાત્ભા વનયાંજન છે યભાત્ભા અગભ છે તેનો પ્રબાલ અાય છે 
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ਸਤਬ ਤਧਆਵਤਹ ਸਤਬ ਤਧਆਵਤਹ ਤੁਧੁ ਿੀ ਹਤਯ ਸਿ ਤਸਯਿਣਹਾਯਾ ॥ 

sabh Dhi-aavahi sabh Dhi-aavahi tuDh jee har sachay sirjanhaaraa. 

O‟ The True Creator, everyone meditates on You with loving devotion. 

ફધા જ તેન ુાં ધ્માન કયે છે, તે વર્જનશાય પ્રભ ુનુાં ફધા સ્ભયણ કયે છે 

 

ਸਤਬ ਿੀਅ ਤੁਭਾਯ ਿੀ ਤੰੂ ਿੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾਯਾ ॥ 

sabh jee-a tumaaray jee tooN jee-aa kaa daataaraa. 
O‟ God, all the living beings are Yours and You are their provider. 

ફધા જ જીલને તે જ જીલન આપ્યુાં છે 
 

ਹਤਯ ਤਧਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਿੀ ਸਤਬ ਦੂਖ ਤਵਸਾਯਣਹਾਯਾ ॥ 

har Dhi-aavahu santahu jee sabh dookh visaaranhaaraa. 
O‟ my dear Saints, meditate on God with love and devotion  

who is the destroyer of all sorrows. 

શ ેવાંત જનો! તેન ુાં ધ્માન કયો જે દુુઃખ ના શયનાયા છે 

 

ਹਰਰ ਆ ਠਾਕੁਰ ੁਹਰਰ ਆ ਸਵਕ ੁਜੀ ਤਕਆ ਨਾਨਕ ਿੰਤ ਤਵਿਾਯਾ ॥੧॥ 

har aapay thaakur har aapay sayvak jee ki-aa naanak jant vichaaraa. ||1|| 

O‟ Nanak, God Himself is the Master and He Himself is the servant. 
 What existence can the humble living beings have (without Him)? 

શ ેનાનક! તે જ ારનશાય, તે જ વેલક, તેના લગય જીલ ભફચાયા શુાં છે? ।।૧।। 
 

ਤੰੂ ਘਿ ਘਿ ਅੰਤਤਯ ਸਯਫ ਤਨਯੰਤਤਯ ਿੀ ਹਤਯ ਕ ੁਯਖੁ ਸਭਾਣਾ ॥ 

tooN ghat ghat antar sarab nirantar jee har ayko purakh samaanaa. 
O‟ God, You alone pervade in all hearts, and You prevail in everybody. 

શ ેશહય! ત ુાં ફધા ળયીય ભા ાં વ્માક છે, ત ુાં ફધા જીલો ભા ાં એક યવ શાજય છે ત ુાં એક ોતે જ ફધા ભા ાં વભામેરો છે 
 

ਇਤਕ ਦਾਤ ਇਤਕ ਬਖਾਯੀ ਿੀ ਸਤਬ ਤਯ ਿਿ ਤਵਿਾਣਾ ॥ 

ik daatay ik bhaykhaaree jee sabh tayray choj vidaanaa. 

Some are givers, and some others are beggars. This is all Your Wondrous Play. 

તો ણ ઘણા જીલ દાની છે, ઘણા જીલ ભબખાયી છે, આ ફધા જ તાયા આશ્ચમગજનક તભાળા છે 

 

ਤੰੂ ਆ ਦਾਤਾ ਆ ਬੁਗਤਾ ਿੀ ਹਉ ਤੁਧੁ ਤਫਨੁ ਅਵਯ ੁਨ ਿਾਣਾ ॥ 

tooN aapay daataa aapay bhugtaa jee ha-o tuDh bin avar na jaanaa. 

In essence, You Yourself are the Giver, and You Yourself are  
the Receiver (consumer). I know no other but You. 

ત ુાં ોતે જ દાન દેલાલાો છે તથા ત ુાં ોત ેજ તે દાનનો ઉમોગ કયલાલાો છે 
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ਤੰੂ ਾਯਫਰਹਭ ੁਫਅੰਤੁ ਫਅੰਤੁ ਿੀ ਤਯ ਤਕਆ ਗੁਣ ਆਤਖ ਵਖਾਣਾ ॥ 

tooN paarbarahm bay-ant bay-ant jee tayray ki-aa gun aakh vakhaanaa. 

You are the Supreme God, Limitless and Infinite.  
What Virtues of Yours can I speak of and describe? 

આખી સનૃ્દ્ષ્ટભા ાં હુ ાં તાયા વવલામ ફીજા કોઈ ને નથી ઓખતો, હુ ાં તાયા ક્યાાં ક્યાાં ગણુ ગામ ને વભજાવુાં? 

 

ਿ ਸਵਤਹ ਿ ਸਵਤਹ ਤੁਧੁ ਿੀ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਤਨ ਕੁਯਫਾਣਾ ॥੨॥ 

jo sayveh jo sayveh tuDh jee jan naanak tin kurbaanaa. ||2|| 

Nanak dedicates his life to those, who always remember You with loving devotion. 

શે ્યબ  ! ત ું અુંત લગય ના યફ્યશ્ભ છો, જે ભન ્મ તને માદ કયે છે તાય ું વ્ભયણ કયે છે, તાયા દાવ નાનક તેના ય ક યફાન થઈ જામ 

છે।।૩।। 
 

ਹਤਯ ਤਧਆਵਤਹ ਹਤਯ ਤਧਆਵਤਹ ਤੁਧੁ ਿੀ ਸ ਿਨ ਿੁਗ ਭਤਹ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 

har Dhi-aavahi har Dhi-aavahi tuDh jee say jan jug meh sukhvaasee. 
O‟ God, they who meditate on You with love and devotion, live in peace. 

શ ેપ્રભજુી! જે રોકો તભને માદ કયે છે, તભારુાં ધ્માન ધયે છે તે રોકો ોતાના જીલનભાાં સખુી યશ ેછે 
 

ਸ ਭੁਕਤੁ ਸ ਭੁਕਤੁ ਬ ਤਿਨ ਹਤਯ ਤਧਆਇਆ ਿੀ ਤਤਨ ਤੂਿੀ ਿਭ ਕੀ ਪਾਸੀ ॥ 

say mukat say mukat bha-ay jin har Dhi-aa-i-aa jee tin tootee jam kee faasee. 
Those who meditate on God with love and devotion, are liberated from  

the bonds of worldly desires and are thus released from spiritual death. 

જે રોકો એ શહય ના નાભ નુાં સ્ભયણ કયુું છે તે શભેંળા ભાટે ભામા ના ફાંધનો ભા ાંથી મકુ્ત થઈ ગમા છે અને તેભની 
મભયાજ ની પા ાંવી તટૂી ગઈ છે 

 

ਤਿਨ ਤਨਯਬਉ ਤਿਨ ਹਤਯ ਤਨਯਬਉ ਤਧਆਇਆ ਿੀ ਤਤਨ ਕਾ ਬਉ ਸਬੁ ਗਵਾਸੀ ॥ 

jin nirbha-o jin har nirbha-o Dhi-aa-i-aa jee tin kaa bha-o sabh gavaasee. 

Those who always meditate on the Fearless  
God with love and devotion, all their fears are dispelled. 

જે રોકો એ શાંભેળા વનબગમ પ્રભ ુનુાં નાભ સ્ભયણ કયુું છે, પ્રભ ુતેના ફધા ડય દૂય કયે છે 

 

ਤਿਨ ਸਤਵਆ ਤਿਨ ਸਤਵਆ ਭਯਾ ਹਤਯ ਿੀ ਤ ਹਤਯ ਹਤਯ ਯੂਤ ਸਭਾਸੀ ॥ 

jin sayvi-aa jin sayvi-aa mayraa har jee tay har har roop samaasee. 

Those who meditated on God with loving devotion, became one with Him. 

જે ભનષુ્મ વ્શારા પ્રભ ુને શાંભેળા માદ કયે છે, તે પ્રભ ુના રૂ ભા ાં ભરન થઈ ગમા છે 
 

ਸ ਧੰਨੁ ਸ ਧੰਨੁ ਤਿਨ ਹਤਯ ਤਧਆਇਆ ਿੀ ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਤਤਨ ਫਤਰ ਿਾਸੀ ॥੩॥ 

say Dhan say Dhan jin har Dhi-aa-i-aa jee jan naanak tin bal jaasee. ||3|| 

Truly blessed and fortunate are those who remembered  
God with love and devotion. Nanak dedicates his life to them. 

નવીફદાય છે તે ભન ્મ, ધન્મ છે તે રોકો જેને ્યબ ના નાભ ન ું વ્ભયણ કય્મ ું છે, દાવ નાનક તેના ય ક યફાન થઈ જામ છે।।૩।। 
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ਤਯੀ ਬਗਤਤ ਤਯੀ ਬਗਤਤ ਬੰਿਾਯ ਿੀ ਬਯ ਤਫਅੰਤ ਫਅੰਤਾ ॥ 

tayree bhagat tayree bhagat bhandaar jee bharay bi-ant bay-antaa. 

O‟ God, infinite treasures of Your meditation are overflowing. 

શ ેપ્રભ!ુ તાયી બગ્ક્તના અંત લગયના ખજાના બમાગ ડયા છે,  
 

ਤਯ ਬਗਤ ਤਯ ਬਗਤ ਸਰਾਹਤਨ ਤੁਧ ੁਿੀ ਹਤਯ ਅਤਨਕ ਅਨਕ ਅਨੰਤਾ ॥ 

tayray bhagat tayray bhagat salaahan tuDh jee har anik anayk anantaa. 

Countless devotees are singing Your praises in countless ways. 

     અનેક અને અંત લગય ના તાયા બક્તો તાયી ભહશભા કયી યહ્યા છે 

 

ਤਯੀ ਅਤਨਕ ਤਯੀ ਅਤਨਕ ਕਯਤਹ ਹਤਯ ੂਿਾ ਿੀ ਤ ੁਤਾਤਹ ਿਤਹ ਫਅੰਤਾ ॥ 

tayree anik tayree anik karahi har poojaa jee tap taapeh jaapeh bay-antaa. 

Countless people worship You, recite Your Name  
with loving devotion and to realize You, practice penances. 

શ ેશહય! અનેક જીલ તાયી જૂા કયે છે, અનેક જીલ તને ભલા ભાટે તારુાં ત અને ધ્માન કયે છે 
 

ਤਯ ਅਨਕ ਤਯ ਅਨਕ ੜਤਹ ਫਹੁ ਤਸਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤ ਿੀ ਕਤਯ ਤਕਤਯਆ ਖਿੁ ਕਯਭ ਕਯੰਤਾ ॥ 

tayray anayk tayray anayk parheh baho simrit saasat jee kar kiri-aa khat karam karantaa. 

Your countless devotees read many smritis and shastras  
(Hindu holy books), and perform all their six prescribed rites and rituals. 

તાયા અનેક વેલક તાયી સ્મવૃતઓ અને ળાસ્ત્ર લા ાંચે છે અને તેને દળાગલેર છ ધાવભિક કભો અને કભો કયતા યશ ેછે 
 

ਸ ਬਗਤ ਸ ਬਗਤ ਬਰ  ਿਨ ਨਾਨਕ ਿੀ ਿ ਬਾਵਤਹ ਭਯ ਹਤਯ ਬਗਵੰਤਾ ॥੪॥ 

say bhagat say bhagat bhalay jan naanak jee jo bhaaveh mayray har bhagvantaa. 
O‟ Nanak, only those devotees are truly virtuous who are pleasing to my Master. 

શે દાવ નાનક! તે બક્ત બરે છે, જે લ્શારા શયહ બગલુંત ને લ્શારા રાગે છે।।૪।। 
 

ਤੰੂ ਆਤਦ ੁਯਖੁ ਅਯੰਯੁ ਕਯਤਾ ਿੀ ਤੁਧੁ ਿਵਿੁ ਅਵਯ ੁਨ ਕਈ ॥ 

tooN aad purakh aprampar kartaa jee tuDh jayvad avar na ko-ee. 

O‟ God, You are the primal Supreme being, all pervading,  
limitless creator of the universe; no one is as great as You. 

શ ેપ્રભ!ુ ત ુાં આખા જગત નુાં મૂ છે,ફધા ભા ાં વ્માક છે, ફધાને જન્ભ દેલાલાો છે, તાયા જવુાં ફીજુ ાં કોઈ નથી 
 

ਤੰੂ ਿੁਗੁ ਿੁਗ ੁਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੰੂ ਕ ਿੀ ਤੰੂ ਤਨਹਿਰੁ ਕਯਤਾ ਸਈ ॥ 

tooN jug jug ayko sadaa sadaa tooN ayko jee tooN nihchal kartaa so-ee. 
Age after age, You are always one and the same. You are the imperishable Creator. 

ત ુાં દયેક યગુભા ાં એક ોતે ત ુાં જ છે,ત ુાં શાંભેળા ોતે જ ોતે જ છે ત ુાં  શભેંળા વનમવભત યશલેાલાો છે, ત ુાં ફધાને જન્ભ 

દેલાલાો છે, ફધાની વાંબા રેલાલાો છે 
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ਤੁਧੁ ਆ ਬਾਵ ਸਈ ਵਯਤ ਿੀ ਤੰੂ ਆ ਕਯਤਹ ਸ ੁਹਈ ॥ 

tuDh aapay bhaavai so-ee vartai jee tooN aapay karahi so ho-ee. 

Everything happens according to Your Will. You Yourself accomplish all that occurs. 

શ ેપ્રભ!ુ જગતભાાં તે જ શોમ છે જે તભને ોતાને વારુાં રાગે છે, તે જ થામ છે જે ત ુાં ોતે કયે છે 

 

ਤੁਧੁ ਆ ਤਸਰਸਤਿ ਸਬ ਉਾਈ ਿੀ ਤੁਧੁ ਆ ਤਸਯਤਿ ਸਬ ਗਈ ॥ 

tuDh aapay sarisat sabh upaa-ee jee tuDh aapay siraj sabh go-ee. 
You Yourself created the entire universe, and  

having fashioned it and You Yourself shall destroy it all. 

શ ેપ્રભ!ુ આખી સનૃ્દ્ષ્ટ તે જ ફનાલેરી છે તે ોતે જ ફનાલેરી છે અને ત ુાં ોતે જ એનો નાળ કયે છે 
 

ਿਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਣ ਗਾਵ ਕਯਤ ਕ ਿੀ ਿ ਸਬਸ ਕਾ ਿਾਣਈ ॥੫॥੧॥ 

jan naanak gun gaavai kartay kay jee jo sabhsai kaa jaano-ee. ||5||1|| 

Servant Nanak sings the Glorious Praises of the Dear Creator, the Knower of all. 
દાવ નાનક એ પયજ ના ગ ણ ગામ છે જે દયેક જીલ ના દહર ન ું જાણલા લાો છે।।૫।।૧।। 

 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੪ ॥ 

aasaa mehlaa 4. 

Raag Aasaa, by the Fourth Guru: 
આળા ભશેર ૪ ।। 

 

ਤੰੂ ਕਯਤਾ ਸਤਿਆਯ ੁਭਿਾ ਸਾਾਂਈ ॥ 

tooN kartaa sachiaar maidaa saaN-ee. 
O‟ God, You are the Creator of everybody and everything;  

You are Eternal and You are my Master! 

શ ેપ્રભ!ુ હુ ાં ફધાને જન્ભ દેલાલાો છે, ત ુાં શાંભેળા વનમવભત યશલેા લાો છે, ત ુાં જ ભાયો ભાભરક છે 
 

ਿ ਤਉ ਬਾਵ ਸਈ ਥੀਸੀ ਿ ਤੰੂ ਦਤਹ ਸਈ ਹਉ ਾਈ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ 

jo ta-o bhaavai so-ee theesee jo tooN deh so-ee ha-o paa-ee. ||1|| rahaa-o. 

What pleases You, is what comes to pass and I receive what You grant me. 

જગતભાું તે જ ફધ ું થામ છે જે તભને ગભે છે, ત ું જે કાુંઈ ણ ભને આે છે એ જ ભને ભી ળકે છે।।૧।। લહયાભ ।। 
 

ਸਬ ਤਯੀ ਤੰੂ ਸਬਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥ 

sabh tayree tooN sabhnee Dhi-aa-i-aa. 
The whole universe is Your Creation, and everyone meditates on You with  devotion. 

શ ેપ્રભ!ુ આખી સનૃ્દ્ષ્ટ તાયી જ ફનાલેરી છે, ફધા જીલ તને જ માદ કયે છે 
 

ਤਿਸ ਨ ਤਿਾ ਕਯਤਹ ਤਤਤਨ ਨਾਭ ਯਤਨੁ ਾਇਆ ॥ 

jis no kirpaa karahi tin naam ratan paa-i-aa. 

The one upon whom You become merciful, realizes Your precious Name. 

     જેના ય ત ુાં કૃા કયે છે તેને તારુાં યત્ન જેવુાં હકિંભતી નાભ ળોધી રીધુાં છે 
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ਗੁਯਭੁਤਖ ਰਾਧਾ ਭਨਭੁਤਖ ਗਵਾਇਆ ॥ 

gurmukh laaDhaa manmukh gavaa-i-aa. 

One who followed Guru‟s teachings experienced the bliss of Your Name and one who 
followed the egoistic mind, lost the opportunity to experience that bliss. 

જે ોતાના ભન ાછ ચાલ્મા, તેને ખોઈ દીધ ુાં, યાંત ુકોઈ જીલ નુાં શુાં શ ેપ્રભ!ુ  
 

ਤੁਧੁ ਆਤ ਤਵਛਤੜਆ ਆਤ ਤਭਰਾਇਆ ॥੧॥ 

tuDh aap vichhorhi-aa aap milaa-i-aa. ||1|| 

You Yourself separate the self-willed from Yourself  

and You Yourself unite Guru‟s followers with You. 
જીલ ને ત ું ોતે જ જોડે છે અને ોતે જ ોતાના થી ભાલે છે ।।૧।। 

 
ਤੰੂ ਦਯੀਆਉ ਸਬ ਤੁਝ ਹੀ ਭਾਤਹ ॥ 

tooN daree-aa-o sabh tujh hee maahi. 

You are the river of life and all creatures are the waves in that river. 

શ ેપ્રભ!ુ ત ુાં જીલન નો જાણે એક દહયમો છે, ફધા જીલો જાણે તાયાભા ાં જ તયે છે 
 

ਤੁਝ ਤਫਨੁ ਦੂਿਾ ਕਈ ਨਾਤਹ ॥ 

tujh bin doojaa ko-ee naahi. 

There is none other like you. 

     તાયા લગય ફીજુ ાં કોઈ નથી 
 

ਿੀਅ ਿੰਤ ਸਤਬ ਤਯਾ ਖਰੁ ॥ 

jee-a jant sabh tayraa khayl. 
All living beings are part of Your wondrous play. 

આ ફધા જીલ જ ાંત ુતે જ કયેરી યભત છે 
 

ਤਵਿਤਗ ਤਭਤਰ ਤਵਛੁਤੜਆ ਸੰਿਗੀ ਭਰੁ ॥੨॥ 

vijog mil vichhurhi-aa sanjogee mayl. ||2|| 

Some remain separated from You while others reunite with You,  

as per their destiny and Your Will. 
જેના ભાથા ય જ દા ડલાનો રેખ છે તે ભાનલ જન્ભ ્યા્ત કયી ને ણ તાયા થી જ દો છે  યુંત  વુંજોગ ના રેખ થી ભહરન થઈ 

જામ છે।।૨।। 
 

ਤਿਸ ਨ ਤੂ ਿਾਣਾਇਤਹ ਸਈ ਿਨੁ ਿਾਣ ॥ 

jis no too jaanaa-ihi so-ee jan jaanai. 

He alone knows You whom you inspire and bless Yourself. 

શ ેપ્રભ!ુ જે ભનષુ્મ ને ત ુાં ોતે વભજ આે છે તે ભનષુ્મ જીલન નો વાચો યસ્તો વભજે છે 
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ਹਤਯ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਤਖ ਵਖਾਣ ॥ 

har gun sad hee aakh vakhaanai. 

Such a fortunate one always sings Your praises and exhibits Your virtues to others. 

શ ેપ્રભ!ુ તે ભનષુ્મ શાંભેળા તાયા ગણુ ગામ છે અને રોકો ને ફોરી ફોરી ને વાંબાલે છે 
 

ਤਿਤਨ ਹਤਯ ਸਤਵਆ ਤਤਤਨ ਸੁਖ ੁਾਇਆ ॥ 

jin har sayvi-aa tin sukh paa-i-aa.   jin har sayvi-aa tin sukh paa-i-aa. 

One who treasured You by meditating on Your Name, has garnered peace and comfort. 

શ ેબાઈ! જે ભનષુ્મ એ યભાત્ભા નુાં નાભ સ્ભયણ કયુું છે તેને સખુ પ્રાપ્ત કયુું છે 

 

ਸਹਜ ਹੀ ਹਰਰ ਨਾਰਭ ਸਭਾਇਆ ॥੩॥ 

sehjay hee har naam samaa-i-aa. ||3|| 

Such a person intuitively got absorbed in Your Name. 
તે ભન ્મ શુંભેળા આધ્માત્ભહક અલ્મલવ્થા ભાું યશીને ્યબ  ના નાભ ભાું રહન યશે છે।।૩।। 

 

ਤੂ ਆ ਕਯਤਾ ਤਯਾ ਕੀਆ ਸਬੁ ਹਇ ॥ 

too aapay kartaa tayraa kee-aa sabh ho-ay. 

You Yourself are the Creator. Everything happens by Your doing. 

ત ુાં સ્લમાં જ ફધુાં વર્જન કયલાલાો છે તારુાં કયેલુાં જ ફધુાં થામ છે 
 

ਤੁਧੁ ਤਫਨੁ ਦੂਿਾ ਅਵਯ ੁਨ ਕਇ ॥ 

tuDh bin doojaa avar na ko-ay. 

There is no other like You. 

     તાયા વલના ફીજુ ાં કોઈ નથી 
 

ਤੂ ਕਤਯ ਕਤਯ ਵਖਤਹ ਿਾਣਤਹ ਸਇ ॥ 

too kar kar vaykheh jaaneh so-ay. 

You create the entire universe, watch over it and  
comprehend it. You are aware of everyone‟s needs. 

વર્જન કયીને જીલોની વાંબા ણ ત ુાં ોતે જ રે છે અને દયેકના હદરની વાંબા ણ રે છે 
 

ਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਖ ਯਗਿੁ ਹਇ ॥੪॥੨॥ 

jan naanak gurmukh pargat ho-ay. ||4||2|| 

O‟ Nanak, God is revealed within those who live according to Guru‟s teachings. 

શે દાવ નાનક! જે ગ ય ની ળયણભાું યશે છે તેની અુંદય યભાત્ભા ્યગટ થઈ જામ છે . ।।4।। ।।2।। 
 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੧ ॥ 

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

આળા ભશેર ૧ ।। 
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ਤਤਤੁ ਸਯਵਯੜ ਬਈਰ  ਤਨਵਾਸਾ ਾਣੀ ਾਵਕੁ ਤਤਨਤਹ ਕੀਆ ॥ 

tit saravrarhai bha-eelay nivaasaa paanee paavak tineh kee-aa. 

We, the human beings are dwelling in a world-swamp which instead of water, 
 has been filled with the fire of desires by the Almighty. 

એ બમાનક વાંવાય વાગયભા ાં વનલાવ છે જેભા ાં એ પ્રભએુ ાણીને આગ વર્જન કમાગ છે 
 

ੰਕਿ ੁਭਹ ਗ ੁਨਹੀ ਿਾਰ ਹਭ ਦਖਾ ਤਹ ਿੂਫੀਅਰ ॥੧॥ 

pankaj moh pag nahee chaalai ham daykhaa tah doobee-alay. ||1|| 

People are getting stuck in this dense mud of emotional attachments and  

are drowning without being able to advance spiritually. 

જે ભોશયૂી કાદલ છે એભાું ગેથી ચારી ળકાત ું નથી આણી વાભે જ ફધા એભાું ડૂફતા જઈ યશ્મા છે।।1।। 
 

ਭਨ ਕੁ ਨ ਿਤਤਸ ਭੂੜ ਭਨਾ ॥ 

man ayk na chaytas moorh manaa. 
O‟ my foolish mind, you do not remember the One Almighty God. 

     શ ેભન! શ ેમખૂગ ભન! ત ુાં એક યભાત્ભાને માદ નથી કયત ુ
 

ਹਤਯ ਤਫਸਯਤ ਤਯ ਗੁਣ ਗਤਰਆ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ 

har bisrat tayray gun gali-aa. ||1|| rahaa-o. 

As you keep forgetting God, your virtues are withering away. 

ત ું જેભ યભાત્ભાને બ રલતો જઇળ તેભ તેભ તાયા અુંદય ગ ણો ઘટલા રાગળે ।।1।। લહયાભ 

 

ਨਾ ਹਉ ਿਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀ ਤੜਆ ਭੂਯਖ ਭੁਗਧਾ ਿਨਭੁ ਬਇਆ ॥ 

naa ha-o jatee satee nahee parhi-aa moorakh mugDhaa janam bha-i-aa. 

O‟ God, I am neither a yogi, nor a saint, and I am not even educated and I have been 
living as an ignorant fool (unable to save myself from dangerous vices). 

હુ ાં મોગી નથી ને હુ ાં વતી ણ નથી અને હુ ાં બણેરી ણ નથી,હુ ાં મખૂગ ફનીને જીલી યહ્યો છાં  
 

ਰਣਵਤਤ ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਕੀ ਸਯਣਾ ਤਿਨ ਤੂ ਨਾਹੀ ਵੀਸਤਯਆ ॥੨॥੩॥ 

paranvat naanak tin kee sarnaa jin too naahee veesri-aa. ||2||3|| 

Nanak prays, “O‟ God, keep me in the refuge of those who have never forsaken You”. 

આથી નાનક લહનુંતી કયે છે ક ેગ ય ની ળયણભાું યાખ જેને ત ું બ ર્મો નથી ।।2।। ।।3।। 

 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੫ ॥ 

aasaa mehlaa 5. 

Raag Aasaa, by the Fifth Guru: 

આળા યાગ, ભશરે 4 

 

ਬਈ ਯਾਤਤ ਭਾਨੁਖ ਦਹੁਯੀਆ ॥ 

bha-ee paraapat maanukh dayhuree-aa. 
You have been blessed with a beautiful human body. 

તને સુાંદય ભાનલ ળયીય ભળયુાં છે 
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ਗਤਫੰਦ ਤਭਰਣ ਕੀ ਇਹ ਤਯੀ ਫਯੀਆ ॥ 

gobind milan kee ih tayree baree-aa. 

This is your only opportunity to realize and merge with God. 

યભાત્ભાને ભલાની તાયી ાવે આ જ તક છે 

 

ਅਵਤਯ ਕਾਿ ਤਯ ਤਕਤ ਨ ਕਾਭ ॥ 

avar kaaj tayrai kitai na kaam. 
Doing anything else is not going to help you in succeeding to merge with Him. . 

ફીજા ફધા તાયા કાભો કા ાંઇ કાભના નથી 
 

ਤਭਰੁ ਸਾਧਸੰਗਤਤ ਬਿੁ ਕਵਰ ਨਾਭ ॥੧॥ 

mil saaDhsangat bhaj kayval naam. ||1|| 

Therefore, join the holy congregation and meditate only  

on His Name with love and devotion. 

વાધ  વુંગતભાું ભીને ફેવ્મા કય અને ભાત્ય ્યબ નાભન ું વ્ભયણ જ કય . ।।1।। 
 

ਸਯੰਿਾਤਭ ਰਾਗੁ ਬਵਿਰ ਤਯਨ ਕ ॥ 

saraNjaam laag bhavjal taran kai. 
Make such an effort as to cross over this terrifying world-ocean of vices. 

વાંવાય વમિુને ાય કયલાની કોવળળભા ાં રાગી યશ ે
 

ਿਨਭ ੁਤਫਰਥਾ ਿਾਤ ਯੰਤਗ ਭਾਇਆ ਕ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ 

janam baritha jaat rang maa-i-aa kai. ||1|| rahaa-o. 

Otherwise, life is going waste in the love of worldly desires. 

કેભ ક ેભામાના ્યેભભાું ભાનલ જન્ભ લ્મય્થ જઈ યશ્મો છે ।।1।। લહયાભ 

 

ਿ ੁਤੁ ਸੰਿਭੁ ਧਯਭ ੁਨ ਕਭਾਇਆ ॥ 

jap tap sanjam Dharam na kamaa-i-aa. 
You have not practiced meditation, self-discipline, self-restraint or righteous living. 

ત ુાં પ્રભનુ ુાં સ્ભયણ કયતો નથી ભશનેત કયતો નથી ભનના વલકાયોને યોકલાનો કોઈ પ્રમત્ન કયતો નથી ત ુાં ધભગ ણ 

કભાતો નથી 
 

ਸਵਾ ਸਾਧ ਨ ਿਾਤਨਆ ਹਤਯ ਯਾਇਆ ॥ 

sayvaa saaDh na jaani-aa har raa-i-aa. 
Neither have you followed the Guru‟s teachings, nor have you meditated on God. 

તે ગરુુની વેલા કયી નથી અને તે ભાભરક પ્રભનુ ુાં નાભ ણ જા કમો નથી 
 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਭ ਨੀਿ ਕਯੰਭਾ ॥ 

kaho naanak ham neech karammaa. 
“O‟ God, we are creatures of lowly deeds”, prays Nanak. 

નાનક કશ ેછે અભે જીલો નીચ કભગ કયલાલાા છીએ 
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ਸਯਤਣ ਯ ਕੀ ਯਾਖਹੁ ਸਯਭਾ ॥੨॥੪॥ 

saran paray kee raakho sarmaa. ||2||4|| 

We seek Your protection; please preserve our reverence. 

તાયી ળયણભાું ડ્મા છીએ અભાયી રાજ યાખો . ।।2।। ।।4।। 

 

ਕਫਯ ਫਾਿ ਫਨਤੀ ॥ 

Kabaio Baacha Benatee ॥ 

Prayer of the poet. 

કવલ ની પ્રાથગના 
 

ਿਈ ॥ 

Choupaee ॥ 

Four liner 

ચોાઈ 

 

ਹਭਯੀ ਕਯ ਹਾਥ ਦ ਯਛਾ ॥ 

Hamaree Karo Haatha Dai Rachhaa ॥ 

O’ God, protect me from Maya and its vices by your Divine Power, 

શ ેપ્રભ!ુ તભાયી દૈલી ળગ્ક્તથી ભામા અને તેના દુગુગણોથી ભને સયુભિત કયો 
 

ੂਯਨ ਹਇ ਤਿਤ ਕੀ ਇਛਾ ॥ 
Pooran Hoei Chita Kee Eichhaa 

so that the wish of my heart is fulfilled. 

જેથી ભાયા હૃદમની ઇચ્છા ણૂગ થામ 

 

ਤਵ ਿਯਨਨ ਭਨ ਯਹ ਹਭਾਯਾ ॥ 

Tv Charnna Man Rahai Hamaaraa ॥ 

Enable my mind to stay absorbed in Naam, 

ભાયા ભનને નાભભા ાં રીન યશલેા ભાટે વિભ કયો 
 

ਅਨਾ ਿਾਨ ਕਯ ਰਤਤਾਯਾ ॥੩੭੭॥ 

Apanaa Jaan Karo Partipaaraa ॥377॥ 

and take care of me as Your own. (377). 

અને ભાયી ોતાની વાંબા યાખો.(૩૭૭) 

 

ਹਭਯ ਦੁਸਿ ਸਬ ਤੁਭ ਘਾਵਹੁ ॥ 

Hamare Dustta Sabhai Tuma Ghaavahu ॥ 

O’ God, destroy all my enemies (lust, anger, greed, attachments, ego) and 

શ ેપ્રભ!ુ ભાયા ફધા દુશ્ભનો (લાવના, ક્રોધ, રોબ, જોડાણો, અશાંકાય) ને નાળ કયો 
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ਆੁ ਹਾਥ ਦ ਭਤਹ ਫਿਾਵਹੁ ॥ 

Aapu Haatha Dai Mohi Bachaavahu ॥ 

protect me by Your divine power. 

     તભાયી દૈલી ળગ્ક્ત દ્વાયા ભને સયુભિત કયો 
 

ਸੁਖੀ ਫਸ ਭਯ ਤਯਵਾਯਾ ॥ ਸਵਕ ਤਸਖਯ ਸਬ ਕਯਤਾਯਾ ॥੩੭੮॥ 

Sukhee Basai Moro Parivaaraa ॥  Sevaka Sikhi Sabhai Kartaaraa ॥378॥ 

May my fellow seekers of Truth be blessed with Your Grace, O’ God! 

શ ેપ્રભ!ુ ભાયા વત્મના વાથી વાધકોને તભાયી કૃાથી આળીલાગદ ભે ||૩૭૮|| 

 

ਭ ਯਛਾ ਤਨਿ ੁਕਯ ਦ ਕਤਯਮ ॥ 

Mo Rachhaa Niju Kar Dai Kariyai ॥ 

O’ God ! protect me with Your divine powers, 

શ ેપ્રભ!ુ તભાયી દૈલી ળગ્ક્તઓથી ભને ફચાલો 
 

ਸਬ ਫਤਯਨ ਕ ਆਿ ਸੰਘਤਯਮ ॥ 

Sabha Bairin Kou Aaja Saanghariyai ॥ 

and destroy this day all my enemies (lust, anger, greed, attachments and ego). 

     અને આ હદલવે ભાયા ફધા દુશ્ભનો (લાવના, ક્રોધ, રોબ, જોડાણો અને અશાંકાય) નો નાળ કયો. 
 

ੂਯਨ ਹਇ ਹਭਾਯੀ ਆਸਾ ॥ ਤਤਯ ਬਿਨ ਕੀ ਯਹ ਤਮਾਸਾ ॥੩੭੯॥ 

Pooran Hoei Hamaaree Aasaa ॥  Tori Bhajan Kee Rahai Piyaasaa ॥379॥ 

O’ God, grant me this wish that my quest for meditating on  

Your Name may always remain in my heart. (379) 

શ ેપ્રભ!ુ ભને આ ઈચ્છા આો કે ધ્માન ય ધ્માન યાખલાની ભાયી ખોજ 

તભાય ું નાભ શુંભેળા ભાયા શૃદમભાું યશી ળકે ।।૩૭૯।। 

 

ਤੁਭਤਹ ਛਾਤਿ ਕਈ ਅਵਯ ਨ ਧਯਾਊ ॥ 

Tumahi Chhaadi Koeee Avar Na Dhaiaaoo ॥ 

O’ God, I may  never meditate on anyone other than You, 

શ ેપ્રભ!ુ હુ ાં તભાયા વવલામ ફીજા કોઈનુાં ધ્માન ક્યાયેમ નશીં કરુાં 
 

ਿ ਫਯ ਿਾਹ ਸੁ ਤੁਭ ਤ ਾਊ ॥ 

Jo Bar Chaahou Su Tuma Te Paaoo ॥ 

and whatever blessings I aspire, I may attain them only from You! 

અને હુ ાં જે આળીલાગદ ભા ાંગુાં છાં, તે પક્ત તભાયા તયપથી જ પ્રાપ્ત થઈ ળકે છે. 

 

ਸਵਕ ਤਸਖਯ ਹਭਾਯ ਤਾਤਯਮਤਹ ॥ 

Sevaka Sikhi Hamaare Taariyahi ॥ 

O’ God, help all my disciples and devotees to swim across the world-ocean of vices 

શ ેપ્રભ!ુ ભાયા ફધા વળષ્મો અને બક્તોને દુગુગણોના વલશ્વ-વમિુભા ાં તયલાભા ાં વશામ કયો  
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ਿੁਨ ਿੁਨ ਸਤ੍ਰ ੁਹਭਾਯ ਭਾਤਯਮਤਹ ॥੩੮੦॥ 
Chuna Chuna Sataru Hamaare Maariyahi ॥380॥ 

and destroy all my enemies (worldly temptations) one by one. (380). 

અને એક છી એક ભાયા ફધા દુશ્ભનોનો નાળ કયો (૩૮૦) 

 

ਆੁ ਹਾਥ ਦ ਭੁਝ ਉਫਤਯਮ ॥ 

Aapu Haatha Dai Mujhai Aubariyai ॥ 

O’ God, protect me with Your divine power 

શ ેપ્રભ!ુ તભાયી દૈલી ળગ્ક્તથી ભને ફચાલો 
 

ਭਯਨ ਕਾਰ ਕਾ ਤਰਾਸ ਤਨਵਤਯਮ ॥ 

Marn Kaal Kaa Taraasa Nivariyai ॥ 

and relieve me from the fear of spiritual death. 

     અને આધ્માજત્ભક મતૃ્યનુા બમથી ભને યાશત આો 
 

ਹੂਿ ਸਦਾ ਹਭਾਯ ਛਾ ॥ 

Hoojo Sadaa Hamaare Pachhaa ॥ 

May You always be on my side. 

તભે શાંભેળા ાં ભાયી તયપ યશો 
 

ਸਰੀ ਅਤਸਧੁਿ ਿੂ ਕਤਯਮਹੁ ਯਛਾ ॥੩੮੧॥ 

Sree Asidhuja Joo Kariyahu Rachhaa ॥381॥ 

O’ God, the Supreme Destroyer, protect me from the worldly temptations. (381)  

શ ેપ્રભ!ુ વલોચ્ચ વલનાળક, વાંવાહયક રારચથી ભને ફચાલો(૩૮૧) 

 

ਯਾਤਖ ਰਹੁ ਭੁਤਹ ਯਾਖਨਹਾਯ ॥ 

Raakhi Lehu Muhi Raakhnhaare ॥ 

O’ the protector, God, protect me from the worldly evils. 

     શ ેયિક પ્રભ!ુ વાંવાહયક અવનન્દ્ષ્ટઓથી ભને ફચાલો 
 

ਸਾਤਹਫ ਸੰਤ ਸਹਾਇ ਤਮਾਯ ॥ 

Saahib Saanta Sahaaei Piyaare ॥ 

O’ dear God, You are the savior of the Saints. 

શ ેવપ્રમ પ્રભ!ુ તભે વાંતોના તાયણશાય છો 
 

ਦੀਨਫੰਧ ੁਦੁਸਿਨ ਕ ਹੰਤਾ ॥ 

Deenabaandhu Dusttan Ke Haantaa ॥ 

You are friend of the poor and destroyer of the evil. 

તભે દુષ્ટના ગયીફ અને વલનાળકના વભત્ર છો 
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ਤੁਭ ਹ ੁਰੀ ਚਤਰੁਦਸ ਕੰਤਾ ॥੩੮੨॥ 

Tuma Ho Puree Chaturdasa Kaantaa ॥382॥ 

You are  the Master of the universe. 

     તભે બ્રહ્માાંડના ગરુુ છો 
 

ਕਾਰ ਾਇ ਫਰਹਭਾ ਫੁ ਧਯਾ ॥ 

Kaal Paaei Barhamaa Bapu Dharaa ॥ 

It was God’s will that Brahma came in human form. 

પ્રભ ુની ઇચ્છા શતી કે બ્રહ્મા ભાનલ સ્લરૂભા ાં આલે 
 

ਕਾਰ ਾਇ ਤਸਵ ਿੂ ਅਵਤਯਾ ॥ 

Kaal Paaei Siva Joo Avataraa ॥ 

It was God’s will that Shiva was born. 

પ્રભ ુની ઇચ્છા શતી કે વળલનો જન્ભ થમો 
 

ਕਾਰ ਾਇ ਕਤਯ ਤਫਸਨ ਰਕਾਸਾ ॥ 

Kaal Paaei Kari Bisan Parkaasaa ॥ 

It was God’s will  that Vishnu manifested himself. 

     પ્રભ ુની ઇચ્છા શતી કે વલષ્ણએુ ોતે પ્રગટ કયુું 
 

ਸਕਰ ਕਾਰ ਕਾ ਕੀਮਾ ਤਭਾਸਾ ॥੩੮੩॥ 

Sakala Kaal Kaa Keeyaa Tamaasaa ॥383॥ 

O’ Almighty God, all these are the amazing acts of Your world play. (383)  

શ ેવલગળગ્ક્તભાન પ્રભ,ુ આ ફધુાં તભાયા વલશ્વની યભતની આશ્ચમગજનક હક્રમાઓ છે 

 

ਿਵਨ ਕਾਰ ਿਗੀ ਤਸਵ ਕੀਮ ॥ ਫਦ ਯਾਿ ਫਰਹਭਾ ਿੂ ਥੀਮ ॥ 

Javan Kaal Jogee Siva Keeyo ॥ Beda Raaja Barhamaa Joo Theeyo ॥ 

That God who created Shiva, the great Yogi and  Brahma, the Master of Vedas, 

તે પ્રભ ુજેણે વળલ, ભશાન મોગી અને બ્રહ્મા, લેદોના ગરુૂ ફનાવ્મા 
 

ਿਵਨ ਕਾਰ ਸਬ ਰਕ ਸਵਾਯਾ ॥ 

Javan Kaal Sabha Loka Savaaraa ॥ 

and who fashioned this universe, 

અને જેણે આ બ્રહ્માાંડની યચના કયી 
 

ਨਭਸਕਾਯ ਹ ਤਾਤਹ ਹਭਾਯਾ ॥੩੮੪॥ 

Namasakaara Hai Taahi Hamaaraa ॥384॥ 

I offer my salute to that great Master God. (384) 

     હુ ાં તે ભશાન ગરુુ પ્રભનુે ભાયી વરાભ આુાં છાં (૩૮૪) 
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ਿਵਨ ਕਾਰ ਸਬ ਿਗਤ ਫਨਾਮ ॥ ਦਵ ਦਤ ਿਛਨ ਉਿਾਮ ॥ 

Javan Kaal Sabha Jagata Banaayo ॥ Dev Daita Jachhan Aupajaayo ॥ 

That God, who created the entire world and who created gods, demons and yakshas, 

તે ગરુુ, જેભણે આખુાં વલશ્વ ફનાવ્ય ુાં શત ુાં અને જેભણે દેલો, દાનલો અને મિો ફનાવ્મા ાં છે 

 

ਆਤਦ ਅੰਤਤ ਕ ਅਵਤਾਯਾ ॥ 

Aadi Aanti Eekai Avataaraa ॥ 

He, who is there  from the beginning to the end, 

તે, જે ત્મા ાં છે ત્મા ાંથી ળરૂઆતથી અંત સધુી 
 

ਸਈ ਗੁਯੂ ਸਭਤਝਮਹੁ ਹਭਾਯਾ ॥੩੮੫॥ 

Soeee Guroo Samajhiyahu Hamaaraa ॥385॥ 

Consider only Him as my Guru. (385) 

પક્ત તેને જ ભાયો ગરુુ ભાન ુાં (૩૮૫) 

 

ਨਭਸਕਾਯ ਤਤਸ ਹੀ ਕ ਹਭਾਯੀ ॥ ਸਕਰ ਰਿਾ ਤਿਨ ਆ ਸਵਾਯੀ ॥ 

Namasakaara Tisa Hee Ko Hamaaree  Sakala Parjaa Jin Aapa Savaaree ॥ 

I salute to that God, who Himself has created His people 

હુ ાં તે ગરુુને વરાભ કરુાં છાં, જેભણે ોતે જ તેભના રોકો ફનાવ્મા ાં છે 

 

ਤਸਵਕਨ ਕ ਤਸਵਗੁਨ ਸੁਖ ਦੀਮ ॥ ਸਤ੍ਰੁਨ ਕ ਰ ਭ ਫਧ ਕੀਮ ॥੩੮੬॥ 

Sivakan Ko Sivaguna Sukh Deeyo ॥ Sataruna Ko Pala Mo Badha Keeyo ॥386॥ 

and who bestows divine virtues and peace on His devotees and 

 destroys their enemies (vices) instantly. (386). 

અને જે તેભના બક્તો ય દૈલી ગણુો અને ળા ાંવત આે છે અને 
  તેભના દુશ્ભનો (દુગુગણો) ને તયત જ નાળ કયે છે 

 

ਘਿ ਘਿ ਕ ਅੰਤਯ ਕੀ ਿਾਨਤ ॥ 

Ghatta Ghatta Ke Aantar Kee Jaanta ॥ 

O’ God, You know the inner feelings of every heart 

ઓ ’પ્રભ,ુ તભે દયેક હૃદમની આંતહયક રાગણીઓને જાણો છો 
 

ਬਰ  ਫੁਯ ਕੀ ੀਯ ਛਾਨਤ ॥ 

Bhale Bure Kee Peera Pachhaanta ॥ 

and You are aware of the anguish of both, the good and the bad, 

અને તભે વાયા અને ખયાફ ફાંનેની લેદનાથી લાકેપ છો 
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ਿੀਿੀ ਤ ਕੰੁਿਯ ਅਸਥੂਰਾ ॥ 

Cheettee Te Kuaanchar Asathoolaa ॥ 

From the little ant to the big elephant, 

નાની કીડીથી રઈને ભોટો શાથી 
 

ਸਬ ਯ ਤਿਾ ਤਦਰਸਤਿ ਕਤਯ ਪੂਰਾ ॥੩੮੭॥ 

Sabha Par Kripaa Drisatti Kari Phoolaa ॥387॥ 

You cast Your graceful glance on all and You are delighted by doing that. (387). 

તભે ફધા ય તભાયી આકગક નજય નાખળો અને તે કયીને તભને આનાંદ થળે(૩૮૭) 

 

ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਾ ਤ ਦੁਖੀ ॥ 

Saantan Dukh Paaee Te Dukhee ॥ 

You are with your saints even in grief, 

તભે દુ:ખભાાં ણ તભાયા વાંતોની વાથે છો 
 

ਸੁਖ ਾ ਸਾਧਨ ਕ ਸੁਖੀ ॥ 

Sukh Paaee Saadhan Ke Sukhee ॥ 

and You are happy, when Your saints are happy. 

અને તભે ખળુ છો, જ્માયે તભાયા વાંતો ખળુ શોમ છે 

 

ਕ ਕ ਕੀ ੀਯ ਛਾਨ ॥ 

Eeka Eeka Kee Peera Pachhaani ॥ 

You know the agony of everyone, 

તભે ફધાની લેદના જાણો છો 
 

ਘਿ ਘਿ ਕ ਿ ਿ ਕੀ ਿਾਨ ॥੩੮੮॥ 

Ghatta Ghatta Ke Patta Patta Kee Jaani ॥388॥ 

and You know the innermost secrets of every heart. (388). 

અને તભે દયેક હૃદમના અંતગગત યશસ્મો જાણો છો(૩૮૮) 

 

ਿਫ ਉਦਕਯਖ ਕਯਾ ਕਯਤਾਯਾ ॥ 

Jaba Audakarkh Karaa Kartaaraa ॥ 

O’ Creator God, when You ordain to create this universe 

શ ેવનભાગતા પ્રભ,ુ જ્માયે તભે આ બ્રહ્માાંડને ફનાલલાન ુાં નક્કી કયો છો 
 

ਰਿਾ ਧਯਤ ਤਫ ਦਹ ਅਾਯਾ ॥ 

Parjaa Dharta Taba Deha Apaaraa ॥ 

then the creation manifests itself in innumerable forms. 

છી સનૃ્દ્ષ્ટ અવાંખ્મ સ્લરૂોભા ાં ોતાને પ્રગટ કયે છે 
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ਿਫ ਆਕਯਖ ਕਯਤ ਹ ਕਫਹੰੂ ॥ ਤੁਭ ਭ ਤਭਰਤ ਦਹ ਧਯ ਸਬਹੰੂ ॥੩੮੯॥ 

Jaba Aakarkh Karta Ho Kabahooaan ॥  Tuma Mai Milata Deha Dhar Sabhahooaan ॥389॥ 

When You ordain to withdraw, all the physical forms merge in You. (389) 

જ્માયે તભે ખવી જલાનો હુકભ કયો છો, ત્માયે તભાભ બૌવતક સ્લરૂો તભાયાભા ાં બી જામ છે(૩૮૯) 

 

ਿਤ ਫਦਨ ਤਸਰਸਤਿ ਸਬ ਧਾਯ ॥ ਆੁ ਆੁਨੀ ਫੂਤਝ ਉਿਾਯ ॥ 

Jete Badan Srisatti Sabha Dhaarai ॥ Aapu Aapunee Boojhi Auchaarai ॥ 

All the living beings created in the world recite Your virtues according to their understanding. 

વાંવાયભા ાં વજાગમેરા તભાભ જીલો તભાયી વભજણ મજુફ તભાયા ગણુોનો ાઠ કયે છે 

 

ਤੁਭ ਸਬ ਹੀ ਤ ਯਹਤ ਤਨਯਾਰਭ ॥ ਿਾਨਤ ਫਦ ਬਦ ਅਯ ੁਆਰਭ ॥੩੯੦॥ 

Tuma Sabha Hee Te Rahata Niraalama ॥ Jaanta Beda Bheda Aru Aalama ॥390॥ 

While pervading the creation, You remain detached from Your creation and  
this secret is known to the Vedas and the scholars. (390). 

સનૃ્દ્ષ્ટને વ્માક કયતી લખતે, તભે તભાયી ફનાલટથી અને 
આ યશસ્મ લેદ અને વલદ્વાનો ભાટે જાણીત ુાં છે 

 

ਤਨਯੰਕਾਯ ਤਨਰਤਫਕਾਯ ਤਨਰਰੰਬ ॥ ਆਤਦ ਅਨੀਰ ਅਨਾਤਦ ਅਸੰਬ ॥ 

Nrinkaara Nribikaara Nrilaanbha ॥ Aadi Aneela Anaadi Asaanbha ॥ 

O’ God, You are formless, unblemished, and self sufficient;  
You are the primal power,  infinite, without beginning and unborn. 

શ ેપ્રભ,ુ તભે વનયાકાય, વનદો અને સ્લવનબગય છો; 
તભે આયાંબ અને અજન્ભ વલના, અનાંત ળગ્ક્ત છો(૩૯૦) 

 

ਤਾ ਕਾ ਭੂੜ ਉਿਾਯਤ ਬਦਾ ॥ ਿਾ ਕ ਬਵ ਨ ਾਵਤ ਫਦਾ ॥੩੯੧॥ 
Taa Kaa Moorha Auchaarata Bhedaa ॥ Jaa Ko Bheva Na Paavata Bedaa ॥391॥ 

Foolish people claim to describe secrets of the Almighty God, 
 which even the Vedas could not describe. (391) 

મખૂગ રોકો વલગળગ્ક્તભાન ઈશ્વયના યશસ્મો ને લણગલલાનો દાલો કયે છે, 

જેનુાં લણગન લેદ ણ કયી ળક્ુાં નથી.  (૩૯૧) 

 

ਤਾ ਕ ਕਤਯ ਾਹਨ ਅਨੁਭਾਨਤ ॥ ਭਹਾ ਭੂੜ ਕਛੁ ਬਦ ਨ ਿਾਨਤ ॥ 

Taa Kou Kari Paahan Anumaanta ॥ Mahaa Moorha Kachhu Bheda Na Jaanta ॥ 

The utterly ignorant do not know any of His secrets and consider Him a stone idol,  

વાંણૂગ યીતે તે તેના કોઈ યશસ્મો જાણતા નથી અને તેને થ્થયની મવૂતિ ભાને છે 
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ਭਹਾਦਵ ਕ ਕਹਤ ਸਦਾ ਤਸਵ ॥ ਤਨਯੰਕਾਯ ਕਾ ਿੀਨਤ ਨਤਹ ਤਬਵ ॥੩੯੨॥ 

Mahaadev Kou Kahata Sadaa Siva ॥ Nrinkaara Kaa Cheenata Nahi Bhiva ॥392 ll 

They ignorantly call Shiva the eternal God,  

because they do not know the secret of the Formless God.(392) 

તેઓ અજાણતાાં વળલને ળાશ્વત બગલાન કશ ેછે, 

કાયણ કે તેઓ વનયાકાય બગલાનનુાં યશસ્મ નથી જાણતા. (૩૯૨) 

 

ਆੁ ਆੁਨੀ ਫੁਤਧ ਹ ਿਤੀ ॥ ਫਯਨਤ ਤਬੰਨ ਤਬੰਨ ਤੁਤਹ ਤਤੀ ॥ 

Aapu Aapunee Budhi Hai Jetee ॥ Barnta Bhiaann Bhiaann Tuhi Tetee ॥ 

According to each person’s own intellect, they describe You in so many different ways. 

દયેક વ્મગ્ક્તની ોતાની બદુ્ધદ્ધ મજુફ, તેઓ તભને ઘણી ફધી યીતે લણગલે છે 

 

ਤੁਭਯਾ ਰਖਾ ਨ ਿਾਇ ਸਾਯਾ ॥ ਤਕਹ ਤਫਤਧ ਸਿਾ ਰਥਭ ਸੰਸਾਯਾ ॥੩੯੩॥ 

Tumaraa Lakhaa Na Jaaei Pasaaraa ॥ Kih Bidhi Sajaa Parthama Saansaaraa ॥393॥ 

O’ God, the extent of Your creation cannot be known;  

no one knows how You first   fashioned the universe. (393). 

શ ેપ્રભ,ુ તભાયી સનૃ્દ્ષ્ટની શદ જાણી ળકાતી નથી; 
કોઈને ખફય નથી શોતી કે તભે કેલી યીતે પ્રથભ બ્રહ્માાંડની યચના કયી.  (૩૯૩). 

 

ਕ ਯੂ ਅਨੂ ਸਯੂਾ ॥ ਯੰਕ ਬਮ ਯਾਵ ਕਹੀ ਬੂਾ ॥ 

Eekai Roop Anoop Saroopaa ॥ Raanka Bhayo Raava Kahee Bhoopaa ॥ 

Your one uniquely beautiful form is seen in many forms; You manifest as  
a poor man at one place and a king at another place. 

તભારુાં એક અનોખુાં સુાંદય રૂ ઘણા સ્લરૂોભા ાં જોલા ભે છે; તભે  
એક જનમાએ એક ગયીફ ભાણવ અને ફીજી જનમાએ યાજા તયીકે પ્રગટ થાલ છો 

 

ਅੰਿਿ ਿਯਿ ਸਤਿ ਕੀਨੀ ॥ ਉਤਬੁਿ ਖਾਤਨ ਫਹੁਤਯ ਯਤਿ ਦੀਨੀ ॥੩੯੪॥ 

Aandaja Jeraja Setaja Keenee ॥ Autabhuja Khaani Bahuri Rachi Deenee ॥394॥ 

You created creatures from eggs, wombs and perspiration and then  
You created the vegetable kingdom from the earth. (394) 

તભે ઇંડા, ગબાગળમ અને યવેલોભા ાંથી જીલો ફનાવ્મા અને તે છી 
તભે થૃ્લી યથી લનસ્વત યાજ્મ ફનાવ્ય ુાં છે.  (૩૯૪) 

 

ਕਹੰੂ ਪੂਤਰ ਯਾਿਾ ਹਲ ਫਠਾ ॥ ਕਹੰੂ ਤਸਭਤਿ ਬਮ ਸੰਕਯ ਇਕਠਾ ॥ 

Kahooaan Phooli Raajaa Havai Baitthaa ॥ Kahooaan Simatti Bhayo Saankar Eikaitthaa Somewhere 

You sit joyfully in Your creation as a king and somewhere else 

 You contract Yourself as an idol of Shiva. 

તભે ક્યાાંક યાજા તયીકે તભાયી યચનાભા ાં આનાંદથી ફેવો છો અને ફીજે ક્યાાંક 

તભે તભાયી જાતને વળલની મવૂતિ તયીકે કયાય કયો છો 
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ਸਗਯੀ ਤਸਰਸਤਿ ਤਦਖਾਇ ਅਿੰਬਵ ॥ ਆਤਦ ਿੁਗਾਤਦ ਸਯੂ ਸੁਮੰਬਵ ॥੩੯੫॥ 

Sagaree Srisatti Dikhaaei Achaanbhava ॥ Aadi Jugaadi Saroop Suyaanbhava ॥395॥ 

You unfold wonderful things in Your creation; You are self  

existent from the very beginning and through the ages. (395). 

તભે તભાયી યચનાભા ાં અદ્ભુત લસ્તઓુ પ્રગટ કયી છે;  તભે સ્લ 

ળરૂઆતથી અને યગુોથી અગ્સ્તત્લભા ાં છો  (૩૯૫) 

 

ਅਫ ਯਛਾ ਭਯੀ ਤੁਭ ਕਯ ॥ ਤਸਖਯ ਉਫਾਤਯ ਅਤਸਖਯ ਸੰਘਯ ॥ 
Aba Rachhaa Meree Tuma Karo ॥ Sikhi Aubaari Asikhi Saangharo ॥ 

O’ God ! keep me now under Your protection; save the virtuous and destroy the evil.  

શ ેપ્રભ!ુ ભને શલે તભાયી સયુિાભા ાં યાખો; વદ્ગુણોને ફચાલો અને દુષ્ટનો નાળ કયો 
 

ਦੁਸਿ ਤਿਤ ਉਠਵਤ ਉਤਾਤਾ ॥ ਸਕਰ ਭਰਛ ਕਯ ਯਣ ਘਾਤਾ ॥੩੯੬॥ 

Dustta Jite Autthavata Autapaataa ॥ Sakala Malechha Karo Ran Ghaataa ॥396॥ 

Destroy all the villains and the evil people (vices)  
who cause outrage in the battlefield of life. (396). 

ફધા ખયાફ અને દુષ્ટ રોકોનો નાળ કયો (દુગુગણો) 
જે જીલનના યદુ્ધના િેત્રભા ાં આક્રોળનુાં કાયણ ફને છે.(૩૯૬) 

 

ਿ ਅਤਸਧੁਿ ਤਵ ਸਯਨੀ ਯ ॥ ਤਤਨ ਕ ਦੁਸਿ ਦੁਤਖਤ ਹਲ ਭਯ ॥ 

Je Asidhuja Tava Sarnee Pare ॥ Tin Ke Dustta Dukhita Havai Mare ॥ 

O’ God the supreme destroyer, those who seek Your  

refuge, their enemies (vices) die a very painful death. 

શ ેયભ વલધ્લ ાંળક, વલગનો વલનાળ કયનાય, તાયા ળોધનાયાઓ 

આશ્રમ, તેભના દુશ્ભનો (દુગુગણો) ખફૂ ીડાદામક યીતે મતૃ્ય  ુાભે છે 

 

ੁਯਖ ਿਵਨ ਗ ੁਯ ਤਤਹਾਯ ॥ ਤਤਨ ਕ ਤੁਭ ਸੰਕਿ ਸਬ ਿਾਯ ॥੩੯੭॥ 

Purkh Javan Pagu Kare Tihaare ॥ Tin Ke Tuma Saankatta Sabha Ttaare ॥397॥ 

You remove all the troubles of those who seek Your refuge. (397). 

જે રોકો તભાયો આશ્રમ રે છે તે રોકોની ફધી મશુ્કેરીઓ તભે જ દૂય કયો છો.(૩૯૭) 

 

ਿ ਕਤਰ ਕ ਇਕ ਫਾਯ ਤਧਹ ॥ ਤਾ ਕ ਕਾਰ ਤਨਕਤਿ ਨਤਹ ਹ ॥ 

Jo Kali Kou Eika Baara Dhiaaihi ॥ Taa Ke Kaal Nikatti Nahi Aaihi ॥ 

Those who lovingly meditate on God with total surrender even once,  

the fear of death does not come near them. 

જેઓ વાંણૂગ ળયણાગવત વાથે પ્રભનુો પ્રેભલૂગક ધ્માન એક લાય ણ કયે છે, 

મતૃ્યનુો બમ તેભની નજીકભા ાં નથી આલતો 
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ਯਛਾ ਹਇ ਤਾਤਹ ਸਬ ਕਾਰਾ ॥ ਦੁਸਿ ਅਤਯਸਿ ਿਯੈਂ ਤਤਕਾਰਾ ॥੩੯੮॥ 

Rachhaa Hoei Taahi Sabha Kaalaa ॥ Dustta Arisatta Ttarina Tatakaalaa ॥398॥ 

They remain protected at all times, their enemies and troubles come to an end instantly. (398) . 

તેઓ શાંભેળા ાં સયુભિત યશ ેછે, તેભના દુશ્ભનો અને ફાધાઓ તયત જ વભાપ્ત થઈ જામ છે.  (૩૯૮) 

 

ਤਿਾ ਤਦਰਸਤਿ ਤਨ ਿਾਤਹ ਤਨਹਤਯਹ ॥ ਤਾ ਕ ਤਾ ਤਨਕ ਭਤਹ ਹਤਯਹ ॥ 

Kripaa Drisatti Tan Jaahi Nihriho ॥ Taa Ke Taapa Tanka Mahi Hariho ॥ 

Those upon whom You bestow Your merciful grace, all their sorrows are dispelled instantly, 

જેભની ઉય તભે તભાયી દમાળુ કૃા કયો છો,તેભના ફધા દુ:ખ તયત દૂય થઈ જામ છે 

 

ਤਯਤਧ ਤਸਤਧ ਘਯ ਭ ਸਬ ਹਈ ॥ ਦੁਸਿ ਛਾਹ ਛਲ  ਸਕ ਨ ਕਈ ॥੩੯੯॥ 

Ridhi Sidhi Ghar Mo Sabha Hoeee ॥ Dustta Chhaaha Chhavai Sakai Na Koeee ॥399॥ 

they attain all the worldly and spiritual pleasures and  
none of their enemies (vices) can harm them. 399. 

તેઓ ફધા વા ાંવાહયક અને આજત્ભક આનાંદ ભેલે છે અને 
તેભના કોઈણ દુશ્ભનો (દુગુગણો) તેભને નકુવાન શોંચાડી ળકતા નથી (૩૯૯) 

 

ਕ ਫਾਯ ਤਿਨ ਤੁਭ ਸੰਬਾਯਾ ॥ ਕਾਰ ਪਾਸ ਤ ਤਾਤਹ ਉਫਾਯਾ ॥ 

Eeka Baara Jin Tumai Saanbhaaraa ॥ Kaal Phaasa Te Taahi Aubaaraa ॥ 

Those who remembered You with loving devotion and complete  
surrender even once, You made them get rid of the fear of death. 

જેઓ તભને પ્રેભા બગ્ક્ત અને વાંણૂગતાથી માદ કયે છે 

એક લખત ળયણાગવત આે છે, તભે તેભને મતૃ્યનુા બમથી મગુ્ક્ત આો છો 
 

ਤਿਨ ਨਯ ਨਾਭ ਤਤਹਾਯ ਕਹਾ ॥ ਦਾਤਯਦ ਦੁਸਿ ਦਖ ਤ ਯਹਾ ॥੪੦੦॥ 

Jin Nar Naam Tihaaro Kahaa ॥ Daarida Dustta Dokh Te ( ॥400॥ 

Those, who lovingly recited Your Name, they were saved  

from maladies, from vices and all sufferings. (400). 

તે,જેભણે પ્રેભથી તભાયા નાભ નુાં ધ્માન કયુું, તેઓનો ઉદ્ધાય થમો 
દુષ્ટોથી, દુગુગણોથી અને તભાભ લેદનાથી.  (૪૦૦) 

 

ਖੜਗਕਤੁ ਭ ਸਯਤਨ ਤਤਹਾਯੀ ॥ ਆੁ ਹਾਥ ਦ ਰਹੁ ਉਫਾਯੀ ॥ 

Khrhagaketu Mai Sarni Tihaaree ॥ Aapu Haatha Dai Lehu Aubaaree ॥ 

O’ God, I seek Your help. Please save me from my enemies (vices)  
through Your divine grace. (400). 

શ ેપ્રભ,ુ હુ ાં તભાયી વશામ ભા ાંગુાં છાં. 
તભાયી દૈલી કૃા દ્વાયા ભને ભાયા દુશ્ભનો થી ફચાલો.(૪૦૦) 
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ਸਯਫ ਠਯ ਭ ਹਹੁ ਸਹਾਈ ॥ ਦੁਸਿ ਦਖ ਤ ਰਹੁ ਫਿਾਈ ॥੪੦੧॥ 

Sarba Tthour Mo Hohu Sahaaeee ॥ Dustta Dokh Te Lehu Bachaaeee ॥401॥ 

Bestow Your help on me at all places and protect me from miseries and vices.  (401). 

તભે ભાયી વશામ કયો અને ભને ફધી ફધાઓ અને દુગુગણોથી ફચાલો.(૪૦૧) 

 

ਸਲਮਾ ॥ 
Sawayya 

સ્લૈમા 
 

ਾਾਂਇ ਗਹ ਿਫ ਤ ਤੁਭਯ ਤਫ ਤ ਕਊ ਆਾਂਖ ਤਯ ਨਹੀ ਆਨਮ ॥ 

Paanei Gahe Jaba Te Tumare Taba Te Koaoo Aanakh Tare Nahee Aanyo ॥ 

O’ God, since the time I have come under Your protection,  
I never looked for anyone else for protection. 

શ ેપ્રભ,ુહુ ાં જ્માયેથી તભાયી સયુિાભા ાં આવ્મો છાં, 
ભેં ક્યાયેમ વાંયિણ ભાટે ફીજા કોઈની ળોધ નથી કયી 

 

ਯਾਭ ਯਹੀਭ ੁਯਾਨ ਕੁਯਾਨ ਅਨਕ ਕਹੈਂ ਭਤ ਕ ਨ ਭਾਨਮ ॥ 

Raam Raheema Puraan Kuraan Aneka Kahain Mata Eeka Na Maanyo ॥ 

Lord Ram and Prophet Muhammad say a lot about their faith through  

Puranas and  Quran, but I do not follow any of these. 

બગલાન યાભ અને મશુમ્ભદ તેભના વલશ્વાવ વલળે યુાણો અને કુયાન ભા ાં ઘણુાં કશ ેછે, 

યાંત ુહુ ાં આભાાંથી કોઈનુાં ારન કયતો નથી 
 

ਤਸੰਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤਰ ਫਦ ਸਬ ਫਹੁ ਬਦ ਕਹ ਹਭ ਕ ਨ ਿਾਨਮ ॥ 

Siaanmriti Saastar Beda Sabhai Bahu Bheda Kahai Hama Eeka Na Jaanyo ॥ 

The Smritis, Shastras and Vedas describe several secrets  
for achieving salvation, but I do not agree with any of them. 

સ્મવૃત,ળાસ્ત્ર અને લેદ મગુ્ક્ત પ્રાપ્ત કયલા ભાટે ઘણા યશસ્મો લણગલે છે, 

યાંત ુહુ ાં તેભા ાંથી કોઈ વાથે વશભત નથી 
 

ਸਰੀ ਅਤਸਾਨ ਤਿਾ ਤੁਭਯੀ ਕਤਯ ਭ ਨ ਕਹਮ ਸਬ ਤਤਹ ਫਖਾਨਮ ॥੮੬੩॥ 

Sree Asipaan Kripaa Tumaree Kari Mai Na Kahayo Sabha Tohi Bakhaanyo ॥863॥ 

O’ Almighty God, I could say all this only because of Your blessings. I did not utter  
Your praises on my own; You gave me the wisdom to say all this.  (863). 

શ ેવલગળગ્ક્તભાન પ્રભ,ુ હુ ાં પક્ત તભાયા આળીલાગદોને રીધે આ ફધુાં કશી ળકુાં. તભે ભને આ ફધુાં કશલેાની ડશાણ 

આી(૮૬૩) 

 

ਦਹਯਾ ॥ 
DOHRA 

દોશયા 
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ਸਗਰ ਦੁਆਯ ਕਉ ਛਾਤਿ ਕ ਗਹਮ ਤੁਹਾਯ ਦੁਆਯ ॥ 

Sagala Duaara Kau Chhaadi Kai Gahayo Tuhaaro Duaara ॥ 

O’ God, forsaking all other faiths, I have come under Your protection. 

શ ેપ્રભ,ુઅન્મ ફધી ભાન્મતાઓનો ત્માગ કયી, હુ ાં તભાયા યિણભા ાં આવ્મો છાં 
 

ਫਾਾਂਤਹ ਗਹ ਕੀ ਰਾਿ ਅਤਸ ਗਤਫੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਯ ॥੮੬੪॥ 

Baanhi Gahe Kee Laaja Asi Gobiaanda Daasa Tuhaara ॥864॥ 

O’ God! You are my complete support since I am your slave and it is your character to take care 
of anyone who comes to your sanctuary. (864) 

શ ેપ્રભ!ુ હુ ાં તભાયો ગરુાભ શોલાથી તભે ભાયો વાંણૂગ ટેકો છો અને તભાયા અબમાયણ્મભા ાં જે કોઈ આલે છે તેની વાંબા 

રો તે તભારુાં ાત્ર છે(૮૬૪) 

 

ਰਾਭਕਲੀ ਭਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ 

raamkalee mehlaa 3 anand 

Raag Raamkalee, Third Guru: Anand ~ The Song Of Bliss: 

યાભકરી યાગ, ભશરે ૩,આનાંદન ુાં ગીત: 

 
ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-oNkaar satgur parsaad. 
One God, realized by the grace of the True Guru: 

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

 

ਅਨੰਦੁ ਬਇਆ ਭਯੀ ਭਾ ਸਤਤਗੁਯ ੂਭ ਾਇਆ ॥ 

anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa. 

O‟ my mother, a state of bliss has welled up within me because I have met the True Guru. 

શ ેભાયી ભાતા, ભાયી અંદય આનાંદનો ભાશોર છલામો છે કાયણ કે હુ ાં વાચા ગરુુને ભળમો છાં 
 

ਸਤਤਗੁਯ ੁਤ ਾਇਆ ਸਹਿ ਸਤੀ ਭਤਨ ਵਿੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ 

satgur ta paa-i-aa sahj saytee man vajee-aa vaaDhaa-ee-aa. 

Upon meeting the True Guru, I am in a state of intuitive peace and poise as  
the melody of joy and celebrations is vibrating within my heart. 

વાચા ગરુુને ભળમા છી, હુ ાં ળા ાંવતની ગ્સ્થવતભા ાં છાં 
આનાંદ અને ઉજલણીની ધનુ ભાયા હૃદમભા ાં કાંામ છે 

 

ਯਾਗ ਯਤਨ ਯਵਾਯ ਯੀਆ ਸਫਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ 

raag ratan parvaar paree-aa sabad gaavan aa-ee-aa. 
It appears as if to join in these celebrations, the jewel like measures of  

the celestial music have come to sing the praises of God. 

એવુાં રાગે છે કે આ ઉજલણીભા ાં જોડાલા ભાટે, યત્ન જેલા અનભોર 

આકાળી વાંગીત પ્રભનુા ગણુગાન ગાલા આવ્મા છે 
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ਸਫਦ ਤ ਗਾਵਹੁ ਹਯੀ ਕਯਾ ਭਤਨ ਤਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ 

sabdo ta gaavhu haree kayraa man jinee vasaa-i-aa. 

Let us sing the praises of God along with those who have enshrined God in their hearts. 

ચારો આણે તેભના વાથે પ્રભનુા ગણુગાન ગાઈએ જેઓએ તેભના હ્રદમભા ાં પ્રભનુે ફેવાડયા છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਹਆ ਸਤਤਗੁਯ ੂਭ ਾਇਆ ॥੧॥ 

kahai naanak anand ho-aa satguroo mai paa-i-aa. ||1|| 

Nanak says, “I am in bliss, because I have met the True Guru”. ||1|| 

નાનક કશ ેછે, “હુ ાં આનાંદભા ાં છાં, કાયણ કે હુ ાં વાચા ગરુુને ભળમો છાં”||૧|| 

 

 ਭਨ ਭਤਯਆ ਤੂ ਸਦਾ ਯਹੁ ਹਤਯ ਨਾਰ ॥ 

ay man mayri-aa too sadaa rahu har naalay. 
O‟ my mind, always remain attuned to God. 

શ ેભન! શાંભેળા ાં પ્રભનુે લળ યશવે ુાં 
 

ਹਤਯ ਨਾਤਰ ਯਹੁ ਤੂ ਭੰਨ ਭਯ ਦੂਖ ਸਤਬ ਤਵਸਾਯਣਾ ॥ 

har naal rahu too man mayray dookh sabh visaarnaa. 

O‟ my mind, remain attuned to God; He shall eradicate all the sorrows. 

શ ેભન! પ્રભ ુથી જોડામેલુાં યશવે ુાં;તે ફધા દુ:ખનો નાળ કયળે 
 

ਅੰਗੀਕਾਯ ੁਹੁ ਕਯ ਤਯਾ ਕਾਯਿ ਸਤਬ ਸਵਾਯਣਾ ॥ 

angeekaar oh karay tayraa kaaraj sabh savaarnaa. 

He shall always help you and shall accomplish all your tasks. 

તે શાંભેળા ાં તભાયી વશામ કયળે અને તભાયા ફધા કામો યૂા કયળે 
 

ਸਬਨਾ ਗਰਾ ਸਭਯਥ ੁਸੁਆਭੀ ਸ ਤਕਉ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਯ ॥ 

sabhnaa galaa samrath su-aamee so ki-o manhu visaaray. 
Why do you forsake that Master God from your mind  

who is capable of doing  everything? 

તભે તે ગરુુ પ્રભનુે તભાયા ભન યથી કેભ ત્માગ કયો છો 
જે ફધુાં કયલા ભાટે વિભ છે? 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਭੰਨ ਭਯ ਸਦਾ ਯਹੁ ਹਤਯ ਨਾਰ ॥੨॥ 

kahai naanak man mayray sadaa rahu har naalay. ||2|| 

Nanak says: O‟ my mind, always remain attuned to God. ||2|| 

નાનક કશ ેછે: શ ેભન! વદામે પ્રભથુી જોડામેલુાં યશવે ુાં.||૨|| 

 

ਸਾਿ ਸਾਤਹਫਾ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਯ ਤਯ ॥ 

saachay saahibaa ki-aa naahee ghar tayrai. 
O‟ eternal God, what is there which is not in Your celestial home? 

શ ેળાશ્વત પ્રભ!ુ એવુાં શુાં છે જે તભાયા આકાળી ભકાનભા ાં નથી? 
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ਘਤਯ ਤ ਤਯ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਹ ਤਿਸ ੁਦਤਹ ਸੁ ਾਵ ॥ 

ghar ta tayrai sabh kichh hai jis deh so paav-ay. 

You have every thing but only that person receives whom You give yourself. 

તભાયી ાવે દયેક લસ્ત ુછે યાંત ુપક્ત તે જ વ્મગ્ક્ત પ્રાપ્ત કયે છે જેને તભે તભાયી જાતને આો 
 

ਸਦਾ ਤਸਪਤਤ ਸਰਾਹ ਤਯੀ ਨਾਭ ੁਭਤਨ ਵਸਾਵ ॥ 

sadaa sifat salaah tayree naam man vasaava-ay. 
That person then always sings Your praises, and enshrines Your Name in the mind. 

તે વ્મગ્ક્ત શાંભેળા ાં તભાયી પ્રળાંવા ગામ છે, અને તભારુાં નાભ ભનભા ાં સ્થાવત કયે છે 

 

ਨਾਭ ੁਤਿਨ ਕ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਵਾਿ ਸਫਦ ਘਨਯ ॥ 

naam jin kai man vasi-aa vaajay sabad ghanayray. 
The divine melody of the Shabad vibrates in the mind where dwells Naam. 

ળફદની દૈલી ધનૂ ભનભા ાં કાંામ છે જ્મા ાં નાભ લવે છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸਿ ਸਾਤਹਫ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਯ ਤਯ ॥੩॥ 

kahai naanak sachay saahib ki-aa naahee ghar tayrai. ||3|| 

Nanak says, “O‟ True Master, what is there that You don’t have?”  ||3|| 

નાનક કશ ેછે, "શ ેવાચા ગરુુ, એવુાં શુાં છે જે તભાયી ાવે નથી?”||૩|| 

 

ਸਾਿਾ ਨਾਭ ੁਭਯਾ ਆਧਾਯ ॥ 

saachaa naam mayraa aaDhaaro. 
The eternal Naam is my only support. 

ળાશ્વત નાભ એ જ ભાયો વશાયો છે 

 

ਸਾਿ ੁਨਾਭ ੁਅਧਾਯ ੁਭਯਾ ਤਿਤਨ ਬੁਖਾ ਸਤਬ ਗਵਾਈਆ ॥ 

saach naam aDhaar mayraa jin bhukhaa sabh gavaa-ee-aa. 
The True Naam is my only support which has eliminated all my greed. 

વાચુાં નાભ ભારુાં એકભાત્ર આધાય છે જેણે ભાયા ફધા રોબને દૂય કમાગ છે 

 

ਕਤਯ ਸਾਾਂਤਤ ਸੁਖ ਭਤਨ ਆਇ ਵਤਸਆ ਤਿਤਨ ਇਛਾ ਸਤਬ ੁਿਾਈਆ ॥ 

kar saaNt sukh man aa-ay vasi-aa jin ichhaa sabh pujaa-ee-aa. 

Bringing peace and tranquility, Naam has come to dwell in  
my heart and it has fulfilled all my desires. 

ળા ાંવત અને સરેુશ - ળા ાંવત રાલનાય, નાભ ભાયા હૃદમ ભા વનલાવ કયલા ભાટે આવ્મા છે 

અને તેણે ભાયી ફધી ઇચ્છાઓ ણૂગ કયી છે 

 

ਸਦਾ ਕੁਯਫਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਯੂ ਤਵਿਹੁ ਤਿਸ ਦੀਆ ਤਹ ਵਤਿਆਈਆ ॥ 

sadaa kurbaan keetaa guroo vitahu jis dee-aa ayhi vadi-aa-ee-aa. 
I am forever dedicated to the Guru, who possesses such glory and greatness. 

હુ ાં શાંભેળા ાં ગરુુને વભવિત છાં, જે આલા ભહશભા અને ભશાનતા ધયાલે છે 
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ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸਫਤਦ ਧਯਹੁ ਤਆਯ ॥ 

kahai naanak sunhu santahu sabad Dharahu pi-aaro. 

Nanak says: Listen O‟ saints, enshrine love in your heart for the Guru‟s word. 

નાનક કશ ેછે: વા ાંબો શ ેવાંતો, ગરુુના ળબ્દ ભાટે તભાયા હૃદમભા ાં પ્રેભ સ્થાવત કયો 
 

ਸਾਿਾ ਨਾਭ ੁਭਯਾ ਆਧਾਯ ॥੪॥ 

saachaa naam mayraa aaDhaaro. ||4|| 

The Eternal Naam is the support of my life. ||4|| 

ળાશ્વત નાભ એ ભાયા જીલનનો ટેકો છે.||૪|| 

 

ਵਾਿ ੰਿ ਸਫਦ ਤਤਤੁ ਘਤਯ ਸਬਾਗ ॥ 

vaajay panch sabad tit ghar sabhaagai. 
That blessed heart feels the five primal sounds vibrating in there. 

તે ધન્મ હૃદમ, ા ાંચ મખુ્મ અલાજો સ્ ાંદન અનબુલે છે 

 

ਘਤਯ ਸਬਾਗ ਸਫਦ ਵਾਿ ਕਰਾ ਤਿਤੁ ਘਤਯ ਧਾਯੀਆ ॥ 

ghar sabhaagai sabad vaajay kalaa jit ghar Dhaaree-aa. 
O‟ God, the blessed heart in which You have instilled Your  

power feels the divine music being played continually. 

શ ેપ્રભ,ુ તે ધન્મ હૃદમ જેભા ાં તભે પ્રલેળ કમો છે અને 
ળગ્ક્ત વતત રાગે છે, તેભા ાં દૈલી વાંગીત વતત લગાડલાભા ાં આલે છે 

 

ੰਿ ਦੂਤ ਤੁਧੁ ਵਤਸ ਕੀਤ ਕਾਰੁ ਕੰਿਕੁ ਭਾਤਯਆ ॥ 

panch doot tuDh vas keetay kaal kantak maari-aa. 

You have brought under control that person‟s five demons (lust, anger, greed, 
attachment, and ego), and has removed his fear of spiritual death. 

તભે તે વ્મગ્ક્તના ા ાંચ યાિવો (લાવના, ક્રોધ, રોબ, આવગ્ક્ત અને અશાંકાય) ને વનમ ાંત્રણભા ાં રાવ્મા છે અને તેના 
આજત્ભક મતૃ્ય ુાં નો બમ દૂય કમો છે 

 

ਧੁਤਯ ਕਯਤਭ ਾਇਆ ਤੁਧੁ ਤਿਨ ਕਉ ਤਸ ਨਾਤਭ ਹਤਯ ਕ ਰਾਗ ॥ 

Dhur karam paa-i-aa tuDh jin ka-o se naam har kai laagay. 
But only those are attuned to Naam who are predestined by Your blessing. 

યાંત ુપક્ત તે જ નાભભા ાં જોડામેરા છે જે તભાયા આળીલાગદ દ્વાયા લૂગવનધાગહયત છે 

 

ਕਹ ਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖ ੁਹਆ ਤਤਤੁ ਘਤਯ ਅਨਹਦ ਵਾਿ ॥੫॥ 

kahai naanak tah sukh ho-aa tit ghar anhad vaajay. ||5|| 

Nanak says, in that mind, peace prevails as if the melody  
of continuous Divine music is being played. ||5|| 

નાનક કશ ેછે, તે ભનભા ાં ળા ાંવત યશ ેછે જ્મા ાં 
વતત દૈલી વાંગીત લગાડલાભા ાં આલે છે.||૫|| 
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ਅਨਦੁ ਸੁਣਹੁ ਵਿਬਾਗੀਹ ਸਗਰ ਭਨਯਥ ੂਯ ॥ 

anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray. 

O‟ fortunate ones, listen to the song of bliss; by listening to this song, 
 all your wishes shall be fulfilled. 

શ ેબાનમળાી, આનાંદન ુાં ગીત વા ાંબો;  આ ગીત વા ાંબીને, 
તભાયી ફધી ઇચ્છાઓ ણૂગ થળે 

 

ਾਯਫਰਹਭ ੁਰਬੁ ਾਇਆ ਉਤਯ ਸਗਰ ਤਵਸੂਯ ॥ 

paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray. 
I have realized the Supreme God and all my worries are forgotten. 

ભને વલોચ્ચ પ્રભનુો આબાવ થમો છે અને ભાયી ફધી ભચિંતા ભરુાઈ ગઈ છે 

 

ਦੂਖ ਯਗ ਸੰਤਾ ਉਤਯ ਸੁਣੀ ਸਿੀ ਫਾਣੀ ॥ 

dookh rog santaap utray sunee sachee banee. 
By listening to the Divine Word, all my sorrows and miseries have departed. 

હદવ્મ લચન વા ાંબીને, ભાયા ફધા દુ:ખ દૂય થઈ ગમા છે. 

 

ਸੰਤ ਸਾਿਨ ਬ ਸਯਸ ੂਯ ਗੁਯ ਤ ਿਾਣੀ ॥ 

sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee. 

By listening to the song of bliss from the true Guru,  

the saints and friends have become delighted. 

વાચા ગરુુ ાવેથી આનાંદન ુાં ગીત વા ાંબીને, 
વાંતો અને વભત્રો આનાંહદત થઈ ગમા છે 

 

ਸੁਣਤ ੁਨੀਤ ਕਹਤ ਤਵਤੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਯਤਹਆ ਬਯੂਯ ॥ 

suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray. 
Those who utter or listen to the word of the Guru,  

become immaculate as they see the True Guru all-pervading. 

જેઓ ગરુુનો ળબ્દ ફોરે છે અથલા વા ાંબે છે, 

તેઓ વાચા ગરુુને વલગવ્માી જોતા જ વલત્ર ફની જામ છે 

 

ਤਫਨਵੰਤਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਯ ਿਯਣ ਰਾਗ ਵਾਿ ਅਨਹਦ ਤੂਯ ॥੪੦॥੧॥ 

binvant naanak gur charan laagay vaajay anhad tooray. ||40||1|| 

Nanak humbly submits that those who attune to the Guru‟s word,  

Divine melodies continuously play in their mind and bliss wells up within. 

નાનક નમ્રતાથી કશ ેછે કે જેઓ ગરુુના લચનને સ્લીકાયે છે, 

દૈલી ધનૂ તેભના ભગજભાાં વતત યભતા યશ ેછે અને આનાંદ ભા ાં યશ ેછે 
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ਭੰੁਦਾਵਣੀ ਭਹਰਾ ੫ ॥ 
Mundhaavanee, Fifth Guru: 

મુાંદાલણી, ભશરે ૫: 

 

ਥਾਰ ਤਵਤਿ ਤਤੰਤਨ ਵਸਤੂ ਈ ਸਤੁ ਸੰਤਖੁ ਵੀਿਾਯ ॥  

ਅੰਤਭਰਤ ਨਾਭ ੁਠਾਕੁਯ ਕਾ ਇ ਤਿਸ ਕਾ ਸਬਸੁ ਅਧਾਯ ॥ 
Thhaal Vich Thinn Vasathoo Perou Sath Santokh Veechaaro ||  

Anmrith Naam Thaakur Kaa Paeiou Jis Kaa Sabhas Adhhaaro || 

God has blessed everyone’s heart with the ambrosial nectar of His Name which 
can be realized by meditating on it, in a state of Truth and Contentment; this nectar 

in essence is the lifeline of everyone. 

ઈશ્વયે દયેકના હૃદમને તેભના નાભના અમતૃથી આળીલાગદ આપ્મા છે જેનુાં વત્મ અને વાંતોની ગ્સ્થવતભા ાં તેના ય 

ધ્માન આીને અનભુવૂત થઈ ળકે છે;  આ અમતૃ વાય એ દયેકની જીલનયેખા છે 

 

ਿ ਕ ਖਾਵ ਿ ਕ ਬੰੁਿ ਤਤਸ ਕਾ ਹਇ ਉਧਾਯ ॥ 
Jae Ko Khaavai Jae Ko Boonchai This Kaa Hoe Oudhhaaro || 

When one meditates on this nectar of God’s Name with Truth, 
 contentment and righteousness, he is freed from the vices. 

જ્માયે કોઈ વત્મ વાથે પ્રભનુા નાભના આ અમતૃનુાં ધ્માન કયે છે, 

વાંતો અને વદાચાય, તે દુગુગણોથી મકુ્ત થામ છે 

 

ਹ ਵਸਤੁ ਤਿੀ ਨਹ ਿਾਈ ਤਨਤ ਤਨਤ ਯਖੁ ਉਤਯ ਧਾਯ ॥ 
Eaeh Vasath Thajee Neh Jaaee Nith Nith Rakh Our Dhhaaro || 

This precious nectar of Naam can never be forsaken anyway;  
so, enshrine it forever in your heart. 

નાભનુાં આ અમલૂ્મ અમતૃ ક્યાયેમ ણ છોડી ળકાત ુાં નથી; 
તેથી, તેને તભાયા હૃદમભા ાં કામભ ભાટે સ્થાવત કયો 

 

ਤਭ ਸੰਸਾਯ ੁਿਯਨ ਰਤਗ ਤਯੀ ਸਬੁ ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਸਾਯ ॥੧॥ 
Tham Sansaar Charan Lag Thareeai Sabh Naanak Breham Pasaaro ||1|| 

O’ Nanak, the world-ocean of vices can be crossed over by following the Guru’s 
teachings and then one can experience God’s presence everywhere. ||1|| 

શ ેનાન!, ગરુુના ઉદેળોન ુાં ારન કયીને દુગુગણોનો વલશ્વ-વમિુ ાય કયી ળકામ છે અને છી કોઈ ણ જનમાએ 

પ્રભનુી શાજયીનો અનબુલ કયી ળકે છે ||૧|| 

 

ਸਰਕ ਭਹਰਾ ੫ ॥ 
Salok Mehalaa 5 || 

Shalok, Fifth Guru: 

શ્રોક,ભશરે ૫: 
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ਤਯਾ ਕੀਤਾ ਿਾਤ ਨਾਹੀ ਭਨ ਿਗੁ ਕੀਤਈ ॥ 
Thaeraa Keethaa Jaatho Naahee Maino Jog Keethoee || 

O’ God, I have not valued the extent of Your blessings. 
 You have made me worthy of acquiring your blessings. 

શ ેપ્રભ!ુ હુ ાં તભાયા આળીલાગદોની ભમાગદાના રામક ન શતો. 
તભે ભને તભાયા આળીલાગદ પ્રાપ્ત કયલા રામક ફનાવ્મા છે 

 

ਭ ਤਨਯਗਤੁਣਆਯ ਕ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਆ ਤਯਸੁ ਇਈ ॥ 
Mai Niraguniaarae Ko Gun Naahee Aapae Tharas Paeiouee || 

I am virtueless and have no qualities; You Yourself have taken pity on me. 

હુ ાં વદાચાયી નથી અને ભાયા કોઈ વાયા ગણુ નથી;તભે સ્લમાં ભાયા ય દમા રીધી છે 

 

ਤਯਸੁ ਇਆ ਤਭਹਯਾਭਤਤ ਹਈ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਿਣੁ ਤਭਤਰਆ ॥ 
Tharas Paeiaa Miharaamath Hoee Sathigur Sajan Miliaa || 

You took pity on me, blessed me and I met the True Guru, a real friend. 

તભે ભાયા ય દમા રીધી, ભને આળીલાગદ આપ્મો અને હુ ાં વાચા વભત્ર, વાચા ગરુુને ભળમો 
 

ਨਾਨਕ ਨਾਭ ੁਤਭਰ ਤਾਾਂ ਿੀਵਾਾਂ ਤਨੁ ਭਨੁ ਥੀਵ ਹਤਯਆ ॥੧॥ 
Naanak Naam Milai Thaan Jeevaan Than Man Thheevai Hariaa ||1|| 

O’ Nanak, blessed with Naam by the Guru, I feel spiritually alive  
and my body and mind blossom forth. ||1|| 

શ ેનાનક! ગરુુ દ્વાયા નાભથી ધન્મ, હુ ાં આજત્ભક યીતે જીલાંત છાં 
અને ભારુાં ળયીય અને ભન ખીરી ઉઠ્ ુાં છે.||૧|| 

 

ਉੜੀ ॥ 
Pourree | 

ગવથયુાં|| 

 

ਤਤਥ ਤੂ ਸਭਯਥ ੁਤਿਥ ਕਇ ਨਾਤਹ ॥ 
Thithhai Thoo Samarathh Jithhai Koe Naahi || 

O’ God, You are capable of saving where no one else can. 

શ ેપ્રભ!ુ તભે ફચાલલા ભાટે વિભ છો જ્મા ાં ફીજુ ાં કોઈ નશીં કયી ળકે 

 

ਥ ਤਯੀ ਯਖ ਅਗਨੀ ਉਦਯ ਭਾਤਹ ॥ 
Outhhai Thaeree Rakh Aganee Oudhar Maahi || 

Even in the fire of mother’s womb, it is You who provides protection to the creature.  

ભાતાના ગબગની અગ્નનભા ાં ભા ણ, તભે જ પ્રાણીને યિણ રુૂાં ાડો છો 
 

ਸੁਤਣ ਕ ਿਭ ਕ ਦੂਤ ਨਾਇ ਤਯ ਛਤਿ ਿਾਤਹ ॥ 
Sun Kai Jam Kae Dhooth Naae Thaerai Shhadd Jaahi || 

Upon hearing Your Name, demons of spiritual death vanish. 

તભારુાં નાભ વા ાંબળમા છી, આજત્ભક મતૃ્યનુો યાિવો ભયી જામ છે 
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ਬਉਿਰੁ ਤਫਖਭ ੁਅਸਗਾਹੁ ਗੁਯ ਸਫਦੀ ਾਤਯ ਾਤਹ ॥ 
Bhoujal Bikham Asagaahu Gur Sabadhee Paar Paahi || 

The terrifying, treacherous, impassible world-ocean of 

 vices is crossed by meditating on the Guru’s Word. 

બમાનક, વલશ્વાવઘાત, દુગગભ વલશ્વ વમિુ ના 
દુગુગણ ણ ગરુુના ળબ્દ ય ધ્માન આીને ઓાંગી જામ છે 

 

ਤਿਨ ਕਉ ਰਗੀ ਤਆਸ ਅੰਤਭਰਤੁ ਸਇ ਖਾਤਹ ॥ 
Jin Ko Lagee Piaas Anmrith Saee Khaahi || 

But only those people partake the nectar of Naam, who have the craving for it.  

યાંત ુપક્ત તે રોકો જ નાભના અમતૃભા ાં બાગ રે છે, જેની તષૃ્ણા છે 

 

ਕਤਰ ਭਤਹ ਹ ੁੰਨੁ ਗੁਣ ਗਤਵੰਦ ਗਾਤਹ ॥ 
Kal Mehi Eaeho Punn Gun Govindh Gaahi || 

This alone is the true virtue in the Kalyug that we sing praises of God. 

આ એકલુાં જ કભરયગુભા ાં વાચુાં ણુ્મ છે કે આણે બગલાનની સ્તવુત ગાઇએ છીએ 

 

ਸਬਸ ਨ ਤਕਯਾਰੁ ਸਭਾਰ ਸਾਤਹ ਸਾਤਹ ॥ 
Sabhasai No Kirapaal Samhaalae Saahi Saahi || 

The merciful God takes care of us all with each and every breath 

દમાળુ પ્રભ ુઆણને ફધાાંના ાં દયેક શ્વાવની કાજી રે છે 

 

ਤਫਯਥਾ ਕਇ ਨ ਿਾਇ ਤਿ ਆਵ ਤੁਧੁ ਆਤਹ ॥੯॥ 
Birathhaa Koe N Jaae J Aavai Thudhh Aahi ||9|| 

O’ God, nobody goes empty handed that comes to your refuge. ||9|| 

શ ેપ્રભ!ુ તભાયા ળયણ ભા ાં આલીને કોઈ ણ ખારી શાથ નથી જતો ||૯|| 

 

ਯਾਗ ੁਗੂਿਯੀ ਵਾਯ ਭਹਰਾ ੫॥ 
Raag Goojaree Vaar Mehalaa 5 

Raag Goojaree, Vaar, Fifth Guru: 

ગજૂયી યાગ ભશરે ૫ 

 

ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 
Ik Oankaar Sathigur Prasaadh || 

One eternal God, realized by the grace of the True Guru: 

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

 

ਸਰਕੁ ਭਃ  ੫ ॥ 

Salok Mahalla 5 || 

Shalok, Fifth Guru: 

શ્રોક, ભશરે ૫: 
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ਅੰਤਤਯ ਗੁਯ ੁਆਯਾਧਣਾ ਤਿਹਵਾ ਿਤ ਗੁਯ ਨਾਉ ॥ 
Anthar Gur Aaraadhhanaa Jihavaa Jap Gur Naao || 

Deep within ourselves, we ought to contemplate on  

the Guru’s teachings and with our tongue utter the Name. 

આણી અંદય,આણે ગરુુના ઉદેળો નુાં ભચિંતન કયવુાં જોઈએ અને એભનુાં નાભ ફોરવુાં જોઈએ 

 

ਨਤਰੀ ਸਤਤਗੁਯ ੁਖਣਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਯ ਨਾਉ ॥ 
Naethree Sathigur Paekhanaa Sravanee Sunanaa Gur Naao || 

With our eyes we ought to behold the True Guru, and with our ears listen to Naam. 

આણી આંખોથી આણે વાચા ગરુુને જોવુાં જોઈએ, અને કાનથી કાન વા ાંબવુાં જોઈએ 

 

ਸਤਤਗੁਯ ਸਤੀ ਯਤਤਆ ਦਯਗਹ ਾਈ ਠਾਉ ॥ 
Sathigur Saethee Rathiaa Dharageh Paaeeai Thaao || 

Imbued with the true Guru’s love, we will receive a place of honor in God’s Presence.  

વાચા ગરુુના પ્રેભથી ઘેયામેરા, આણે પ્રભનુી શાજયીભા ાં વન્ભાનનુાં સ્થાન પ્રાપ્ત કયીશુાં 
 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਕਯਾ ਕਯ ਤਿਸ ਨ ਹ ਵਥੁ ਦਇ ॥ 
Kahu Naanak Kirapaa Karae Jis No Eaeh Vathh Dhaee || 

O’ Nanak, say, “God bestows this gift of Naam to the one on whom He bestows His mercy.” 

શ ેનાનક! કશો,“ બગલાન નાભ નુાં આ ઉશાય તેભને આે છે, જેના ય તે તેની કૃા આે છે.” 

 

ਿਗ ਭਤਹ ਉਤਭ ਕਾਢੀਅਤਹ ਤਵਯਰ ਕਈ ਕਇ ॥੧॥ 
Jag Mehi Outham Kaadteeahi Viralae Kaeee Kaee ||1|| 

In the world such persons are called the exalted ones but they are very rare. ||1|| 

વલશ્વભા ાં આલા વ્મગ્ક્તઓને ભશાનબુાલો કશલેાભા ાં આલે છે યાંત ુતે ખફૂ જ ઓછા શોમ છે.||૧|| 

 

ਭਃ  ੫ ॥ 

Ma 5 || 

Fifth Gurul: 

ભશરે ૫ 

 

ਯਖ ਯਖਣਹਾਤਯ ਆਤ ਉਫਾਤਯਅਨੁ ॥ 
Rakhae Rakhanehaar Aap Oubaarian || 

The savior God, Himself saves them from the vices. 

તાયણશાય પ્રભ,ુ ોતે તેભને દુગુગણોથી ફચાલે છે 

 

ਗੁਯ ਕੀ ਯੀ ਾਇ ਕਾਿ ਸਵਾਤਯਅਨੁ ॥ 
Gur Kee Pairee Paae Kaaj Savaarian || 

He makes them seek the shelter of the Guru and arranges all their affairs  

તે તેભને ગરુુનો આળયો રે છે અને તેભની ફધી ફાફતોની વ્મલસ્થા કયે છે 
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ਹਆ ਆਤ ਦਇਆਰੁ ਭਨਹੁ ਨ ਤਵਸਾਤਯਅਨੁ ॥ 
Hoaa Aap Dhaeiaal Manahu N Visaarian || 

Those on whom He becomes gracious, do not forsake Him from their minds. 

જેના ય તે કૃાળુ ફને છે, તેભના હદભાગથી તેને છોડતા નથી 
 

ਸਾਧ ਿਨਾ ਕ ਸੰਤਗ ਬਵਿਰੁ ਤਾਤਯਅਨੁ ॥ 
Saadhh Janaa Kai Sang Bhavajal Thariyan || 

Keeping them in the company of saints, He ferries  

them across the dreadful worldly ocean of vices. 

તેભને વાંતોની વાંગતભા ાં યાખીને, દુગુગણોના બમાનક દુન્મલી વમિુભા ાં થી તેભને ફચાલે છે 

 

ਸਾਕਤ ਤਨੰਦਕ ਦੁਸਿ ਤਖਨ ਭਾਤਹ ਤਫਦਾਤਯਅਨੁ ॥ 
Saakath Nindhak Dhusatt Khin Maahi Bidhaarian || 

In  an instant, He annihilates the oppressors, villains, and slanderers. 

ઝટટ, તે દભન કયનાયાઓ, ાીમો અને વનિંદા કયનાયાઓ નુાં નાળ કયે છે 

 

ਤਤਸ ੁਸਾਤਹਫ ਕੀ ਿਕ ਨਾਨਕ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 
This Saahib Kee Ttaek Naanak Manai Maahi || 

O’ Nanak, seek the support of that Master God in your mind, 

શ ેનાનક! તભાયા ભનભા ાં તે ભાસ્ટય બગલાનનો વશાયો રે 

 

ਤਿਸ ੁਤਸਭਯਤ ਸੁਖ ੁਹਇ ਸਗਰ ਦੂਖ ਿਾਤਹ ॥੨॥ 
Jis Simarath Sukh Hoe Sagalae Dhookh Jaahi ||2|| 

Remembering God, peace is attained and all the sufferings go away. ||2|| 

પ્રભનુે માદ કયીને, ળા ાંવત પ્રાપ્ત થામ છે અને તભાભ ીડાઓ દૂય થામ છે.||૨|| 
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અરદાસ નો રરચય (પ્રાર્થના) 
'અયદાવ' ળબ્દનો અથગ અયજ અથલા કોઈ ઉચ્ચ અવધકાયીને વયનામુાં છે. અભાયા અયદાવને 
વલગળગ્ક્તભાન બગલાન અને આણા વનાતન ગરુુ, ગરુુ ગ્રાંથ વાશફેને વાંફોધન કયલાભાાં આલ ેછે. 
 
વાભાન્મ યીતે અયદાવ ળરૂ કયતા શરેા નીચે આેરા ળફદનો ાઠ કયલાભાાં આલ ેછે. આ કરભોભાાં, 
ગરુુ અયજણ દેલ જી કશ ેછે કે આણુાં ળયીય અન ેઆત્ભા અન ેઆણી ાવેની દયેક લસ્ત ુબગલાનની 
કૃા છે.અભે તેના ફાકો છીએ.તેથી, જેલી યીતે ફાક ોતાના ભાતાવતાને પ્રાથગના કયે છે તે જ 
યીતે આણે આણા અશાંકાયનો ત્માગ કયલો જોઈએ અને આણી જરૂહયમાતો ભાટે તે ાવે અયજ 
કયલી જોઈએ. 
 
લતગભાન અયદાવ ફાંધાયણ અન ે ળબ્દકો ઘણા લોથી વલકવવત થમા છે અને વીખ વલદ્વાનોની 
વાંયકુ્ત વાંસ્થા દ્વાયા તેનો વનણગમ રેલાભાાં આવ્મો શતો  
અયદાવને ત્રણ મખુ્મ બાગોભાાં વભજી ળકામ છે. 
 
પ્રથભ બાગ ગરુુ ગોવલિંદ વવિંશ જી દ્વાયા યભચત લય વવયી બાગોતી જીનો શતો, જેભાાં તેભણે 
વલગળગ્ક્તભાન બગલાન અને પ્રથભ નલ ગરુુઓને વલનાંતી કયી.લય છી, અભ ેદવભા ગરુુ અને ગરુુ 
ગ્રાંથ વાહશફને ફોરાલીએ છીએ. 
 
અયદાવનો ફીજો બાગ અવનલામગણે વીખ દ્વાયા કયેરા વભગણ અન ેફભરદાનની માદ અન ેતેભના 
છેલ્રા શ્વાવ સધુી વલશ્વાવ જાલી યાખનાયા વીખ ળશીદો અન ેનામકોની માદગાય કૃત્મોનુ ાં વનરૂણ કયે 
છે. 
 
અયદાવનો ત્રીજો બાગ, અભ ેતે વમદુામ ભાટે પ્રાથગના કયીએ છીએ કે જે વવભયન (બગલાનનુ ાં નાભ 
માદ યાખવુાં), વાચા વીખનુ ાં નૈવતક જીલન, અને વમદુામભાાં વલશ્વાવના ગણુો ભાટે ફોરાલે છે.અભ ે
ગરુુને ાાંચ દોો (લાવના, ક્રોધ, રોબ, આવગ્ક્ત અન ેઅશાંકાય) થી ફચાલલા કશીએ છીએ. 
 
છેલટે, પ્રવાંગ ભાટે ળબ્દો ઉભેયલાભાાં આવ્મા છે (જેભ કે રનન, જન્ભ, મતૃ્ય,ુ લગેયે), જેના ભાટે ભાંડનુ ાં 
આમોજન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં અને ગરુુઓના આળીલાગદ રીધા શતા.અયદાવના અંવતભ ળબ્દોભાાં, 
આણે તેભની ઇચ્છા બરે ગભે તેટરા ધભગ શોલા છતાાં, ફધાના કલ્માણ ભાટે પ્રાથગના 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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ਅਯਦਾਸ  

ARDAS 
Prayer 

પ્રાથગના 
 

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਰਹ ਅਰਦਾਰਸ ॥ ਜੀਉ ਰੰਡੁ ਸਬ ੁਤਰੀ ਰਾਰਸ ॥ 
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, અભે પક્ત આણી જરૂહયમાતો ભાટે તભાયી વલનાંતી કયી ળકીએ છીએ કાયણ 
કે આ ળયીય અને આત્ભા જે તભે અભને આપ્મો છે તે તભારુાં આળીલાગદ છે 

 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਰਤਾ ਹਭ ਫਾਰਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਰਕਿਾ ਭਰਹ 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 અને વતા છો, અભે તભાયા ફાકો છીએ. તભાયી કૃાભાાં ઘણા આનાંદ અને 
આયાભ છે 

 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੰਤੁ ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੰਤ ॥ 
KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT 

Nobody knows the extent of Your creation.O’ God, You are higher than the highest 
(there is nobody like You). 

તભાયી યચનાની શદ કોઈને ખફય નથી. શ ેબગલાન તભે વલોચ્ચ કયતા શો ત્માાં કોઈ તભને વાંદ 
નથી કયત ુાં 

 

ਸਗਲ ਸਭਗਿੀ ਤੁਭਰ ਸੂਰਤਿ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਰਗਆਕਾਰੀ ॥ 
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. 

આખુાં બ્રહ્માાંડ એક જ તાય લાી ળબ્દભાા ભાાં તભાયા વલત્ર કામદા શઠે કામગયત છે. તભાયી 
યચનાભાાંથી જે ફધુાં આલ ેછે તે તભાયી શઠે છે 
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ਤੁਭਰੀ ਗਰਤ ਰਭਰਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥ 
TUMRI GAT MIT TUM HI JAANI, NANAK DAAS SADAA KURBAANI 

What You are and how Great you are, only You know. Nanak, Your devotee, is 
beholden to You forever. 

તભે શુ ાં છો અને તભે કેટરા ભશાન છો, પક્ત તભે જ જાણો છો. શનેાનક ! તભાયો બક્ત તભાયા ભાટે 
કામભ ભાટે િશ્મભાન છે 

ੴ ਵਾਰਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਰਹ॥ 
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 
 

ਸਿੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 
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 ਸਿੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਹੀ ੧੦|| 
Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected God recited by the Tenth Guru. 

દવભા ગરુુ દ્વાયા હઠત આદયણીમ બગલાનનો ઓડ 
 

ਰਿਥਭ ਬਗਤੀ ਰਸਭਰਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਰਧਆਇ॥  
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 વલનાળકના રૂભાાં બગલાનને માદ કયો; છી નાનક ને માદ કયો 
  

ਰਪਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾਸ ੁਰਾਭਦਾਸ ਹਈ ਂਸਹਾਇ॥  
Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai  

Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar Das and Guru Ram Das; 
May they help us! (dwell on their spiritual contribution) 

છી ગરુુ અંગદનુ ાં સ્ભયણ કયો અને ધ્માન કયો, ગરુુ અભયદાવ અને ગરુુ યાભદાવ; તેઓ અભને ભદદ 
કયે છે 
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 ਅਰਜਨ ਹਰਗਰਫੰਦ ਨ  ਰਸਭਰ ਸਿੀ ਹਰਰਰਾਇ॥  
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 શયગોવલિંદ અને આદયણીમ ગરુુ શય યામને માદ કયો અને તેનુ ાં ધ્માન કયો 
 

ਸਿੀ ਹਰਰਰਕਿਸਨ ਰਧਆਈਂ ਰਜਸ ਰਡਠੈ ਸਰਬ 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) 

જેનુાં દળગન કયીને, ફધાાં દુ: ખી થઈ જામ છે, આદયણીમ ગરુુ શય કૃષ્ણનુ ાં સ્ભયણ કયો અને ધ્માન કયો 
 

ਤਗ ਫਹਾਦਰ ਰਸਭਰਰ ਘਰ ਨਉ ਰਨਰਧ 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 અને છી તભાયા ઘયે આધ્માજત્ભક વાંવત્તના નલ સ્રોત ઝડથી આલળે 
 

ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  
Sabh Thai Ho-e Sahaai 

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

શ ેબગલાન! કૃા કયીને અભને ભાગગ ફતાલીને દયેક જનમાએ વશામ કયો 
 

ਦਸਵਾਂ ਾਤਸਾਹ ਸਿੀ ਗੁਰੂ ਗਰਫੰਦ ਰਸੰਘ ਸਾਰਹਫ ਜੀ! ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  

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

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

ભાનનીમ દવભા ગરુુ ગોવલિંદવવિંશને માદ કયો, શ ેબગલાન! કૃા કયીને અભને ભાગગ ફતાલીને દયેક 
જનમાએ વશામ કયો 
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ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆ ਂਦੀ ਜਤ ਸਿੀ ਗੁਰੂ ਗਿੰਥ ਸਾਰਹਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਰਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਰਹਗੁਰੂ!  
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 ગ્રાંથ વાહશફભાાં વભામેર દવ યાજાઓના દૈલી પ્રકાળનુ ાં ધ્માન કયો અને તભાયા 
વલચાયોને તેભના દૈલી ઉદેળો તયપ પેયલો અને ગરુુ ગ્રાંથ વાહશફની દૃન્દ્ષ્ટથી આનાંદ ભેલો;  

દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
 

ੰਜਾਂ ਰਆਰਰਆ,ਂ ਚਹਾਂ ਸਾਰਹਫਜਾਰਦਆ,ਂ ਚਾਲਹੀਆ ਂਭੁਕਰਤਆ,ਂ ਹਠੀਆ ਂਜੀਆ,ਂ ਤੀਆਂ, ਰਜਨਹ ਾ ਨਾਭ ਜਰਆ, 
ਵੰਡ ਛਰਕਆ,ਂ ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਰਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਰਤਨਹ ਾਂ ਰਆਰਰਆਂ, ਸਰਚਆਰਰਆ ਂਦੀ ਕਭਾਈ 

ਦਾ ਰਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਰਹਗੁਰੂ! 
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)! 

ાાંચ ચાશનાયાઓનાાં કામો વલળ ેવલચાયો, ચાીવ ળશીદના ચાય તુ્રોની; દુરગબ વાંકલ્ના ફશાદુય 
ળીખ; બક્તોએ નાભના યાંગભાાં ઝાંરાવ્યુ ાં; જેઓ નાભભાાં રીન થમા શતા; જે રોકોએ નાભ માદ યાખ્યુ ાં 
અને તેભના બોજનની વાથીભાાં બાગ રીધો; જેઓ ભપત યવોડુાં ળરૂ કયુું; જે રોકોએ ોતાની તરલાય 

ચરાલી છે તે રોકોની જેઓ અન્મની ખાભીઓને અલગણે છે; ઉયોક્ત તભાભ શદુ્ધ અને ખયેખય 
વભવિત રોકો શતા; 

દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
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ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਸੰਘਾਂ ਰਸੰਘਣੀਆ ਂਨੇ ਧਰਭ ਹਤ ਸੀਸ ਰਦਿੱਤ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆ ਂਲੁਹਾਈਆ,ਂ ਚਰਖੜੀਆ ਂਤ 
ਚੜ, ਆਰਰਆ ਂਨਾਲ ਰਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਰਰਆ ਂਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆ ਂਕੀਤੀਆ,ਂ ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਰਰਆ, 
ਰਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਰਨਫਾਹੀ, ਰਤਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਰਧਆਨ ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਰਹਗੁਰੂ! 

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)! 

તે ફશાદુય ળીખ રુુો અને સ્ત્રીઓ દ્વાયા અાતી અનન્મ વેલાનો વલચાય કયો અને તેભને માદ કયો, 
જેભણે ોતાનુ ાં ભાથુ ાં ફભરદાન આપ્યુ ાં શત ુાં, યાંત ુતેભના ળીખ ધભગને ળયણાગવત આી ન શતી; જેભણે 
ોતાને ળયીયના વાાંધાના ટુકડા કયી રીધા; કોણ તેભના સ્કેલ્પ્વ દૂય ભી; કોણ ફાાંધલાભાાં આવ્મા 
શતા અને ૈડાાં ય પેયલલાભાાં આવ્મા શતા અને ટુકડા થઈ ગમા શતા; જેભણે કાકાને કાી નાખ્માાં 
શતાાં; કોણ જીલાંત ઘયેામેરા શતા; જેભણે ગરુુદ્વાયાઓની ગૌયલ જાલલા ોતાનુ ાં ફભરદાન આપ્યુ ાં; 
જેભણે તેભની ળીખ આસ્થા છોડી ન શતી; જેભણે તેભનો ળીખ ધભગ યાખ્મો અને તેભના અંવતભ શ્વાવ 

સધુી તેભના લાને કાપ્મા વલના વાચવ્મા; 
દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 

 
ੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸਰਫਿੱ ਤ ਗੁਰਦੁਆਰਰਆ ਂਦਾ ਰਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਰਹਗੁਰੂ! 

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 વલચાયોને ળીખ ધભગની ફધી ફેઠકો અને તભાભ ગરુુદ્વાયા તયપ લો; 
દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
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ਰਿਥਭ ਸਰਫਿੱ ਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਰਫਿੱ ਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਰਹਗੁਰੂ, ਵਾਰਹਗੁਰੂ, ਵਾਰਹਗੁਰੂ ਰਚਤ 
ਆਵ, ਰਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਫ ਸੁਖ ਹਵ। 

Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko Waheguroo 

Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka Sadkaa Surab Sukh Hovai 
First the entire respected Khalsa make this supplication that they meditate on Your 

Name; and as a result, peace and happiness be showered to all. 

શરેા વાંણૂગ આદયણીમ ખારવા આ વલનાંતી કયે છે કે તેઓ તભાયા નાભનુ ાં ધ્માન કયે; અને 
હયણાભે, ળાાંવત અને ખળુશારી ફધાને આલાભાાં આલળે 

 

ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਰਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਰਛਆ ਰਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗਫ਼ਤਰਹ, 
ਰਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਿੀ ਸਾਰਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ, ਫਲ ਜੀ ਵਾਰਹਗੁਰੂ! 

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, જ્માાં ણ શોમ ત્માાં તેભના યિણ અને દમાની વદૃ્ધદ્ધ કયે. વમદુામની સખુાકાયી અને 
વાંયિણની ખાતયી કયલાભાાં ખારવા વલજમી ફને, બગલાન ખારવા ઉય તેભની કૃા લયવાલે, તે 

જુરભી અને જુરભ વાભે આણો યિક શોઈ ળકે, ખારવા જીતલા ળકે, 
  દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 
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ਰਸਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਰਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਰਹਤ ਦਾਨ, ਰਫਫਕ ਦਾਨ, ਰਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਰਸਰ 
ਦਾਨ,ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਿੀ ਅੰਰਭਿਤਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆ,ਂ ਝੰਡ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, 

ਫਲ ਜੀ ਵਾਰਹਗੁਰੂ!!!  
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 ધભગની બેટ, રાાંફા લાની બેટ, ળીખ કામદાઓનુાં ારન કયલાની બેટ, 
દૈલી જ્ઞાન ની બેટ, િ firm વલશ્વાવની બેટ, ભાન્મતાની બેટ અને નાભની વૌથી ભોટી બેટ. શ ેબગલાન! 

ગામકીઓ, શલરેી અને ફેનયો કામભ ભાટે અગ્સ્તત્લ ધયાલ ેછે ; વત્મ ક્યાયેમ વલજમ ળકે; 
દયેક કશ ેછે શ ેલાશગેરુૂ ! 

 

ਰਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਰਹਗੁਰੂ।  
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 યિક છો 
 

ਹ ਰਨਭਾਰਣਆ ਂਦ ਭਾਣ, ਰਨਤਾਰਣਆ ਂਦ ਤਾਣ, ਰਨਰਟਆ ਂਦੀ ਟ, ਸਿੱਚ ਰਤਾ, ਵਾਰਹਗੁਰੂ! ਆ ਦ ਹਜੂਰ…..ਦੀ 
ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ।  

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

O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the Power of the 
helpless ones, the shelter of the shelterless, we humbly make prayer in your 

presence….. 

ઓ વાચા વતા, લાશ ગરુુ! તભે નમ્ર રોકોનુ ાં વન્ભાન, રાચાય રોકોની ળગ્ક્ત, આશ્રમવલશીન રોકોનો 
આળયો છો, અભે તભાયી શાજયીભાાં નમ્રતાલૂગક પ્રાથગના કયીએ છીએ… .. 
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(substitute the occasion or prayer made here).  
 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫਿੱ ਤ 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. 

ઉયોક્ત પ્રાથગનાના ાઠ કયલાભાાં કૃા કયીને આણી ભરૂો અને ખાભીઓને ભાપ કયો. કૃા કયીને 
ફધાની ચીજોને યૂી કયો. 

 
ਸਈ ਰਆਰ ਭਲ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਭਰਲਆ ਂਤਰਾ ਨ ਰਚਿੱਤ ਆਵ।  
ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ ਬਾਣ ਸਰਫਿੱ ਤ ਦਾ ਬਲਾ।  

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

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

bring ever ascending spirit toand may all prosper according to Your will. 

કૃા કયીને અભને તે વાચા બક્તોને ભલા દો, જેભની વાથ ેભીને, અભે તભાયા નાભનુ ાં સ્ભયણ અને 
ધ્માન કયી ળકીએ. ઓ ’બગલાન! તભારુાં નાભ શાંભેળા ચડતી બાલના રાલળ ેઅને તભાયી ઇચ્છા 

પ્રભાણે ફધાની પ્રગવત કયે. 
 

ਵਾਰਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਰਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਰਹ  
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 ુંતત્વજ્ઞાન  

ળીખોન ુાં તત્લજ્ઞાન તકગ વલળા વલસ્તાય “ળણગાય લગય” આધ્માજત્ભક અને બૌવતક જગતની રાિભણકતાઓ 
ધયાલે છે. એનુાં ધભગળાસ્ત્રભા ાં વયતા ભાટે દળાગલામેલુાં છે. ળીખોના નીવતળાસ્ત્રભા ાં ોતાના પ્રત્મેની ભાણવની 
સ્લમાંની પયજ અને વભાજ પ્રત્મેની પયજ કે વ ાંગત લચ્ચે કોઈ વ ાંઘગ કે તકયાય દળાગલલાભા ાં આલી નથી. 
 
ળીખ ધભગ એ વલશ્વના તભાભ ધભોભા ાં વૌથી નાનો ધભગ છે . ળીખ ધભગની સ્થાના આળયે 500 લગ શરેા ગરુુ 
નાનકજી દ્વાયા કયલાભા ાં આલી શતી. એ આખા બ્રહ્માડભા ાં એક જ વલોચ્ચ ળગ્ક્ત જે વર્જનશાય છે એ ભાન્મતા 
ય બાય મકેૂ છે. આ ધભગ અનાંત આનાંદનો વીધો વય યસ્તો પ્રદાન કયે છે ને પ્રેભ અને લૈશ્વીક બાઈચાયાનો 
વ ાંદેળ પેરાલે છે. ળીખ ધભગ વખ્તાઈથી એકેશ્વયલાદી શ્રદ્ધા ધયાલે છે અને તેઓ એભ ભાને છે કેબગલાન એક જ 
છે જેને કોઈ વભમ કે સ્થ જેલી લસ્તઓુની ભમાગદા શોતી નથી . 
  
ળીખ ધભગ એવુાં ભાને છે કે બગલાન એક જ છે જે વર્જનશાય, ારનશાય અને વલનાળકતાગ છે અને તેઓ કોઈ 
હદલવ ભાનલ અલતાય રેતા નથી. અલતાયલાદ કે ભોિના વવધ્ધા ાંતને ળીખ ધભગભા ાં કોઈસ્થાન નથી. ળીખ ધભગ 
કોઈ દેલી દેલતાઓ કે અન્મ દેલતાઓને કોઈ ભશત્લ આત ુાં નથી. 
 
ળીખ ધભગભા ાં નીવતળાસ્ત્ર અને ધભગ એક વાથે જ ચારે છે.આધ્માજત્ભક વલકાવ ભાટે ભાણવે નૈવતક ગણુો અને 
અભ્માવ કયલા રામક ગણુોને યોજજિંદા જીલનભા ાં ભનભા ાં ઠવાલી રેલા જોઈએ. પ્રાભાભણકતા કરુણતા ઉદાયતા 
ધીયજ નમ્રતા જેલા ગણુોને વાચલણ અને પક્ત પ્રમત્નો દ્વાયા જ ફનાલી ળકામ છે. આણા ભશાન ગરુુઓના 
જીલન આ હદળાભા ાં પ્રેયણાન ુાં મૂ સ્થાનછે. 
 
ળીખ ધભગ ળીખલે છે કે ભાનલ જીલનનુાં રક્ષ્મ જન્ભ અને ભયણના ચક્રને તોડીને બગલાનભા ાં બી જલાન ુાં છે. 
આ ત્માયે જ વવદ્ધ કયી ળકામ જમાયે ગરુુના ઉદેળોન ુાં ારન કયલાભા ાં આલે અને વલત્ર પ્રભનુાભ ન ુાં ધ્માન 
ધયલાભા ાં આલે તથા વેલા અને દાન જેલા કામો કયલાભા ાં આલે. 
 
પ્રભનુાભ ભાગગ વતત પ્રભસુ્ભયણભા ાં વભવિત થલા ય બાય મકેૂ છે. ભોિ ભેલલા ભાટે ભાણવે ા ાંચ દુગુગણો 
ય કાબ ુયાખલો જોઈએ જેલા કે કાભ (ઇચ્છા )ક્રોધ (ગસુ્વો )રોબ(રારચ ) ભોશ(વા ાંવાહયક ફાંધનો ) અશાંકાય 
(ઘભાંડ ). વલવધઓ અને યોજજિંદી પ્રથાઓ જેલી કે ઉલાવ તીથગમાત્રા શકુનો અને કઠોયતાને ળીખ ધભગભા ાં 
અલગણલાભા ાં આલી છે. દયેકને ગરુુગ્રાંથ વાશેફના ઉદેળનુાં ારન કયવુાં જ જોઈએ. ળીખ ધભગ બગ્ક્ત ભાગગ 
અથલા આદ્યાત્ભ ભાગગ ય બાય મકેૂ છે, તેભ છતા ાં ળીખ ધભગ જ્ઞાન ભાગગ અને કભગ ભાગગ ભશત્લને ઓખે છે. 
આધ્માજત્ભક રક્ષ્મ સધુી શોંચલા ભાટે ળીખ ધભગબગલાનની કૃા પ્રાપ્ત કયલાની જરૂહયમાત ય ભોટો તાણ 
મકેૂ છે. 
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ળીખ ધભગએક આધવુનક, તાહકિક અને લાસ્તવલક ધભગ છે. ળીખ ધભગ ભાને છે કે વાભાન્મ ાહયલાહયક જીલન કે 
ગશૃસ્થ જીલન ભોિભા ાં ફાધારૂ નથી. ભોિ ભેલલા ભાટે બ્રહ્મચમગ કે વ ાંવાયનો ત્માગ કયલોજરૂયી નથી. 
દુવનમાની ફીભાયીઓઅને રારચોની લચ્ચે યશીને એ ફધાથી વનભોશીત યશવે ુાં ળક્ય છે. બક્તોએ દુવનમાભા ાં જ 
યશવે ુાં જોઈએ અને તેભ છતા ાં ોતાના ભાથાને દુવનમાની ભાનવવક અળાગ્ન્તઓ અને વાભાન્મ ભચિંતાઓથી ઉય 
યાખવુાં જોઈએ. તેભણે વલદ્વાન વૈવનક, અને બગલાન ભાટે વ ાંત શોલા જ જોઈએ. 
 
ળીખ ધભગ એક વલગવ્માક અને "ધભગવનયેિ ધભગ" છે અને તેથી તેજ્ઞાવત, વાંપ્રદામ, લણગ અને જાવત ય 
આધાહયત ફધા જ તપાલતોને અલગણે છે. ળીખ ધભગ 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 વલધલા નુરગનનનો ખફુ વહક્રમ યીતે પ્રચાય કમો શતો અને ડદા પ્રથાને 
અલગણી શતી. પ્રભભુા ાં ભનને કેન્દ્ન્િત કયલા ભાટે વલત્ર પ્રભ ુનાભ ન ુાં ધ્માન કયવુાં જોઈએ અને વેલા અને 
દાનના કામોં કયલા જોઈએ. અપ્રભાભણક ભાધ્મભ દ્વાયા કે બીખ ભા ાંગીને કભાલલા કયતા પ્રાભાભણક ભજૂયી અને 
યોજીદુ કાભ કયી કયેરી કભાણી વન્ભાનનીમ ગણલાભા ાં આલે છે. લાંડ ચખના અન્મ રોકો વાથે વશબાગી ફનવુાં 
એ ણ વાભાજજક જલાફદાયી છે. દયેક વ્મગ્ક્ત ાવે ફીજા જરૂયી રોકોને ભદદ કયલાની અેિા યાખલાભા ાં 
આલે છે. વેલા અને વમદુામની વેલા એ ણ ળીખ ધભગનો એક ભશત્લનોબાગ છે . દયેક ગરુુદ્વાયાભા ાં જે ભપત 
યવોડુાં ચારે છે જેને રાંગય ણ કશલેાભા ાં આલે છે અને તે ફધા ધભો ભાટે ખલુ્લુાં યશ ેછે એ ણ આ વમદુામની 
વેલાનો એક બાલ છે. 
 
ળીખ ધભગ આળાલાદ અને આળાન ુાં વભથગન કયે છે. તે વનયાળાલાદની વલચાયધાયાને સ્લીકાયતા નથી. 
 
ગરુુઓ એવુાં ભાનતા શતા કે આ જીલનનો એક શતે ુઅને ધ્મેમ શોઈ છે. એ સ્લ ને અને પ્રભનુે વભજલા ભાટેની 
તક આે છે. આ ઉયા ાંત ભાણવ ોતાના કયેરા કભો ભાટે સ્લમાં જલાફદાય છે. એ ોતાના કભોના હયણાભ 
થી સ્લફચાલ ભાટે શક ભા ાંગી ળકત ુાં નથી. તેથી તે જે કયે છે તેભા ાં તેણે ખફૂ જાગ્રત યશવે ુાં જોઈએ.. 
 
ળીખ ગ્રાંથ, ગરુુ ગ્રાંથ વાહશફ, ળાશ્વત ગરુુ છે. આ એકભાત્ર ધભગ છે જેણે વલત્ર સુ્તકને ધાવભિક વળિક કે 
ભાગગદળગકનો દયજ્જો આપ્મો છે. ળીખ ધભગભા ાં જીલાંત 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 ું મહત્વ 
ાઘડી શાંભેળાાં વીખનો અવલબાજ્મ બાગ યશી છે. ળીખ ધભગના સ્થાક ગરુુ નાનકના વભમથી, 
ળીખોએ ાઘડી ળણગાયેરી છે. યાજાને મગુટ કયતાાં ણ ળીખની ાઘડી નો લધાયે ભશત્લ છે. 
 
 ‘દસ્તય’ એ ળીખ ાઘડીનુાં ફીજુ ાં નાભ છે જે ‘ગરુુના આળીલાગદ’ વાથે વાંફાંવધત છે.આ ફધા 
ળબ્દો તેભના અજાણ્મા લાને ઢાાંકલા ભાટે રુુો અને સ્ત્રીઓ ફાંને દ્વાયા શયેલાભાાં આલતા 
લસ્ત્રોનો ઉલ્રેખ કયે છે. તે ભાથાની આજુફાજુ શયેલાભાાં આલતા રાાંફા કાડ ના ટુકડા શોમ 
છે. 
 
 તેભ છતાાં, ગરુૂ ગોવલિંદવવિંશ ેરાાંફા લા યાખલાનુાં આત્ભવલશ્વાવના ાાંચ 'ક' અથલા ાાંચ લસ્ત ુ
ભાાંથી એક તયીકે પયજજમાત યાખ્યુાં શતુાં, તેભ છતાાં તે ૧૪૬૯ ભાાં ળીખોની ળરુલાતથી જ ળીખ 
ધભગ વાથે વાંકામેર છે. દુવનમાભાાં ળીખ ધભગ એકભાત્ર એલો ધભગ છે જેભાાં દયેક ભાટે ાઘડી 
શયેલી પયજજમાત છે. વશ્ચભી દેળોભાાં ાઘડી શયેેરા ભોટાબાગના રોકો ળીખ છે. 
 
 યાંયાગત યીતે, ાઘડી આદયનુાં પ્રવતવનવધત્લ કયે છે, અને તે રાાંફા વભમથી એકલાય પક્ત 
ખાનદાની ભાટે અનાભત યાખલાભાાં આલે છે. લૂગકા વભમભાાં, બાયતભાાં ાઘડી પક્ત 
વભાજભાાં ઉચ્ચ શોદ્દો ધયાલતા રુુો દ્વાયા શયેલાભાાં આલતી શતી.બાયતના મઘુર ળાવનકા 
ના દયવભમાન, ભાત્ર મગુ્સ્રભોને ાઘડી શયેલાની છૂટ શતી. ફીજા ધભો ના રુુોને ાઘડી 
શયેલા ઉય કડક પ્રવતફાંધ મકૂ્યો શતો. 
 
 ગરુુ ગોવલિંદવવિંશ,ે ભોગરોના આ ચાર ને નકાયી ને, તેભના ફધા ળીખને ાઘડી શયેલા 
કહ્ુાં.આ તેભણે ઉચ્ચ નૈવતક ગૌયલ ભાન્મતાભાાં શયેુું શતુાં જે તેણે તેના ખારવા અનમુામીઓ 
ભાટે કયુું શતુાં. તે ઈચ્છતો શતો કે તેનો ખારવા જુદો શોમ અને "ફાકીના વલશ્વભાાંથી અરગ 
થવુાં" અને ળીખ ગરુુઓ દ્વાયા વનધાગહયત અનોખા ભાગગને અનવુયે તે ભાટે અટર વાંકલ્ કયે. 
આભ, ાઘડીલાા ળીખ શાંભેળાાં બીડભાાં અરગ ઉબા યશ ે છે, કાયણ કે ગરુુએ તેભના 'વાંત-
વૈવનકો' વયતાથી ઓખી ળકામ તેવુાં ઇચ્છ્ુાં શતુાં. 
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 જ્માયે કોઈ ળીખ રુુ અથલા સ્ત્રી ાઘડી ફાાંધે છે, ત્માયે ાઘડી પક્ત કાડનો ટુકડોજ નશીં 
યશ ે છે, કાયણ કે તે ોળાકનો અભબન્ન બાગ ફની જામ છે.ાઘડી શયેલાના કાયણો જેભ કે 
વાલગબૌભત્લ, વભગણ, આત્ભગૌયલ, હશિંભત, ધભગવનષ્ઠા લગેયે શોઈ ળકે છે, યાંત ુળીખ ળા ભાટે 
શયેે છે તે મખુ્મત્લે ખારવાના સ્થાક ગરુુ ગોવલિંદવવિંશ પ્રત્મેના તેભના પે્રભ, ારન અને 
આદય ફતાલલાનુાં છે. 
 
 ાઘડી એ આણને ગરુુની ઉશાય છે. તે જ યીતે આણે આણી ોતાની ઉચ્ચ ચેતના 
પ્રત્મે પ્રવતફદ્ધતાના વવિંશાવન ય ફેવેરા વવિંઘ અને કૌય તયીકે ોતાને તાજ શયેીએ છીએ. 
રુુો અને સ્ત્રીઓ ભાટે એકવયખુાં, આ ાઘડી કીવતિ, યાજવવમત, ગહયભા અને વલવળષ્ટતા 
દળાગલે છે. તે અન્મો ભાટે વાંકેત છે કે આણે અનાંતની છફીભાાં જીલીએ છીએ અને વલગને વેલા 
આલા ભાટે વભવિત છીએ. ાઘડી વાંણૂગ પ્રવતફદ્ધતા વવલામ કાંઈણ યજૂ કયતી નથી. જ્માયે 
તભે તભાયી ાઘડી ફાાંધીને ઉબા થલાનુાં વાંદ કયો છો, ત્માયે તભે છ અફજ રોકોની લચ્ચે 
એકરા વ્મગ્ક્તની 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 ધમથમાું મરહાઓની ભમૂમકા 
ળીખ ધભગના વવદ્ધા ાંતો જણાલે છે કે સ્ત્રીઓ રુુો જેટરી જ આત્ભાઓ ધયાલે છે અને તેભની આધ્માજત્ભકતા 
કેલલાનો વભાન અવધકાય ધયાલે છે. તેઓ ધાવભિક ભ ાંડોન ુાં નેતતૃ્લ કયી ળકે છે, અખાંડ થભા ાં બાગ રઈ ળકે 
છે, કીતગન કયી ળકે છે, જુાયી તયીકે કામગ કયી ળકે છે. તેઓ ફધી ધાવભિક, વા ાંસ્કૃવતક, વાભાજજક અને 
ભફનવા ાંપ્રદાવમક પ્રવવૃત્તઓભાાં બાગ રઈ ળકે છે. ળીખ ધભગ એ ભહશરાઓને વભાનતા આતો શરેો ભોટો વલશ્વ 
ધભગ શતો. ગરુુ નાનકે ભરિંગ આધાહયત વભાનતાનો ઉદેળ આપ્મો, અને તેભના છીના ગરુુઓએ સ્ત્રીઓને 
ળીખ ઉાવના અને અભ્માવ તભાભ પ્રવવૃત્તઓભાાં વ ાંણૂગ બાગ રેલા પ્રોત્વાહશત કમાગ. 
 
ગરુુ ગ્રાંથ વાશેફ જણાલે છે કે, " સ્ત્રીઓ અને રુુો, ફધા બગલાન દ્વાયા ફનાલલાભા ાં આવ્મા છે. આ ફધુાં 
બગલાનની યભત છે. નાનક કશ ેછે,તભાયી ફધી યચના વાયી, વલત્ર છે” એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ ૩૦૪ 
 
ળીખ ઇવતશાવભા ાં ભહશરાઓને રુુોની વેલા, બગ્ક્ત, ફભરદાન અને ફશાદુયી વભાન દળાગલલાની ભવૂભકા 
નોંધલાભા ાં આલી છે. ભહશરાઓની નૈવતક ગૌયલ, વેલા અને આત્ભ ફભરદાનના ાં ઘણા ઉદાશયણો ળીખ 
યાંયાભા ાં રખામેરા છે. 
 
ળીખ ધભગ અનવુાય, રુુ અને સ્ત્રી એક જ વવક્કાની ફે ફાજુ છે. આંતયવાંફાંધો અને યસ્ય વનબગયતાની 
પ્રણારીભા ાં ભાણવ સ્ત્રીભા ાંથી જન્ભ રે છે, અને સ્ત્રી રુુના ફીજભા ાંથી જન્ભે છે. ળીખ ધભગ અનવુાય, કોઈસ્ત્રી 
વલના ોતાના જીલનભા ાં વરાભત અને વ ાંણૂગ અનભુવૂત કયી ળકતો નથી, અને રુુની વપતા સ્ત્રી વાથેના 
જીલન અને તેનાથી વલતાલેરા પ્રેભ અને ટેકો વાથે વ ાંફાંવધત છે. 
 
ગરુુ નાનકે કહ્ુાં: "તે સ્ત્રી છે જે દોડ ચાલ ુયાખે છે" અને આણે” જમાયે સ્ત્રી દ્વાયા નેતાઓ અને યાજાઓ શોમ 
ત્માયે" સ્ત્રીને શ્રાવત અને દોવત ભાનલી ન જોઈએ. " એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ ૪૭૩ 
 
મગુ્ક્ત: 
એક ભશત્લનો મદુ્દો ઉબો કયલો તે છે કે શુાં કોઈ ધભગ ભહશરાઓને મગુ્ક્ત, બગલાનની અનભુવૂત પ્રાપ્ત કયલા 
અથલા ઉચ્ચતભ આધ્માજત્ભક િેત્ર પ્રાપ્ત કયલાભા ાં વિભ ભાને છે 
 
ગરુુ ગ્રાંથ વાશેફ જણાલે છે: 
“વલગ જીલોભા ાં બગલાન વ્માક છે, અને વલગ સ્લરૂોભા ાં રુુ અને સ્ત્રી છે” 
ગરુુ ગ્રાંથ વાશેફ ષૃ્ઠ ૬૦૫ 
ગરુુ ગ્રાંથ વાહશફના ઉયોક્ત વનલેદનભા ાં, બગલાનનો પ્રકાળ વભાન યીતે વલવશ્રત છે 
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ફાંને જાવત રુુો અને સ્ત્રી ફાંને વભાનરૂે મગુ્ક્ત પ્રાપ્ત કયી ળકે છે, ગરુુન ુાં ારન કયીને. ઘણા ધભોભા ાં, સ્ત્રીને 
ભાણવની આધ્માજત્ભકતાભા ાં અલયોધ ભાનલાભા ાં આલે છે, યાંત ુળીખ ધભગભા ાં નશીં. ગરુુ આ કલ્નાને નકાયી કા 
.ેે છે. ‘ળીખ ધભગ યના ાં લતગભાન વલચાયો’ ભા ાં એભરવ ફાવાકે જણાલે છે, 
“પ્રથભ ગરુુએ સ્ત્રીને રુુ વાથે વભાન ગણાલી… સ્ત્રી રુુ ભાટે અલયોધ નશોતી, યાંત ુબગલાનની વેલા 
કયલાભા ાં અને મગુ્ક્તની ળોધભા ાં બાગીદાય શતી”. 
 
રનન: 
ગરુુ નાનકે ગ્રશસ્થની બરાભણ કયી - એક ઘયના રોકોન ુાં જીલન. બ્રહ્મચમગ અને ત્માગને ફદરે વત-ત્ની 
વભાન બાગીદાય શતા અને ફાંને ઉય વલશ્વાસતુાનો આદેળ આપ્મો શતો. વલત્ર શ્રોકભા ાં, ઘયેલુાં સખુ એક વપ્રમ 
આદળગ તયીકે યજૂ કયલાભા ાં આવ્યુાં છે. 
 
વભાન ગ્સ્થવત: 
સ્ત્રી અને રુુ લચ્ચે વભાન દયજ્જોની ખાતયી કયલા ભાટે, ગરુુઓએ વાંગઠન અને  ાંગત પ્રવવૃત્તઓભાાં દીિા, 
સચૂના અથલા બાગ રેલાની ફાફતભા ાં જાવત લચ્ચે કોઈ બેદ યાખ્મો ન શતો. વરુદાવ બલ્રા, ભહશભા પ્રકાળ 
અનવુાય ગરુુ અભયદાવે ભહશરાઓ દ્વાયા ડદાના ઉમોગને અસ્ષ્ટ ફનાવ્મો શતો. તેભણે સ્ત્રીઓને કેટરાક 
વમદુામોની દેખયેખ ભાટે વોંપ્ય ુાં અને વતીના હયલાજ વાભે ઉદેળ આપ્મો. ળીખ ઇવતશાવભા ાં ભાતા ગજુયી ભાઇ 
બાગો, ભાતા સ ુાંદયી, યાણી વાહશફ કૌય, યાની વદા કૌય અને ભશાયાણી જજિંદ કૌય જેલી કેટરીક ભહશરાઓના 
નાભ નોંધામેરા છે, જેભણે તેભના વભમની ઘટનાઓભાાં ભશત્લણૂગ ભવૂભકાઓ બજલી શતી. 
 
વળિણ: 
ળીખ ધભગભા ાં વળિણને ખફૂ ભશત્લનુાં ભાનલાભા ાં આલે છે. તે કોઈણની વપતાની ચાલી છે. તે વ્મગ્ક્તગત 
વલકાવની પ્રહક્રમા છે અને તે જ કાયણ છે કે ત્રીજા ગરુુએ ઘણી ળાાઓ સ્થાી. 
 
ગરુુ ગ્રાંથ વાશેફ જણાલે છે: 
“ફધા વલત્ર જ્ઞાન અને ભચિંતન ગરુુ દ્વાયા પ્રાપ્ત થામ છે” 
એવ.જી.જી.એવ ષૃ્ઠ. ૮૩૧ 
 
ફધા ભાટે વળિણ આલશ્મક છે અને દયેક વ્મગ્ક્તએ તેઓ ફની ળકે તે શ્રેષ્ઠ ફનલા ભાટે કામગ કયવુાં જોઈએ. 
ત્રીજા ગરુુ દ્વાયા ભોકરેરા વળખ વભળનયીઓભાાંના ફાલન ભહશરાઓ શતા. 
‘ળીખ ભહશરાઓની ભવૂભકા અને ગ્સ્થવત’, ભા ાં, ડો ભોહશન્દય કૌય ભગર 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 પ્રવતફાંધો: 
સ્ત્રીઓને ડદો ન શયેલાની જરૂહયમાત ઉયા ાંત, ળીખ ધભગ લસ્ત્ર વ ાંકેતને રગત ુાં એક વય છતા ાં ખફૂ ભશત્લનુાં 
વનલેદન આે છે. આ ભરિંગને ધ્માનભા ાં રીધા વલના તભાભ ળીખને રાગ ુડે છે. આ ગરુુ ગ્રાંથ વાશફે જણાલે 
છે, 
 
“એલા કડા શયેલાન ુાં ટાો જેભા ાં ળયીય અસ્લસ્થ શોમ અને ભન દુષ્ટ વલચાયોથી બયેલુાં શોમ” એવ.જી.જી.એવ. 
ષૃ્ઠ ૧૬ 
 
ભહશરાઓ દ્વાયા સ્લ ફચાલ: 
ળીખ ભહશરાઓ તરલાય અને અન્મ ળસ્ત્રોથી ોતાનો ફચાલ કયે તેલી અેિા છે. સ્ત્રીઓ ભાટે આ અનન્મ છે 
કાયણ કે ઇવતશાવભા ાં આ શેરીલાય છે જ્માયે ભહશરાઓએ ોતાનો ફચાલ કયલાની અેિા યાખી શતી. તેઓ 
ળાયીહયક સયુિા ભાટે રુુો ય વનબગય યશલેાની અેિા 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 
 
સ્ત્રીભા ાંથી, ભાણવનો જન્ભ થામ છે; સ્ત્રીની અંદય, ભાણવની કલ્ના થામ છે; સ્ત્રી વાથે તેભણે વગાઇ કયી અને 
રનન કમાગ છે. સ્ત્રી તેની વભત્ર ફની જામ છે; સ્ત્રી દ્વાયા, બાવલ ેઢી ઓ આલે છે. જ્માયે તેની સ્ત્રી ભયી જામ છે, 
ત્માયે તે ફીજી સ્ત્રીની ળોધ કયે છે; સ્ત્રી ભાટે તે ફાંધામેર છે. તો ળા ભાટે તેને ખયાફ કશ ેછે? તેના તયપથી, 
યાજાઓનો જન્ભ થામ છે. સ્ત્રીભા ાંથી, સ્ત્રીનો જન્ભ થામ છે; સ્ત્રી વલના, ત્મા ાં કોઈ એક ણ શોત. ગરુુ નાનક, 
એવજીજીએવ ષૃ્ઠ ૪૭૩ 
દશજે વ ાંદબે: "શ ેબગલાન, ભાયા રનનની બેટ અને દશજે તયીકે તભારુાં 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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માનવતા ર ગ ર  ગ્રુંર્ સાહબે 
નમ્રતા એ ળીખ ધભગનુાં ભશત્લનુાં ાસુાં છે. બગલાન વભિ શાંભેળાાં નમ્રતાભાાં નભવુાં જોઈએ. 
ાંજાફીભાાં નમ્રતા અથલા ‘વનમ્રાતા’ નજીકના ળબ્દો છે. વનમ્રતા એક ગણુ છે જેનો ગરુુફાનીભાાં 
જોયળોયથી પ્રચાય કયલાભાાં આલે છે. આ ાંજાફી ળબ્દનુાં બાાાંતય " ભાનલતા", "યોકાયી" 
અથલા "નમ્રતા છે." 
આ ફધા ભાણવો ભાટે ોલા ભાટેનુાં એક ભશત્લણૂગ ગણુ છે અને તે તે દયેક વભમે ળીખની 
ભાનવવકતાનો આલશ્મક બાગ છે. ળીખ ળસ્ત્રાગાયભાાં અન્મ ચાય ગણુો છે: 
વત્મ (વત્ત), 
વાંતો (સખુ), 
કરુણા (દમા) અને 
પે્રભ (પ્માય) 
 
આ ાાંચ ગણુો ળીખ ભાટે અવનલામગ છે અને આ ગણુો યોલા અને તેભને તેભના વ્મગ્ક્તત્લનો 
બાગ ફનાલલા ભાટે ગયુફાનીનુાં ધ્માન અને ાઠ કયલાનુાં તેભની પયજ છે. 
 
ગયુફાની આણને શુાં કશ ેછે: 
"નમ્રતાનુાં પ વાશજજક ળાાંવત અને આનાંદ છે.” નમ્રતા વાથે વ્મગ્ક્તએ શે્રષ્ઠતાનો ખજાનો, 
બગલાનનુાં ધ્માન ચાલ ુયાખવુાં જોઈએ. જે વ્મગ્ક્ત દમાળુ ધન્મ છે તે નમ્રતાભાાં ફેવે છે. 
 
ગરુુ નાનક, ળીખ ધભગના પ્રથભ ગરુુ: 
"વાાંબવુાં અને તભાયા ભનભાાં પે્રભ અને નમ્રતા વાથે વલશ્વાવ કયલો તે અંદયથી વલત્ર 
ભાંહદયભાાં, નાભથી તભાયી જાતને શદુ્ધ કયે છે." - એવ.જી.જી.એવ. ષૃ્ઠ ૪ 
 
" "વાંતોને તભાયા કાનની કી ફનાલો, ભાનલતાને તભાયી બીખનો લાટકો ફનાલો, અને 
તભે તભાયા ળયીય ય રાગ ુકયો તે યાખનુાં ધ્માન 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
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NOTES 


