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SUKHMANI SAHIB 
 

Sukhmani atau Sukhmani Sahib adalah gelaran yang diberikan kepada Gurbani 

dalam raga Gauri Sukhmani dalam Guru Granth Sahib yang pada gilirannya muncul 

dalam ukuran muzik utama Raga Gauri. Ia adalah gubahan panjang, ditulis oleh 

Guru Arjan Dev, Guru Sikh kelima. Doa suci itu panjangnya 35 halaman dari 

halaman 262 hingga halaman 296 dari Guru Granth Sahib .. 

 

Perkataan Sukhmani disampaikan ke dalam bahasa Inggeris sebagai "penghibur 

fikiran." Seluruh puisi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris lebih dari 

sekali di bawah beberapa tajuk yang paling disukai, "Permata damai", " mazmur 

kedamaian" atau "Lagu kedamaian", menandakan kesan menenangkan yang 

ada di benak pembaca. Sukh secara harfiah bermaksud kedamaian atau 

keselesaan dan mani bermaksud minda (fikiran) atau hati. (ਭਣੀ Sukh di Gurmukhi 

juga bisa bermakna permata, batu berharga.). 

 

Gandingan, "Sukẖmanī sukẖ amriṯ parabẖ nĝm. Bẖagaṯ janĝ kai man bisrĝm. 

Rahĝo" diterjemahkan ke, "Sukhmani: Nektar ambrosia kedamaian & murni ada 

dalam Nama Tuhan. Fikiran para penyembah berada dalam kebahagiaan dan 

kedamaian yang tenang. || Jeda || "membentuk rahau, satu-satunya dalam 

gubahan, yang bermaksud berhenti sejenak atau beristirahat dan yang setara 

dengan kata Ibrani, selah yang terdapat dalam Mazmur, merumuskan ciri paling 

khas dari bani ini. Menurut rangkap ini, Sukhmani adalah pembawa kebahagiaan 

nama Tuhan; ia tinggal di hati mereka yang mengasihi-Nya. 

 

Salah satu teks asas kepercayaan Sikh, Sukhmani menyajikan skema lengkap 

ajaran kepercayaan Sikh. Walaupun setiap astpadi memiliki visi segar untuk 

disampaikan, aspek Kebenaran tertentu untuk diungkapkan, keseluruhan teks dapat 

dianggap sebagai pengulangan tema-tema dasar seperti kewujudan kekal 

ketuhanan, kasih sayang ketuhanan, limpahan belas kasihan, tangan yang 

mendukung Tuhan, ganjaran pengabdian , kompeni suci dan kerendahan 

hati. Dengan pengulangan seperti itu, Gubahan secara keseluruhan memiliki kualiti 

mencengkam luar biasa yang diperkuat oleh citra terserlah yang mana di dalam 

stanza demi stanza membawa pulang kepada pencari kebenaran yang harus 

dimiliki. 
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Sukhmani adalah pernyataan teologi mengenai prinsip-prinsip utama agama Sikh 

yang dinyatakan dalam bentuk puitis yang memuja. Dibacakan oleh orang Sikh 

sebagai sebahagian dari doa pagi mereka, ini adalah salah satu teks yang lebih 

mudah dipelajari, di Guru Granth Sahib. Ini serupa dalam sintaksis dan strukturnya, 

walaupun kepentingan maknanya akan menghindari yang tidak selaras dengan 

pengalaman spiritual dan simpulan bahasa dan frasaologi gurbani. 

 

Struktur Sukhmani 
 
Sukhmani terdiri daripada dua puluh empat astpadi atau cantos, masing-
masing terdiri daripada lapan Pauree atau stanza. Ianya disusun dalam meter 
chaupai. Salok atau kuplet mendahului setiap astpadi. Juga setiap Pauree terdiri 
daripada 5 kuplet yang terdiri daripada 10 Tuk atau garis. Tujuh stanza pertama 
astpadi meneroka tema yang dinyatakan dalam salok sebelumnya dan yang kelapan 
kadang-kadang merumuskan astpadi tetapi, lebih sering, menjadi puji-pujian 
meletakkan tema dalam konteks visi keseluruhan Realiti Abadi. Struktur ini 
dikekalkan sepanjang gubahan, dari Astpadi hingga Astpadi. Tema Astpadi dapat 
memberikan kesan bahawa tidak ada kemajuan pemikiran yang dapat dikesan 
seperti dalam karya falsafah, tetapi ada kesatuan nada kerohanian dan etika yang 
terus berlanjutan di seluruh teks. 
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SUKHMANI SAHIB 
Introduction 

 
 
Sukhmani or Sukhmani Sahib is the title given to the Gurbani in raga Gauri 
Sukhmaniin the Guru Granth Sahib which in turn appears in the major musical 
measure Raga Gauri. It is a lengthy composition, written by Guru Arjan Dev, the 
fifth Sikh Guru. The sacred prayer is 35 pages long from page 262 to page 296 of 
the Guru Granth Sahib.. 
 
The word Sukhmani is rendered into English as “consoler of the mind.” The 
entire poem has been translated into English more than once under some 
commonly preferred titles, "Jewel of peace", “Psalm of peace” or “Song of 
peace”, signifying the soothing effect it has on the mind of the reader. Sukh 

literally means peace or comfort and mani means mind or heart. ( ਭਣੀ Sukh in 

Gurmukhi can also mean jewel, gem, precious stone.). 
 
The couplet, "Sukẖmanī sukẖ amriṯ parabẖ nĝm. Bẖagaṯ janĝ kai man bisrĝm. 
Rahĝo" translates to, "Sukhmani: Peace & pure ambrosial Nectar are in God's 
Name. The devotees' mind abide in bliss and calm peace. ||Pause||" constituting 
rahau, the only one in the composition, which means pause or rest and which is an 
equivalent of the Hebrew word selah occurring in the Psalms, sums up the most 
characteristic feature of this bani. According to this couplet, Sukhmani is the 
bringer of the bliss of the Lord‟s name; it dwells in the hearts of those who love 
Him. 
 
One of the fundamental texts of the Sikh faith, the Sukhmani presents a complete 
scheme of the teachings of the Sikh faith. While each astpadi has a fresh vision to 
impart, a particular aspect of Truth to unfold, the whole text may be regarded as 
the reiteration of basic themes such as Divine immanence, Divine compassion, 
abundance of grace, God‟s succouring hand, the merit of devotion, of holy 
company and humility. With such reiteration, the composition as a whole has a 
remarkable gripping quality reinforced by the striking imagery which in stanza after 
stanza brings home to the seeker the truths he must own. 
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Sukhmani is a theological statement of the major tenets of Sikhism expressed in a 
devotional poetic form. Recited by the Sikhs as a part of their morning prayer, it is 
one of the easier texts to learn, in the Guru Granth Sahib. It is similar in syntax and 
structure, though its essential meaning will elude one not attuned to the spiritual 
experience and the idiom and phraseology of gurbani.  
  
Structure of Sukhmani 
The Sukhmani comprises twenty-four astpadis or cantos, each comprising of 
eight Pauris or stanzas. They are composed in the metre chaupai. A salok or 
couplet precedes each astpadi. Also each Pauri consists of 5 couplets consisting of 
10 Tuks or lines. The first seven stanzas of the astpadi explore the theme stated in 
the preceding saloks and the eighth sometimes sums up the astpadi but, more 
often, becomes a paean of praise placing the theme in the context of an overall 
vision of Eternal Reality. This structure is maintained throughout the composition, 
from Astpadi to Astpadi. The theme of the Astpadi may give the impression that no 
traceable progression of thought is taking place as in a philosophical work, but 
there is a continuing unity of spiritual and ethical tone throughout the text. 
 
 
 
Di bawah ini adalah jadual tingkah laku pesanan 24 Astpadi di Sukhmani Sahib. 
Jadual dipecahkan Astpadi oleh Astpadi: 
 
Below is a table summarising the message of the 24 Astpadis in the Sukhmani 
Sahib. The table is broken down Astpadi by Astpadi: 
 

Astpadi 
Astpadi 

Pesanan Bani di Astpadi ini 
Message of the Bani in this Astpadi 

1 
merumuskan faedah renungan dan meditasi. 
sums up the benefits of contemplation and meditation. 

2 
Memberitahu kita bahawa "kekudusan tingkah laku" mengurangkan 
kecenderungan manusia untuk melakukan dosa.. 
Tells us that "practising holiness" reduces man's propensity to sin. 

3 
Guru menyatakan bahawa setiap kajian mengenai teks suci, perbuatan 
kekerasan. Dll tidak dapat dibandingkan dengan membaca atau 
mendengar Perkataan Suci. 
The Guru states that any study of holy texts, the performance of 
austerities. etc cannot compare with reading or listening to the Sacred 
Word. 
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4 
Menekankan perlunya tingkah laku yang baik. 
Stresses the need for good behaviour. 

5 
Kita belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan atas semua kurniaan 
dan harta karun-Nya yang Dia berikan kepada kita. 
We learn to thank God for all his various gifts and treasures which He 
gives us. 

6 
Contoh pemberian Tuhan kepada manusia: badan yang sihat, makanan 
yang lazat, sutera dan perhiasan yang boleh dipakai dan muzik yang 
sedap didengar. 
Examples God's gifts to man: a healthy body, delicacies to eat, silks and 
jewels to wear and pleasant music to hear. 

7 
tinggal pada sifat-sifat orang kudusi: 
Dwells on the attributes of the saints: 

8 
Sama pada 7, penghargaan terhadap manusia berorientasi Tuhan - 
Brahm-giani - terdapat di sini.. 
Similarly to 7, an appreciation of the God-oriented man- the Brahm-giani -
is found here. 

9 
Guru Arjan mendefinisikan pelbagai jenis orang suci seperti Pandit, 
Vaishnav, Bhagwati, dll 
Guru Arjan defines the various types of holy persons like the Pandit, 
Vaishnav, Bhagwati, etc 

10 
Ini berkaitan dengan pelbagai jenis orang dan bahan, baik dan buruk. 
This deals with the various types of people and substances, both good 
and bad. 

11 
Guru memberitahu kita bahawa orang yang lemah lembut dan rendah hati 
memenangi kasih Tuhan, sementara yang sombong dan yang sia-sia tidak 
menemukan kedamaian atau kegembiraan. 
The Guru tells us that the meek and the humble win God's love, while the 
haughty and the vain find no peace or joy. 

12 
Banyak orang yang sombong dan angkuh.. 
Dwells on the lot of the boastful and the arrogant. 

13 
Memberitahu kita tentang keperluan untuk bergaul dengan orang kudus 
dan mengelak fitnah mereka. 
Tells us of the need to associate with saintly people and of avoiding their 
slander. 

14 
Menyatakan bahawa manusia, secara semula jadi, tidak berubah-ubah; 
maka tidak boleh bergantung pada mereka. 
Points out that mortals, by their very nature, are fickle and way-ward; so 
no reliance can be placed on them. 
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15 
Sama seperti kegelapan yang dihilangkan oleh cahaya, dan padang gurun 
diterangi oleh kilat,arahan Guru membuka fikiran. 
Just as darkness is dispelled by light, and wilderness is illuminated by 
lightning, the Guru's instruction opens up the mind. 

16 
Guru merujuk kepada Tuhan sebagai Pengarah, Penulis drama dan 
Pelakon dalam drama-drama milik-Nya. 
The Guru refers to God as the Director, Playwright and Actor in His own 
plays. 

17 
Guru menekankan sifat-sifat hamba Tuhan yang sejati, iaitu ketaatan dan 
kerendahan hati.. 
The Guru emphasizes the qualities of a true servant of God, namely 
obedience and humility. 

18 
Menekankan ciri-ciri Pencari Kebenaran. 
Stresses the characteristics of a Seeker of Truth. 

19 
Guru Arjan memberi amaran tentang gangguan kehidupan. Mengapa 
membazirkan nyawa seseorang yang mengumpulkan kekayaan? 
Guru Arjan warns of the distractions of life. Why waste one's life amassing 
wealth? 

20 
Berurusan dengan keperluan usaha untuk kemajuan rohani. 
Deals with the need of efforts for spiritual progress. 

21 
Guru menceritakan keadaan pra-penciptaan. Sebelum penciptaan, 
terdapat kekosongan besar. 
The Guru tells of the pre-creation state. Before creation, there was a 
great void. 

22 
Terdapat senarai pendek sifat-sifat Tuhan. Dia adalah sumber kemurahan 
hati dan kebaikan. 
There is a short list of God's attributes. He is the fountain of generosity 
and goodness. 

23 
Memberitahu kita tentang maha kuasa Tuhan. Dia mencipta kain alam 
semesta; Dia mengawal bintang. 
Tells us of the omnipotence of God. He created the fabric of the universe; 
He controls the stellar bodies. 

24 
Manfaat Sukhmani dijelaskan. Penyembah sejati akan diberi ganjaran 
kesihatan, budaya, kebijaksanaan, kedamaian, dll. 
The benefits of the Sukhmani are expounded. The true devotee will be 
rewarded with health, culture, wisdom, peace, etc. 
 

 
Ref: www.sikhiwiki.org 
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Sukhmani Sahib 
 

ਗਉੜੀ ਸੁਖਭਨੀ ਭਃ ੫ ॥ 

ga-orhee sukhmanee mehlaa 5. 
Raag Gauree, fifth Guru: SUKHMANI means the crown bead of 

bliss. 
Raag Gauree, Guru kelima: SUKHMANI bermaksud mahkota 

kebahagiaan. 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-oNkaar satgur parsaad. 
One eternal God, realized by the Guru‟s grace. 

Satu Tuhan yang kekal, yang disedari dengan belas kasih Guru. 
 

ਆਤਦ ਗੁਰ ਨਭਹ ॥ 

aad gur-ay namah. 
I bow to the Primal Guru. 

Aku tunduk kepada Guru yang asal 
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ਜੁਗਾਤਦ ਗੁਰ ਨਭਹ ॥ 

jugaad gur-ay namah. 
I bow to the Guru who was before the beginning of the ages. 
Aku tunduk kepada Guru yang ada sebelum bermula zaman. 

 

ਸਤਤਗੁਰ ਨਭਹ ॥ 

satgur-ay namah. 
I bow to the eternal True Guru. 

Aku tunduk kepada guru sebenar yang kekal abadi 
 

ਸਰੀ ਗੁਰਦਵ ਨਭਹ ॥੧॥ 

saree gurdayv-ay namah. ||1|| 

I bow to the Great, Divine Guru. 
Aku tunduk kepada yang hebat, Guru Ilahi. 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee. 
 

ਤਸਭਰਉ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਸੁਖੁ ਾਵਉ ॥ 

simra-o simar simar sukh paava-o. 
I remember God with loving devotion and by remembering Him 

at all the time, I experience eternal bliss, 
 Aku mengingati Tuhan dengan pengabdian yang penuh kasih 
dan dengan mengingati-Nya sepanjang masa, aku mengalami 

kebahagiaan abadi, 



9 
 

ਕਤਲ ਕਲਸ ਤਨ ਭਾਤਹ ਤਭਟਾਵਉ ॥ 

kal kalays tan maahi mitaava-o. 
and dispel all worries and anguish that from my mind 

dan hilang semua kebimbangan dan penderitaan dari fikiranku 
 

ਤਸਭਰਉ ਜਾਸੁ ਤਫਸੁੁੰ ਬਰ ਕ ॥ 

simra-o jaas bisumbhar aikai. 
I contemplate on the One who preserves the universe. 

Aku merenung akan Dia yang memelihara alam semesta. 
 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕ ॥ 

naam japat agnat anaykai. 
Countless peopleremember Him 

Tidak terhitung banyaknya orang yang mengingati Dia 
 

ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ ਸੁਧਾਖ੍੍ਰ ॥ 

bayd puraan simrit suDhaakh-yar. 
The Vedas, the Puranas and the Smritis, the purest of 

utterances, 
Veda, Puranas dan Smritis, ucapan yang paling murni, 

 

ਕੀਨੇ ਰਾਭ ਨਾਭ ਇਕ ਆਖ੍੍ਰ ॥ 

keenay raam naam ik aakh-yar. 
have recognized the One, the Name of God to be the most 

sacred. 
 telah mengenal Yang Satu, Nama Tuhan sebagai yang paling 

suci. 
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ਤਕਨਕਾ ਕ ਤਜਸੁ ਜੀਅ ਫਸਾਵ ॥ ਤਾ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵ ॥ 

kinkaa ayk jis jee-a basaavai. taa kee mahimaa ganee na aavai. 
That person‟s glory cannot be described in whose heart, God 

instills even an iota of Naam. 
Kemuliaan orang itu tidak dapat digambarkan, dalam hatinya 

Tuhan menanamkan walaupun sedikit Naam. 
 

ਕਾਂਖੀ ਕ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੁੰ ਤਗ ਭਤਹ ਉਧਾਰ ॥੧॥ 

kaaNkhee aikai daras tuhaaro. naanak un sang mohi uDhaaro. 
||1|| 

Nanak says, O‟ God, save me along with those who yearn to 
experience your holy presence. 

Nanak berkata, Waai Tuhan, selamatkanlah aku bersama mereka 
yang teringin untuk mendapatkan pengalaman kehadiran suci-

Mu. 
 

ਸੁਖਭਨੀ ਸੁਖ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਬ ਨਾਭੁ ॥ 

sukhmanee sukh amrit parabh naam. 
The ambrosial Name of God is the crown jewel (the essence) of 

all peace and bliss, 
Nama Tuhan yang suci murni adalah permata mahkota (intipati) 

dari semua kedamaian dan kebahagiaan, 
 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

bhagat janaa kai man bisraam. Rahaa-o. 
and this nectar- Name of God resides in the hearts of His true 

devotees. ll pause ll 
dan nikmat manisini - Nama Tuhan berada di hati para 

penyembah-Nya yang sejati. Ll Jeda 
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਗਰਤਬ ਨ ਫਸ ॥ 

parabh kai simran garabh na basai. 
By remembering God, one is freed from cycle of birth and death. 
Dengan mengingati Tuhan, seseorang dibebaskan dari kitaran 

kelahiran dan kematian 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦੂਖੁ ਜਭੁ ਨਸ ॥ 

parabh kai simran dookh jam nasai. 
By remembering God, the fear of demon goes away. 

Dengan mengingati Tuhan, ketakutan akan syaitan menghilang. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਾਲੁ ਰਹਰ ॥ 

parabh kai simran kaal parharai. 
By remembering God, the fear of death vanishes. 

Dengan mengingati Tuhan, rasa takut akan kematian 
menghilang. 

 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦੁਸਭਨੁ ਟਰ ॥ 

parabh kai simran dusman tarai. 
Remembering God, one's vices are eradicated 

Mengingati Tuhan, keburukan seseorang dihapuskan 
 

ਰਬ ਤਸਭਰਤ ਕਛੁ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ॥ 

parabh simrat kachh bighan na laagai. 
Remembering God, one meets no obstacles in life. 

 Mengingati Tuhan, seseorang tidak menemui halangan dalam 
hidup. 
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਗ ॥ 

parabh kai simran an-din jaagai. 
By remembering God, one always remains alert from vices and 

worldly temptations. 
Dengan mengingati Tuhan, seseorang selalu berwaspada dari 

kejahatan dan godaan duniawi. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਬਉ ਨ ਤਫਆ ॥ 

parabh kai simran bha-o na bi-aapai. 
Remembering God, one is not overpowered by fear. 

Mengingati Tuhan, seseorang tidak dikuasai oleh rasa takut. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦੁਖੁ ਨ ਸੁੰ ਤਾ ॥ 

parabh kai simran dukh na santaapai. 
Remembering God, one does not suffer sorrow. 

Mengingati Tuhan, seseorang tidak mengalami kesedihan. 
 

ਰਬ ਕਾ ਤਸਭਰਨੁ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 

parabh kaa simran saaDh kai sang. 
The meditative remembrance of God prevails in the Company of 

the Holy. 
Peringatan Tuhan secara bermeditasi berlaku dengan 

bertemankan Yang Suci. 
 

ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੁੰ ਤਗ ॥੨॥ 

sarab niDhaan naanak har rang. ||2|| 

O‟ Nanak, all treasures of the world are in the Love of God. ||2|| 
Wahai Nanak, semua harta dunia berada di dalam Kasih sayang 

Tuhan. || 2 || 
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਉ ਤਨਤਧ ॥ 

parabh kai simran riDh siDh na-o niDh. 
In the remembrance of God are the miraculous powers and all 

the nine treasures of the world. 
Dalam mengingati Tuhan adalah kekuatan ajaib dan kesembilan 

harta dunia. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਤੁ ਫੁਤਧ ॥ 

parabh kai simran gi-aan Dhi-aan tat buDh. 
In the remembrance of God are knowledge, meditation and the 

essence of wisdom. 
Dalam mengingati Tuhan adalah pengetahuan, meditasi dan 

intipati kebijaksanaan. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਜ ਤ ੂਜਾ ॥ 

parabh kai simran jap tap poojaa. 
In the remembrance of God are chanting, intense meditation and 

devotional worship. 
Dalam mengingati Tuhan adalah pelafazan, meditasi yang kuat 

dan pemujaan. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਫਨਸ ਦੂਜਾ ॥ 

parabh kai simran binsai doojaa. 
In the remembrance of God, duality vanishes. 

 Dalam mengingati Tuhan, dualitas hilang. 
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran tirath isnaanee. 
In the remembrance of God are purifying baths at sacred shrines 

of pilgrimage. 
Dalam mengingati Tuhan adalah mandi yang menyucikan di 

tempat ziarah yang suci. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦਰਗਹ ਭਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran dargeh maanee. 
In the remembrance of God, one attains honor in the Court of 

the God. 
Dalam mengingati Tuhan, seseorang mendapat penghormatan di 

Mahkamah Ilahi. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਹਇ ਸੁ ਬਲਾ ॥ 

parabh kai simran ho-ay so bhalaa. 
In the remembrance of God, one accepts His will to be good for 

all. 
Dalam mengingati Tuhan, seseorang menerima kehendak-Nya 

untuk menjadi baik untuk semua. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸੁਪਲ ਪਲਾ ॥ 

parabh kai simran sufal falaa. 
By remembering God, one one succeeds in achieving the 

supreme goal of life. 
 Dengan mengingati Tuhan, seseorang berjaya mencapai 

matlamat hidup yang tertinggi. 
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ਸ ਤਸਭਰਤਹ ਤਜਨ ਆਤ ਤਸਭਰਾ ॥ 

say simrahi jin aap simraa-ay. 
They alone remember Him in meditation, whom He inspires to do 

so. 
Mereka sendiri mengingati Dia dalam meditasi, Orang yang Dia 

berikan inspirasi untuk melakukannya. 
 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਲਾਗਉ ਾ ॥੩॥ 

naanak taa kai laaga-o paa-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, I humbly bow to those who remember God ||3|| 
Wahai Nanak, aku dengan rendah hati tunduk kepada mereka 

yang mengingati Tuhan. 
 

ਰਬ ਕਾ ਤਸਭਰਨੁ ਸਬ ਤ ਊਚਾ ॥ 

parabh kaa simran sabh tay oochaa. 
The remembrance of God is the highest of all the deeds. 
Mengingati Tuhan adalah perbuatan yang tertinggi dari 

semuanya. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਉਧਰ ਭੂਚਾ ॥ 

parabh kai simran uDhray moochaa. 
By the remembrance of God, many are saved from the vices. 
Dengan mengingati Tuhan, banyak yang diselamatkan dari 

keburukan. 
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਫੁਝ ॥ 

parabh kai simran tarisnaa bujhai. 
By remembering God, the yearning for Maya is eliminated. 

Dengan mengingati Tuhan, keinginan pada Maya dapat 
disingkirkan. 

 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਸੁਝ ॥ 

parabh kai simran sabh kichh sujhai. 
In the remembrance of God, one understands everything about 

Maya. 
Dalam mengingati Tuhan, seseorang memahami segala sesuatu 

mengenai Maya. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਨਾਹੀ ਜਭ ਤਰਾਸਾ ॥ 

parabh kai simran naahee jam taraasaa. 
In the remembrance of God, there is no fear of death. 

Dalam mengingati Tuhan, Tiada ketakutan akan kematian. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 

parabh kai simran pooran aasaa. 
In the remembrance of God, all desires are fulfilled. 

Dalam mengingati Tuhan, Semua keinginan dapat dipenuhi. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਭਨ ਕੀ ਭਲੁ ਜਾਇ ॥ 

parabh kai simran man kee mal jaa-ay. 
In the remembrance of God, the filth of vices is removed from 

the mind. 
 Dalam mengingati Tuhan, kotoran kejahatan disingkirkan dari 

minda. 
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ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਭਾਤਹ ਸਭਾਇ ॥ 

amrit naam rid maahi samaa-ay. 
The Ambrosial Naam, dwells in the heart of the mortal. 

Naam suci murni yang penuh nikmat,menetap di dalam hati 
manusia. 

 

ਰਬ ਜੀ ਫਸਤਹ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥ 

parabh jee baseh saaDh kee rasnaa. 
The devotees always recite God‟s Name. 

Para penyembah selalu melafazkan Nama Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਤਨ ਦਸਨਾ ॥੪॥ 

naanak jan kaa daasan dasnaa. ||4|| 

O‟ Nanak, I am the servant of Your devotee‟s servant. ||4|| 
Wahai Nanak, aku hamba kepada hamba-Mu yang taat. || 4 || 

 
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਧਨਵੁੰਤ ॥ 

parabh ka-o simrahi say Dhanvantay. 
Those who remember God with love and devotion are spiritually 

wealthy. 
Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 

kaya secara rohani. 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਤਤਵੁੰਤ ॥ 

parabh ka-o simrahi say pativantay. 
Those who remember God with love and devotion are honorable. 

Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 
adalah yang terhormat. 
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ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਜਨ ਰਵਾਨ ॥ 

parabh ka-o simrahi say jan parvaan. 
Those who remember God with love and devotion are accepted 

in God‟s court. 
Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 

diterima di mahkamah Tuhan. 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ੁਰਖ ਰਧਾਨ ॥ 

parabh ka-o simrahi say purakh parDhaan. 
Those who lovingly remember God are the most distinguished 

ones. 
Mereka yang mengingati Tuhan dengan penuh kasih sayang 

adalah yang paling terkenal. 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਸ ਫਭੁਹਤਾਜ ॥ 

parabh ka-o simrahi se baymuhtaajay. 
Those who lovingly remember God with devotion do not depend 

on others. 
Mereka yang mengingati Tuhan dengan penuh kasih sayang 

tidak bergantung kepada orang lain. 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਸ ਸਰਫ ਕ ਰਾਜ ॥ 

parabh ka-o simrahi se sarab kay raajay. 
Those who remember God with love and devotion are spiritually 

superior. 
 Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 

lebih tinggi secara rohani. 
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ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi say sukhvaasee. 
Those who remember God with love and devotion dwell in peace. 

Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 
tinggal dalam kedamaian. 

 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸਦਾ ਅਤਫਨਾਸੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi sadaa abhinaasee. 
Those who remember God with love and devotion are freed from 

cycles of birth and death. 
Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 

dibebaskan dari kitaran kelahiran dan kematian. 
 

ਤਸਭਰਨ ਤ ਲਾਗ ਤਜਨ ਆਤ ਦਇਆਲਾ ॥ 

simran tay laagay jin aap da-i-aalaa. 
Only those who are blessed by the merciful God Himself get on 

the Path of remembering Him. 
Hanya mereka yang diberkati oleh Tuhan yang maha pengasih 

berada di Jalan untuk mengingati-Nya. 
 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਭੁੰਗ ਰਵਾਲਾ ॥੫॥ 

naanak jan kee mangai ravaalaa. ||5|| 

O‟ Nanak, only a fortunate one begs for the company of such 
individuals. ||5|| 

Wahai Nanak, hanya orang yang beruntung yang meminta 
pergaulan dengan individu seperti itu. || 5 || 
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ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਰਉਕਾਰੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi say par-upkaaree. 
Those who remember God with love and devotion become 

benevolent to others. 
Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 

bersikap baik hati kepada orang lain. 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin sad balihaaree. 
I dedicate my life forever to those who remember God with love 

and devotion. 
Aku mengabdikan hidupku selamanya untuk mereka yang 

mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian. 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਭੁਖ ਸੁਹਾਵ ॥ 

parabh ka-o simrahi say mukh suhaavay. 
Beauteous are the faces of those who remember God with love 

and devotion. 
Cantik adalah wajah mereka yang mengingati Tuhan dengan 

cinta dan pengabdian. 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਸੂਤਖ ਤਫਹਾਵ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin sookh bihaavai. 
Those who remember God with love and devotion live their life in 

peace. 
 Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 

menjalani hidup mereka dengan tenang. 
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ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਆਤਭੁ ਜੀਤਾ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin aatam jeetaa. 
Those who remember God with love and devotion conquer their 

mind. 
Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 

menakluki fikiran mereka. 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਾ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin nirmal reetaa. 
Those who remember God with love and devotion live a 

righteous way of life. 
Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 

menjalani kehidupan yang benar. 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਅਨਦ ਘਨੇਰ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin anad ghanayray. 
Those who remember God with love and devotion experience 

endless joys. 
Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 

merasai kegembiraan yang tidak berkesudahan. 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਫਸਤਹ ਹਤਰ ਨੇਰ ॥ 

parabh ka-o simrahi baseh har nayray. 
Those who remember God with love and devotion live in the 

presence of God. 
 Mereka yang mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian 

hidup dalam kehadiran Tuhan. 
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ਸੁੰਤ ਤਕਰਾ ਤ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਤਗ ॥ 

sant kirpaa tay an-din jaag. 
By the Grace of the Guru, they always remain alert to remember 

God. 
Dengan Belas Kasih Guru, mereka selalu berwaspada untuk 

mengingat Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਤਸਭਰਨੁ ੂਰ ਬਾਤਗ ॥੬॥ 

naanak simran poorai bhaag. ||6|| 

O‟ Nanak, the gift of meditation is obtained only by perfect 
destiny. ||6|| 

Wahai Nanak, anugerah meditasi hanya dapat dicapai dengan 
takdir yang sempurna. || 6 || 

 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਾਰਜ ੂਰ ॥ 

parabh kai simran kaaraj pooray. 
Remembering God, one's tasks are accomplished. 

Mengingati Tuhan, tanggungjawab seseorang terlaksana. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਫਹੁ ਨ ਝੂਰ ॥ 

parabh kai simran kabahu na jhooray. 
By lovingly remembering God, one never grieves. 

Dengan mengingati Tuhan dengan penuh kasih, seseorang tidak 
akan bersedih. 
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਫਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran har gun baanee. 
By remembering God with love and devotion, one utters the 

virtues of God. 
Dengan mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian, 

seseorang mengucapkan kebaikan Tuhan. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸਹਤਜ ਸਭਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran sahj samaanee. 
Remembering God, one is absorbed into the state of intuitive 

poise. 
Mengingat Tuhan, seseorang terserap ke dalam keadaan tenang 

yang intuitif. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ 

parabh kai simran nihchal aasan. 
By remembering God with love and devotion, one‟s mind doesn‟t 

waiver. 
Dengan mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian, fikiran 

seseorang tidak akan goyah. 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਭਲ ਤਫਗਾਸਨੁ ॥ 

parabh kai simran kamal bigaasan. 
By lovingly remembering God, one feels delighted. 

Dengan mengingati Tuhan dengan penuh kasih, seseorang 
berasa gembira. 
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ ॥ 

parabh kai simran anhad jhunkaar. 
Remembering God, divine melody keeps playing in one‟s mind 

continuously. 
Mengingat Tuhan, melodi Ilahi terus bermain di fikiran seseorang 

secara berterusan. 
 

ਸੁਖੁ ਰਬ ਤਸਭਰਨ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਰ ॥ 

sukh parabh simran kaa ant na paar. 
There is endless peace that ensues by remembering God. 
Wujud kedamaian tanpa henti dengan mengingati Tuhan. 

 

ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਜਨ ਤਜਨ ਕਉ ਰਬ ਭਇਆ ॥                                                                                                                  

simrahi say jan jin ka-o parabh ma-i-aa.                                                                                                             
They alone remember Him, upon whom God bestows His Grace. 
Hanya mereka mengingati Dia, ke atas siapa Tuhan anugerahkan 

Belas Kasih-Nya. 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਇਆ ॥੭॥                                                                                                                           

naanak tin jan sarnee pa-i-aa. ||7||                                                                                                                 

O‟ Nanak, only a fortunate one seeks refuge of such devotees. 
||7|| 

Wahai Nanak, hanya orang beruntung meminta perlindungan 
daripada  para penyembah seperti itu. || 7 || 
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ਹਤਰ ਤਸਭਰਨੁ ਕਤਰ ਬਗਤ ਰਗਟਾ ॥ 

har simran kar bhagat pargataa-ay. 
By remembering God, the devotees become known in the world. 
Dengan mengingati Tuhan, para penyembah menjadi terkenal di 

dunia. 
 

ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਲਤਗ ਫਦ ਉਾ ॥ 

har simran lag bayd upaa-ay. 
Remembering God, the Vedas were composed. 

Mengingat Tuhan, Veda disusun. 
 

ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਬ ਤਸਧ ਜਤੀ ਦਾਤ ॥ 

har simran bha-ay siDh jatee daatay. 
By remembering God, mortals became adepts, celibate and 

charitable. 
Dengan mengingati Tuhan, manusia menjadi mahir, membujang 

(untuk agama) dan beramal. 
 

ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੁੰ ਟ ਜਾਤ ॥ 

har simran neech chahu kunt jaatay. 
By remembering God, the lowly become known in all four 

directions. 
Dengan mengingati Tuhan, orang-orang yang berkedudukan 

rendah menjadi terkenal dalam keempat arah. 
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ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਧਾਰੀ ਸਬ ਧਰਨਾ ॥ 

har simran Dhaaree sabh Dharnaa. 
It is meditation on God, which has provided support to the entire 

earth. 
Meditasi kepada Tuhan-lah, yang telah memberikan sokongan 

kepada seluruh bumi. 
 

ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਹਤਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥ 

simar simar har kaaran karnaa. 
Therefore, O‟ mortal always remember the Creator of the World. 
Oleh itu, Wahai manusia selalu lah mengingati Pencipta Dunia. 

 

ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਕੀ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥ 

har simran kee-o sagal akaaraa. 
It is for the meditation that God created the entire universe. 
Tuhan menciptakan seluruh alam semesta untuk bermeditasi. 

 

ਹਤਰ ਤਸਭਰਨ ਭਤਹ ਆਤ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰਾ ॥ 

har simran meh aap nirankaaraa. 
The Formless God is in the place where He is remembered. 
Tuhan yang tidak berbentuk berada di tempat Dia dikenang. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਆਤ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

kar kirpaa jis aap bujhaa-i-aa. 
One who is blessed by His grace to realize the importance of 

remembering God, 
Orang yang diberkati oleh Belas Kasih-Nya untuk menyedari 

pentingnya mengingati Tuhan, 
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ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਤਰ ਤਸਭਰਨੁ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥੮॥੧॥ 

naanak gurmukh har simran tin paa-i-aa. ||8||1|| 

O‟ Nanak, obtains the boon of God‟s meditation through Guru‟s 
Grace. ||8||1|| 

Wahai Nanak, dapatkan meditasi Tuhan melalui Belas Kasih 
Guru. || 8 || 1 || 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਬੁੰਜਨਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ 

deen darad dukh bhanjnaa ghat ghat naath anaath. 
O‟ Destroyer of the pain and woes of the poor, pervader in all 

hearts and the support of the supportless.                                                                                      
Wahai Penghancur penderitaan dan kecelakaan orang-orang 
miskin, penyebar di semua hati dan penyokong orang-orang 

yang tiada sokongan. 
 

ਸਰਤਣ ਤੁਭ੍ਹਾਰੀ ਆਇ ਨਾਨਕ ਕ ਰਬ ਸਾਥ ॥੧॥ 

saran tumHaaree aa-i-o naanak kay parabh saath. ||1|| 

O „God, I (Nanak) have come to Your refuge, after having 
received guidance from the Guru. ||1|| 

Wahai Tuhan, aku (Nanak) telah datang mencari perlindungan-
Mu, setelah mendapat bimbingan dari Guru. || 1 || 
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ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਜਹ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸੁਤ ਭੀਤ ਨ ਬਾਈ ॥ 

jah maat pitaa sut meet na bhaa-ee. 
Where there is no mother, father, children, friends or siblings to 

help you. 
Di mana tidak ada ibu, ayah, anak, rakan atau adik beradik untuk 

menolongmu. 
 

ਭਨ ਊਹਾ ਨਾਭੁ ਤਰ ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ ॥ 

man oohaa naam tayrai sang sahaa-ee. 
O‟ my mind, there, only God‟s Name, shall be with you as your 

helper and support. 
Oh fikiranku, hanya ada Nama Tuhan, yang akan menolongmu 

sebagai penolong dan sokonganmu. 
 

ਜਹ ਭਹਾ ਬਇਆਨ ਦੂਤ ਜਭ ਦਲ ॥ 

jah mahaa bha-i-aan doot jam dalai. 
Where thearmies of dreadful demons try to crush you, 

Di mana tentera syaitan yang mengerikan cuba 
menghancurkanmu, 
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ਤਹ ਕਵਲ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਤਰ ਚਲ ॥ 

tah kayval naam sang tayrai chalai. 
there, only the Naam shall go along with you. 
di sana, hanya Naam yang akan mengikutimu. 

 

ਜਹ ਭੁਸਕਲ ਹਵ ਅਤਤ ਬਾਰੀ ॥ 

jah muskal hovai at bhaaree. 
where you are in extremely difficult situation, 

di mana kau berada dalam keadaan yang sangat sukar, 
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਤਖਨ ਭਾਤਹ ਉਧਾਰੀ ॥ 

har ko naam khin maahi uDhaaree. 
there God‟s Name shall rescue you in an instant. 

di sana Nama Tuhan akan menyelamatkan kau dalam sekelip 
mata. 

 

ਅਤਨਕ ੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰ ॥ 

anik punahcharan karat nahee tarai. 
By performing countless religious rituals, one is not saved from 

the sins. 
Dengan melakukan ritual keagamaan yang tidak terhitung 

jumlahnya, seseorang tidak terselamat dari dosa. 
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ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਕਤਟ ਾ ਰਹਰ ॥ 

har ko naam kot paap parharai. 
The Name of God washes off millions of sins. 

Nama Tuhan membersihkan berjuta-juta dosa. 
 

ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਭਨ ਭਰ ॥ 

gurmukh naam japahu man mayray. 
Therefore, O‟ my mind, meditate on God‟s Name with the Guru‟s 

Blessing, 
Oleh itu, wahai fikiranku, bermeditasilah pada Nama Tuhan 

dengan restu Guru, 
 

ਨਾਨਕ ਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥੧॥ 

naanak paavhu sookh ghanayray. ||1|| 

and, O‟ Nanak, you shall obtain countless joys. ||1|| 
dan, Wahai Nanak, kau akan mendapat kegembiraan tidak 

terbilang . || 1 || 
 

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ॥ 

sagal sarisat ko raajaa dukhee-aa. 
Even as a king of the entire world, one remains in distress. 
Walaupun sebagai raja bagi seluruh dunia, seseorang tetap 

berada dalam kesusahan. 



31 
 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਹਇ ਸੁਖੀਆ ॥ 

har kaa naam japat ho-ay sukhee-aa. 
But by meditating on God‟s Name, one obtains peace. 

Tetapi dengan bermeditasi atas Nama Tuhan, seseorang 
memperoleh kedamaian. 

 

ਲਾਖ ਕਰਰੀ ਫੁੰ ਧੁ ਨ ਰ ॥ 

laakh karoree banDh na parai. 
Even huge amounts of wealth does not end the desire for more. 

Bahkan sejumlah besar kekayaan tidak mengakhiri keinginan 
untuk mendapatkan lebih lagi. 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਸਤਰ ॥ 

har kaa naam japat nistarai. 
By meditating on God‟s Name, one escapes from the intense 

desire for Maya. 
Dengan bermeditasi atas Nama Tuhan, seseorang melepaskan 

diri dari keinginan yang kuat untuk Maya. 
 

ਅਤਨਕ ਭਾਇਆ ਰੁੰਗ ਤਤਖ ਨ ਫੁਝਾਵ ॥ 

anik maa-i-aa rang tikh na bujhaavai. 
By remaining absorbed in the countless worldly pleasures, one‟s 

desire for more worldly possessions, is not quenched. 
Dengan tetap terperangkap dalam nikmat duniawi yang tak 
terhitung jumlahnya, keinginan seseorang untuk harta dunia 

yang lebih banyak, tidak dapat dipadamkan. 
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ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਆਘਾਵ ॥ 

har kaa naam japat aaghaavai. 
By remembering God with love and devotion, one is satiated 

from Maya. 

Dengan mengingati Tuhan dengan cinta dan pengabdian, 
seseorang merasa kenyang dari Maya. 

 

ਤਜਹ ਭਾਰਤਗ ਇਹੁ ਜਾਤ ਇਕਲਾ ॥ 

jih maarag ih jaat ikaylaa. 
Upon the journey, which the soul must take alone, 

Semasa perjalanan, Di mana jiwa mesti tanggung sendirian. 
 

ਤਹ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਹਤ ਸੁਹਲਾ ॥ 

tah har naam sang hot suhaylaa. 
there, only God's Name is with the soul as a comforter. 
di sana, hanya ada Nama Tuhan bersama jiwa sebagai 

penghibur. 
 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਭਨ ਸਦਾ ਤਧਆਈ ॥ 

aisaa naam man sadaa Dhi-aa-ee-ai. 
O‟ my mind, meditate forever on such a Name. 

Oh fikiranku, bermeditasilah selamanya atas Nama yang 
sedemikian. 
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ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਭ ਗਤਤ ਾਈ ॥੨॥ 

naanak gurmukh param gat paa-ee-ai. ||2|| 

O‟ Nanak, the supreme spiritual state is obtained through the 
Guru‟s grace. ||2|| 

Wahai Nanak, keadaan rohani tertinggi diperoleh melalui kasih 
sayang Guru. ||2|| 

 

ਛੂਟਤ ਨਹੀ ਕਤਟ ਲਖ ਫਾਹੀ ॥ 

chhootat nahee kot lakh baahee. 
Even with the support of millions of brothers, one can‟t save 

oneself from vices. 
Walaupun dengan sokongan berjuta-juta saudara, seseorang 

tidak dapat menyelamatkan diri dari kejahatan. 
 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਹ ਾਤਰ ਰਾਹੀ ॥ 

naam japat tah paar paraahee. 
By meditating on Naam, one swims across the worldly-ocean of 

vices, 
Dengan bermeditasi pada Naam, seseorang berenang 

menyeberangi lautan kejahatan duniawi, 
 

ਅਤਨਕ ਤਫਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੁੰਘਾਰ ॥ 

anik bighan jah aa-ay sanghaarai. 
Where countless misfortunes threaten to destroy you, 

Di mana banyak musibah mengancam untuk memusnahkanmu, 



34 
 

 
 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ॥ 

har kaa naam tatkaal uDhaarai. 
There the Name of God shall rescues you in an instant. 

Di sana Nama Tuhan akan menyelamatkanmu dalam sekelip 
mata. 

 

ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਜਨਭ ਭਤਰ ਜਾਭ ॥ 

anik jon janmai mar jaam. 
Through countless incarnations, people are born and die. 
Melalui penjelmaan yang tidak terkira banyaknya, orang 

dilahirkan dan mati. 
 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਾਵ ਤਫਸਰਾਭ ॥ 

naam japat paavai bisraam. 
But reciting God‟s Name, the soul rests in peace and becomes 

one with God. 
Tetapi membaca Nama Tuhan, jiwa menjadi tenang dan menjadi 

satu dengan Tuhan. 
 

ਹਉ ਭਲਾ ਭਲੁ ਕਫਹੁ ਨ ਧਵ ॥ 

ha-o mailaa mal kabahu na Dhovai. 
The one soiled with filth of ego, can never wash off this filth . 

Yang tercemar dengan kotoran ego, tidak pernah dapat 
membersihkan kotoran ini. 
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ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਕਤਟ ਾ ਖਵ ॥ 

har kaa naam kot paap khovai. 
The Name of God erases millions of sins. 

Nama Tuhan menghapus berjuta-juta dosa. 
 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਭਨ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

aisaa naam japahu man rang. 
O‟ my mind, recite such a Name with love. 

Wahai fikiranku, ucapkan Nama itu dengan penuh kasih. 
 

ਨਾਨਕ ਾਈ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥੩॥ 

naanak paa-ee-ai saaDh kai sang. ||3|| 

O‟ Nanak, God‟s Name is realized in the Company of the Holy. 
||3|| 

Wahai Nanak, Nama Tuhan wujud dalam peneman Yang Kudus. 
|| 3 || 

 

ਤਜਹ ਭਾਰਗ ਕ ਗਨੇ ਜਾਤਹ ਨ ਕਸਾ ॥ 

jih maarag kay ganay jaahi na kosaa. 
On that path of life‟s journey where the miles cannot be counted, 

Di dalam perjalanan kehidupan di mana jarak tidak dapat 
dihitung, 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਊਹਾ ਸੁੰ ਤਗ ਤਸਾ ॥ 

har kaa naam oohaa sang tosaa. 
there the Name of the God is your sustenance. 

di sana Nama Tuhan adalah rezekimu. 
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ਤਜਹ ਡ ਭਹਾ ਅੁੰ ਧ ਗੁਫਾਰਾ ॥ 

jih paidai mahaa anDh gubaaraa. 
On the journey of life where there is total pitch-black darkness of 

ignorance, 
Dalam perjalanan hidup di mana ada kegelapan amat sangat 

akibat kejahilan . 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਉਜੀਆਰਾ ॥ 

har kaa naam sang ujee-aaraa. 
the Name of God is the Light with you. 

Nama Tuhan adalah Cahaya yang bersamamu. 
 

ਜਹਾ ੁੰ ਤਥ ਤਰਾ ਕ ਨ ਤਸਞਾਨੂ ॥ 

jahaa panth tayraa ko na sinjaanoo. 
On that journey of life where no one knows you, 

Dalam perjalanan hidup di mana tidak ada yang mengenalimu, 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਹ ਨਾਤਲ ਛਾਨੂ ॥ 

har kaa naam tah naal pachhaanoo. 
there God‟s Name is your true friend. 

di sana Nama Tuhan adalah sahabat sejatimu. 
 

ਜਹ ਭਹਾ ਬਇਆਨ ਤਤਤ ਫਹੁ ਘਾਭ ॥ 

jah mahaa bha-i-aan tapat baho ghaam. 
Where (in the journey of life) there is terrible scorching heat of 

vices, 
Di mana (dalam perjalanan kehidupan) terdapat panas terik 

akibat maksiat, 
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ਤਹ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਤੁਭ ਊਤਰ ਛਾਭ ॥ 

tah har kay naam kee tum oopar chhaam. 
there, the Name of the God will provide you protection. 
di sana, Nama Tuhan akan memberimu perlindungan. 

 

ਜਹਾ ਤਤਰਖਾ ਭਨ ਤੁਝੁ ਆਕਰਖ ॥ 

jahaa tarikhaa man tujh aakrakhai. 
O‟ my mind, where the craving for worldly possessions torments 

you, 
Wahai fikiranku, di mana keinginan untuk harta duniawi 

menyeksamu, 
 

ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਫਰਖ ॥੪॥ 

tah naanak har har amrit barkhai. ||4|| 
There, O‟ Nanak, God‟s Name acts like Nectar to control your 

desires. ||4|| 
Di sana, Wahai Nanak, Nama Tuhan bertindak seperti manisan 

untuk mengawal keinginanmu. || 4 || 
 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਫਰਤਤਨ ਨਾਭੁ ॥ 

bhagat janaa kee bartan naam. 
For the devotee, God‟s Name is an article of daily use. 

Bagi penyembah, Nama Tuhan adalah sebuah alat dalam 
penggunaan harian. 
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ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥ 

sant janaa kai man bisraam. 
God‟s Name dwells in the mind of the devotees. 

Nama Tuhan wujud dalam ingatan para penyembah. 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਦਾਸ ਕੀ ਟ ॥ 

har kaa naam daas kee ot. 
God‟s Name is the Support of His humble devotees. 

Nama Tuhan adalah Sokongan dari penyembah-penyembah-Nya 
yang rendah diri. 

 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਉਧਰ ਜਨ ਕਤਟ ॥ 

har kai naam uDhray jan kot. 
Millions are saved from vices by remembering God‟s Name. 

Berjuta-juta yang diselamatkan dari maksiat dengan mengingati 
Nama Tuhan. 

 

ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਰਤ ਸੁੰ ਤ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

har jas karat sant din raat. 
God‟s devotees recite His praises day and night, 

Penyembah Tuhan malafazkan puji-pujian-Nya siang dan malam, 
 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਭਾਤਤ ॥ 

har har a-ukhaDh saaDh kamaat. 
and they acquire the medicine of Naam which cures the malady 

of self-conceit. 
 dan mereka memperoleh ubat Naam yang menyembuhkan 

penyakit kesombongan diri. 
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ਹਤਰ ਜਨ ਕ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

har jan kai har naam niDhaan. 
God‟s Name is the real treasure of God's devotees. 

Nama Tuhan adalah harta sebenar para penyembah Tuhan. 
 

ਾਰਫਰਹਤਭ ਜਨ ਕੀਨ  ਦਾਨ ॥ 

paarbarahm jan keeno daan. 
The Supreme God has blessed His devotees with this gift of 

Naam. 
Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberkati para penyembah-Nya 

dengan pemberian Naam ini. 
 

ਭਨ ਤਨ ਰੁੰ ਤਗ ਰਤ ਰੁੰਗ ਕ ॥ 

man tan rang ratay rang aikai. 
Mind and body are imbued with ecstasy in the Love of the One 

God. 
Fikiran dan tubuh dijiwai dengan kegembiraan dalam Cinta 

Tuhan yang Satu. 
 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕ ਤਫਰਤਤ ਤਫਫਕ ॥੫॥ 

naanak jan kai birat bibaykai. ||5|| 

O‟ Nanak, His devotees acquire the divine intellect to 
differentiate between right and wrong. ll5ll 

Wahai Nanak, para penyembah-Nya memperoleh kebijaksanaan 
tentang kerohanian untuk membezakan antara yang benar dan 

yang salah. ll5ll 
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ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਉ ਭੁਕਤਤ ਜੁਗਤਤ ॥ 

har kaa naam jan ka-o mukat jugat. 
For his devotees, God‟s Name is the only way to freedom from 

the bonds of 
Maya. 

Bagi para penyembahnya, Nama Tuhan adalah satu-satunya 
jalan untuk membebaskan diri dari ikatan Maya. 

 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਜਨ ਕਉ ਤਤਰਤਤ ਬੁਗਤਤ ॥ 

har kai naam jan ka-o taripat bhugat. 
To His devotees, God‟s Name provides contentment from Maya. 

Bagi para penyembah-Nya, Nama Tuhan memberikan kepuasan 
dari Maya. 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂ ਰੁੰਗੁ ॥ 

har kaa naam jan kaa roop rang. 
God‟s Name is the beauty and delight of His devotees. 
Nama Tuhan adalah keindahan dan kegembiraan para 

penyembah-Nya. 
 

ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜਤ ਕਫ ਰ ਨ ਬੁੰਗੁ ॥ 

har naam japat kab parai na bhang. 
By remembering God‟s Name, one never faced any obstacles in 

life. 
Dengan mengingati Nama Tuhan, seseorang tidak akan 

menghadapi rintangan dalam hidup. 
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ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

har kaa naam jan kee vadi-aa-ee. 
God‟s Name is the true glory of His devotees. 

Nama Tuhan adalah kemuliaan sejati para penyembah-Nya. 
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਜਨ ਸਬਾ ਾਈ ॥ 

har kai naam jan sobhaa paa-ee. 
Through God‟s name His devotees receive honor. 

Melalui nama Tuhan, para penyembah-Nya mendapat 
penghormatan. 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਉ ਬਗ ਜਗ ॥ 

har kaa naam jan ka-o bhog jog. 
The enjoyment of Maya and yoga for His devotees lies in the 

God‟s Name. 
Kenikmatan Maya dan yoga bagi para penyembah-Nya adalah 

terletak pada Nama Tuhan. 
 

ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜਤ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ਤਫਗੁ ॥ 

har naam japat kachh naahi bi-og. 
By meditating on God‟s Name, devotee never feels any pain and 

separation. 
Dengan bermeditasi atas Nama Tuhan, penyembah tidak pernah 

merasakan kesakitan dan perpisahan. 
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ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਹਤਰ ਨਾਭ ਕੀ ਸਵਾ ॥ 

jan raataa har naam kee sayvaa. 
His devotee always remains absorbed in His remembrance, 

Penyembahnya selalu ada dalam peringatan-Nya 
 

ਨਾਨਕ ੂਜ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਵਾ ॥੬॥ 

naanak poojai har har dayvaa. ||6|| 

O‟ Nanak, devotee always worships the Omnipresent God.||6|| 
Wahai Nanak, penyembah selalu menyembah Tuhan Yang wujud 

di semua tempat. || 6 || 
 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕ ਭਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥ 

har har jan kai maal khajeenaa. 
For the devotee, God‟s Name is the treasure of wealth. 
Bagi penyembah, Nama Tuhan adalah harta kekayaan. 

 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਤ ਰਤਬ ਦੀਨਾ ॥ 

har Dhan jan ka-o aap parabh deenaa. 
God Himself has blessed His devotee this treasure of Naam. 

Tuhan sendiri telah memberkati hamba-Nya dengan harta Naam. 
 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕ ਟ ਸਤਾਣੀ ॥ 

har har jan kai ot sataanee. 
God‟s name is the powerful support for His devotees. 

Nama Tuhan adalah sokongan yang kuat bagi para penyembah-
Nya. 
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ਹਤਰ ਰਤਾਤ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 

har partaap jan avar na jaanee. 
By God‟s magnificence, the devotees do not seek any other 

support. 
Dengan kemegahan Tuhan, para penyembah tidak meminta 

sokongan lain. 
 

ਤਤ ਤਤ ਜਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਾਤ ॥ 

ot pot jan har ras raatay. 
Through and through, His devotees stay imbued with God's Love. 

Sepanjang masa, para penyembah-Nya tetap terikat dengan 
Cinta Tuhan. 

 

ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ਨਾਭ ਰਸ ਭਾਤ ॥ 

sunn samaaDh naam ras maatay. 
Completely absorbed in God‟s love, they enjoy total tranquility in 

meditation. 
Sepenuh hati terbenamdalam kasih Tuhan, mereka menikmati 

ketenangan dalam meditasi. 
 

ਆਠ ਹਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜ ॥ 

aath pahar jan har har japai. 
At all times the devotee recites God‟s Name. 

Setiap saat penyembah mengucapkan Nama Tuhan. 
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ਹਤਰ ਕਾ ਬਗਤੁ ਰਗਟ ਨਹੀ ਛ ॥ 

har kaa bhagat pargat nahee chhapai. 
God‟s devotee becomes known and respected; he does not 

remain hidden. 
Penyembah Tuhan menjadi terkenal dan dihormati; dia tidak 

terus tersembunyi. 
 

ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਭੁਕਤਤ ਫਹੁ ਕਰ ॥ 

har kee bhagat mukat baho karay. 
Devotional worship of God, liberates many from vices. 

Penyembahan kepada Tuhan, membebaskan banyak orang dari 
maksiat. 

 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁੰ ਤਗ ਕਤ ਤਰ ॥੭॥ 

naanak jan sang kaytay taray. ||7|| 

O‟ Nanak, many others who stay in the company His devotees, 
swim across the world-ocean of vices. ||7|| 

Wahai Nanak, Banyak orang lain yang tinggal bersama para 
penyembah-Nya, berenang di lautan kejahatan dunia. || 7 || 

 

ਾਰਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ॥ 

paarjaat ih har ko naam. 
The Name of God is like „Paarijat‟ (mythical Elysian Tree of 

miraculous powers). 
Nama Tuhan itu seperti 'Paarijat' (Pohon Elysian mitos dengan 

kekuatan ajaib). 
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ਕਾਭਧਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਭ ॥ 

kaamDhayn har har gun gaam. 
Singing God‟s praises is like the kaamdhen (mythical cow) that 

can grant all wishes. 
Menyanyikan puji-pujian Tuhan adalah seperti kaamdhen (lembu 

mitos) yang dapat mengabulkan semua permintaan. 
 

ਸਬ ਤ ਊਤਭ ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ॥ 

sabh tay ootam har kee kathaa. 
Discourse on God‟s virtues is of greater importance than all other 

talks. 
Pembicaraan mengenai kebaikan Tuhan lebih penting daripada 

semua perbincangan lain. 
 

ਨਾਭੁ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ॥ 

naam sunat darad dukh lathaa. 
Listening the Naam, pain and sorrow are removed. 

Mendengarkan Naam, kesakitan dan kesedihan dihapuskan. 
 

ਨਾਭ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਸੁੰਤ ਤਰਦ ਵਸ ॥ 

naam kee mahimaa sant rid vasai. 
The Glory of the Naam dwells in the hearts of His Saints. 

Kemuliaan Naam menetap di hatiOrang Kudus-Nya. 
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ਸੁੰਤ ਰਤਾਤ ਦੁਰਤ ੁਸਬ ੁਨਸ ॥ 

sant partaap durat sabh nasai. 
By the blessings of His Saints, all sins are dispelled. 

Dengan restu para Orang Kudus-Nya, semua dosa dihapuskan. 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ਵਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥ 

sant kaa sang vadbhaagee paa-ee-ai. 
The company of the Saints is obtained by great good fortune. 
Pergaualan dengan Orang Kudus diperolehi dengan nasib yang 

baik. 
 

ਸੁੰਤ ਕੀ ਸਵਾ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ॥ 

sant kee sayvaa naam Dhi-aa-ee-ai. 
By following the Saint‟s (Guru‟s) teaching one meditate on Naam 

Dengan mengikuti ajaran Orang yang Suci (Guru) seseorang 
bermeditasi pada Naam 

 

ਨਾਭ ਤੁਤਲ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹਇ ॥ 

naam tul kachh avar na ho-ay. 
There is nothing equal to the Naam. 
Tidak ada yang setara dengan Naam. 

 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥੮॥੨॥ 

naanak gurmukh naam paavai jan ko-ay. ||8||2|| 

O‟ Nanak, rare are the one who receive Naam from the Guru. 
||8||2|| 

Wahai Nanak, jarangbenar orang yangmenerima Naam dari 
Guru. || 8 || 2 || 
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ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਫਹੁ ਸਾਸਤਰ ਫਹੁ ਤਸਤਭਰਤੀ ਖ ਸਰਫ ਢਢਤਲ ॥ 

baho saastar baho simritee paykhay sarab dhadhol. 
I have seen and searched many Shastras and Simritees (the holy 

books on faith, rituals and codes of conduct). 
Aku telah melihat dan mengkaji banyak Shastras dan Simritees 
(kitab suci tentang kepercayaan, ritual dan kod tingkah laku). 

 

ੂਜਤਸ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਅਭਲ ॥੧॥ 

poojas naahee har haray naanak naam amol. ||1|| 

O‟ Nanak, the teachings in these holy books do not reach 
anywhere near the merit of meditating upon the priceless Name 

of God. ||1|| 
Wahai Nanak, ajaran dalam kitab-kitab suci ini tidak sampai ke 
mana-mana tahap kelebihanbermeditasi atas Nama Tuhan yang 

tidak ternilai. || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee; 
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ਜਾ ਤਾ ਤਗਆਨ ਸਤਬ ਤਧਆਨ ॥ 

jaap taap gi-aan sabh Dhi-aan. 
If one performs ritual recitations, undergoes penances, acquires 
spiritual knowledge and concentrates in all sorts of meditation, 
Sekiranya seseorang melakukan pembacaan ritual, menjalani 

penebusan dosa, memperoleh pengetahuan rohani dan 
menumpukan perhatian dalam pelbagai jenis meditasi, 

 

ਖਟ ਸਾਸਤਰ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਤਖਆਨ ॥ 

khat saastar simrit vakhi-aan. 
gives sermons on six shastras and Smritis ( books of spiritual 

knowledge), 
Memberikan khutbah tentang enam shastras dan Smritis (buku-

buku pengetahuan rohani), 
 

ਜਗ ਅਤਬਆਸ ਕਰਭ ਧਰਭ ਤਕਤਰਆ ॥ 

jog abhi-aas karam Dharam kiri-aa. 
practices Yoga and righteous conduct; 

mengamalkan yoga dan tingkah laku yang benar; 
 

ਸਗਲ ਤਤਆਤਗ ਫਨ ਭਧ ਤਪਤਰਆ ॥ 

sagal ti-aag ban maDhay firi-aa. 
renunciates everything and wanders around in the wilderness; 

meninggalkan segala-galanya dan mengembara di padang 
belantara; 
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ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ਕੀ ਫਹੁ ਜਤਨਾ ॥ 

anik parkaar kee-ay baho jatnaa. 
performs all sorts of efforts to please God, 

melakukan segala usaha untuk menyenangkan Tuhan, 
 

ੁੁੰ ਨ ਦਾਨ ਹਭ ਫਹੁ ਰਤਨਾ ॥ 

punn daan homay baho ratnaa. 
donates to charities and performs havan (sacred fire) by burning 

lot of oil; 
menderma kepada badan amal dan melakukan havan (api suci) 

dengan membakar banyak minyak; 
 

ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹਭ ਕਤਰ ਰਾਤੀ ॥ 

sareer kataa-ay homai kar raatee. 
gets the body cut into tiny pieces and burn them in the 

ceremonial fire, 
Membiarkan badan dipotong kecil-kecil dan membakarnya dalam 

api upacara, 
 

ਵਰਤ ਨੇਭ ਕਰ ਫਹੁ ਬਾਤੀ ॥ 

varat naym karai baho bhaatee. 
observes fasts and all kinds of rituals with strict routine, 
mengamalkan puasa dan semua jenis ritual secara ketat, 
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ਨਹੀ ਤੁਤਲ ਰਾਭ ਨਾਭ ਫੀਚਾਰ ॥ 

nahee tul raam naam beechaar. 
all these are still not equal in merit to contemplation on God‟s 

Name, 
semua ini masih tidak setimpal dengan merenungkan Nama 

Tuhan, 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜੀ ਇਕ ਫਾਰ ॥੧॥ 

naanak gurmukh naam japee-ai ik baar. ||1|| 

even if, O‟ Nanak, the Name of God, received through the Guru, 
is recited once with love and devotion.||1|| 

Walaupun begitu, Wahai Nanak, Nama Tuhan, yang diterima 
melalui Guru, dibacakan sekali dengan cinta dan pengabdian.  

|| 1 || 
 

ਨਉ ਖੁੰਡ ਤਰਥਭੀ ਤਪਰ ਤਚਰੁ ਜੀਵ ॥ 

na-o khand parithmee firai chir jeevai. 
If one travels the entire world and lives a long life, 

Sekiranya seseorang mengembara ke seluruh dunia dan 
menjalani kehidupan yang panjang, 

 

ਭਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤੀਸਰੁ ਥੀਵ ॥ 

mahaa udaas tapeesar theevai. 
totally detached from the world as a great ascetic, 

benar-benar berpisah dari dunia sebagai pertapaan yang hebat, 
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ਅਗਤਨ ਭਾਤਹ ਹਭਤ ਰਾਨ ॥ 

agan maahi homat paraan. 
sacrifices his life in Sacred Fire, 

Mengorbankan nyawanya di dalam api suci 
 

ਕਤਨਕ ਅਸਵ ਹਵਰ ਬੂਤਭ ਦਾਨ ॥ 

kanik asav haivar bhoom daan. 
gives away gold, horses, elephants and land in charity; 

memberikan emas, kuda, gajah dan tanah untuk kerja amal; 
 

ਤਨਉਲੀ ਕਰਭ ਕਰ ਫਹੁ ਆਸਨ ॥ 

ni-ulee karam karai baho aasan. 
practices techniques of inner cleansing and all sorts of Yogic 

postures; 
mempraktikkan teknik pembersihan dalaman dan pelbagai 

bentuk posisi badan Yogic; 
 

ਜਨ ਭਾਰਗ ਸੁੰਜਭ ਅਤਤ ਸਾਧਨ ॥ 

jain maarag sanjam at saaDhan. 
adopts the self-mortifying ways of the Jains and great spiritual 

disciplines; 
mengamalkan cara-cara penyeksaan diri (atas jalan agama) para 

Jain dan disiplin rohani yang hebat; 
 

ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਕਤਰ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵ ॥ 

nimakh nimakh kar sareer kataavai. 
gets his body cut piece by piece, 

membiarkan badannya di dipotong-potong, 
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ਤਉ ਬੀ ਹਉਭ ਭਲੁ ਨ ਜਾਵ ॥ 

ta-o bhee ha-umai mail na jaavai. 
even then,the filth of ego shall not depart. 

walaupun begitu, kekotoran ego tidak akan hilang. 
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਸਭਸਤਰ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ 

har kay naam samsar kachh naahi. 
There is nothing that can equal the Name of God. 

Tidak ada yang dapat menyamai Nama Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਤ ਗਤਤ ਾਤਹ ॥੨॥ 

naanak gurmukh naam japat gat paahi. ||2|| 

O‟ Nanak, Guru‟s followers obtain a supreme spiritual state by 
meditating on God‟s Name with love and devotion ||2|| 

Wahai Nanak, pengikut Guru memperoleh keadaan rohani 
tertinggi dengan bermeditasi Nama Tuhan dengan kasih dan 

pengabdian || 2 || 
 

ਭਨ ਕਾਭਨਾ ਤੀਰਥ ਦਹ ਛੁਟ ॥ 

man kaamnaa tirath dayh chhutai. 
Some people may desire to die at a sacred place; 

Sebilangan orang mungkin ingin mati di tempat suci; 
 

ਗਰਫੁ ਗੁਭਾਨੁ ਨ ਭਨ ਤ ਹੁਟ ॥ 

garab gumaan na man tay hutai. 
but even then, egotistical pride does not diminish from the mind. 

walaupun begitu, kebanggaan egois tidak hilang dari fikiran. 
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ਸਚ ਕਰ ਤਦਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਤ ॥ 

soch karai dinas ar raat. 
One may practice cleansing baths at holy places day and night, 
Seseorang boleh melakukan mandi manda di tempat-tempat 

sucisiang dan malam hari. 
 

ਭਨ ਕੀ ਭਲੁ ਨ ਤਨ ਤ ਜਾਤਤ ॥ 

man kee mail na tan tay jaat. 
but the filth of mind does not leave the body. 

tetapi kekotoran fikiran tidak akan meninggalkan badan. 
 

ਇਸੁ ਦਹੀ ਕਉ ਫਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ॥ 

is dayhee ka-o baho saaDhnaa karai. 
One may subject the body to all sorts of disciplines, 

Seseorang boleh mengarahkan badan ini kepada pelbagai jenis 
disiplin 

 

ਭਨ ਤ ਕਫਹ ੂਨ ਤਫਤਖਆ ਟਰ ॥ 

man tay kabhoo na bikhi-aa tarai. 
the evil passions do not depart from the mind. 

nafsu jahat tidak hilang dari fikiran. 
 

ਜਤਲ ਧਵ ਫਹੁ ਦਹ ਅਨੀਤਤ ॥ 

jal Dhovai baho dayh aneet. 
One may wash this transitory body with loads of water, 

Seseorang boleh menyucikan badan yang sementara ini dengan 
air yang banyak, 
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ਸੁਧ ਕਹਾ ਹਇ ਕਾਚੀ ਬੀਤਤ ॥ 

suDh kahaa ho-ay kaachee bheet. 
but how can a wall of mud be washed clean? 

tetapi bagaimana dinding lumpur boleh dicuci bersih? 
 

ਭਨ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਊਚ ॥ 

man har kay naam kee mahimaa ooch. 
O, my mind, greatest is the glory of God‟s Name. 

Wahai, fikiranku, yang terbesar adalah kemuliaan Nama Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਉਧਰ ਤਤਤ ਫਹੁ ਭੂਚ ॥੩॥ 

naanak naam uDhray patit baho mooch. ||3|| 

O‟ Nanak, so many sinners get saved from vices by loving 
contemplation of Naam.||3|| 

Wahai Nanak, begitu banyak orang yang berdosa diselamatkan 
dari kejahatan dengan merenungkan Naam. || 3 || 

 

ਫਹੁਤੁ ਤਸਆਣ ਜਭ ਕਾ ਬਉ ਤਫਆ ॥ 

bahut si-aanap jam kaa bha-o bi-aapai. 
By becoming extra clever, one is afflicted with fear of death, 
Dengan menjadi lebih cerdik, seseorang menderita ketakutan 

akan kematian, 
 

ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਕਤਰ ਤਤਰਸਨ ਨਾ ਧਰਾ ॥ 

anik jatan kar tarisan naa Dharaapai. 
all kinds of clever efforts are futile to satisfy the worldly desires. 
semua jenis usaha yang bijaksia-sia untuk memuaskan keinginan 

duniawi. 
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ਬਖ ਅਨੇਕ ਅਗਤਨ ਨਹੀ ਫੁਝ ॥ 

bhaykh anayk agan nahee bujhai. 
Wearing various religious robes, does not extinguish the fire of 

worldly desires. 
Memakai pelbagai jubah agama, tidak memadamkan api 

keinginan duniawi. 
 

ਕਤਟ ਉਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਤਸਝ ॥ 

kot upaav dargeh nahee sijhai. 
Making millions of such efforts does not help getting accepted in 

the God‟s court. 
Melakukan berjuta-juta usaha seperti itu tidak dapat membantu 

diterima di mahkamah Tuhan. 
 

ਛੂਟਤਸ ਨਾਹੀ ਊਬ ਇਆਤਲ ॥ 

chhootas naahee oobh pa-i-aal. 
With all such efforts, one is not released from the worldly 

attachmentseven if one escapes to the skies or hides in the 
nether regions. 

Dengan semua usaha itu, seseorang tidak terlepas dari 
keterikatan duniawi sekalipun seseorang melarikan diri ke langit 

atau bersembunyi di wilayah bawah. 
 

ਭਤਹ ਤਫਆਤਹ ਭਾਇਆ ਜਾਤਲ ॥ 

mohi bi-aapahi maa-i-aa jaal. 
Instead one keeps getting entangled in the web of emotional 

attachments and desires. 
Sebaliknya seseorang terus terlibat dalam jalinan keterikatan 

emosi dan keinginan. 
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ਅਵਰ ਕਰਤੂਤਤ ਸਗਲੀ ਜਭੁ ਡਾਨੈ ॥ 

avar kartoot saglee jam daanai. 
All other efforts are punished by the Messenger of Death, 

Semua usaha lain dihukum oleh Utusan Kematian, 
 

ਗਤਵੁੰ ਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਤਲੁ ਨਹੀ ਭਾਨੈ ॥ 

govind bhajan bin til nahee maanai. 
Who accepts nothing else, but meditation on the Omniscient 

God. 
Yang tidak menerima apa-apa lagi, melainkan bermeditasi 

kepada Tuhan yang Maha Tahu. 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥ 

har kaa naam japat dukh jaa-ay. 
By meditating on God‟s Name with loving devotion, all sorrow is 

dispelled. 
Dengan bermeditasi atas Nama Tuhan dengan pengabdian yang 

penuh kasih, semua kesedihan akan hilang. 
 

ਨਾਨਕ ਫਲ  ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ॥੪॥ 

naanak bolai sahj subhaa-ay. ||4|| 

Nanak say this intuitively.||4|| 
Nanak mengatakan ini secara intuitif. || 4 || 
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ਚਾਤਰ ਦਾਰਥ ਜ ਕ ਭਾਗ ॥ 

chaar padaarath jay ko maagai. 
If one wants the four cardinal blessings, (righteousness, worldly 

wealth, procreation and salvation). 
Sekiranya seseorang menginginkan empat berkat utama, 

(kebenaran, kekayaan duniawi, kelahiran dan keselamatan). 
 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਵਾ ਲਾਗ ॥ 

saaDh janaa kee sayvaa laagai. 
he should follow the teachings of the Saints (Guru). 

dia harus mengikuti ajaran Orang Kudus (Guru). 
 

ਜ ਕ ਆੁਨਾ ਦੂਖੁ ਤਭਟਾਵ ॥ 

jay ko aapunaa dookh mitaavai. 
If one wishes to end his sorrows, 

Sekiranya seseorang ingin mengakhiri kesedihannya, 
 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਸਦ ਗਾਵ ॥ 

har har naam ridai sad gaavai. 
then he should always remember (recite) God‟s Name in the 

heart. 
maka dia harus selalu mengingati (menyebut) Nama Tuhan di 

dalam hati. 
 

ਜ ਕ ਅੁਨੀ ਸਬਾ ਲਰ ॥ 

jay ko apunee sobhaa lorai. 
If someone seeks glory in God‟s court, 

Sekiranya seseorang mencari kemuliaan di mahkamah Tuhan, 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਇਹ ਹਉਭ ਛਰ ॥ 

saaDhsang ih ha-umai chhorai. 
then he should seek holy congregation and renounce his ego. 
maka dia harus mencari jemaah yang suci dan melepaskan 

egonya. 
 

ਜ ਕ ਜਨਭ ਭਰਣ ਤ ਡਰ ॥ 

jay ko janam maran tay darai. 
If one dreads the cycle of birth and death, 

Sekiranya seseorang takut dengan kitaran kelahiran dan 
kematian, 

 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਰ ॥ 

saaDh janaa kee sarnee parai. 
then he should seek the refuge of the Holy. 

maka dia harus mencari perlindungan dari Yang Suci. 
 

ਤਜਸੁ ਜਨ ਕਉ ਰਬ ਦਰਸ ਤਆਸਾ ॥ 

jis jan ka-o parabh daras pi-aasaa. 
The one who has longing to unite with God, 

Orang yang mempunyai keinginan untuk bersatu dengan Tuhan, 
 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਸਾ ॥੫॥ 

naanak taa kai bal bal jaasaa. ||5|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life for that person. ||5|| 

Wahai Nanak, aku mendedikasikan hidupku untuk orang itu.  
|| 5 || 
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ਸਗਲ ੁਰਖ ਭਤਹ ੁਰਖੁ ਰਧਾਨੁ ॥ 

sagal purakh meh purakh parDhaan. 
Among all persons, the supreme person is the one, 

Di antara semua orang, orang tertinggi adalah orang 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਾ ਕਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

saaDhsang jaa kaa mitai abhimaan. 
whose egotistical pride departs in the Company of the holy. 

yang kebanggaan egotistiknya lenyap dalam pergaulan dengan 
yang kudus. 

 

ਆਸ ਕਉ ਜ ਜਾਣ ਨੀਚਾ ॥ 

aapas ka-o jo jaanai neechaa. 
One who considers himself as lowly, 

Orang yang menganggap dirinya berkedudukan rendah, 
 

ਸਊ ਗਨੀ ਸਬ ਤ ਊਚਾ ॥ 

so-oo ganee-ai sabh tay oochaa. 
should be accounted as the highest of all. 
harus dianggap sebagai yang tertinggi. 

 

ਜਾ ਕਾ ਭਨੁ ਹਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 

jaa kaa man ho-ay sagal kee reenaa. 
One who is very humble in his mind, 

Orang yang sangat rendah hati dalam fikirannya, 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਤਤਨ ਘਤਟ ਘਤਟ ਚੀਨਾ ॥ 

har har naam tin ghat ghat cheenaa. 
has truly recognized Naam, the essence of God in every heart. 

telah benar-benar mengenali Naam, hakikat Tuhan di setiap hati. 
 

ਭਨ ਅੁਨੇ ਤ ਫੁਰਾ ਤਭਟਾਨਾ ॥ 

man apunay tay buraa mitaanaa. 
One who eradicates all evil from his own mind, 

Orang yang membasmi semua kejahatan dari fikirannya sendiri, 
 

ਖ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜਨਾ ॥ 

paykhai sagal sarisat saajnaa. 
looks upon all the world as his friend. 

memandang seluruh dunia sebagai rakannya. 
 

ਸੂਖ ਦੂਖ ਜਨ ਸਭ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥ 

sookh dookh jan sam daristaytaa. 
One who looks upon pleasure and pain as one and the same, 

Orang yang memandang kesenangan dan kesakitan sebagai satu 
dan yang sama, 

 

ਨਾਨਕ ਾ ੁੁੰ ਨ ਨਹੀ ਲਾ ॥੬॥ 

naanak paap punn nahee laypaa. ||6|| 

O‟ Nanak, he rises above the thought of sin or virtue (always 
does good deeds).||6|| 

Wahai Nanak, dia naik ke atas pemikiran dosa atau kebaikan 
(selalu melakukan perbuatan baik). || 6 || 
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ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤਰ ਨਾਉ ॥ 

nirDhan ka-o Dhan tayro naa-o. 
To the poor devotee, Your Name is his wealth. 

Bagi pemuja miskin, Nama-Mu adalah kekayaannya. 
 

ਤਨਥਾਵ ਕਉ ਨਾਉ ਤਰਾ ਥਾਉ ॥ 

nithaavay ka-o naa-o tayraa thaa-o. 
To the supportless devotee, Your Name is his support. 
Bagi penyembah tanpa sokongan, Nama-Mu adalah 

sokongannya. 
 

ਤਨਭਾਨੇ ਕਉ ਰਬ ਤਰ ਭਾਨੁ ॥ 

nimaanay ka-o parabh tayro maan. 
O‟ God, You are the honor of the honorless 

Wahai Tuhan, Engkau adalah kehormatan orang yang tiada 
penghormatan 

 

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦਵਹੁ ਦਾਨੁ ॥ 

sagal ghataa ka-o dayvhu daan. 
To all the mortals, You are the Giver of gifts. 

Kepada semua manusia yang tidak kekal , Engkau adalah 
Pemberi kurniaan. 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਭੀ ॥ 

karan karaavanhaar su-aamee. 
O‟ my master, You do and cause everything to be done. 

 Wahai tuanku, Engkau lakukan dan menyebabkan semuanya 
selesai. 
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ਸਗਲ ਘਟਾ ਕ ਅੁੰਤਰਜਾਭੀ ॥ 

sagal ghataa kay antarjaamee. 
O‟ the knower of all the hearts, 

Wahai yang mengetahui segenap hati, 
 

ਅਨੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਜਾਨਹੁ ਆ ॥ 

apnee gat mit jaanhu aapay. 
You alone know Your state and extent. 

Kau sendiri tahu keadaan dan tahap dirimu. 
 

ਆਨ ਸੁੰ ਤਗ ਆਤ ਰਬ ਰਾਤ ॥ 

aapan sang aap parabh raatay. 
O‟ God, You are immersed in Yourself. 

Wahai Tuhan, Engkau tenggelam dalam Diri-Mu 
 

ਤੁਭ੍ਹਰੀ ਉਸਤਤਤ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ॥ 

tumHree ustat tum tay ho-ay. 
O‟ God,only You know Your greatness. 

WahaiTuhan, hanya Engkau yang mengetahui kehebatan-Mu. 
 

ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਤਸ ਕਇ ॥੭॥ 

naanak avar na jaanas ko-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, no one else knows Your greatness. ||7|| 
Wahai Nanak, tidak ada orang lain yang mengetahui kehebatan-

Mu. || 7 || 
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ਸਰਫ ਧਰਭ ਭਤਹ ਸਰਸਟ ਧਰਭੁ ॥ 

sarab Dharam meh saraysat Dharam. 
Of all the faiths, the best Faith is, 

Dari semua kepercayaan, kepercayaan yang terbaik adalah, 
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਰਭਲ ਕਰਭੁ ॥ 

har ko naam jap nirmal karam. 
is to meditate on God‟s Name and perform immaculate deeds. 
Bermeditasi atas Nama Tuhan dan melakukan perbuatan yang 

rapi. 
 

ਸਗਲ ਤਕਰਆ ਭਤਹ ਊਤਭ ਤਕਤਰਆ ॥ 

sagal kir-aa meh ootam kiri-aa. 
Of all religious rituals, the most sublime ritual, 

Dari semua ritual keagamaan, ritual yang paling mulia, 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਦੁਰਭਤਤ ਭਲੁ ਤਹਤਰਆ ॥ 

saaDhsang durmat mal hiri-aa. 
is to erase the filth of evil thoughts in the Company of the Holy. 
adalah untuk menghapus kekotoran pemikiran jahat di dalam 

Kompeni Yang Suci. 
 

ਸਗਲ ਉਦਭ ਭਤਹ ਉਦਭੁ ਬਲਾ ॥ 

sagal udam meh udam bhalaa. 
Of all efforts, the best effort, 

Dari semua usaha, usaha terbaik, 
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ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥ 

har kaa naam japahu jee-a sadaa. 
is to always recite the Name of God with love and passion. 

adalah dengan selalu mengucapkan Nama Tuhan dengan kasih 
dan semangat. 

 

ਸਗਲ ਫਾਨੀ ਭਤਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਫਾਨੀ ॥ 

sagal baanee meh amrit baanee. 
Of all spoken words, the most ambrosial word, 

Dari semua perkataan yang diucapkan, perkataan yang paling 
nikmat, 

 

ਹਤਰ ਕ ਜਸੁ ਸੁਤਨ ਰਸਨ ਫਖਾਨੀ ॥ 

har ko jas sun rasan bakhaanee. 
is to listen and utter God‟s praises. 

adalah untuk mendengar dan mengucapkan puji-pujian Tuhan. 
 

ਸਗਲ ਥਾਨ ਤ ਹੁ ਊਤਭ ਥਾਨੁ ॥ 

sagal thaan tay oh ootam thaan. 
Of allplaces, the most sublime place, 

Dari semua tempat, tempat paling indah, 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਹ ਘਤਟ ਵਸ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥੮॥੩॥ 

naanak jih ghat vasai har naam. ||8||3|| 

O‟ Nanak, is that heart in which the Name of God dwells. ||8||3|| 
Wahai Nanak, adalah hati di mana Nama Tuhan menetap. 

 || 8 || 3 || 



65 
 

 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਤਨਆ ਸ ਰਬੁ ਸਦਾ ਸਭਾਤਲ ॥ 

nirgunee-aar i-aani-aa so parabh sadaa samaal. 
O‟ virtueless, ignorant mortal, always remember God. 

Wahai manusia yang tidak bermoral dan jahil, selalu lah ingat 
kepada Tuhan 

 

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਤਸੁ ਚੀਤਤ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਤਨਫਹੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

jin kee-aa tis cheet rakh naanak nibhee naal. ||1|| 

O‟ Nanak, cherish in your consciousness the One who created 
you, He alone shall be with you when you depart from this world. 

||1|| 
Wahai Nanak, hargai dalam kesadaranmu, Dia yang 

menciptakanmu, Dia akan bersamamu ketika kau pergi dari 
dunia ini. || 1 || 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
Asatpadee: 
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ਰਭਈਆ ਕ ਗੁਨ ਚਤਤ ਰਾਨੀ ॥ 

rama-ee-aa kay gun chayt paraanee. 
O‟ mortal, remember the virtues of all-pervading God. 

Wahai manusia yang tidak kekal, ingatlah kebaikan-kebaikan 
Tuhan yang menyeluruh. 

 

ਕਵਨ ਭੂਲ ਤ ਕਵਨ ਤਦਰਸਟਾਨੀ ॥ 

kavan mool tay kavan daristaanee. 
From what basic material (egg and sperm) He has created this 

beautiful body. 
Dari bahan asas apa (telur dan sperma) Dia telah mencipta 

badan yang indah ini. 
 

ਤਜਤਨ ਤੂੁੰ  ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰ ਸੀਗਾਤਰਆ ॥ 

jin tooN saaj savaar seegaari-aa. 
He who fashioned, adorned and decorated you, 

Dia yang melahirkan dan menghias dirimu, 
 

ਗਰਬ ਅਗਤਨ ਭਤਹ ਤਜਨਤਹ ਉਫਾਤਰਆ ॥ 

garabh agan meh jineh ubaari-aa. 
in the fire of the womb, He preserved you. 
di dalam api rahim, Dia memelihara dirimu. 

 

ਫਾਰ ਤਫਵਸਥਾ ਤੁਝਤਹ ਤਆਰ ਦੂਧ ॥ 

baar bivasthaa tujheh pi-aarai dooDh. 
He made provision for your nourishment (milk) in the infancy. 

Dia menyediakan makananmu (susu) sewaktu bayi. 
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ਬਤਰ ਜਫਨ ਬਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥ 

bhar joban bhojan sukh sooDh. 
In the height of youth, He gave you the sense of food and other 

comforts. 
Pada usia muda, Dia memberimu rasa makanan dan keselesaan 

lain. 
 

ਤਫਰਤਧ ਬਇਆ ਊਤਰ ਸਾਕ ਸਨ ॥ 

biraDh bha-i-aa oopar saak sain. 
As you grew older, He provided you with family and friends to 

take care of you. 
Semasa kau meningkat dewasa, Dia memberi kau keluarga dan 

rakan-rakan untuk menjaga dirimu. 
 

ਭੁਤਖ ਅਤਆਉ ਫਠ ਕਉ ਦਨ ॥ 

mukh api-aa-o baith ka-o dain. 
to feed you as you rest, 

untuk memberimu makan semasa kau berehat, 
 

ਇਹੁ ਤਨਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਫੂਝ ॥ 

ih nirgun gun kachhoo na boojhai. 
O‟ God, this virtueless person does not appreciate the value of 

any of Your favours done to him, 
Wahai Tuhan, orang yang tidak berkeperibadian mulia ini tidak 

menghargai nilai dari nikmat-Mu yang diberikan kepadanya, 
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ਫਖਤਸ ਲਹੁ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝ ॥੧॥ 

bakhas layho ta-o naanak seejhai. ||1|| 

O‟ Nanak, If You bless him with forgiveness, only then he can 
succeed in achieving the Goal of human life. ||1|| 
Wahai Nanak, Jika Engkau memberkatinya dengan 

pengampunan, barulah dia mendapat kejayaan mencapai 
Matlamat kehidupan manusia. || 1 || 

 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਧਰ ਊਤਰ ਸੁਤਖ ਫਸਤਹ ॥ 

jih parsaad Dhar oopar sukh baseh. 
By whose Grace, you dwell in comfort upon the earth. 

Dengan Belas Kasih siapakah, kau tinggal dengan selesa di bumi. 
 

ਸੁਤ ਬਰਾਤ ਭੀਤ ਫਤਨਤਾ ਸੁੰ ਤਗ ਹਸਤਹ ॥ 

sut bharaat meet banitaa sang haseh. 
With your children, siblings, friends and spouse, you laugh and 

enjoy yourself. 
Dengan anak-anak, adik-beradik, rakan-rakan dan pasanganmu, 

kau ketawa dan bersuka ria. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ੀਵਤਹ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ॥ 

jih parsaad peeveh seetal jalaa. 
By Whose Grace, you enjoy this soothing cool water, 

Dengan Belas Kasih siapakah, kau menikmati air sejuk yang 
menenangkan ini, 
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ਸੁਖਦਾਈ ਵਨੁ ਾਵਕੁ ਅਭੁਲਾ ॥ 

sukh-daa-ee pavan paavak amulaa. 
along with priceless soothing air and fire. 

bersama dengan udara dan api yang menenangkan. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਬਗਤਹ ਸਤਬ ਰਸਾ ॥ 

jih parsaad bhogeh sabh rasaa. 
By Whose Grace, you enjoy all sorts of pleasures, 

Dengan belas kasih siapakah, kau menikmati pelbagai 
kesenangan, 

 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਸੁੰ ਤਗ ਸਾਤਥ ਫਸਾ ॥ 

sagal samagree sang saath basaa. 
and are provided with all the necessities of life. 
dan dibekalkan dengan semua keperluan hidup. 

 

ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ॥ 

deenay hasat paav karan naytar rasnaa. 
Who gave you hands, feet, ears, eyes and tongue, 

Yang memberi kau tangan, kaki, telinga, mata dan lidah, 
 

ਤਤਸਤਹ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚਨਾ ॥ 

tiseh ti-aag avar sang rachnaa. 
yet, you forsake Him and attach yourself to others. 

namun, kau meninggalkan Dia dan mendekatkan diri kepada 
orang lain. 
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ਸ ਦਖ ਭੂੜ ਅੁੰਧ ਤਫਆ ॥ 

aisay dokh moorh anDh bi-aapay. 
Spiritually blind fools are in the grip of such sinful mistakes; 
Orang bodoh yang buta rohani berada dalam genggaman 

kesalahanberdosa yang sedemikian; 
 

ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲਹੁ ਰਬ ਆ ॥੨॥ 

naanak kaadh layho parabh aapay. ||2|| 

O‟ God, save them from these sinful mistakes, prays Nanak.||2|| 
Wahai Tuhan, selamatkanlah mereka dari kesalahan dosa ini, 

Nanak berdoa. ||2|| 
 

ਆਤਦ ਅੁੰ ਤਤ ਜ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 

aad ant jo raakhanhaar. 
The one who is our Protector from birth till death, 

Orang yang menjadi Pelindung kita sejak lahir sehingga mati, 
 

ਤਤਸ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ਨ ਕਰ ਗਵਾਰੁ ॥ 

tis si-o pareet na karai gavaar. 
yet, the ignorant person does not love Him. 

namun, orang yang jahil tidak mengasihi Dia. 
 

ਜਾ ਕੀ ਸਵਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਾਵ ॥ 

jaa kee sayvaa nav niDh paavai. 
Serving Whom by meditating on Naam is like the nine treasures 

of the world. 
Sesiapa yang berkhidmat dengan bermeditasi pada Naam adalah 

seperti sembilan harta dunia 
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ਤਾ ਤਸਉ ਭੂੜਾ ਭਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵ ॥ 

taa si-o moorhaa man nahee laavai. 
yet, the foolish person does not attune his minds to Him. 

namun, orang yang bodoh itu tidak menyesuaikan fikirannya 
kepada Dia. 

 

ਜ ਠਾਕੁਰੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ॥ 

jo thaakur sad sadaa hajooray. 
That God who is always present within and around us, 
Tuhan yang selalu ada di dalam dan di sekeliling kita, 

 

ਤਾ ਕਉ ਅੁੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰ ॥ 

taa ka-o anDhaa jaanat dooray. 
the spiritually blind believes that He is far away. 

orangyang buta rohani percaya bahawa Dia jauh. 
 

ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਾਵ ਦਰਗਹ ਭਾਨੁ ॥ 

jaa kee tahal paavai dargeh maan. 
In Whose service by meditation, one receives honor in God‟s 

court, 
Dalam layanan siapakah dengan bermeditasi, seseorang 

mendapat penghormatan di mahkamah Tuhan, 
 

ਤਤਸਤਹ ਤਫਸਾਰ ਭੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥ 

tiseh bisaarai mugaDh ajaan. 
yet, the spiritually ignorant fool forgets Him. 

namun, orang jahil kerohanian melupakan Dia. 
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ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੁ ਬੂਲਨਹਾਰੁ ॥ 

sadaa sadaa ih bhoolanhaar. 
Forever and ever, this person makes mistakes; 

Selama-lamanya, orang ini melakukan kesilapan; 
 

ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਾਰੁ ॥੩॥ 

naanak raakhanhaar apaar. ||3|| 

O‟ Nanak, the infinite God is our Savior. ||3|| 
Wahai Nanak, Tuhan yang tidak terbatas adalah Penyelamat kita. 

|| 3 || 
 

ਰਤਨੁ ਤਤਆਤਗ ਕਉਡੀ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚ ॥ 

ratan ti-aag ka-udee sang rachai. 
Forsaking the priceless Naam, one is engrossed with worldly 

wealth. 
Mengabaikan Naam yang tidak ternilai harganya, seseorang asyik 

dengan kekayaan duniawi. 
 

ਸਾਚੁ ਛਤਡ ਝੂਠ ਸੁੰ ਤਗ ਭਚ ॥ 

saach chhod jhooth sang machai. 
He renounces Truth and embraces the falsehood. 

Dia meninggalkan Kebenaran dan merangkul kepalsuan. 
 

ਜ ਛਡਨਾ ਸ ੁਅਸਤਥਰੁ ਕਤਰ ਭਾਨੈ ॥ 

jo chhadnaa so asthir kar maanai. 
That thing which must ultimately be abandoned he believes it to 

be everlasting, 
Perkara yang akhirnya harus ditinggalkan, dia percaya ianya 

kekal, 
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ਜ ਹਵਨੁ ਸ ਦੂਤਰ ਰਾਨੈ ॥ 

jo hovan so door paraanai. 
That (death) which is imminent, he believes to be far off. 

(Kematian) yang sudah pasti akan berlaku, dia yakin ianya jauh. 
 

ਛਤਡ ਜਾਇ ਤਤਸ ਕਾ ਸਰਭੁ ਕਰ ॥ 

chhod jaa-ay tis kaa saram karai. 
He struggles for worldly wealth, which he must eventually leave 

behind. 
Dia berjuang untuk kekayaan duniawi, yang akhirnya harus dia 

tinggalkan. 
 

ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ ਤਤਸੁ ਰਹਰ ॥ 

sang sahaa-ee tis parharai. 
He turns away from God, who is always with him. 
Dia berpaling dari Tuhan, yang selalu bersamanya. 

 

ਚੁੰਦਨ ਲੁ ਉਤਾਰ ਧਇ ॥ ਗਰਧਫ ਰੀਤਤ ਬਸਭ ਸੁੰ ਤਗ ਹਇ ॥ 

chandan layp utaarai Dho-ay. garDhab pareet bhasam sang ho-
ay. 

He is being like a donkey,who even if anointed with sandal, 
would wash it off because it‟s love is with ashes only. 

Dia seperti keldai, yang walaupun diurapi dengan kayu cendana, 
akan mencucinya kerana cinta dia hanya dengan abu. 

 

ਅੁੰਧ ਕੂ ਭਤਹ ਤਤਤ ਤਫਕਰਾਲ ॥ 

anDh koop meh patit bikraal. 
He has fallen into the deep, dark pit of vices. 

Dia telah jatuh ke dalam lubang maksiat yang dalam dan gelap. 



74 
 

 

ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲਹੁ ਰਬ ਦਇਆਲ ॥੪॥ 

naanak kaadh layho parabh da-i-aal. ||4|| 

O‟ Nanak, pray and say, O‟ Merciful God, save him from 
drowning in the ocean of vices. ||4|| 

Wahai Nanak, berdoa lah dan katakan lah, Wahai Tuhan yang 
Maha Penyayang, selamatkan dia dari lemas di lautan maksiat. || 

4 || 
 

ਕਰਤੂਤਤ ਸੂ ਕੀ ਭਾਨਸ ਜਾਤਤ ॥ 

kartoot pasoo kee maanas jaat. 
He belongs to the human species, but he acts like animals. 

Dia tergolong dalam spesies manusia, tetapi dia bertindak seperti 
haiwan. 

 

ਲਕ ਚਾਰਾ ਕਰ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

lok pachaaraa karai din raat. 
Day and Night, he is busy showing off (his wealth and wisdom) 

to others. 
Siang dan malam, dia sibuk mempamerkan (kekayaan dan 

kebijaksanaannya) kepada orang lain. 
 

ਫਾਹਤਰ ਬਖ ਅੁੰਤਤਰ ਭਲੁ ਭਾਇਆ ॥ 

baahar bhaykh antar mal maa-i-aa. 
Outwardly, he wears religious robes, but within is the filth of 

Maya. 
Secara lahiriah, dia memakai jubah agama, tetapi di dalamnya 

adalah kotoran Maya. 
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ਛਤਸ ਨਾਤਹ ਕਛੁ ਕਰ ਛਾਇਆ ॥ 

chhapas naahi kachh karai chhapaa-i-aa. 
He cannot conceal this, no matter how hard he tries. 

Dia tidak dapat menyembunyikan ini, tidak kira betapa keras dia 
cuba. 

 

ਫਾਹਤਰ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥ 

baahar gi-aan Dhi-aan isnaan. 
Outwardly, he displays knowledge, meditation and purification, 
Secara lahiriah, dia memperlihatkan pengetahuan, meditasi dan 

penyucian, 
 

ਅੁੰਤਤਰ ਤਫਆ ਲਬੁ ਸੁਆਨੁ ॥ 

antar bi-aapai lobh su-aan. 
but within clings the dog-like greed. 

tetapi dalam dirinya masih berpaut pada ketamakan seperti 
anjing. 

 

ਅੁੰਤਤਰ ਅਗਤਨ ਫਾਹਤਰ ਤਨੁ ਸੁਆਹ ॥ 

antar agan baahar tan su-aah. 
The fire of desire rages within; but outwardly he applies ashes to 

the body. (to appear as a Yogi who has renounced all worldly 
desires) 

Api nafsu berkobar di dalam; tetapi secara lahiriah dia 
meletakkan abu ke badan. (untuk tampil sebagai Yogi yang telah 

meninggalkan semua keinginan duniawi) 
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ਗਤਲ ਾਥਰ ਕਸ ਤਰ ਅਥਾਹ ॥ 

gal paathar kaisay tarai athaah. 
With loads of worldly desires and sins like stones around the 
neck, how can one swim across the Unfathomable ocean of 

vices? 
Dengan keinginan dan dosa duniawi yang tidak terkata seperti 
batu di leher, bagaimana seseorang dapat berenang melintasi 

lautan maksiat yang tidak dapat diduga? 
 

ਜਾ ਕ ਅੁੰਤਤਰ ਫਸ ਰਬੁ ਆਤ ॥ 

jaa kai antar basai parabh aap. 
The one within whose heart God Himself dwells, 

Dia dalam hati siapa Tuhan menetap, 
 

ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਸਹਤਜ ਸਭਾਤਤ ॥੫॥ 

naanak tay jan sahj samaat. ||5|| 

O‟ Nanak, that person intuitively gets imbued in the love of God. 
||5|| 

Wahai Nanak, orang itu secara intuitif terikat dalam cinta Tuhan. 
|| 5 || 

 

ਸੁਤਨ ਅੁੰਧਾ ਕਸ ਭਾਰਗੁ ਾਵ ॥ 

sun anDhaa kaisay maarag paavai. 
Just by listening, how can the blind find the path? 

Hanya dengan mendengar, bagaimana orang buta dapat mencari 
jalan? 
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ਕਰੁ ਗਤਹ ਲਹੁ ਤੜ ਤਨਫਹਾਵ ॥ 

kar geh layho orh nibhaavai. 
If someone holdshis hand, then he can reach his destination. 
Sekiranya seseorang memegang tangannya, maka dia dapat 

mencapai tujuannya. 
 

ਕਹਾ ਫੁਝਾਰਤਤ ਫੂਝ ਡਰਾ ॥ 

kahaa bujhaarat boojhai doraa. 
How can a riddle be understood by the deaf? 

Bagaimana teka-teki dapat difahami oleh orang pekak? 
 

ਤਨਤਸ ਕਹੀ ਤਉ ਸਭਝ ਬਰਾ ॥ 

nis kahee-ai ta-o samjhai bhoraa. 
Say 'night', and he thinks you said 'day'. 

'Katakanlah' malam ', dan dia fikir kau mengatakan' siang '. 
 

ਕਹਾ ਤਫਸਨਦ ਗਾਵ ਗੁੁੰ ਗ ॥ 

kahaa bisanpad gaavai gung. 
How can the mute sing the devotional Songs? 

Bagaimana si bisu dapat menyanyikan Lagu-lagu kebaktian? 
 

ਜਤਨ ਕਰ ਤਉ ਬੀ ਸੁਰ ਬੁੰਗ ॥ 

jatan karai ta-o bhee sur bhang. 
He may try, but his voice will fail him. 

Dia mungkin mencuba, tetapi suaranya akan menggagalkan dia. 
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ਕਹ ਤੁੰ ਗੁਲ ਰਫਤ ਰ ਬਵਨ ॥ 

kah pingul parbat par bhavan. 
How can the cripple climb up the mountain? 
Bagaimana si cacat dapat mendaki gunung? 

 

ਨਹੀ ਹਤ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥ 

nahee hot oohaa us gavan. 
He simply cannot go there. 

Dia tidak boleh pergi ke sana. 
 

ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਭ ਦੀਨੁ ਫਨਤੀ ਕਰ ॥ 

kartaar karunaa mai deen bayntee karai. 
O‟ creator, O‟ merciful God, Your humble servant prays. 

Wahai pencipta, Wahai Tuhan yang penyayang, hamba-Mu yang 
rendah hati berdoa. 

 

ਨਾਨਕ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਤਰ ॥੬॥ 

naanak tumree kirpaa tarai. ||6|| 

O‟ Nanak, only Your kindness can save a mortal from world-
ocean of vices. (6) 

Wahai Nanak, hanya kebaikan-Mu yang dapat menyelamatkan 
manusia dari samudera dunia. (6) 

 

ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵ ਨ ਚੀਤਤ ॥ 

sang sahaa-ee so aavai na cheet. 
God, who is always with him as support, the mortal does not 

remember Him, 
Tuhan, yang selalu bersamanya sebagai sokongan, manusia 

tidak mengingati Dia, 
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ਜ ਫਰਾਈ ਤਾ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ॥ 

jo bairaa-ee taa si-o pareet. 
instead, shows love to his enemy, Maya. 

sebaliknya, menunjukkan cinta kepada musuhnya, Maya. 
 

ਫਲੂਆ ਕ ਤਗਰਹ ਬੀਤਤਰ ਫਸ ॥ 

baloo-aa kay garih bheetar basai. 
The mortal lives in the body which is like a castle of sand, 

crumbling down. 
Manusia hidup di dalam badan yang seperti istana pasir, runtuh. 

 

ਅਨਦ ਕਲ ਭਾਇਆ ਰੁੰ ਤਗ ਰਸ ॥ 

anad kayl maa-i-aa rang rasai. 
enjoys the games of worldly pleasures and the tastes of Maya. 
menikmati permainan kesenangan duniawi dan citarasa Maya. 

 

ਤਦਰੜੁ ਕਤਰ ਭਾਨੈ ਭਨਤਹ ਰਤੀਤਤ ॥ 

darirh kar maanai maneh parteet. 
He strongly believes that his stay in this world and the worldly 

pleasures are all permanent. 
Dia sangat percaya bahawa hidup di dunia ini dan kesenangan 

duniawi adalah kekal. 
 

ਕਾਲੁ ਨ ਆਵ ਭੂੜ ਚੀਤਤ ॥ 

kaal na aavai moorhay cheet. 
The thought of death does not even come to the mind for the 

fool. 
Pemikiran tentang kematian sama sekali tidak terlintas di fikiran 

orang bodoh. 
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ਫਰ ਤਫਰਧ ਕਾਭ ਕਰਧ ਭਹ ॥ 

bair biroDh kaam kroDh moh. 
Hate, conflict, lust, anger, emotional attachment, 

Kebencian, konflik, nafsu, kemarahan, keterikatan emosi, 
 

ਝੂਠ ਤਫਕਾਰ ਭਹਾ ਲਬ ਧਰਹ ॥ 

jhooth bikaar mahaa lobh Dharoh. 
falsehood, sins, immense greed and deceit: 

kepalsuan, dosa, ketamakan melampau dan tipu daya: 
 

ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਤ ਤਫਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਭ ॥ 

i-aahoo jugat bihaanay ka-ee janam. 
So many lifetimes are wasted in these ways. 

Begitu banyak kehidupan yang disia-siakan dengan cara ini. 
 

ਨਾਨਕ ਰਾਤਖ ਲਹੁ ਆਨ ਕਤਰ ਕਰਭ ॥੭॥ 

naanak raakh layho aapan kar karam. ||7|| 

O‟ God,please, show mercy and protect him from these vices, 
prays Nanak.||7|| 

Wahai Tuhan, tolong, tunjukkan lah belas kasihan dan lindungi 
dia dari kejahatan ini, berdoa Nanak. || 7 || 

 

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

too thaakur tum peh ardaas. 
O‟ God, You are the Master; to You, we offer this prayer. 
Wahai Tuhan, Engkau adalah Tuan; kepada Engkau, kami 

panjangkan doa ini. 
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ਜੀਉ ਤੁੰ ਡੁ ਸਬ ੁਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 

jee-o pind sabh tayree raas. 
This body and soul are all Your blessings. 

Tubuh dan jiwa ini adalah berkat-Mu. 
 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ 

tum maat pitaa ham baarik tayray. 
You are our mother and father; we are Your children. 

Engkau adalah ibu dan ayah kami; kami adalah anak-anak-Mu. 
 

ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥ 

tumree kirpaa meh sookh ghanayray. 
In Your Grace, there are so many joys and peace! 

Dalam Belas kasih-Mu, ada banyak kegembiraan dan 
ketenangan! 

 

 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੁੰਤੁ ॥ 

ko-ay na jaanai tumraa ant. 
No one knows Your limits. 

Tiada siapa yang mengetahui batas-Mu 
 

ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

oochay tay oochaa bhagvant. 
O Highest of the High, Most Generous God, 

Wahai Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah, 
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ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ 

sagal samagree tumrai sutir Dhaaree. 
the entire universe is supported and run by Your command. 

seluruh alam semesta disokong dan dijalankan oleh perintah-Mu. 
 

ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

tum tay ho-ay so aagi-aakaaree. 
That which has come from You is under Your Command. 
Apa yang datang dari-Mu berada di bawah Perintah-Mu. 

 

ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ 

tumree gat mit tum hee jaanee. 
You alone know Your state and extent. 

Engkau sendiri mengetahui keadaan dan tahap-Mu. 
 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥੮॥੪॥ 

naanak daas sadaa kurbaanee. ||8||4|| 

O‟ God,I dedicate my life to You forever, says Nanak. ||8||4|| 
Wahai Tuhan, aku mengabdikan hidupku untuk-Mu selamanya, 

kata Nanak.||8|| 4|| 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
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ਦਨਹਾਰੁ ਰਬ ਛਤਡ ਕ ਲਾਗਤਹ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥ 

daynhaar parabh chhod kai laageh aan su-aa-ay. 
One who renounces the benevolent God, and attaches himself to 

the worldly pleasures, 
Orang yang meninggalkan Tuhan yang baik hati, dan mengikat 

dirinya pada kesenangan duniawi, 
 

ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਤਤ ਜਾਇ ॥੧॥ 

naanak kahoo na seejh-ee bin naavai pat jaa-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, such a person shall never succeed in the journey of 
life. Without Naam, he shall lose his honor. ||1|| 

Wahai Nanak, orang seperti itu tidak akanberjaya dalam 
perjalanan hidup. Tanpa Naam, dia akan kehilangan 

kehormatannya. || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਦਸ ਫਸਤੂ ਲ  ਾਛ ਾਵ ॥ 

das bastoo lay paachhai paavai. 
The mortal receives many amenities from God, and puts them 

behind him; 
Manusia itu menerima banyak kemudahan dari Tuhan, dan 

meletakkannya di belakangnya; 
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ਕ ਫਸਤੁ ਕਾਰਤਨ ਤਫਖਤਟ ਗਵਾਵ ॥ 

ayk basat kaaran bikhot gavaavai. 
for the sake of one thing withheld by God, he forfeits his faith. 

demi satu perkara yang ditahan oleh Tuhan, dia kehilangan 
kepercayaannya. 

 

ਕ ਬੀ ਨ ਦਇ ਦਸ ਬੀ ਤਹਤਰ ਲਇ ॥ 

ayk bhee na day-ay das bhee hir lay-ay. 
But what if God takes all those gifts back and does not give the 

one he was complaining about, 
Tetapi bagaimana jika Tuhan mengambil kembali semua 

pemberian itu dan tidak memberikan apa yang dia keluhkan, 
 

ਤਉ ਭੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰਇ ॥ 

ta-o moorhaa kaho kahaa karay-i. 
Then, what could the fool say or do? 

Lalu, apa yang boleh dikatakan atau dilakukan oleh orang bodoh 
itu? 

 

ਤਜਸੁ ਠਾਕੁਰ ਤਸਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥ 

jis thaakur si-o naahee chaaraa. 
The Master with whom, force is of no avail, 

Guru dengan siapakah, kekuatan tidak ada gunanya, 
 

ਤਾ ਕਉ ਕੀਜ ਸਦ ਨਭਸਕਾਰਾ ॥ 

taa ka-o keejai sad namaskaaraa. 
Unto Him, bow forever in adoration and accept His Will. 

Kepada-Nya, tunduk selamanya dalam memuja dan menerima 
kehendak-Nya. 
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ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਲਾਗਾ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥ 

jaa kai man laagaa parabh meethaa. 
The person to whose heart, God is dear, 

Di hati siapakah, Tuhan disayangi, 
 

ਸਰਫ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਭਤਨ ਵੂਠਾ ॥ 

sarab sookh taahoo man voothaa. 
all peace and pleasures come to dwell in his mind. 

semua kedamaian dan kesenangan wujud di dalam fikirannya. 
 

ਤਜਸੁ ਜਨ ਅਨਾ ਹੁਕਭੁ ਭਨਾਇਆ ॥ 

jis jan apnaa hukam manaa-i-aa. 
The person, whom God empowers to accept His Will, 

Orang, yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk menerima kehendak-
Nya, 

 

ਸਰਫ ਥਕ ਨਾਨਕ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥੧॥ 

sarab thok naanak tin paa-i-aa. ||1|| 

O‟ Nanak, feels like he has received all the amenities of the 
world. ll1ll 

Wahai Nanak, terasa seperti dia telah menerima semua 
kemudahan dunia. ll1ll 

 

ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਨੀ ਦ ਰਾਤਸ ॥ 

agnat saahu apnee day raas. 
God, the Banker, gives endless capital of gifts to the mortal, 
Tuhan, Pegawai Bank, memberikan modal hadiah yang tidak 

berkesudahan kepada manusia, 
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ਖਾਤ ੀਤ ਫਰਤ ਅਨਦ ਉਲਾਤਸ ॥ 

khaat peet bartai anad ulaas. 
who uses this capital with pleasure and joy. 

Siapa yang menggunakan modal ini dengan senang dan gembira. 
 

ਅੁਨੀ ਅਭਾਨ ਕਛੁ ਫਹੁਤਰ ਸਾਹੁ ਲਇ ॥ 

apunee amaan kachh bahur saahu lay-ay. 
If some of this capital is later taken back by the Banker (God), 
Sekiranya sebahagian daripada modal ini kemudiannya diambil 

kembali oleh Pegawai Bank (Tuhan), 
 

ਅਤਗਆਨੀ ਭਤਨ ਰਸੁ ਕਰਇ ॥ 

agi-aanee man ros karay-i. 
the ignorant person feels aggrieved and complains. 

orang yang jahil merasa terkilan dan mengeluh. 
 

ਅਨੀ ਰਤੀਤਤ ਆ ਹੀ ਖਵ ॥ 

apnee parteet aap hee khovai. 
By doing so, he himself destroys his own credibility, 

Dengan melakukannya, dia sendiri merosakkan 
kebolehpercayaannya sendiri, 

 

ਫਹੁਤਰ ਉਸ ਕਾ ਤਫਸਵਾਸੁ ਨ ਹਵ ॥ 

bahur us kaa bisvaas na hovai. 
resulting in not to be trusted again. 

mengakibatkan tidak boleh dipercayai lagi. 
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ਤਜਸ ਕੀ ਫਸਤੁ ਤਤਸੁ ਆਗ ਰਾਖ ॥ 

jis kee basat tis aagai raakhai. 
Someone who offers to God what belongs to Him anyway, 

Seseorang yang menawarkan kepada Tuhan apa yang menjadi 
milik-Nya 

 

ਰਬ ਕੀ ਆਤਗਆ ਭਾਨੈ ਭਾਥ ॥ 

parabh kee aagi-aa maanai maathai. 
and willingly abides by God‟s Will, 

dan dengan rela hati mematuhi kehendak Tuhan, 
 

ਉਸ ਤ ਚਉਗੁਨ ਕਰ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

us tay cha-ugun karai nihaal. 
gets blessed many times more by Him. 

diberkati berkali-kali oleh-Nya. 
 

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥ 

naanak saahib sadaa da-i-aal. ||2|| 

O‟ Nanak, our Master (God) is merciful forever. ||2|| 
Wahai Nanak, Guru kita (Tuhan) penuh belas kasihan selama-

lamanya. || 2 || 
 

ਅਤਨਕ ਬਾਤਤ ਭਾਇਆ ਕ ਹਤ ॥ ਸਰਰ ਹਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥ 

anik bhaat maa-i-aa kay hayt. sarpar hovat jaan anayt. 
Understand that, the many forms of worldly attachments are 

transitory and surely these shall pass away. 
Ketahuilah bahawa, banyak bentuk keterikatan duniawi bersifat 

sementara dan pasti ini akan lenyap. 
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ਤਫਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਸਉ ਰੁੰਗੁ ਲਾਵ ॥ 

birakh kee chhaa-i-aa si-o rang laavai. 
A person falls in love with the shade of the tree, 
Seseorang jatuh cinta dengan teduhan pokok, 

 

ਹ ਤਫਨਸ ਉਹੁ ਭਤਨ ਛੁਤਾਵ ॥ 

oh binsai uho man pachhutaavai. 
and when it disappears, he feel regret in his mind. 

dan ketika ia hilang, diamenyesal di fikirannya. 
 

ਜ ਦੀਸ ਸ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥ 

jo deesai so chaalanhaar. 
Whatever is seen, is transitory ( ; 

Apa sahaja yang dilihat, bersifat sementara 
 

ਲਤਟ ਰਤਹ ਤਹ ਅੁੰਧ ਅੁੰਧਾਰੁ ॥ 

lapat rahi-o tah anDh anDhaar. 
yet, the blindest of the blind clings to it. 

namun, yang paling buta dari yang buta terikat padanya. 
 

ਫਟਾਊ ਤਸਉ ਜ ਲਾਵ ਨੇਹ ॥ 

bataa-oo si-o jo laavai nayh. 
Anyone who falls in love with a passerby, 

Sesiapa yang jatuh cinta dengan orang yang lalu-lang, 
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ਤਾ ਕਉ ਹਾਤਥ ਨ ਆਵ ਕਹ ॥ 

taa ka-o haath na aavai kayh. 
obtains nothing from the relationship. 

tidak mendapat apa-apa dari hubungan itu 
 

ਭਨ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਰੀਤਤ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

man har kay naam kee pareet sukh-daa-ee. 
O‟ mind, only love with God‟s Name bestows peace. 

Wahai Fikiran, hanya cinta dengan Nama Tuhan yang 
memberikan ketenangan. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਨਾਨਕ ਆਤ ਲ ਲਾਈ ॥੩॥ 

kar kirpaa naanak aap la-ay laa-ee. ||3|| 

O‟ Nanak, His love is received by only those whom He Himself 
blesses with it. (3) 

Wahai Nanak, cinta-Nya hanya diterima oleh orang-orang yang 
Dia memberkati-Nya.(3) 

 

ਤਭਤਥਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੁੰ ਫੁ ਸਫਾਇਆ ॥ 

mithi-aa tan Dhan kutamb sabaa-i-aa. 
False (perishable) are body, wealth, and all relations. 

Palsu (binasa) adalah tubuh, kekayaan, dan semua hubungan. 
 

ਤਭਤਥਆ ਹਉਭ ਭਭਤਾ ਭਾਇਆ ॥ 

mithi-aa ha-umai mamtaa maa-i-aa. 
False are ego, possessiveness and Maya. 

Palsu adalah ego, keinginan memiliki dan Maya. 
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ਤਭਤਥਆ ਰਾਜ ਜਫਨ ਧਨ ਭਾਲ ॥ 

mithi-aa raaj joban Dhan maal. 
False (temporary) are power, youth, wealth and property. 

Palsu (sementara) adalah kuasa, usia muda, kekayaan dan harta 
benda. 

 

ਤਭਤਥਆ ਕਾਭ ਕਰਧ ਤਫਕਰਾਲ ॥ 

mithi-aa kaam kroDh bikraal. 
False are lust and wild anger. 

Palsu adalah nafsu dan kemarahan meliar. 
 

ਤਭਤਥਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਫਸਤਰਾ ॥ 

mithi-aa rath hastee asav bastaraa. 
False (transitory) are chariots, elephants, horses and expensive 

clothes. 
Palsu (sementara) adalah kereta kuda, gajah, kuda dan pakaian 

mahal. 
 

ਤਭਤਥਆ ਰੁੰਗ ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇਆ ਤਖ ਹਸਤਾ ॥ 

mithi-aa rang sang maa-i-aa paykh hastaa. 
False is the love of gathering wealth, and reveling in the sight of 

it. 
Palsu adalah cinta mengumpulkan kekayaan, dan suka 

melihatnya. 
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ਤਭਤਥਆ ਧਰਹ ਭਹ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

mithi-aa Dharoh moh abhimaan. 
False are deception, emotional attachment and egotistical pride. 
Palsu adalah tipu daya, keterikatan emosi dan kebanggaan ego. 

 

ਤਭਤਥਆ ਆਸ ਊਤਰ ਕਰਤ ਗੁਭਾਨੁ ॥ 

mithi-aa aapas oopar karat gumaan. 
False is the self-pride with ego. 

Palsu adalah harga diri dengan ego. 
 

ਅਸਤਥਰੁ ਬਗਤਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥ 

asthir bhagat saaDh kee saran. 
Only the devotional worship of God is imperishable, performed 

under the protection of the Guru. 
Hanya ibadah penyembahan kepada Tuhan yang tidak akan 

binasa, dilakukan di bawah perlindungan Guru. 
 

ਨਾਨਕ ਜਤ ਜਤ ਜੀਵ ਹਤਰ ਕ ਚਰਨ ॥੪॥ 

naanak jap jap jeevai har kay charan. ||4|| 

O‟ Nanak, one can live a true life only by meditating on 
Naam.||4|| 

Wahai Nanak, seseorang dapat menjalani kehidupan sejati hanya 
dengan bermeditasi pada Naam. || 4 || 
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ਤਭਤਥਆ ਸਰਵਨ ਰ ਤਨੁੰ ਦਾ ਸੁਨਤਹ ॥ 

mithi-aa sarvan par nindaa suneh. 
Useless are the ears which listen to the slander of others. 

Tidak berguna adalah telinga yang mendengar fitnah orang lain. 
 

ਤਭਤਥਆ ਹਸਤ ਰ ਦਰਫ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥ 

mithi-aa hasat par darab ka-o hireh. 
Useless are the hands which steal the wealth of others. 

Tidak berguna adalah tangan yang mencuri kekayaan orang lain. 
 

ਤਭਤਥਆ ਨੇਤਰ ਖਤ ਰ ਤਤਰਅ ਰੂਾਦ ॥ 

mithi-aa naytar paykhat par tari-a roopaad. 
Useless are the eyes which gaze upon the beauty of another's 

woman with evil intentions. 
Tidak berguna adalah mata yang memandang kecantikan wanita 

milik lain dengan niat yang jahat. 
 

ਤਭਤਥਆ ਰਸਨਾ ਬਜਨ ਅਨ ਸਵਾਦ ॥ 

mithi-aa rasnaa bhojan an savaad. 
false is the tongue which only enjoys delicacies and other worldly 

tastes. 
palsu adalah lidah yang hanya menikmati makanan dan selera 

duniawi yang lain. 
 

ਤਭਤਥਆ ਚਰਨ ਰ ਤਫਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਤਹ ॥ 

mithi-aa charan par bikaar ka-o Dhaaveh. 
Sinful are the feet which run to do evil to others. 

 Berdosa adalah kaki yang berjalan untuk melakukan kejahatan 
kepada orang lain. 
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ਤਭਤਥਆ ਭਨ ਰ ਲਬ ਲੁਬਾਵਤਹ ॥ 

mithi-aa man par lobh lubhaaveh. 
Useless is the mind which is filled with greed for the wealth of 

others. 
Tidak berguna adalah fikiran yang dipenuhi dengan ketamakan 

harta orang lain. 
 

ਤਭਤਥਆ ਤਨ ਨਹੀ ਰਉਕਾਰਾ ॥ 

mithi-aa tan nahee par-upkaaraa. 
Useless is the body which does not do good to others. 

Tidak berguna adalah badan yang tidak berbuat baik kepada 
orang lain. 

 

ਤਭਤਥਆ ਫਾਸੁ ਲਤ ਤਫਕਾਰਾ ॥ 

mithi-aa baas layt bikaaraa. 
Useless is that nose which enjoys the smell of evil. 

Tidak berguna adalah hidung yang menikmati bau kejahatan. 
 

ਤਫਨੁ ਫੂਝ ਤਭਤਥਆ ਸਬ ਬ ॥ 

bin boojhay mithi-aa sabh bha-ay. 
Useless are all the body parts which don‟t understand their true 

purpose. 
Tidak berguna adalah semua bahagian badan yang tidak 

memahami tujuan sebenarnya. 
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ਸਪਲ ਦਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭ ਲ ॥੫॥ 

safal dayh naanak har har naam la-ay. ||5|| 
O‟ Nanak, successful is only that body which recites God‟s 

Name.||5|| 
Wahai Nanak, yang berjaya hanyalah badan yang melafazkan 

Nama Tuhan. || 5 || 
 

ਤਫਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥ 

birthee saakat kee aarjaa. 
The life of the faithless cynic (non-believer) is totally useless. 

Kehidupan penyindir yang tidak jujur (tidak percaya) sama sekali 
tidak berguna. 

 

ਸਾਚ ਤਫਨਾ ਕਹ ਹਵਤ ਸੂਚਾ ॥ 

saach binaa kah hovat soochaa. 
Without remembering the eternal God, how can he be pure? 
Tanpa mengingati Tuhan yang kekal, bagaimana dia dapat 

menjadi suci? 
 

ਤਫਰਥਾ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਤਨੁ ਅੁੰਧ ॥ 

birthaa naam binaa tan anDh. 
Without God‟s Name, useless is the body of the spiritually blind, 

Tanpa Nama Tuhan, tubuh orang yang buta rohani tiada 
gunanya, 
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ਭੁਤਖ ਆਵਤ ਤਾ ਕ ਦੁਰਗੁੰ ਧ ॥ 

mukh aavat taa kai durganDh. 
because from the mouth of such a person, comes the foul smell 

of slander. 
kerana dari mulut orang seperti itu, timbul bau fitnah yang 

busuk. 
 

ਤਫਨੁ ਤਸਭਰਨ ਤਦਨੁ ਰਤਨ ਤਫਰਥਾ ਤਫਹਾਇ ॥ 

bin simran din rain baritha bihaa-ay. 
Without contemplating on God‟s Name, our days and nights pass 

in vain, 
Tanpa memikirkan Nama Tuhan, siang dan malam kita berlalu 

dengan sia-sia, 
 

ਭਘ ਤਫਨਾ ਤਜਉ ਖਤੀ ਜਾਇ ॥ 

maygh binaa ji-o khaytee jaa-ay. 
like the crop which withers without rain. 
seperti tanaman yang layu tanpa hujan. 

 

ਗਤਫਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਫਰਥ ਸਬ ਕਾਭ ॥ 

gobid bhajan bin barithay sabh kaam. 
Without meditation on God‟s Name, all worldly deeds are in vain, 
Tanpa bermeditasi pada Nama Tuhan, semua perbuatan duniawi 

menjadi sia-sia, 
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ਤਜਉ ਤਕਰਨ ਕ ਤਨਰਾਰਥ ਦਾਭ ॥ 

ji-o kirpan kay niraarath daam. 
like the wealth of a miser, which is of no use to him. 

seperti kekayaan si kedekut, yang tidak berguna baginya. 
 

ਧੁੰ ਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ਤ ਜਨ ਤਜਹ ਘਤਟ ਫਤਸ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

Dhan Dhan tay jan jih ghat basi-o har naa-o. 
Truly blessed are those, in whose hearts dwells God‟s Name. 
Mereka benar-benar diberkati, yang di dalam hatinya wujud 

Nama Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਉ ॥੬॥ 

naanak taa kai bal bal jaa-o. ||6|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life to those blessed people. ||6|| 
Wahai Nanak, aku mendedikasikan hidupku untuk orang-orang 

yang diberkati.||6|| 
 

ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਭਾਵਤ ॥ 

rahat avar kachh avar kamaavat. 
One who appear to be religious but his deeds are anything but 

religious. 
Seseorang yang kelihatan beragama tetapi perbuatannya sama 

sekali tidak dianggap beragama. 
 

ਭਤਨ ਨਹੀ ਰੀਤਤ ਭੁਖਹੁ ਗੁੰਢ ਲਾਵਤ ॥ 

man nahee pareet mukhahu gandh laavat. 
There is no love for God in his heart, and yet he talks tall. 
Tidak ada cinta untuk Tuhan di dalam hatinya, namun dia 

bercakap tinggi. 
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ਜਾਨਨਹਾਰ ਰਬੂ ਰਫੀਨ ॥ 

jaananhaar parabhoo parbeen. 
The all-knowing God is very wise. 

Tuhan yang maha Tahu itu sangat bijaksana. 
 

ਫਾਹਤਰ ਬਖ ਨ ਕਾਹੂ ਬੀਨ ॥ 

baahar bhaykh na kaahoo bheen. 
He is not impressed by outward display. 

Dia tidak terpesona dengan paparan luar. 
 

ਅਵਰ ਉਦਸ ਆਤ ਨ ਕਰ ॥ 

avar updaysai aap na karai. 
One who does not practice what he preaches to others, 

Orang yang tidak mempraktikkan apa yang dia dakyah kepada 
orang lain, 

 

ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਭ ਭਰ ॥ 

aavat jaavat janmai marai. 
shall keep suffering in the cycles of birth and death. 

akan terus menderita dalam kitaran kelahiran dan kematian. 
 

ਤਜਸ ਕ ਅੁੰਤਤਰ ਫਸ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰੁ ॥ 

jis kai antar basai nirankaar. 
The one in whose heart dwells the formless God, 

Yang di dalam hatinya semadi Tuhan yang tidak berbentuk 
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ਤਤਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰ ਸੁੰਸਾਰੁ ॥ 

tis kee seekh tarai sansaar. 
the teachings of such a person save the world from the vices. 
ajaran orang seperti itu menyelamatkan dunia dari maksiat. 

 

ਜ ਤੁਭ ਬਾਨੇ ਤਤਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ॥ 

jo tum bhaanay tin parabh jaataa. 
O‟ God, only those who are pleasing to You, have realized You. 
Wahai Tuhan, hanya mereka yang berkenan kepada-Mu, yang 

menyedari-Mu. 
 

ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਰਾਤਾ ॥੭॥ 

naanak un jan charan paraataa. ||7|| 

O‟ nanak, I humbly bow to them. ||7|| 
Wahai nanak, aku dengan rendah hati tunduk kepada mereka  

|| 7 || 
 

ਕਰਉ ਫਨਤੀ ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਬ ੁਜਾਨੈ ॥ 

kara-o bayntee paarbarahm sabh jaanai. 
Whatever I pray for, the all pervading God Knows it all. 
Apa sahaja yang aku doakan, Tuhan yang maha Kuasa 

mengetahui semuanya. 
 

ਅਨਾ ਕੀਆ ਆਤਹ ਭਾਨੈ ॥ 

apnaa kee-aa aapeh maanai. 
He Himself gives honor to His mortal. 

Dia sendiri memberi penghormatan kepada makhluk-Nya. 
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ਆਤਹ ਆ ਆਤ ਕਰਤ ਤਨਫਰਾ ॥ 

aapeh aap aap karat nibayraa. 
He Himself and only by Himself, makes the decisions based upon 

their deeds. 
Dia sendiri dan hanya Dia sendiri, membuat keputusan 

berdasarkan perbuatan mereka. 
 

ਤਕਸ ਦੂਤਰ ਜਨਾਵਤ ਤਕਸ ਫੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥ 

kisai door janaavat kisai bujhaavat nayraa. 
To some, He appears far away, while others perceive Him near 

at hand. 
Bagi sesetengah orang, Dia kelihatan jauh, sementara yang lain 

melihat Dia dekat. 
 

ਉਾਵ ਤਸਆਨ ਸਗਲ ਤ ਰਹਤ ॥ 

upaav si-aanap sagal tay rahat. 
He is beyond all efforts and clever deeds. 

Dia melampaui segala usaha dan perbuatan bijak. 
 

ਸਬ ੁਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਭ ਕੀ ਰਹਤ ॥ 

sabh kachh jaanai aatam kee rahat. 
He knows everything about our spiritual state. 

Dia mengetahui segala-galanya mengenai keadaan rohani kita. 
 

ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay larh laa-ay. 
Whoever is pleasing to Him, He attunes that one to Himself. 
Barang siapa yang disukaiNya, Dia menyesuaikannya dengan 

diri-Nya sendiri. 
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ਥਾਨ ਥਨੁੰ ਤਤਰ ਰਤਹਆ ਸਭਾਇ ॥ 

thaan thanantar rahi-aa samaa-ay. 
He is pervading all places and interspaces. 

Dia meresap ke semua tempat dan ruang persimpangan. 
 

ਸ ਸਵਕੁ ਤਜਸੁ ਤਕਰਾ ਕਰੀ ॥ 

so sayvak jis kirpaa karee. 
Those upon whom He bestows His mercy, become His devotees. 
Mereka yang dikurniakan belas kasih-Nya, menjadi penyembah-

Nya. 
 

ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਜਤ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥ 

nimakh nimakh jap naanak haree. ||8||5|| 

O‟ Nanak, each and every moment, meditate on God.||8||5|| 
Wahai Nanak, setiap saat bermeditasi pada Tuhan. || 8 || 5 || 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਕਾਭ ਕਰਧ ਅਰੁ ਲਬ ਭਹ ਤਫਨਤਸ ਜਾਇ ਅਹੁੰਭਵ ॥ 

kaam kroDh ar lobh moh binas jaa-ay ahamayv. 
May my lust, anger, greed, emotional attachments and egotism 

be destroyed. 
Semoga nafsu, kemarahan, ketamakan, keterikatan emosi dan 

egoisme ku hancur. 
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ਨਾਨਕ ਰਬ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਤਰ ਰਸਾਦ ੁਗੁਰਦਵ ॥੧॥ 

naanak parabh sarnaagatee kar parsaad gurdayv. ||1|| 

Nanak seeks God‟s refuge, O‟ Divine Guru, please bless me with 
Your Grace. 

Nanak meminta pelindungan Tuhan, Wahai Guru Ilahi, tolong 
berkatilah aku dengan Belas Kasih-Mu. 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਛਤੀਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਖਾਤਹ ॥ 

jih parsaad chhateeh amrit khaahi. 
By whose grace you partake many kinds of delicacies; 

Dengan belas kasih Nya, yang kau menikmati banyak jenis 
makanan; 

 

ਤਤਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

tis thaakur ka-o rakh man maahi. 
enshrine that Master within your mind. 

Abadikan Guru itu yang di dalam fikiranmu. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਗੁੰ ਧਤ ਤਤਨ ਲਾਵਤਹ ॥ 

jih parsaad suganDhat tan laaveh. 
By whose grace, you apply perfumes to your body; 

Dengan belas kasih Nya, kau menggunakan minyak wangi pada 
badanmu; 
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ਤਤਸ ਕਉ ਤਸਭਰਤ ਰਭ ਗਤਤ ਾਵਤਹ ॥ 

tis ka-o simrat param gat paavahi. 
by remembering Him, you shall achieve the supreme spiritual 

status. 
dengan mengingati-Nya, kau akan mencapai status kerohanian 

tertinggi. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਫਸਤਹ ਸੁਖ ਭੁੰਦਤਰ ॥ 

jih parsaad baseh sukh mandar. 
By whose grace, there is peace in your heart; 

Dengan belas kasih Nya, ada kedamaian di hatimu; 
 

ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਇ ਸਦਾ ਭਨ ਅੁੰਦਤਰ ॥ 

tiseh Dhi-aa-ay sadaa man andar. 
meditate forever on Him within your mind. 

bermeditasi selama-lamanya pada Dia di dalam fikiranmu. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਗਰਹ ਸੁੰ ਤਗ ਸੁਖ ਫਸਨਾ ॥ 

jih parsaad garih sang sukh basnaa. 
By whose Grace, you live with your family in peace; 

Dengan belas kasih Nya, kau tinggal dengan keluarga kau dalam 
kedamaian; 

 

ਆਠ ਹਰ ਤਸਭਰਹੁ ਤਤਸੁ ਰਸਨਾ ॥ 

aath pahar simrahu tis rasnaa. 
always remember Him by reciting His Name, 

selalulah mengingati Dia dengan membaca Nama-Nya, 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਰੁੰਗ ਰਸ ਬਗ ॥ 

jih parsaad rang ras bhog. 
By whose Grace, you enjoy tastes and pleasures of worldly 

things; 
Dengan berkat Nya, kau menikmati selera dan kesenangan dari 

perkara-perkara duniawi; 
 

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤਧਆਈ ਤਧਆਵਨ ਜਗ ॥੧॥ 

naanak sadaa Dhi-aa-ee-ai Dhi-aavan jog. ||1|| 

O‟ Nanak, meditate forever on the One, who is worthy of 
meditation. ||1|| 

Wahai Nanak, bermeditasi lah selamanya pada yang Satu-
satunya, yang layak bermeditasi.||1|| 

 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਾਟ ਟੁੰਫਰ ਹਢਾਵਤਹ ॥ 

jih parsaad paat patambar hadhaaveh. 
By whose grace, you wear silks and other expensive clothes; 

Dengan belas kasih Nya, kau memakai sutera dan pakaian mahal 
lain; 

 

ਤਤਸਤਹ ਤਤਆਤਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਬਾਵਤਹ ॥ 

tiseh ti-aag kat avar lubhaaveh. 
Why forsake Him and indulge in other greeds? 

Mengapa meninggalkan Dia dan menikmati kerakusan yang lain? 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਜ ਸਈਜ ॥ 

jih parsaad sukh sayj so-eejai. 
By whose Grace, you sleep in a cozy bed; 

Dengan belas kasih Nya, kau tidur di tempat tidur yang selesa; 
 

ਭਨ ਆਠ ਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜ ॥ 

man aath pahar taa kaa jas gaaveejai. 
O‟ my mind, sing His Praises, twenty-four hours a day. 

Wahai fikiranku, nyanyikan puji-Pujian-Nya, dua puluh empat 
jam sehari. 

 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੁਝੁ ਸਬੁ ਕਊ ਭਾਨੈ ॥ 

jih parsaad tujh sabh ko-oo maanai. 
By whose Grace, you are honored by everyone; 

Dengan Belas KasihNya, kau dihormati oleh semua orang; 
 

ਭੁਤਖ ਤਾ ਕ ਜਸੁ ਰਸਨ ਫਖਾਨੈ ॥ 

mukh taa ko jas rasan bakhaanai. 
always recite His praises. 

sentiasa mengucapkan puji-pujianNya. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਰਹਤਾ ਧਰਭੁ ॥ 

jih parsaad tayro rahtaa Dharam. 
By whose grace, you are able to remain righteous. 

Dengan belas kasih Nya, kau akan tetap dalam kebenaran. 
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ਭਨ ਸਦਾ ਤਧਆਇ ਕਵਲ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥ 

man sadaa Dhi-aa-ay kayval paarbarahm. 
O‟ my mind, meditate continually on that Supreme God. 

Wahai fikiranku, terus lah bermeditasi pada Tuhan Yang Maha 
Tinggi itu. 

 

ਰਬ ਜੀ ਜਤ ਦਰਗਹ ਭਾਨੁ ਾਵਤਹ ॥ 

parabh jee japat dargeh maan paavahi. 
Meditating on God, you shall be honored in His Court; 

Bermeditasi kepada Tuhan, kau akan dihormati di Mahkamah-
Nya; 

 

ਨਾਨਕ ਤਤ ਸਤੀ ਘਤਰ ਜਾਵਤਹ ॥੨॥ 

naanak pat saytee ghar jaaveh. ||2|| 

O‟ Nanak, you shall return to your true home with honor. 
Wahai Nanak, kau akan kembali ke rumahmu yang sebenar 

dengan penuh penghormatan. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਆਰਗ ਕੁੰਚਨ ਦਹੀ ॥ 

jih parsaad aarog kanchan dayhee. 
By whose grace, you have a healthy, beautiful body; 

Dengan belas kasih Nya, kau mempunyai badan yang sihat dan 
cantik; 

 

ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ਤਤਸੁ ਰਾਭ ਸਨੇਹੀ ॥ 

liv laavhu tis raam sanayhee. 
attune yourself to that Loving God. 

menyesuaikan diri dengan Tuhan yang Pengasih itu. 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰਾ ਲਾ ਰਹਤ ॥ 

jih parsaad tayraa olaa rahat. 
By whose Grace, your honor is preserved; 

Dengan Belas Kasih Nya, kehormatanmu terpelihara; 
 

ਭਨ ਸੁਖੁ ਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ 

man sukh paavahi har har jas kahat. 
O‟ my mind, achieve eternal peace by singing His Praises. 

Wahai fikiranku, capai kedamaian abadi dengan menyanyikan 
Puji-Pujian-Nya. 

 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਸਗਲ ਤਛਦਰ ਢਾਕ ॥ 

jih parsaad tayray sagal chhidar dhaakay. 
By whose grace, all your shortcomings remain unexposed; 
Dengan belas kasih Nya, semua kekuranganmu tetap tidak 

tersingkap; 
 

ਭਨ ਸਰਨੀ ਰੁ ਠਾਕੁਰ ਰਬ ਤਾ ਕ ॥ 

man sarnee par thaakur parabh taa kai. 
O‟ my mind, seek the refuge of that God, our Master. 

Wahai fikiranku, cari pelindungan Tuhan itu, Tuan kita. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੁਝੁ ਕ ਨ ਹੂਚ ॥ 

jih parsaad tujh ko na pahoochai. 
By whose Grace, no one can rival you; 

Dengan belas kasih Nya, tiada siapa yang dapat menandingimu; 



107 
 

 

ਭਨ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਭਰਹੁ ਰਬ ਊਚ ॥ 

man saas saas simrahu parabh oochay. 
O‟ my mind, remember that Almighty God with each and every 

breath.Wahai fikiranku, ingatlah bahawa Tuhan Yang Maha 
Kuasa dengan setiap nafas. 

 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਾਈ ਦੁਲਬ ਦਹ ॥ 

jih parsaad paa-ee darulabh dayh. 
By whose Grace, you are blessed this precious human body; 

Dengan Belas Kasih Nya, kau dikurniakan tubuh manusia yang 
berharga ini; 

 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਹ ॥੩॥ 

naanak taa kee bhagat karayh. ||3|| 

O‟ Nanak, worship Him with love and devotion. ||3|| 
Wahai Nanak, sembahlah Dia dengan kasih dan pengabdian. || 3 

|| 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਆਬੂਖਨ ਤਹਰੀਜ ॥ 

jih parsaad aabhookhan pehreejai. 
By whose grace, you wear expensive jewelry; 

Dengan Belas Kasih Nya, kau memakai perhiasan yang mahal; 
 

ਭਨ ਤਤਸੁ ਤਸਭਰਤ ਤਕਉ ਆਲਸ ੁਕੀਜ ॥ 

man tis simrat ki-o aalas keejai. 
O‟ my mind, why be lazy in remembering Him? 

Wahai fikiranku, mengapa malas mengingati Dia? 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਅਸਵ ਹਸਤਤ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

jih parsaad asav hasat asvaaree. 
By whose Grace, you have horses and elephants to ride 

(expensive vehicles); 
Dengan Belas Kasih Nya, kau mempunyai kuda dan gajah untuk 

ditunggang (kenderaan mahal); 
 

ਭਨ ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਕਫਹੂ ਨ ਤਫਸਾਰੀ ॥ 

man tis parabh ka-o kabhoo na bisaaree. 
O‟ mind, never forget that God. 

Wahai fikiran, jangan lupakan Tuhan itu. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਫਾਗ ਤਭਲਖ ਧਨਾ ॥ 

jih parsaad baag milakh Dhanaa. 
By whose Grace, you have land, gardens and wealth; 

Dengan belas kasih Nya, kau mempunyai tanah, kebun dan 
kekayaan; 

 

ਰਾਖੁ ਰਇ ਰਬੁ ਅੁਨੇ ਭਨਾ ॥ 

raakh paro-ay parabh apunay manaa. 
Keep that God enshrined in your heart. 

Semadikan Tuhan itu dan abadikan di dalam hatimu. 
 

ਤਜਤਨ ਤਰੀ ਭਨ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥ 

jin tayree man banat banaa-ee. 
O‟ my mind, the One who fashioned you as human being 
Wahai fikiranku, Dia yang menjadikanmu sebagai manusia 
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ਊਠਤ ਫਠਤ ਸਦ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਈ ॥ 

oothat baithat sad tiseh Dhi-aa-ee. 
always meditate on Him in every situation. 

sentiasa bermeditasi pada-Nya dalam setiap keadaan. 
 

ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਇ ਜ ਕ ਅਲਖ ॥ 

tiseh Dhi-aa-ay jo ayk alkhai. 
Meditate on Him who is unique and incomprehensible. 

Bermeditasilah pada Dia yang unik dan tidak dapat difahami. 
 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤਰੀ ਰਖ ॥੪॥ 

eehaa oohaa naanak tayree rakhai. ||4|| 

O‟ Nanak, He shall save you here and hereafter ||4|| 
Wahai Nanak, Dia akan menyelamatkan kau di sini dan akhirat || 

4 || 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਕਰਤਹ ੁੁੰ ਨ ਫਹੁ ਦਾਨ ॥ 

jih parsaad karahi punn baho daan. 
By whose Grace, you give donations in abundance to charities, 
Dengan Belas Kasih Nya, kau banyak bersedekah kepada badan 

amal, 
 

ਭਨ ਆਠ ਹਰ ਕਤਰ ਤਤਸ ਕਾ ਤਧਆਨ ॥ 

man aath pahar kar tis kaa Dhi-aan. 
O‟ my mind, remember Him, twenty-four hours a day. 

Wahai fikiranku, ingatlah Dia, dua puluh empat jam sehari. 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੂ ਆਚਾਰ ਤਫਉਹਾਰੀ ॥ 

jih parsaad too aachaar bi-uhaaree. 
By whose Grace, you perform religious rituals and worldly duties; 
Dengan Belas KasihNya , kau melakukan ritual keagamaan dan 

tugas duniawi; 
 

ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਤਾਰੀ ॥ 

tis parabh ka-o saas saas chitaaree. 
remember that God with each and every breath. 

ingatlah Tuhan dengan setiap nafas. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰਾ ਸੁੁੰ ਦਰ ਰੂੁ ॥ 

jih parsaad tayraa sundar roop. 
By whose grace, you got this beautiful looking body; 

Dengan Belas KasihNya, kau mendapatkan badan yang cantik ini; 
 

ਸ ਰਬੁ ਤਸਭਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂੁ ॥ 

so parabh simrahu sadaa anoop. 
always remember that incomparably Beautiful God. 

sentiasa ingat Tuhan yang sangat indah itu. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਤ ॥ 

jih parsaad tayree neekee jaat. 
By whose grace, you have received this great human form of life, 
Dengan Belas Kasih Nya, kau telah menerima bentuk kehidupan 

manusia yang hebat ini, 
 



111 
 

ਸ ਰਬੁ ਤਸਭਤਰ ਸਦਾ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥ 

so parabh simar sadaa din raat. 
always, day and night, remember that God. 

sentiasa, siang dan malam, ingatlah Tuhan itu. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰੀ ਤਤ ਰਹ ॥ 

jih parsaad tayree pat rahai. 
By whose Grace, your honor is preserved; 

Dengan Belas KasihNya, kehormatanmu terpelihara; 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹ ॥੫॥ 

gur parsaad naanak jas kahai. ||5|| 

O‟ Nanak, recite His praises by the Guru‟s grace. ||5|| 
Wahai Nanak, bacakan puji-pujian-Nya dengan Belas Kasih Guru. 

|| 5 || 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਨਤਹ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥ 

jih parsaad suneh karan naad. 
By whose grace, you listen to the melodious sounds with your 

ears. 
Dengan Belas KasihNya, kau mendengar suara merdu dengan 

telingamu. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਖਤਹ ਤਫਸਭਾਦ ॥ 

jih parsaad paykheh bismaad. 
By whose Grace, you behold amazing wonders. 

Dengan belas kasih Nya, kau melihat keajaiban yang 
menakjubkan 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਫਲਤਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸਨਾ ॥ 

jih parsaad boleh amrit rasnaa. 
By whose Grace, you speak ambrosial words with your tongue. 
Dengan Belas kasih Nya, kau mengucapkan kata-kata penuh 

nikmat dengan lidahmu. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਹਜ ਫਸਨਾ ॥ 

jih parsaad sukh sehjay basnaa. 
By whose Grace, you are intuitively at peace. 

Dengan Belas KasihNya, kau berada dalam kedamaian secara 
intuitif. 

 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਤਹ ॥ 

jih parsaad hasat kar chaleh. 
By whose Grace, your hands and feet move and work. 

Dengan Belas KasiNya, tangan dan kakimu bergerak dan 
berfungsi. 

 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁੰੂਰਨ ਪਲਤਹ ॥ 

jih parsaad sampooran faleh. 
By whose Grace, you are completely successful in life. 

Dengan Belas Kasih Nya, kau benar-benar berjaya dalam hidup. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਰਭ ਗਤਤ ਾਵਤਹ ॥ 

jih parsaad param gat paavahi. 
By whose Grace, you obtain the supreme spiritual status. 

Dengan Belas KasihNya, kau memperoleh status kerohanian 
tertinggi. 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਭਾਵਤਹ ॥ 

jih parsaad sukh sahj samaaveh. 
By whose Grace, you are intuitively absorbed into eternal peace. 

Dengan Belas KasiNya, secara intuitif kau diserap ke dalam 
kedamaian abadi. 

 

ਸਾ ਰਬੁ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥ 

aisaa parabh ti-aag avar kat laagahu. 
Why forsake such God, and attach yourself to another? 

Mengapa melupakan Tuhan seperti itu, dan menghubungkan diri 
dengan yang lain? 

 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥ 

gur parsaad naanak man jaagahu. ||6|| 

O‟ Nanak, by the Guru‟s grace awaken your mind from spiritual 
ignorance.||6|| 

Wahai Nanak, dengan Belas Kasih Guru, bangunkan mindamu 
dari kebodohan rohani. || 6 || 

 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੂੁੰ  ਰਗਟੁ ਸੁੰਸਾਤਰ ॥ 

jih parsaad tooN pargat sansaar. 
By whose Grace, you are famous all over the world; 

Dengan Belas KasihNya, kau terkenal di seluruh dunia; 
 

ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਭੂਤਲ ਨ ਭਨਹੁ ਤਫਸਾਤਰ ॥ 

tis parabh ka-o mool na manhu bisaar. 
never forget such God from your mind. 

jangan lupakan Tuhan seperti itu dari fikiranmu 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰਾ ਰਤਾੁ ॥ 

jih parsaad tayraa partaap. 
By whose Grace, you have prestige; 

Dengan Belas KasihNya, kau mempunyai prestij; 
 

ਰ ਭਨ ਭੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾ ੁ॥ 

ray man moorh too taa ka-o jaap. 
O‟ foolish mind, meditate on Him! 

Wahai akal yang bodoh, bermeditasi lah pada-Nya! 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਕਾਰਜ ੂਰ ॥ 

jih parsaad tayray kaaraj pooray. 
By whose grace, all your tasks are accomplished; 

Dengan Belas KasihNya, semua tugas kau diselesaikan; 
 

ਤਤਸਤਹ ਜਾਨੁ ਭਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ॥ 

tiseh jaan man sadaa hajooray. 
O‟ my mind, always feel His presence with you. 

Wahai fikiranku, selalu lah merasakan kehadiran-Nya 
bersamamu. 

 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੂੁੰ  ਾਵਤਹ ਸਾਚੁ ॥ 

jih parsaad tooN paavahi saach. 
By Whose Grace, you find the Truth, 

Dengan Belas KasihNya, kau menjumpai Kebenaran, 
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ਰ ਭਨ ਭਰ ਤੂੁੰ  ਤਾ ਤਸਉ ਰਾਚੁ ॥ 

ray man mayray tooN taa si-o raach. 
O‟ my mind, immerse yourself into Him. 

Wahai fikiranku, tanamkan lah dirimu kepada-Nya. 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸਬ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥ 

jih parsaad sabh kee gat ho-ay. 
By whose Grace, everyone is saved from worldly evils; 

Dengan Belas KasihNya, semua orang diselamatkan dari 
kejahatan duniawi; 

 

ਨਾਨਕ ਜਾ ੁਜ ਜੁ ਸਇ ॥੭॥ 

naanak jaap japai jap so-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, sing His praises and meditate on His Name. ||7|| 
Wahai Nanak, nyanyikan puji-pujian-Nya dan bermeditasi lah 

pada Nama-Nya.||7|| 
 

ਆਤ ਜਾ ਜ ਸ ਨਾਉ ॥ 

aap japaa-ay japai so naa-o. 
Only that person meditates on His Name, whom He Himself 

inspires to meditate. 
Hanya orang itu yang bermeditasi pada Nama-Nya, yang Dia 

sendiri inspirasikan untuk bermeditasi. 



116 
 

 

ਆਤ ਗਾਵਾ ਸੁ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

aap gaavaa-ai so har gun gaa-o. 
Only that person sings God‟s virtues, whom He himself inspire to 

do so. 
Hanya orang itu yang menyanyikan kebaikan Tuhan, yang Dia 

sendiri menggalakkan dirinya untuk melakukannya. 
 

ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਹਇ ਰਗਾਸੁ ॥ 

parabh kirpaa tay ho-ay pargaas. 

By God's Grace, the mind is enlightened with divine knowledge. 

Dengan Belas Kasih Tuhan, fikiran diberikan pencerahan dengan 
pengetahuan Ilahi. 

 

ਰਬੂ ਦਇਆ ਤ ਕਭਲ ਤਫਗਾਸੁ ॥ 

parabhoo da-i-aa tay kamal bigaas. 

By God‟s mercy, the heart is delighted like lotus flower. 

Dengan Belas Kasih Tuhan, hati berasa gembira seperti bunga 
teratai. 

 

ਰਬ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ਫਸ ਭਤਨ ਸਇ ॥ 

parabh suparsan basai man so-ay. 

When God is extremely pleased, He comes to dwell in the mind. 

Ketika Tuhan sangat gembira, Dia datang untuk menetap di 

dalam fikiran. 
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ਰਬ ਦਇਆ ਤ ਭਤਤ ਊਤਭ ਹਇ ॥ 

parabh da-i-aa tay mat ootam ho-ay. 

By God's Kind Mercy, the intellect is (spiritually) exalted. 

Dengan Belas Kasih Tuhan, akal (rohani) ditinggikan. 
 

ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਰਬ ਤਰੀ ਭਇਆ ॥ 

sarab niDhaan parabh tayree ma-i-aa. 

O‟ God, in Your Mercy are all the treasures of the world. 

Wahai Tuhan, dalam Belas Kasih-Mu adanya semua harta dunia. 
 

ਆਹ ੁਕਛੂ ਨ ਤਕਨਹੂ ਲਇਆ ॥ 

aaphu kachhoo na kinhoo la-i-aa. 

No one receives anything by himself. 

Tiada siapa yang menerima apa-apa dengan sendirinya. 
 

ਤਜਤ ੁਤਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਤਤੁ ਲਗਤਹ ਹਤਰ ਨਾਥ ॥ 

jit jit laavhu tit lageh har naath. 

O‟ God, people do whatever You make them do. 

Wahai Tuhan, manusia melakukan apa sahaja yang Engkau 

mahu mereka lakukan. 
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ਨਾਨਕ ਇਨ ਕ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥ 

naanak in kai kachhoo na haath. ||8||6|| 

O Nanak, nothing is in their hands. ||8||6|| 

Wahai Nanak, tiada apa dalam tangan mereka. || 8 || 6 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 

Salok: 
 

ਅਗਭ ਅਗਾਤਧ ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਇ ॥ 

agam agaaDh paarbarahm so-ay. 

Unapproachable and Unfathomable is the Supreme God; 

Tidak dapat didekati dan tidak dapat difahami adalah Tuhan 
Yang Maha Tinggi; 

 

ਜ ਜ ਕਹ ਸ ੁਭੁਕਤਾ ਹਇ ॥ 

jo jo kahai so muktaa ho-ay. 

whosoever recites His Name with love and devotion, is liberated 

from vices.. 

barangsiapa membacakan Nama-Nya dengan cinta dan 

pengabdian, dibebaskan dari maksiat. 
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ਸੁਤਨ ਭੀਤਾ ਨਾਨਕੁ ਤਫਨਵੁੰਤਾ ॥ 

sun meetaa naanak binvantaa. 

Listen, O‟ friends, Nanak submits. 

Dengarlah, Wahai sahabat sekalian, Nanak mengemukakan. 
 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥ 

saaDh janaa kee achraj kathaa. ||1|| 

Amazing is the description of virtues of the saints.||1|| 

Menakjubkan adalah penerangan tentang sifat kebaikan orang-
orang kudus.|| 1 || 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 

Astapadee: 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭੁਖ ਊਜਲ ਹਤ ॥ 

saaDh kai sang mukh oojal hot. 

In the company ofSaints, spiritual radiance (honor) is obtained. 

Dengan mendekati Orang Kudus, cahaya rohani (kehormatan) 

diperoleh. 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਭਲੁ ਸਗਲੀ ਖਤ ॥ 

saaDhsang mal saglee khot. 

In the Company of the Holy, all filth of vices is removed. 

Dengan mendekati Yang Suci, segala kekotoran dihapuskan. 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

saaDh kai sang mitai abhimaan. 

In the company of the Saints, egotism is destroyed. 

Dengan mendekati Orang Kudus, egoisme dihancurkan. 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਰਗਟ ਸੁਤਗਆਨੁ ॥ 

saaDh kai sang pargatai sugi-aan. 

In the Company of the Holy, spiritual wisdom is revealed. 

Dengan mendekati Yang Suci, kebijaksanaan rohani terdedah. 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਫੁਝ ਰਬੁ ਨੇਰਾ ॥ 

saaDh kai sang bujhai parabh nayraa. 

In the Company of the Holy, God is felt to be near at hand. 

Dengan mendekati Yang Suci, Tuhan terasa dekat. 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਬ ੁਹਤ ਤਨਫਰਾ ॥ 

saaDhsang sabh hot nibayraa. 

In the Company of the Holy, all conflicts about vices or evil 

deeds are settled. 

Dengan mendekati Yang Suci, semua konflik mengenai maksiat 
atau perbuatan jahat diselesaikan. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਨਾਭ ਰਤਨੁ ॥ 

saaDh kai sang paa-ay naam ratan. 

In the Company of the Holy, one is blessed with the priceless 

Naam. is obtained. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang dikurniakan Naam yang 
tidak ternilai harganya. diperoleh. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕ ਊਤਰ ਜਤਨੁ ॥ 

saaDh kai sang ayk oopar jatan. 

In the company of the Saints, one strives only to realize God. 

Dengan mendekati Orang Kudus, seseorang berusaha hanya 
untuk menyedari Tuhan. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਫਰਨੈ ਕਉਨੁ ਰਾਨੀ ॥ 

saaDh kee mahimaa barnai ka-un paraanee. 

Who can describe the glory of the Saints? 

Siapa yang dapat menggambarkan kemuliaan Orang Kudus? 
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ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਰਬ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨੀ ॥੧॥ 

naanak saaDh kee sobhaa parabh maahi samaanee. ||1|| 

O‟ Nanak, the glory of the Saints is the glory of God Himself. 

||1|| 

Wahai Nanak, kemuliaan Orang Kudus adalah kemuliaan Tuhan 
sendiri. || 1 || 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਅਗਚਰੁ ਤਭਲ  ॥ 

saaDh kai sang agochar milai. 

In the Company of the Holy, one realizes the Incomprehensible 

God. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang menyedari Tuhan yang 
tidak dapat difahami. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਦਾ ਰਪੁਲ  ॥ 

saaDh kai sang sadaa parfulai. 

In the Company of the Holy, one is always full of joy. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang selalu penuh dengan 
kegembiraan. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਆਵਤਹ ਫਤਸ ੁੰਚਾ ॥ 

saaDh kai sang aavahi bas panchaa. 

In the Company of the Holy, the five passions come under 

control. 

Dengan mendekati Yang Suci, lima nafsu terkawal. 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ ਬੁੁੰ ਚਾ ॥ 

saaDhsang amrit ras bhunchaa. 

In the Company of the Holy, one relishes the ambrosial nectar of 

God‟s Name. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang menikmati nektar 
ambrosial Nama Tuhan. 

 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਇ ਸਬ ਕੀ ਰਨ ॥ 

saaDhsang ho-ay sabh kee rayn. 

In the Company of the Holy, one becomes extremely humble to 

all. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang menjadi sangat rendah 
hati kepada semua. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਨ ਹਰ ਫਨ ॥ 

saaDh kai sang manohar bain. 

In the Company of the Holy, one's speech becomes enticing. 

Dengan mendekati yang Suci, ucapan seseorang menjadi 
menarik. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਕਤਹੂੁੰ  ਧਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na katahooN Dhaavai. 

In the Company of the Saints, the mind does not wander. 

Dengan mendekati Orang Kudus, akal tidak berkeliaran. 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅਸਤਥਤਤ ਭਨੁ ਾਵ ॥ 

saaDhsang asthit man paavai. 

In the Company of the Holy, the mind enters the state of eternal 

peace. 

Dengan mendekati Yang Suci, pemikiran memasuki keadaan 
tenang yang kekal. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇਆ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ॥ 

saaDh kai sang maa-i-aa tay bhinn. 

In the Holy congregation, one remains detached from worldly 

attractions. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang tetap terasing dari 
tarikan duniawi. 

 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਨਾਨਕ ਰਬ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥੨॥ 

saaDhsang naanak parabh suparsan. 

O‟ Nanak, God is totally pleased with one who joins the holy 

congregation. ||2|| 

Wahai Nanak, Tuhan benar-benar senang dengan orang yang 
bergabung dalam sidang Suci. || 2 || 

 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਦੁਸਭਨ ਸਤਬ ਭੀਤ ॥ 

saaDhsang dusman sabh meet. 

In the Company of the Holy, all enemies appear like friends. 

Dengan mendekati Yang Suci, semua musuh muncul seperti 

kawan. 
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ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਹਾ ੁਨੀਤ ॥ 

saaDhoo kai sang mahaa puneet. 

In the Company of the Holy, one‟s mind becomes totally 

immaculate. 

Dengan mendekati Yang Suci, fikiran seseorang menjadi 
sempurna. 

 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਕਸ ਤਸਉ ਨਹੀ ਫਰੁ ॥ 

saaDhsang kis si-o nahee bair. 

In the company of the saints, one bears no enmity towards 

anybody. 

Dengan mendekati Orang Kudus, seseorang tidak memusuhi 
orang lain. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਫੀਗਾ ਰੁ ॥ 

saaDh kai sang na beegaa pair. 

In the Company of the Holy, one does not take steps in the 

wrong direction. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang tidak mengambil 
langkah-langkah ke arah yang salah. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਾਹੀ ਕ ਭੁੰਦਾ ॥ 

saaDh kai sang naahee ko mandaa 

In the Company of the Saints, no one seems evil. 

 Dengan mendekati Orang Kudus, tiada siapa yang kelihatan 

jahat. 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਾਨੇ ਰਭਾਨੁੰ ਦਾ ॥ 

saaDhsang jaanay parmaanandaa. 

In the Company of the Holy, one realizes all pervading Master of 

supreme bliss. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang menyedari semua 
mahir menyerap kebahagiaan tertinggi. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾੁ ॥ 

saaDh kai sang naahee ha-o taap. 

In the Company of the Holy, the fever of ego departs. 

Dengan mendekati Yang Suci, demam ego menghilang. 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਜ ਸਬ ੁਆ ੁ॥ 

saaDh kai sang tajai sabh aap. 

In the Company of the Holy, one renounces all selfishness. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang meninggalkan semua 
kepentingan diri sendiri. 

 

ਆ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਫਡਾਈ ॥ 

aapay jaanai saaDh badaa-ee. 

Only He Himself knows the greatness of the Saints. 

Hanya Dia sendiri yang mengetahui kehebatan Orang Kudus. 
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ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਬੂ ਫਤਨ ਆਈ ॥੩॥ 

naanak saaDh parabhoo ban aa-ee. ||3|| 

O‟ Nanak, the Holy are in harmony with God. ||3|| 

Wahai Nanak, Yang Suci berada dalam keharmonian dengan 
Tuhan || 3 || 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਕਫਹੂ ਧਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na kabhoo Dhaavai. 

In the Company of the Holy, one‟s mind never wanders. 

Dengan mendekati Yang Suci, fikiran seseorang tidak pernah 
berkeliaran. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਾਵ ॥ 

saaDh kai sang sadaa sukh paavai. 

In the Company of the Holy, one receives everlasting peace. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang mendapat kedamaian 
yang kekal. 

 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਫਸਤੁ ਅਗਚਰ ਲਹ ॥ 

saaDhsang basat agochar lahai. 

In the Holy congregation, one obtains the incomprehensible 

wealth of Naam. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang memperoleh kekayaan 

Naam yang tidak dapat difahami. 
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ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਅਜਰੁ ਸਹ ॥ 

saaDhoo kai sang ajar sahai. 

In the Company of the Holy, one can endure the unendurable. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang dapat bertahan dalam 
hal yang tidak dapat ditanggung. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਫਸ ਥਾਤਨ ਊਚ ॥ 

saaDh kai sang basai thaan oochai. 

In the Company of the Holy, one dwells in the highest state of 

spiritually. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang berada dalam keadaan 
rohani tertinggi. 

 

ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਹਤਲ ਹੂਚ ॥ 

saaDhoo kai sang mahal pahoochai. 

In the company of the Saints, one experiences the presence of 

God within. 

Dengan mendekati Orang Kudus, seseorang mengalami 
kehadiran Tuhan di dalam diri. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਦਰੜ ਸਤਬ ਧਰਭ ॥ 

saaDh kai sang darirhai sabh Dharam. 

In the company of the saints, one fully comprehends the 

righteous duties. 

Dengan mendekati orang kudus, seseorang memahami 

sepenuhnya tugas-tugas yang benar. 
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕਵਲ ਾਰਫਰਹਭ ॥ 

saaDh kai sang kayval paarbarahm. 

In the Company of the Holy, one sees only God pervading 

everywhere. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang hanya melihat Tuhan 
yang berada di mana-mana. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਨਾਭ ਤਨਧਾਨ ॥ 

saaDh kai sang paa-ay naam niDhaan. 

In the Company of the Holy, one is blessed with the treasure of 

the Naam. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang diberkati dengan harta 
Naam. 

 

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕ ਕੁਰਫਾਨ ॥੪॥ 

naanak saaDhoo kai kurbaan. ||4|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life to those pious persons.||4|| 

Wahai Nanak, aku mengabdikan hidupku untuk orang-orang 
yang taat pada agama itu. || 4 || 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਬ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ॥ 

saaDh kai sang sabh kul uDhaarai. 

In the Company of the Holy, one saves all of one‟s lineage from 

vices. 

Dengan mendekati Yang Kudus, seseorang menyelamatkan 

semuaketurunanya dari keburukan. 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਾਜਨ ਭੀਤ ਕੁਟੁੰ ਫ ਤਨਸਤਾਰ ॥ 

saaDhsang saajan meet kutamb nistaarai. 

In the Company of the Holy, one helps his friends and family 

swim across the world-ocean of vices. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang membantu rakan dan 
keluarganya berenang menyeberangi lautan maksiat dunia. 

 

ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸ ਧਨੁ ਾਵ ॥ 

saaDhoo kai sang so Dhan paavai. 

In the Company of the Holy, that true wealth of Naam is 

received. 

Dengan mendekati Yang Suci, kekayaan Naam yang sebenarnya 
diterima. 

 

ਤਜਸੁ ਧਨ ਤ ਸਬ ੁਕ ਵਰਸਾਵ ॥ 

jis Dhan tay sabh ko varsaavai. 

Everyone becomes eminent from that wealth of Naam. 

Semua orang menjadi tersohor dengan kekayaan Naam. 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਧਰਭ ਰਾਇ ਕਰ ਸਵਾ ॥ 

saaDhsang Dharam raa-ay karay sayvaa. 

In the holy congregation, one is honored by the righteous judge 

of God‟s court. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang dihormati oleh hakim 

pengadilan Tuhan yang adil. 
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਬਾ ਸੁਰਦਵਾ ॥ 

saaDh kai sang sobhaa surdayvaa. 

In the Company of the Holy, one is praised by the angels. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang dipuji oleh para 
malaikat. 

 

ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਲਾਇਨ ॥ 

saaDhoo kai sang paap palaa-in. 

In the Company of the Holy, one's sins are destroyed. 

Dengan mendekati Yang Suci, dosa seseorang dihancurkan. 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥ 

saaDhsang amrit gun gaa-in. 

In the Company of the Holy, one sings the ambrosial virtues of 

God. 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang menyanyikan kebaikan 
Tuhan yang suci murni. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਰਫ ਥਾਨ ਗੁੰ ਤਭ ॥ 

saaDh kai sang sarab thaan gamm. 

In the company of Saints, all places become accessible 

(one escalates to a high spiritual level). 

Dengan mendekati Orang Kudus, semua tempat menjadi mudah 

dilalui (seseorang meningkat ke tahap kerohanian yang tinggi). 
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ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਪਲ ਜਨੁੰ ਭ ॥੫॥ 

naanak saaDh kai sang safal jannam. ||5|| 

O‟ Nanak, one‟s life becomes fruitful in the company of the 
saints. ||5|| 

Wahai Nanak, kehidupan seseorang membuahkan hasil (baik) 
dengan bergaul dengan orang-orang kudus. || 5 || 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥ 

saaDh kai sang nahee kachh ghaal. 
In the holy congregation, there is no struggle such as penances, 

Di dalam jemaah Yang Suci, tidak ada perjuangan seperti 
penebusan dosa, 

 

ਦਰਸਨੁ ਬਟਤ ਹਤ ਤਨਹਾਲ ॥ 

darsan bhaytat hot nihaal. 
because a blessed vision of the Saints, brings a sublime 

happiness. 
kerana visi Orang Kudus yang diberkati, membawa kebahagiaan 

yang luar biasa. 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰ ॥ 

saaDh kai sang kalookhat harai. 
In the company of Saints, one is absolved of his sins. 

Dengan mendekati Orang Kudus, seseorang dibebaskan dari 
dosa-dosanya. 
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਰਕ ਰਹਰ ॥ 

saaDh kai sang narak parharai. 
In the company of Saints one is saved from hell. 

Dengan mendekati Orang Kudus seseorang diselamatkan dari 
neraka. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹਲਾ ॥ 

saaDh kai sang eehaa oohaa suhaylaa. 
In the Company of the Holy, one is happy here and hereafter. 
Dengan mendekati Yang Suci, seseorang bahagia di sini dan di 

akhirat. 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਫਛੁਰਤ ਹਤਰ ਭਲਾ ॥ 

saaDhsang bichhurat har maylaa. 
In the Company of the Holy, the separated ones are reunited 

with God. 
Dengan mendekati Yang Suci, yang terpisah disatukan dengan 

Tuhan. 
 

ਜ ਇਛ ਸਈ ਪਲੁ ਾਵ ॥ 

jo ichhai so-ee fal paavai. 
One‟s all desires are fulfilled, 

Kehendak seseorang dipenuhi. 
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਤਫਰਥਾ ਜਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na birthaa jaavai. 
because in the Company of the Holy, no one goes empty-

handed. 
Kerana dengan mendekati Yang Suci, Tiada siapa yang akan 

pergi dengan tangan kosong. 
 

ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਾਧ ਤਰਦ ਫਸ ॥ 

paarbarahm saaDh rid basai. 
The Supreme God dwells in the hearts of the Saints. 

Tuhan Yang Tertinggi menetap di dalam hati Orang Kudus. 
 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੁਤਨ ਰਸ ॥੬॥ 

naanak uDhrai saaDh sun rasai. ||6|| 

O‟ Nanak, listening to the sweet words of the Holy, one is saved 
from vices.||6|| 

Wahai Nanak, mendengarkan kata-kata manis Yang Suci, 
seseorang terselamat dari maksiat. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

saaDh kai sang sun-o har naa-o. 
In the Company of the Holy, I listen to the Name of God. 

Dengan mendekati Yang Suci, Aku mendengar Nama Tuhan 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

saaDhsang har kay gun gaa-o. 
In the Company of the Holy, I sing the Glorious Praises of God. 

Dengan mendekati Yang Suci, Aku menyanyikan puji-pujian 
kegemilangan Tuhan. 
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਭਨ ਤ ਤਫਸਰ ॥ 

saaDh kai sang na man tay bisrai. 
In the company of Saints, God is never out of one‟s mind. 

Dengan mendekati Orang Kudus, Tuhan tidak pernah keluar dari 
fikiran seseorang 

 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਰਰ ਤਨਸਤਰ ॥ 

saaDhsang sarpar nistarai. 
In the Company of the Holy, one is surely saved from vices. 

Dengan mendekati Yang Suci, Seseorang pasti terselamat dari 
kejahatan. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਲਗ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥ 

saaDh kai sang lagai parabh meethaa. 
In the company of the Saints, love thrives for God, 

Dengan mendekati Orang Kudus, cinta berkembang untuk 
Tuhan, 

 

ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਘਤਟ ਘਤਟ ਡੀਠਾ ॥ 

saaDhoo kai sang ghat ghat deethaa. 
and in the Company of the Holy, He is seen in each and 

everybody. 
Dan Dengan mendekati Yang Suci, Dia dilihat di dalam diri setiap 

orang 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਬ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

saaDhsang bha-ay aagi-aakaaree. 
In the Company of the Holy, we become obedient to the will of 

God. 
Dengan mendekati Yang Suci, Kita menjadi patuh kepada 

kehendak Tuhan 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਗਤਤ ਬਈ ਹਭਾਰੀ ॥ 

saaDhsang gat bha-ee hamaaree. 
In the company of Saints, we attain a higher state of spirituality. 

Dengan mendekati Orang Kudus, kita mencapai tahap 
kerohanian yang lebih tinggi. 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ਸਤਬ ਰਗ ॥ 

saaDh kai sang mitay sabh rog. 
In the Company of the Holy, all maladies (vices) are cured. 
Dengan mendekati Yang Suci, semua penyakit (maksiat) 

disembuhkan. 
 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬਟ ਸੁੰਜਗ ॥੭॥ 

naanak saaDh bhaytay sanjog. ||7|| 

O Nanak, one meets with the Holy by great fortune. ||7|| 
Wahai Nanak, seseorang bertemu dengan Yang Suci dengan 

nasib yang sangat baik. || 7 || 
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ਸਾਧ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਫਦ ਨ ਜਾਨਤਹ ॥ 

saaDh kee mahimaa bayd na jaaneh. 
The glory of the Saint is not known even to the composers of the 

Vedas. 
Kemuliaan Orang Kudus tidak diketahui malah jugaoleh para 

komposer Veda. 
 

ਜਤਾ ਸੁਨਤਹ ਤਤਾ ਫਤਖਆਨਤਹ ॥ 

jaytaa suneh taytaa bakhi-aaneh. 
Those scriptures describe only what their composers have heard. 
Kitab suci itu hanya menerangkan apa yang telah didengar oleh 

komposer mereka. 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਉਭਾ ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਤ ਦੂਤਰ ॥ 

saaDh kee upmaa tihu gun tay door. 
The greatness of the Holy people is beyond the three modes of 

Maya. 
Kehebatan orang Suci berada di luar tiga kualiti Maya. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਉਭਾ ਰਹੀ ਬਰੂਤਰ ॥ 

saaDh kee upmaa rahee bharpoor. 
The glory of the Holy people is known throughout. 

Kemuliaan Yang Suci terkenal di seluruh dunia. 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੁੰਤ ॥ 

saaDh kee sobhaa kaa naahee ant. 
The glory of the Holy cannot be estimated. 

Kemuliaan Yang Suci tidak dapat dianggarkan.. 



138 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਸਦਾ ਫਅੁੰ ਤ ॥ 

saaDh kee sobhaa sadaa bay-ant. 
The splendor of saint is beyond limits. 
Kemuliaan orang Kudus melebihi had. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਊਚ ਤ ਊਚੀ ॥ 

saaDh kee sobhaa ooch tay oochee. 
The glory of the Holy is the highest of the high. 

Kemuliaan Yang Suci adalah yang tertinggi dari yang tinggi. 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਭੂਚ ਤ ਭੂਚੀ ॥ 

saaDh kee sobhaa mooch tay moochee. 
The glory of the Holy is the greatest of the great. 

Kemuliaan Yang Suci adalah yang terhebat dari yang hebat. 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਸਾਧ ਫਤਨ ਆਈ ॥ 

saaDh kee sobhaa saaDh ban aa-ee. 
The glory of the saints behoove to the saints alone 

Kemuliaan orang-orang kudus hanya layak untuk orang-orang 
kudus sahaja 

 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਬ ਬਦੁ ਨ ਬਾਈ ॥੮॥੭॥ 

naanak saaDh parabh bhayd na bhaa-ee. ||8||7|| 
O,Nanak, listen my brother, there is no difference between the 

Saint and God, 
Wahai Nanak, dengarkan lah saudaraku, tidak ada perbezaan 

antara Orang Kudus dan Tuhan, 
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ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਭਤਨ ਸਾਚਾ ਭੁਤਖ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ 

man saachaa mukh saachaa so-ay. 
The person in whose heart dwells God and who always sings His 

praises, 
Orang yang dalam hatinya menghayati Tuhan dan selalu 

menyanyikan puji-pujian-Nya 
 

ਅਵਰੁ ਨ ਖ ਕਸੁ ਤਫਨੁ ਕਇ ॥ 

avar na paykhai aykas bin ko-ay. 
and who beholds none other but God. 

dan yang tidak melihat apa-apa selain Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਹਇ ॥੧॥ 

naanak ih lachhan barahm gi-aanee ho-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, having such qualities makes him a Braham Giani-
knower of God . ||1|| 

Wahai Nanak, memiliki sifat seperti itu menjadikannya seorang 
Braham Giani- Yang Mengenal Tuhan. || 1 || 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਤਨਰਲ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa nirlayp. 
The God-conscious being always remains detached from evils, 
Makhluk yang sedar akan Tuhan selalu terlepas dari kejahatan, 

 

ਜਸ ਜਲ ਭਤਹ ਕਭਲ ਅਲ ॥ 

jaisay jal meh kamal alayp. 
as the lotus growing in the murky water is not soiled by the dirt 

in the water. 
kerana teratai yang tumbuh di air keruh tidak kotor oleh kotoran 

di dalam air. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਤਨਰਦਖ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa nirdokh. 
The God-conscious person helps others drive out their sins while 

remaining unaffected himself, 
Orang yang sedar akan Tuhan menolong orang lain 

menghapuskan dosa-dosa mereka sambil dirinya sendiri tetap 
tidak terpengaruh, 

 

ਜਸ ਸੂਰੁ ਸਰਫ ਕਉ ਸਖ ॥ 

jaisay soor sarab ka-o sokh. 
like the sun which dries up all filth by its heat. 

seperti matahari yang mengeringkan semua kotoran dengan 
haba kepanasannya 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਤਦਰਸਤਟ ਸਭਾਤਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai darisat samaan. 
The person with divine knowledge looks upon all alike, 

Orang yang mempunyai pengetahuan Ilahi memandang semua 
orang sama, 

 

ਜਸ ਰਾਜ ਰੁੰਕ ਕਉ ਲਾਗ ਤੁਤਲ ਵਾਨ ॥ 

jaisay raaj rank ka-o laagai tul pavaan. 
like the wind, which blows equally upon the king and the poor. 
seperti angin, yang sama bertiup kepada raja dan orang miskin. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਧੀਰਜੁ ਕ ॥ 

barahm gi-aanee kai Dheeraj ayk. 
The God-conscious person has a steady patience, (the kind of 

patience not affected by a change in circumstances), 
Orang yang sedar akan Tuhan mempunyai kesabaran yang 

stabil, (jenis kesabaran yang tidak dipengaruhi oleh perubahan 
keadaan), 

 

ਤਜਉ ਫਸੁਧਾ ਕਊ ਖਦ ਕਊ ਚੁੰਦਨ ਲ ॥ 

ji-o basuDhaa ko-oo khodai ko-oo chandan layp. 
like the earth, which is dug up by one, and anointed with sandal 

paste by another. 
seperti bumi, yang digali oleh seseorang, dan diurapi dengan 

tampalan sandal oleh yang lain. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ ॥ 

barahm gi-aanee kaa ihai gunaa-o. 
The quality of a person with divine knowledge is, 

Kualiti seseorang dengan pengetahuan ketuhanan adalah, 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਬਾਉ ॥੧॥ 

naanak ji-o paavak kaa sahj subhaa-o. ||1|| 

O Nanak, like burning the filth in everything is one of the 
inherent nature of fire. ||1|| 

Wahai Nanak, seperti membakar kotoran dalam segala hal 
adalah salah satu sifat api yang wujud. || 1 || 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤਨਰਭਲ ਤ ਤਨਰਭਲਾ ॥ 

barahm gi-aanee nirmal tay nirmalaa. 
The God-conscious being is the purest of the pure; (untouched 

by the vices); 
Makhluk yang sedar akan Tuhan adalah yang paling suci dari 

yang suci; (tidak disentuh oleh maksiat); 
 

ਜਸ ਭਲੁ ਨ ਲਾਗ ਜਲਾ ॥ 

jaisay mail na laagai jalaa. 
like water to which filth does not stick 

seperti air yang padanya kotoran tidak melekat 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਭਤਨ ਹਇ ਰਗਾਸੁ ॥ 

barahm gi-aanee kai man ho-ay pargaas. 
The mind of a God-conscious person is enlightened that God is 

all-pervading. 
Fikiran seseorang yang sedar akan Tuhan diberi pencerahan 

bahawa Tuhan merangkumi semua. 
 

ਜਸ ਧਰ ਊਤਰ ਆਕਾਸੁ ॥ 

jaisay Dhar oopar aakaas. 
like the sky all over the earth. 

seperti langit di atas seluruh bumi. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਤਭਤਰ ਸਤੁ ਸਭਾਤਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai mitar satar samaan. 
To the person with divine knowledge, friend and foe are alike, 

Bagi orang yang mempunyai pengetahuan ketuhanan, rakan dan 
musuh adalah serupa, 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਹੀ ਅਤਬਭਾਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai naahee abhimaan. 
Because the person with divine knowledge has no egotistical 

pride. 
Kerana orang yang mempunyai pengetahuan ketuhanan tidak 

mempunyai kebanggaan ego. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ॥ 

barahm gi-aanee ooch tay oochaa. 
Spiritually, the God-conscious person is the highest of the high. 

Secara rohani, orang yang sedar akan Tuhan adalah yang 
tertinggi dari yang tinggi. 

 

ਭਤਨ ਅਨੈ ਹ ਸਬ ਤ ਨੀਚਾ ॥ 

man apnai hai sabh tay neechaa. 
but within his own mind, he is the most humble of all. 

tetapi dalam fikirannya sendiri, dia adalah yang paling rendah 
diri. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸ ਜਨ ਬ ॥ 

barahm gi-aanee say jan bha-ay. 
Only those become God-conscious, 

Hanya mereka yang menjadi sedar akan Tuhan, 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਰਬੁ ਆਤ ਕਰਇ ॥੨॥ 

naanak jin parabh aap karay-i. ||2|| 

O‟Nanak, whom God Himself makes so. ||2|| 
Wahai Nanak, yang Tuhan sendiri berbuat demikian. || 2 || 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 

barahm gi-aanee sagal kee reenaa. 
The God-conscious person lives like the dust of all (extreme 

humbleness). 
Orang yang sedar akan Tuhan hidup seperti semua debu 

(kerendahan hati yang melampau). 
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ਆਤਭ ਰਸੁ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥ 

aatam ras barahm gi-aanee cheenaa. 
The God-conscious person realizes spiritual bliss. 

Orang yang sedar akan Tuhan menemui kebahagiaan rohani. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸਬ ਊਤਰ ਭਇਆ ॥ 

barahm gi-aanee kee sabh oopar ma-i-aa. 
The divinely wise person shows kindness to all. 

Orang yang bijak tentang ketuhanan menunjukkan kebaikan 
kepada semua orang. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤ ਕਛੁ ਫੁਰਾ ਨ ਬਇਆ ॥ 

barahm gi-aanee tay kachh buraa na bha-i-aa. 
No evil comes from the God-conscious person. 

Tidak ada kejahatan yang datang dari orang yang sedar akan 
Tuhan. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਭਦਰਸੀ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa samadrasee. 
The God-conscious person is always impartial. 

Orang yang sedar akan Tuhan selalu tidak berat sebelah. 

 
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਫਰਸੀ ॥ 

barahm gi-aanee kee darisat amrit barsee. 
Ambrosial nectar rains down from the glance of the God-

conscious person. 
Manisan suci murni turun dari pandangan orang yang sedar akan 

Tuhan. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫੁੰਧਨ ਤ ਭੁਕਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee banDhan tay muktaa. 
The God-conscious person is free from the worldly 

entanglements. 
Orang yang sedar akan Tuhan bebas dari keterikatan duniawi. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਜੁਗਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee kee nirmal jugtaa. 
The lifestyle of the divinely wise is spotlessly pure and free from 

the vices. 
Gaya hidup orang bijak tentang ketuhanan bersih dan bebas dari 

maksiat. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਬਜਨੁ ਤਗਆਨ ॥ 

barahm gi-aanee kaa bhojan gi-aan. 
Spiritual wisdom is the nourishment of the God-conscious 

person. 
Kebijaksanaan rohani adalah makanan orang yang sedar akan 

Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਫਰਹਭ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥ 

naanak barahm gi-aanee kaa barahm Dhi-aan. ||3|| 

O‟ Nanak, the God-conscious person is absorbed in God's 
meditation. ||3|| 

Wahai Nanak, orang yang sedar akan Tuhan diserap dalam 
meditasi Tuhan. ||3|| 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਊਤਰ ਆਸ ॥ 

barahm gi-aanee ayk oopar aas. 
The God-conscious person centers his hopes on the One alone. 
Orang yang sedar akan Tuhan memusatkan harapannya kepada 

Yang Satu sahaja. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸ ॥ 

barahm gi-aanee kaa nahee binaas. 
High spiritual state of the God-conscious person never perishes. 
Keadaan rohani yang tinggi bagi orang yang sedar akan Tuhan 

tidak akan binasa. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਗਰੀਫੀ ਸਭਾਹਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai gareebee samaahaa. 
The God-conscious person is steeped in humility. 

Orang yang sedar akan Tuhan menjadi rendah diri. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਰਉਕਾਰ ਉਭਾਹਾ ॥ 

barahm gi-aanee par-upkaar omaahaa. 
The God-conscious person always delights in doing good to 

others. 
Orang yang sedar akan Tuhan selalu gembira melakukan 

kebaikan kepada orang lain. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਹੀ ਧੁੰਧਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai naahee DhanDhaa. 
The God-conscious person has no worldly entanglements. 

Orang yang sedar akan Tuhan tidak mempunyai keterikatan 
duniawi. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਲ  ਧਾਵਤੁ ਫੁੰਧਾ ॥ 

barahm gi-aanee lay Dhaavat banDhaa. 
The God-conscious person holds his wandering mind under 

control. 
Orang yang sedar akan Tuhan mampu mengendalikan fikirannya 

yang menerawang. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਹਇ ਸ ੁਬਲਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai ho-ay so bhalaa. 
For the God-conscious person whatever happens is all for good. 

Bagi orang yang sedar akan Tuhan, apa sahaja yang berlaku 
adalah untuk kebaikan. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸੁਪਲ ਪਲਾ ॥ 

barahm gi-aanee sufal falaa. 
This way, the God-conscious person succeeds and prospers in all 

aspect of life. 
Dengan cara ini, orang yang sedar akan Tuhan berjaya dan maju 

dalam semua aspek kehidupan. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸੁੰ ਤਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee sang sagal uDhaar. 
In the Company of the God-conscious person, all are saved from 

vices. 
Dengan mendekatkan diri dengan orang yang sedar akan Tuhan, 

semua diselamatkan dari maksiat. 
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ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਜ ਸਗਲ ਸੁੰਸਾਰੁ ॥੪॥ 

naanak barahm gi-aanee japai sagal sansaar. ||4|| 

O‟ Nanak, through the God-conscious person, the entire world 
meditates on God. ||4|| 

Wahai Nanak, melalui orang yang sedar akan Tuhan, seluruh 
dunia bermeditasi pada Tuhan. || 4 || 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਕ ਰੁੰਗ ॥ 

barahm gi-aanee kai aikai rang. 
The God-conscious person is always imbued with the love for 

God. 
Orang yang sedar akan Tuhan selalu disemai dengan cinta 

kepada Tuhan. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਫਸ ਰਬੁ ਸੁੰਗ ॥ 

barahm gi-aanee kai basai parabh sang. 
God always dwells in the company of the God-conscious person. 

Tuhan selalu ada bersama dengan orang yang sedar akan 
Tuhan. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਭੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kai naam aaDhaar. 
God‟s Name is the sustenance of the God-conscious person. 

Nama Tuhan adalah kekuatan kepada orang yang sedar akan 
Tuhan. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਭੁ ਰਵਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kai naam parvaar. 
For the God-conscious person Naam is his family. 

Bagi orang yang sedar akan Tuhan, Naam adalah keluarganya. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa sad jaagat. 
The God-conscious person always remains vigilant from the 

effects of vices. 
Orang yang sedar akan Tuhan sentiasa berwaspada terhadap 

kesan maksiat. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਅਹੁੰਫੁਤਧ ਤਤਆਗਤ ॥ 

barahm gi-aanee ahaN-buDh ti-aagat. 
The God-conscious person renounces his egoistic thinking. 

Orang yang sedar akan Tuhan melepaskan pemikirannya yang 
egois. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਭਤਨ ਰਭਾਨੁੰ ਦ ॥ 

barahm gi-aanee kai man parmaanand. 
God, the source of supreme bliss, dwells in the mind of the God-

conscious person. 
Tuhan, sumber kebahagiaan tertinggi, ada di dalam fikiran orang 

yang sedar akan Tuhan. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਘਤਰ ਸਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ॥ 

barahm gi-aanee kai ghar sadaa anand. 
There is everlasting bliss in the heart of the God-conscious 

person. 
Terdapat kebahagiaan abadi di hati orang yang sedar akan 

Tuhan. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਨਵਾਸ ॥ 

barahm gi-aanee sukh sahj nivaas. 
The God-conscious person dwells in intuitive peace and poise. 
Orang yang sedar akan Tuhan tinggal dalam kedamaian dan 

ketenangan yang intuitif. 
 

ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸ ॥੫॥ 

naanak barahm gi-aanee kaa nahee binaas. ||5|| 
O‟ Nanak, the supreme spiritual state of the God-conscious 

person never perishes.||5|| 
Wahai Nanak, keadaan rohani tertinggi dari orang yang sedar 

akan Tuhan tidak akan binasa. || 5 || 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫਰਹਭ ਕਾ ਫਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee barahm kaa baytaa. 
The God-conscious person knows God. 

Orang yang sedar akan Tuhan mengenal Tuhan. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਹਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee ayk sang haytaa. 
The God-conscious person is in love with the One alone. 

Orang yang sedar akan Tuhan hanya cinta pada Yang Satu. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਹਇ ਅਤਚੁੰਤ ॥ 

barahm gi-aanee kai ho-ay achint. 
The God-conscious person is free from any worries. 

Orang yang sedar akan Tuhan bebas dari sebarang kerisauan. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਭੁੰਤ ॥ 

barahm gi-aanee kaa nirmal mant. 
Pure are the teachings of the God-conscious person. 
Murni adalah ajaran orang yang sedar akan Tuhan. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤਜਸ ੁਕਰ ਰਬੁ ਆਤ ॥ 

barahm gi-aanee jis karai parabh aap. 
The God-conscious person is made so by God Himself. 

Orang yang sedar akan Tuhan dijadikan begitu oleh Tuhan 
sendiri. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਫਡ ਰਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee kaa bad partaap. 
Great is the glory of the God-conscious person. 

Besarlah kemuliaan orang yang sedar akan Tuhan. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ ੁਫਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥ 

barahm gi-aanee kaa daras badbhaagee paa-ee-ai. 
With great fortune one is blessed with the sight of the God-

conscious person. 
Dengan nasib yang baik seseorang dikurniakan penglihatan 

orang yang sedar akan Tuhan. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਈ ॥ 

barahm gi-aanee ka-o bal bal jaa-ee-ai. 
Let us dedicate ourself to the God-conscious person. 

Marilah kita mengabdikan diri kepada orang yang sedar akan 
Tuhan. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਖਜਤਹ ਭਹਸੁਰ ॥ 

barahm gi-aanee ka-o khojeh mahaysur. 
Even gods like Lord Shiva search for the God-conscious person. 
Malah dewa-dewa seperti Dewa Siva mencari orang yang sedar 

akan Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਆਤ ਰਭਸੁਰ ॥੬॥ 

naanak barahm gi-aanee aap parmaysur. ||6|| 

O‟ Nanak, the God-conscious person is the manifestation of God 
Himself. ||6|| 

Wahai Nanak, orang yang sedar akan Tuhan adalah manifestasi 
dari Tuhan sendiri. || 6 || 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਕੀਭਤਤ ਨਾਤਹ ॥ 

barahm gi-aanee kee keemat naahi. 
The virtues of the God-conscious person are priceless. 

Kebaikan orang yang sedar akan Tuhan tidak ternilai harganya. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਸਗਲ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

barahm gi-aanee kai sagal man maahi. 
All possible virtues, exist in the God-conscious person. 

Semua kebaikan yang mungkin ada, ada pada diri yang sedar 
akan Tuhan. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਬਦੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa ka-un jaanai bhayd. 
Who can know the mystery of virtuous life of the God-conscious 

person? 
Siapa yang dapat mengetahui misteri kehidupan mulia orang 

yang sedar akan Tuhan? 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦਸੁ ॥ 

barahm gi-aanee ka-o sadaa adays. 
Always bow with respect to the God-conscious person. 

Sentiasa tunduk dengan hormat kepada orang yang sedar akan 
Tuhan. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਤਥਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖ੍੍ਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa kathi-aa na jaa-ay aDhaakh-yar. 
Not even a bit of the glory of the God-conscious person can be 

described. 
Tidak sedikit pun kemuliaan orang yang sedar akan Tuhan dapat 

digambarkan. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਰਫ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee sarab kaa thaakur. 
The God-conscious person is worshipedby all. 

Orang yang sedar akan Tuhan disembah oleh semua orang. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਭਤਤ ਕਉਨੁ ਫਖਾਨੈ ॥ 

barahm gi-aanee kee mit ka-un bakhaanai. 
Who can describe the extent of the God-conscious person‟s 

virtues? 
Siapa yang dapat menggambarkan sejauh mana kemuliaan 

orang yang sedar akan Tuhan? 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਗਤਤ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥ 

barahm gi-aanee kee gat barahm gi-aanee jaanai. 
Only a God-conscious person knows the high state of mind of a 

God-conscious. 
Hanya orang yang sedar akan Tuhan yang mengetahui keadaan 

minda yang mempunyai kesedaran tentang Tuhan. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਅੁੰਤੁ ਨ ਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa ant na paar. 
Limitless are the virtues of the God-conscious person. 

Tidak terbatas adalah kebaikan orang yang sedar akan Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥੭॥ 

naanak barahm gi-aanee ka-o sadaa namaskaar. ||7|| 

O‟ Nanak, always bow in reverence to the God-conscious person. 
||7|| 

Wahai Nanak, selalulah tunduk hormat kepada orang yang sedar 
akan Tuhan. || 7 || 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਬ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee sabh sarisat kaa kartaa. 
The God-conscious person is the Creator of all the entire 

creation. 
Orang yang sedar akan Tuhan adalah Pencipta seluruh ciptaan. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵ ਨਹੀ ਭਰਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee sad jeevai nahee martaa. 
The God-conscious person lives forever, and does not die. 

Orang yang sedar akan Tuhan hidup selama-lamanya, dan tidak 
mati. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਭੁਕਤਤ ਜੁਗਤਤ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee mukat jugat jee-a kaa daataa. 
The God-conscious person is the bestower of the way to achieve 

supreme spiritual state and liberation of the soul. 
Orang yang sedar akan Tuhan adalah kurniaan cara yang terbaik 
untuk mencapai keadaan rohani tertinggi dan pembebasan roh. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ੂਰਨ ੁਰਖੁ ਤਫਧਾਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee pooran purakh biDhaataa. 
The God-conscious person is the Perfect Supreme Being, who 

orchestrates all. 
Orang yang sedar akan Tuhan adalah Makhluk Tertinggi yang 

sempurna, yang mengatur semua. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥ 

barahm gi-aanee anaath kaa naath. 
The God-conscious person is the protector of the unprotected. 
Orang yang sedar akan Tuhan adalah pelindung kepada yang 

tidak dilindungi. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਬ ਊਤਰ ਹਾਥੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa sabh oopar haath. 
The God-conscious person extends his helping hand to all. 

Orang yang sedar akan Tuhan menghulurkan bantuan kepada 
semua. 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa sagal akaar. 
The entire universe belongs to the God-conscious person. 
Seluruh alam semesta adalah milik orang yang sedar akan 

Tuhan. 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਆਤ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee aap nirankaar. 
The God-conscious person himself is the (embodiment of) 

Formless God. 
Orang yang sedar akan Tuhan itu sendiri adalah (pewujudan) 

Tuhan yang tidak berbentuk. 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸਬਾ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫਨੀ ॥ 

barahm gi-aanee kee sobhaa barahm gi-aanee banee. 
The glory of the God-conscious person behooves only to the 

God-conscious. 
Kemuliaan orang yang sedar akan Tuhan hanya layak kepada 

yang sedar akan Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਰਫ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥ 

naanak barahm gi-aanee sarab kaa Dhanee. ||8||8|| 

O Nanak, the God-conscious person is the Master of all. ||8||8|| 
Wahai Nanak, orang yang sedar akan Tuhan adalah Penguasa 

semua. || 8 || 8 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਉਤਰ ਧਾਰ ਜ ਅੁੰਤਤਰ ਨਾਭੁ ॥ 

ur Dhaarai jo antar naam. 
One who enshrines the Naam within the heart, 
Orang yang mengabadikan Naam di dalam hati, 

 

ਸਰਫ ਭ ਖ ਬਗਵਾਨੁ ॥ 

sarab mai paykhai bhagvaan. 
who sees God pervading in all, 

Orang yang melihat Tuhan merangkumi semua, 



159 
 

 
 

ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਠਾਕੁਰ ਨਭਸਕਾਰ ॥ 

nimakh nimakh thaakur namaskaarai. 
and who at every moment, bows in reverence to the Master, 

danyang pada setiap saat, tunduk hormat kepada Guru, 
 

ਨਾਨਕ ਹੁ ਅਰਸੁ ਸਗਲ ਤਨਸਤਾਰ ॥੧॥ 

naanak oh apras sagal nistaarai. ||1|| 
O‟ Nanak, such a person is the true Aparas (saint untouched by 
Maya), and he helps those who follow him, to swim across the 

world-ocean of vices. 
Wahai Nanak, orang seperti itu adalah Aparas sejati (orang suci 
yang tidak disentuh oleh Maya), dan dia menolong mereka yang 

mengikutinya, untuk berenang menyeberangi lautan maksiat 
dunia. 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਤਭਤਥਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਰਸ ॥ 

mithi-aa naahee rasnaa paras. 
One who never utters a lie, (from his tongue), 

Orang yang tidak pernah mengucapkan dusta, (dari lidahnya), 
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ਭਨ ਭਤਹ ਰੀਤਤ ਤਨਰੁੰਜਨ ਦਰਸ ॥ 

man meh pareet niranjan daras. 
in whose heart is a longing for the Blessed Vision of the 

immaculate God; 
dalam hatinya rindu akan Penglihatan Terpuji Tuhan yang tidak 

bernoda; 
 

ਰ ਤਤਰਅ ਰੂ ੁਨ ਖ ਨੇਤਰ ॥ 

par tari-a roop na paykhai naytar. 
whose eyes do not gaze upon the beauty of another‟s woman 

with malice, 
yang matanya tidak memandang kecantikan wanita lain dengan 

niat yang jahat, 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੁੰਤਸੁੰ ਤਗ ਹਤ ॥ 

saaDh kee tahal satsang hayt. 
who serves the Holy and loves the congregation of saints, 

yang berkhidmat pada yang Suci dan suka akan sidang orang-
orang kudus, 

 

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ॥ 

karan na sunai kaahoo kee nindaa. 
whose ears do not listen to slander against anyone, 

yang telinganya tidak mendengar fitnah terhadap sesiapa pun, 
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ਸਬ ਤ ਜਾਨੈ ਆਸ ਕਉ ਭੁੰਦਾ ॥ 

sabh tay jaanai aapas ka-o mandaa. 
who deems himself to be the worst of all (relinquishes ego), 

yang menganggap dirinya sebagai yang terburuk (melepaskan 
ego), 

 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਫਤਖਆ ਰਹਰ ॥ 

gur parsaad bikhi-aa parharai. 
who, by the Guru's Grace, gets rid of vices, 

yang, dengan Belas Kasih Guru, menyingkirkan maksiat, 
 

ਭਨ ਕੀ ਫਾਸਨਾ ਭਨ ਤ ਟਰ ॥ 

man kee baasnaa man tay tarai. 
who banishes his desires from his mind, 

yang membuang keinginannya dari fikirannya, 
 

ਇੁੰਦਰੀ ਤਜਤ ੁੰਚ ਦਖ ਤ ਰਹਤ ॥ 

indree jit panch dokh tay rahat. 
who conquers his senses and is free of the five vices. 

yang menakluk pancaindera dan bebas dari lima keburukan. 
 

ਨਾਨਕ ਕਤਟ ਭਧ ਕ ਸਾ ਅਰਸ ॥੧॥ 

naanak kot maDhay ko aisaa apras. ||1|| 

O‟ Nanak, among millions, there is scarcely one such Aparas. 
Wahai Nanak, di antara berjuta-juta orang, jarang sekali ada 

satu Aparas seperti itu. 
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ਫਸਨ  ਸ ਤਜਸੁ ਊਤਰ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥ 

baisno so jis oopar suparsan. 
A true Vaishnava (devotee of Lord Vishnu), is the one with whom 

God is pleased. 
Vaishnava sejati (penyembah Dewa Wisnu), adalah orang yang 

disukai Tuhan. 
 

ਤਫਸਨ ਕੀ ਭਾਇਆ ਤ ਹਇ ਤਬੁੰ ਨ ॥ 

bisan kee maa-i-aa tay ho-ay bhinn. 
He remains detached from the Maya (worldly illusion) created by 

God. 

Dia tetap terlepas dari Maya (ilusi duniawi) yang diciptakan oleh 
Tuhan. 

 

ਕਰਭ ਕਰਤ ਹਵ ਤਨਹਕਰਭ ॥ 

karam karat hovai nihkaram. 
While doing good deeds, he doesn‟t expect any reward. 

Semasa melakukan perbuatan baik, dia tidak mengharapkan 
ganjaran. 

 

ਤਤਸੁ ਫਸਨ  ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਧਰਭ ॥ 

tis baisno kaa nirmal Dharam. 
Spotlessly pure is the faith of such a Vaishnava. 

Murni bersih adalah kepercayaan seperti Vaishnava. 
 

ਕਾਹੂ ਪਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਫਾਛ ॥ 

kaahoo fal kee ichhaa nahee baachhai. 
He doesn‟t long for a reward for anything. 

Dia tidak mengharapkan balasan untuk apa-apa. 
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ਕਵਲ ਬਗਤਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਚ ॥ 

kayval bhagat keertan sang raachai. 
He is absorbed only in devotional meditation and singing God‟s 

praises. 
Dia hanya terpikat dalam meditasi kebaktian dan menyanyikan 

puji-pujian Tuhan. 
 

ਭਨ ਤਨ ਅੁੰਤਤਰ ਤਸਭਰਨ ਗਾਲ ॥ 

man tan antar simran gopaal. 
His mind and body are in constant remembrance of God. 

Fikiran dan tubuhnya sentiasa mengingati Tuhan. 
 

ਸਬ ਊਤਰ ਹਵਤ ਤਕਰਾਲ ॥ 

sabh oopar hovat kirpaal. 
He is kind to all the creatures. 

Dia baik kepada semua makhluk. 
 

ਆਤ ਤਦਰੜ ਅਵਰਹ ਨਾਭੁ ਜਾਵ ॥ 

aap darirhai avrah naam japaavai. 
He himself meditates on God‟s Name and inspires others to do 

the same. 
Dia sendiri bermeditasi pada Nama Tuhan dan memberi inspirasi 

kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama. 
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ਨਾਨਕ ਹੁ ਫਸਨ  ਰਭ ਗਤਤ ਾਵ ॥੨॥ 

naanak oh baisno param gat paavai. ||2|| 

O‟ Nanak, such a Vaishnav obtains the supreme spiritual status. 
||2|| 

Wahai Nanak, Vaishnav seperti itu memperoleh status 
kerohanian tertinggi. || 2 || 

 

ਬਗਉਤੀ ਬਗਵੁੰਤ ਬਗਤਤ ਕਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

bhag-utee bhagvant bhagat kaa rang. 
True devotee of God is the one whose heart is filled with 

devotional worship. 
Penyembah Tuhan yang sejati adalah orang yang hatinya 

dipenuhi dengan pemujaan. 
 

ਸਗਲ ਤਤਆਗ ਦੁਸਟ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥ 

sagal ti-aagai dusat kaa sang. 
He forsakes the company of all wicked people. 

Dia meninggalkan pergaulan dengan semua orang jahat. 
 

ਭਨ ਤ ਤਫਨਸ ਸਗਲਾ ਬਰਭੁ ॥ 

man tay binsai saglaa bharam. 
Every kind of doubt vanishes from his mind. 

Segala keraguan hilang dari fikirannya. 
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ਕਤਰ ੂਜ ਸਗਲ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥ 

kar poojai sagal paarbarahm. 
A devotee worships God with the belief that He is present 

everywhere. 
Seorang penyembah yang menyembah Tuhan dengan 

kepercayaan bahawa Dia ada di mana-mana. 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਾ ਭਲੁ ਖਵ ॥ 

saaDhsang paapaa mal khovai. 
In the company of the saintly people, such a person gets rid of 

the dirt of all sins 
Di tempat orang-orang suci, orang seperti itu membuang kotoran 

dari segala dosa 
 

ਤਤਸੁ ਬਗਉਤੀ ਕੀ ਭਤਤ ਊਤਭ ਹਵ ॥ 

tis bhag-utee kee mat ootam hovai. 
The intellect of such a devotee of God becomes supreme. 

Akal dari pemuja Tuhan seperti itu menjadi tertinggi. 
 

ਬਗਵੁੰਤ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥ 

bhagvant kee tahal karai nit neet. 
He remembers God with love and devotion each and every day. 
Dia mengingati Tuhan dengan kasih dan pengabdian setiap hari. 

 

ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਰ ਤਫਸਨ ਰੀਤਤ ॥ 

man tan arpai bisan pareet. 
He dedicates his mind and body to the Love of God. 

Dia mendedikasikan fikiran dan badannya untuk Cinta Tuhan. 
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ਹਤਰ ਕ ਚਰਨ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵ ॥ 

har kay charan hirdai basaavai. 
He enshrines God‟s feet (love) in the heart. 

Dia mengabadikan kaki (cinta) Tuhan di dalam hati. 
 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਬਗਉਤੀ ਬਗਵੁੰਤ ਕਉ ਾਵ ॥੩॥ 

naanak aisaa bhag-utee bhagvant ka-o paavai. ||3|| 

O‟ Nanak, such a (Bhagauti) devotee of God realizes Him (within 
his heart). ||3|| 

Wahai Nanak, penyembah Tuhan (Bhagauti) yang menyedari Dia 
(dalam hatinya). || 3 || 

 

ਸ ੁੰ ਤਡਤੁ ਜ ਭਨੁ ਰਫਧ ॥ 

so pandit jo man parboDhai. 
A true Pandit is the one, who first instructs his own mind; 
Pandit sejati adalah orang yang mula-mula mengarahkan 

fikirannya sendiri; 
 

ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਆਤਭ ਭਤਹ ਸਧ ॥ 

raam naam aatam meh soDhai. 
and searches for God's Name within his own soul. 
dan mencari Nama Tuhan dalam jiwanya sendiri. 

 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ੀਵ ॥ 

raam naam saar ras peevai. 
He partakes the exquisite Nectar of God's Name. 
Dia mengambil madu Nama Tuhan yang indah. 
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ਉਸੁ ੁੰ ਤਡਤ ਕ ਉਦਤਸ ਜਗੁ ਜੀਵ ॥ 

us pandit kai updays jag jeevai. 
By the teachings of such a Pundit, the entire world remains 

spiritually alive. 
Dengan ajaran Pundit seperti itu, seluruh dunia tetap hidup 

secara rohani. 
 

ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵ ॥ 

har kee kathaa hirdai basaavai. 
He implants God‟s virtues in his heart. 

Dia menanamkan kebaikan Tuhan di dalam hatinya. 
 

ਸ ੁੰ ਤਡਤੁ ਤਪਤਰ ਜਤਨ ਨ ਆਵ ॥ 

so pandit fir jon na aavai. 
Such a Pandit does not fall into the cycles of birth and death 

again. 
Pandit seperti itu tidak jatuh ke dalam kitaran kelahiran dan 

kematian lagi. 
 

ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸਤਭਰਤਤ ਫੂਝ ਭੂਲ ॥ 

bayd puraan simrit boojhai mool. 
He recognizes God as the source of holy scriptures, such as 

Vedas, Puranas and Smritis. 
Dia mengakui Tuhan sebagai sumber kitab suci, seperti Veda, 

Puranas dan Smritis. 
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ਸੂਖਭ ਭਤਹ ਜਾਨੈ ਅਸਥੂਲੁ ॥ 

sookham meh jaanai asthool. 
He recognizes the intangible God in the tangible creation. 

Dia mengenali Tuhan yang tidak ketara dalam ciptaan yang 
nyata. 

 

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਦ ਉਦਸੁ ॥ 

chahu varnaa ka-o day updays. 
He preaches to the people of all the four castes (social status). 
Dia berdakwah kepada orang-orang dari keempat-empat kasta 

(status sosial). 
 

ਨਾਨਕ ਉਸੁ ੁੰ ਤਡਤ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦਸੁ ॥੪॥ 

naanak us pandit ka-o sadaa adays. ||4|| 

O Nanak, to such a Pandit, I bow in salutation forever. ||4|| 
Wahai Nanak, kepada orang Pandit seperti itu, aku berserah diri 

selamanya. ||4|| 
 

ਫੀਜ ਭੁੰਤੁ ਸਰਫ ਕ ਤਗਆਨੁ ॥ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਭਤਹ ਜ ਕਊ ਨਾਭੁ ॥ 

beej mantar sarab ko gi-aan.chahu varnaa meh japai ko-oo 
naam. 

Let anyone of the four casts (social status) meditate on God‟s 
Name, and one would find that God‟s Name is the root mantra of 

all divine knowledge. 
Biarkan sesiapa daripada empat kasta (status sosial) bermeditasi 

pada Nama Tuhan, dan seseorang akan mendapati bahawa 
Nama Tuhan adalah mantera akar semua pengetahuan Ilahi 
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ਜ ਜ ਜ ਤਤਸ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥ 

jo jo japai tis kee gat ho-ay. 
Whoever contemplates on Naam has an embellished life. 

Sesiapa yang merenungkan Naam mempunyai kehidupan yang 
indah. 

 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥ 

saaDhsang paavai jan ko-ay. 
Yet, only a very rare person receives the gift of Naam in the 

company of saints. 
Namun, hanya orang yang sangat jarang menerima pemberian 

Naam bersama-sama orang kudus. 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਅੁੰਤਤਰ ਉਰ ਧਾਰ ॥ 

kar kirpaa antar ur Dhaarai. 
If by His grace, God enshrines His Name in the heart of a person, 
Sekiranya dengan Belas Kasih-Nya, Tuhan mengabadikan Nama-

Nya di dalam hati seseorang, 
 

ਸੁ ਰਤ ਭੁਘਦ ਾਥਰ ਕਉ ਤਾਰ ॥ 

pas parayt mughad paathar ka-o taarai. 
even if that person is like an animal, a ghost, a fool or a stone 

hearted, that person is saved. 
walaupun orang itu seperti binatang, hantu, orang bodoh atau 

hati batu, orang itu diselamatkan. 
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ਸਰਫ ਰਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਭੁ ॥ 

sarab rog kaa a-ukhad naam. 
The Name of God is the remedy to cure all ills. 

Nama Tuhan adalah ubat untuk menyembuhkan semua penyakit. 
 

ਕਤਲਆਣ ਰੂ ਭੁੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਭ ॥ 

kali-aan roop mangal gun gaam. 
Singing God‟s praises leads to good fortune and bliss. 
Menyanyikan puji-pujian Tuhan membawa tuah dan 

kebahagiaan. 
 

ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਤ ਤਕਤ ਨ ਾਈ ਧਰਤਭ ॥ 

kaahoo jugat kitai na paa-ee-ai Dharam. 
Naam cannot be obtained by any specific technique or religious 

rituals. 
Naam tidak dapat diperoleh dengan teknik atau ritual keagamaan 

khusus. 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਤਭਲ  ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਤਭ ॥੫॥ 

naanak tis milai jis likhi-aa Dhur karam. ||5|| 

O Nanak, he alone receives it, who is so pre-ordained. ||5|| 
Wahai Nanak, dia sendiri menerimanya, yang telah ditahbiskan. 

|| 5 || 
 

ਤਜਸ ਕ ਭਤਨ ਾਰਫਰਹਭ ਕਾ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

jis kai man paarbarahm kaa nivaas. 
One in whose mind dwells the Supreme God, 

di dalam fikiran siapa wujud Tuhan Yang Tertinggi, 
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ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਭੁ ਸਤਤ ਰਾਭਦਾਸੁ ॥ 

tis kaa naam sat raamdaas. 
His name is truly Ram Das, the servant of God. 
namanya benar-benar Ram Das, hamba Tuhan. 

 

ਆਤਭ ਰਾਭੁ ਤਤਸੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 

aatam raam tis nadree aa-i-aa. 
Such a devotee realizes the all pervading God. 

Penyembah seperti itu menyedari Tuhan yang ada di mana-
mana. 

 

ਦਾਸ ਦਸੁੰਤਣ ਬਾਇ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥ 

daas dasantan bhaa-ay tin paa-i-aa. 
Deeming himself extremely humble, that person realizes God. 

Dengan menganggap dirinya sangat rendah hati, orang itu 
menyedari Tuhan. 

 

ਸਦਾ ਤਨਕਤਟ ਤਨਕਤਟ ਹਤਰ ਜਾਨੁ ॥ 

sadaa nikat nikat har jaan. 
One who perceives God to be Ever-present, close at hand. 

Seseorang yang menganggap Tuhan selalu ada, dekat. 
 

ਸ ਦਾਸੁ ਦਰਗਹ ਰਵਾਨੁ ॥ 

so daas dargeh parvaan. 
Such a God‟s servant is approved in God‟s court. 

Hamba Tuhan yang sedemikian itu disanjung di mahkamah 
Tuhan. 
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ਅੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਤ ਤਕਰਾ ਕਰ ॥ 

apunay daas ka-o aap kirpaa karai. 
To His servant, He Himself bestows His Grace, 

Kepada hamba-Nya, Dia sendiri mengurniakan Belas Kasih-Nya, 
 

ਤਤਸੁ ਦਾਸ ਕਉ ਸਬ ਸਝੀ ਰ ॥ 

tis daas ka-o sabh sojhee parai. 
and such a servant comes to understand everything. 

dan hamba seperti itu memahami segalanya. 
 

ਸਗਲ ਸੁੰ ਤਗ ਆਤਭ ਉਦਾਸੁ ॥ 

sagal sang aatam udaas. 
Living amongst the family, he remains detached from the worldly 

temptations. 
Hidup di antara keluarga, dia masih terpisah dari godaan 

duniawi. 
 

ਸੀ ਜੁਗਤਤ ਨਾਨਕ ਰਾਭਦਾਸੁ ॥੬॥ 

aisee jugat naanak raamdaas. ||6|| 

O‟ Nanak, such is the way of life of Ram Das (God‟s servant). 
||6|| 

Wahai Nanak, itulah cara hidup Ram Das (hamba Tuhan). || 6 || 
 

ਰਬ ਕੀ ਆਤਗਆ ਆਤਭ ਤਹਤਾਵ ॥ 

parabh kee aagi-aa aatam hitaavai. 
One who from his heart, loves God‟s Will, 

Orang yang dari hatinya, mencintai kehendak Tuhan, 
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ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਸਊ ਕਹਾਵ ॥ 

jeevan mukat so-oo kahaavai. 
is said to be Jivan Mukta- liberated from the ties of Maya while 

still alive. 
dikatakan Jivan Mukta -dibebaskan dari ikatan Maya ketika masih 

hidup. 
 

ਤਸਾ ਹਰਖੁ ਤਸਾ ਉਸੁ ਸਗੁ ॥ 

taisaa harakh taisaa us sog. 
To such a person, pleasure and sorrow is alike. 

Bagi orang seperti itu, kesenangan dan kesedihan adalah serupa. 
 

ਸਦਾ ਅਨੁੰ ਦੁ ਤਹ ਨਹੀ ਤਫਗੁ ॥ 

sadaa anand tah nahee bi-og. 
He always remains in eternal bliss because in that state there is 

no separation from God. 
Dia selalu kekal dalam kebahagiaan abadi kerana dalam keadaan 

itu tiada pemisahan dari Tuhan. 
 

ਤਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤਸੀ ਉਸੁ ਭਾਟੀ ॥ 

taisaa suvran taisee us maatee. 
To him, both gold and dust are the same. 

Baginya, kedua-dua emas dan habuk adalah sama. 
 

ਤਸਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਤਸੀ ਤਫਖੁ ਖਾਟੀ ॥ 

taisaa amrit taisee bikh khaatee. 
As isnectar, so is bitter poison to him. 

Seperti nektar, begitu juga racun yang pahit baginya. 
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ਤਸਾ ਭਾਨੁ ਤਸਾ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

taisaa maan taisaa abhimaan. 
As is honor, so is show of ego to him. 

Seperti penghormatan, begitu juga perlakuan ego kepadanya. 
 

ਤਸਾ ਰੁੰਕੁ ਤਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 

taisaa rank taisaa raajaan. 
As is the beggar, so is the king to him. 

Seperti pengemis, begitu juga raja kepadanya. 
 

ਜ ਵਰਤਾ ਸਾਈ ਜੁਗਤਤ ॥ 

jo vartaa-ay saa-ee jugat. 
Whatever God does is the right path for him to follow. 

Apa sahaja yang Tuhan lakukan adalah jalan yang benar untuk 
dia ikuti. 

 

ਨਾਨਕ ਹੁ ੁਰਖੁ ਕਹੀ ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ॥੭॥ 

naanak oh purakh kahee-ai jeevan mukat. ||7|| 

O‟ Nanak, that person is calledJivan Mukta (liberated while still 
alive). ||7|| 

Wahai Nanak, orang itu dipanggil Jivan Mukta (dibebaskan 
semasa masih hidup). || 7 || 

 

ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਸਗਲ  ਠਾਉ ॥ 

paarbarahm kay saglay thaa-o. 
Every place belongs to the Supreme God. 

Semua tempat adalah milik Tuhan Yang Tertinggi. 
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ਤਜਤ ੁਤਜਤੁ ਘਤਰ ਰਾਖ ਤਸਾ ਤਤਨ ਨਾਉ ॥ 

jit jit ghar raakhai taisaa tin naa-o. 
In whatever stage of mind God keeps the mortals, that is the 

name they acquire. 
Di mana-mana temapat, Tuhan menempatkan mahlukNya, itulah 

nama yang mereka perolehi. 
 

ਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜਗੁ ॥ 

aapay karan karaavan jog. 
God Himself is capable of doing and getting done everything. 
Tuhan sendiri mampu melakukan dan menyelesaikan segala-

galanya. 
 

ਰਬ ਬਾਵ ਸਈ ਪੁਤਨ ਹਗੁ ॥ 

parabh bhaavai so-ee fun hog. 
Whatever pleases God, ultimately must come to pass. 

Apa sahaja yang dikehendaki Tuhan, akhirnya mesti berlaku. 
 

ਸਤਰ ਆਤ ਹਇ ਅਨਤ ਤਰੁੰਗ ॥ 

pasri-o aap ho-ay anat tarang. 
Like unlimited waves of the sea, God has spread Himself 

everywhere 
Seperti ombak lautan yang tidak terbatas, Tuhan telah 

menyebarkan diri-Nya di mana-mana 
 

ਲਖ ਨ ਜਾਤਹ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਰੁੰਗ ॥ 

lakhay na jaahi paarbarahm kay rang. 
The plays of the supreme God cannot be comprehended. 
Permainan Tuhan Yang Tertinggi tidak dapat difahami. 
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ਜਸੀ ਭਤਤ ਦਇ ਤਸਾ ਰਗਾਸ ॥ 

jaisee mat day-ay taisaa pargaas. 
Whatever intellect God bestows on a person, so is his mind 

enlightened. 
Apa sahaja akal budi yang Tuhan berikan kepada seseorang, 

begitu juga fikirannya diberi pencerahan 
 

ਾਰਫਰਹਭੁ ਕਰਤਾ ਅਤਫਨਾਸ ॥ 

paarbarahm kartaa abinaas. 
The Supreme God is imperishable (eternal and everlasting) 

Creator. 
Tuhan Yang Tertinggi adalah Pencipta yang berkekalan selama-

lamanya (abadi dan kekal). 
 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 

sadaa sadaa sadaa da-i-aal. 
He is merciful forever and ever. 

Dia penuh belas kasihan selama-lamanya. 
 

ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਨਾਨਕ ਬ ਤਨਹਾਲ ॥੮॥੯॥ 

simar simar naanak bha-ay nihaal. ||8||9|| 

O‟ Nanak, by remembering Him again and again with loving 
devotion, mortals stay blessed and joyful. ||8||9|| 

Wahai Nanak, dengan mengingati Dia berulang-ulang dengan 
pengabdian penuh kasih, manusia tetap diberkati dan gembira. 

|| 8 || 9 || 
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ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਉਸਤਤਤ ਕਰਤਹ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੁੰਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾਰ ॥ 

ustat karahi anayk jan ant na paaraavaar. 
Many people sing the praises of God, but His virtues are endless. 
Banyak orang menyanyikan puji-pujian Tuhan, tetapi kebaikan-

Nya tiada penghujungnya. 
 

ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਰਤਬ ਰਚੀ ਫਹੁ ਤਫਤਧ ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ॥੧॥ 

naanak rachnaa parabh rachee baho biDh anik parkaar. ||1|| 
O‟ Nanak, God has created this universe in myriad of ways and 

forms.||1|| 
Wahai Nanak, Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dengan 

berbagai cara dan bentuk. || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਹ ੂਜਾਰੀ ॥ 

ka-ee kot ho-ay poojaaree. 
Many millions are His worshippers. 

Berjuta-juta banyaknya adalah penyembah-Nya. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਆਚਾਰ ਤਫਉਹਾਰੀ ॥ 

ka-ee kot aachaar bi-uhaaree. 
Many millions perform religious rituals and worldly duties. 

Berjuta-juta banyaknya yang melakukan ritual keagamaan dan 
tugas duniawi. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay tirath vaasee. 
Many millions have become dwellers of pilgrimage places. 

Berjuta-juta banyaknya yang telah menjadi penghuni tempat 
ziarah. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਨ ਬਰਭਤਹ ਉਦਾਸੀ ॥ 

ka-ee kot ban bharmeh udaasee. 
Many millions wander in the wilderness as renunciates. 

Berjuta-juta banyaknya orang mengembara di padang belantara 
sebagai pelepasan diri. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਦ ਕ ਸਰਤ ॥ 

ka-ee kot bayd kay sarotay. 
Many millions listen to the Vedas. 

Berjuta-juta banyaknya yang mendengar Veda. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਤੀਸੁਰ ਹਤ ॥ 

ka-ee kot tapeesur hotay. 
Many millions engage in self-punishing rituals to please God. 

Berjuta-juta banyaknya yang terlibat dalam ritual menghukum 
diri untuk menyenangkan Tuhan. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਆਤਭ ਤਧਆਨੁ ਧਾਰਤਹ ॥ 

ka-ee kot aatam Dhi-aan Dhaareh. 
Many millions meditate on their inner-self. 

Berjuta-juta banyaknya orang bermeditasi dalam diri mereka 
sendiri. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਕਤਫ ਕਾਤਫ ਫੀਚਾਰਤਹ ॥ 

ka-ee kot kab kaab beechaareh. 
Many millions contemplate on poetry composed by many poets. 
Berjuta-juta banyaknya yang merenungkan puisi yang disusun 

oleh banyak penyair. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਨਵਤਨ ਨਾਭ ਤਧਆਵਤਹ ॥ 

ka-ee kot navtan naam Dhi-aavahi. 
Many millions meditate on Him, every time using new Name for 

Him. 
Berjuta-juta banyaknya orang yang bermeditasi atas nama Dia, 

setiap kali menggunakan Nama baru untuk-Nya. 
 

ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕਾ ਅੁੰਤੁ ਨ ਾਵਤਹ ॥੧॥ 

naanak kartay kaa ant na paavahi. ||1|| 

O‟ Nanak, no one can find the limits of the Creator‟s virtues. ||1|| 

Wahai Nanak, tiada siapa yang dapat mengetahui had kemuliaan 
Sang Pencipta. || 1 || 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਅਤਬਭਾਨੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay abhimaanee. 
Many millions are egoistic. 

Berjuta-juta banyaknya yang egoistik. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਅੁੰਧ ਅਤਗਆਨੀ ॥ 

ka-ee kot anDh agi-aanee. 
Many millions are blinded by ignorance. 

Berjuta-juta banyaknya orang yang dibutakan oleh kejahilan. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਕਰਨ ਕਠ ਰ ॥ 

ka-ee kot kirpan kathor. 
Many millions are stone-hearted misers. 

Berjuta-juta banyaknya orang kedekut dan berhati batu. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਅਤਬਗ ਆਤਭ ਤਨਕਰ ॥ 

ka-ee kot abhig aatam nikor. 
Many millions are insensitive and completely devoid of 

compassion. 
Berjuta-juta banyaknya orang tidak peka dan sama sekali tidak 

mempunyai belas kasihan. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰ ਦਰਫ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥ 

ka-ee kot par darab ka-o hireh. 
Many millions steal the wealth of others. 

Berjuta-juta banyaknya orang mencuri kekayaan orang lain. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰ ਦੂਖਨਾ ਕਰਤਹ ॥ 

ka-ee kot par dookhnaa karahi. 
Many millions slander others. 

Berjuta-juta banyaknya orang yang memfitnah orang lain. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਇਆ ਸਰਭ ਭਾਤਹ ॥ 

ka-ee kot maa-i-aa saram maahi. 
Many millions struggle all their life to earn worldly wealth. 

Berjuta-juta banyaknya orang yang berjuang sepanjang hidup 
mereka untuk mendapatkan kekayaan duniawi. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਰਦਸ ਬਰਭਾਤਹ ॥ 

ka-ee kot pardays bharmaahi. 
Many millions wander in foreign lands. 

Berjuta-juta banyaknya orang yang mengembara di negeri asing. 
 

ਤਜਤ ੁਤਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਲਗਨਾ ॥ 

jit jit laavhu tit tit lagnaa. 
O‟ God, people do what You assign them to do. 

Wahai Tuhan, orang melakukan apa yang Engkau tetapkan 
untuk mereka lakukan. 

 

ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥ 

naanak kartay kee jaanai kartaa rachnaa. ||2|| 

O Nanak, the Creator alone knows the workings of His creation. 
||2|| 

Wahai Nanak, Pencipta sahaja yang mengetahui cara kerja 
ciptaan-Nya. || 2 || 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਸਧ ਜਤੀ ਜਗੀ ॥ 

ka-ee kot siDh jatee jogee. 
Many millions are Siddhas, Celibates and Yogis. 

Berjuta-juta banyaknya orang adalah Siddhas, Bujang dan Yogis. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਰਾਜ ਰਸ ਬਗੀ ॥ 

ka-ee kot raajay ras bhogee. 
Many millions are kings, enjoying worldly pleasures. 

Berjuta-juta banyaknya orang adalah raja, menikmati 
kesenangan duniawi. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ੁੰਖੀ ਸਰ ਉਾ ॥ 

ka-ee kot pankhee sarap upaa-ay. 
Many millions of birds and snakes have been created. 

Berjuta-juta banyaknya burung dan ular telah diciptakan. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਾਥਰ ਤਫਰਖ ਤਨਜਾ ॥ 

ka-ee kot paathar birakh nipjaa-ay. 
Many millions of stones and trees have been produced. 
Berjuta-juta banyaknya batu dan pokok telah dihasilkan. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਵਣ ਾਣੀ ਫਸੁੰ ਤਰ ॥ 

ka-ee kot pavan paanee baisantar. 
Many millions are the winds, waters and fires. 

Berjuta-juta banyaknya adalah angin, perairan dan api. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਦਸ ਬੂ ਭੁੰਡਲ ॥ 

ka-ee kot days bhoo mandal. 
Many millions are the earths and planetary systems. 

Berjuta-juta banyaknya adalah bumi dan sistem planet. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਤਰ ॥ 

ka-ee kot sasee-ar soor nakh-yatar. 
Many millions are the moons, suns and stars. 

Berjuta-juta banyaknya adalah bulan, matahari dan bintang. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਦਵ ਦਾਨਵ ਇੁੰਦਰ ਤਸਤਰ ਛਤਰ ॥ 

ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar. 
Many millions are the angels, demons and Indras, under their 

regal canopies. 
Berjuta-juta banyaknyamalaikat, iblis dan Indra, di bawah kanopi 

mereka. 
 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਅਨੈ ਸੂਤਤ ਧਾਰ ॥ 

sagal samagree apnai soot Dhaarai. 
He has subjected the entire creation to His command like beads 

strung in a thread. 
Dia telah menundukkan seluruh ciptaan-Nya kepada perintah-

Nya seperti manik-manik yang diikat dalam benang. 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ੁਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਤਤਸੁ ਤਨਸਤਾਰ ॥੩॥ 

naanak jis jis bhaavai tis tis nistaarai. ||3|| 

O‟ Nanak, with whom He is pleased, He ferries them across the 
world-ocean of vices ||3|| 

Wahai Nanak, mereka yang menggembirakanNYa, Dia membawa 
mereka melintasi lautan maksiat dunia || 3 || 
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ਕਈ ਕਤਟ ਰਾਜਸ ਤਾਭਸ ਸਾਤਕ ॥ 

ka-ee kot raajas taamas saatak. 
Many millions abide in power, vice, and virtue. (three modes of 

Maya) 
Berjuta-juta banyaknya yang mematuhi kuasa, maksiat, dan 

kebaikan. (tiga mod Maya) 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸਤਭਰਤਤ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥ 

ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat. 
Many millions study the Vedas, Puranas, Smritis and Shastras 

(holy books). 
Berjuta-juta banyaknya yang mempelajari Veda, Puranas, Smritis 

dan Shastras (kitab suci). 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਭੁਦ ॥ 

ka-ee kot kee-ay ratan samud. 
God has created many millions of jewels in the oceans. 
Tuhan telah mencipta berjuta-juta permata di lautan. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਨਾ ਰਕਾਰ ਜੁੰਤ ॥ 

ka-ee kot naanaa parkaar jant. 
He has created millions of various types of creatures. 

Dia telah mencipta berjuta-juta pelbagai jenis makhluk. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਤਚਰ ਜੀਵ ॥ 

ka-ee kot kee-ay chir jeevay. 
Many millions are created who live long life. 

Berjuta juta banyaknya yang diciptakan hidupnya panjang. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਗਰੀ ਭਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵ ॥ 

ka-ee kot giree mayr suvran theevay. 
He created many millions of mountains of gold 

Dia mencipta berjuta-juta gunung emas 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਜਖ੍੍ ਤਕੁੰ ਨਰ ਤਸਾਚ ॥ 

ka-ee kot jakh-y kinnar pisaach. 
Many millions are the Yakshas ( servants of the god of wealth), 
the Kinnars (dancers), and the Pisaach (people of lower social 

status). 
Berjuta-juta banyaknya adalah Yaksha (hamba tuhan kekayaan), 

Kinnar (penari), dan Pisaach (orang yang berstatus sosial 
rendah). 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਬੂਤ ਰਤ ਸੂਕਰ ਤਭਰਗਾਚ ॥ 

ka-ee kot bhoot parayt sookar marigaach. 
Many millions are the evil- natured spirits, ghosts, pigs and 

tigers. 
Berjuta-juta banyaknya adalah roh jahat, hantu, babi dan 

harimau yang jahat. 
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ਸਬ ਤ ਨੇਰ ਸਬਹੂ ਤ ਦੂਤਰ ॥ 

sabh tay nayrai sabhhoo tay door. 
He is near to all, and yet far away from all. 

Dia dekat kepada semua tetapi pada masa samajauh dari semua. 
 

ਨਾਨਕ ਆਤ ਅਤਲਤੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਤਰ ॥੪॥ 

naanak aap alipat rahi-aa bharpoor. ||4|| 

O‟ Nanak, He is both detached and also pervading in His 
creation.||4|| 

Wahai Nanak, Dia terpisah dan juga meresap dalam ciptaan-Nya. 
|| 4 || 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਾਤਾਲ ਕ ਵਾਸੀ ॥ 

ka-ee kot paataal kay vaasee. 
Many millions inhabit the nether regions. 

Berjuta-juta banyaknya menetap di wilayah bawah. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਨਵਾਸੀ ॥ 

ka-ee kot narak surag nivaasee. 
Many millions live in extreme pain and sorrow like being in hell 

and many millions live luxurious lives like being in heaven. 
Berjuta-juta banyaknya yang hidup dalam penderitaan dan 

kesedihan yang melampau seperti berada di neraka dan berjuta-
juta orang hidup mewah seperti berada di syurga. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਜਨਭਤਹ ਜੀਵਤਹ ਭਰਤਹ ॥ 

ka-ee kot janmeh jeeveh mareh. 
Many millions are born, live their lives and die. 

Berjuta-juta banyaknya yang dilahirkan, menjalani kehidupan 
dan mati. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਹੁ ਜਨੀ ਤਪਰਤਹ ॥ 

ka-ee kot baho jonee fireh. 
Many millions keep wandering through the cycles of birth and 

death. 
Berjuta-juta banyaknya orang yang terus berkeliaran melalui 

kitaran kelahiran dan kematian. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਠਤ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

ka-ee kot baithat hee khaahi. 
Many millions earn their living effortlessly. 

Berjuta-juta banyaknya orang yang menjana pendapatan dengan 
mudah. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਘਾਲਤਹ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥ 

ka-ee kot ghaaleh thak paahi. 
Many millions exhaust themselves trying to earn their living. 
Berjuta-juta banyaknya orang yang meletihkan diri dalam 

usahamencari wang. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਧਨਵੁੰਤ ॥ 

ka-ee kot kee-ay Dhanvant. 
While God has made many millions wealthy. 

Walaupun Tuhan telah menjadikan berjuta-juta orang kaya. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਇਆ ਭਤਹ ਤਚੁੰ ਤ ॥ 

ka-ee kot maa-i-aa meh chint. 
Many millions stay in financial anxiety. 

Berjuta-juta banyaknya orang yang berada dalam kegelisahan 
kewangan. 

 

ਜਹ ਜਹ ਬਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖ ॥ 

jah jah bhaanaa tah tah raakhay. 
Wherever He wills, there He keeps the mortals. 

Di mana sahaja Dia kehendaki, di sana Dia memelihara manusia. 
 

ਨਾਨਕ ਸਬ ੁਤਕਛੁ ਰਬ ਕ ਹਾਥ ॥੫॥ 

naanak sabh kichh parabh kai haathay. ||5|| 

O‟ Nanak, everything is under God‟s command. ||5|| 
Wahai Nanak, semuanya berada di bawah perintah Tuhan. || 5 || 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਫਰਾਗੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay bairaagee. 
Many millions become detached from the worldly affairs, 

Berjuta-juta orang terpisah dari urusan duniawi, 
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ਰਾਭ ਨਾਭ ਸੁੰ ਤਗ ਤਤਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 

raam naam sang tin liv laagee. 
and remain attuned to God‟s Name. 

dan tetap terikat dengan Nama Tuhan. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰਬ ਕਉ ਖਜੁੰ ਤ ॥ 

ka-ee kot parabh ka-o khojantay. 
Many millions are searching for God, 

Berjuta-juta banyaknya yang mencari Tuhan, 
 

ਆਤਭ ਭਤਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ਲਹੁੰਤ ॥ 

aatam meh paarbarahm lahantay. 
and realize the presence of God within themselves. 
dan menyedari kehadiran Tuhan dalam diri mereka. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਦਰਸਨ ਰਬ ਤਆਸ ॥ 

ka-ee kot darsan parabh pi-aas. 
Many millions yearn for the sight of God, 

Berjuta-juta kerinduan untuk melihat Tuhan, 
 

ਤਤਨ ਕਉ ਤਭਤਲ ਰਬ ੁਅਤਫਨਾਸ ॥ 

tin ka-o mili-o parabh abinaas. 
and they realize the eternal God. 

dan mereka menyedari Tuhan yang kekal. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਗਤਹ ਸਤਸੁੰਗੁ ॥ 

ka-ee kot maageh satsang. 
Many millions pray for the holy congregation, 

Berjuta-juta banyaknya orang yang berdoa untuk jemaahdengan 
Yang Suci, 

 

ਾਰਫਰਹਭ ਤਤਨ ਲਾਗਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

paarbarahm tin laagaa rang. 
They are imbued with the love of the Supreme God. 
Mereka terikat dengan kasih Tuhan Yang Tertinggi 

 

ਤਜਨ ਕਉ ਹ ਆਤ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥ 

jin ka-o ho-ay aap suparsan. 
Those with whom He Himself is extremely pleased, 

Dengan mereka, Dia sendiri merasa sangat gembira, 
 

ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਸਦਾ ਧਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ॥੬॥ 

naanak tay jan sadaa Dhan Dhan. ||6|| 

O‟ Nanak, they are blessed and blessed forever. ||6|| 
Wahai Nanak, mereka diberkati dan diberkati selama-lamanya. 

 || 6 || 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੁੰਡ ॥ 

ka-ee kot khaanee ar khand. 
Many millions of creatures have been created through the four 

sources of creation, in the nine regions of the earth. 
Jutaan banyaknya makhluk yang telah diciptakan melalui empat 

sumber penciptaan, di sembilan wilayah bumi. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਅਕਾਸ ਫਰਹਭੁੰਡ ॥ 

ka-ee kot akaas barahmand. 
There are many millions of creatures in the skies and in the solar 

systems 
Terdapat berjuta-juta makhluk di langit dan di sistem suria. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਹ ਅਵਤਾਰ ॥ 

ka-ee kot ho-ay avtaar. 
Many millions of creatures are being born. 

Berjuta-juta banyaknya makhluk yang dilahirkan. 
 

ਕਈ ਜੁਗਤਤ ਕੀਨ  ਤਫਸਥਾਰ ॥ 

ka-ee jugat keeno bisthaar. 
In so many ways, God has created the universe. 

Dalam banyak cara, Tuhan telah menciptakan alam semesta. 
 

ਕਈ ਫਾਰ ਸਤਰ ਾਸਾਰ ॥ 

ka-ee baar pasri-o paasaar. 
So many times, He has expanded His expansion (Creation). 

Berkali-kali, Dia telah memperluas pengembangan-Nya 
(Penciptaan). 

 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਕੁੰਕਾਰ ॥ 

sadaa sadaa ik aikankaar. 
Yet forever and ever the Creator has been the same. 

Namun, selama-lamanya Pencipta tetap sama. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਕੀਨੇ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ 

ka-ee kot keenay baho bhaat. 
God has created many millions of creatures in various forms. 

Tuhan telah menciptakan berjuta-juta makhluk dalam pelbagai 
bentuk. 

 

ਰਬ ਤ ਹ ਰਬ ਭਾਤਹ ਸਭਾਤਤ ॥ 

parabh tay ho-ay parabh maahi samaat. 
From God they emanate, and into God they merge back again. 

Dari Tuhan mereka muncul, dan kepada Tuhan mereka 
bergabung kembali. 

 

ਤਾ ਕਾ ਅੁੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕਇ ॥ 

taa kaa ant na jaanai ko-ay. 
The limits of His creation are not known to anyone. 

Batasan penciptaan-Nya tidak diketahui oleh siapa pun. 
 

ਆ ਆਤ ਨਾਨਕ ਰਬੁ ਸਇ ॥੭॥ 

aapay aap naanak parabh so-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, God alone is the one who is like Himself. ||7|| 
Wahai Nanak, hanya Tuhan lah yang seperti Diri-Nya sendiri. 

 || 7 || 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਦਾਸ ॥ 

ka-ee kot paarbarahm kay daas. 
Many millions are the devotees of the Supreme God, 

Berjuta-juta banyaknya adalah penyembah Tuhan Yang 
Tertinggi, 
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ਤਤਨ ਹਵਤ ਆਤਭ ਰਗਾਸ ॥ 

tin hovat aatam pargaas. 
within whom manifests the divine light 

Dalam dirinya jelma cahaya Ilahi 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਤ ਕ ਫਤ ॥ 

ka-ee kot tat kay baytay. 
Many millions know the essence of reality (God), 

Jutaan banyaknya yang mengetahui hakikat realiti (Tuhan) 
 

ਸਦਾ ਤਨਹਾਰਤਹ ਕ ਨੇਤਰ ॥ 

sadaa nihaarahi ayko naytaray. 
and with their eyes (spiritual vision), they always behold the One 

God. 
dan dengan mata mereka (penglihatan rohani), mereka selalu 

melihat Tuhan Yang Satu. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਭ ਰਸੁ ੀਵਤਹ ॥ 

ka-ee kot naam ras peeveh. 
Many millions partake the nectar of Naam. 

Berjuta-juta banyaknya yang mengambil manisanNaam. 
 

ਅਭਰ ਬ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਤਹ ॥ 

amar bha-ay sad sad hee jeeveh. 
Becoming free of birth and death, they become immortal. 

Menjadi bebas dari kelahiran dan kematian, mereka menjadi 
abadi. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਭ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥ 

ka-ee kot naam gun gaavahi. 
There are many millions who sing the virtues of God. 

Terdapat berjuta-juta banyaknya yang menyanyikan kemuliaan 
Tuhan. 

 

ਆਤਭ ਰਤਸ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਭਾਵਤਹ ॥ 

aatam ras sukh sahj samaaveh. 
They intuitively remain absorbed in peace and spiritual bliss. 
Mereka secara intuitif tetap diserap dalam ketenangan dan 

kebahagiaan spiritual. 
 

ਅੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਭਾਰ ॥ 

apunay jan ka-o saas saas samaaray. 
God takes care of His devotees with their each and every breath. 

Tuhan menjaga para penyembah-Nya dengan setiap nafas 
mereka. 

 

ਨਾਨਕ ਇ ਰਭਸੁਰ ਕ ਤਆਰ ॥੮॥੧੦॥ 

naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray. ||8||10|| 

O‟ Nanak, they are the beloveds of God. ||8||10|| 
Wahai Nanak, mereka adalah kesayangan Tuhan. || 8 || 10 || 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
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ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਰਬੁ ਕੁ ਹ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ 

karan kaaran parabh ayk hai doosar naahee ko-ay. 
God alone is the creator of the entire universe and there is no 

other. 
Tuhan sahaja yang menciptakan seluruh alam semesta dan tidak 

ada yang lain. 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਫਤਲਹਾਰਣ ਜਤਲ ਥਤਲ ਭਹੀਅਤਲ ਸਇ ॥੧॥ 

naanak tis balihaarnai jal thal mahee-al so-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, I dedicate myself to the One, who pervades the water, 
the earth and the sky.||1|| 

Wahai Nanak, aku mengabdikan diri kepada Yang Maha satu, 
yang meliputi air, bumi dan langit. || 1 || 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜਗੁ ॥ 

karan karaavan karnai jog. 
God has the power to do and get everything done. 

Tuhan berkuasa untuk melakukan dan menyelesaikan semua 
perkara. 

 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਹਗੁ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee hog. 
Whatever pleases Him, only that comes to pass. 

Apa sahaja yang dikehendaki-Nya, itu sahaja yang berlaku. 
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ਤਖਨ ਭਤਹ ਥਾਤ ਉਥਾਨਹਾਰਾ ॥ 

khin meh thaap uthaapanhaaraa. 
In an instant, He creates and destroys His creation. 

Dalam sekelip mata, Dia mencipta dan menghancurkan ciptaan-
Nya. 

 

ਅੁੰਤੁ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 

ant nahee kichh paaraavaaraa. 
There is no end or limitation of His power. 
Tiada penghujung atau batasan kuasa-Nya. 

 

ਹੁਕਭ ਧਾਤਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵ ॥ 

hukmay Dhaar aDhar rahaavai. 
By His order, He established the earth, and He maintains it 

without any physical support. 
Dengan perintah-Nya, Dia mewujudkan bumi, dan Dia 

memeliharanya tanpa sokongan fizikal. 
 

ਹੁਕਭ ਉਜ ਹੁਕਤਭ ਸਭਾਵ ॥ 

hukmay upjai hukam samaavai. 
What is created by His order, ultimately, merges back into Him 

by His order. 
Apa yang diciptakan oleh perintah-Nya, akhirnya, bergabung 

kembali kepada-Nya dengan perintah-Nya. 
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ਹੁਕਭ ਊਚ ਨੀਚ ਤਫਉਹਾਰ ॥ 

hukmay ooch neech bi-uhaar. 
It is by his order that people conduct themselves as high or low. 
Dengan perintahnya, orang memperlakukan diri mereka secara 

tinggi atau rendah. 
 

ਹੁਕਭ ਅਤਨਕ ਰੁੰਗ ਰਕਾਰ ॥ 

hukmay anik rang parkaar. 
By His order, many kinds of fun and frolics are performed. 

Atas perintah-Nya, banyak jenis keseronokan dan perwatakan 
dilakukan. 

 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਦਖ ਅਨੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

kar kar daykhai apnee vadi-aa-ee. 
Having created the creation, He beholds His own greatness. 
Setelah mencipta ciptaan, Dia memperhati kehebatan-Nya 

sendiri. 
 

ਨਾਨਕ ਸਬ ਭਤਹ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥੧॥ 

naanak sabh meh rahi-aa samaa-ee. ||1|| 

O‟ Nanak, He is pervading in all. ||1|| 
Wahai Nanak, Dia meresap dalam semua perkara. || 1 || 

 

ਰਬ ਬਾਵ ਭਾਨੁਖ ਗਤਤ ਾਵ ॥ 

parabh bhaavai maanukh gat paavai. 
If it pleases God, mortal attains a high spiritual state. 

Sekiranya ia menyenangkan Tuhan, manusia akan mencapai 
keadaan rohani yang tinggi. 
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ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਾਥਰ ਤਰਾਵ ॥ 

parabh bhaavai taa paathar taraavai. 
If God so wills, He emancipates even the stone-hearted (brutal) 

people. 
Sekiranya Tuhan menghendaki, orang yang berhati batu 

(kejam)pun dibebaskan. 
 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਫਨੁ ਸਾਸ ਤ ਰਾਖ ॥ 

parabh bhaavai bin saas tay raakhai. 
If it pleases God, He keeps a person alive even without breath. 
Sekiranya ia menggembirakan Tuhan, Dia membuat seseorang 

tetap hidup walaupun tidak bernafas. 
 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਬਾਖ ॥ 

parabh bhaavai taa har gun bhaakhai. 
If it pleases God, then one sings God‟s praises. 

Sekiranya ia menyenangkan Tuhan, maka seseorang 
menyanyikan puji-pujian Tuhan. 

 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਤਤਤ ਉਧਾਰ ॥ 

parabh bhaavai taa patit uDhaarai. 
If it pleases God, He saves even the sinners from vices. 
Sekiranya ia menyenangkan Tuhan, orang berdosapun 

diselamatkan daripada kejahatan. 
 

ਆਤ ਕਰ ਆਨ ਫੀਚਾਰ ॥ 

aap karai aapan beechaarai. 
Whatever He does is according to His own thoughts. 

Apa sahaja yang Dia lakukan adalah mengikut fikirannya sendiri. 
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ਦੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਆਤ ਸੁਆਭੀ ॥ 

duhaa siri-aa kaa aap su-aamee. 
He Himself is the Master of both worlds (the world here and 

hereafter). 
Dia Sendiri adalah Penguasa kedua dunia (dunia sekarang dan 

akhirat). 
 

ਖਲ  ਤਫਗਸ ਅੁੰਤਰਜਾਭੀ ॥ 

khaylai bigsai antarjaamee. 
The knower of all hearts plays the worldly drama and enjoys 

watching it. 
Yang mengetahui semua hati memainkan drama duniawi dan 

seronok menontonnya. 
 

ਜ ਬਾਵ ਸ ਕਾਰ ਕਰਾਵ ॥ 

jo bhaavai so kaar karaavai. 
Whatever He wishes, He makes the person do that deed. 
Apa sahaja yang Dia kehendaki, Dia membuat orang itu 

melakukan nya. 
 

ਨਾਨਕ ਤਦਰਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵ ॥੨॥ 

naanak daristee avar na aavai. ||2|| 

O‟ Nanak, I see no other like Him. ||2|| 
Wahai Nanak, aku tidak melihat sesiapa yang seperti Dia. || 2 || 

 

ਕਹੁ ਭਾਨੁਖ ਤ ਤਕਆ ਹਇ ਆਵ ॥ 

kaho maanukh tay ki-aa ho-ay aavai. 
Tell me, what can a human being do on his own? 

Beritahuku, apa yang boleh dilakukan oleh manusia sendirian? 
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ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਾਵ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee karaavai. 
Whatever pleases God, He gets that done from the mortals. 
Apa sahaja yang dikehendaki Tuhan, Dia menghasilkannya 

daripada mahluk yang tidak kekal. 
 

ਇਸ ਕ ਹਾਤਥ ਹਇ ਤਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਲਇ ॥ 

is kai haath ho-ay taa sabh kichh lay-ay. 
If it were in the mortal‟s hand, he would grab everything. 
Sekiranya ia berada di tangan manusia, dia akan merebut 

semuanya. 
 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਇ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee karay-i. 
But God does whatever pleases Him. 

Tetapi Tuhan melakukan apa sahaja yang dikehendaki-Nya. 
 

ਅਨਜਾਨਤ ਤਫਤਖਆ ਭਤਹ ਰਚ ॥ 

anjaanat bikhi-aa meh rachai. 
Because of ignorance, one is engrossed in Maya (worldly 

illusions). 
Kerana kejahilan, seseorang terperangkap dengan Maya 

(khayalan duniawi). 
 

ਜ ਜਾਨਤ ਆਨ ਆ ਫਚ ॥ 

jay jaanat aapan aap bachai. 
If he knew better, he would save himself from it. 

Sekiranya dia tahu dengan lebih baik, dia akan menyelamatkan 
dirinya dari perkara itu. 
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ਬਰਭ ਬੂਲਾ ਦਹ ਤਦਤਸ ਧਾਵ ॥ 

bharmay bhoolaa dah dis Dhaavai. 
Deluded by doubt, he wanders around in all directions. 
Tertipu oleh keraguan, dia berkeliaran ke semua arah. 

 

ਤਨਭਖ ਭਾਤਹ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਤਪਤਰ ਆਵ ॥ 

nimakh maahi chaar kunt fir aavai. 
In a moment the mind circles around the four corners of the 

world. 
Sekejap sahaja fikiran berputar di sekitar empat pelosok dunia. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਅਨੀ ਬਗਤਤ ਦਇ ॥ 

kar kirpaa jis apnee bhagat day-ay. 
Those whom God mercifully blesses with His devotional worship, 

Mereka yang diberkati Tuhan dengan penuh belas kasihan 
dengan pemujaan-Nya, 

 

ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਨਾਤਭ ਤਭਲਇ ॥੩॥ 

naanak tay jan naam milay-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, they remain merged in Naam. ||3|| 
Wahai Nanak, mereka tetap bergabung di dalam Naam. || 3 || 

 

ਤਖਨ ਭਤਹ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥ 

khin meh neech keet ka-o raaj. 
In an instant, He can make a worm like lowly person a king, 

Dalam sekelip mata, Dia dapat menjadikan cacing yang 
berkedudukan rendah sebagai raja, 
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ਾਰਫਰਹਭ ਗਰੀਫ ਤਨਵਾਜ ॥ 

paarbarahm gareeb nivaaj. 
The Supreme God is the Protector of the humbly poor. 

Tuhan Yang Tertinggi adalah Pelindung orang miskin yang 
rendah hati. 

 

ਜਾ ਕਾ ਤਦਰਸਤਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵ ॥ 

jaa kaa darisat kachhoo na aavai. 
Even the one who seems to have no virtues, 

Malah orang yang kelihatan seperti tidak mempunyai kebaikan, 
 

ਤਤਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਤਦਸ ਰਗਟਾਵ ॥ 

tis tatkaal dah dis paragtaavai. 
In an instant God makes him popular everywhere. 

Dalam sekelip mata Tuhan menjadikannya popular di mana 
sahaja. 

 

ਜਾ ਕਉ ਅੁਨੀ ਕਰ ਫਖਸੀਸ ॥ 

jaa ka-o apunee karai bakhsees. 
The one upon whom He bestows His blessings, 

Dia yang dikurniakan restu-Nya, 
 

ਤਾ ਕਾ ਲਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥ 

taa kaa laykhaa na ganai jagdees. 
The Master of the world does not hold him to his account. 

Pemilik dunia tidak mengikatnnya terhadapakaunnya. 



203 
 

 

ਜੀਉ ਤੁੰ ਡੁ ਸਬ ਤਤਸ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥ 

jee-o pind sabh tis kee raas. 
Soul and body are all His property bestowed upon a mortal. 
Jiwa dan jasad adalah milik-Nya yang dikurniakan kepada 

manusia. 
 

ਘਤਟ ਘਤਟ ੂਰਨ ਫਰਹਭ ਰਗਾਸ ॥ 

ghat ghat pooran barahm pargaas. 
Each and every heart is illuminated by the all Pervading Perfect 

God. 
Setiap hati disinari oleh Tuhan yang Maha Sempurna. 

 

ਅਨੀ ਫਣਤ ਆਤ ਫਨਾਈ ॥ 

apnee banat aap banaa-ee. 
He has created His creation all by Himself, 
Dia telah menciptakan ciptaan-Nya sendiri 

 

ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਦਤਖ ਫਡਾਈ ॥੪॥ 

naanak jeevai daykh badaa-ee. ||4|| 

O‟ Nanak, He is rejoicing while beholding His greatness 
Wahai Nanak, Dia bersukacita sambil melihat kebesaran-Nya 

 

ਇਸ ਕਾ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥ 

is kaa bal naahee is haath. 
The mortal‟s power is not in his control, 

Kekuatan manusia tidak berada dalam kawalannya, 
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ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਫ ਕ ਨਾਥ ॥ 

karan karaavan sarab ko naath. 
the One Master of all is the Doer and the cause of causes. 

Yang Maha Satubagi semua adalah Pembuat dan penyebabnya. 
 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਫੁਰਾ ਜੀਉ ॥ 

aagi-aakaaree bapuraa jee-o. 
The helpless mortal is subject to His command, 

Manusia yang tidak berdaya tunduk pada perintah-Nya, 
 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਪੁਤਨ ਥੀਉ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee fun thee-o. 
because ultimately that which pleases Him is what happens. 
kerana akhirnya yang menggembirakan-Nya adalah apa yang 

berlaku. 
 

ਕਫਹ ੂਊਚ ਨੀਚ ਭਤਹ ਫਸ ॥ 

kabhoo ooch neech meh basai. 
A human being sometimes is in an optimistic state, and 

sometimes in a pessimistic mood. 
Seorang manusia kadang-kadang berada dalam keadaan optimis, 

dan kadang-kadang dalam keadaan pesimis. 
 

ਕਫਹ ੂਸਗ ਹਰਖ ਰੁੰ ਤਗ ਹਸ ॥ 

kabhoo sog harakh rang hasai. 
Sometimes, he appears sad and other times he appears to be 

laughing with joy. 
Kadang kala, dia kelihatan sedih dan padawaktu lain dia 

kelihatan ketawa dengan kegembiraan. 
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ਕਫਹ ੂਤਨੁੰ ਦ ਤਚੁੰ ਦ ਤਫਉਹਾਰ ॥ 

kabhoo nind chind bi-uhaar. 
Sometimes one indulges in slander and speaks ill of others. 

Kadang kala seseorang memfitnah dan bercakap buruk tentang 
orang lain. 

 

ਕਫਹ ੂਊਬ ਅਕਾਸ ਇਆਲ ॥ 

kabhoo oobh akaas pa-i-aal. 
Sometimes he feels so elated as if flying high in the sky, and 
sometimes so depressed as if in the depth of nether-world. 

Kadang kala dia merasa begitu gembira seolah-olah 
berterbangan tinggi di langit, dan kadang-kadang begitu tertekan 

seolah-olah berada di dunia yang paling dalam. 
 

ਕਫਹ ੂਫਤਾ ਫਰਹਭ ਫੀਚਾਰ ॥ 

kabhoo baytaa barahm beechaar. 
Sometimes he acts as if he knows all about the divine 

knowledge. 
Kadang kala dia bertindak seolah-olah dia tahu tentang semua 

pengetahuan ketuhanan. 
 

ਨਾਨਕ ਆਤ ਤਭਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥ 

naanak aap milaavanhaar. ||5|| 

O‟ Nanak, God Himself unites human beings with Himself. ||5|| 
Wahai Nanak, Tuhan sendiri menyatukan manusia dengan Diri-

Nya sendiri. || 5 || 
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ਕਫਹ ੂਤਨਰਤਤ ਕਰ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ 

kabhoo nirat karai baho bhaat. 
Sometimes, the mortal dances in various ways. 

Kadang kala, manusia menari dengan pelbagai cara. 
 

ਕਫਹ ੂਸਇ ਰਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

kabhoo so-ay rahai din raat. 
Sometimes he remains asleep day and night in a state of 

ignorance. 
Kadang kala dia terus tidur siang dan malam dalam keadaan 

kejahilan. 
 

ਕਫਹ ੂਭਹਾ ਕਰਧ ਤਫਕਰਾਲ ॥ 

kabhoo mahaa kroDh bikraal. 
Sometimes he looks dreadful in terrible rage. 

Kadang kala dia kelihatan sangat marah. 
 

ਕਫਹੂੁੰ  ਸਰਫ ਕੀ ਹਤ ਰਵਾਲ ॥ 

kabahooN sarab kee hot ravaal. 
Sometimes he becomes the dust of the feet of all (extremely 

humble). 
Kadang-kadang ia menjadi debu di semua kaki (sangat rendah 

hati). 
 

ਕਫਹ ੂਹਇ ਫਹ ਫਡ ਰਾਜਾ ॥ 

kabhoo ho-ay bahai bad raajaa. 
Sometimes, he poses like a great king. 

Kadang kala, dia bergaya seperti raja yang hebat. 
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ਕਫਹ ੁਬਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥ 

kabahu bhaykhaaree neech kaa saajaa. 
Sometimes he assumes the disposition of lowly beggar. 

Kadang kala dia mengambilsikap pengemis yang rendah. 
 

ਕਫਹ ੂਅਕੀਰਤਤ ਭਤਹ ਆਵ ॥ 

kabhoo apkeerat meh aavai. 
Sometimes he falls into evil repute (by doing evil deeds). 
Kadang kala dia jatuh dalam reputasi yang jahat (dengan 

melakukan perbuatan jahat). 
 

ਕਫਹ ੂਬਲਾ ਬਲਾ ਕਹਾਵ ॥ 

kabhoo bhalaa bhalaa kahaavai. 
Sometimes, he acts in a way that he is praised by all. 

Kadang kala, dia bertindak dengan cara yang dipuji oleh semua 
orang. 

 

ਤਜਉ ਰਬੁ ਰਾਖ ਤਤਵ ਹੀ ਰਹ ॥ 

ji-o parabh raakhai tiv hee rahai. 
In whatever state God keeps, the mortal lives in that state. 

Dalam keadaan apa pun yang Tuhan simpan, manusia hidup 
dalam keadaan itu. 

 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹ ॥੬॥ 

gur parsaad naanak sach kahai. ||6|| 
O‟ Nanak, only a rare person meditates on God by the Guru‟s 

grace. 
Wahai Nanak, hanya jarang-jarang orang yang bermeditasi 

kepada Tuhan dengan Belas Kasih Guru. 
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ਕਫਹ ੂਹਇ ੁੰ ਤਡਤੁ ਕਰ ਫਖ੍੍ਾਨੁ ॥ 

kabhoo ho-ay pandit karay bakh-yaan. 
Sometimes, as a pundit he preaches others. 

Kadang kala, sebagai pakar, dia berdakwah kepada orang lain. 
 

ਕਫਹ ੂਭਤਨਧਾਰੀ ਲਾਵ ਤਧਆਨੁ ॥ 

kabhoo moniDhaaree laavai Dhi-aan. 
Sometimes becoming a silent sage, he enters into meditation. 

Kadang-kadang menjadi seorang yang bijaksana dalam diam, dia 
memasuki alam meditasi. 

 

ਕਫਹ ੂਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥ 

kabhoo tat tirath isnaan. 
At times he resides and bathes at places of pilgrimage. 

Ada kalanya dia tinggal dan mandi di tempat-tempat ziarah. 
 

ਕਫਹ ੂਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਭੁਤਖ ਤਗਆਨ ॥ 

kabhoo siDh saaDhik mukh gi-aan. 
Sometimes as an adept and sometimes as a seeker he talks 

about spirituality. 
Kadang kala sebagai yang mahir dan kadang kala sebagai 

pencari dia bercakap mengenai kerohanian. 
 

ਕਫਹ ੂਕੀਟ ਹਸਤਤ ਤੁੰਗ ਹਇ ਜੀਆ ॥ 

kabhoo keet hasat patang ho-ay jee-aa. 
Sometimes, he becomes worm, elephant, or moth, 

Kadang kala, dia menjadi cacing, gajah, atau kupu-kupu, 
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ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਬਰਭ ਬਰਭੀਆ ॥ 

anik jon bharmai bharmee-aa. 
and confused by doubts he wanders through countless 

existences. 
dan bingung dengan keraguan dia mengembara melalui 

kewujudan yang tak terhitung jumlahnya. 
 

ਨਾਨਾ ਰੂ ਤਜਉ ਸਵਾਗੀ ਤਦਖਾਵ ॥ 

naanaa roop ji-o savaagee dikhaavai. 
Like a performer, he is seen assuming various disguises. 

Seperti seorang pelakon, dia dilihat menganggap pelbagai 
penyamaran. 

 

ਤਜਉ ਰਬ ਬਾਵ ਤਤਵ ਨਚਾਵ ॥ 

ji-o parabh bhaavai tivai nachaavai. 
As it pleases God, He makes the mortal dance accordingly. 
Kerana ia menyenangkan Tuhan, Dia membuat mahluknya 

menari mengikut rentaknya. 
 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਹਇ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee ho-ay. 
Whatever pleases Him, happens. 

Apa sahaja yang menggembirakan-Nya, berlaku. 
 

ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥੭॥ 

naanak doojaa avar na ko-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, there is none other like Him. ||7|| 
Wahai Nanak, tidak ada yang lain seperti Dia. || 7 || 
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ਕਫਹ ੂਸਾਧਸੁੰਗਤਤ ਇਹੁ ਾਵ ॥ 

kabhoo saaDhsangat ih paavai. 
When this person attains the Company of the Holy. 

Apabila orang ini mencapai pergaulan denganyang Suci. 
 

ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤ ਫਹੁਤਰ ਨ ਆਵ ॥ 

us asthaan tay bahur na aavai. 
then he does not come out of that joyful state of mind, 

maka dia tidak keluar dari fikiran yang menggembirakan itu, 
 

ਅੁੰਤਤਰ ਹਇ ਤਗਆਨ ਰਗਾਸੁ ॥ 

antar ho-ay gi-aan pargaas. 
Because, in that company his mind gets illuminated with divine 

knowledge, 
Kerana, dalam kompeni itu fikirannya diterangi dengan 

pengetahuan Ilahi, 
 

ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸੁ ॥ 

us asthaan kaa nahee binaas. 
and that enlightened state of mind never perishes. 

dan keadaan fikiran yang diberikan pencerahan itu tidak akan 
binasa. 

 

ਭਨ ਤਨ ਨਾਤਭ ਰਤ ਇਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

man tan naam ratay ik rang. 
(In this state) one‟s body and mind are imbued with the love for 

God, 
(Dalam keadaan ini) tubuh dan fikiran kita disemai dengan cinta 

kepada Tuhan, 
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ਸਦਾ ਫਸਤਹ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 

sadaa baseh paarbarahm kai sang. 
and he forever dwells with the Supreme God. 

dan dia selamanya tinggal bersama Tuhan Yang Maha Satu. 
 

ਤਜਉ ਜਲ ਭਤਹ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥ 

ji-o jal meh jal aa-ay khataanaa. 
Just as water blends with water, 

Sama seperti air yang bercampur dengan air, 
 

ਤਤਉ ਜਤੀ ਸੁੰ ਤਗ ਜਤਤ ਸਭਾਨਾ ॥ 

ti-o jotee sang jot samaanaa. 
similarly his enlightened soul blends with the Supreme soul. 
Sama dengan jiwanya yang diberikan pencerahan bersatu 

dengan jiwa yang Maha Tinggi. 
 

ਤਭਤਟ ਗ ਗਵਨ ਾ ਤਫਸਰਾਭ ॥ 

mit ga-ay gavan paa-ay bisraam. 
His cycle of birth and death ceases, and he attains eternal peace. 
Kitaran kelahiran dan kematiannya berhenti, dan dia memperoleh 

ketenangan abadi. 
 

ਨਾਨਕ ਰਬ ਕ ਸਦ ਕੁਰਫਾਨ ॥੮॥੧੧॥ 

naanak parabh kai sad kurbaan. ||8||11|| 

O‟ Nanak, we should dedicate to God forever. ||8||11|| 
Wahai Nanak, kita harus berbakti kepada Tuhan selamanya || 8 

|| 11 || 
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ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਸੁਖੀ ਫਸ ਭਸਕੀਨੀਆ ਆੁ ਤਨਵਾਤਰ ਤਲ  ॥ 

sukhee basai maskeenee-aa aap nivaar talay. 
By shedding self-conceit, the humble person dwells in peace. 
Dengan melumpuhkan kesombongan diri, orang yang rendah 

hati hidup dalam ketenangan. 
 

ਫਡ ਫਡ ਅਹੁੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਤਫ ਗਲ  ॥੧॥ 

baday baday ahaNkaaree-aa nanak garab galay. ||1|| 
O‟ Nanak, mighty arrogant people are consumed by their own 

pride. ||1|| 
Wahai Nanak, orang-orang sombongdibinasakan oleh 

kebanggaan mereka sendiri. || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

 

ਤਜਸ ਕ ਅੁੰਤਤਰ ਰਾਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

jis kai antar raaj abhimaan. 
The one who becomes egotistically proud of possessions and 

power in the mind, 
Orang yang menjadi bangga egois dengan harta benda dan 

kekuatan dalam fikiran, 
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ਸ ਨਰਕਾਤੀ ਹਵਤ ਸੁਆਨੁ ॥ 

so narakpaatee hovat su-aan. 
is liable to the punishment like a dog in hell. 

Layak dikenakan hukuman seperti anjing di neraka. 
 

ਜ ਜਾਨੈ ਭ ਜਫਨਵੁੰਤੁ ॥ 

jo jaanai mai jobanvant. 
One who egotistically deems himself as youthful and handsome, 
Orang yang secara egois menganggap dirinya muda dan tampan, 

 

ਸ ਹਵਤ ਤਫਸਟਾ ਕਾ ਜੁੰਤੁ ॥ 

so hovat bistaa kaa jant. 
he is like a worm in the filth 

Dia adalah seperti cacing dalam kotoran 
 

ਆਸ ਕਉ ਕਰਭਵੁੰਤੁ ਕਹਾਵ ॥ 

aapas ka-o karamvant kahaavai. 
The one who calls himself as the doer of pious deeds in ego. 
Orang yang memanggil dirinya sebagai pelaku mulia dalam 

keegoan. 
 

ਜਨਤਭ ਭਰ ਫਹੁ ਜਤਨ ਬਰਭਾਵ ॥ 

janam marai baho jon bharmaavai. 
Keeps suffering in the cycles of birth and death. 

Terus menderita dalam kitaran kelahiran dan kematian. 
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ਧਨ ਬੂਤਭ ਕਾ ਜ ਕਰ ਗੁਭਾਨੁ ॥ 

Dhan bhoom kaa jo karai gumaan. 
The one who feels egoistically proud of his wealth and lands 
Orang egois yang bangga dengan kekayaan dan tanahnya 

 

ਸ ਭੂਰਖੁ ਅੁੰਧਾ ਅਤਗਆਨੁ ॥ 

so moorakh anDhaa agi-aan. 
is a foolish, blind and ignorant. 
adalah bodoh, buta dan jahil. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸ ਕ ਤਹਰਦ ਗਰੀਫੀ ਫਸਾਵ ॥ 

kar kirpaa jis kai hirdai gareebee basaavai. 
The one, in whose heart God mercifully instills humility, 

Yang, di hatinya Tuhan dengan penuh belas kasihan 
menanamkan kerendahan hati, 

 

ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਭੁਕਤੁ ਆਗ ਸੁਖੁ ਾਵ ॥੧॥ 

naanak eehaa mukat aagai sukh paavai. ||1|| 

O Nanak, he is liberated here from vices, and obtains peace 
hereafter. ||1|| 

Wahai Nanak, dia dibebaskan di sini dari maksiat, dan 
memperoleh ketenangan selepas ini. || 1 || 

 

ਧਨਵੁੰਤਾ ਹਇ ਕਤਰ ਗਰਫਾਵ ॥ 

Dhanvantaa ho-ay kar garbaavai. 
Upon becoming wealthy, one feels egoistically proud of his 

riches, 
Setelah menjadi kaya, seseorang egois berasa bangga dengan 

kekayaannya, 
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ਤਤਰਣ ਸਭਾਤਨ ਕਛੁ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਜਾਵ ॥ 

tarin samaan kachh sang na jaavai. 
must realize that nothing shall go with him in the end, not even a 

straw. 
mesti menyedari bahawa pada akhirnya tidak ada apa-apa yang 

dibawa bersamanya, walau sebatang jerami pun. 
 

ਫਹੁ ਲਸਕਰ ਭਾਨੁਖ ਊਤਰ ਕਰ ਆਸ ॥ 

baho laskar maanukh oopar karay aas. 
He may place his hopes on a large army and men, 

Dia mungkin meletakkan harapannya pada bala tentera dan 
orang ramai, 

 

ਲ ਬੀਤਤਰ ਤਾ ਕਾ ਹਇ ਤਫਨਾਸ ॥ 

pal bheetar taa kaa ho-ay binaas. 
(should know that) all these things are destroyed in an instant 
(harus tahu bahawa) semua perkara ini musnah dalam sekelip 

mata 
 

ਸਬ ਤ ਆ ਜਾਨੈ ਫਲਵੁੰਤੁ ॥ 

sabh tay aap jaanai balvant. 
The one who deems himself to be the strongest of all, 
Orang yang menganggap dirinya terkuat dari semua, 

 

ਤਖਨ ਭਤਹ ਹਇ ਜਾਇ ਬਸਭੁੰਤੁ ॥ 

khin meh ho-ay jaa-ay bhasmant. 
in an instant that one may be reduced to ashes. 
dalam sekelip mata orang itu boleh menjadi abu. 
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ਤਕਸ ਨ ਫਦ ਆਤ ਅਹੁੰਕਾਰੀ ॥ 

kisai na badai aap ahaNkaaree. 
The one who is so haughty and does not care for anyone else, 
Orang yang sombong dan tidak mengambil tahu tentang orang 

lain, 
 

ਧਰਭ ਰਾਇ ਤਤਸੁ ਕਰ ਖੁਆਰੀ ॥ 

Dharam raa-ay tis karay khu-aaree. 
Is badly disgraced by the Righteous Judge. 

Dihina buruk oleh Hakim yang Benar. 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਜਾ ਕਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

gur parsaad jaa kaa mitai abhimaan. 
The one whose ego is eliminated by the Guru‟s grace, 
Orang yang egonya dihapuskan oleh belas kasih Guru, 

 

ਸ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 

so jan naanak dargeh parvaan. ||2|| 

O‟ Nanak, that person is approved in God‟s court.||2|| 

Wahai Nanak, orang itu diperkenankan di mahkamah Tuhan. 
 || 2 || 

 

ਕਤਟ ਕਰਭ ਕਰ ਹਉ ਧਾਰ ॥ 

kot karam karai ha-o Dhaaray. 
If one performs millions of good deeds and also feels egotistically 

proud of those deeds, 
Sekiranya seseorang melakukan berjuta-juta perbuatan baik dan 

egonya berasa bangga terhadap perbuatan itu, 
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ਸਰਭੁ ਾਵ ਸਗਲ  ਤਫਰਥਾਰ ॥ 

saram paavai saglay birthaaray. 
that person is only doing hard labor, and all those deeds are a 

waste. 
orang itu hanya melakukan kerja keras, dan semua perbuatan itu 

adalah sia-sia. 
 

ਅਤਨਕ ਤਤਸਆ ਕਰ ਅਹੁੰਕਾਰ ॥ 

anik tapasi-aa karay ahaNkaar. 
The one, who performs myriads of penances and indulges in ego 

, 
Seseorang ang melakukan banyak penebusan dosa dan 

menikmati ego, 
 

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਪਤਰ ਤਪਤਰ ਅਵਤਾਰ ॥ 

narak surag fir fir avtaar. 
keeps enduring pain and pleasure, as if going through heaven 

and hell again and again 
terus mengalami kesakitan dan kesenangan, seolah-olah melalui 

syurga dan neraka berulang-ulang kali 
 

ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਕਤਰ ਆਤਭ ਨਹੀ ਦਰਵ ॥ 

anik jatan kar aatam nahee darvai. 
If in spite of making numerous efforts, one does not become 

become tender and compassionate, 
Tidak kira melakukanbetapa banyak usaha, seseorang tidak 

menjadi lembut dan penyayang, 
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ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕਸ ਗਵ ॥ 

har dargeh kaho kaisay gavai. 
then how can he reach God‟s court? 

lalu bagaimana dia boleh sampai ke mahkamah Tuhan? 
 

ਆਸ ਕਉ ਜ ਬਲਾ ਕਹਾਵ ॥ 

aapas ka-o jo bhalaa kahaavai. 
One who claims to be virtuous, 

Orang yang menganggap dirinya berbudi pekerti, 
 

ਤਤਸਤਹ ਬਲਾਈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵ ॥ 

tiseh bhalaa-ee nikat na aavai. 
virtue does not even touch that one. 

kebaikan sama sekali tidak menyentuh orang itu itu. 
 

ਸਰਫ ਕੀ ਰਨ ਜਾ ਕਾ ਭਨੁ ਹਇ ॥ 

sarab kee rayn jaa kaa man ho-ay. 
The one whose mind becomes humble to all, 

Orang yang fikirannya menjadi rendah hati kepada semua, 
 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਸਇ ॥੩॥ 

kaho naanak taa kee nirmal so-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, his reputation is spotlessly pure.||3|| 
Wahai Nanak, reputasinya sangat murni. || 3 || 
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ਜਫ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਭੁਝ ਤ ਕਛੁ ਹਇ ॥ 

jab lag jaanai mujh tay kachh ho-ay. 
As long as one thinks that he can make something happen with 

his power, 
Selagi seseorang berfikir bahawa dia dapat membuat sesuatu 

terjadi dengan kekuatannya, 
 

ਤਫ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ 

tab is ka-o sukh naahee ko-ay. 
till then that person cannot obtain peace. 

sehingga itu,orang itu tidak dapat memperoleh ketenangan. 
 

ਜਫ ਇਹ ਜਾਨੈ ਭ ਤਕਛੁ ਕਰਤਾ ॥ 

jab ih jaanai mai kichh kartaa. 
As long as this mortal thinks that he is the doer of any task, 

Selagi manusia ini berfikir bahawa dia adalah pelaksanamana-
mana tugas, 

 

ਤਫ ਲਗੁ ਗਰਬ ਜਤਨ ਭਤਹ ਤਪਰਤਾ ॥ 

tab lag garabh jon meh firtaa. 
till then, he wanders in the cycles of birth and death. 

hingga saat itu, dia mengembara dalam kitaran kelahiran dan 
kematian. 

 

ਜਫ ਧਾਰ ਕਊ ਫਰੀ ਭੀਤੁ ॥ 

jab Dhaarai ko-oo bairee meet. 
As long as he considers one an enemy, and another a friend, 

Selagi dia menganggap seseorang sebagai musuh, dan yang lain 
sebagai teman, 
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ਤਫ ਲਗੁ ਤਨਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ ॥ 

tab lag nihchal naahee cheet. 
till then that person‟s mind will not become steady and peaceful. 
Sehingga saat itu fikiran orang itu tidak akan menjadi tenang dan 

damai. 
 

ਜਫ ਲਗੁ ਭਹ ਭਗਨ ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇ ॥ 

jab lag moh magan sang maa-ay. 
As long as he is engrossed in Maya (worldly riches), 
Selagi dia terikat dengan Maya (kekayaan duniawi), 

 

ਤਫ ਲਗੁ ਧਰਭ ਰਾਇ ਦਇ ਸਜਾਇ ॥ 

tab lag Dharam raa-ay day-ay sajaa-ay. 
the Righteous Judge keeps administering punishment. 

Hakim yang Benar terus menjatuhkan hukuman. 
 

ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਫੁੰਧਨ ਤੂਟ ॥ 

parabh kirpaa tay banDhan tootai. 
The bonds of Maya (worldly attachments) are shattered by God's 

Grace, 
Ikatan Maya (ikatan duniawi) dihancurkan oleh Belas Kasih 

Tuhan, 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟ ॥੪॥ 

gur parsaad naanak ha-o chhootai. ||4|| 

O‟ Nanak, a person‟s ego is eliminated by the grace of the Guru . 
||4|| 

Wahai Nanak, ego seseorang dihapuskan oleh belas Kasih Guru. 
|| 4 || 
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ਸਹਸ ਖਟ ਲਖ ਕਉ ਉਤਠ ਧਾਵ ॥ 

sahas khatay lakh ka-o uth Dhaavai. 
After earning a thousand, he runs after million. 

Setelah memperoleh seribu, dia mengejar yang berjuta-juta. 
 

ਤਤਰਤਤ ਨ ਆਵ ਭਾਇਆ ਾਛ ਾਵ ॥ 

taripat na aavai maa-i-aa paachhai paavai. 
He keeps on amassing wealth, but is never satiated. 

Dia terus mengumpulkan kekayaan, tetapi tidak pernah puas. 
 

ਅਤਨਕ ਬਗ ਤਫਤਖਆ ਕ ਕਰ ॥ 

anik bhog bikhi-aa kay karai. 
He enjoys many pleasures of Maya, 

Dia menikmati banyak kesenangan Maya, 
 

ਨਹ ਤਤਰਤਾਵ ਖਤ ਖਤ ਭਰ ॥ 

nah tariptaavai khap khap marai. 
but does not feel satisfied and becomes miserable. 

tetapi tidak berasa puas dan menjadi sengsara. 
 

ਤਫਨਾ ਸੁੰਤਖ ਨਹੀ ਕਊ ਰਾਜ ॥ 

binaa santokh nahee ko-oo raajai. 
Without contentment, no one is satisfied. 

Tanpa rasa puas, tidak ada yang berpuas hati. 
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ਸੁਨ ਭਨ ਰਥ ਤਫਰਥ ਸਬ ਕਾਜ ॥ 

supan manorath barithay sabh kaajai. 
All efforts of an unsatisfied person are in vain, like the illusions of 

a dream. 
Semua usaha orang yang tidak berpuas hati adalah sia-sia, 

seperti khayalan mimpi. 
 

ਨਾਭ ਰੁੰ ਤਗ ਸਰਫ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ 

naam rang sarab sukh ho-ay. 
There is complete peace in the love of Naam. 

Terdapat kedamaian sepenuhnya dalam cinta Naam. 
 

ਫਡਬਾਗੀ ਤਕਸ ਰਾਤਤ ਹਇ ॥ 

badbhaagee kisai paraapat ho-ay. 
Only a fortunate one is blessed with this (bliss). 

Hanya orang yang beruntung dikurniakan (kebahagiaan) ini. 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆ ਆਤ ॥ 

karan karaavan aapay aap. 
God Himself is doer and Cause of all causes. 

Tuhan sendiri yang melakukan dan Penyebab segala sebab. 
 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਾਤ ॥੫॥ 

sadaa sadaa naanak har jaap. ||5|| 

O‟ Nanak, remember Him with loving devotion forever and 
ever.||5|| 

Wahai Nanak, ingatlah Dia dengan pengabdian penuh kasih 
sayang selama-lamanya. || 5 || 
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ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

karan karaavan karnaihaar. 
It is God who does everything and causes everything to be done. 

Tuhanlah yang melakukan segala-galanya dan menyebabkan 
segala sesuatu dapat dilakukan. 

 

ਇਸ ਕ ਹਾਤਥ ਕਹਾ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

is kai haath kahaa beechaar. 
Reflect upon this fact; that there is nothing under the control of 

the mortal. 
Renungkan kenyataan ini; bahawa tidak ada apa-apa di bawah 

kawalan manusia. 
 

ਜਸੀ ਤਦਰਸਤਟ ਕਰ ਤਸਾ ਹਇ ॥ 

jaisee darisat karay taisaa ho-ay. 
As is the grace of God on the mortal, so he becomes. 

Seperti belas kasih Tuhan pada manusia yang fana, itu yangdia 
menjadi. 

 

ਆ ਆਤ ਆਤ ਰਬੁ ਸਇ ॥ 

aapay aap aap parabh so-ay. 
God is all by Himself. 

Tuhan adalah bersendirian. 
 

ਜ ਤਕਛੁ ਕੀਨ  ਸੁ ਅਨੈ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

jo kichh keeno so apnai rang. 
Whatever He has created, is out of His own pleasure. 

Apa sahaja yang Dia ciptakan, adalah dari keseronokan-Nya 
Sendiri 
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ਸਬ ਤ ਦੂਤਰ ਸਬਹੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 

sabh tay door sabhhoo kai sang. 
He is within His creation, yet unaffected by it. 

Dia berada dalam ciptaan-Nya, namun tidak terpengaruh 
dengannya. 

 

ਫੂਝ ਦਖ ਕਰ ਤਫਫਕ ॥ 

boojhai daykhai karai bibayk. 
He understands, beholds and passes judgment on our deeds. 

Dia memahami, melihat dan menghakimi perbuatan kita. 
 

ਆਤਹ ਕ ਆਤਹ ਅਨੇਕ ॥ 

aapeh ayk aapeh anayk. 
He Himself is the One, and He Himself is in many forms. 

Dia sendiri adalah yang Satu, dan Dia sendiri adalah di dalam 
banyak bentuk. 

 

ਭਰ ਨ ਤਫਨਸ ਆਵ ਨ ਜਾਇ ॥ 

marai na binsai aavai na jaa-ay. 
He does not die or perish; He is free of birth and death. 
Dia tidak mati atau binasa; Dia bebas dari kelahiran dan 

kematian. 
 

ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਤਹਆ ਸਭਾਇ ॥੬॥ 

naanak sad hee rahi-aa samaa-ay. ||6|| 

O‟ Nanak, He remains forever all-pervading. ||6|| 
Wahai Nanak, Dia berada selama-lamanya di mana-mana. || 6 || 
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ਆਤ ਉਦਸ ਸਭਝ ਆਤ ॥ 

aap updaysai samjhai aap. 
He Himself instructs, and He Himself learns, 

Dia sendiri memberi arahan, dan Dia sendiri belajar, 
 

ਆ ਰਤਚਆ ਸਬ ਕ ਸਾਤਥ ॥ 

aapay rachi-aa sabh kai saath. 
because He Himself is blended with all. 

kerana Dia sendiri sebati dengan semua. 
 

ਆਤ ਕੀਨ  ਆਨ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ 

aap keeno aapan bisthaar. 
He Himself has created His own expanse (the universe). 

Dia sendiri telah menciptakan hamparan-Nya (alam semesta). 
 

ਸਬ ੁਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

sabh kachh us kaa oh karnaihaar. 
Everything belongs to Him, He is the creator. 

Segala-galanya adalah milik-Nya, Dia adalah pencipta. 
 

ਉਸ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਕਹਹੁ ਤਕਛੁ ਹਇ ॥ 

us tay bhinn kahhu kichh ho-ay. 
Tell me, can anything happen without His Will? 

Beritahuku, adakah sesuatu boleh berlaku tanpa kehendak-Nya? 
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ਥਾਨ ਥਨੁੰ ਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥ 

thaan thanantar aikai so-ay. 
In the spaces and interspaces, He is the One, pervading 

everywhere. 
Di dalam ruang dan ruang antaranya, Dialah yang Satu, yang 

meresap di mana-mana. 
 

ਅੁਨੇ ਚਤਲਤ ਆਤ ਕਰਣਹਾਰ ॥ 

apunay chalit aap karnaihaar. 
In His own play, He Himself is the Player. 

Dalam permainannya sendiri, Dia Sendiri adalah Pemain. 
 

ਕਉਤਕ ਕਰ ਰੁੰਗ ਆਾਰ ॥ 

ka-utak karai rang aapaar. 
He conducts His Plays with infinite variety. 

Dia menjalankan Rancangan-Nya dengan kepelbagaian yang 
tidak terhingga. 

 

ਭਨ ਭਤਹ ਆਤ ਭਨ ਅੁਨੇ ਭਾਤਹ ॥ 

man meh aap man apunay maahi. 
He Himself is in the minds of all, and all are in His mind. 

Dia sendiri ada dalam fikiran semua orang, dan semua ada 
dalam fikiran-Nya. 

 

ਨਾਨਕ ਕੀਭਤਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥ 

naanak keemat kahan na jaa-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, His worth cannot be estimated. ||7|| 
Wahai Nanak, nilainya tidak dapat dikira. || 7 || 
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ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਸੁਆਭੀ ॥ 

sat sat sat parabh su-aamee. 
God, the Supreme Master of all is forever true, eternal, and 

everlasting. 
Tuhan, Yang Tertinggi dari segala-galanya adalah benar, abadi, 

dan kekal selamanya. 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਕਨੈ ਵਤਖਆਨੀ ॥ 

gur parsaad kinai vakhi-aanee. 
It is only a rare person, who by the Guru‟s grace has described 

this fact. 
Hanya jarang-jarang orang, yang dengan belas kasih Guru telah 

menerangkan kenyataan ini. 
 

ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਬੁ ਕੀਨਾ ॥ 

sach sach sach sabh keenaa. 
God is Eternal and His creation is also complete and perfect. 

Tuhan itu Kekal abadi dan ciptaan-Nya juga lengkap dan 
sempurna. 

 

ਕਤਟ ਭਧ ਤਕਨੈ ਤਫਰਲ  ਚੀਨਾ ॥ 

kot maDhay kinai birlai cheenaa. 
It is a rare one out of millions who has recognized this fact. 

Hanya satu dari berjuta-juta orang mengenali hakikat ini 
 

ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ ਤਰਾ ਰੂ ॥ 

bhalaa bhalaa bhalaa tayraa roop. 
O‟ God, Beautiful, very beautiful is your tangible form. 

 Wahai Tuhan, Cantik, sangat indah adalah bentuk nyata Mu. 
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ਅਤਤ ਸੁੁੰ ਦਰ ਅਾਰ ਅਨੂ ॥ 

at sundar apaar anoop. 
You are extremely Beautiful, Infinite and Incomparable. 
Engkau sangat Cantik, Tidak Terhingga dan Tidak Ada 

Tandingannya. 
 

ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲ ਤਰੀ ਫਾਣੀ ॥ 

nirmal nirmal nirmal tayree banee. 
Pure and sweet is Your divine word, 

Murni dan manis adalah kata-kata ketuhanan-Mu, 
 

ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਫਖ੍੍ਾਣੀ ॥ 

ghat ghat sunee sarvan bakh-yaanee. 
Which is heard in each and every heart through the ears, and 

uttered through the tongue. 
Yang didengar di setiap hati melalui telinga, dan diucapkan 

melalui lidah. 
 

ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ੁਨੀਤ ॥ 

pavitar pavitar pavitar puneet. 
He becomes sublimely pure and holy, 

Dia menjadi murni dan suci, 
 

ਨਾਭੁ ਜ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਰੀਤਤ ॥੮॥੧੨॥ 

naam japai naanak man pareet. ||8||12|| 
O‟ Nanak, the one who lovingly meditates on God‟s name. 

||8||12|| 
Wahai Nanak, orang yang bermeditasi dengan nama Tuhan. || 8 

|| 12 || 
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ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਸੁੰਤ ਸਰਤਨ ਜ ਜਨੁ ਰ ਸ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥ 

sant saran jo jan parai so jan uDhranhaar. 
The one who seeks the shelter of the Saints is saved from the 

bonds of Maya. 
Orang yang mencari perlindungan Orang Kudus diselamatkan 

dari ikatan Maya. 
 

ਸੁੰਤ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਫਹੁਤਰ ਫਹੁਤਰ ਅਵਤਾਰ ॥੧॥ 

sant kee nindaa naankaa bahur bahur avtaar. ||1|| 

O‟ Nanak, the one who slanders the Saints, falls into the cycle of 
birth and death. ||1|| 

O ‟Nanak, orang yang memfitnah Orang Kudus, jatuh ke dalam 
kitaran kelahiran dan kematian. || 1 || 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਆਰਜਾ ਘਟ ॥ 

sant kai dookhan aarjaa ghatai. 
Part of life spent in slandering the Saints goes to waste. 
Sebahagian daripada kehidupan yang dihabiskan untuk 

memfitnah Orang Kudus menjadi sia-sia. 
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ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਜਭ ਤ ਨਹੀ ਛੁਟ ॥ 

sant kai dookhan jam tay nahee chhutai. 
By slandering the Saints, one does not escape the demon of 

death. 
Dengan memfitnah Orang Suci, seseorang tidak terlepas dari 

syaitan kematian. 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸੁਖੁ ਸਬ ੁਜਾਇ ॥ 

sant kai dookhan sukh sabh jaa-ay. 
By slandering the Saints all peace is lost. 

Dengan memfitnah para Orang Kudus semua ketenangan hilang. 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਨਰਕ ਭਤਹ ਾਇ ॥ 

sant kai dookhan narak meh paa-ay. 
Slandering the Saints, one falls into hell (suffers in pain). 

Memfitnah Orang Kudus, seseorang jatuh ke dalam neraka 
(menderita kesakitan). 

 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਭਤਤ ਹਇ ਭਲੀਨ ॥ 

sant kai dookhan mat ho-ay maleen. 
Slandering the Saints, the intellect is polluted. 

Memfitnah Orang Kudus, akal tercemar. 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਬਾ ਤ ਹੀਨ ॥ 

sant kai dookhan sobhaa tay heen. 
Slandering the Saints, one's reputation is lost. 

Memfitnah Orang Kudus, reputasi seseorang hilang. 
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ਸੁੰਤ ਕ ਹਤ ਕਉ ਰਖ ਨ ਕਇ ॥ 

sant kay hatay ka-o rakhai na ko-ay. 
No one shelters the person accursed by the Saint. 

Tidak ada yang melindungi orang yang disumpah oleh Orang 
Kudus. 

 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਥਾਨ ਬਰਸਟੁ ਹਇ ॥ 

sant kai dookhan thaan bharsat ho-ay. 
By trying to find faults with the Saints, one‟s own heart is 

polluted. 
Dengan usaha mencari kesalahan Orang Kudus, hati seseorang 

tercemar. 
 

ਸੁੰਤ ਤਕਰਾਲ ਤਕਰਾ ਜ ਕਰ ॥ 

sant kirpaal kirpaa jay karai. 
But if the Compassionate Saint shows His Kindness, 

Tetapi jika Orang Kudus yang Pengasih menunjukkan Kebaikan-
Nya, 

 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਤਸੁੰ ਤਗ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਬੀ ਤਰ ॥੧॥ 

naanak satsang nindak bhee tarai. ||1|| 

O‟ Nanak, then along with the Saint, even a slanderer is saved. 
||1|| 

Wahai Nanak,jadibersama dengan Orang Kudus, malah 
pemfitnah diselamatkan. || 1 || 
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ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਨ ਤ ਭੁਖੁ ਬਵ ॥ 

sant kay dookhan tay mukh bhavai. 
Slandering a saint, one turns away from God. 

Memfitnah orang Kudus, seseorang berpaling dari Tuhan. 
 

ਸੁੰਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਕਾਗ ਤਜਉ ਲਵ ॥ 

santan kai dookhan kaag ji-o lavai. 
Slandering a Saint, one keeps wandering and speaking 

unpleasantly like crowing of a crow. 
Memfitnah Orang Kudus, seseorang terus mengembara dan 

bercakap secara tidak menyenangkan seperti kokokan gagak. 
 

ਸੁੰਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਰ ਜਤਨ ਾਇ ॥ 

santan kai dookhan sarap jon paa-ay. 
Slandering the Saints, one is reborn as a snake. 

Memfitnah Orang Kudus, seseorang dilahirkan semula sebagai 
ular. 

 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਤਰਗਦ ਜਤਨ ਤਕਰਭਾਇ ॥ 

sant kai dookhan tarigad jon kirmaa-ay. 
Slandering the Saints, one is reborn as a wiggling worm (lower 

forms of life). 
Memfitnah Orang Kudus, seseorang dilahirkan semula sebagai 
cacing yang menggeliat (bentuk kehidupan yang lebih rendah). 
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ਸੁੰਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਭਤਹ ਜਲ  ॥ 

santan kai dookhan tarisnaa meh jalai. 
Slandering the Saints, one burnsin the fire of desire. 

Memfitnah Orang kudus, seseorang terbakar dalam api 
keinginan. 

 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਬੁ ਕ ਛਲ  ॥ 

sant kai dookhan sabh ko chhalai. 
Slanderer of the Saints goes around deceiving everyone. 

Pemfitnah orang kudus berjalan sekeliling menipu semua orang. 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਜੁ ਸਬ ੁਜਾਇ ॥ 

sant kai dookhan tayj sabh jaa-ay. 
By hurting the saint all one‟s clout dissipates. 

Dengan menyakiti orang kudus, semua pengaruh orang hilang. 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥ 

sant kai dookhan neech neechaa-ay. 
Slandering the Saints, one becomes the meanest of the mean. 
Memfitnah Orang Kudus, seseorang menjadi yang paling jahat. 

 

ਸੁੰਤ ਦਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕ ਨਾਤਹ ॥ 

sant dokhee kaa thaa-o ko naahi. 
There is no refuge for the slanderer of the saint. 

Tidak ada perlindungan untuk pemfitnah orang kudus. 
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ਨਾਨਕ ਸੁੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਇ ਬੀ ਗਤਤ ਾਤਹ ॥੨॥ 

naanak sant bhaavai taa o-ay bhee gat paahi. ||2|| 

O‟ Nanak, if the Saint so wishes, even the slanderers are 
spiritually elevated. 

Wahai Nanak, jika Orang Kudus menginginkannya, malah 
pemfitnah juga ditinggikan rohaninya. 

 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਭਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥ 

sant kaa nindak mahaa attaa-ee. 
The slanderer of the Saint is the worst evil-doer. 
Pemfitnah Orang Kudus adalah yang paling jahat. 

 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਤਖਨੁ ਤਟਕਨੁ ਨ ਾਈ ॥ 

sant kaa nindak khin tikan na paa-ee. 
The slanderer of the Saint does not find even a moment's peace. 
Pemfitnah Orang Kudus tidak mendapat ketenangan walaupun 

sesaat. 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਭਹਾ ਹਤਤਆਰਾ ॥ 

sant kaa nindak mahaa hati-aaraa. 
The slanderer of the Saint becomes the cruelest killer. 

Pemfitnah Orang Kudus menjadi pembunuh yang paling kejam. 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਰਭਸੁਤਰ ਭਾਰਾ ॥ 

sant kaa nindak parmaysur maaraa. 
The slanderer of the Saint is accursed by God. 
 Pemfitnah Orang Kudus dikutuk oleh Tuhan. 
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ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਰਾਜ ਤ ਹੀਨੁ ॥ 

sant kaa nindak raaj tay heen. 
The slanderer of the Saint has no worldly power and pleasure. 

Pemfitnah Orang Kudus tidak mempunyai kekuatan dan 
kesenangan duniawi. 

 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥ 

sant kaa nindak dukhee-aa ar deen. 
The slanderer of the Saint becomes miserable and poor. 
Pemfitnah Orang Kudus menjadi sengsara dan miskin. 

 

ਸੁੰਤ ਕ ਤਨੁੰ ਦਕ ਕਉ ਸਰਫ ਰਗ ॥ 

sant kay nindak ka-o sarab rog. 
The slanderer of the Saint is afflicted by all kinds of maladies. 
Pemfitnah Orang Kudus menghidap pelbagai jenis penyakit. 

 

ਸੁੰਤ ਕ ਤਨੁੰ ਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਤਫਜਗ ॥ 

sant kay nindak ka-o sadaa bijog. 
The slanderer of the Saint is forever separated from God. 
Pemfitnah Orang Kudus selamanya terpisah dari Tuhan. 

 

ਸੁੰਤ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ਦਖ ਭਤਹ ਦਖੁ ॥ 

sant kee nindaa dokh meh dokh. 
Slandering a Saint is the worst sin of all sins. 

Memfitnah Orang Kudus adalah dosa terburuk dari semua dosa. 



236 
 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਬੀ ਹਇ ਭਖੁ ॥੩॥ 

naanak sant bhaavai taa us kaa bhee ho-ay mokh. ||3|| 

O‟ Nanak, if it pleases the Saint, even such a slanderer shall be 
liberated. ||3|| 

Wahai Nanak, jika ia menyenangkan Orang Kudus, pemfitnah 
seperti itu juga akan dibebaskan. || 3 || 

 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦਾ ਅਤਵਤੁ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa apvit. 
The thoughts in the mind of slanderer of the Saint are always 

polluted. 
Pemikiran pemfitnah Saint selalu tercemar. 

 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਕਸ ਕਾ ਨਹੀ ਤਭਤੁ ॥ 

sant kaa dokhee kisai kaa nahee mit. 
The slanderer of the Saint is nobody's friend. 

Pemfitnah Orang Kudus itu bukan rakan sesiapa. 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗ ॥ 

sant kay dokhee ka-o daan laagai. 
The slanderer of the Saint is punished by the righteous judge. 

Pemfitnah Orang Kudus dihukum oleh hakim yang benar. 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਸਬ ਤਤਆਗ ॥ 

sant kay dokhee ka-o sabh ti-aagai. 
The slanderer of the Saint is abandoned by all. 

Pemfitnah Orang Kudus ditinggalkan oleh semua orang. 
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ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਭਹਾ ਅਹੁੰਕਾਰੀ ॥ 

sant kaa dokhee mahaa ahaNkaaree. 
The slanderer of the Saint is totally egocentric. 

Pemfitnah Orang Kudus benar-benar orang yang sangat ego. 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦਾ ਤਫਕਾਰੀ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa bikaaree. 
The slanderer of the Saint always indulges in evil deeds. 

Pemfitnah Orang Kudus selalu melakukan perbuatan jahat. 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਜਨਭ ਭਰ ॥ 

sant kaa dokhee janmai marai. 
The slanderer of the Saint keeps going through the cycles of 

birth and death. 
Pemfitnah Orang Kudus terus melalui kitaran kelahiran dan 

kematian. 
 

ਸੁੰਤ ਕੀ ਦੂਖਨਾ ਸੁਖ ਤ ਟਰ ॥ 

sant kee dookhnaa sukh tay tarai. 
For slandering the Saint, he is devoid of peace. 

Kerana memfitnah Orang Kudus, dia tidak memiliki kedamaian. 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 

sant kay dokhee ka-o naahee thaa-o. 
The slanderer of the Saint has nowhere to go for shelter. 
Pemfitnah Orang Kudus tidak mempunyai tempat untuk 

berlindung. 
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ਨਾਨਕ ਸੁੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥੪॥ 

naanak sant bhaavai taa la-ay milaa-ay. ||4|| 

O Nanak, if it pleases the Saint, he unites even such a slanderer 
with him. 

Wahai Nanak, jika ia menyenangkan Orang Kudus, dia 
menyatukan pemfitnah seperti itu dengannya. 

 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਅਧ ਫੀਚ ਤ ਟੂਟ ॥ 

sant kaa dokhee aDh beech tay tootai. 
The slanderer of the Saint fails in the middle of doing any task. 
Pemfitnah Orang Kudus gagal ketika melakukan apa-apa tugas. 

 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਕਤ ਕਾਤਜ ਨ ਹੂਚ ॥ 

sant kaa dokhee kitai kaaj na pahoochai. 
The slanderer of the Saint cannot accomplish any task. 

Pemfitnah Orang Kudus tidak dapat melaksanakan tugas apa 
pun. 

 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਉਤਦਆਨ ਬਰਭਾਈ ॥ 

sant kay dokhee ka-o udi-aan bharmaa-ee-ai. 
The slanderer of a saint is subjected to wander in the wilderness. 

Pemfitnah orang Kudus mengalami pengembaraan di padang 
belantara. 

 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਉਝਤੜ ਾਈ ॥ 

sant kaa dokhee ujharh paa-ee-ai. 
The slanderer of the Saint is misled into desolation. 

Pemfitnah Orang Kudus terpesong kearah kehancuran 
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ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਅੁੰਤਰ ਤ ਥਥਾ ॥ 

sant kaa dokhee antar tay thothaa. 
The slanderer of the Saint is oblivious of the real purpose of life, 

Pemfitnah Orang Kudus tidak menyedari tujuan hidup yang 
sebenarnya, 

 

ਤਜਉ ਸਾਸ ਤਫਨਾ ਤਭਰਤਕ ਕੀ ਲਥਾ ॥ 

ji-o saas binaa mirtak kee lothaa. 
like the corpse of a dead person, without the breath of life. 

seperti mayat, tanpa nafas hidup. 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕੀ ਜੜ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ 

sant kay dokhee kee jarh kichh naahi. 
The slanderer of the Saint has no strong and spiritual foundation. 

Pemfitnah Orang kudus tidak mempunyai kekuatan dan asas 
rohani. 

 

ਆਨ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

aapan beej aapay hee khaahi. 
He must himself eat what he has planted. (suffer the 

consequence of his evil deeds) 
Dia mesti merasai apa yang telah ditanamnya. (menderita akibat 

perbuatan jahatnya) 



240 
 

 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 

sant kay dokhee ka-o avar na raakhanhaar. 
The slanderer of the Saint cannot be saved by anyone else from 

this habit of slandering 
Pemfitnah Orang Kudus tidak dapat diselamatkan oleh orang lain 

dari kebiasaan memfitnah ini 
 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਉਫਾਤਰ ॥੫॥ 

naanak sant bhaavai taa la-ay ubaar. ||5|| 

O‟ Nanak, if it pleases the Saint, then even such a slanderer is 
saved fromthe habit of slandering. ||5|| 

Wahai Nanak, jika ia menyenangkan Orang Kudus, maka 
pemfitnah seperti itu juga 

diselamatkan dari kebiasaan memfitnah. || 5 || 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਇਉ ਤਫਲਲਾਇ ॥ 

sant kaa dokhee i-o billaa-ay. 
The slanderer of the Saint bewails, 
Pemfitnah OrangKudus meratap, 

 

ਤਜਉ ਜਲ ਤਫਹੂਨ ਭਛੁਲੀ ਤੜਪੜਾਇ ॥ 

ji-o jal bihoon machhulee tarhafrhaa-ay. 
like a fish out of water writhing in agony. 

seperti seekor ikan yang keluar dari air yang menderita 
kesakitan. 
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ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਬੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜ ॥ 

sant kaa dokhee bhookhaa nahee raajai. 
The slanderer of the Saint is never satiated from the desire of 

slandering, 
Pemfitnah Orang Kudus tidak pernah puas dengan keinginan 

untuk memfitnah, 
 

ਤਜਉ ਾਵਕੁ ਈਧਤਨ ਨਹੀ ਧਰਾ ॥ 

ji-o paavak eeDhan nahee Dharaapai. 
just as fire is never satiated by any amount of firewood. 

sama seperti api tidak pernah puas oleh jumlah kayu bakar. 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਛੁਟ ਇਕਲਾ ॥ 

sant kaa dokhee chhutai ikaylaa. 
The slanderer of the Saint is left all alone, 

Pemfitnah Orang Suci ditinggalkan sendirian, 
 

ਤਜਉ ਫੂਆੜੁ ਤਤਲੁ ਖਤ ਭਾਤਹ ਦੁਹਲਾ ॥ 

ji-o boo-aarh til khayt maahi duhaylaa. 
like the barren sesame plant abandoned in the field. 

seperti tanaman bijan yang tandus ditinggalkan di ladang. 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਧਰਭ ਤ ਰਹਤ ॥ 

sant kaa dokhee Dharam tay rahat. 
The slanderer of the Saint is devoid of faith. 
Pemfitnah Orang Kudus tiada kepercayaan. 
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ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦ ਤਭਤਥਆ ਕਹਤ ॥ 

sant kaa dokhee sad mithi-aa kahat. 
The slanderer of the Saint always tells lies. 
Pemfitnah Orang Kudus selalu berbohong. 

 

ਤਕਰਤੁ ਤਨੁੰ ਦਕ ਕਾ ਧੁਤਰ ਹੀ ਇਆ ॥ 

kirat nindak kaa Dhur hee pa-i-aa. 
The slanderer does the deed of slandering because such is his 

pre-ordained destiny. 
Pemfitnah melakukan perbuatan memfitnah kerana itulah yang 

ditakdirkan untuknya. 
 

ਨਾਨਕ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਤਥਆ ॥੬॥ 

naanak jo tis bhaavai so-ee thi-aa. ||6|| 

O Nanak, whatever God wills that happens. ||6|| 
Wahai Nanak, apa sahaja yang Tuhan kehendaki ia berlaku. || 6 

|| 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਫਗੜ ਰੂੁ ਹਇ ਜਾਇ ॥ 

sant kaa dokhee bigarh roop ho-ay jaa-ay. 
The slanderer of the saint is so defamed, as if he has been 

disfigured. 
Pemfitnah orang kudus begitu memfitnah, seolah-olah dia telah 

cacat. 
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ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਤਭਲ  ਸਜਾਇ ॥ 

sant kay dokhee ka-o dargeh milai sajaa-ay. 
The slanderer of the Saint receives his punishment in God‟s 

court. 
Pemfitnah Orang Kudus menerima hukumannya di mahkamah 

Tuhan. 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa sahkaa-ee-ai. 
The slanderer of the Saint is always in terrible agony, 

Pemfitnah Orang Kudus selalu menderita, 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਨ ਭਰ ਨ ਜੀਵਾਈ ॥ 

sant kaa dokhee na marai na jeevaa-ee-ai. 
The slanderer of the Saint spiritually hangs between life and 

death. 
Pemfitnah Orang Kudus secara rohani tergantung antara hidup 

dan mati. 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕੀ ੁਜ ਨ ਆਸਾ ॥ 

sant kay dokhee kee pujai na aasaa. 
The hope of the slanderer of the Saint is not fulfilled. 

Harapan pemfitnah Orang Kudus tidak ditunaikan. 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਉਤਠ ਚਲ  ਤਨਰਾਸਾ ॥ 

sant kaa dokhee uth chalai niraasaa. 
The slanderer of the Saint departs from the world disappointed. 

Pemfitnah Orang Kudus meninggalkan dunia dengan rasa 
kecewa. 
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ਸੁੰਤ ਕ ਦਤਖ ਨ ਤਤਰਸਟ ਕਇ ॥ 

sant kai dokh na taristai ko-ay. 
By slandering a Saint, no one is satiated from the desire of 

slandering. 
Dengan memfitnah Orang Kudus, tidak ada yang puas dari 

keinginan untuk memfitnah. 
 

ਜਸਾ ਬਾਵ ਤਸਾ ਕਈ ਹਇ ॥ 

jaisaa bhaavai taisaa ko-ee ho-ay. 
A person‟s habits are formed according to his intentions. 

Tabiat seseorang dibentuk mengikut niatnya. 
 

ਇਆ ਤਕਰਤੁ ਨ ਭਟ ਕਇ ॥ 

pa-i-aa kirat na maytai ko-ay. 
Past actions cannot be erased by anybody. 

Perbuatan lalu tidak dapat dihapus oleh sesiapa pun. 
 

ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸਇ ॥੭॥ 

naanak jaanai sachaa so-ay. ||7|| 

O Nanak, only the eternal God knows this mystery. ||7|| 
Wahai Nanak, hanya Tuhan yang kekal abadi yang mengetahui 

misteri ini. || 7 || 
 

ਸਬ ਘਟ ਤਤਸ ਕ ਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

sabh ghat tis kay oh karnaihaar. 
All beings belong to Him, and He is the Creator. 

Semua makhluk adalah milik-Nya, dan Dia adalah Pencipta. 
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ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਤਸ ਕਉ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥ 

sadaa sadaa tis ka-o namaskaar. 
Forever and ever, bow to Him in reverence. 

Selama-lamanya, tunduklah kepada-Nya dengan hormat. 
 

ਰਬ ਕੀ ਉਸਤਤਤ ਕਰਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

parabh kee ustat karahu din raat. 
Sing the praises of God, day and night. 

Nyanyikan puji-pujian Tuhan, siang dan malam. 
 

ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ॥ 

tiseh Dhi-aavahu saas giraas. 
Meditate on Him with every breath 

Bermeditasi pada-Nya dengan setiap nafas 
 

ਸਬ ੁਕਛੁ ਵਰਤ ਤਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥ 

sabh kachh vartai tis kaa kee-aa. 
Everything happens according to His doing. 

Semua berlaku sesuai dengan perbuatan-Nya. 
 

ਜਸਾ ਕਰ ਤਸਾ ਕ ਥੀਆ ॥ 

jaisaa karay taisaa ko thee-aa. 
As God makes anyone, so does the mortal become. 

Seperti Tuhan menjadikan siapa pun, begitu juga manusia. 
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ਅਨਾ ਖਲੁ ਆਤ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

apnaa khayl aap karnaihaar. 
He Himself is the executor of His play. 

Dia sendiri adalah pelaksana permainan-Nya. 
 

ਦੂਸਰ ਕਉਨੁ ਕਹ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

doosar ka-un kahai beechaar. 
Who else can say or deliberate upon this? 

Siapa lagi yang boleh mengatakan atau memikirkan perkara ini? 
 

ਤਜਸ ਨ  ਤਕਰਾ ਕਰ ਤਤਸੁ ਆਨ ਨਾਭੁ ਦਇ ॥ 

jis no kirpaa karai tis aapan naam day-ay. 
The one upon whom He bestows His Mercy, He blesses that one 

with Naam, 
Dia yang dikurniakan belas kasih-Nya, diberkati olehNya dengan 

Naam, 
 

ਫਡਬਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸਇ ॥੮॥੧੩॥ 

badbhaagee naanak jan say-ay. ||8||13|| 

O‟ Nanak, very fortunate are such persons. ||8||13|| 
Wahai Nanak, sangat bertuah orang-orang seperti itu. || 8 || 13 

|| 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

Salok. 
Shalok: 
Salok: 
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ਤਜਹੁ ਤਸਆਨ ਸੁਤਰ ਜਨਹੁ ਤਸਭਰਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

tajahu si-aanap sur janhu simrahu har har raa-ay. 
O‟ good people! give up your cleverness and remember the 

almighty God with loving devotion! 
Wahai orang baik! tinggalkan kepintaranmu dan ingatlah Tuhan 
yang maha kuasa dengan pengabdian yang penuh kasih sayang! 

 

ਕ ਆਸ ਹਤਰ ਭਤਨ ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਖੁ ਬਰਭੁ ਬਉ ਜਾਇ ॥੧॥ 

ayk aas har man rakhahu naanak dookh bharam bha-o jaa-ay. 
||1|| 

O‟ Nanak, in your heart, pin all your hopes on God, in this way all 
your pain, doubt and fear shall depart. ||1|| 

Wahai Nanak, di dalam hatimu, sematkan semua harapanmu 
pada Tuhan, dengan cara ini semua keperitan, keraguan dan 

ketakutanmu akan hilang. || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਭਾਨੁਖ ਕੀ ਟਕ ਤਫਰਥੀ ਸਬ ਜਾਨੁ ॥ 

maanukh kee tayk barithee sabh jaan. 
know this well that reliance on human support is totally useless, 
ketahuilah bahawa bergantung pada sokongan manusia sama 

sekali tidak berguna, 
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ਦਵਨ ਕਉ ਕ ਬਗਵਾਨੁ ॥ 

dayvan ka-o aikai bhagvaan. 
because God alone is the benefactor of all. 

kerana hanya Tuhan sahaja adalah yang dermawan kepada 
semua. 

 

ਤਜਸ ਕ ਦੀ ਰਹ ਅਘਾਇ ॥ 

jis kaidee-ai rahai aghaa-ay. 
By His gifts one always remains satisfied, 

Dengan pemberian-Nya, seseorang akan tetap menikmati 
kepuasan, 

 

ਫਹੁਤਰ ਨ ਤਤਰਸਨਾ ਲਾਗ ਆਇ ॥ 

bahur na tarisnaa laagai aa-ay. 
and he is not enticed by worldly desires any more. 

dan dia tidak lagi terpikat dengan keinginan duniawi. 
 

ਭਾਰ ਰਾਖ ਕ ਆਤ ॥ 

maarai raakhai ayko aap. 
God Himself destroys and preserves mortals. 

Tuhan sendiri memusnahkan dan memelihara manusia. 
 

ਭਾਨੁਖ ਕ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਤਥ ॥ 

maanukh kai kichh naahee haath. 
Nothing at all is in the hands of the mortal. 

 Tidak ada apa-apa di tangan manusia. 
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ਤਤਸ ਕਾ ਹੁਕਭੁ ਫੂਤਝ ਸੁਖ ੁਹਇ ॥ 

tis kaa hukam boojh sukh ho-ay. 
Peace comes by understanding and accepting His Order. 

Ketenangan terhasil dengan memahami dan menerima Perintah-
Nya. 

 

ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਭੁ ਰਖੁ ਕੁੰ ਤਠ ਰਇ ॥ 

tis kaa naam rakh kanth paro-ay. 
Therefore always keep His Name enshrined in your heart. 

Oleh itu, selalu simpan nama-Nya di dalam hatimu 
 

ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਰਬੁ ਸਇ ॥ 

simar simar simar parabh so-ay. 
Always remember God with love and devotion. 

Sentiasa ingat kepada Tuhan dengan cinta dan pengabdian. 
 

ਨਾਨਕ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ਕਇ ॥੧॥ 

naanak bighan na laagai ko-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, no obstacle shall stand in your way. ||1|| 
Wahai Nanak, tidak ada halangan yang menghalangimu. || 1 || 

 

ਉਸਤਤਤ ਭਨ ਭਤਹ ਕਤਰ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ॥ 

ustat man meh kar nirankaar. 
Praise the Formless God in your mind. 

Puji Tuhan yang tidak berbentuk di dalam fikiranmu. 
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ਕਤਰ ਭਨ ਭਰ ਸਤਤ ਤਫਉਹਾਰ ॥ 

kar man mayray sat bi-uhaar. 
O my mind, make this your true deeds. 

Wahai fikiranku, jadikanlah ini perbuatanmu yang benar. 
 

ਤਨਰਭਲ ਰਸਨਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ੀਉ ॥ 

nirmal rasnaa amrit pee-o. 
By partaking the nectar of Naam, your tongue (words) will 

become pure, 
Dengan mengambil manisansuci Naam, lidahmu (perkataan) 

akan menjadi suci, 
 

ਸਦਾ ਸੁਹਲਾ ਕਤਰ ਲਤਹ ਜੀਉ ॥ 

sadaa suhaylaa kar layhi jee-o. 
and your soul shall be peaceful forever. 
dan jiwamu akan tenang selamanya. 

 

ਨੈਨਹੁ ਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

nainhu paykh thaakur kaa rang. 
With your eyes, see the wondrous play of the Master (God). 

Dengan mata anda, lihat permainan Guru (Tuhan) yang 
menakjubkan. 

 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਫਨਸ ਸਬ ਸੁੰਗੁ ॥ 

saaDhsang binsai sabh sang. 
In the Company of the Holy, all one‟s worldly attachments 

vanish. 
Dengan mendekati Yang Kudus, semua ikatan duniawi akan 

lenyap. 
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ਚਰਨ ਚਲਉ ਭਾਰਤਗ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ 

charan chala-o maarag gobind. 
With your feet, walk the Way of the Master of the universe. 
Dengan kakimu, berjalanlah di jalan Pemiliksemesta alam. 

 

ਤਭਟਤਹ ਾ ਜੀ ਹਤਰ ਤਫੁੰ ਦ ॥ 

miteh paap japee-ai har bind. 
By meditating on God even for a short time, all one‟s sins are 

eradicated. 
Dengan bermeditasi kepada Tuhan walaupun untuk waktu yang 

singkat, semua dosa dihapuskan. 
 

ਕਰ ਹਤਰ ਕਰਭ ਸਰਵਤਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ॥ 

kar har karam sarvan har kathaa. 
With your hands, engage in divine deeds and with your ears 

listen to His praises. 
Dengan tanganmu, libatkan dalam perbuatan Ilahi dan dengan 

telingamu dengarkan puji-pujian-Nya. 
 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਭਥਾ ॥੨॥ 

har dargeh nanak oojal mathaa. ||2|| 

O‟ Nanak, this way, one is honored in God‟s court. ||2|| 
Wahai Nanak, dengan cara ini, seseorang dihormati di 

mahkamah Tuhan || 2 || 
 

ਫਡਬਾਗੀ ਤ ਜਨ ਜਗ ਭਾਤਹ ॥ 

badbhaagee tay jan jag maahi. 
In this world, truly fortunate are those, 

Di dunia ini, mereka yang benar-benar bernasib baik, 
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ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਤਹ ॥ 

sadaa sadaa har kay gun gaahi. 
who sing the glorious praises of God, forever and ever. 

yang menyanyikan puji-pujian Tuhan yang mulia, selama-
lamanya. 

 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਜ ਕਰਤਹ ਫੀਚਾਰ ॥ 

raam naam jo karahi beechaar. 
Those who reflect upon God's Name, 

Mereka yang memikirkan Nama Tuhan, 
 

ਸ ਧਨਵੁੰਤ ਗਨੀ ਸੁੰਸਾਰ ॥ 

say Dhanvant ganee sansaar. 
are truly considered spiritually wealthy in the world. 
benar-benar dianggap kaya secara rohani di dunia. 

 

ਭਤਨ ਤਤਨ ਭੁਤਖ ਫਲਤਹ ਹਤਰ ਭੁਖੀ ॥ 

man tan mukh boleh har mukhee. 
Those who with their soul, body, and tongue repeat God‟s Name, 
Mereka yang dengan jiwa, badan, dan lidah mereka mengulang 

Nama Tuhan, 
 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨਹੁ ਤ ਸੁਖੀ ॥ 

sadaa sadaa jaanhu tay sukhee. 
consider that they are always at peace. 

anggaplah bahawa mereka selalu berada dalam keadaan tenang. 
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ਕ ਕੁ ਕੁ ਛਾਨੈ ॥ 

ayko ayk ayk pachhaanai. 
The one who recognizes the One and only God, 

Yang mengiktiraf Tuhan yang Satu, 
 

ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਹੁ ਸਝੀ ਜਾਨੈ ॥ 

it ut kee oh sojhee jaanai. 
understands this world and the next. 

memahami dunia ini dan yang seterusnya. 
 

ਨਾਭ ਸੁੰ ਤਗ ਤਜਸ ਕਾ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ॥ 

naam sang jis kaa man maani-aa. 
The person whose mind is pleased while meditating on God‟s 

Name. 
Orang yang fikirannya senang semasa bermeditasi pada Nama 

Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਨਤਹ ਤਨਰੁੰਜਨੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥ 

naanak tineh niranjan jaani-aa. ||3|| 

O, Nanak, that person has realized the immaculate God.||3|| 
Wahai Nanak, orang itu telah menyedari Tuhan yang tak 

bernoda. || 3 || 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਆਨ ਆ ੁਸੁਝ ॥ 

gur parsaad aapan aap sujhai. 
By Guru's Grace, one who gets to understand himself; 

Dengan belas kasih Guru, seseorang yang memahami dirinya 
sendiri; 
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ਤਤਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤਤਰਸਨਾ ਫੁਝ ॥ 

tis kee jaanhu tarisnaa bujhai. 
consider that his urge to fulfil worldly desires is quenched. 

anggaplah bahawa keinginannya untuk memenuhi keinginan 
duniawi dilenyapkan. 

 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ 

saaDhsang har har jas kahat. 
In the Company of the Holy, one who sings the Praises of God, 

Dengan mendekati Yang Suci, seseorang yang menyanyikan Puji-
Pujian Tuhan, 

 

ਸਰਫ ਰਗ ਤ ਹੁ ਹਤਰ ਜਨੁ ਰਹਤ ॥ 

sarab rog tay oh har jan rahat. 
Such a devotee of God is saved from all kinds of ailments. 

Penyembah Tuhan seperti itu diselamatkan dari segala jenis 
penyakit. 

 

ਅਨਤਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਵਲ ਫਖ੍੍ਾਨੁ ॥ 

an-din keertan kayval bakh-yaan. 
The one who always sings the praises of God, 

Orang yang selalu memuji Tuhan, 
 

ਤਗਰਹਸਤ ਭਤਹ ਸਈ ਤਨਰਫਾਨੁ ॥ 

garihsat meh so-ee nirbaan. 
is detached (from Maya) while still living in the household. 
terpisah (dari Maya) semasa masih tinggal di dalam rumah 

tangga. 
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ਕ ਊਤਰ ਤਜਸ ੁਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ 

ayk oopar jis jan kee aasaa. 
One who pins all his hopes only onGod, 

Orang yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan, 
 

ਤਤਸ ਕੀ ਕਟੀ ਜਭ ਕੀ ਪਾਸਾ ॥ 

tis kee katee-ai jam kee faasaa. 
the noose of death is cut away and is saved from the cycles of 

birth and death. 
Tali gantung kematianterputus dan dia diselamatkan dari kitaran 

kelahiran dan kematian. 
 

ਾਰਫਰਹਭ ਕੀ ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਬੂਖ ॥ 

paarbarahm kee jis man bhookh. 
One whose mind craves for the union with God, 

Orang yang fikirannya sangat ingin bersatu dengan Tuhan, 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸਤਹ ਨ ਲਾਗਤਹ ਦੂਖ ॥੪॥ 

naanak tiseh na laageh dookh. ||4|| 

O‟ Nanak, that person is never afflicted with any sorrow. ||4|| 
Wahai Nanak, orang itu tidak pernah menderita kesedihan.  

|| 4 || 
 

ਤਜਸ ਕਉ ਹਤਰ ਰਬੁ ਭਤਨ ਤਚਤਤ ਆਵ ॥ 

jis ka-o har parabh man chit aavai. 
The one who always remembers God in his mind, 

Orang yang selalu mengingati Tuhan dalam fikirannya, 
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ਸ ਸੁੰਤੁ ਸੁਹਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵ ॥ 

so sant suhaylaa nahee dulaavai. 
that Saint is always at peace and never wavers. 

bahawa Orang Kudus sentiasa dalam kedamaian dan tidak 
pernah goyah. 

 

ਤਜਸੁ ਰਬੁ ਅੁਨਾ ਤਕਰਾ ਕਰ ॥ 

jis parabh apunaa kirpaa karai. 
The one upon whom God has granted his Grace, 
Orang yang dianugerahkan belas kasihan-Nya, 

 

ਸ ਸਵਕੁ ਕਹੁ ਤਕਸ ਤ ਡਰ ॥ 

so sayvak kaho kis tay darai. 
say, who should that true servant of God be afraid of? 

katakanlah, siapa yang harus ditakuti oleh hamba Tuhan yang 
sejati itu? 

 

ਜਸਾ ਸਾ ਤਸਾ ਤਦਰਸਟਾਇਆ ॥ 

jaisaa saa taisaa daristaa-i-aa. 
Such a person is able to visualize God as He is, 

Orang seperti itu dapat menggambarkan Tuhan sebagaimana 
adanya Dia, 

 

ਅੁਨੇ ਕਾਰਜ ਭਤਹ ਆਤ ਸਭਾਇਆ ॥ 

apunay kaaraj meh aap samaa-i-aa. 
He Himself is pervading in His creation. 

Dia sendiri meresapi ciptaan-Nya. 
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ਸਧਤ ਸਧਤ ਸਧਤ ਸੀਤਝਆ ॥ 

soDhat soDhat soDhat seejhi-aa. 
by reflecting over and over again, he ultimately succeeds in 

understanding, 
dengan merenung berulang-ulang kali, dia akhirnya berjaya 

memahami, 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਤੁ ਸਬੁ ਫੂਤਝਆ ॥ 

gur parsaad tat sabh boojhi-aa. 
and by the Guru‟s Grace, he understands the reality of God and 

His creation. 
dan dengan belas kasih Guru, dia memahami realiti Tuhan dan 

ciptaan-Nya. 
 

ਜਫ ਦਖਉ ਤਫ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਭੂਲੁ ॥ 

jab daykh-a-u tab sabh kichh mool. 
When I look, then I see God at the root of everything. 

Apabila aku melihat, maka aku melihat Tuhan di akar segalanya. 
 

ਨਾਨਕ ਸ ਸੂਖਭੁ ਸਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥ 

naanak so sookham so-ee asthool. ||5|| 

O‟ Nanak, it is He who is intangible, and it is He who is tangible. 
||5|| 

Wahai Nanak, Dialah yang tidak boleh disentuh, dan Dialah yang 
nyata. || 5 || 
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ਨਹ ਤਕਛੁ ਜਨਭ ਨਹ ਤਕਛੁ ਭਰ ॥ 

nah kichh janmai nah kichh marai. 
Nothing is born, and nothing dies. 

Tiada yang dilahirkan, dan tiada yang mati. 
 

ਆਨ ਚਤਲਤੁ ਆ ਹੀ ਕਰ ॥ 

aapan chalit aap hee karai. 
He Himself stages His own play. 

Dia sendiri melakonkan permainannya sendiri. 
 

ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਤਦਰਸਤਟ ਅਨਤਦਰਸਤਟ ॥ 

aavan jaavan darisat an-darisat. 
All births and deaths, seen and unseen, 

Semua kelahiran dan kematian, kelihatan dan tidak kelihatan, 
 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਬ ਤਸਰਸਤਟ ॥ 

aagi-aakaaree Dhaaree sabh sarisat. 
God has made this entire world obedient to His Will. 

Tuhan telah menjadikan seluruh dunia ini patuh kepada 
kehendak-Nya. 

 

ਆ ਆਤ ਸਗਲ ਭਤਹ ਆਤ ॥ 

aapay aap sagal meh aap. 

He is all by himself, and pervades in all. 

ia sendirian, dan meresap ke dalam semua perkara. 
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ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਤ ਰਤਚ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥ 

anik jugat rach thaap uthaap. 

In countless ways, He creates and destroys the universe. 

Dengan banyak cara, Dia mencipta dan menghancurkan alam 
semesta. 

 

ਅਤਫਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਖੁੰਡ ॥ 

abhinaasee naahee kichh khand. 

He is Imperishable; and nothing of Him perishes. 

Dia tidak dapat dibinasakan; dan tiada pada-Nya yang binasa. 
 

ਧਾਰਣ ਧਾਤਰ ਰਤਹ ਫਰਹਭੁੰਡ ॥ 

Dhaaran Dhaar rahi-o barahmand. 

He Himself is planning and supporting the universe. 

Dia sendiri merancang dan menyokong alam semesta. 
 

ਅਲਖ ਅਬਵ ੁਰਖ ਰਤਾ ॥ 

alakh abhayv purakh partaap. 

Incomprehensible and unfathomable is the Glory of God. 

Sukar difahami Kemuliaan Tuhan. 
 

ਆਤ ਜਾ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾ ॥੬॥ 

aap japaa-ay ta naanak jaap. ||6|| 

O Nanak, as He inspires, so do we meditate on Him. ||6|| 

Wahai Nanak, sebagaimana Dia memberi inspirasi, begitu juga 

kita bermeditasi pada-Nya. || 6 || 



260 
 

ਤਜਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸਬਾਵੁੰ ਤ ॥ 

jin parabh jaataa so sobhaavant. 

Those who have realized God are glorious. 

Mereka yang telah menyedari Tuhan itu gemilang. 
 

ਸਗਲ ਸੁੰਸਾਰੁ ਉਧਰ ਤਤਨ ਭੁੰਤ ॥ 

sagal sansaar uDhrai tin mant. 

Their teachings save the entire world from the vices. 

Ajaran mereka menyelamatkan seluruh dunia dari maksiat. 
 

ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥ 

parabh kay sayvak sagal uDhaaran. 

God's devotees are able to redeem everybody from vices. 

Penyembah Tuhan dapat menebus semua orang dari kejahatan. 
 

ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਦੂਖ ਤਫਸਾਰਨ ॥ 

parabh kay sayvak dookh bisaaran. 

God's servants are capable of eliminating sorrows of everybody. 

Hamba Tuhan mampu menghilangkan penderitaan setiap orang. 
 

ਆ ਭਤਲ ਲ ਤਕਰਾਲ ॥ 

aapay mayl la-ay kirpaal. 

The Merciful God Himself unites them with Him. 

Tuhan yang Maha Penyayang sendiri menyatukan mereka 

dengan Dia. 
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ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਜਤ ਬ ਤਨਹਾਲ ॥ 

gur kaa sabad jap bha-ay nihaal. 

By lovingly meditating on the Guru‟s Word, they feel delighted. 

Dengan bermeditasi pada kata-kata Guru dengan penuh kasih, 
mereka berasa gembira. 

 

ਉਨ ਕੀ ਸਵਾ ਸਈ ਲਾਗ ॥ 

un kee sayvaa so-ee laagai. 

He alone gets to serve those devotees of God, 
Dia sendiri dapat berkhidmat kepada para penyembah Tuhan, 

 

ਤਜਸ ਨ  ਤਕਰਾ ਕਰਤਹ ਫਡਬਾਗ ॥ 

jis no kirpaa karahi badbhaagai. 

Who has good fortune and is blessed by You. 

Dia yang bertuah dan diberkati oleh-Mu. 
 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਾਵਤਹ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥ 

naam japat paavahi bisraam. 

By lovingly meditating on God‟s Name, the devotees obtain 

peace. 

Dengan bermeditasi Nama Tuhan dengan penuh kasih sayang, 

para penyembah memperoleh ketenangan. 



262 
 

 

 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ੁਰਖ ਕਉ ਊਤਭ ਕਤਰ ਭਾਨੁ ॥੭॥ 

naanak tin purakh ka-o ootam kar maan. ||7|| 

O‟ Nanak, respect those persons as the most noble. ||7|| 

Wahai Nanak, hormati orang-orang itu sebagai yang paling 
mulia. || 7 || 

 

ਜ ਤਕਛੁ ਕਰ ਸੁ ਰਬ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

jo kichh karai so parabh kai rang. 

Whatever a devotee does, is out of love for God, 

Apa sahaja yang dilakukan oleh penyembah, adalah kerana cinta 
kepada Tuhan, 

 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਫਸ ਹਤਰ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 

sadaa sadaa basai har sang. 

and he always remains in the presence of God. 

dan dia sentiasa kekal dalam kehadiran Tuhan. 
 

ਸਹਜ ਸੁਬਾਇ ਹਵ ਸ ਹਇ ॥ 

sahj subhaa-ay hovai so ho-ay. 

Whatever happens intuitively, he accepts it as God‟s will 

Apa sahaja yang berlaku secara intuitif, dia menerimanya 

sebagai kehendak Tuhan 
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ਕਰਣਹਾਰੁ ਛਾਣ ਸਇ ॥ 

karnaihaar pachhaanai so-ay. 

and acknowledges Him as the Creator. 

dan mengakui Dia sebagai Pencipta. 
 

ਰਬ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਭੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥ 

parabh kaa kee-aa jan meeth lagaanaa. 

The devotees gladly accept whatever God does, 

Para penyembah dengan senang hati menerima apa sahaja yang 
Tuhan lakukan, 

 

ਜਸਾ ਸਾ ਤਸਾ ਤਦਰਸਟਾਨਾ ॥ 

jaisaa saa taisaa daristaanaa. 

because He appears to them just as He is. 

kerana Dia muncul kepada mereka sama seperti Dia yang 
selalunya. 

 

ਤਜਸ ਤ ਉਜ ਤਤਸੁ ਭਾਤਹ ਸਭਾ ॥ 

jis tay upjay tis maahi samaa-ay. 

From whom they are born, they stay immersed in Him. 

Dari siapa mereka dilahirkan, mereka tetap terserap dalam Dia. 
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ਇ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਉਨਹੂ ਫਤਨ ਆ ॥ 

o-ay sukh niDhaan unhoo ban aa-ay. 

They become the treasure of peace and they alone are worthy of 

this status. 

Mereka menjadi harta kedamaian dan mereka sahaja yang layak 
mendapatkan status ini. 

 

ਆਸ ਕਉ ਆਤ ਦੀਨ  ਭਾਨੁ ॥ 

aapas ka-o aap deeno maan. 

God gives honor to Himself by honoring the devotees. 

Tuhan memberi penghormatan kepada diri-Nya dengan 
menghormati para penyembah. 

 

ਨਾਨਕ ਰਬ ਜਨੁ ਕ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥ 

naanak parabh jan ayko jaan. ||8||14|| 

O‟ Nanak, deem God and the devotee as one and the 

same.||8||14|| 

Wahai Nanak, anggaplah Tuhan dan penyembah sebagai satu 
dan sama. || 8 || 14 || 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 

Salok: 
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ਸਰਫ ਕਲਾ ਬਰੂਰ ਰਬ ਤਫਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥ 

sarab kalaa bharpoor parabh birthaa jaananhaar. 

God is totally imbued with all powers; He is the Knower of our 

pains and sorrows. 

Tuhan benar-benar disemai dengan semua kuasa; Dialah yang 
Mengetahui penderitaan dan kesedihan kita. 

 

ਜਾ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਉਧਰੀ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਫਤਲਹਾਰ ॥੧॥ 

jaa kai simran uDhree-ai nanak tis balihaar. ||1|| 

O‟ Nanak, we should dedicate ourself to the Almighty God, 

meditation on whom saves us from vices.||1|| 

Wahai Nanak, kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan Yang 
Maha kuasa, bermeditasi pada Nya menyelamatkan kita dari 

maksiat. || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੁਾਲ ॥ 

tootee gaadhanhaar gopaal. 

God Himself is capable of reuniting our alienated heart with Him. 

Tuhan sendiri mampu menyatukan hati kita yang terpisah 

dengan-Nya. 
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ਸਰਫ ਜੀਆ ਆ ਰਤਤਾਲ ॥ 

sarab jee-aa aapay partipaal. 

He Himself looks after all beings. 

Dia sendiri menjaga semua makhluk. 
 

ਸਗਲ ਕੀ ਤਚੁੰ ਤਾ ਤਜਸੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

sagal kee chintaa jis man maahi., 

God has the care of all in His mind. 

Tuhan menjaga semua dalam fikiran-Nya. 
 

ਤਤਸ ਤ ਤਫਰਥਾ ਕਈ ਨਾਤਹ ॥ 

tis tay birthaa ko-ee naahi. 

No one is turned away from Him. 

Tiada siapa yang berpaling dari-Nya. 
 

ਰ ਭਨ ਭਰ ਸਦਾ ਹਤਰ ਜਾਤ ॥ 

ray man mayray sadaa har jaap. 

O‟ my mind, always lovingly remember God. 

Wahai fikiranku, selalu lah ingat pada Tuhan dengan penuh kasih 
sayang. 

 

ਅਤਫਨਾਸੀ ਰਬੁ ਆ ਆਤ ॥ 

abhinaasee parabh aapay aap. 

The Imperishable God is all in all. 

Tuhan yang kekal selamanya adalah semuanya. 
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ਆਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹਇ ॥ 

aapan kee-aa kachhoo na ho-ay. 

By one's own actions, nothing is accomplished, 

Dengan tindakan sendirian seseorang, tidak ada yang dapat 
dicapai, 

 

ਜ ਸਉ ਰਾਨੀ ਲਚ ਕਇ ॥ 

jay sa-o paraanee lochai ko-ay. 

even though the mortal may wish it so, hundreds of times. 

walaupun manusia mungkin menginginkannya, beratus kali. 
 

ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਨਾਹੀ ਤਰ ਤਕਛੁ ਕਾਭ ॥ 

tis bin naahee tayrai kichh kaam. 

Besides Him, nothing else is of real use to you. 

Selain Dia, tidak ada perkara lain yang benar-benar berguna 
bagimu. 

 

ਗਤਤ ਨਾਨਕ ਜਤ ਕ ਹਤਰ ਨਾਭ ॥੧॥ 

gat naanak jap ayk har naam. ||1|| 

O‟ Nanak, you would be saved only by meditating on God‟s 

Name. ||1|| 

Wahai Nanak, kau akan diselamatkan hanya dengan bermeditasi 

atas Nama Tuhan. || 1 || 
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ਰੂਵੁੰ ਤੁ ਹਇ ਨਾਹੀ ਭਹ ॥ 

roopvant ho-ay naahee mohai. 

One who is good-looking should not be vain; 

Orang yang tampan tidak boleh bersikap bangga; 
 

ਰਬ ਕੀ ਜਤਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸਹ ॥ 

parabh kee jot sagal ghat sohai. 

because God‟s light is shining in everyone. 

kerana cahaya Tuhan menyinari setiap orang. 
 

ਧਨਵੁੰਤਾ ਹਇ ਤਕਆ ਕ ਗਰਫ ॥ 

Dhanvantaa ho-ay ki-aa ko garbai. 

Why should anyone be arrogant of being rich? 

Mengapa ada orang menjadi sombong kerana menjadi kaya? 
 

ਜਾ ਸਬ ੁਤਕਛ ੁਤਤਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਫ ॥ 

jaa sabh kichh tis kaa dee-aa darbai. 

When all riches are His gifts. 

Apabila semua kekayaan adalah anugerah-Nya. 
 

ਅਤਤ ਸੂਰਾ ਜ ਕਊ ਕਹਾਵ ॥ 

at sooraa jay ko-oo kahaavai. 

If one calls oneself extremely brave, 

Sekiranya seseorang berkata dirinya sangat berani, 
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ਰਬ ਕੀ ਕਲਾ ਤਫਨਾ ਕਹ ਧਾਵ ॥ 

parabh kee kalaa binaa kah Dhaavai. 

he should realize that without the gift of God's Power, what can 

he do? 

dia harus sedar bahawa tanpa pemberian kuasa Tuhan, apa yang 
dapat dia lakukan? 

 

ਜ ਕ ਹਇ ਫਹ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 

jay ko ho-ay bahai daataar. 

One who gives charity and then brags about becoming a 

benefactor, 

Orang yang bersedekah dan kemudian megah diri tentang 
menjadi dermawan, 

 

ਤਤਸੁ ਦਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥ 

tis daynhaar jaanai gaavaar. 

such fool should recognize that God is the only benefactor of all. 

orang bodoh seperti itu harus menyedari bahawa Tuhan adalah 
satu-satunya dermawan dari semuanya 

 

ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤੂਟ ਹਉ ਰਗੁ ॥ 

jis gur parsaad tootai ha-o rog. 

By the Guru's Grace, whose malady of ego is cured, 

Dengan Belas Kasih Guru, orang yang berpenyakit ego 

disembuhkan, 
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ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰਗੁ ॥੨॥ 

naanak so jan sadaa arog. ||2|| 

O‟ Nanak, that person is forever spiritually healthy. ||2|| 

Wahai Nanak, orang itu sihat secara rohani. || 2 || 
 

ਤਜਉ ਭੁੰਦਰ ਕਉ ਥਾਭ ਥੁੰਭਨੁ ॥ 

ji-o mandar ka-o thaamai thamman. 

just as a pillar supports the roof of a house, 

sama seperti tiang yang menyokong atap rumah, 
 

ਤਤਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਭਨਤਹ ਅਸਥੁੰਭਨੁ ॥ 

ti-o gur kaa sabad maneh asthamman. 

similarly the Guru‟s word provides support to the mind. 

sama dengan kata-kata Guru yang memberi sokongan kepada 
pemikiran. 

 

ਤਜਉ ਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚਤੜ ਤਰ ॥ 

ji-o paakhaan naav charh tarai. 

Just as a stone placed in a boat crosses over the river, 

Sama seperti batu yang diletakkan di dalam kapal melintasi 

sungai, 
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ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਤਨਸਤਰ ॥ 

paraanee gur charan lagat nistarai. 

Similarly by closely following the Guru‟s teachings even a stone 

hearted mortal crosses over the worldly ocean of vices. 

Sama pula dengan mengikuti ajaran Guru dengan teliti malah 
manusia yang berhati batu pun melintasi lautan kejahatan 

duniawi. 
 

ਤਜਉ ਅੁੰਧਕਾਰ ਦੀਕ ਰਗਾਸੁ ॥ 

ji-o anDhkaar deepak pargaas. 

Just as darkness gets illuminated by the lamp, 

Sama seperti kegelapan yang diterangi oleh lampu, 
 

ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦਤਖ ਭਤਨ ਹਇ ਤਫਗਾਸੁ ॥ 

gur darsan daykh man ho-ay bigaas. 

similarly the mind gets delighted, beholding the Guru‟s sight. 

Begitu jugafikiran menjadi gembira dalampandangan Guru. 
 

ਤਜਉ ਭਹਾ ਉਤਦਆਨ ਭਤਹ ਭਾਰਗੁ ਾਵ ॥ 

ji-o mahaa udi-aan meh maarag paavai. 

Just as someone finds a path through the great wilderness, 

Sama seperti seseorang yang mencari jalan melalui padang 
gurun yang besar, 
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ਤਤਉ ਸਾਧੂ ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਤਲ ਜਤਤ ਰਗਟਾਵ ॥ 

ti-o saaDhoo sang mil jot paragtaavai. 

Similarly divine light becomes manifest in the company of the 

Saints. 

Sama seperti cahaya Ilahi yang menjadi nyata dalam pergaulan 
dengan Orang Suci. 

 

ਤਤਨ ਸੁੰਤਨ ਕੀ ਫਾਛਉ ਧੂਤਰ ॥ 

tin santan kee baachha-o Dhoor. 

I seek the humble service of those Saints; 

Aku mencari khidmat yang rendah hati para Orang Suci; 
 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਤਰ ਲਚਾ ੂਤਰ ॥੩॥ 

naanak kee har lochaa poor. ||3|| 

O‟ God, please fulfill this desire of Nanak ||3|| 

Wahai Tuhan, tolong tunaikan hasrat Nanak ini || 3 || 
 

ਭਨ ਭੂਰਖ ਕਾਹ ਤਫਲਲਾਈ ॥ 

man moorakh kaahay billaa-ee-ai. 

O‟ my foolish mind, why do you cry and moan? 

Wahai fikiran bodohku, mengapa kau menangis dan merintih? 
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ੁਰਫ ਤਲਖ ਕਾ ਤਲਤਖਆ ਾਈ ॥ 

purab likhay kaa likhi-aa paa-ee-ai. 
You receive whatever is preordained, based upon your previous 

deeds. 
Kau menerima apa sahaja yang telah ditentukan sebelumnya, 

berdasarkan perbuatan kau sebelumnya. 
 

ਦੂਖ ਸੂਖ ਰਬ ਦਵਨਹਾਰੁ ॥ 

dookh sookh parabh dayvanhaar. 
God is the Giver of pain and pleasure. 

Tuhan adalah Pemberi kesakitan dan kesenangan. 
 

ਅਵਰ ਤਤਆਤਗ ਤੂ ਤਤਸਤਹ ਤਚਤਾਰੁ ॥ 

avar ti-aag too tiseh chitaar. 
Therefore, relinquish the support of others and lovingly 

remember Him alone. 
Oleh itu, lepaskan sokongan orang lain dan ingatlah hanya Dia 

dengan penuh kasih sayang. 
 

ਜ ਕਛੁ ਕਰ ਸਈ ਸੁਖੁ ਭਾਨੁ ॥ 

jo kachh karai so-ee sukh maan. 
Take comfort in whatever He does. 

Bertenang dalam apa sahaja yang Dia lakukan. 
 

ਬੂਲਾ ਕਾਹ ਤਪਰਤਹ ਅਜਾਨ ॥ 

bhoolaa kaahay fireh ajaan. 
O‟ ignorant one, why are you wandering around? 

Wahai orang yang jahil, mengapa kamu berkeliaran? 
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ਕਉਨ ਫਸਤੁ ਆਈ ਤਰ ਸੁੰਗ ॥ 

ka-un basat aa-ee tayrai sang. 
What things did you bring with you? 

Barangan apa yang kau bawa bersamamu? 
 

ਲਤਟ ਰਤਹ ਰਤਸ ਲਬੀ ਤੁੰਗ ॥ 

lapat rahi-o ras lobhee patang. 
O greedy moth, you are getting engrossed in worldly pleasures. 

Wahai kupu-kupu yang rakus, kau asyik dengan kesenangan 
duniawi. 

 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਜਤ ਤਹਰਦ ਭਾਤਹ ॥ 

raam naam jap hirday maahi. 
Meditate on God‟s Name in your heart. 

Meditasilah atasNama Tuhan di dalam hatimu. 
 

ਨਾਨਕ ਤਤ ਸਤੀ ਘਤਰ ਜਾਤਹ ॥੪॥ 

naanak pat saytee ghar jaahi. ||4|| 

O Nanak, thus you shall return to divine home with honor. ||4|| 
Wahai Nanak, dengan demikian kau akan kembali ke rumah 

Tuhan dengan penghormatan. || 4 || 
 

ਤਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲਤਨ ਤੂ ਆਇਆ ॥ 

jis vakhar ka-o lain too aa-i-aa. 
The wealth of Naam, for which you have come to this world, 

Kekayaan Naam,yang menjadi tujuan kau datang ke dunia ini, 
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ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਸੁੰਤਨ ਘਤਰ ਾਇਆ ॥ 

raam naam santan ghar paa-i-aa. 
that wealth of God‟s Name is received in the holy congregation. 

bahawa kekayaan Nama Tuhan diterima dalamsidang suci. 
 

ਤਤਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ਲਹੁ ਭਨ ਭਤਲ ॥ 

taj abhimaan layho man mol. 
Renounce egotistical pride from your mind and in exchange buy 

the wealth of God‟s Name. 
Tolak kebanggaan egois dari fikiranmu dan sebagai gantinya 

perolehi kekayaan Nama Tuhan. 
 

ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਤਹਰਦ ਭਤਹ ਤਤਲ ॥ 

raam naam hirday meh tol. 
Enshrine God‟s Name in your heart. 

Abadikan Nama Tuhan di dalam hatimu. 
 

ਲਾਤਦ ਖ ਸੁੰਤਹ ਸੁੰ ਤਗ ਚਾਲੁ ॥ 

laad khayp santeh sang chaal. 
Load up this wealth of Naam by Lovingly meditate on God‟s 

Name in the holy congregation, 
Penuhi kekayaan Naam ini dengan bermeditasi dengan penuh 

kasih pada Nama Tuhan dalamsidang suci, 
 

ਅਵਰ ਤਤਆਤਗ ਤਫਤਖਆ ਜੁੰਜਾਲ ॥ 

avar ti-aag bikhi-aa janjaal. 
and discard all other worldly entanglements. 

dan membuang semua ikatan duniawi yang lain. 
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ਧੁੰ ਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ਕਹ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

Dhan Dhan kahai sabh ko-ay. 
If you do this, everyone will praise you, 

Sekiranya kau melakukan ini, semua orang akan memujimu, 
 

ਭੁਖ ਊਜਲ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਸਇ ॥ 

mukh oojal har dargeh so-ay. 
and you shall be received with honor in God‟s court. 

dan kau akan diterima dengan hormat di mahkamah Tuhan. 
 

ਇਹੁ ਵਾਾਰੁ ਤਵਰਲਾ ਵਾਾਰ ॥ 

ih vaapaar virlaa vaapaarai. 
But only a rare person engages in meditation on God‟s Name. 

Tetapi hanya jarang-jarang orang yang terikat dalam bermeditasi 
pada Nama Tuhan. 

 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰ ॥੫॥ 

naanak taa kai sad balihaarai. ||5|| 

O‟ Nanak, I am forever dedicated to such a person. ||5|| 
Wahai Nanak, selamanya aku akan berdedikasi untuk orang 

seperti itu. || 5 || 
 

ਚਰਨ ਸਾਧ ਕ ਧਇ ਧਇ ੀਉ ॥ 

charan saaDh kay Dho-ay Dho-ay pee-o. 
Follow the words of the Saintswith utmost humility and 

obedience. 
Ikuti kata-kata para Orang Kudus dengan penuh kerendahan hati 

dan kepatuhan. 



277 
 

 

ਅਰਤ ਸਾਧ ਕਉ ਅਨਾ ਜੀਉ ॥ 

arap saaDh ka-o apnaa jee-o. 
Surrender your soul to the Guru. 
Serahkan jiwamu kepada Guru. 

 

ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

saaDh kee Dhoor karahu isnaan. 
Take cleansing bath by sincerely accepting the the Guru‟s 

teachings. 
Mandi membersihkan diri melalui penerimaan ajaran Guru 

dengan tulus. 
 

ਸਾਧ ਊਤਰ ਜਾਈ ਕੁਰਫਾਨੁ ॥ 

saaDh oopar jaa-ee-ai kurbaan. 
Dedicate your life to the Guru. 

Dedikasikan hidupmu untuk Guru. 
 

ਸਾਧ ਸਵਾ ਵਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥ 

saaDh sayvaa vadbhaagee paa-ee-ai. 
The Guru‟s teaching is received by great fortune 

Ajaran Guru diterima dengan tuah yang melimpah 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈ ॥ 

saaDhsang har keertan gaa-ee-ai. 
God‟s praises can be sung only in the holy congregation. 

Puji-pujian Tuhan hanya dapat dinyanyikan dalamsidang suci. 
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ਅਤਨਕ ਤਫਘਨ ਤ ਸਾਧੂ ਰਾਖ ॥ 

anik bighan tay saaDhoo raakhai. 
The Saint saves us from all sorts of dangers in our spiritual 

journey. 
Orang Kudus menyelamatkan kita dari segala bahaya dalam 

perjalanan rohani kita. 
 

ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ ਚਾਖ ॥ 

har gun gaa-ay amrit ras chaakhai. 
He who sings the praises of God tastes the nectar of Naam. 
Dia yang menyanyikan puji-pujian Tuhan merasakan nikmat 

Naam. 
 

ਟ ਗਹੀ ਸੁੰਤਹ ਦਤਰ ਆਇਆ ॥ 

ot gahee santeh dar aa-i-aa. 
The one who has sought the support of the Saints and has come 

to their refuge, 
Orang yang telah meminta sokongan para Orang Kudus dan 

telah datang ke tempat perlindungan mereka, 
 

ਸਰਫ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਾਇਆ ॥੬॥ 

sarab sookh naanak tih paa-i-aa. ||6|| 

O‟ Nanak, he has received all the comforts and peace. ||6|| 
Wahai Nanak, dia telah menerima semua ketenangan dan 

kedamaian. || 6 || 



279 
 

 

ਤਭਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥ 

mirtak ka-o jeevaalanhaar. 
God is able to infuse life back into the spiritually dead. 

Tuhan dapat menghidupkan kembali rohani yang telah mati. 
 

ਬੂਖ ਕਉ ਦਵਤ ਅਧਾਰ ॥ 

bhookhay ka-o dayvat aDhaar. 
He provides sustenance to the hungry. 
Dia memberi rezeki kepada yang lapar. 

 

ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਤਦਰਸਟੀ ਭਾਤਹ ॥ 

sarab niDhaan jaa kee daristee maahi. 
All treasures are within His Glance of Grace, 

Semua harta ada di dalam pandangan Belas Kasih-Nya, 
 

ੁਰਫ ਤਲਖ ਕਾ ਲਹਣਾ ਾਤਹ ॥ 

purab likhay kaa lahnaa paahi. 
but people receive what ispreordained in their destiny. 

tetapi orang menerima apa yang telah ditentukan dalam takdir 
mereka. 

 

ਸਬ ੁਤਕਛੁ ਤਤਸ ਕਾ ਹੁ ਕਰਨੈ ਜਗੁ ॥ 

sabh kichh tis kaa oh karnai jog. 
Everything belongs to Him and He can do everything 

Segala-galanya adalah milik-Nya dan Dia dapat melakukan 
segalanya 
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ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਦੂਸਰ ਹਆ ਨ ਹਗੁ ॥ 

tis bin doosar ho-aa na hog. 
Other than Him, there has never been any other, and there shall 

never be. 
Selain Dia, tidak pernah ada yang lain, dan tidak akan pernah 

ada. 
 

ਜਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਦਨੁ ਰਣੀ ॥ 

jap jan sadaa sadaa din rainee. 
O‟ devotee, Meditate on Him forever and ever, day and night. 

Wahai penyembah, Bermeditasi lah pada-Nya selama-lamanya, 
siang dan malam. 

 

ਸਬ ਤ ਊਚ ਤਨਰਭਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥ 

sabh tay ooch nirmal ih karnee. 
This is the most exalted and immaculate deed. 

Ini adalah perbuatan yang paling tinggi dan mulia. 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸ ਕਉ ਨਾਭੁ ਦੀਆ ॥ 

kar kirpaa jis ka-o naam dee-aa. 
By His Grace, whom God blesses His Name, 

Dengan Belas Kasih-Nya, dia yang Tuhan memberkati Namanya, 
 

ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਤਨਰਭਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥ 

naanak so jan nirmal thee-aa. ||7|| 

O‟ Nanak, that person becomes immaculate and pure. ||7|| 
Wahai Nanak, orang itu menjadi bersih,rapi dan suci. || 7 || 
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ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਗੁਰ ਕੀ ਰਤੀਤਤ ॥ 

jaa kai man gur kee parteet. 
One whose mind is full of firm faith in the Guru, 

Orang yang fikirannya penuh dengan kepercayaan kukuh pada 
Guru, 

 

ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਵ ਹਤਰ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥ 

tis jan aavai har parabh cheet. 
God forever dwells in his conscience. 

Tuhan selamanya hadir di dalam hati nuraninya. 
 

ਬਗਤੁ ਬਗਤੁ ਸੁਨੀ ਤਤਹੁ ਲਇ ॥ 

bhagat bhagat sunee-ai tihu lo-ay. 
He is acclaimed as a devotee, a humble devotee throughout the 

worlds, 
Dia diakui sebagai penyembah, penyembah yang rendah hati di 

seluruh dunia, 
 

ਜਾ ਕ ਤਹਰਦ ਕ ਹਇ ॥ 

jaa kai hirdai ayko ho-ay. 
in whose heart dwells the One (God) alone. 

Di dalam hatinya tinggal Yang Satu (Tuhan) sahaja. 
 

ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾ ਕੀ ਰਹਤ ॥ 

sach karnee sach taa kee rahat. 
True are his actions; and true is his way of life. 

Benar adalah tindakannya; dan benar adalah cara hidupnya. 
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ਸਚੁ ਤਹਰਦ ਸਤਤ ਭੁਤਖ ਕਹਤ ॥ 

sach hirdai sat mukh kahat. 
God is in his heart and Truth (God‟s Name) is what he utters. 
Tuhan ada di dalam hatinya dan Kebenaran (Nama Tuhan) 

adalah apa yang diucapkannya. 
 

ਸਾਚੀ ਤਦਰਸਤਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 

saachee darisat saachaa aakaar. 
The vision of this devotee is imbued with the love for God, 

therefore he sees God permeating in the entire world. 
Penglihatan penyembah ini disemai dengan cinta kepada Tuhan, 

olehitu dia melihat Tuhan meresap di seluruh dunia. 
 

ਸਚੁ ਵਰਤ ਸਾਚਾ ਾਸਾਰੁ ॥ 

sach vartai saachaa paasaar. 
He knows that God pervades everywhere and all this expanse 

belongs to God. 
Dia tahu bahawa Tuhan meresap di mana-mana dan semua 

hamparan ini adalah milik Tuhan. 
 

ਾਰਫਰਹਭੁ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਕਤਰ ਜਾਤਾ ॥ 

paarbarahm jin sach kar jaataa. 
The one who recognizes the Supreme God as Eternal, 

Orang yang mengiktiraf Tuhan Yang Maha Tinggi sebagai Kekal, 
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ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਸਤਚ ਸਭਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥ 

naanak so jan sach samaataa. ||8||15|| 

O‟ Nanak, that humble being gets absorbed into the True One. 
||8||15|| 

Wahai Nanak, makhluk yang rendah hati itu diserap ke dalam 
Yang Sejati || 8 || 15 || 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਰੂੁ ਨ ਰਖ ਨ ਰੁੰਗੁ ਤਕਛੁ ਤਤਰਹੁ ਗੁਣ ਤ ਰਬ ਤਬੁੰ ਨ ॥ 

roop na raykh na rang kichh tarihu gun tay parabh bhinn. 
God has no form, no shape, no color; He is free from the three 

characteristics of Maya (power, vice and virtue). 
Tuhan tiada bentuk, tiada warna; Dia bebas dari tiga ciri Maya 

(kekuasaan, keburukan dan kebaikan). 
 

ਤਤਸਤਹ ਫੁਝਾ ਨਾਨਕਾ ਤਜਸੁ ਹਵ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥੧॥ 

tiseh bujhaa-ay naankaa jis hovai suparsan. ||1|| 

O‟ Nanak, He enables that one to realize Him, with whom He is 
pleased. ||1|| 

Wahai Nanak, Dia memungkinkan seseorang itu untuk menyedari 
Dia, dengan siapa Dia berkenan. || 1 || 
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ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਅਤਫਨਾਸੀ ਰਬੁ ਭਨ ਭਤਹ ਰਾਖੁ ॥ 

abhinaasee parabh man meh raakh. 
Keep the Immortal God enshrined within your mind, 
Semadikan Tuhan yang Abadi di dalam fikiranmu, 

 

ਭਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂ ਰੀਤਤ ਤਤਆਗੁ ॥ 

maanukh kee too pareet ti-aag. 
and renounce your love and attachment for any mortal. 
dan tinggalkan cinta dan ikatan untuk semua manusia. 

 

ਤਤਸ ਤ ਰ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਕਇ ॥ 

tis tay parai naahee kichh ko-ay. 
Beyond Him, there is nothing at all. 

Selain Dia, tidak ada apa-apa sama sekali. 
 

ਸਰਫ ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥ 

sarab nirantar ayko so-ay. 
The One God is pervading among all. 

Tuhan Yang Satu meresap dalamsemua. 
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ਆ ਫੀਨਾ ਆ ਦਾਨਾ ॥ 

aapay beenaa aapay daanaa. 
He Himself sees all, and knows all. 

Dia sendiri melihat semua, dan mengetahui semua. 
 

ਗਤਹਰ ਗੁੰਬੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ 

gahir gambheer gaheer sujaanaa. 
He is unfathomable, profound, deep and sagacious. 

Dia tidak dapat difahami, mendalam dan bijak. 
 

ਾਰਫਰਹਭ ਰਭਸੁਰ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ 

paarbarahm parmaysur gobind. 
O‟ transcendent God, the supreme being, and Master of the 

universe, 
Wahai Tuhan yang maha kuasa, makhluk tertinggi, dan 

Penguasa alam semesta, 
 

ਤਕਰਾ ਤਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਫਖਸੁੰਦ ॥ 

kirpaa niDhaan da-i-aal bakhsand. 
the treasure of mercy, compassion and forgiveness, 

harta belas kasihan dan pengampunan, 
 

ਸਾਧ ਤਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਾਉ ॥ 

saaDh tayray kee charnee paa-o. 
Please let me be the humble servant of Your saints. 

Izinkan aku menjadi hamba yang rendah diri kepada orang-
orang kudus-Mu 
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ਨਾਨਕ ਕ ਭਤਨ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥ 

naanak kai man ih anraa-o. ||1|| 

Nanak's mind longs for it. ||1|| 
Fikiran Nanak rindukannya. || 1 || 

 

ਭਨਸਾ ੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜਗ ॥ 

mansaa pooran sarnaa jog. 
God is capable of fulfilling our wishes and providing us refuge. 

Tuhan mampu memenuhi kehendak kita dan memberi kita 
pelindungan. 

 

ਜ ਕਤਰ ਾਇਆ ਸਈ ਹਗੁ ॥ 

jo kar paa-i-aa so-ee hog. 
Whatever God has inscribed in one‟s destiny, is what takes place. 

Apa sahaja yang telah ditentukan oleh Tuhan dalam takdir 
seseorang, itulah yang berlaku. 

 

ਹਰਨ ਬਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਪਰੁ ॥ ਤਤਸ ਕਾ ਭੁੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹਰੁ ॥ 

haran bharan jaa kaa naytar for. tis kaa mantar na jaanai hor. 
God can destroy or create the universe in twinkling of an eye; No 

one other than Him, knows the mystery of His resolve. 
Tuhan dapat menghancurkan atau mencipta alam semesta 

sekelip mata; Tidak ada orang lain selain Dia, yang mengetahui 
misteri penyelesaian-Nya. 
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ਅਨਦ ਰੂ ਭੁੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕ ॥ 

anad roop mangal sad jaa kai. 
He is the embodiment of ecstasy and everlasting joy 

Dia adalah perwujudan kegembiraan dan keseronokan abadi 
 

ਸਰਫ ਥਕ ਸੁਨੀਅਤਹ ਘਤਰ ਤਾ ਕ ॥ 

sarab thok sunee-ah ghar taa kai. 
and all boons are heard to be in His possession. 
Dan semua anugerah adalahdalam milikan-Nya 

 

ਰਾਜ ਭਤਹ ਰਾਜ ੁਜਗ ਭਤਹ ਜਗੀ ॥ 

raaj meh raaj jog meh jogee. 
Among kings, He is the greatest King; among yogis, He is the 

holiest Yogi. 
Di antara raja, Dia adalah Raja terhebat; di antara yogi, Dia 

adalah Yogi yang paling suci. 
 

ਤ ਭਤਹ ਤੀਸਰੁ ਤਗਰਹਸਤ ਭਤਹ ਬਗੀ ॥ 

tap meh tapeesar garihsat meh bhogee. 
Among ascetics, He is the highest Ascetic; among householders, 

He is the indulging householder. 
Di kalangan pertapa, Dia adalah pertapa tertinggi; di kalangan isi 

rumah, Dia adalah penghuni rumah yang manja. 
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ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਬਗਤਹ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ 

Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay bhagtah sukh paa-i-aa. 
By continuous meditation on Him, His devotees have found 

peace. 
Dengan bermeditasi terus menerus kepada-Nya, para 

penyembah-Nya telah menemukan kedamaian. 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ੁਰਖ ਕਾ ਤਕਨੈ ਅੁੰਤੁ ਨ ਾਇਆ ॥੨॥ 

naanak tis purakh kaa kinai ant na paa-i-aa. ||2|| 

O‟ Nanak, no one has found the limits of that Supreme Being. 
||2|| 

Wahai Nanak, tiada siapa yang menjumpai batasan Makhluk 
Tertinggi itu. || 2 || 

 

ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਤਭਤਤ ਨਾਤਹ ॥ 

jaa kee leelaa kee mit naahi. 
There is no limit to His play; 

Tidak ada batasan untuk permainan-Nya; 
 

ਸਗਲ ਦਵ ਹਾਰ ਅਵਗਾਤਹ ॥ 

sagal dayv haaray avgaahi. 
all the demigods have grown weary of searching for it. 

semua Dewa-dewa yang telah penatmencarinya. 
 

ਤਤਾ ਕਾ ਜਨਭੁ ਤਕ ਜਾਨੈ ੂਤੁ ॥ 

pitaa kaa janam ke jaanai poot. 
What does the son know of his father's birth? 

Apakah yang anak tahu tentang kelahiran ayahnya? 



289 
 

ਸਗਲ ਰਈ ਅੁਨੈ ਸੂਤਤ ॥ 

sagal paro-ee apunai soot. 
As all beads are strung in a rosary, He has bound the entire 

Universe under His Law. 
Seperti semua manik yang disusun dalam tasbih, Dia telah 

mengikat seluruh Alam Semesta di bawah Hukum-Nya. 
 

ਸੁਭਤਤ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਜਨ ਦਇ ॥ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਤਹ ਸਇ ॥ 

sumat gi-aan Dhi-aan jin day-ay. jan daas naam Dhi-aavahi say-
ay. 

Those humble devotees upon whom He bestows good sense, 
spiritual wisdom and meditation, remember Him with love and 

devotion. 
Para penyembah yang rendah hati kepada siapa Dia 

mengurniakan deria yang baik, kebijaksanaan rohani dan 
meditasi, mengingati Dia dengan kasih dan pengabdian. 

 

ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਭਤਹ ਜਾ ਕਉ ਬਰਭਾ ॥ 

tihu gun meh jaa ka-o bharmaa-ay. 
He leads some astray by indulging them in the three qualities of 

Maya (vice, power and virtue) 

Dia menyesatkan beberapa orang dengan memikat mereka 
dalam tiga sifat Maya (maksiat, kekuatan dan kebajikan) 

 

ਜਨਤਭ ਭਰ ਤਪਤਰ ਆਵ ਜਾ ॥ 

janam marai fir aavai jaa-ay. 
and they keep wandering in the cycles of birth and death. 

dan mereka terus mengembara dalam kitaran kelahiran dan 
kematian. 
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ਊਚ ਨੀਚ ਤਤਸ ਕ ਅਸਥਾਨ ॥ 

ooch neech tis kay asthaan. 
God resides in all these high and low spiritual states of mind. (in 

people of all states of mind) 
Tuhan berada dalam semua keadaan fikiran rohani yang tinggi 

dan yang rendah. (pada orang dari semua keadaan fikiran) 
 

ਜਸਾ ਜਨਾਵ ਤਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥ 

jaisaa janaavai taisaa naanak jaan. ||3|| 

As He inspires mortals to know Him, O‟ Nanak, so is He known. 
||3|| 

Sewaktu Dia memberi ilham kepada manusia untuk mengenal 
Dia, Wahai Nanak, begitu Dia dikenali. || 3 || 

 

ਨਾਨਾ ਰੂ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕ ਰੁੰਗ ॥ 

naanaa roop naanaa jaa kay rang. 
Many are His forms; many are His colors. 
Banyak bentuk-Nya; banyak warna-Nya. 

 

ਨਾਨਾ ਬਖ ਕਰਤਹ ਇਕ ਰੁੰਗ ॥ 

naanaa bhaykh karahi ik rang. 
Many are the appearances which He assumes, and yet He is only 

One of its kind. 
Banyak adalah rupa yang diambil-Nya, namun Dia hanya satu 

dari jenisnya. 
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ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਕੀਨ  ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ 

naanaa biDh keeno bisthaar. 
In numerous ways, He has extended Himself. (expanded His 

universe) 
Dalam banyak cara, Dia telah memperluaskan diri-Nya. 

(memperluas alam semesta-Nya) 
 

ਰਬੁ ਅਤਫਨਾਸੀ ਕੁੰਕਾਰੁ ॥ 

parabh abhinaasee aikankaar. 
but still, He is eternal and the only One Creator. 

tetapi Dia tetap yang kekal abadi dan satu-satunya Pencipta. 
 

ਨਾਨਾ ਚਤਲਤ ਕਰ ਤਖਨ ਭਾਤਹ ॥ 

naanaa chalit karay khin maahi. 
He performs His many plays in an instant. 

Dia memainkan permainan-Nya pelbgai dalam sekelip mata. 
 

ੂਤਰ ਰਤਹ ੂਰਨੁ ਸਬ ਠਾਇ ॥ 

poor rahi-o pooran sabh thaa-ay. 
The Perfect God is pervading all places. 

Tuhan yang Sempurna meresapi ke semua tempat. 
 

ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਕਤਰ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥ 

naanaa biDh kar banat banaa-ee. 
In so many ways, He has created the creation 

Dalam banyak cara, Dia telah menciptakan ciptaan 
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ਅਨੀ ਕੀਭਤਤ ਆ ਾਈ ॥ 

apnee keemat aapay paa-ee. 
and He Himself has appraised His worth. 
dan Dia sendiri telah menilai nilaian-Nya. 

 

ਸਬ ਘਟ ਤਤਸ ਕ ਸਬ ਤਤਸ ਕ ਠਾਉ ॥ 

sabh ghat tis kay sabh tis kay thaa-o. 
All hearts are His, and all places are His. (all the creation belongs 

to Him) 

Semua hati adalah milik-Nya, dan semua tempat adalah milik-
Nya. (semua ciptaan adalah milik-Nya) 

 

ਜਤ ਜਤ ਜੀਵ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੪॥ 

jap jap jeevai naanak har naa-o. ||4|| 

O‟ Nanak, His slave lives by meditating on God‟s Name”.||4|| 
Wahai Nanak, hamba-Nya hidup dengan bermeditasi pada Nama 

Tuhan ”. || 4 || 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਸਗਲ  ਜੁੰਤ ॥ 

naam kay Dhaaray saglay jant. 
Naam is the Support of all creatures. 

Naam adalah Tunjang semua makhluk. 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਖੁੰਡ ਫਰਹਭੁੰਡ ॥ 

naam kay Dhaaray khand barahmand. 
Naam is the Support of the earth and the solar systems. 

Naam adalah Penyokongbumi dan sistem suria. 
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ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਤਸਤਭਰਤਤ ਫਦ ੁਰਾਨ ॥ 

naam kay Dhaaray simrit bayd puraan. 
Naam is the Support of the Smritis, the Vedas and the Puranas. 

Naam adalah Penyokong Smritis, Veda dan Puranas. 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਸੁਨਨ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ॥ 

naam kay Dhaaray sunan gi-aan Dhi-aan. 
Naam is the Support by which we hear of spiritual wisdom and 

meditation. 
Naam adalah Sokongan melalui mana kita mendengar tentang 

kebijaksanaan dan meditasi rohani. 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਆਗਾਸ ਾਤਾਲ ॥ 

naam kay Dhaaray aagaas paataal. 
Naam is the Support of the Akashic ethers (skies) and the nether 

regions. 
Naam adalah Penyokong Akashic (langit) dan wilayah bawah. 

 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥ 

naam kay Dhaaray sagal aakaar. 
Naam is the Support of all bodies. (all forms of life) 

Naam adalah Penyokong semua badan. (semua bentuk 
kehidupan) 

 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ੁਰੀਆ ਸਬ ਬਵਨ ॥ 

naam kay Dhaaray puree-aa sabh bhavan. 
Naam is the Support of all the worlds and realms. 
Naam adalah Penyokong semua dunia dan alam. 
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ਨਾਭ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਉਧਰ ਸੁਤਨ ਸਰਵਨ ॥ 

naam kai sang uDhray sun sarvan. 
By meditating and listening to God‟s name, many have been 

saved from vices. 
Dengan bermeditasi dan mendengar nama Tuhan, banyak yang 

diselamatkan dari maksiat. 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਆਨੈ ਨਾਤਭ ਲਾ ॥ 

kar kirpaa jis aapnai naam laa-ay. 
Those whom God attaches to His Name by His grace 

Mereka yang disertakan oleh Tuhan dengan nama-Nya dengan 
Belas Kasih-Nya 

 

ਨਾਨਕ ਚਉਥ ਦ ਭਤਹ ਸ ਜਨੁ ਗਤਤ ਾ ॥੫॥ 

naanak cha-uthay pad meh so jan gat paa-ay. ||5|| 

O‟ Nanak, in the fourth state, those humble servants attain 
liberation. (from thecycle of birth and death) ||5|| 

Wahai Nanak, dalam tahap keempat, para hamba yang rendah 
hati itu memperoleh pembebasan. (dari kitaran kelahiran dan 

kematian) || 5 || 
 

ਰੂੁ ਸਤਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤਤ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 

roop sat jaa kaa sat asthaan. 
Whose form is eternal and whose seat of power is eternal, 

Yang bentuknya kekal dan yang kekuasaannya kekal, 
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ੁਰਖੁ ਸਤਤ ਕਵਲ ਰਧਾਨੁ ॥ 

purakh sat kayval parDhaan. 
is all-pervading Eternal Being and is supreme. 

adalah Makhluk Kekal abadi yang meresap pada semua dan 
tertinggi. 

 

ਕਰਤੂਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਜਾ ਕੀ ਫਾਣੀ ॥ ਸਤਤ ੁਰਖ ਸਬ ਭਾਤਹ ਸਭਾਣੀ ॥ 

kartoot sat sat jaa kee banee. sat purakh sabh maahi samaanee. 
That True all-pervading God whose deeds are true and true is 

His word, is permeating all. 
Tuhan yang benar-benar meresapi semua yang perbuatannya 

adalah benar dan benar adalah kata-kata-Nya, meresapi semua. 
 

ਸਤਤ ਕਰਭੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਤ ॥ 

sat karam jaa kee rachnaa sat. 
His creation is true and true are His actions. 

Ciptaannya adalah benar dan benar adalah tindakan-Nya. 
 

ਭੂਲੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਉਤਤਤ ॥ 

mool sat sat utpat. 
His root (beginning) is existentially true, and true is what 

originates from it. 
Akarnya (permulaan) adalah benar, dan benar adalah yang 

berasal daripadanya. 
 

ਸਤਤ ਕਰਣੀ ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲੀ ॥ 

sat karnee nirmal nirmalee. 
His abiding will is purest of the pure. 

Kehendaknya yang murni adalah yang paling suci. 
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ਤਜਸਤਹ ਫੁਝਾ ਤਤਸਤਹ ਸਬ ਬਲੀ ॥ 

jisahi bujhaa-ay tiseh sabh bhalee. 
All goes well for the one, whom God enables to know His Will. 
Semuanya berjalan dengan baik untuk seseorang, yang Tuhan 

membolehkan untuk mengetahui kehendak-Nya. 
 

ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਰਬ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

sat naam parabh kaa sukh-daa-ee. 
The everlasting Naam is the Giver of peace. 

Naam yang kekal adalah Pemberi ketenangan. 
 

ਤਫਸਵਾਸੁ ਸਤਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤ ਾਈ ॥੬॥ 

bisvaas sat naanak gur tay paa-ee. ||6|| 

O‟ Nanak, this faith is obtained only through the Guru. ||6|| 
Wahai Nanak, kepercayaan ini hanya diperoleh melalui Guru.  

|| 6 || 
 

ਸਤਤ ਫਚਨ ਸਾਧੂ ਉਦਸ ॥ 

sat bachan saaDhoo updays. 
The Teachings and the Instructions of the Guru are true forever. 

Ajaran dan Arahan Guru adalah benar selama-lamanya. 
 

ਸਤਤ ਤ ਜਨ ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਰਵਸ ॥ 

sat tay jan jaa kai ridai parvays. 
Those who accept these teachings, also become true. (liberated 

from the cycles of birth and death) 
Mereka yang menerima ajaran ini, juga menjadi benar. 

(dibebaskan dari kitaran kelahiran dan kematian) 
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ਸਤਤ ਤਨਰਤਤ ਫੂਝ ਜ ਕਇ ॥ 

sat nirat boojhai jay ko-ay. 
If one comes to realize the depth of God‟s love, 

Sekiranya seseorang menyedari kedalaman kasih Tuhan, 
 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥ 

naam japat taa kee gat ho-ay. 
that person will meditate on Naam and get to a high spiritual 

state. (and will be out of cycles of birth and death) 
orang itu akan merenungkan Naam dan menuju ke tahap rohani 

yang tinggi. (dan akan keluar dari kitaran kelahiran dan 
kematian) 

 

ਆਤ ਸਤਤ ਕੀਆ ਸਬ ੁਸਤਤ ॥ 

aap sat kee-aa sabh sat. 
God, Himself is eternal, and all that He has created also does 

exist. (is not myth) 
Tuhan, Dia sendiri kekal, dan semua yang Dia ciptakan juga 

wujud. (bukan mitos) 
 

ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੀ ਤਭਤਤ ਗਤਤ ॥ 

aapay jaanai apnee mit gat. 
He Himself knows His own worth and limit. 
Dia sendiri tahu nilai dan hadnya sendiri. 
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ਤਜਸ ਕੀ ਤਸਰਸਤਟ ਸੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ॥ 

jis kee sarisat so karnaihaar. 
He, to whom this Universe belongs, is the Creator thereof. 

Dia, pemilik Alam Semesta ini, adalah Penciptanya. 
 

ਅਵਰ ਨ ਫੂਤਝ ਕਰਤ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

avar na boojh karat beechaar. 
Don‟t think of anybody else but God to be the protector also of 

the universe. 
Jangan memikirkan orang lain melainkan Tuhan untuk menjadi 

pelindung alam semesta. 
 

ਕਰਤ ਕੀ ਤਭਤਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥ 

kartay kee mit na jaanai kee-aa. 
The created cannot know the extent of the Creator. 

Yang diciptakan tidak akan dapat mengetahui sejauh mana 
Penciptanya. 

 

ਨਾਨਕ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸ ਵਰਤੀਆ ॥੭॥ 

naanak jo tis bhaavai so vartee-aa. ||7|| 

O‟ Nanak, whatever pleases Him comes to pass. ||7|| 

Wahai Nanak, apa sahaja yang dikehendaki-Nya terjadi. || 7 || 
 

ਤਫਸਭਨ ਤਫਸਭ ਬ ਤਫਸਭਾਦ ॥ 

bisman bisam bha-ay bismaad. 
Whoever has gazed upon His wondrous wonder, is amazed! 
Sesiapa yang melihat keajaiban-Nya yang luar biasa, merasa 

kagum! 
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ਤਜਤਨ ਫੂਤਝਆ ਤਤਸੁ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ॥ 

jin boojhi-aa tis aa-i-aa savaad. 
One who realized God, has enjoyed the bliss. 

Seseorang yang menyedari Tuhan, telah menikmati kebahagiaan. 
 

ਰਬ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ਰਾਤਚ ਜਨ ਰਹ ॥ 

parabh kai rang raach jan rahay. 
God's humble servants remain absorbed in His Love. 

Hamba-hamba Allah yang rendah hati tetap diserap dalam Cinta-
Nya. 

 

ਗੁਰ ਕ ਫਚਤਨ ਦਾਰਥ ਲਹ ॥ 

gur kai bachan padaarath lahay. 
and through the Guru‟s teachings, they obtain the commodity of 

Naam (love for God). 
dan melalui ajaran Guru, mereka memperoleh komoditi Naam 

(cinta kepada Tuhan). 
 

ਇ ਦਾਤ ਦੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥ 

o-ay daatay dukh kaatanhaar. 
They themselves become benefactors and removers of the woes 

of others. 
Mereka sendiri menjadi dermawan dan menghilangkan 

penderitaan orang lain. 
 
 
 
 



300 
 

 
 

ਜਾ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਰ ਸੁੰਸਾਰ ॥ 

jaa kai sang tarai sansaar. 
In their company, the rest of the world is saved. 

Dengan merapatkan diri dengan mereka, seluruh dunia 
diselamatkan. 

 

ਜਨ ਕਾ ਸਵਕੁ ਸ ਵਡਬਾਗੀ ॥ 

jan kaa sayvak so vadbhaagee. 
Fortunate is the one who becomes a servant of the devotee of 

God. 
Beruntunglah orang yang menjadi hamba penyembah Tuhan. 

 

ਜਨ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 

jan kai sang ayk liv laagee. 
In the company of such a devotee, one becomes attuned to the 

Love of the One God. 
Dalam pergaulan dengan penyembah seperti itu, seseorang 

menjadi sehala dengan Cinta Tuhan yang Satu. 
 

ਗੁਨ ਗਤਫਦ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵ ॥ 

gun gobid keertan jan gaavai. 
The devotee who sings the praises of God, 

Penyembah yang menyanyikan puji-pujian Tuhan, 
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ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਪਲੁ ਾਵ ॥੮॥੧੬॥ 

gur parsaad naanak fal paavai. ||8||16|| 

O‟ Nanak, by Guru‟s grace receives the reward of Naam. 
||8||16|| 

Wahai Nanak, dengan Belas Kasih Guru dapat menerima pahala 
Naam.||8||16|| 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥ 

aad sach jugaad sach. 
True One has existed from the beginning (from before time); He 

has existed since the beginning of the ages. 
Yang Benar telah wujud sejak awal (dari sebelumnya masa); Dia 

telah wujud sejak awal zaman. 
 

ਹ ਤਬ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹਸੀ ਤਬ ਸਚੁ ॥੧॥ 

hai bhe sach naanak hosee bhe sach. ||1|| 
He is also True now (does exist in the present); O‟ Nanak, He will 

also be True (exist) in the future. 
Dia juga Benar sekarang (memang wujud pada masa sekarang); 

Wahai Nanak, Dia juga akan Benar (wujud) di masa depan. 
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ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਚਰਨ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਸਨਹਾਰ ॥ 

charan sat sat parsanhaar. 
Eternal is God‟s presence, and those who realize His presence 

also become eternal. 
Kekal Abadi adalah kehadiran Tuhan, dan mereka yang 

menyedari kehadiran-Nya juga menjadi kekal abadi. 
 

ੂਜਾ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਵਦਾਰ ॥ 

poojaa sat sat sayvdaar. 
Devotional worship of God is an ever lasting task, and those who 

perform such worship also become everlasting (get out of the 
cycle of birth and death). 

Penyembahan kepada Tuhan adalah tugas yang abadi, dan 
mereka yang melakukan ibadat itu juga menjadi abadi (keluar 

dari kitaran kelahiran dan kematian). 
 

ਦਰਸਨੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਖਨਹਾਰ ॥ 

darsan sat sat paykhanhaar. 
True is the sight of Him and those who behold Him also become 

true (become eternal and get out of the cycle of birth and 
death). 

Benar adalah penglihatan Dia dan mereka yang melihat-Nya juga 
menjadi benar (menjadi kekal dan keluar dari pusingan kelahiran 

dan kematian). 
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ਨਾਭੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਤਧਆਵਨਹਾਰ ॥ 

naam sat sat Dhi-aavanhaar. 
His Name is True, and True are those who meditate on it. 
Namanya adalah Benar, dan Benar adalah mereka yang 

bermeditasi padanya. 
 

ਆਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਬ ਧਾਰੀ ॥ 

aap sat sat sabh Dhaaree. 
He Himself is True, and True is all that He sustains. 

Dia Sendiri adalah Benar, dan Benar adalah semua yang Dia 
pertahankan. 

 

ਆ ਗੁਣ ਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ 

aapay gun aapay gunkaaree. 
He Himself is the embodiment of virtue, and He is the bestower 

of virtue. 
Dia sendiri adalah perwujudan kebaikan, dan Dia adalah pemberi 

kebaikan. 
 

ਸਫਦੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਫਕਤਾ ॥ 

sabad sat sat parabh baktaa. 
Eternal is His word and eternal becomes the one who utters that 

true word. 
Kekal adalah kata-kata-Nya dan kekal abadi orang yang 

mengucapkan kata yang benar itu. 
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ਸੁਰਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ ॥ 

surat sat sat jas suntaa. 
True is the deed of meditating on God, and true is the one who 

listens to the praises of God. 
Benar adalah perbuatan bermeditasi kepada Tuhan, dan benar 

adalah orang yang mendengar pujian Tuhan. 
 

ਫੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਤ ਸਬ ਹਇ ॥ 

bujhanhaar ka-o sat sabh ho-ay. 
The one who knows that God is eternal, deems everything 

created by Him also as eternal. 
Orang yang mengetahui bahawa Tuhan itu kekal abadi, 

menganggap segala sesuatu yang diciptakan oleh-Nya juga kekal 
abadi. 

 

ਨਾਨਕ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਸਇ ॥੧॥ 

naanak sat sat parabh so-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, God is eternal for sure! ||1|| 
Wahai Nanak, Tuhan pasti kekal abadi! || 1 || 

 

ਸਤਤ ਸਰੂੁ ਤਰਦ ਤਜਤਨ ਭਾਤਨਆ ॥ 

sat saroop ridai jin maani-aa. 
One who has enshrined God, the Embodiment of Truth in his 

heart, 
Orang yang telah mengabadikan Tuhan, Perwujudan Kebenaran 

di dalam hatinya 
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ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਤਤਨ ਭੂਲੁ ਛਾਤਨਆ ॥ 

karan karaavan tin mool pachhaani-aa. 
has recognized God as the Cause of causes, the Root of all. 
telah mengiktiraf Tuhan sebagai Punca segala-galanya, Akar 

pada semua. 
 

ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਤਫਸਵਾਸੁ ਰਬ ਆਇਆ ॥ 

jaa kai ridai bisvaas parabh aa-i-aa. 
One whose heart is completely convinced (of the presence of 

God), 
Orang yang hatinya yakin sepenuhnya (akan kehadiran Tuhan), 

 

ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ਤਤਸੁ ਭਤਨ ਰਗਟਾਇਆ ॥ 

tat gi-aan tis man paragtaa-i-aa. 
the true spiritual wisdom is revealed to him. 

hikmah kerohanian yang sebenarnya terdedah kepadanya. 
 

ਬ ਤ ਤਨਰਬਉ ਹਇ ਫਸਾਨਾ ॥ 

bhai tay nirbha-o ho-ay basaanaa. 
Having come out of every fear, he lives without any fear. 

Setelah keluar dari setiap ketakutan, dia hidup tanpa rasa takut. 
 

ਤਜਸ ਤ ਉਤਜਆ ਤਤਸੁ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨਾ ॥ 

jis tay upji-aa tis maahi samaanaa. 
He is absorbed into the One from whom he originated. 
Dia diserap ke dalam Yang Satu, dari mana dia berasal. 
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ਫਸਤੁ ਭਾਤਹ ਲ  ਫਸਤੁ ਗਡਾਈ ॥ ਤਾ ਕਉ ਤਬੁੰ ਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥ 

basat maahi lay basat gadaa-ee. taa ka-o bhinn na kahnaa jaa-
ee. 

Just as something is blended with something else of its own kind 
(more of the same kind), the two cannot be differentiated (In the 

same manner, a devotee loses his identity and becomes the 
same as God when spiritually lifted and merged with God). 

Sama seperti sesuatu yang dicampur dengan sesuatu 
yangsejenisnya (lebih serupa), kedua-duanya tidak dapat 
dibezakan (Dengan cara yang sama, seorang penyembah 
kehilangan identiti dan menjadi sama seperti Tuhan ketika 
diangkat secara rohani dan bergabung dengan Tuhan) . 

 

ਫੂਝ ਫੂਝਨਹਾਰੁ ਤਫਫਕ ॥ 

boojhai boojhanhaar bibayk. 
Only an acute discerner understands it. 

Hanya seorang yang arif yang memahaminya. 
 

ਨਾਰਾਇਨ ਤਭਲ  ਨਾਨਕ ਕ ॥੨॥ 

naaraa-in milay naanak ayk. ||2|| 

O‟ Nanak, in the same manner, those who have met God, have 
become one with Him. ||2|| 

Wahai Nanak, dengan cara yang sama, mereka yang telah 
bertemu Tuhan, telah menjadi satu dengan Dia. || 2 || 

 

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸਵਕੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

thaakur kaa sayvak aagi-aakaaree. 
The servant of God is obedient to Him. 

Hamba Tuhan taat kepada-Nya. 
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ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸਵਕੁ ਸਦਾ ੂਜਾਰੀ ॥ 

thaakur kaa sayvak sadaa poojaaree. 
The servant of God always adores Him. 

Hamba Tuhan selalu memuja-Nya. 
 

ਠਾਕੁਰ ਕ ਸਵਕ ਕ ਭਤਨ ਰਤੀਤਤ ॥ 

thaakur kay sayvak kai man parteet. 
The servant‟s mind has complete faith in God. 

Fikiran hamba mempunyai kepercayaan sepenuhnya kepada 
Tuhan. 

 

ਠਾਕੁਰ ਕ ਸਵਕ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਤ ॥ 

thaakur kay sayvak kee nirmal reet. 
Immaculate is the way of life of God‟s devotee. 

Bersih rapi adalah cara hidup penyembah Tuhan. 
 

ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 

thaakur ka-o sayvak jaanai sang. 
God‟s servant believes that God is always with him. 

Hamba Tuhan percaya bahawa Tuhan sentiasa bersamanya. 
 

ਰਬ ਕਾ ਸਵਕੁ ਨਾਭ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

parabh kaa sayvak naam kai rang. 
God's servant is always imbued with the love of Naam. 

Hamba Tuhan selalu disemai dengan cinta Naam. 
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ਸਵਕ ਕਉ ਰਬ ਾਲਨਹਾਰਾ ॥ 

sayvak ka-o parabh paalanhaaraa. 
God is the Cherisher of His servant. 

Tuhan menghargai hamba-Nya. 
 

ਸਵਕ ਕੀ ਰਾਖ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰਾ ॥ 

sayvak kee raakhai nirankaaraa. 
The Formless God preserves the honor of His devotee. 
Tuhan yang Tidak Berbentuk memelihara kehormatan 

penyembah-Nya. 
 

ਸ ਸਵਕੁ ਤਜਸੁ ਦਇਆ ਰਬੁ ਧਾਰ ॥ 

so sayvak jis da-i-aa parabh Dhaarai. 
His servant is one unto whom God shows mercy. 

Hamba-Nya adalah orang yang Tuhan tunjukkan Belas Kasihan-
Nya. 

 

ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਭਾਰ ॥੩॥ 

naanak so sayvak saas saas samaarai. ||3|| 

O‟ Nanak, such a servant remembers Him with every breath. 
||3|| 

Wahai Nanak, hamba seperti itu mengingati-Nya dengan setiap 
nafas. || 3 || 

 

ਅੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਰਦਾ ਢਾਕ ॥ 

apunay jan kaa pardaa dhaakai. 
He covers the shortcomings of His devotee. 
Dia menutup kekurangan penyembah-Nya. 
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ਅਨੇ ਸਵਕ ਕੀ ਸਰਰ ਰਾਖ ॥ 

apnay sayvak kee sarpar raakhai. 
He surely preserves the honor of His servant. 
Dia pasti menjaga kehormatan hamba-Nya. 

 

ਅਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦਇ ਵਡਾਈ ॥ 

apnay daas ka-o day-ay vadaa-ee. 
He bestows glory on His devotee. 

Dia mengurniakan kemuliaan kepada penyembah-Nya. 
 

ਅਨੇ ਸਵਕ ਕਉ ਨਾਭੁ ਜਾਈ ॥ 

apnay sayvak ka-o naam japaa-ee. 
He blesses His servant to meditate on Naam. 

Dia memberkati hamba-Nya untuk bermeditasi pada Naam. 
 

ਅਨੇ ਸਵਕ ਕੀ ਆਤ ਤਤ ਰਾਖ ॥ 

apnay sayvak kee aap pat raakhai. 
He Himself preserves the honor of His servant. 
Dia sendiri menjaga kehormatan hamba-Nya. 

 

ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਕਇ ਨ ਲਾਖ ॥ 

taa kee gat mit ko-ay na laakhai. 
No one can estimate the high spiritual state of God‟s devotee. 

Tidak ada yang dapat mengira keadaan rohani yang tinggi bagi 
pemuja Tuhan. 
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ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਕਉ ਕ ਨ ਹੂਚ ॥ 

parabh kay sayvak ka-o ko na pahoochai. 
No one can equate with the servant of God, 

Tidak ada yang dapat disamakan dengan hamba Tuhan, 
 

ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਊਚ ਤ ਊਚ ॥ 

parabh kay sayvak ooch tay oochay. 
because the devotees of God are highest of the high. 

kerana penyembah Tuhan adalah yang paling tinggi dari yang 
tinggi. 

 

ਜ ਰਤਬ ਅਨੀ ਸਵਾ ਲਾਇਆ ॥ 

jo parabh apnee sayvaa laa-i-aa. 
One whom God applies to His service, 

Seseorang yang Tuhan gunakan untuk perkhidmatan-Nya, 
 

ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਦਹ ਤਦਤਸ ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥ 

naanak so sayvak dah dis paragtaa-i-aa. ||4|| 

O‟ Nanak, that servant becomes renowned in every direction. 
||4|| 

Wahai Nanak, hamba itu menjadi terkenal dari segala arah.  
|| 4 || 

 

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਭਤਹ ਕਲ ਰਾਖ ॥ 

neekee keeree meh kal raakhai. 
If God infuses His power into a very weak human being (weak 

like a tiny ant), 
Sekiranya Tuhan memasukkan kuasa-Nya kepada manusia yang 

sangat lemah (lemah seperti semut kecil), 



311 
 

 

ਬਸਭ ਕਰ ਲਸਕਰ ਕਤਟ ਲਾਖ ॥ 

bhasam karai laskar kot laakhai. 
then that person can reduce the armies of millions to ashes. 

maka orang itu dapat mengurangkanberjuta-juta tentera menjadi 
abu. 

 

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਤ ॥ 

jis kaa saas na kaadhat aap. 
The one whose life-breath, God does not take away; 
Orang yang nafasnya, Tuhan tidak mengambilnya; 

 

ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦ ਕਤਰ ਹਾਥ ॥ 

taa ka-o raakhat day kar haath. 
He himself preserves him. 
Dia sendiri memeliharanya. 

 

ਭਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ 

maanas jatan karat baho bhaat. 
One makes all sorts of efforts, 

Seseorang melakukan pelbagai usaha, 
 

ਤਤਸ ਕ ਕਰਤਫ ਤਫਰਥ ਜਾਤਤ ॥ 

tis kay kartab birthay jaat. 
but all these efforts are in vain without the will of God. 
tetapi semua usaha ini sia-sia tanpa kehendak Tuhan. 
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ਭਾਰ ਨ ਰਾਖ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਸਰਫ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸਇ ॥ 

maarai na raakhai avar na ko-ay. sarab jee-aa kaa raakhaa so-
ay. 

God is the Protector of all beings; no one other than God Himself 
can save or kill. 

Tuhan adalah Pelindung semua makhluk; tidak ada orang lain 
selain Tuhan sendiri yang dapat menyelamatkan atau 

membunuh. 
 

ਕਾਹ ਸਚ ਕਰਤਹ ਰ ਰਾਣੀ ॥ 

kaahay soch karahi ray paraanee. 
So, why are you so anxious, O‟ mortal? 

Oleh itu, mengapa kau begitu cemas, Wahai manusia? 
 

ਜਤ ਨਾਨਕ ਰਬ ਅਲਖ ਤਵਡਾਣੀ ॥੫॥ 

jap naanak parabh alakh vidaanee. ||5|| 

Meditate O‟ Nanak, on that incomprehensible and amazing God. 
||5|| 

Bermeditasi Wahai Nanak, pada Tuhan yang di luar 
pemahamandan menakjubkan.|| 5 || 

 

ਫਾਰੁੰ  ਫਾਰ ਫਾਰ ਰਬੁ ਜੀ ॥ 

baaraN baar baar parabh japee-ai. 
Time and again, let us meditate on Him, 

Berkali-kali, marilah kita bermeditasi pada-Nya, 
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ੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਇਹੁ ਭਨੁ ਤਨੁ ਧਰੀ ॥ 

pee amrit ih man tan Dharpee-ai. 
and by drinking the elixir of Naam, let us satiate our mind and 
the senses of the body (the faculties of hearing, sight, smell, 

touch etc.). 
dan dengan minum ubat mujarab Naam, marilah kita 

memuaskan fikiran dan deria badan kita (fakulti pendengaran, 
penglihatan, bau, sentuhan dll). 

 

ਨਾਭ ਰਤਨੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਇਆ ॥ 

naam ratan jin gurmukh paa-i-aa. 
The follower of the Guru who has acquired the jewel of Naam, 

Pengikut Guru yang telah memperoleh permata Naam, 
 

ਤਤਸੁ ਤਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਤਦਰਸਟਾਇਆ ॥ 

tis kichh avar naahee daristaa-i-aa. 
sees everywhere none but God. 

Kelihatan di mana-mana hanya Tuhan. 
 

ਨਾਭੁ ਧਨੁ ਨਾਭ ਰੂੁ ਰੁੰਗੁ ॥ 

naam Dhan naamo roop rang. 
For him, God‟s Name is the true wealth and the true beauty. 
Baginya, Nama Tuhan adalah kekayaan dan keindahan sejati. 

 

ਨਾਭ ਸੁਖੁ ਹਤਰ ਨਾਭ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥ 

naamo sukh har naam kaa sang. 
God‟s Name is his comfort and companion. 

Nama Tuhan adalah keselesaan dan temannya 
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ਨਾਭ ਰਤਸ ਜ ਜਨ ਤਤਰਤਾਨੇ ॥ 

naam ras jo jan tariptaanay. 
Those who are satiated with the essence of Naam, 

Mereka yang kenyang dengan intipati Naam, 
 

ਭਨ ਤਨ ਨਾਭਤਹ ਨਾਤਭ ਸਭਾਨੇ ॥ 

man tan naameh naam samaanay. 
Keep their minds and the faculties of their bodies drenched with 

Naam. 
Menjaga fikiran mereka dan kemampuan tubuh mereka dibasahi 

dengan Naam. 
 

ਊਠਤ ਫਠਤ ਸਵਤ ਨਾਭ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕ ਸਦ ਕਾਭ ॥੬॥ 

oothat baithat sovat naam. kaho naanak jan kai sad kaam. ||6|| 
O‟ Nanak, say, “At all times, meditating on God‟s Name becomes 

a continuous avocation of the devotees of God”. ||6|| 
Wahai Nanak, katakanlah,“ Setiap saat, meditasi atas Nama 

Tuhan menjadi hobi berterusan bagi para penyembah Tuhan ”. || 
6 || 

 

ਫਲਹੁ ਜਸੁ ਤਜਹਫਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

bolhu jas jihbaa din raat. 
Day and night, use the God-given tongue to utter His praises. 
Siang dan malam, gunakan lidah yang diberikan Tuhan untuk 

mengucapkan pujian-Nya. 



315 
 

 
 

ਰਤਬ ਅਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥ 

parabh apnai jan keenee daat. 
This gift of praising Him is conferred by God Himself on His 

servants. 
Kurniaan dalam memuji-Nya diberikan oleh Tuhan sendiri kepada 

hamba-hamba-Nya. 
 

ਕਰਤਹ ਬਗਤਤ ਆਤਭ ਕ ਚਾਇ ॥ 

karahi bhagat aatam kai chaa-ay. 
The devotees perform devotional worship with heart-felt love, 
Para penyembah melakukan pemujaan dengan penuh kasih 

sayang, 
 

ਰਬ ਅਨੇ ਤਸਉ ਰਹਤਹ ਸਭਾਇ ॥ 

parabh apnay si-o raheh samaa-ay. 
and thus remain absorbed in God. 
dan kekal khusyuk dengan Tuhan. 

 

ਜ ਹਆ ਹਵਤ ਸ ਜਾਨੈ ॥ ਰਬ ਅਨੇ ਕਾ ਹੁਕਭੁ ਛਾਨੈ ॥ 

jo ho-aa hovat so jaanai. parabh apnay kaa hukam pachhaanai. 
A devotee comprehends and believes in God‟s will in all that 

happened in the past or is happening presently. 
Seorang penyembah memahami dan mempercayai kehendak 

Tuhan dalam semua yang berlaku pada masa lalu atau sekarang. 
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ਤਤਸ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਕਉਨ ਫਖਾਨਉ ॥ 

tis kee mahimaa ka-un bakhaana-o. 
Which of the virtues of such a devotee may I describe? 

Manakah kebaikan dari penyembah seperti itu yang boleh aku 
jelaskan? 

 

ਤਤਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਤਹ ਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 

tis kaa gun kahi ayk na jaan-o. 
I know not how to describe even a single one of his qualities. 
Aku tidak tahu bagaimana mahu menggambarkan satu pun 

sifatnya. 
 

ਆਠ ਹਰ ਰਬ ਫਸਤਹ ਹਜੂਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਈ ਜਨ ੂਰ ॥੭॥ 

aath pahar parabh baseh hajooray. kaho naanak say-ee jan 
pooray. ||7|| 

Those who abide in the presence of God twenty-four hours a 
day, say O‟ Nanak,“Are the perfect devotees”. ||7|| 

Mereka yang tinggal dengan kehadiran Tuhan dua puluh empat 
jam sehari, kata Wahai Nanak, "Adalah penyembah yang 

sempurna". || 7 || 
 

ਭਨ ਭਰ ਤਤਨ ਕੀ ਟ ਲਤਹ ॥ 

man mayray tin kee ot layhi. 
O‟ my mind, seek the protection of those who always dwell in 

God‟s presence; 
Wahai fikiranku, mintalah pelindungan bagi mereka yang selalu 

tinggal dengan kehadiran Tuhan; 
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ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਨਾ ਤਤਨ ਜਨ ਦਤਹ ॥ 

man tan apnaa tin jan deh. 
and dedicate your mind and the faculties of the body to those 

devotees. 
dan dedikasikan fikiranku dan kemampuan badan untuk para 

penyembah. 
 

ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਾ ਰਬੂ ਛਾਤਾ ॥ ਸ ਜਨੁ ਸਰਫ ਥਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

jin jan apnaa parabhoo pachhaataa. so jan sarab thok kaa 
daataa. 

The devotee who has recognized God, becomes benefactor of all 
things. 

Pemuja yang telah mengenali Tuhan, menjadi dermawan untuk 
segala sesuatu. 

 

ਤਤਸ ਕੀ ਸਰਤਨ ਸਰਫ ਸੁਖ ਾਵਤਹ ॥ 

tis kee saran sarab sukh paavahi. 
In his sanctuary, all comforts are obtained. 

Di tempat pelindungannya, semua keselesaan diperolehi. 
 

ਤਤਸ ਕ ਦਰਤਸ ਸਬ ਾ ਤਭਟਾਵਤਹ ॥ 

tis kai daras sabh paap mitaaveh. 
By having the sight of such a devotee, you will eradicate all sins. 
Dengan melihat penyembah seperti itu, kau akan menyingkirkan 

semua dosa. 
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ਅਵਰ ਤਸਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥ 

avar si-aanap saglee chhaad. 
Renounce all other clevernesses, 

Tolak semua kepintaran lain, 
 

ਤਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸਵਾ ਲਾਗ ੁ॥ 

tis jan kee too sayvaa laag. 
and enjoin yourself to the service of such a devotee. 

dan arahkan dirimu untuk melayani penyembah seperti itu. 
 

ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹਵੀ ਤਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕ ੂਜਹ ੁਸਦ ਰਾ ॥੮॥੧੭॥ 

aavan jaan na hovee tayraa. naanak tis jan kay poojahu sad 
pairaa. ||8||17|| 

O‟ Nanak, with sincerity, always follow the advice of such a 
devotee of God and your cycle of birth and death will come to an 

end. ||8||17|| 
Wahai Nanak, dengan ikhlas, selalu ikuti nasihat dari penyembah 

Tuhan seperti itu dan kitaran kelahiran dan kematianmu akan 
berakhir. || 8 || 17 || 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
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ਸਤਤ ੁਰਖੁ ਤਜਤਨ ਜਾਤਨਆ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

sat purakh jin jaani-aa satgur tis kaa naa-o. 
One who has realized the True Omnipresent God, is called the 

True Guru. 
Seseorang yang telah menyedari Tuhan yang wujud di semua 

tempat, dipanggil Guru yang Benar. 
 

ਤਤਸ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਸਖੁ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ 

tis kai sang sikh uDhrai naanak har gun gaa-o. ||1|| 

In the company of the True Guru, the disciple is saved from 
vices. Therefore O‟ Nanak, you should also sing God‟s praises in 

the company of such a True Guru. 
Bersama Guru Sejati, pengikutitu diselamatkan dari kejahatan. 
Oleh itu, Wahai Nanak, kau juga harus menyanyikan puji-pujian 

Tuhan dalam kompeni seorang Guru Sejati seperti itu. 
 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕੀ ਕਰ ਰਤਤਾਲ ॥ 

satgur sikh kee karai partipaal. 
The True Guru cherishes His disciple. 
Guru Sejati menghargai murid-Nya. 
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ਸਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 

sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal. 
The Guru is always merciful to His servant. 

Guru sentiasa ada belas kasihan kepada hamba-Nya. 
 

ਤਸਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਭਤਤ ਭਲੁ ਤਹਰ ॥ 

sikh kee gur durmat mal hirai. 
The Guru washes away the filth of impious thoughts from the 

disciple‟s mind, 
Guru mencuci kotoran pemikiran palsu dari fikiran pengikut, 

 

ਗੁਰ ਫਚਨੀ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਉਚਰ ॥ 

gur bachnee har naam uchrai. 
since following the advice of the Guru, the disciple recites God‟s 

Name. 
sejak mengikuti nasihat Guru, pengikuttersebut mengucapkan 

Nama Tuhan. 
 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕ ਫੁੰਧਨ ਕਾਟ ॥ 

satgur sikh kay banDhan kaatai. 
The Guru liberates His devotee from the bonds of worldly 

desires. 
Guru membebaskan penyembah-Nya daripada terikat 

dengankeinginan duniawi. 
 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਤਫਕਾਰ ਤ ਹਾਟ ॥ 

gur kaa sikh bikaar tay haatai. 
The Sikh (disciple) of the Guru abstains from wicked deeds. 
Sikh (pengikut) Guru menjauhkan diri dari perbuatan jahat. 
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ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਨਾਭ ਧਨੁ ਦਇ ॥ 

satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay. 
The True Guru gives His Sikh (disciple) the wealth of Naam. 

Guru Sejati memberikan kekayaan Naam kepada (penganut) Sikh 
nya. 

 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਵਡਬਾਗੀ ਹ ॥ 

gur kaa sikh vadbhaagee hay. 
The disciple of the Guru is very fortunate. 

Penganut Guru sangat bernasib baik. 
 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਲਤੁ ਸਵਾਰ ॥ 

satgur sikh kaa halat palat savaarai. 
The true Guru enhances a disciple‟s life both here and hereafter. 
Guru yang sejati meningkatkan kehidupan penganut di dunia dan 

di akhirat. 
 

ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ਸਭਾਰ ॥੧॥ 

naanak satgur sikh ka-o jee-a naal samaarai. ||1|| 

O‟ Nanak, the True Guru loves His disciple from the core of His 
heart. ||1|| 

Wahai Nanak, Guru Sejati mengasihi penganut-Nya dari lubuk 
hatinya. || 1 || 
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ਗੁਰ ਕ ਤਗਰਤਹ ਸਵਕੁ ਜ ਰਹ ॥ 

gur kai garihi sayvak jo rahai. 
The devotee who lives by the Guru‟s door (always seeks Guru‟s 

advice), 
Penyembah yang tinggal dekat dengan pintu Guru (selalu 

meminta nasihat Guru), 
 

ਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਭਨ ਭਤਹ ਸਹ ॥ 

gur kee aagi-aa man meh sahai. 
and obeys the Guru's Commands with all his heart, 
dan mematuhi Perintah Guru dengan sepenuh hati, 

 

ਆਸ ਕਉ ਕਤਰ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵ ॥ 

aapas ka-o kar kachh na janaavai. 
never displays pride in any way, 

tidak pernah menunjukkan rasa bangga dengan cara apa pun, 
 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਸਦ ਤਧਆਵ ॥ 

har har naam ridai sad Dhi-aavai. 
always meditates on God‟s Name, 

sentiasa bermeditasi pada Nama Tuhan, 
 

ਭਨੁ ਫਚ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਾਤਸ ॥ 

man baychai satgur kai paas. 
surrenders his mind to the True Guru, 

menyerahkan fikirannya kepada Guru Sejati, 
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ਤਤਸੁ ਸਵਕ ਕ ਕਾਰਜ ਰਾਤਸ ॥ 

tis sayvak kay kaaraj raas. 
that humble servant's affairs are resolved. 

urusan hamba yang rendah hati itu diselesaikan. 
 

ਸਵਾ ਕਰਤ ਹਇ ਤਨਹਕਾਭੀ ॥ 

sayvaa karat ho-ay nihkaamee. 
One who performs selfless service without any thought of 

reward, 
Seseorang yang memberi khidmat tanpa memikirkan sebarang 

ganjaran, 
 

ਤਤਸ ਕਉ ਹਤ ਰਾਤਤ ਸੁਆਭੀ ॥ 

tis ka-o hot paraapat su-aamee. 
shall acquire his Master God. 

akan memperoleh Tuhannya yang Maha Berkuasa. 
 

ਅਨੀ ਤਕਰਾ ਤਜਸ ੁਆਤ ਕਰਇ ॥ 

apnee kirpaa jis aap karay-i. 
Upon whom God shows His grace. 

Pada siapa Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya. 
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ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਭਤਤ ਲਇ ॥੨॥ 

nanak so sevak gur kee mat lay-ay. ||2|| 

O‟ Nanak, only that devotee seeks the Guru‟s teachings. ||2|| 

Wahai Nanak, hanya penyembah itu yang mencari ajaran Guru. 
|| 2 || 

 

ਫੀਸ ਤਫਸਵ ਗੁਰ ਕਾ ਭਨੁ ਭਾਨੈ ॥ 

bees bisvay gur kaa man maanai. 

The one who has convinced the Guru of his total devotion. 

Orang yang telah meyakinkan Guru tentang kesetiaannya yang 
sepenuhnya. 

 

ਸ ਸਵਕੁ ਰਭਸੁਰ ਕੀ ਗਤਤ ਜਾਨੈ ॥ 

so sayvak parmaysur kee gat jaanai. 

that devotee gets to know the mystical state of the Transcendent 

God. 

penyembah itu dapat mengetahui keadaan mistik Tuhan Yang 
Maha kuasa. 

 

ਸ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਜਸੁ ਤਰਦ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

so satgur jis ridai har naa-o. 

The true Guru is the one, in whose heart is enshrined God‟s 

Name. 

Guru yang sejati adalah orang yang di dalam hatinya diabadikan 

Nama Tuhan. 
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ਅਤਨਕ ਫਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਫਤਲ ਜਾਉ ॥ 

anik baar gur ka-o bal jaa-o. 

I dedicate myself to that Guru many times. 

Aku mengabdikan diriku kepada Guru itu berkali-kali. 
 

ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

sarab niDhaan jee-a kaa daataa. 

The True Guru is the bestower of all treasures and spiritual life. 

Guru Sejati adalah yang mengurniakan semua harta dan 
kehidupan rohani. 

 

ਆਠ ਹਰ ਾਰਫਰਹਭ ਰੁੰ ਤਗ ਰਾਤਾ ॥ 

aath pahar paarbarahm rang raataa. 

At all times he remains imbued with the love of God. 

Setiap saat dia tetap disemai dengan cinta Tuhan. 
 

ਫਰਹਭ ਭਤਹ ਜਨੁ ਜਨ ਭਤਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥ 

barahm meh jan jan meh paarbarahm. 

The True Guru is absorbed in the Supreme God and the supreme 

God dwells in His devotees. 

Guru Sejati diserap dalam Tuhan Yang Maha Tinggi dan Tuhan 

yang tertinggi menetap di dalam diri penyembah-Nya. 
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ਕਤਹ ਆਤ ਨਹੀ ਕਛੁ ਬਰਭੁ ॥ 

aykeh aap nahee kachh bharam. 

There is no doubt that God and the True Guru are one and the 

same. 

Tidak ada keraguan bahawa Tuhan dan Guru Sejati adalah satu 
dan sama. 

 

ਸਹਸ ਤਸਆਨ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥ 

sahas si-aanap la-i-aa na jaa-ee-ai. 

Even by hundreds of clever wits we cannot meet a true Guru. 

Walaupun dengan beratus kebijaksanaan, kita tidak dapat 
bertemu dengan seorang Guru yang sejati. 

 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਗੁਰੁ ਫਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥੩॥ 

naanak aisaa gur badbhaagee paa-ee-ai. ||3|| 

O‟ Nanak, it is only through good fortune that we meet such a 

Guru. ||3|| 

Wahai Nanak, hanya melalui nasib yang baik kita dapat bertemu 
dengan Guru seperti itu. || 3 || 

 

ਸਪਲ ਦਰਸਨੁ ਖਤ ੁਨੀਤ ॥ 

safal darsan paykhat puneet. 

Blessfull is the union with the True Guru; one gets sanctified 

upon accepting the Guru‟s teachings. 

Keberkatan adalah penyatuan dengan Guru Sejati; seseorang 

dikuduskan setelah menerima ajaran Guru. 
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ਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਤ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਤ ॥ 

parsat charan gat nirmal reet. 

Upon sincerely following the Guru‟s teachings, one‟s state of 

mind is elevated and the conduct in the journey of life becomes 

immaculate. 

Setelah ikhlas mengikuti ajaran Guru, keadaan fikiran seseorang 
meningkat dan tingkah laku dalam perjalanan hidup menjadi 

bersih rapi. 
 

ਬਟਤ ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਭ ਗੁਨ ਰਵ ॥ 

bhaytat sang raam gun ravay. 

Dwelling in the company of Guru, one joins in singing the praises 

of God, 

Dengan berdamping dengan Guru, seseorang turut serta dalam 
menyanyikan puji-pujian Tuhan, 

 

ਾਰਫਰਹਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵ ॥ 

paarbarahm kee dargeh gavay. 

and reaches the Court of the Supreme God. 

dan sampai ke Mahkamah Tuhan Yang Tertinggi. 
 

ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਫਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥ 

sun kar bachan karan aaghaanay. 

Listening to the Guru‟s teachings one's ears are satiated, 

Mendengarkan ajaran Guru, telinga seseorang mendapat 

kepuasan, 
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ਭਤਨ ਸੁੰਤਖੁ ਆਤਭ ਤੀਆਨੇ ॥ 

man santokh aatam patee-aanay. 

the mind is content, and the soul is fulfilled. 

Fikiran merasa puas, dan jiwa rasa dipenuhi. 
 

ੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖ੍੍ ਜਾ ਕਾ ਭੁੰਤਰ ॥ 

pooraa gur akh-ya-o jaa kaa mantar. 

Perfect is the Guru and eternally true are His teachings. 

Sempurna adalah Guru dan benar selama-lamanya adalah segala 
ajaran-Nya. 

 

ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਤਦਰਸਤਟ ਖ ਹਇ ਸੁੰਤ ॥ 

amrit darisat paykhai ho-ay sant. 

Upon whom the Guru casts an ambrosial glance, that person 

becomes a saint. 

Apabila Guru melontarkan pandangan ambrosial padanya, orang 
itu menjadi orang suci. 

 

ਗੁਣ ਤਫਅੁੰਤ ਕੀਭਤਤ ਨਹੀ ਾਇ ॥ 

gun bi-ant keemat nahee paa-ay. 

Infinite are the virtues of the true Guru and no one can estimate 

his worth. 

Tak terbatas adalah kebaikan Guru sejati dan tidak ada yang 

dapat menganggar nilai dirinya. 
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ਨਾਨਕ ਤਜਸ ੁਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥੪॥ 

naanak jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. ||4|| 

O‟ Nanak, God unites that person with the Guru with whom He is 

pleased. 

Wahai Nanak, Tuhan menyatukan orang itu dengan Guru dengan 
siapa Dia gembira. 

 

ਤਜਹਫਾ ਕ ਉਸਤਤਤ ਅਨੇਕ ॥ 

jihbaa ayk ustat anayk. 

A mortal has only one tongue, but countless are the praises of 

God, 

Manusia hanya mempunyai satu lidah, tetapi tidak terhitung puji-
pujian bagi Tuhan, 

 

ਸਤਤ ੁਰਖ ੂਰਨ ਤਫਫਕ ॥ 

sat purakh pooran bibayk. 

who is eternal, perfect and insightful Being. 

yang kekal, sempurna dan berwawasan. 
 

ਕਾਹੂ ਫਲ ਨ ਹੁਚਤ ਰਾਨੀ ॥ 

kaahoo bol na pahuchat paraanee. 

Through no words, can a mortal describe the virtues of God, 

Tiada kata-kata, dapat manusia menggambarkan kebaikan 

Tuhan, 
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ਅਗਭ ਅਗਚਰ ਰਬ ਤਨਰਫਾਨੀ ॥ 

agam agochar parabh nirbaanee. 

who is inaccessible, incomprehensible, and free of all desires. 
yang tidak dapat diakses, tidak dapat difahami, dan bebas dari 

segala keinginan. 
 

ਤਨਰਾਹਾਰ ਤਨਰਵਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

niraahaar nirvair sukh-daa-ee. 

He needs no sustenance, is without enmity and is peace giving, 

Dia tidak memerlukan rezeki, tanpa permusuhan dan memberi 
kedamaian, 

 

ਤਾ ਕੀ ਕੀਭਤਤ ਤਕਨੈ ਨ ਾਈ ॥ 

taa kee keemat kinai na paa-ee. 

no one has been able to ascertain the worth of His virtues. 

tidak ada sesiapa yang dapat memastikan nilai kebaikan-Nya. 
 

ਅਤਨਕ ਬਗਤ ਫੁੰਦਨ ਤਨਤ ਕਰਤਹ ॥ 

anik bhagat bandan nit karahi. 

Countless devotees daily bow in reverence to Him, 

Hamba yang tak terhitung jumlahnya setiap hari tunduk hormat 
kepada-Nya, 
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ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਹਰਦ ਤਸਭਰਤਹ ॥ 

charan kamal hirdai simrahi. 

and meditate on His Name with love and devotion. 

dan bermeditasi atas Nama-Nya dengan kasih sayang dan 
pengabdian. 

 

ਸਦ ਫਤਲਹਾਰੀ ਸਤਤਗੁਰ ਅਨੇ ॥ 

sad balihaaree satgur apne. 

I dedicate myself to the true Guru forever, 

Aku mengabdikan diri kepada Guru sejati selamanya, 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ੁਰਸਾਤਦ ਸਾ ਰਬੁ ਜਨੇ ॥੫॥ 

naanak jis parsaad aisaa parabh japnay. ||5|| 

O‟ Nanak, by whose grace I can lovingly meditate on God‟s 

Name. ||5|| 

Wahai Nanak, dengan Belas Kasih Nya aku dapat bermeditasi 
atasNama Tuhan dengan penuh kasih sayang. || 5 || 

 

ਇਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥ 

ih har ras paavai jan ko-ay. 

Only a very rare person enjoys the essence of God's Name, 

Hanya jarang- jarang orangmenikmati intipati Nama Tuhan, 
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ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ੀਵ ਅਭਰੁ ਸ ਹਇ ॥ 

amrit peevai amar so ho-ay. 

by partaking the Nectar of Naam, he becomes immortal. 

dengan mengambil nikmat manisNaam, dia menjadi abadi. 
 

ਉਸੁ ੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦ ਤਫਨਾਸ ॥ 

us purakh kaa naahee kaday binaas. 

That person never perishes (does not endure death again and 

again), 

Orang itu tidak pernah binasa (tidak mengalami kematian 
berulang kali), 

 

ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਰਗਟ ਗੁਨਤਾਸ ॥ 

jaa kai man pargatay guntaas. 

in whose mind manifests God, the Treasure of virtues. 

Yang dalam fikirannya menyatakan Tuhan, Harta kebaikan 
 

ਆਠ ਹਰ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਲਇ ॥ 

aath pahar har kaa naam lay-ay. 

At all times such a devotee meditates on God‟s Name, 

Setiap saat penyembah itu bermeditasi atas Nama Tuhan, 
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ਸਚੁ ਉਦਸੁ ਸਵਕ ਕਉ ਦਇ ॥ 

sach updays sayvak ka-o day-ay. 

and imparts the same true advice to his disciple as well. 

dan memberikan nasihat yang sama kepada pengikutya juga. 
 

ਭਹ ਭਾਇਆ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਲੁ ॥ 

moh maa-i-aa kai sang na layp. 

He is not attached to Maya (worldly desires), 

Dia tidak terikat pada Maya (keinginan duniawi), 
 

ਭਨ ਭਤਹ ਰਾਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੁ ॥ 

man meh raakhai har har ayk. 

and he always enshrines God in his mind. 

dan dia selalu mengabadikan Tuhan dalam fikirannya. 
 

ਅੁੰਧਕਾਰ ਦੀਕ ਰਗਾਸ ॥ 

anDhkaar deepak pargaasay. 

The one whose darkness of ignorance has been replaced by the 

light of Naam, 

Orang yang kegelapan kejahilannya telah digantikan oleh cahaya 

Naam, 
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ਨਾਨਕ ਬਰਭ ਭਹ ਦੁਖ ਤਹ ਤ ਨਾਸ ॥੬॥ 

naanak bharam moh dukh tah tay naasay. ||6|| 

O Nanak, his doubt, emotional attachment and sorrows flee 

away. 

Wahai Nanak, keraguannya, keterikatan emosi dan kesedihan 
lenyap. 

 

ਤਤਤ ਭਾਤਹ ਠਾਤਢ ਵਰਤਾਈ ॥ 

tapat maahi thaadh vartaa-ee. 

Through the Guru‟s teachings, peace has prevailed even when 

living in the heat of vices, 

Melalui ajaran Guru, kedamaian telah wujud walaupun ketika 
hidup dalam api maksiat, 

 

ਅਨਦੁ ਬਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਬਾਈ ॥ 

anad bha-i-aa dukh naathay bhaa-ee. 

and, O‟ my brother, a state of bliss has prevailed and all woes 

have vanished. 

dan, wahai saudaraku, keadaan kebahagiaan telah wujud dan 
semua kesengsaraan telah hilang. 

 

ਜਨਭ ਭਰਨ ਕ ਤਭਟ ਅੁੰਦਸ ॥ 

janam maran kay mitay andaysay. 

The fear of birth and death is dispelled, 

Ketakutan pada kelahiran dan kematian disingkirkan, 
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ਸਾਧੂ ਕ ੂਰਨ ਉਦਸ ॥ 

saaDhoo kay pooran updaysay. 

through the perfect teachings of the Guru. 

melalui ajaran Guru yang sempurna. 
 

ਬਉ ਚੂਕਾ ਤਨਰਬਉ ਹਇ ਫਸ ॥ 

bha-o chookaa nirbha-o ho-ay basay. 

All fear is lifted, and now we dwell in fearlessness, 

Semua ketakutan ditepikan, dan sekarang kita tinggal dalam 
keadaan tanpa rasa takut, 

 

ਸਗਲ ਤਫਆਤਧ ਭਨ ਤ ਖ ਨਸ ॥ 

sagal bi-aaDh man tay khai nasay. 

and all the maladies are destroyed and dispelled from the mind. 

dan semua penyakit itu musnah dan disingkirkan dari fikiran. 
 

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਤਤਨ ਤਕਰਾ ਧਾਰੀ ॥ 

jis kaa saa tin kirpaa Dhaaree. 

The Guru to whom we surrendered has shown mercy; 

Guru, kepada dia kita serahkan diri kita telah menunjukkan belas 

kasihan; 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਤ ਨਾਭੁ ਭੁਰਾਰੀ ॥ 

saaDhsang jap naam muraaree. 

by meditating on God‟s Name in the holy congregation, 

dengan bermeditasi atas Nama Tuhan dalam sidang suci, 
 

ਤਥਤਤ ਾਈ ਚੂਕ ਬਰਭ ਗਵਨ ॥ 

thit paa-ee chookay bharam gavan. 

we have attained Spiritual stability and our doubts and 

wanderings have ended. 

kita telah mencapai kestabilan Rohani dan keraguan dan 
pengembaraan kita telah berakhir. 

 

ਸੁਤਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸਰਵਨ ॥੭॥ 

sun naanak har har jas sarvan. ||7|| 

O‟ Nanak, this has happened by listening to God‟s praises with 

our ears. 

Wahai Nanak, ini telah terjadi dengan mendengar puji-pujian 
Tuhan di telinga kita. 

 

ਤਨਰਗੁਨੁ ਆਤ ਸਰਗੁਨੁ ਬੀ ਹੀ ॥ 

nirgun aap sargun bhee ohee. 

He Himself is intangible (unaffected by Maya); and He Himself is 

tangible (in the form of His Creation). 

Dia sendiri tidak boleh disentuh (tidak terpengaruh oleh Maya); 

dan Dia sendiri nyata (dalam bentuk Ciptaan-Nya). 
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ਕਲਾ ਧਾਤਰ ਤਜਤਨ ਸਗਲੀ ਭਹੀ ॥ 

kalaa Dhaar jin saglee mohee. 

He has fascinated the entire universe by manifesting His power. 

Dia telah memikat seluruh alam semesta dengan menampakkan 
kekuatan-Nya. 

 

ਅਨੇ ਚਤਰਤ ਰਤਬ ਆਤ ਫਨਾ ॥ 

apnay charit parabh aap banaa-ay. 

He Himself has created His wonders. 

Dia sendiri telah mencipta keajaiban-Nya. 
 

ਅੁਨੀ ਕੀਭਤਤ ਆ ਾ ॥ 

apunee keemat aapay paa-ay. 

He Himself ascertains His worth. 

Dia sendiri memastikan nilai-Nya. 
 

ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ 

har bin doojaa naahee ko-ay. 

Besides God there is no one else like Him. 

Selain Tuhan tidak ada orang lain seperti Dia. 
 

ਸਰਫ ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥ 

sarab nirantar ayko so-ay. 

He is the only One, permeating all. 

Dia adalah satu-satunya, meresapi semua. 
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ਤਤ ਤਤ ਰਤਵਆ ਰੂ ਰੁੰਗ ॥ 

ot pot ravi-aa roop rang. 

Through and through, He pervades in all forms and colors. 

Dalam setiap aspek, Dia meresap dalam segala bentuk dan 
warna. 

 

ਬ ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰਗ ॥ 

bha-ay pargaas saaDh kai sang. 

This enlightenment is revealed in the company of the Guru. 

Pencerahan ini didedahkansemasa bersama dengan Guru. 
 

ਰਤਚ ਰਚਨਾ ਅਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 

rach rachnaa apnee kal Dhaaree. 
Having created the creation, He has infused His might into it. 

Setelah mencipta ciptaan, Dia telah memasukkan kekuatan-Nya 
ke dalamnya. 

 

ਅਤਨਕ ਫਾਰ ਨਾਨਕ ਫਤਲਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥ 

anik baar naanak balihaaree. ||8||18|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life to Him innumerable times. 
Wahai Nanak, aku mengabdikan hidupku kepada-Nya berkali-

kali. 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
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ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲ  ਤਫਨੁ ਬਜਨ ਤਫਤਖਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ 

saath na chaalai bin bhajan bikhi-aa saglee chhaar. 
Except worship of God, nothing accompanies a person. All the 

worldly wealth becomes as worthless as ashes after death. 
Selain daripada menyembah pada Tuhan, tidak ada yang 

menemani seseorang. Semua kekayaan duniawi menjadi tidak 
berharga seperti abu setelah mati. 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਕਭਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ 

har har naam kamaavanaa naanak ih Dhan saar. ||1|| 

O‟ Nanak, the meditation on God‟s Name with devotion is earning 
the most sublime wealth, the wealth that accompanies the 

mortal after death. 
Wahai Nanak, meditasi atas Nama Tuhan dengan penuh 

pengabdian memperoleh kekayaan yang paling mulia, kekayaan 
yang menemani manusia setelah mati. 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

 

ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਤਭਤਲ ਕਰਹੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

sant janaa mil karahu beechaar. 
Contemplate on God‟s virtues in the company of the Saints. 
Fikirkanlah kebaikan Tuhan dengan mendekati para Orang 

Kudus. 
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ਕੁ ਤਸਭਤਰ ਨਾਭ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ayk simar naam aaDhaar. 
Meditate on God with loving devotion and make Naam your 

support. 
Bermeditasi lah pada Tuhan dengan penuh pengabdian dan 

jadikan Naam sebagai sokonganmu. 
 

ਅਵਤਰ ਉਾਵ ਸਤਬ ਭੀਤ ਤਫਸਾਰਹੁ ॥ 

avar upaav sabh meet bisaarahu. 
O‟ my friend, forget all other efforts, 

Wahai sahabatku, lupakan semua usaha lain 
 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਰਦ ਭਤਹ ਉਤਰ ਧਾਰਹੁ ॥ 

charan kamal rid meh ur Dhaarahu. 
and enshrine God‟s virtues within your heart. 
dan abadikan kebaikan Tuhan dalam hatimu. 

 

ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ ਰਬੁ ਸਭਰਥੁ ॥ 

karan kaaran so parabh samrath. 
That God is capable of doing and getting everything done. 

Tuhan itu mampu melakukan dan menyelesaikan semua perkara. 
 

ਤਦਰੜੁ ਕਤਰ ਗਹਹੁ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ਵਥੁ ॥ 

darirh kar gahhu naam har vath. 
Therefore, firmly grasp the wealth of God‟s Name. 

Oleh itu, pegang kekayaan Nama Tuhan dengan kuat. 
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ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੁੰਚਹੁ ਹਵਹੁ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

ih Dhan sanchahu hovhu bhagvant. 
Gather this wealth of Naam, and become very fortunate. 

Kumpulkan kekayaan Naam ini, dan menjadi sangat beruntung. 
 

ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਭੁੰਤ ॥ 

sant janaa kaa nirmal mant. 
This is the immaculate teaching of the Saintly people. 

Ini adalah ajaran suci orang-orang Kudus. 
 

ਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

ayk aas raakho man maahi. 
Keep faith in the One God in your mind. 

Tetapkan kepercayaan kepada Tuhan yang Satu dalam 
fikiranmu. 

 

ਸਰਫ ਰਗ ਨਾਨਕ ਤਭਤਟ ਜਾਤਹ ॥੧॥ 

sarab rog naanak mit jaahi. ||1|| 

O‟ Nanak, this way, all your maladies shall be dispelled. 
Wahai Nanak, dengan cara ini, semua penyakitmu akan 

dihapuskan. 
 

ਤਜਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਉਤਠ ਧਾਵਤਹ ॥ 

jis Dhan ka-o chaar kunt uth Dhaaveh. 
The wealth which you chase after in all directions, 

Kekayaan yang kau kejar dari semua arah, 
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ਸ ਧਨੁ ਹਤਰ ਸਵਾ ਤ ਾਵਤਹ ॥ 

so Dhan har sayvaa tay paavahi. 
you shall obtain that wealth by lovingly meditating on God. 

kau akan memperoleh kekayaan itu dengan bermeditasi pada 
Tuhan dengan penuh kasih sayang. 

 

ਤਜਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਤਨਤ ਫਾਛਤਹ ਭੀਤ ॥ 

jis sukh ka-o nit baachheh meet. 
O‟ friend, the peace you always yearn for, 

Wahai sahabat, kedamaian yang selalu kau impikan, 
 

ਸ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੁੰ ਤਗ ਰੀਤਤ ॥ 

so sukh saaDhoo sang pareet. 
that peace comes by loving God in the Holy congregation. 

kedamaian itu datang dengan mengasihi Tuhan dalam sidang 
Suci. 

 

ਤਜਸੁ ਸਬਾ ਕਉ ਕਰਤਹ ਬਲੀ ਕਰਨੀ ॥ 

jis sobhaa ka-o karahi bhalee karnee. 
The glory, for which you perform good deeds, 

Kemuliaan, di mana kau melakukan perbuatan baik, 
 

ਸਾ ਸਬਾ ਬਜੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥ 

saa sobhaa bhaj har kee sarnee. 
you shall obtain that glory by seeking God's refuge. 

kau akan memperoleh kemuliaan itu dengan mencari 
perlindungan Tuhan. 
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ਅਤਨਕ ਉਾਵੀ ਰਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

anik upaavee rog na jaa-ay. 
All sorts of remedies have not cured the disease of ego, 

Semua jenis ubat tidak dapat menyembuhkan penyakit ego, 
 

ਰਗੁ ਤਭਟ ਹਤਰ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥ 

rog mitai har avkhaDh laa-ay. 
that disease is cured by partaking the medicine of God's Name. 
penyakit itu dapat disembuhkan dengan mengambil ubat Nama 

Tuhan. 
 

ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਭਤਹ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

sarab niDhaan meh har naam niDhaan. 
Of all treasures, God's Name is the supreme treasure. 

Dari semua harta, Nama Tuhan adalah harta yang tertinggi. 
 

ਜਤ ਨਾਨਕ ਦਰਗਤਹ ਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 

jap naanak dargahi parvaan. ||2|| 
O‟ Nanak, meditate on His Name and you will be approved in 

God‟s court. 
Wahai Nanak, bermeditasi lah atas nama-Nya dan kau akan 

diterima di mahkamah Ilahi. 
 

ਭਨੁ ਰਫਧਹੁ ਹਤਰ ਕ ਨਾਇ ॥ 

man parboDhahu har kai naa-ay. 
Enlighten your mind with the Name of God. 

Berikan pencerahan pada fikiranmu dengan Nama Tuhan. 
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ਦਹ ਤਦਤਸ ਧਾਵਤ ਆਵ ਠਾਇ ॥ 

dah dis Dhaavat aavai thaa-ay. 
This way the mind, which keeps running in different directions, is 

stabilized. 
Dengan cara ini fikiran yang terus berkeliaran ke arahberbeza, 

menjadi stabil. 
 

ਤਾ ਕਉ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ਕਇ ॥ 

taa ka-o bighan na laagai ko-ay. 
No obstacle stands in the way of one, 

Tiada halangan yang menghalangi seseorang, 
 

ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਫਸ ਹਤਰ ਸਇ ॥ 

jaa kai ridai basai har so-ay. 
in whose heart dwells that God. 

dalam hati siapa Tuhan menetap. 
 

ਕਤਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

kal taatee thaaNdhaa har naa-o. 
In this dark age of evil (Kalyug), Meditation on God‟s Name 
provides soothing comfort to mortals suffering in the intense 

heat of vices. 
Pada zaman kegelapan kejahatan (Kalyug), Meditasi atas Nama 

Tuhan memberikan keselesaan yang menenangkan kepada 
manusia yang menderita dalam bahang api maksiat. 
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ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਾਉ ॥ 

simar simar sadaa sukh paa-o. 
Always lovingly meditate on God and receive everlasting peace. 
Sentiasa bermeditasi dengan penuh kasih kepada Tuhan dan 

mendapat ketenangan abadi. 
 

ਬਉ ਤਫਨਸ ੂਰਨ ਹਇ ਆਸ ॥ 

bha-o binsai pooran ho-ay aas. 
By meditating on His Name, fear is dispelled and desires are 

fulfilled. 
Dengan bermeditasi atasa Nama-Nya, rasa takut disingkirkan dan 

keinginan dipenuhi. 
 

ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਆਤਭ ਰਗਾਸ ॥ 

bhagat bhaa-ay aatam pargaas. 
Through the loving devotion of God, the soul is enlightened. 

Melalui pengabdian Tuhan yang penuh kasih, jiwa diberi 
pencerahan. 

 

ਤਤਤੁ ਘਤਰ ਜਾਇ ਫਸ ਅਤਫਨਾਸੀ ॥ 

tit ghar jaa-ay basai abhinaasee. 
Eternal God comes to dwell in the heart of the one who 

meditates on Naam. 
Tuhan yang kekal abadi datang untuk menetap di hati orang 

yang bermeditasi pada Naam. 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਭ ਪਾਸੀ ॥੩॥ 

kaho naanak kaatee jam faasee. ||3|| 

Nanak says, this way the noose of the demon of death is 
snapped and one gets rid of the cycles of birth and death. 

Nanak berkata, dengan cara ini tali gantung syaitan kematian 
terputus dan seseorang akan menyingkirkan kitaran kelahiran 

dan kematian. 
 

ਤਤੁ ਫੀਚਾਰੁ ਕਹ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥ 

tat beechaar kahai jan saachaa. 
One who contemplates on the virtues of God, is said to be the 

true human being. 
Seseorang yang mengingatkan kebaikan Tuhan, dikatakan 

sebagai manusia sejati. 
 

ਜਨਤਭ ਭਰ ਸ ਕਾਚ ਕਾਚਾ ॥ 

janam marai so kaacho kaachaa. 
But one who is born just to die and does not meditate on God is 

spiritually immature. 
Tetapi seseorang yang dilahirkan hanya untuk mati dan tidak 

bermeditasi kepada Tuhan adalah tidak matang kerohaniannya. 
 

ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਤਭਟ ਰਬ ਸਵ ॥ 

aavaa gavan mitai prabh sayv.. 
The cycle of birth and death ends by lovingly meditating on God, 

Kitaran kelahiran dan kematian berakhir dengan bermeditasi 
pada Tuhan dengan penuh kasih sayang, 
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ਆ ੁਤਤਆਤਗ ਸਰਤਨ ਗੁਰਦਵ ॥ 

aap ti-aag saran gurdev 
by renouncing self-conceit and seeking the refuge of the Guru. 

dengan melepaskan kesombongan diri dan mencari perlindungan 
Guru. 

 

ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਭ ਕਾ ਹਇ ਉਧਾਰੁ ॥ 

i-o ratan janam kaa ho-ay uDhaar. 
This way, the precious human life is saved. 

Dengan cara ini, nyawa manusia yang berharga diselamatkan. 
 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਭਤਰ ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 

har har simar paraan aaDhaar. 
therefore, lovingly remember God, who is the support of life. 
oleh itu, ingatlah dengan penuh kasih kepada Tuhan, yang 

menjadi penyokong kehidupan. 
 

ਅਤਨਕ ਉਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰ ॥ 

anik upaav na chhootanhaaray. 
One cannot escape from the rounds of birth and death by trying 

countless ways, 
Seseorang tidak dapat lari dari kitaran kelahiran dan kematian 

dengan mencuba banyak cara, 
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ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤ ਫਦ ਫੀਚਾਰ ॥ 

simrit saasat bayd beechaaray. 
or by studying the Smritis, the Shastras and the Vedas. 
atau dengan mempelajari Smritis, Shastras dan Veda. 

 

ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਹੁ ਭਨੁ ਲਾਇ ॥ 

har kee bhagat karahu man laa-ay. 
Therefore, worship God with steady devotion. 

Oleh itu, sembahlah Tuhan dengan penuh ketaatan. 
 

ਭਤਨ ਫੁੰਛਤ ਨਾਨਕ ਪਲ ਾਇ ॥੪॥ 

man banchhat naanak fal paa-ay. ||4|| 

O‟ Nanak, whoever lovingly worships God will have his mind‟s 
wishes fulfilled. 

Wahai Nanak, sesiapa yang menyembah Tuhan dengan penuh 
kasih sayang akan memenuhi keinginan akal fikirannya. 

 

ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਚਾਲਤਸ ਤਰ ਧਨਾ ॥ 

sang na chaalas tayrai Dhanaa. 
This worldly wealth shall not go with you; 

Kekayaan duniawi ini tidak akan pergi bersamamu; 
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ਤੂੁੰ  ਤਕਆ ਲਟਾਵਤਹ ਭੂਰਖ ਭਨਾ ॥ 

tooN ki-aa laptaavahi moorakh manaa. 
O‟ my foolish mind, why do you cling to it? 

Wahai fikiranku yang bodoh, mengapa kau berpegang teguh 
padanya? 

 

ਸੁਤ ਭੀਤ ਕੁਟੁੰ ਫ ਅਰੁ ਫਤਨਤਾ ॥ 

sut meet kutamb ar banitaa. 
Children, friends, family and spouse, 

Anak-anak, rakan-rakan, keluarga dan pasangan, 

 
ਇਨ ਤ ਕਹਹੁ ਤੁਭ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥ 

in tay kahhu tum kavan sanaathaa. 
which one of these shall be your savior in the end? 

yang manakah akan menjadi penyelamatmu pada akhirnya? 
 

ਰਾਜ ਰੁੰਗ ਭਾਇਆ ਤਫਸਥਾਰ ॥ 

raaj rang maa-i-aa bisthaar. 
Power, pleasure and the vast expanse of Maya (worldly wealth), 
Kekuasaan, kesenangan dan keluasan Maya (kekayaan duniawi), 

 

ਇਨ ਤ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥ 

in tay kahhu kavan chhutkaar. 
tell me who has ever escaped from these. 

beritahu aku siapa yang pernah melarikan diri dari ini. 
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ਅਸੁ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

as hastee rath asvaaree. 
The riding of horses, elephants, chariots (expensive vehicles of 

Past), 
Menunggang kuda, gajah, kereta kuda (kenderaan mahal pada 

masa lalu), 
 

ਝੂਠਾ ਡੁੰ ਪੁ ਝੂਠੁ ਾਸਾਰੀ ॥ 

jhoothaa damf jhooth paasaaree. 
is all false splendor and so is the one who displays it all. 

Semua adalah kemegahan palsu dan begitu juga orang yang 
memaparkan semuanya. 

 

ਤਜਤਨ ਦੀ ਤਤਸੁ ਫੁਝ ਨ ਤਫਗਾਨਾ ॥ 

jin dee-ay tis bujhai na bigaanaa. 
The ignorant mortal does not acknowledge God who has given 

these gifts, 
Manusia yang bodoh tidak mengakui Tuhan yang telah 

mengurniakan ini 
 

ਨਾਭੁ ਤਫਸਾਤਰ ਨਾਨਕ ਛੁਤਾਨਾ ॥੫॥ 

naam bisaar naanak pachhutaanaa. ||5|| 
and, O‟ Nanak by forsaking God‟s Name, he grieves in the end. 

||5|| 
dan, Wahai Nanak dengan meninggalkan Nama Tuhan, dia 

berduka pada akhirnya. || 5 || 
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ਗੁਰ ਕੀ ਭਤਤ ਤੂੁੰ  ਲਤਹ ਇਆਨੇ ॥ 

gur kee mat tooN layhi i-aanay. 
O the ignorant, follow the Guru's teachings, 

Wahai orang jahil, ikuti ajaran Guru, 
 

ਬਗਤਤ ਤਫਨਾ ਫਹੁ ਡੂਫ ਤਸਆਨੇ ॥ 

bhagat binaa baho doobay si-aanay. 
Without the devotional worship of God, even the extremely wise 

have drowned in the world-ocean of vices. 
Tanpa pemujaan kepada Tuhan, malah orang yang sangat bijak 

juga telah tenggelam dalam lautan maksiat. 
 

ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਹੁ ਭਨ ਭੀਤ ॥ 

har kee bhagat karahu man meet. 
O‟ my friendly mind, worship God with love and devotion, 

Wahai fikiranku yang ramah, sembah Tuhan dengan kasih dan 
pengabdian 

 

ਤਨਰਭਲ ਹਇ ਤੁਭ੍ਹਾਰ ਚੀਤ ॥ 

nirmal ho-ay tumHaaro cheet. 
your consciousness shall become pure. 

kesedaranmu akan menjadi murni. 
 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਰਾਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

charan kamal raakho man maahi. 
Enshrine God‟s Name in Your mind; 

Abadikan Nama Tuhan di dalam fikiranmu 
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ਜਨਭ ਜਨਭ ਕ ਤਕਲਤਫਖ ਜਾਤਹ ॥ 

janam janam kay kilbikh jaahi. 
and the sins of countless lives shall be destroyed. 

dan dosa-dosa nyawa yang tak terhitung jumlahnya akan 
dimusnahkan. 

 

ਆਤ ਜਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਭੁ ਜਾਵਹੁ ॥ 

aap japahu avraa naam japaavhu. 
Meditate on God‟s Name and inspire others to meditate as well. 

Bermeditasi lah atas Nama Tuhan dan beri inspirasi kepada 
orang lain untuk bermeditasi juga. 

 

ਸੁਨਤ ਕਹਤ ਰਹਤ ਗਤਤ ਾਵਹੁ ॥ 

sunat kahat rahat gat paavhu. 
Higher spiritual state is achieved by listening and uttering Naam 

and by living a righteous life. 
Keadaan rohani yang lebih tinggi dicapai dengan mendengar dan 

mengucapkan Naam dan dengan menjalani kehidupan yang 
benar 

 

ਸਾਰ ਬੂਤ ਸਤਤ ਹਤਰ ਕ ਨਾਉ ॥ 

saar bhoot sat har ko naa-o. 
God‟s Name is the essence of all things, and everlasting. 

Nama Tuhan adalah hakikat dari semua perkara, dan kekal 
selamanya. 
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ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੬॥ 

sahj subhaa-ay naanak gun gaa-o. ||6|| 

O‟ Nanak, keep singing praises of God in a state of peace and 
poise. ||6|| 

Wahai Nanak, teruslah bernyanyi memuji Tuhan dalam keadaan 
damai dan tenang. || 6 || 

 

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤਰੀ ਉਤਰਤਸ ਭਲੁ ॥ 

gun gaavat tayree utras mail. 
By singing of His virtues, your filth of vices shall be washed off, 
Dengan menyanyikan kebaikan-Nya, kotoran maksiat mu akan 

terhapus, 
 

ਤਫਨਤਸ ਜਾਇ ਹਉਭ ਤਫਖ ੁਪਲੁ ॥ 

binas jaa-ay ha-umai bikh fail. 
and the all-consuming poison of ego will be eradicated. 

dan racun ego yang membinasakan akan dibasmi. 
 

ਹਤਹ ਅਤਚੁੰਤੁ ਫਸ ਸੁਖ ਨਾਤਲ ॥ 

hohi achint basai sukh naal. 
You shall become worry free and you shall live in peace. 

Kau tidak akan merasa bimbang dan kau akan hidup dalam 
kedamaian. 

 

ਸਾਤਸ ਗਰਾਤਸ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸਭਾਤਲ ॥ 

saas garaas har naam samaal. 
Meditate on God‟s Name with each and every breath. 
Bermeditasilah atas Nama Tuhan dengan setiap nafas. 
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ਛਾਤਡ ਤਸਆਨ ਸਗਲੀ ਭਨਾ ॥ 

chhaad si-aanap saglee manaa. 
O‟ my mind, renounce all your cleverness, 

Wahai fikiranku, tinggalkan semua kepandaianmu, 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਵਤਹ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥ 

saaDhsang paavahi sach Dhanaa. 
you shall receive the everlasting wealth of Naam in the holy 

congregation. 
kau akan mendapat kekayaan Naam yang kekal dalam sidang 

dengan yang kudus. 
 

ਹਤਰ ੂੁੰ ਜੀ ਸੁੰ ਤਚ ਕਰਹੁ ਤਫਉਹਾਰ ੁ॥ 

har poonjee sanch karahu bi-uhaar. 
Amass the wealth of God‟s Name and engage in this true deed. 

Kumpulkan kekayaan Nama Tuhan dan libatkan diri dalam 
perbuatan sejati ini. 

 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਦਰਗਹ ਜਕਾਰੁ ॥ 

eehaa sukh dargeh jaikaar. 
You shall obtain peace here and honor in God‟s court. 

Kau akan mendapat kedamaian di sini dan penghormatan di 
mahkamah Tuhan. 

 

ਸਰਫ ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਦਖੁ ॥ 

sarab nirantar ayko daykh. 
Behold the One permeating in all; 

Lihatlah Yang Maha Menyerap dalam semua; 



355 
 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕ ਭਸਤਤਕ ਲਖੁ ॥੭॥ 

kaho naanak jaa kai mastak laykh. ||7|| 

Nanak says, the one who is predestined receives this 
blessing.||7|| 

Nanak berkata, orang yang ditakdirkan mendapat berkat ini.  
|| 7 || 

 

ਕ ਜਤ ਕ ਸਾਲਾਤਹ ॥ 

ayko jap ayko saalaahi. 
Meditate only on the One and praise only that One. 

Bermeditasi hanya pada Yang Satu dan puji Yang Satu sahaja. 
 

ਕੁ ਤਸਭਤਰ ਕ ਭਨ ਆਤਹ ॥ 

ayk simar ayko man aahi. 
Remember the One, and yearn for the One in your mind. 
Ingatlah Yang Satu, dan rindu kepada Yang Satu dalam 

fikiranmu. 
 

ਕਸ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੁੰ ਤ ॥ 

aykas kay gun gaa-o anant. 
Sing the endless Glorious Praises of the One. 

Nyanyikan Puji-Pujian Yang Maha Satu yang tiada henti 
 

ਭਤਨ ਤਤਨ ਜਾਤ ਕ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

man tan jaap ayk bhagvant. 
With mind and body, meditate on the One God. 

Dengan minda dan badan, meditasilah atas Tuhan yang Satu. 
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ਕ ਕੁ ਕੁ ਹਤਰ ਆਤ ॥ 

ayko ayk ayk har aap. 
The One God Himself is the One and Only One. 

Tuhan Yang Satu adalah Yang Satu dan hanya Satu. 
 

ੂਰਨ ੂਤਰ ਰਤਹ ਰਬੁ ਤਫਆਤ ॥ 

pooran poor rahi-o parabh bi-aap. 
The perfect God is pervading in all. 

Tuhan yang sempurna merangkumi semua. 
 

ਅਤਨਕ ਤਫਸਥਾਰ ਕ ਤ ਬ ॥ 

anik bisthaar ayk tay bha-ay. 
The many expanses of the creation have all come from the One. 

Banyak hamparan ciptaan semuanya berasal dari Yang Satu. 
 

ਕੁ ਅਰਾਤਧ ਰਾਛਤ ਗ ॥ 

ayk araaDh paraachhat ga-ay. 
Meditating on the One with loving devotion, all sins are removed. 

Bermeditasi pada Yang Satu dengan pengabdian yang penuh 
kasih, semua dosa dihapus. 

 

ਭਨ ਤਨ ਅੁੰਤਤਰ ਕੁ ਰਬੁ ਰਾਤਾ ॥ 

man tan antar ayk parabh raataa. 
The one whose mind and body is imbued with the love of One 

(God). 
Orang yang fikiran dan jasadnya disemai dengan cinta yang Satu 

(Tuhan). 
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ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਾ ॥੮॥੧੯॥ 

gur parsaad naanak ik jaataa. ||8||19|| 

O‟ Nanak, by the Guru‟s grace, he has realized the One. 
Wahai Nanak, dengan belas kasih Guru, dia telah menyedari 

yang Satu. 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਤਪਰਤ ਤਪਰਤ ਰਬ ਆਇਆ ਤਰਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ 

firat firat parabh aa-i-aa pari-aa ta-o sarnaa-ay. 
O‟ God, after wandering through countless incarnations, I have 

come to seek Your refuge. 
Wahai Tuhan, setelah mengembara melalui penjelmaan yang tak 
terhitung jumlahnya, aku datang untuk mencari perlindungan-

Mu. 
 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਰਬ ਫਨਤੀ ਅਨੀ ਬਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ 

naanak kee parabh bayntee apnee bhagtee laa-ay. ||1|| 

O‟ God, It is the humble prayer of Nanak, please bless me with 
Your worship. 

Wahai Tuhan, ini adalah doa Nanak yang rendah hati, tolong 
berkati aku dengan ibadah-Mu. 
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ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚ ਰਬ ਦਾਨੁ ॥ 

jaachak jan jaachai parabh daan. 
O‟ God, this humble devotee begs for the gift of Naam from You, 
Wahai Tuhan, penyembah yang rendah hati ini meminta hadiah 

Naam dari-Mu, 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਦਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥ 

kar kirpaa dayvhu har naam. 
please bestow mercy and bless me with Naam. 

mohon kurniakan belas kasihan dan berkatilah aku dengan 
Naam. 

 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਭਾਗਉ ਧੂਤਰ ॥ 

saaDh janaa kee maaga-o Dhoor. 
I request for the most humble service of the Saints. 

Aku meminta layanan Orang Suci yang paling rendah hati. 
 

ਾਰਫਰਹਭ ਭਰੀ ਸਰਧਾ ੂਤਰ ॥ 

paarbarahm mayree sarDhaa poor. 
O‟ Supreme God, please fulfill this yearning of mine. 

Wahai Tuhan Yang Tertinggi, tolong tunaikan keinginan ini 
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ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਬ ਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 

sadaa sadaa parabh kay gun gaava-o. 
I may sing the virtues of God forever and ever. 

Aku mungkin menyanyikan kebaikan Tuhan selama-lamanya. 
 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਰਬ ਤੁਭਤਹ ਤਧਆਵਉ ॥ 

saas saas parabh tumeh Dhi-aava-o. 
O‟ God. I may lovingly meditate on You with each and every 

breath. 
Wahai Tuhan. Aku boleh bermeditasi pada-Mu dengan penuh 

kasih dalam setiap nafas. 
 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਸਉ ਲਾਗ ਰੀਤਤ ॥ 

charan kamal si-o laagai pareet. 
May I be imbued with the love of Your immaculate Name, 

Semoga aku disemai dengan rasa cinta pada Nama-Mu yang 
bersih suci, 

 

ਬਗਤਤ ਕਰਉ ਰਬ ਕੀ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥ 

bhagat kara-o parabh kee nit neet. 
and may I remember God with reverence each and every day. 

dan semoga aku mengingati Tuhan dengan rasa hormat setiap 
hari. 

 

ਕ ਟ ਕ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ayk ot ayko aaDhaar. 
God‟s Name is my only Shelter, my only Support. 

Nama Tuhan adalah satu-satunya Tempat perlindunganku, satu-
satunya Sokonganku. 
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ਨਾਨਕੁ ਭਾਗ ਨਾਭੁ ਰਬ ਸਾਰੁ ॥੧॥ 

naanak maagai naam parabh saar. ||1|| 

Nanak asks for the most sublime Name of God. ||1|| 
Nanak meminta Nama Tuhan yang paling luhur. || 1 || 

 

ਰਬ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ਭਹਾ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ 

parabh kee darisat mahaa sukh ho-ay. 
God‟s glance of grace brings supreme bliss. 

Pandangan belas kasih Tuhan membawa kebahagiaan tertinggi. 
 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਾਵ ਤਫਰਲਾ ਕਇ ॥ 

har ras paavai birlaa ko-ay. 
But only a rare one receives the nectar of God‟s Name. 

Tetapi hanya jarang-jarang orang yang menerima nikmat manis 
Nama Tuhan. 

 

ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸ ਜਨ ਤਤਰਤਾਨੇ ॥ 

jin chaakhi-aa say jan tariptaanay. 
Those who have partaken the Nectar of Naam are completely 

contented. 
Mereka yang telah mengambil nikmat manis Naam merasa puas. 

 

ੂਰਨ ੁਰਖ ਨਹੀ ਡਲਾਨੇ ॥ 

pooran purakh nahee dolaanay. 
They have become perfect persons, and do not waver in any 

situation. 
Mereka telah menjadi orang yang sempurna, dan tidak goyah 

dalam situasi apa pun. 
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ਸੁਬਰ ਬਰ ਰਭ ਰਸ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

subhar bharay paraym ras rang. 
They remain completely filled with the sweet delight of Love for 

God. 
Mereka tetap dipenuhi dengan kegembiraandaripada Cinta pada 

Tuhan. 
 

ਉਜ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 

upjai chaa-o saaDh kai sang. 
Longing to unite with God wells up in them in the Company of 

the Holy. 
Hasrat untuk bersatu dengan Tuhan meningkat di dalam diri 

mereka semasa mendekati Yang Suci. 
 

ਰ ਸਰਤਨ ਆਨ ਸਬ ਤਤਆਤਗ ॥ 

paray saran aan sabh ti-aag. 
Forsaking the support all others, they come to the refuge of God. 
Melupakan sokongan yang lain, mereka datang ke pelindungan 

Tuhan. 
 

ਅੁੰਤਤਰ ਰਗਾਸ ਅਨਤਦਨੁ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ॥ 

antar pargaas an-din liv laag. 
Spiritually enlightened, they are tuned to God day and night. 

Diberi pencerahan Secara rohani, mereka diselaraskan kepada 
Tuhan siang dan malam. 
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ਫਡਬਾਗੀ ਜਤਆ ਰਬੁ ਸਇ ॥ 

badbhaagee japi-aa parabh so-ay. 
Most fortunate are those who have lovingly meditated on God. 
Paling beruntung adalah mereka yang telah bermeditasi dengan 

penuh kasih kepada Tuhan. 
 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਰਤ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥੨॥ 

naanak naam ratay sukh ho-ay. ||2|| 

O‟ Nanak, peace is received by being imbued with Naam. 
Wahai Nanak, kedamaian diterima dengan dijiwai oleh Naam. 

 

ਸਵਕ ਕੀ ਭਨਸਾ ੂਰੀ ਬਈ ॥ 

sayvak kee mansaa pooree bha-ee. 
The mind‟s desires of a devotee are fulfilled, 

Keinginan fikiran seorang penyembah dipenuhi, 
 

ਸਤਤਗੁਰ ਤ ਤਨਰਭਲ ਭਤਤ ਲਈ ॥ 

satgur tay nirmal mat la-ee. 
upon receiving the immaculate teachings from the True Guru. 

setelah menerima ajaran yang bersih suci dari Guru Sejati 
 

ਜਨ ਕਉ ਰਬੁ ਹਇ ਦਇਆਲੁ ॥ 

jan ka-o parabh ho-i-o da-i-aal. 
God bestows mercy on His Humble servant, 

Tuhan memberikan belas kasih kepada hamba-Nya yang rendah 
hati, 
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ਸਵਕੁ ਕੀਨ  ਸਦਾ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

sayvak keeno sadaa nihaal. 
and keeps His devotee eternally happy. 

dan membuat penyembah-Nya berbahagia selamanya. 
 

ਫੁੰਧਨ ਕਾਤਟ ਭੁਕਤਤ ਜਨੁ ਬਇਆ ॥ 

banDhan kaat mukat jan bha-i-aa. 
Cutting all bonds of Maya, the devotee is liberated, 
Memotong semua ikatan Maya, pemuja dibebaskan, 

 

ਜਨਭ ਭਰਨ ਦੂਖੁ ਬਰਭੁ ਗਇਆ ॥ 

janam maran dookh bharam ga-i-aa. 
the pain of the cycle of birth and death and doubt is gone. 

kesakitan kitaran kelahiran dan kematian dan keraguan hilang. 
 

ਇਛ ੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਬ ੂਰੀ ॥ 

ichh punee sarDhaa sabh pooree. 
The devotee‟s desire for liberation is satisfied, his devotion is 

fully rewarded, 
Keinginan penyembah untuk pembebasan dipenuhi, 

pengabdiannya dihargai sepenuhnya, 
 

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਦ ਸੁੰ ਤਗ ਹਜੂਰੀ ॥ 

rav rahi-aa sad sang hajooree. 
he feels God‟s presence everywhere and within himself forever. 
dia merasakan kehadiran Tuhan di mana-mana dan di dalam 

dirinya selamanya. 
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ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਤਤਨ ਲੀਆ ਤਭਲਾਇ ॥ 

jis kaa saa tin lee-aa milaa-ay. 
The devotee is united with God to whom he belongs, 

Penyembah bersatu dengan Tuhan, dia adalah milik-Nya, 
 

ਨਾਨਕ ਬਗਤੀ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇ ॥੩॥ 

naanak bhagtee naam samaa-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, by devotional worship, the devotee stays absorbed in 
Naam. 

Wahai Nanak, dengan penyembahan, para penyembah tetap 
diserap ke dalam Naam. 

 

ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਘਾਲ ਨ ਬਾਨੈ ॥ 

so ki-o bisrai je ghaal na bhaanai. 
Why forget Him, who does not let go waste the efforts of 

mortals? 
Mengapa melupakan Dia, yang tidak mensia-sia usaha manusia? 

 

ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥ 

so ki-o bisrai je kee-aa jaanai. 
Why forget Him, who acknowledges what we do? 

Mengapa melupakan Dia, yang mengakui apa yang kita lakukan? 
 

ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜਤਨ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਦੀਆ ॥ 

so ki-o bisrai jin sabh kichh dee-aa. 
Why forget Him, who has given us everything? 

Mengapa melupakan Dia, yang telah memberi kita segalanya? 
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ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥ 

so ki-o bisrai je jeevan jee-aa. 
Why forget Him, who is the Life of the living beings? 

Mengapa melupakan Dia, yang menjadi Kehidupankepada 
makhluk hidup? 

 

ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਅਗਤਨ ਭਤਹ ਰਾਖ ॥ 

so ki-o bisrai je agan meh raakhai. 
Why forget Him, who preserves us in the fire of the womb? 

Mengapa melupakan Dia, yang melindungi kita dalam api rahim? 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਕ ਤਫਰਲਾ ਲਾਖ ॥ 

gur parsaad ko birlaa laakhai. 
Rare is the one who realizes this by the Guru's Grace, 

Jarang ditemui orang yang menyedari ini dengan belas kasih 
Guru, 

 

ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਤਫਖੁ ਤ ਕਾਢ ॥ 

so ki-o bisrai je bikh tay kaadhai. 
Why forget Him, who saves us from the poison of worldly 

illusions?. 
Mengapa melupakan Dia, yang menyelamatkan kita dari racun 

ilusi duniawi ?. 



366 
 

 
 

ਜਨਭ ਜਨਭ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢ ॥ 

janam janam kaa tootaa gaadhai. 
and reunites with Him the mortal separated from Him for 

countless lifetimes? 
dan menyatukan kembali manusia dengan-Nya yang terpisah 

dari-Nya untuk jangka kehidupan yang tidak terkira 
 

ਗੁਤਰ ੂਰ ਤਤੁ ਇਹ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

gur poorai tat ihai bujhaa-i-aa. 
The devotees,whom the perfect Guru has made to understand 

this essence, 
Para penyembah, yang telah dibuat oleh Guru yang sempurna 

untuk memahami intipati ini, 
 

ਰਬੁ ਅਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥ 

parabh apnaa naanak jan Dhi-aa-i-aa. ||4|| 
O‟ Nanak, they have meditated on their Master with love and 

devotion. 
Wahai Nanak, mereka telah bermeditasi pada Guru mereka 

dengan kasih dan pengabdian. 
 

ਸਾਜਨ ਸੁੰਤ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਭੁ ॥ 

saajan sant karahu ih kaam. 
O‟ my Saintly friends, take up this task, 

Wahai sahabat-sahabatku Yang Kudus, ambillah tugas ini, 
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ਆਨ ਤਤਆਤਗ ਜਹੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥ 

aan ti-aag japahu har naam. 
of meditating on God‟s Name and renounce all other ritualistic 

practices. 
bermeditasi pada Nama Tuhan dan meninggalkan semua amalan 

ritual yang lain. 
 

ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਸੁਖ ਾਵਹੁ ॥ 

simar simar simar sukh paavhu. 
Constantly meditate on God‟s Name and enjoy the taste of bliss. 

Sentiasa bermeditasi pada Nama Tuhan dan nikmati rasa 
kebahagiaan. 

 

ਆਤ ਜਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਭੁ ਜਾਵਹੁ ॥ 

aap japahu avrah naam japaavhu. 
Meditate on Naam yourself and inspire others to do the same. 
Bermeditasi pada Naam sendiri dan beri inspirasi kepada orang 

lain untuk melakukan perkara yang sama. 
 

ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਤਰੀ ਸੁੰਸਾਰੁ ॥ 

bhagat bhaa-ay taree-ai sansaar. 
By loving devotional worship, one crosses the world-ocean of 

vices. 
Dengan mencintai pemujaan, seseorang melintasi lautan dunia 

yang jahat. 
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ਤਫਨੁ ਬਗਤੀ ਤਨੁ ਹਸੀ ਛਾਰੁ ॥ 

bin bhagtee tan hosee chhaar. 
Consider this human body wasted if there is no devotional 

worship of God. 
Anggaplah tubuh manusia ini sia-sia jika tidak ada penyembahan 

kepada Tuhan. 
 

ਸਰਫ ਕਤਲਆਣ ਸੂਖ ਤਨਤਧ ਨਾਭੁ ॥ 

sarab kali-aan sookh niDh naam. 
Naam is the treasure of all good fortune and peace. 

Naam adalah harta segala kekayaan dan ketenangan. 
 

ਫੂਡਤ ਜਾਤ ਾ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥ 

boodat jaat paa-ay bisraam. 
Even the one drowning in vices, gets saved by meditating on 

Naam. 
Malah yang tenggelam dalam maksiat, diselamatkan dengan 

bermeditasi pada Naam. 
 

ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹਵਤ ਨਾਸੁ ॥ 

sagal dookh kaa hovat naas. 
All sorrows vanish by remembering God. 

Semua penderitaan lenyap dengan mengingati Tuhan. 
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ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਗੁਨਤਾਸੁ ॥੫॥ 

naanak naam japahu guntaas. ||5|| 

Therefore, O‟ Nanak, meditate on the Naam, the treasure of 
virtues. 

Oleh itu, Wahai Nanak, bermeditasi pada Naam, harta kepada 
segala kebaikan. 

 

ਉਜੀ ਰੀਤਤ ਰਭ ਰਸੁ ਚਾਉ ॥ 

upjee pareet paraym ras chaa-o. 
The one in whom has welled up love, affection and yearning for 

God, 
Orang yang telah menumbuhkan cinta, kasih sayang dan 

kerinduan kepada Tuhan, 
 

ਭਨ ਤਨ ਅੁੰਤਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ॥ 

man tan antar ihee su-aa-o. 
desires only this gift of Naam. 

hanya menginginkan pemberian Naam ini. 
 

ਨੇਤਰਹੁ ਤਖ ਦਰਸੁ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ 

naytarahu paykh daras sukh ho-ay. 
Beholding His Blessed Vision (following Guru‟s advice), he feels 

blessed. 
Di bawah penglihatannya yang diberkati (mengikuti nasihat 

Guru), dia berasa diberkati. 
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ਭਨੁ ਤਫਗਸ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧਇ ॥ 

man bigsai saaDh charan Dho-ay. 
His mind blossoms in ecstasy by sincerely following the teachings 

of the Guru. 
Fikirannya berkembang dalam kegembiraan dengan ikhlas 

mengikuti ajaran Guru. 
 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਤਨ ਰੁੰਗੁ ॥ 

bhagat janaa kai man tan rang. 
The mind and body of God‟s devotees are infused with His Love. 
Fikiran dan badan para penyembah Tuhan disemai dengan Cinta-

Nya. 
 

ਤਫਰਲਾ ਕਊ ਾਵ ਸੁੰਗੁ ॥ 

birlaa ko-oo paavai sang. 
Rare is the one who joins the company of such devotees of God. 

Jarang ditemuiorang yang turut serta mendekati penyembah 
Tuhan seperti itu. 

 

ਕ ਫਸਤੁ ਦੀਜ ਕਤਰ ਭਇਆ ॥ 

ayk basat deejai kar ma-i-aa. 
O‟ God, mercifully bless us with this one gift, 

Wahai Tuhan, berkatilah kami dengan hadiah yang satu ini, 
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ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਭੁ ਜਤ ਲਇਆ ॥ 

gur parsaad naam jap la-i-aa. 
so that by Guru's Grace, we may be able to meditate on Your 

Name. 
supaya dengan belas kasih Guru, kita mungkin dapat bermeditasi 

atas Nama-Mu. 
 

ਤਾ ਕੀ ਉਭਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

taa kee upmaa kahee na jaa-ay. 
His greatness cannot be described; 

Kehebatannya tidak dapat digambarkan; 
 

ਨਾਨਕ ਰਤਹਆ ਸਰਫ ਸਭਾਇ ॥੬॥ 

naanak rahi-aa sarab samaa-ay. ||6|| 

O‟ Nanak, He is all pervading. 
Wahai Nanak, Dia meresap dalam semua. 

 

ਰਬ ਫਖਸੁੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 

parabh bakhsand deen da-i-aal. 
O‟ all forgiving and merciful God of the meek, 

Wahai Tuhan yang pemaafdan penyayang kepada yang lemah 
 

ਬਗਤਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਤਕਰਾਲ ॥ 

bhagat vachhal sadaa kirpaal. 
O‟ lover of meditation and ever merciful, 
Wahai pencinta meditasi dan penyayang, 
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ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗਤਫੁੰ ਦ ਗੁਾਲ ॥ 

anaath naath gobind gupaal. 
O‟ the support of the support-less, protector of the world. 

Wahai penyokong pada yang tiada sokongan, pelindung dunia 
 

ਸਰਫ ਘਟਾ ਕਰਤ ਰਤਤਾਲ ॥ 

sarab ghataa karat partipaal. 
O‟ the sustainer of all beings. 

Wahai penyokong semua makhluk. 
 

ਆਤਦ ੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ॥ 

aad purakh kaaran kartaar. 
O‟ the Primal Being, O‟ the Creator of the universe. 

Wahai Makhluk Utama, Wahai Pencipta alam semesta. 
 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 

bhagat janaa kay paraan aDhaar. 
O‟ the Support of life of the devotees. 

Wahai penyokong hidup para penyembah. 
 

ਜ ਜ ਜ ਸੁ ਹਇ ੁਨੀਤ ॥ 

jo jo japai so ho-ay puneet. 
Whoever meditates on You is sanctified, 

Barangsiapa bermeditasi pada-Mu dikuduskan, 
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ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਲਾਵ ਭਨ ਹੀਤ ॥ 

bhagat bhaa-ay laavai man heet. 
while focusing the mind in loving devotional worship. 

sambil memfokuskan fikiran dalampenyembahan suci dengan 
penuh kasih sayang 

 

ਹਭ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥ 

ham nirgunee-aar neech ajaan. 
we are meritless, ignorant, and malicious, 
kita tidak berjasa, jahil, dan berniat jahat, 

 

ਨਾਨਕ ਤੁਭਰੀ ਸਰਤਨ ੁਰਖ ਬਗਵਾਨ ॥੭॥ 

naanak tumree saran purakh bhagvaan. ||7|| 

O‟ Nanak, pray and say, O‟ God, we have come to Your 
sanctuary. ||7|| 

Wahai Nanak, berdoalah dan katakan, Ya Tuhan, kami telah 
sampai ke tempat kudus-Mu. || 7 || 

 

ਸਰਫ ਫਕੁੁੰ ਠ ਭੁਕਤਤ ਭਖ ਾ ॥ 

sarab baikunth mukat mokh paa-ay. v 

Consider one has received all the the heavenly comforts, 
liberation from vicesand deliverance from cycles of birth and 

death, 
Anggaplah seseorang telah menerima semua keselesaan 

syurgawi, pembebasan dari keburukan dan pembebasan dari 
kitaran kelahiran dan kematian, 
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ਕ ਤਨਭਖ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾ ॥ 

ayk nimakh har kay gun gaa-ay. 
if one has sung the praises of God even for an instant. 

sekiranya seseorang telah menyanyikan puji-pujian Tuhan 
walaupun hanya sekejap. 

 

ਅਤਨਕ ਰਾਜ ਬਗ ਫਤਡਆਈ ॥ 

anik raaj bhog badi-aa-ee. 
Consider one has received the power of countless kingdoms, 

pleasures, and glory. 
Anggaplah seseorang telah menerima kekuatan kerajaan yang 

tidak terhitung, kesenangan, dan kemuliaan. 
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਕਥਾ ਭਤਨ ਬਾਈ ॥ 

har kay naam kee kathaa man bhaa-ee. 
who loves to sing the praises of God. 

yang gemar menyanyikan puji-pujian Tuhan. 
 

ਫਹੁ ਬਜਨ ਕਾਰ ਸੁੰਗੀਤ ॥ 

baho bhojan kaapar sangeet. 
Consider one has received all the worldly pleasure of beautiful 

clothes, tasty foods and soothing music 

Anggaplah seseorang telah menerima semua kenikmatan 
duniawi dari pakaian yang indah, makanan yang enak dan muzik 

yang menenangkan 
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ਰਸਨਾ ਜਤੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨੀਤ ॥ 

rasnaa japtee har har neet. 
who always remembers God and utters God‟s Name. 

yang selalu mengingati Tuhan dan menyebut Nama Tuhan. 
 

ਬਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸਬਾ ਧਨਵੁੰਤ ॥ 

bhalee so karnee sobhaa Dhanvant. 
The deeds of that person are virtuous, he earns glory and is 

spiritually wealthy, 
Perbuatan orang itu adalah mulia, dia mendapat kejayaan dan 

kekayaan secara rohani, 
 

ਤਹਰਦ ਫਸ ੂਰਨ ਗੁਰ ਭੁੰਤ ॥ 

hirdai basay pooran gur mant. 
in whose heart dwells Guru‟s teachings. 

Di dalam hati siapa ajaran Guru menetap. 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਰਬ ਦਹੁ ਤਨਵਾਸ ॥ 

saaDhsang parabh dayh nivaas. 
O God, grant me a place in the Company of the Holy. 

Ya Tuhan, kurniakanlah aku tempat dengan Yang Suci. 
 

ਸਰਫ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਰਗਾਸ ॥੮॥੨੦॥ 

sarab sookh naanak pargaas. ||8||20|| 

O‟ Nanak, by abiding in whose company, all comforts become 
manifest |20|| 

Wahai Nanak, dengan menetap di kompeni siapa, semua 
keselesaan menjadi nyata | 20 || 
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ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਸਰਗੁਨ ਤਨਰਗੁਨ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਧੀ ਆਤ ॥ 

sargun nirgun nirankaar sunn samaaDhee aap. 
The formless God Himself is the one who possesses all attributes 

and no attributes. He Himself remains in absolute meditation. 
Tuhan sendiri yang tidak berbentuk adalah yang memiliki semua 

sifat dan tiada sifat. Dia sendiri kekal dalam meditasi mutlak. 
 

ਆਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆ ਹੀ ਤਪਤਰ ਜਾਤ ॥੧॥ 

aapan kee-aa naankaa aapay hee fir jaap. ||1|| 
O‟ Nanak, He Himself has created this universe and through His 

creation He meditates on Himself. ||1|| 
Wahai Nanak, Dia sendiri telah menciptakan alam semesta ini 
dan melalui ciptaan-Nya Dia bermeditasi pada diri-Nya. || 1 || 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਜਫ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥ 

jab akaar ih kachh na daristaytaa. 
When this world had not yet appeared in any visible form, 

Ketika dunia ini masih belum muncul dalam bentuk yang boleh 
dilihat, 
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ਾ ੁੁੰ ਨ ਤਫ ਕਹ ਤ ਹਤਾ ॥ 

paap punn tab kah tay hotaa. 
who then committed sins and performed good deeds? 

dia yang kemudian melakukan dosa dan melakukan perbuatan 
baik? 

 

ਜਫ ਧਾਰੀ ਆਨ ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ॥ 

jab Dhaaree aapan sunn samaaDh. 
When the God Himself was in profound meditation, 

Ketika Tuhan sendiri sedang dalam meditasi yang mendalam, 
 

ਤਫ ਫਰ ਤਫਰਧ ਤਕਸੁ ਸੁੰ ਤਗ ਕਭਾਤਤ ॥ 

tab bair biroDh kis sang kamaat. 
then against whom were hate and jealousy directed? 

maka terhadap siapa kebencian dan cemburu ditujukan? 
 

ਜਫ ਇਸ ਕਾ ਫਰਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨ ਜਾਤ ॥ 

jab is kaa baran chihan na jaapat. 
When there was no color or shape of this world to be seen, 
Ketika tiada warna atau bentuk dunia ini yang dapat dilihat, 

 

ਤਫ ਹਰਖ ਸਗ ਕਹੁ ਤਕਸਤਹ ਤਫਆਤ ॥ 

tab harakh sog kaho kiseh bi-aapat. 
then who experienced joy and sorrow? 

lalu siapa yang mengalami kegembiraan dan kesedihan? 
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ਜਫ ਆਨ ਆ ਆਤ ਾਰਫਰਹਭ ॥ 

jab aapan aap aap paarbarahm. 
When the Supreme God was alone by Himself, 

Ketika Tuhan Yang Tertinggi bersendirian, 
 

ਤਫ ਭਹ ਕਹਾ ਤਕਸ ੁਹਵਤ ਬਰਭ ॥ 

tab moh kahaa kis hovat bharam. 
then where was emotional attachment, and who had doubts? 
lalu di mana keterikatan emosi, dan siapa yang mempunyai 

keraguan? 

 
ਆਨ ਖਲੁ ਆਤ ਵਰਤੀਜਾ ॥ 

aapan khayl aap varteejaa. 
He Himself has staged His own play, 

Dia sendiri telah membuat permainannya sendiri, 
 

ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥ 

naanak karnaihaar na doojaa. ||1|| 

O‟ Nanak, there is no other Creator. 
Wahai Nanak, tidak ada Pencipta yang lain. 

 

ਜਫ ਹਵਤ ਰਬ ਕਵਲ ਧਨੀ ॥ 

jab hovat parabh kayval Dhanee. 
When there was only God, the Master, 

Ketika hanya ada Tuhan, Tuan, 
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ਤਫ ਫੁੰਧ ਭੁਕਤਤ ਕਹੁ ਤਕਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥ 

tab banDh mukat kaho kis ka-o ganee. 
then who was considered attached to Maya or liberated from 

Maya? 
lalu siapa yang dianggap terikat pada Maya atau dibebaskan dari 

Maya? 
 

ਜਫ ਕਤਹ ਹਤਰ ਅਗਭ ਅਾਰ ॥ 

jab aykeh har agam apaar. 
When there was only God, Unfathomable and Infinite, 

Ketika hanya ada Tuhan, Tidak dapat difahami dan tidak 
terbatas, 

 

ਤਫ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥ 

tab narak surag kaho ka-un a-utaar. 
then who entered hell, and who entered heaven? 

lalu siapa yang masuk ke neraka, dan siapa yang memasuki 
syurga? 

 

ਜਫ ਤਨਰਗੁਨ ਰਬ ਸਹਜ ਸੁਬਾਇ ॥ 

jab nirgun parabh sahj subhaa-ay. 
When God was without attributes, in absolute poise, 
Ketika Tuhan tanpa sifat, dalam ketenangan mutlak, 

 

ਤਫ ਤਸਵ ਸਕਤਤ ਕਹਹੁ ਤਕਤੁ ਠਾਇ ॥ 

tab siv sakat kahhu kit thaa-ay. 
then where was the (shiva) soul and where was the (shakti) 

maka di mana jiwa (shiva) dan di mana (shakti) 
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ਜਫ ਆਤਹ ਆਤ ਅਨੀ ਜਤਤ ਧਰ ॥ 

jab aapeh aap apnee jot Dharai. 
When He held His Own Light unto Himself, 
Ketika Dia memegang Cahaya-Nya Sendiri, 

 

ਤਫ ਕਵਨ ਤਨਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰ ॥ 

tab kavan nidar kavan kat darai. 
then who was fearless, and who was afraid of anyone? 

lalu siapa yang tidak takut, dan siapa yang takut kepada 
sesiapa? 

 

ਆਨ ਚਤਲਤ ਆਤ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ 

aapan chalit aap karnaihaar. 
He Himself is the Performer of His own plays; 
Dia Sendiri adalah Pelakon lakonannya sendiri; 

 

ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਭ ਅਾਰ ॥੨॥ 

naanak thaakur agam apaar. ||2|| 

O‟ Nanak, the Supreme Master is Unfathomable and Infinite. 
||2|| 

Wahai Nanak, Tuan Yang Tertinggi tidak dapat difahami dan 
tidak terbatas. || 2 || 

 

ਅਤਫਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਨ ਆਸਨ ॥ 

abhinaasee sukh aapan aasan. 
When the Immortal God was absorbed in His own state of peace 

and poise, 
Ketika Tuhan yang Abadi khusyuk dalam keadaan damai dan 

ketenangan-Nya, 
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ਤਹ ਜਨਭ ਭਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਤਫਨਾਸਨ ॥ 

tah janam maran kaho kahaa binaasan. 
then where was birth, death and destruction? 

maka di manakah kelahiran, kematian dan kehancuran? 
 

ਜਫ ੂਰਨ ਕਰਤਾ ਰਬੁ ਸਇ ॥ 

jab pooran kartaa parabh so-ay. 
When there was only God, the Perfect Creator, 

Ketika hanya ada Tuhan, Pencipta yang Sempurna, 
 

ਤਫ ਜਭ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹਹੁ ਤਕਸੁ ਹਇ ॥ 

tab jam kee taraas kahhu kis ho-ay. 
then who was afraid of death? 

lalu siapa yang takut akan kematian? 
 

ਜਫ ਅਤਫਗਤ ਅਗਚਰ ਰਬ ਕਾ ॥ 

jab abigat agochar parabh aykaa. 
When there was only the One God, unmanifest and 

incomprehensible, 
Ketika hanya ada Tuhan Yang Satu, tidak dapat dinyatakan dan 

tidak dapat difahami, 
 

ਤਫ ਤਚਤਰ ਗੁਤ ਤਕਸੁ ੂਛਤ ਲਖਾ ॥ 

tab chitar gupat kis poochhat laykhaa. 
then whom Chittar and Gupat (the recording angels) asked for 

the account of their deeds? 
lalu siapa yang diminta oleh Chittar dan Gupat (malaikat 

penyimpan rekod) mengenai perbuatan mereka? 
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ਜਫ ਨਾਥ ਤਨਰੁੰਜਨ ਅਗਚਰ ਅਗਾਧ ॥ 

jab naath niranjan agochar agaaDhay. 
When there was only the Immaculate, Incomprehensible, 

Unfathomable Master, 
Ketika hanya ada Guru yang bersih sucii dan Tuan Tertinggiyang 

tidak dapat difahami, 
 

ਤਫ ਕਉਨ ਛੁਟ ਕਉਨ ਫੁੰਧਨ ਫਾਧ ॥ 

tab ka-un chhutay ka-un banDhan baaDhay. 
then who was emancipated, and who was held in the bonds of 

Maya? 
lalu siapa yang dibebaskan, dan siapa yang dipegang dalam 

ikatan Maya? 
 

ਆਨ ਆ ਆ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥ 

aapan aap aap hee acharjaa. 
That wonderful God alone is Himself like Him. 

Tuhan yang indah itu sendiri adalah Diri-Nya seperti Dia. 
 

ਨਾਨਕ ਆਨ ਰੂ ਆ ਹੀ ਉਰਜਾ ॥੩॥ 

naanak aapan roop aap hee uparjaa. ||3|| 

O‟ Nanak, He Himself has created His Own Form. ||3|| 
Wahai Nanak, Dia sendiri telah menciptakan bentukNya sendiri. 

|| 3 || 



383 
 

ਜਹ ਤਨਰਭਲ ੁਰਖੁ ੁਰਖ ਤਤ ਹਤਾ ॥ 

jah nirmal purakh purakh pat hotaa. 
When the immaculate Being, the Master of mankind was all by 

Himself, 
Ketika Makhluk yang tidak bernoda, Tuan semua manusia adalah 

Dia sendiri, 
 

ਤਹ ਤਫਨੁ ਭਲੁ ਕਹਹੁ ਤਕਆ ਧਤਾ ॥ 

tah bin mail kahhu ki-aa Dhotaa. 
there was no filth of sins, so what was there to be washed clean? 

tidak ada kotoran dosa, jadi apa yang harus dicuci bersih? 
 

ਜਹ ਤਨਰੁੰਜਨ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ਤਨਰਫਾਨ ॥ 

jah niranjan nirankaar nirbaan. 
When there was only the immaculate, formless, and desire-free 

God, 
Ketika hanya ada Tuhan yang tak bernoda, tidak berbentuk, dan 

bebas dari keinginan, 
 

ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਭਾਨ ਕਉਨ ਅਤਬਭਾਨ ॥ 

tah ka-un ka-o maan ka-un abhimaan. 
then who had self esteem and who had ego? 

lalu siapa yang mempunyai harga diri dan siapa yang mempunyai 
ego? 

 

ਜਹ ਸਰੂ ਕਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥ 

jah saroop kayval jagdees. 
When there was only the Master of the Universe, 

Ketika hanya ada Pemilik Alam Semesta 
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ਤਹ ਛਲ ਤਛਦਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥ 

tah chhal chhidar lagat kaho kees. 
then who was tainted by fraud and sin? 

lalu siapa yang dicemari oleh penipuan dan dosa? 
 

ਜਹ ਜਤਤ ਸਰੂੀ ਜਤਤ ਸੁੰ ਤਗ ਸਭਾਵ ॥ 

jah jot saroopee jot sang samaavai. 
When the embodiment of Light (God) was immersed in His Own 

Light, 
Ketika perwujudan Cahaya (Tuhan) terbenam dalam Cahaya-Nya 

sendiri, 
 

ਤਹ ਤਕਸਤਹ ਬੂਖ ਕਵਨੁ ਤਤਰਤਾਵ ॥ 

tah kiseh bhookh kavan tariptaavai. 
then who was longing for Maya, and who was satisfied? 

lalu siapa yang teringinkan Maya, dan siapa yang berpuas hati? 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

karan karaavan karnaihaar. 
The Creator is the doer of everything and the Cause of all 

causes. 

Pencipta adalah pelaku segala-galanya dan Penyebab segala 
sebab. 

 

ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕਾ ਨਾਤਹ ਸੁਭਾਰੁ ॥੪॥ 

naanak kartay kaa naahi sumaar. ||4|| 

O Nanak, the Creator is beyond estimation ||4|| 
Wahai Nanak, Pencipta itu di luar jangkaan || 4 || 
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ਜਫ ਅਨੀ ਸਬਾ ਆਨ ਸੁੰ ਤਗ ਫਨਾਈ ॥ 

jab apnee sobhaa aapan sang banaa-ee. 
When He contained His Glory within Himself, 

Ketika Dia megawal Kemuliaan-Nya di dalam Diri-Nya, 
 

ਤਫ ਕਵਨ ਭਾਇ ਫਾ ਤਭਤਰ ਸੁਤ ਬਾਈ ॥ 

tab kavan maa-ay baap mitar sut bhaa-ee. 
then who was mother, father, friend, child or sibling? 

lalu siapa ibu, ayah, rakan, anak atau saudara? 
 

ਜਹ ਸਰਫ ਕਲਾ ਆਤਹ ਰਫੀਨ ॥ 

jah sarab kalaa aapeh parbeen. 
When God Himself was ultimate in all the powers, 

Ketika Tuhan sendiri maha berkuasa dalam semua kekuatan, 
 

ਤਹ ਫਦ ਕਤਫ ਕਹਾ ਕਊ ਚੀਨ ॥ 

tah bayd katayb kahaa ko-oo cheen. 
then where was anybody reading the Vedas and katebas (the 

religious books)? 
lalu di mana ada orang yang membaca Veda dan Katebas (kitab-

kitab suci)? 
 

ਜਫ ਆਨ ਆ ੁਆਤ ਉਤਰ ਧਾਰ ॥ 

jab aapan aap aap ur Dhaarai. 
When He kept Himself, to His own self, 
Ketika Dia menjaga Diri, untuk diri-Nya 
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ਤਉ ਸਗਨ ਅਸਗਨ ਕਹਾ ਫੀਚਾਰ ॥ 

ta-o sagan apasgan kahaa beechaarai. 
then who considered omens to be good or bad? 

maka siapa yang menganggap petanda sebagaibaik atau buruk? 
 

ਜਹ ਆਨ ਊਚ ਆਨ ਆਤ ਨੇਰਾ ॥ 

jah aapan ooch aapan aap nayraa. 
When He Himself was the highest and Himself lower (in rank), 

Ketika Dia Sendiri adalah yang tertinggi dan Diri-Nya lebih 
rendah (dalam pangkat), 

 

ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀ ਚਰਾ ॥ 

tah ka-un thaakur ka-un kahee-ai chayraa. 
then who was the master, and who was the servant? 

lalu siapakah tuannya, dan siapa hamba? 
 

ਤਫਸਭਨ ਤਫਸਭ ਰਹ ਤਫਸਭਾਦ ॥ 

bisman bisam rahay bismaad. 
People are astounded by the amazing wonders of Your Creation. 
Orang ramai kagum dengan Penciptaan-Mu yang menakjubkan. 
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ਨਾਨਕ ਅਨੀ ਗਤਤ ਜਾਨਹੁ ਆਤ ॥੫॥ 

nanak apnee gat jaanhu aap. ||5|| 
Nanak says, O‟ God only You know Your state 

Nanak berkata, Wahai Tuhan hanya Engkau yang mengetahui 
keadaan-Mu 

 

ਜਹ ਅਛਲ ਅਛਦ ਅਬਦ ਸਭਾਇਆ ॥ 

jah achhal achhayd abhayd samaa-i-aa. 
When Undeceivable, Indestructible the Incomprehensible One 

was self-absorbed. 
Apabila Yang tidak dapat ditipu, tidak dapat dihancurkan ,tidak 

dapat difahami mementingkan diriNya sendiri. 
 

ਊਹਾ ਤਕਸਤਹ ਤਫਆਤ ਭਾਇਆ ॥ 

oohaa kiseh bi-aapat maa-i-aa. 
then who was swayed by Maya (worldly distractions)? 

lalu siapa yang terpengaruh oleh Maya (gangguan duniawi)? 
 

ਆਸ ਕਉ ਆਤਹ ਆਦਸੁ ॥ 

aapas ka-o aapeh aadays. 
When He paid homage to Himself, 

Ketika Dia memberi penghormatan kepada-diriNya, 
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ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਰਵਸੁ ॥ 

tihu gun kaa naahee parvays. 
then the three modes of Maya (power, vices and virtue) did not 

prevail. 
maka ketiga-tigakualiti Maya tidak wujud. 

 

ਜਹ ਕਤਹ ਕ ਕ ਬਗਵੁੰਤਾ ॥ 

jah aykeh ayk ayk bhagvantaa. 
When there was only the One, Supreme God alone, 

Ketika hanya ada Yang Satu, Tuhan Tertinggi sahaja, 
 

ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਤਚੁੰ ਤੁ ਤਕਸੁ ਲਾਗ ਤਚੁੰ ਤਾ ॥ 

tah ka-un achint kis laagai chintaa. 
then who was not anxious, and who felt anxiety? 

lalu siapa yang tidak cemas, dan siapa yang berasa cemas? 
 

ਜਹ ਆਨ ਆ ੁਆਤ ਤੀਆਰਾ ॥ 

jah aapan aap aap patee-aaraa. 
When only He Himself was there to please Him, 

Ketika hanya Dia sendiri yang ada untuk menyenangkan-Nya, 
 

ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥ 

tah ka-un kathai ka-un sunnaihaaraa. 
then who was the speaker and who was the listener? 
lalu siapa yang berbicara dan siapa pendengarnya? 
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ਫਹੁ ਫਅੁੰ ਤ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ॥ 

baho bay-ant ooch tay oochaa. 
He is vastly infinite and the highest of the high. 
Diatidak terbatas dan tertinggi dari yang tinggi. 

 

ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਉ ਆਤਹ ਹੂਚਾ ॥੬॥ 

naanak aapas ka-o aapeh pahoochaa. ||6|| 

O‟ Nanak, He alone can fathom Himself.||6|| 
Wahai Nanak, Hanya Dia yang dapat memahami Diri-Nya sendiri. 

|| 6 || 
 

ਜਹ ਆਤ ਰਤਚ ਰੁੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥ 

jah aap rachi-o parpanch akaar. 
When God fashioned this universe of visible form, 

Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan bentuk yang 
nyata, 

 

ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਭਤਹ ਕੀਨ  ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ 

tihu gun meh keeno bisthaar. 
He made the world subject to the three modes of Maya (vice, 

virtue, and power). 
Dia menjadikan dunia tunduk pada tiga kualiti Maya 

 

ਾੁ ੁੁੰ ਨੁ ਤਹ ਬਈ ਕਹਾਵਤ ॥ 

paap punn tah bha-ee kahaavat. 
Then the concept of sin and virtue came into existence. 

Kemudian konsep dosa dan kebaikan muncul. 
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ਕਊ ਨਰਕ ਕਊ ਸੁਰਗ ਫੁੰਛਾਵਤ ॥ 

ko-oo narak ko-oo surag banchhaavat. 
as a result, some went to hell and some yearned for heaven. 
akibatnya, ada yang masuk neraka dan ada yang merindukan 

syurga. 
 

ਆਲ ਜਾਲ ਭਾਇਆ ਜੁੰਜਾਲ ॥ 

aal jaal maa-i-aa janjaal. 
Domestic traps and entanglements of Maya, 

Perangkap domestik dan keterikatan dengan Maya, 
 

ਹਉਭ ਭਹ ਬਰਭ ਬ ਬਾਰ ॥ 

ha-umai moh bharam bhai bhaar. 
loads of egotism, attachment, doubt and fear, 

Dipenuhi dengan keegoan, keterikatan, keraguan dan ketakutan, 
 

ਦੂਖ ਸੂਖ ਭਾਨ ਅਭਾਨ ॥ 

dookh sookh maan apmaan. 
sorrows and pleasure, honor and dishonor, 

kesedihan dan kesenangan, penghormatan dan penghinaan, 
 

ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ਕੀ ਫਖ੍੍ਾਨ ॥ 

anik parkaar kee-o bakh-yaan. 
all these came to be described in various ways. 

semua ini dijelaskan dengan pelbagai cara. 
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ਆਨ ਖਲੁ ਆਤ ਕਤਰ ਦਖ ॥ 

aapan khayl aap kar daykhai. 
He beholds His play that He created Himself. 

Dia melihat permainan-Nya yang Dia ciptakan sendiri. 
 

ਖਲੁ ਸੁੰਕਚ ਤਉ ਨਾਨਕ ਕ ॥੭॥ 

khayl sankochai ta-o naanak aikai. ||7|| 

O‟ Nanak, when He winds up His play, then He is left alone by 
Himself. ||7|| 

Wahai Nanak, ketika Dia menyelesaikan permainan-Nya, maka 
Dia ditinggalkan sendirian oleh-Nya. || 7 || 

 

ਜਹ ਅਤਫਗਤੁ ਬਗਤੁ ਤਹ ਆਤ ॥ 

jah abigat bhagat tah aap. 
Wherever the invisible God‟s devotee is, He Himself is there. 

Di mana pun penyembah Tuhan yang tidak kelihatan berada, Dia 
sendiri ada di sana. 

 

ਜਹ ਸਰ ਾਸਾਰੁ ਸੁੰਤ ਰਤਾਤ ॥ 

jah pasrai paasaar sant partaap. 
He unfolds the expanse of His creation for the glory of His Saints. 

Dia membuka hamparan ciptaan-Nya untuk kemuliaan Orang 
Kudus-Nya. 
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ਦੁਹੂ ਾਖ ਕਾ ਆਤਹ ਧਨੀ ॥ 

duhoo paakh kaa aapeh Dhanee. 
He is the master of both sides (of His manifest and unmanifest 

forms). 
Dia adalah penguasa kedua-dua belah pihak (bentuk-bentuk 

yang nyata dan tidak nyata). 
 

ਉਨ ਕੀ ਸਬਾ ਉਨਹੂ ਫਨੀ ॥ 

un kee sobhaa unhoo banee. 
The glory of those saints behooves them alone. 

Kemuliaan orang-orang kudus ituhanya sesuai untuk mereka . 
 

ਆਤਹ ਕਉਤਕ ਕਰ ਅਨਦ ਚਜ ॥ 

aapeh ka-utak karai anad choj. 
He Himself performs His miracles and blissful frolics. 

Dia sendiri melakukan keajaiban-Nya dan aktiviti penuh 
kebahagian 

 

ਆਤਹ ਰਸ ਬਗਨ ਤਨਰਜਗ ॥ 

aapeh ras bhogan nirjog. 
He Himself enjoys pleasures, and yet He is not influenced by 

those pleasures. 
Dia sendiri menikmati kesenangan, namun Dia tidak dipengaruhi 

oleh kesenangan itu. 
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ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਆਨ ਨਾਇ ਲਾਵ ॥ 

jis bhaavai tis aapan naa-ay laavai. 
Whoever He pleases, He blesses with His Name, 

Sesiapa yang Dia kehendaki, Dia memberkati dengan Nama-Nya, 
 

ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਖਲ ਤਖਲਾਵ ॥ 

jis bhaavai tis khayl khilaavai. 
and whoever He wishes, He keeps them entangled in worldly 

pleasures. 
dan sesiapa yang Dia kehendaki, Dia membuat mereka terjerat 

dalam kesenangan duniawi. 
 

ਫਸੁਭਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤਲ  ॥ 

baysumaar athaah agnat atolai. 
O‟ infinite, unfathomable and eternal God, 

Wahai Tuhan yang tidak terhingga, tidak dapat difahami dan 
kekal abadi, 

 

ਤਜਉ ਫੁਲਾਵਹੁ ਤਤਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਫਲ  ॥੮॥੨੧॥ 

ji-o bulaavhu ti-o naanak daas bolai. ||8||21|| 
O‟ Nanak, as You direct Your devotees, that is how they speak. 

||8||21|| 
Wahai Nanak, ketika Engkau mengarahkan para penyembah-Mu, 

begitulah mereka berbicara. || 8 || 21 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
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ਜੀਅ ਜੁੰਤ ਕ ਠਾਕੁਰਾ ਆ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ 

jee-a jant kay thaakuraa aapay vartanhaar. 
O‟Master of all beings and creatures, You Yourself are prevailing 

everywhere. 
Wahai Tuan semua makhluk, Engkau sendiri wujud di semua 

tempat 
 

ਨਾਨਕ ਕ ਸਤਰਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਤਦਰਸਟਾਰ ॥੧॥ 

naanak ayko pasri-aa doojaa kah daristaar. ||1|| 

O‟ Nanak, God is All-pervading; besides Him, where is any other 
to be seen?||1|| 

Wahai Nanak, Tuhan Maha Kuasa; selain Dia, di mana lagi yang 
dapat dilihat? || 1 || 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਆਤ ਕਥ ਆਤ ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ॥ 

aap kathai aap sunnaihaar. 
God Himself is the speaker, and He Himself is the listener. 
Tuhan sendiri adalah pembicara, dan Dia sendiri adalah 

pendengar. 
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ਆਤਹ ਕੁ ਆਤ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ 

aapeh ayk aap bisthaar. 
He Himself is the One, and He Himself is the many. (prevailing in 

his creation) 
Dia sendiri adalah Yang Satu, dan Dia sendiri adalah banyak. 

(berlaku dalam ciptaannya) 
 

ਜਾ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਾ ਤਸਰਸਤਟ ਉਾ ॥ 

jaa tis bhaavai taa sarisat upaa-ay. 
When it so pleases Him, He creates the world, 
Apabila disukaiNya, Dia menciptakan dunia, 

 

ਆਨੈ ਬਾਣ ਲ ਸਭਾ ॥ 

aapnai bhaanai la-ay samaa-ay. 
and when it so pleases, He absorbs it back into Himself. 

dan apabila ia berkenan, Dia menyerapnya kembali ke dalam 
diriNya. 

 

ਤੁਭ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਹਇ ॥ 

tum tay bhinn nahee kichh ho-ay. 
O‟ God, there is nothing outside of You. 

Wahai Tuhan, tidak ada apa-apa di luar-Mu. 
 

ਆਨ ਸੂਤਤ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਰਇ ॥ 

aapan soot sabh jagat paro-ay. 
You have kept the entire world subject to Your command. 

Engkau telah menjadikan seluruh dunia tunduk pada perintah-
Mu. 
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ਜਾ ਕਉ ਰਬ ਜੀਉ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥ 

jaa ka-o parabh jee-o aap bujhaa-ay. 
Whom God Himself enables someone to understand this concept, 

Yang Tuhan sendiri memungkinkan seseorang memahami 
konsep ini, 

 

ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਸਈ ਜਨੁ ਾ ॥ 

sach naam so-ee jan paa-ay. 
that person alone realizes the eternal Naam 

orang itu sahaja yang menyedari Naam yang abadi 
 

ਸ ਸਭਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਫਤਾ ॥ 

so samadrasee tat kaa baytaa. 
Such a person looks impartially upon all, and is the knower of 

reality. 
Orang seperti itu memandang adil terhadap semua orang, dan 

merupakan orang yang mengetahui realiti. 
 

ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਜਤਾ ॥੧॥ 

naanak sagal sarisat kaa jaytaa. ||1|| 
O‟ Nanak, he is the conqueror of the entire world. ||1|| 
Wahai Nanak, dia adalah penakluk seluruh dunia. || 1 || 

 

ਜੀਅ ਜੁੰਤਰ ਸਬ ਤਾ ਕ ਹਾਥ ॥ 

jee-a jantar sabh taa kai haath. 
All beings and creatures are under His command. 

Semua manusia dan makhluk berada di bawah perintah-Nya. 
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ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕ ਨਾਥੁ ॥ 

deen da-i-aal anaath ko naath. 
He is Merciful to the meek, and the support of the helpless. 
Dia Maha Penyayang kepada orang yang lemah lembut, dan 

penyokong kepada yang tidak berdaya. 
 

ਤਜਸੁ ਰਾਖ ਤਤਸੁ ਕਇ ਨ ਭਾਰ ॥ 

jis raakhai tis ko-ay na maarai. 
No one can destroy the one who is protected by God. 

Tidak ada yang dapat menghancurkan orang yang dilindungi 
Tuhan. 

 

ਸ ਭੂਆ ਤਜਸੁ ਭਨਹੁ ਤਫਸਾਰ ॥ 

so moo-aa jis manhu bisaarai. 
However, consider one spiritually dead whom God forsakes. 
Namun, anggaplah seorang yang mati secara rohani yang 

ditinggalkan oleh Tuhan. 
 

ਤਤਸੁ ਤਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕ ਜਾਇ ॥ 

tis taj avar kahaa ko jaa-ay. 
Forsaking Him, where else could anyone go? 

Mengabaikan Dia, ke mana lagi mereka boleh pergi? 
 

ਸਬ ਤਸਤਰ ਕੁ ਤਨਰੁੰਜਨ ਰਾਇ ॥ 

sabh sir ayk niranjan raa-ay. 
The immaculate supreme God is the protector of all. 

Tuhan tertinggi yang tak bernoda adalah pelindung semua. 
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ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਤ ਜਾ ਕ ਸਬ ਹਾਤਥ ॥ 

jee-a kee jugat jaa kai sabh haath. 
He controls all the secrets of all creatures. 

Dia mengawalrahsia semua makhluk. 
 

ਅੁੰਤਤਰ ਫਾਹਤਰ ਜਾਨਹੁ ਸਾਤਥ ॥ 

antar baahar jaanhu saath. 
Know that God is always with you within and without. 

Ketahuilah bahawa Tuhan sentiasa bersamamu di dalam dan di 
luar. 

 

ਗੁਨ ਤਨਧਾਨ ਫਅੁੰ ਤ ਅਾਰ ॥ 

gun niDhaan bay-ant apaar. 
who is the treasure of virtues, Infinite and Endless, 

yang merupakan harta kebaikan, tidak terbatas dan tidak 
berkesudahan, 

 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਫਤਲਹਾਰ ॥੨॥ 

nanak daas sadaa balihaar.||2|| 
O‟ Nanak, God‟s devotees are forever dedicated to Him. ||2|| 
Wahai Nanak, para penyembah Tuhan selamanya berdedikasi 

kepada-Nya. || 2 || 
 

ੂਰਨ ੂਤਰ ਰਹ ਦਇਆਲ ॥ 

pooran poor rahay da-i-aal. 
The Perfect, Merciful God is pervading everywhere, 

Tuhan yang Maha Sempurna dan Penyayang meresap ke mana-
mana 
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ਸਬ ਊਤਰ ਹਵਤ ਤਕਰਾਲ ॥ 

sabh oopar hovat kirpaal. 
and His kindness extends to all. 

dan kebaikan-Nya meluas kepada semua. 
 

ਅਨੇ ਕਰਤਫ ਜਾਨੈ ਆਤ ॥ 

apnay kartab jaanai aap. 
He Himself knows His own ways. 

Dia sendiri tahu cara-cara-Nya sendiri. 
 

ਅੁੰਤਰਜਾਭੀ ਰਤਹ ਤਫਆਤ ॥ 

antarjaamee rahi-o bi-aap. 
The knower of our thinking, is pervading everywhere. 

Yang Mengetahui pemikiran kita, meresap ke mana-mana. 
 

ਰਤਤਾਲ  ਜੀਅਨ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ 

paratipaalai jee-an baho bhaat. 
He cherishes His living beings in so many ways. 

Dia menghargai makhluk-Nya dengan banyak cara. 
 

ਜ ਜ ਰਤਚ ਸੁ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਤਤ ॥ 

jo jo rachi-o so tiseh Dhi-aat. 
Whosoever He has created, meditates on Him. 

Sesiapa yang Dia ciptakan, bermeditasi lah pada-Nya. 
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ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. 
Whoever pleases Him, He unites that person with Him, 

Sesiapa yang menyenangkan-Nya, Dia menyatukan orang itu 
dengan-Nya, 

 

ਬਗਤਤ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 

bhagat karahi har kay gun gaa-ay. 
and such persons worship Him by singing His praises. 
dan orang-orang seperti itu menyembah-Nya dengan 

menyanyikan puji-pujian-Nya. 
 

ਭਨ ਅੁੰਤਤਰ ਤਫਸਵਾਸੁ ਕਤਰ ਭਾਤਨਆ ॥ 

man antar biswas kar maani-aa. 
The one who with heartfelt faith has believed in Him, 
Orang yang memiliki kepercayaan sepenuh hati telah 

mempercayai Dia, 
 

ਕਰਨਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥ 

karanhaar nanak ik jaani-aa. ||3|| 
O‟ Nanak, he has realized the one Creator ||3|| 

Wahai Nanak, dia telah menyedari Pencipta yang satu || 3 || 
 

ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਕ ਨਾਇ ॥ 

jan laagaa har aikai naa-ay. 
A devotee who is attuned only to God‟s Name, 

Seorang penyembah yang hanya terikat dengan Nama Tuhan, 
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ਤਤਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਤਫਰਥੀ ਜਾਇ ॥ 

tis kee aas na birthee jaa-ay. 
his desires do not go in vain. 

keinginannya tidak menjadi sia-sia. 
 

ਸਵਕ ਕਉ ਸਵਾ ਫਤਨ ਆਈ ॥ 

sayvak ka-o sayvaa ban aa-ee. 
It behoves a devotee to meditate on God and serve His creation. 
Ia memerlukan seorang pemuja untuk bermeditasi pada Tuhan 

dan melayani ciptaan-Nya. 
 

ਹੁਕਭੁ ਫੂਤਝ ਰਭ ਦੁ ਾਈ ॥ 

hukam boojh param pad paa-ee. 
By understanding God‟s will he obtains the supreme spiritual 

state. 
Dengan memahami kehendak Tuhan, dia memperoleh tahap 

rohani tertinggi. 
 

ਇਸ ਤ ਊਤਰ ਨਹੀ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

is tay oopar nahee beechaar 

There is no better contemplation than meditating on God‟s Name 
for those, 

Tiada renungan yang lebih baik daripada bermeditasi pada Nama 
Tuhan bagi mereka, 
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ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਫਤਸਆ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰੁ ॥ 

jaa kai man basi-aa nirankaar 
in whose mind dwells the formless God. 

dalam fikirannya bertempat Tuhan yang tidak berbentuk. 
 

ਫੁੰਧਨ ਤਤਰ ਬ ਤਨਰਵਰ ॥ 

banDhan tor bha-ay nirvair. 
Breaking the bonds of Maya, they become free from enmity, 
Memutuskan ikatan Maya, mereka bebas dari permusuhan, 

 

ਅਨਤਦਨੁ ੂਜਤਹ ਗੁਰ ਕ ਰ ॥ 

an-din poojeh gur kay pair. 
and they always respectfully follow the Guru‟s advice. 

dan mereka sentiasa dengan hormatnya mengikuti nasihat Guru. 
 

ਇਹ ਲਕ ਸੁਖੀ ਰਲਕ ਸੁਹਲ  ॥ 

ih lok sukhee-ay parlok suhaylay. 
They are at peace in this world, and in the next, 
Mereka damai di dunia ini, dan dunia seterusnya, 

 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਤਬ ਆਤਹ ਭਲ  ॥੪॥ 

naanak har parabh aapeh maylay. ||4|| 

O‟ Nanak, God has Himself united them with Him.||4|| 
Wahai Nanak, Tuhan telah menyatukan mereka dengan Dia. 

 || 4 || 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਭਤਲ ਕਰਹੁ ਅਨੁੰ ਦ ॥ 

saaDh sang mil karahu anand. 
Join the Company of the Saints, and enjoy the true bliss. 

Sertailah pergaulan dengan Orang Kudus, dan nikmati 
kebahagiaan sejati. 

 

ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਰਬ ਰਭਾਨੁੰ ਦ ॥ 

gun gaavhu parabh parmaanand. 
Sing the praises of God, the embodiment of supreme bliss. 

Nyanyikan puji-pujian Tuhan, perwujudan kebahagiaan tertinggi. 
 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

raam naam tat karahu beechaar. 
Contemplate on the essence of God‟s Name, 

Renungkan intipati Nama Tuhan, 
 

ਦੁਲਬ ਦਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥ 

darulabh dayh kaa karahu uDhaar. 
and redeem this human body, so difficult to obtain. 

dan tebuslah tubuh manusia ini, begitu sukar diperoleh. 
 

ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਫਚਨ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

amrit bachan har kay gun gaa-o. 
Recite with reverence the ambrosial hymns of God‟s Praises; 

Bacalah dengan hormat pujian bakti (lagu keagamaan)Tuhan; 
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ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ॥ 

paraan taran kaa ihai su-aa-o. 
this is the only way to save your lifefrom vices. 

ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawamu 
dari kejahatan. 

 

ਆਠ ਹਰ ਰਬ ਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥ 

aath pahar parabh paykhahu nayraa. 
Feel the presence of God within you, twenty-four hours a day. 
Rasakan kehadiran Tuhan dalam dirimu, dua puluh empat jam 

sehari. 
 

ਤਭਟ ਅਤਗਆਨੁ ਤਫਨਸ ਅੁੰਧਰਾ ॥ 

mitai agi-aan binsai anDhayraa. 
your ignorance shall depart, and darkness of Maya shall be 

dispelled. 
kejahilanmu akan lenyap, dan kegelapan Maya akan hilang. 

 

ਸੁਤਨ ਉਦਸੁ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵਹੁ ॥ 

sun updays hirdai basaavhu. 
Listen to the Guru‟s teachings and enshrine them in your heart, 

Dengar ajaran Guru dan abadikannya di dalam hatimu, 
 

ਭਨ ਇਛ ਨਾਨਕ ਪਲ ਾਵਹੁ ॥੫॥ 

man ichhay nanak fal paavhu. ||5|| 
O‟ Nanak, all your desires shall be fulfilled. ||5|| 

Wahai Nanak, semua keinginanmu akan dipenuhi. || 5 || 
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ਹਲਤੁ ਲਤੁ ਦੁਇ ਲਹੁ ਸਵਾਤਰ ॥ 

halat palat du-ay layho savaar. 
Embellish both this world and the next, 

Hiaskan kedua-dua dunia ini dan seterusnya, 
 

ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਅੁੰਤਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

raam naam antar ur Dhaar. 
by enshrining God‟s Name deep within your heart. 

dengan mengabadikan Nama Tuhan jauh di dalam hatimu. 
 

ੂਰ ਗੁਰ ਕੀ ੂਰੀ ਦੀਤਖਆ ॥ 

pooray gur kee pooree deekhi-aa. 
Perfect is the Teaching of the Perfect Guru. 

Sempurna adalah ajaran Guru yang Sempurna. 
 

ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਤਤਸੁ ਸਾਚੁ ਰੀਤਖਆ ॥ 

jis man basai tis saach pareekhi-aa. 
The person in whose heart it dwells, realizes the eternal God 

Orang yang di dalam hatinya ia menetap, menyedari Tuhan yang 
kekal 

 

ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

man tan naam japahu liv laa-ay. 
With your mind and body, recite the Naam lovingly and attune 

yourself to it. 
Dengan fikiran dan badanmu, lafazkan Naam dengan penuh 

kasih sayang dan sesuaikan dirimu dengannya. 
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ਦੂਖੁ ਦਰਦ ੁਭਨ ਤ ਬਉ ਜਾਇ ॥ 

dookh darad man tay bha-o jaa-ay. 
Sorrow, pain and fear from the mind shall depart. 

Kesedihan, keperitan dan ketakutan dari fikiran akan hilang. 
 

ਸਚੁ ਵਾਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਾਰੀ ॥ 

sach vaapaar karahu vaapaaree. 
O‟ mortal, do the true trade of meditating on God‟s Name, 

Wahai manusia, lakukan perdagangan sejati dengan bermeditasi 
atas Nama Tuhan, 

 

ਦਰਗਹ ਤਨਫਹ ਖ ਤੁਭਾਰੀ ॥ 

dargeh nibhai khayp tumaaree. 
so that the merchandise (wealth of Naam) is duly approved in 

God‟s court. 
supaya barang dagangan (kekayaan Naam) disetujui dengan 

sewajarnya di mahkamah Tuhan. 
 

ਕਾ ਟਕ ਰਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

aykaa tayk rakhahu man maahi. 
Keep in mind, the real support of God, 

Perlu diingat, Sokongan Tuhan yang sebenarnya, 
 

ਨਾਨਕ ਫਹੁਤਰ ਨ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥੬॥ 

nanak bahur na aavahi jaahi. ||6|| 

O‟ Nanak, you shall be free from the cycles of birth and 
death.|6|| 

Wahai Nanak, kau akan bebas dari kitaran kelahiran dan 
kematian. | 6 || 
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ਤਤਸ ਤ ਦੂਤਰ ਕਹਾ ਕ ਜਾਇ ॥ 

tis tay door kahaa ko jaa-ay. 
Where can anyone go, to get away from Him? 

Ke mana sesiapa boleh pergi, untuk menjauhkan diri dari Dia? 
 

ਉਫਰ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ubrai raakhanhaar Dhi-aa-ay. 
One is saved only by meditating on the Protector God. 

Seseorang diselamatkan hanya dengan bermeditasi pada Tuhan 
Pelindung. 

 

ਤਨਰਬਉ ਜ ਸਗਲ ਬਉ ਤਭਟ ॥ 

nirbha-o japai sagal bha-o mitai. 
Meditating on the Fearless God, all fear departs, 

Bermeditasi pada Tuhan yang bebas ketakutan, semua ketakutan 
pergi, 

 

ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਰਾਣੀ ਛੁਟ ॥ 

parabh kirpaa tay paraanee chhutai. 
(because) by God's Grace alone, the mortal is released from all 

fear. 
(kerana) dengan Belas Kasih Tuhan saja, manusia dibebaskan 

dari segala ketakutan. 
 

ਤਜਸੁ ਰਬੁ ਰਾਖ ਤਤਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ॥ 

jis parabh raakhai tis naahee dookh. 
One who is protected by God never suffers in any sorrow. 

Orang yang dilindungi Tuhan tidak pernah menderita dalam 
kesedihan. 
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ਨਾਭੁ ਜਤ ਭਤਨ ਹਵਤ ਸੂਖ ॥ 

naam japat man hovat sookh. 
By meditating on Naam with love and devotion, the mind 

becomes peaceful. 
Dengan bermeditasi pada Naam dengan cinta dan pengabdian, 

fikiran menjadi tenang. 
 

ਤਚੁੰ ਤਾ ਜਾਇ ਤਭਟ ਅਹੁੰਕਾਰੁ ॥ 

chintaa jaa-ay mitai ahaNkaar. 
Anxiety departs, and ego is eliminated. 

Kegelisahan hilang, dan ego disingkirkan. 
 

ਤਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਇ ਨ ਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥ 

tis jan ka-o ko-ay na pahuchanhaar. 
No one can compare himself with that devotee of God. 

Tidak ada sesiapa yang dapat membandingkan dirinya dengan 
penyembah Tuhan itu. 

 

ਤਸਰ ਊਤਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ 

sir oopar thaadhaa gur sooraa. 
The one who is protected by the all powerful God, 

Orang yang dilindungi oleh Tuhan yang maha kuasa, 
 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਕਾਰਜ ੂਰਾ ॥੭॥ 

naanak taa kay kaaraj pooraa. ||7|| 

O‟ Nanak, all his tasks are accomplished.||7|| 
Wahai Nanak, semua tugasannya terlaksana. || 7 || 
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ਭਤਤ ੂਰੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਜਾ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ॥ 

mat pooree amrit jaa kee darisat. 
God, whose wisdom is perfect, and whose glance is ambrosial, 

Tuhan, yang kebijaksanaannya sempurna, dan yang 
pandangannya bersifat suci murni, 

 

ਦਰਸਨੁ ਖਤ ਉਧਰਤ ਤਸਰਸਤਟ ॥ 

darsan paykhat uDhrat sarisat. 
beholding His Vision (acquiring His Virtues), the world is saved. 

melihat Visi-Nya (memperoleh Kebaikan-Nya), dunia 
diselamatkan. 

 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਜਾ ਕ ਅਨੂ ॥ 

charan kamal jaa kay anoop. 
God, whose virtues are incomparably great, 

Tuhan, yang kebaikannya sangat besar, 
 

ਸਪਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੁੰ ਦਰ ਹਤਰ ਰੂ ॥ 

safal darsan sundar har roop. 
beauteous is His Form and most rewarding is His sight. 

cantik adalah Bentuk-Nya dan yang paling memanfaatkan adalah 
pandangan-Nya. 

 

ਧੁੰ ਨੁ ਸਵਾ ਸਵਕੁ ਰਵਾਨੁ ॥ 

Dhan sayvaa sayvak parvaan. 
Blessed is his devotion, and acceptable is that devotee in God‟s 

court. 
Diberkati adalah pengabdiannya, dan penyembah itu diterima di 

mahkamah Tuhan. 
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ਅੁੰਤਰਜਾਭੀ ੁਰਖੁ ਰਧਾਨੁ ॥ 

antarjaamee purakh parDhaan. 
God, the inner-knower is the most exalted Supreme Being. 

Tuhan, yang mengetahui batin adalah Makhluk Tertinggi yang 
dimuliakan. 

 

ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸੁ ਹਤ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

jis man basai so hot nihaal. 
The one, within whose mind God dwells, becomes blissfully 

happy. 
Orang itu,yang di dalam fikirannya Tuhan menetap, menjadi 

bahagia. 
 

ਤਾ ਕ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥ 

taa kai nikat na aavat kaal. 
The fear of death does not draw near him. 

Ketakutan akan kematian tidak menghampirinya. 
 

ਅਭਰ ਬ ਅਭਰਾ ਦੁ ਾਇਆ ॥ 

amar bha-ay amraa pad paa-i-aa. 
They have become immortal, and have received an immortal 

status, 
Mereka telah menjadi abadi, dan telah menerima status abadi, 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥ 

saaDhsang naanak har Dhi-aa-i-aa. ||8||22|| 
O‟ Nanak, by meditating on God in the holy congregation. 

||8||22|| 
Wahai Nanak, dengan bermeditasi kepada Tuhan dalam sidang 

suci. || 8 || 22 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
 

ਤਗਆਨ ਅੁੰਜਨੁ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਅਤਗਆਨ ਅੁੰਧਰ ਤਫਨਾਸੁ ॥ 

gi-aan anjan gur dee-aa agi-aan anDhayr binaas. 
When the Guru blesses one with ointment of Divine wisdom, the 

darkness of hisignorance is dispelled. 
Ketika Guru memberkati seseorang dengan ubat kebijaksanaan 

Ilahi, kegelapan kejahilannya akan hilang. 
 

ਹਤਰ ਤਕਰਾ ਤ ਸੁੰਤ ਬਤਟਆ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਰਗਾਸੁ ॥੧॥ 

har kirpaa tay sant bhayti-aa naanak man pargaas. ||1|| 

O‟ Nanak, by God‟s Grace, when one meets with the true Guru, 
his mind gets enlightened by divine knowledge||1|| 

Wahai Nanak, dengan belas kasih Tuhan, ketika seseorang 
bertemu dengan Guru sejati, fikirannya diberikan pencerahan 

dengan pengetahuan Ilahi ||1|| 



412 
 

 
 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

ashtapadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ਸੁੰਤਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰਤਤਰ ਰਬੁ ਡੀਠਾ ॥ 

satsang antar parabh deethaa. 
In the Holy Congregation, One who has realized God within the 

self, 
Di dalam Sidang Suci, Orang yang telah menyedari Tuhan dalam 

diri, 
 

ਨਾਭੁ ਰਬੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਭੀਠਾ ॥ 

naam parabhoo kaa laagaa meethaa 
starts adoring God‟s Name. 
mula memuja Nama Tuhan. 

 

ਸਗਲ ਸਤਭਗਰੀ ਕਸੁ ਘਟ ਭਾਤਹ ॥ 

sagal samagri aykas ghat maahi. 
This person sees everything of the world contained in God 

Almighty, 
Orang ini melihat segala yang ada di dunia terkandung di dalam 

Tuhan yang Maha Kuasa, 
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ਅਤਨਕ ਰੁੰਗ ਨਾਨਾ ਤਦਰਸਟਾਤਹ ॥ 

anik rang naanaa daristaahi. 
and countless phenomena of different colors and forms 

emanating from Him. 
dan fenomena yang tidak terkira dari pelbagai warna dan bentuk 

yang berasal dari-Nya. 
 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਰਬ ਕਾ ਨਾਭੁ ॥ 

na-o niDh amrit parabh kaa naam. 
God‟s ambrosial Name is like the nine treasures of the world, 
Nama suci murni Tuhan adalah seperti sembilan harta dunia, 

 

ਦਹੀ ਭਤਹ ਇਸ ਕਾ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥ 

dayhee meh is kaa bisraam. 
and It dwells in the human body itself. 

dan ia menetap di dalam tubuh manusia itu sendiri. 
 

ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥ 

sunn samaaDh anhat tah naad. 
In the state of deepest meditation, the non-stop celestial music 

keeps playing. 
Dalam keadaan meditasi yang paling dalam, muzik cakerawala 

tanpa henti terus bermain. 
 

ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਤਫਸਭਾਦ ॥ 

kahan na jaa-ee achraj bismaad. 
The bliss of such a wonderful ecstasy cannot be described. 
Kebahagiaan yang begitu indah tidak dapat digambarkan. 
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ਤਤਤਨ ਦਤਖਆ ਤਜਸ ੁਆਤ ਤਦਖਾ ॥ 

tin daykhi-aa jis aap dikhaa-ay. 
The one whom God Himself shows, experiences this bliss. 

Orang yang Tuhan sendiri tunjukkan, merasai kebahagiaan ini. 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਸਝੀ ਾ ॥੧॥ 

naanak tis jan sojhee paa-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, God grants this understanding to such a devotee only. 
||1|| 

Wahai Nanak, Tuhan memberikan pengertian ini hanya kepada 
penyembah itu. || 1 || 

 

ਸ ਅੁੰਤਤਰ ਸ ਫਾਹਤਰ ਅਨੁੰ ਤ ॥ 

so antar so baahar anant. 
The Infinite God is both within and the same God is outside also. 
Tuhan yang tidak terbatas ada di dalam dan Tuhan yang sama 

ada di luar juga. 
 

ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਫਆਤ ਰਤਹਆ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

ghat ghat bi-aap rahi-aa bhagvant. 
God is pervading in each and every heart. 

Tuhan meresap di setiap hati. 
 

ਧਰਤਨ ਭਾਤਹ ਆਕਾਸ ਇਆਲ ॥ 

Dharan maahi aakaas pa-i-aal. 
He is pervading earth, in the sky and in the nether regions. 

Dia meresap di bumi, langit dan di wilayah bawah. 



415 
 

 

ਸਰਫ ਲਕ ੂਰਨ ਰਤਤਾਲ ॥ 

sarab lok pooran partipaal. 
He is the perfect sustainer of all worlds. 

Dia adalah penyokong yang sempurna kepada semua dunia. 
 

ਫਤਨ ਤਤਤਨ ਰਫਤਤ ਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥ 

ban tin parbat hai paarbarahm. 
The Supreme God is permeating in the forests, fields and 

mountains. 
Tuhan Yang Tertinggi meresap di hutan, ladang dan gunung. 

 

ਜਸੀ ਆਤਗਆ ਤਸਾ ਕਰਭੁ ॥ 

jaisee aagi-aa taisaa karam. 
As is His command, so is the deed of the creature. 
Seperti perintah-Nya, begitulah perbuatan makhluk. 

 

ਉਣ ਾਣੀ ਫਸੁੰ ਤਰ ਭਾਤਹ ॥ 

pa-un paanee baisantar maahi. 
He permeates the wind, the water and the fire. 

Dia meresapke dalam angin, air dan api. 
 

ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਦਹ ਤਦਸ ਸਭਾਤਹ ॥ 

chaar kunt dah disay samaahi. 
He pervades in the four corners and in the ten directions (exists 

everywhere). 
Dia meresap ke dalam empat penjuru dan ke dalam sepuluh arah 

(ada di mana-mana). 



416 
 

 

ਤਤਸ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਨਹੀ ਕ ਠਾਉ ॥ 

tis tay bhinn nahee ko thaa-o. 
There is no place where He is not. 

Tidak ada tempat di mana Dia tidak berada. 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਾਉ ॥੨॥ 

gur parsaad naanak sukh paa-o. ||2|| 

O‟ Nanak, peace is received by the Guru's Grace. ||2|| 
Wahai Nanak, kedamaian diterima dengan Belas Kasih Guru. || 2 

|| 
 

ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ ਭਤਹ ਦਖੁ ॥ 

bayd puraan simrit meh daykh. 
Behold Him in the teachings of Vedas, the Puranas and the 

Smritis. 
Lihatlah Dia dalam ajaran Veda, Puranas dan Smritis. 

 

ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਤਰ ਭਤਹ ਕੁ ॥ 

sasee-ar soor nakh-yatar meh ayk. 
The same One is permeating in the moon, the sun and the stars. 

Yang sama meresap di bulan, matahari dan bintang. 
 

ਫਾਣੀ ਰਬ ਕੀ ਸਬੁ ਕ ਫਲ  ॥ 

banee prabh kee sabh ko bolai. 
Everyone utters God‟s word, 

Semua orang mengucapkan kata-kata Tuhan, 
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ਆਤ ਅਡਲੁ ਨ ਕਫਹੂ ਡਲ  ॥ 

aap adol na kabhoo dolai. 
But despite being present in all, He Himself is unshakable and 

never wavers. 
Tetapi walaupun hadir dalam semua, Dia sendiri tidak tergoyah 

dan tidak pernah goyah. 
 

ਸਰਫ ਕਲਾ ਕਤਰ ਖਲ  ਖਲ ॥ 

sarab kalaa kar khaylai khayl. 
After creating all powers, He is playing the worldly games. 
Setelah mencipta semua kekuatan, Dia bermain permainan 

duniawi. 
 

ਭਤਲ ਨ ਾਈ ਗੁਣਹ ਅਭਲ ॥ 

mol na paa-ee-ai gunah amol. 
His virtues are invaluable and His eminence cannot be assessed. 

Kebaikan-Nya tidak ternilai dan keunggulan-Nya tidak dapat 
dinilai. 

 

ਸਰਫ ਜਤਤ ਭਤਹ ਜਾ ਕੀ ਜਤਤ ॥ 

sarab jot meh jaa kee jot. 
He, whose light illuminates all creatures, 

Dia, yang cahayanya menerangi semua makhluk, 
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ਧਾਤਰ ਰਤਹ ਸੁਆਭੀ ਤਤ ਤਤ ॥ 

Dhaar rahi-o su-aamee ot pot. 
that Master is providing support to all through and through. 

Guru ituyang memberikan sepenuh sokongan kepada semua. 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਬਰਭ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ 

gur parsaad bharam kaa naas. 
They, whose doubt is dispelled by the Guru‟s grace. 

Mereka, yang keraguannya dihapuskan oleh belas kasih Guru. 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਭਤਹ ਹੁ ਤਫਸਾਸੁ ॥੩॥ 

naanak tin meh ayhu bisaas. ||3|| 
O‟ Nanak, they firmly believe that God is omnipotent. ||3|| 

Wahai Nanak, mereka yakin bahawa Tuhan itu maha kuasa. || 3 
|| 
 

ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਖਨੁ ਸਬ ੁਫਰਹਭ ॥ 

sant janaa kaa paykhan sabh barahm. 
The Saints behold God everywhere. 

Orang Kudus melihat Tuhan di mana-mana. 
 

ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਕ ਤਹਰਦ ਸਤਬ ਧਰਭ ॥ 

sant janaa kai hirdai sabh Dharam. 
In the heart of the Saints, all thoughts that arise are of 

righteousness. 
Di dalam hati para Orang Kudus, semua pemikiran yang timbul 

adalah kebenaran. 
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ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਤਹ ਸੁਬ ਫਚਨ ॥ 

sant janaa suneh subh bachan. 
The Saints listen words of goodness only, 

Orang Kudus hanya mendengar kata-kata kebaikan, 
 

ਸਰਫ ਤਫਆੀ ਰਾਭ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚਨ ॥ 

sarab bi-aapee raam sang rachan. 
and always remain absorbed in the all-pervading God. 

dan sentiasa kekal diserapdalam Tuhan yang menyeluruh. 
 

ਤਜਤਨ ਜਾਤਾ ਤਤਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥ 

jin jaataa tis kee ih rahat. 
Such is the way of life of the one who has realized God 

Begitulah cara hidup orang yang telah mengenal Tuhan 
 

ਸਤਤ ਫਚਨ ਸਾਧੂ ਸਤਬ ਕਹਤ ॥ 

sat bachan saaDhoo sabh kahat. 
that saint utters only the divine words (words of God‟s praises). 

orang kudus hanya mengucapkan kata-kata Ilahi(kata-kata 
pujian Tuhan). 

 

ਜ ਜ ਹਇ ਸਈ ਸੁਖੁ ਭਾਨੈ ॥ 

jo jo ho-ay so-ee sukh maanai. 
Whatever happens, he peacefully accepts. 

Apa sahaja yang berlaku, dia menerimanya dengan tenang. 
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ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਰਬੁ ਜਾਨੈ ॥ 

karan karaavanhaar parabh jaanai. 
He knows, God as the Doer, the Cause of causes. 

Dia tahu, Tuhan sebagai Pelaku, Penyebab kepada sebab-sebab . 
 

ਅੁੰਤਤਰ ਫਸ ਫਾਹਤਰ ਬੀ ਹੀ ॥ 

antar basay baahar bhee ohee. 
He believes that the same God who dwells within is also outside. 

Dia percaya bahawa Tuhan yang sama yang tinggal di dalam 
juga ada di luar. 

 

ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦਤਖ ਸਬ ਭਹੀ ॥੪॥ 

naanak darsan daykh sabh mohee. ||4|| 

O‟ Nanak, beholding this all pervading sight of God, the entire 
world is fascinated. ||4|| 

Wahai Nanak, melihat semua pandangan Tuhan ini, seluruh 
dunia terpesona.||4|| 

 

ਆਤ ਸਤਤ ਕੀਆ ਸਬ ੁਸਤਤ ॥ 

aap sat kee-aa sabh sat. 
He Himself is True, and all that He has made is also True and not 

an illusion. 
Dia Sendiri adalah Benar, dan semua yang Dia buat juga adalah 

Benar dan bukan khayalan. 
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ਤਤਸੁ ਰਬ ਤ ਸਗਲੀ ਉਤਤਤ ॥ 

tis parabh tay saglee utpat. 
The entire creation has originated from God. 

Seluruh ciptaan berasal dari Tuhan. 
 

ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਾ ਕਰ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ 

tis bhaavai taa karay bisthaar. 
As it pleases Him, He creates the expanse, 

Seperti yang dikehendaki-Nya, Dia menciptakan hamparan, 
 

ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਾ ਕੁੰਕਾਰੁ ॥ 

tis bhaavai taa aikankaar. 
and as it pleases Him, He becomes the One and the only One 

again. 
dan sebagaimana yang dikehendaki-Nya, Dia menjadi Yang Satu 

dan satu-satunya lagi. 
 

ਅਤਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥ 

anik kalaa lakhee nah jaa-ay. 
Manifold are His powers which cannot be known. 

Berlipat ganda adalah kekuatan-Nya yang tidak dapat diketahui. 
 

ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. 
He unites with Himself whomsoever He pleases. 

Dia bersatu dengan Diri-Nya siapa sahaja yang Dia kehendaki. 



422 
 

ਕਵਨ ਤਨਕਤਟ ਕਵਨ ਕਹੀ ਦੂਤਰ ॥ 

kavan nikat kavan kahee-ai door. 
It cannot be said as to who is He is close to Him and who is far 

from Him, 
Tidak dapat dikatakan siapa dia yang dekat dengan-Nya dan 

siapa yang jauh dari-Nya, 
 

ਆ ਆਤ ਆ ਬਰੂਤਰ ॥ 

aapay aap aap bharpoor. 
because He Himself is pervading everywhere. 
kerana Dia sendiri berada di semua tempat. 

 

ਅੁੰਤਰਗਤਤ ਤਜਸੁ ਆਤ ਜਨਾ ॥ 

antargat jis aap janaa-ay. 
To whom He imparts this understanding of higher spiritual state, 

Kepada siapa Dia memberikan pemahaman tentang keadaan 
rohani yang lebih tinggi, 

 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥੫॥ 

naanak tis jan aap bujhaa-ay. ||5|| 

O‟ Nanak, to that person He reveals Himself. ||5|| 
Wahai Nanak, kepada orang itu Dia mendedahkan diri-Nya.  

|| 5 || 
 

ਸਰਫ ਬੂਤ ਆਤ ਵਰਤਾਰਾ ॥ 

sarab bhoot aap vartaaraa. 
He Himself is pervading in all beings, 

Dia sendiri meresapi ke dalam semua makhluk, 
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ਸਰਫ ਨੈਨ ਆਤ ਖਨਹਾਰਾ ॥ 

sarab nain aap paykhanhaaraa. 
through all the eyes, He Himself is the beholder. 
melalui semua mata, Dia sendiri yang melihat. 

 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ॥ 

sagal samagree jaa kaa tanaa. 
All the creation is His Body. 

Semua ciptaan adalah Tubuh-Nya. 
 

ਆਨ ਜਸੁ ਆ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥ 

aapan jas aap hee sunaa. 
He Himself listens to His Own Praise. 

Dia sendiri mendengarkan Puji-pujian-Nya. 
 

ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖਲੁ ਫਨਾਇਆ ॥ 

aavan jaan ik khayl banaa-i-aa. 
God has created the drama of birth and death. 

Tuhan telah mencipta drama kelahiran dan kematian. 
 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਭਾਇਆ ॥ 

aagi-aakaaree keenee maa-i-aa. 
and He has made Maya subservient to His Will. 

dan Dia telah menjadikan Maya tunduk pada kehendak-Nya. 
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ਸਬ ਕ ਭਤਧ ਅਤਲਤ ਰਹ ॥ 

sabh kai maDh alipato rahai. 
In the midst of all, He remains unattached. 

Di tengah-tengah semua, Dia tetap tidak terikat 
 

ਜ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਸ ੁਆ ਕਹ ॥ 

jo kichh kahnaa so aapay kahai. 
Whatever has to be said, He Himself says. 

Apa sahaja yang harus di perkatakan, Dia sendiri yang berkata. 
 

ਆਤਗਆ ਆਵ ਆਤਗਆ ਜਾਇ ॥ 

aagi-aa aavai aagi-aa jaa-ay. 
By His order, one is born and by His order, one dies. 

Dengan perintah-Nya, seseorang dilahirkan dan atas perintah-
Nya, seseorang mati. 

 

ਨਾਨਕ ਜਾ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਸਭਾਇ ॥੬॥ 

naanak jaa bhaavai taa la-ay samaa-ay. ||6|| 

O Nanak, when it pleases Him, He absorbs them into Himself. 
||6|| 

Wahai Nanak, ketika ia menyenangkan-Nya, Dia menyerap 
mereka ke dalam diri-Nya. || 6 || 

 

ਇਸ ਤ ਹਇ ਸ ੁਨਾਹੀ ਫੁਰਾ ॥ 

is tay ho-ay so naahee buraa. 
Whatever comes from Him cannot be bad. 

Apa sahaja yang datang dari-Nya tidak boleh menjadi buruk. 



425 
 

 

ਰ ਕਹਹੁ ਤਕਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥ 

orai kahhu kinai kachh karaa. 
Other than Him, who can do anything? 

Selain Dia, siapa yang boleh melakukan apa sahaja? 
 

ਆਤ ਬਲਾ ਕਰਤੂਤਤ ਅਤਤ ਨੀਕੀ ॥ 

aap bhalaa kartoot at neekee. 
He Himself is good; His actions are the very best. 
Dia sendiri baik; Tindakannya adalah yang terbaik. 

 

ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥ 

aapay jaanai apnay jee kee. 
He alone knows what is in His mind. 

Dia sahaja yang tahu apa yang ada dalam fikiran-Nya. 
 

ਆਤ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਬ ਸਾਚੁ ॥ 

aap saach Dhaaree sabh saach. 
He is Truel, and all that He has established is also True and not 

an illusion. 
Dia adalah benar, dan semua yang Dia tetapkan juga Benar dan 

bukan khayalan. 
 

ਤਤ ਤਤ ਆਨ ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਚੁ ॥ 

ot pot aapan sang raach. 
Through and through, He is blended with His creation. 

Sepenuhnya, Dia disatukan dengan ciptaan-Nya. 
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ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

taa kee gat mit kahee na jaa-ay. 
His greatness and extent cannot be described. 

Kehebatan-Nya tidak dapat digambarkan. 
 

ਦੂਸਰ ਹਇ ਤ ਸਝੀ ਾਇ ॥ 

doosar ho-ay ta sojhee paa-ay. 
If there were another like Him, only then could one understand 

Him. 
Sekiranya ada yang lain seperti Dia, barulah seseorang dapat 

memahami Dia. 
 

ਤਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਬੁ ਰਵਾਨੁ ॥ 

tis kaa kee-aa sabh parvaan. 
Everything done by Him must be accepted by all. 

Segala yang dilakukan oleh-Nya mesti diterima oleh semua. 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥ 

gur parsaad naanak ih jaan. ||7|| 

O‟ Nanak, this is known only through the Guru‟s grace. ||7|| 

Wahai Nanak, ini hanya diketahui melalui belas kasih Guru. || 7 
|| 
 

ਜ ਜਾਨੈ ਤਤਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ 

jo jaanai tis sadaa sukh ho-ay. 
One who realizes Him, receives everlasting peace. 

Seseorang yang menyedari Dia, memperoleh ketenangan abadi. 
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ਆਤ ਤਭਲਾਇ ਲ ਰਬੁ ਸਇ ॥ 

aap milaa-ay la-ay parabh so-ay. 
God unites that person with Himself. 

Tuhan menyatukan orang itu dengan diri-Nya. 
 

ਹੁ ਧਨਵੁੰਤੁ ਕੁਲਵੁੰਤੁ ਤਤਵੁੰਤੁ ॥ 

oh Dhanvant kulvant pativant. 
That person is spiritually wealthy, of noble family and honorable, 

Orang itu kaya secara rohani, dari keluarga yang mulia dan 
terhormat, 

 

ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਤਜਸ ੁਤਰਦ ਬਗਵੁੰਤੁ ॥ 

jeevan mukat jis ridai bhagvant. 
in whose heart God dwellsbecomes free from the cycle of birth 

and death while still alive. 
di hati siapa Tuhan yang menetap menjadi bebas dari kitaran 

kelahiran dan kematian semasa masih hidup. 
 

ਧੁੰ ਨੁ ਧੁੰ ਨੁ ਧੁੰ ਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ 

Dhan Dhan Dhan jan aa-i-aa. 
Totally blessed is the advent of such a human being in the world, 
Sangat diberkati adalah kedatangan manusia seperti ini di dunia, 

 

ਤਜਸੁ ਰਸਾਤਦ ਸਬ ੁਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ 

jis parsaad sabh jagat taraa-i-aa. 
by whose grace, the entire world is saved. 

dengan belas kasih siapa, seluruh dunia diselamatkan. 
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ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ॥ 

jan aavan kaa ihai su-aa-o. 
Such a devotee of God comes to the world so that, 

Penyembah Tuhan seperti itu datang ke dunia maka, 
 

ਜਨ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਚਤਤ ਆਵ ਨਾਉ ॥ 

jan kai sang chit aavai naa-o. 
all those who come in his contact start meditating on Naam. 
semua orang yang menghubunginya mula bermeditasi pada 

Naam. 
 

ਆਤ ਭੁਕਤੁ ਭੁਕਤੁ ਕਰ ਸੁੰਸਾਰੁ ॥ 

aap mukat mukat karai sansaar. 
Such a person is himemancipated, and emancipates the rest of 

the world. 
Orang seperti itu adalah dia yang dibebaskan, dan yang 

membebaskan seluruh dunia. 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥ 

naanak tis jan ka-o sadaa namaskaar. ||8||23|| 

O‟ Nanak, I bow in reverence forever to that devotee of God. 
||8||23|| 

Wahai Nanak, aku tunduk hormat selamanya kepada penyembah 
Tuhan itu. || 8 || 23 || 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

Salok: 
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ੂਰਾ ਰਬੁ ਆਰਾਤਧਆ ੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

pooraa parabh aaraaDhi-aa pooraa jaa kaa naa-o. 
The person who has meditated on that perfect God whose name 

is eternal. 
Orang yang telah bermeditasi pada Tuhan yang sempurna yang 

namanya kekal abadi. 
 

ਨਾਨਕ ੂਰਾ ਾਇਆ ੂਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ 

naanak pooraa paa-i-aa pooray kay gun gaa-o. ||1|| 

O‟ Nanak, that person has realized the perfect God. Therefore, 
you should also sing the praises of the perfect One. ||1|| 

Wahai Nanak, orang itu telah mengenal Tuhan yang sempurna. 
Oleh itu, Kau juga harus menyanyikan Puji-Pujian tentang Satu 

yang Sempurna. || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

Asatpadee: 
 

ੂਰ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਤਨ ਉਦਸੁ ॥ 

pooray gur kaa sun updays. 
O‟ my mind, listen to the teachings of the Perfect Guru; 

Wahai fikiranku, dengarkan ajaran Guru yang Sempurna; 
 

ਾਰਫਰਹਭੁ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਖੁ ॥ 

paarbarahm nikat kar paykh. 
and feel the Supreme God near you. 

dan rasakan Tuhan Tertinggi yangada dekat denganmu. 
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ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਭਰਹੁ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ 

saas saas simrahu gobind. 
Meditate on God with each and every breath, 
Bermeditasi pada Tuhan dengan setiap nafas, 

 

ਭਨ ਅੁੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰ ਤਚੁੰ ਦ ॥ 

man antar kee utrai chind. 
so that the anxiety within your mind departs. 

sehingga kegelisahan di dalam fikiranmu hilang. 
 

ਆਸ ਅਤਨਤ ਤਤਆਗਹੁ ਤਰੁੰਗ ॥ 

aas anit ti-aagahu tarang. 
O‟ my mind, abandon the waves of desires for the transient 

matter, 
Wahai fikiranku, tinggalkan gelombang keinginan untuk perkara 

yang sementara, 
 

ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਤਰ ਭਨ ਭੁੰਗ ॥ 

sant janaa kee Dhoor man mang. 
and ask for the humble service of saintly persons. 

dan meminta khidmat rendah hati orang yang Kudus. 
 

ਆ ੁਛਤਡ ਫਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥ 

aap chhod bayntee karahu. 
Renouncing your self-conceit, make a humble prayer to God, 
Tinggalkan kesombongan dirimu, berdoa dengan rendah hati 

kepada Tuhan, 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹ ੁ॥ 

saaDhsang agan saagar tarahu. 
and in the company of saintly persons, swim across the fiery-

ocean of vices. 
dan bersama-sama dengan orang-orang Kudus, berenang 

menyeberangi lautan kejahatan. 
 

ਹਤਰ ਧਨ ਕ ਬਤਰ ਲਹੁ ਬੁੰਡਾਰ ॥ 

har Dhan kay bhar layho bhandaar. 
Fill your heart with the wealth of God‟s Name, 

Isi hatimu dengan kekayaan Nama Tuhan, 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੂਰ ਨਭਸਕਾਰ ॥੧॥ 

nanak gur pooray namaskaar. ||1|| 
and O‟ Nanak, bow in humility to the Perfect Guru. ||1|| 

dan wahai Nanak, tunduk dengan rendah hati kepada Guru yang 
Sempurna.||1|| 

 

ਖਭ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੁੰ ਦ ॥ 

khaym kushal sahj anand. 
you will be blessed with eternal peace, comforts of life, and bliss 

of equipoise. 
kau akan dikurniakan kedamaian abadi, kesenangan hidup, dan 

kebahagiaan keseimbangan (kekuatan atau minat) 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਬਜੁ ਰਭਾਨੁੰ ਦ ॥ 

saaDhsang bhaj parmaanand. 
by lovingly meditating on the supreme God in the holy 

congregation. 
dengan bermeditasi pada Tuhan yang Tertinggi dalam sidang 

kudus. 
 

ਨਰਕ ਤਨਵਾਤਰ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥ 

narak nivaar uDhaarahu jee-o. 
Save your soul from the pains of hell, 

Selamatkan jiwamu dari kesakitan neraka, 
 

ਗੁਨ ਗਤਫੁੰ ਦ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ ੀਉ ॥ 

gun gobind amrit ras pee-o. 
by singing the praises of God and by partaking the elixir of 

Naam. 
dengan menyanyikan puji-pujian Tuhan dan dengan meminum 

ramuan Naam. 
 

ਤਚਤਤ ਤਚਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਕ ॥ 

chit chitvahu naaraa-in ayk. 
Contemplate on the one God in your mind, 

Renungkan Tuhan yang satu dalam fikiranmu, 
 

ਕ ਰੂ ਜਾ ਕ ਰੁੰਗ ਅਨੇਕ ॥ 

ayk roop jaa kay rang anayk. 
Who is One, but manifests in many forms. 

Siapa yang Satu, tetapi menjelma dalam banyak bentuk 
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ਗਾਲ ਦਾਭਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 

gopaal daamodar deen da-i-aal. 
Sustainer of the Universe, Master of the world and kind to the 

meek, 
Pemelihara Alam Semesta, Pemilik dunia dan baik hati kepada 

orang yang lemah, 
 

ਦੁਖ ਬੁੰਜਨ ੂਰਨ ਤਕਰਾਲ ॥ 

dukh bhanjan pooran kirpaal. 
He is destroyer of sorrows, all pervading and merciful. 

Dia adalah pemusnah penderitaan, ada di mana-mana dan 
penyayang. 

 

ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਨਾਭੁ ਫਾਰੁੰ  ਫਾਰ ॥ 

simar simar naam baaraN baar. 
With love and devotion remember His Name again and again. 

Dengan kasih sayang dan pengabdian ingatlah Namanya 
berulang kali. 

 

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ॥੨॥ 

naanak jee-a kaa ihai aDhaar. ||2|| 
O‟ Nanak, Naam is the only Support of the soul. ||2|| 

Wahai Nanak, Naam adalah satu-satunya Tunjang jiwa. || 2 || 
 

ਉਤਭ ਸਲਕ ਸਾਧ ਕ ਫਚਨ ॥ 

utam salok saaDh kay bachan. 
The Guru‟s Words are the most sublime hymns. 
Kata-kata Guru adalah pujian yang paling mulia. 
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ਅਭੁਲੀਕ ਲਾਲ ਤਹ ਰਤਨ ॥ 

amuleek laal ayhi ratan. 
These are like priceless pearls and jewels. 

Ini seperti mutiara dan permata yang tidak ternilai harganya. 
 

ਸੁਨਤ ਕਭਾਵਤ ਹਤ ਉਧਾਰ ॥ 

sunat kamaavat hot uDhaar. 
One who listens and acts on these is saved from the cycles of 

birth and death. 
Seseorang yang mendengar dan bertindak mengikutnya akan 

diselamatkan dari kitaran kelahiran dan kematian. 
 

ਆਤ ਤਰ ਲਕਹ ਤਨਸਤਾਰ ॥ 

aap tarai lokah nistaar. 
He swims across the world ocean of vices and helps others to 

swim across. 
Dia berenang melintasi lautan maksiat dunia dan menolong 

orang lain berenang menyeberanginya. 
 

ਸਪਲ ਜੀਵਨੁ ਸਪਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥ 

safal jeevan safal taa kaa sang. 
Accomplished is his life, and beneficial is his company, 

Berjayaadalah hidupnya, dan bermanfaat adalah kompeninya, 
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ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਰੁੰਗੁ ॥ 

jaa kai man laagaa har rang. 
whose mind is imbued with the love of God. 
yang fikirannya disemai dengan cinta Tuhan. 

 

ਜ ਜ ਸਫਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜ ॥ 

jai jai sabad anaahad vaajai. 
Within him vibrates a continuous divine music that keeps him in 

high spirits, 
Di dalam dirinya bergetar muzik Ilahi yang berterusan yang 

membuatnya bersemangat tinggi, 
 

ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਅਨਦ ਕਰ ਰਬੁ ਗਾਜ ॥ 

sun sun anad karay parabh gaajai. 
Listening it again and again he is in bliss as he enjoys the 

realization of God within. 
Mendengarkannya berulang kali dia dalam kebahagiaan ketika 

dia menikmati kesedaran Tuhan di dalam dirinya. 
 

ਰਗਟ ਗੁਾਲ ਭਹਾਂਤ ਕ ਭਾਥ ॥ 

pargatay gupaal mahaaNt kai maathay. 
The Master of the universe manifests Himself through the divine 

person. 
Penguasa alam semesta memperlihatkan diri-Nya melaluiorang 

Ilahi. 
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ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਤਤਨ ਕ ਸਾਥ ॥੩॥ 

naanak uDhray tin kai saathay. ||3|| 

O‟ Nanak, along with such a person, many more are saved. ||3|| 
Wahai Nanak, bersama dengan orang seperti itu, banyak lagi 

yang terselamat.||3|| 
 

ਸਰਤਨ ਜਗੁ ਸੁਤਨ ਸਰਨੀ ਆ ॥ 

saran jog sun sarnee aa-ay. 
Hearing that You are capable of providing shelter, we came to 

Your refuge, 
Mendengar bahawa Engkau mampu memberikan perlindungan, 

kami datang ke tempat perlindungan-Mu, 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਰਬ ਆ ਤਭਲਾ ॥ 

kar kirpaa parabh aap milaa-ay. 
O‟ God, bestowing Your mercy, You have united us with Yourself. 

Wahai Tuhan, mengurniakan belas kasih-Mu, Engkau telah 
menyatukan kami dengan Diri-Mu. 

 

ਤਭਤਟ ਗ ਫਰ ਬ ਸਬ ਰਨ ॥ 

mit ga-ay bair bha-ay sabh rayn. 
Now our enmities are gone and we have become extremely 

humble with everybody. 
Sekarang permusuhan kami hilang dan kami menjadi sangat 

rendah hati dengan semua orang. 
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ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਲਨ ॥ 

amrit naam saaDhsang lain. 
We are meditating on the ambrosial Naam in the holy 

congregation. 
Kami bermeditasi atasNaam yang suci murni dalam sidang suci. 

 

ਸੁਰਸੁੰ ਨ ਬ ਗੁਰਦਵ ॥ 

suparsan bha-ay gurdayv. 
The Divine Guru is extremely pleased; 

Guru Ilahi sangat gembira; 
 

ੂਰਨ ਹਈ ਸਵਕ ਕੀ ਸਵ ॥ 

pooran ho-ee sayvak kee sayv. 
and thus the service of the devotees has been rewarded. 
dan dengan itu khidmat para penyembah telah dihargai. 

 

ਆਲ ਜੁੰਜਾਲ ਤਫਕਾਰ ਤ ਰਹਤ ॥ 

aal janjaal bikaar tay rahtay. 
Now, we have been saved from worldly entanglements and 

vices, 
Sekarang, kami telah diselamatkan dari ikatan dan kejahatan 

duniawi, 
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ਰਾਭ ਨਾਭ ਸੁਤਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤ ॥ 

raam naam sun rasnaa kahtay. 
by listening and uttering God‟s Name, 

dengan mendengar dan mengucapkan Nama Tuhan, 
 

ਕਤਰ ਰਸਾਦ ੁਦਇਆ ਰਤਬ ਧਾਰੀ ॥ 

kar parsaad da-i-aa parabh Dhaaree. 
By His Grace, God has bestowed His Mercy, 

Dengan Belas Kasih-Nya, Tuhan telah mengurniakan belas 
kasihan-Nya 

 

ਨਾਨਕ ਤਨਫਹੀ ਖ ਹਭਾਰੀ ॥੪॥ 

naanak nibhee khayp hamaaree. ||4|| 

and O‟ Nanak, the wealth of Naam has been accepted in God‟s 
court. ||4|| 

dan Wahai Nanak, kekayaan Naam telah diterima di mahkamah 
Tuhan. || 4 || 

 

ਰਬ ਕੀ ਉਸਤਤਤ ਕਰਹੁ ਸੁੰਤ ਭੀਤ ॥ 

parabh kee ustat karahu sant meet. 
O‟ my saintly friends, sing the praises of God, 

Wahai kawan-kawanku yang kudus, nyanyikan puji-pujian 
Tuhan, 

 

ਸਾਵਧਾਨ ਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥ 

saavDhaan aykaagar cheet. 
with total concentration and single mindedness. 
dengan penuh tumpuan dan pemikiran tunggal. 



439 
 

ਸੁਖਭਨੀ ਸਹਜ ਗਤਫੁੰ ਦ ਗੁਨ ਨਾਭ ॥ 

sukhmanee sahj gobind gun naam. 
God‟s praises and God‟s Name is the crown jewel of peace and 

celestial poise. 
Puji-pujian Tuhan dan Nama Tuhan adalah permata mahkota 

kepada kedamaian dan ketenangan cakerawala. 
 

ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸ ੁਹਤ ਤਨਧਾਨ ॥ 

jis man basai so hot niDhaan. 
The one in whose mind resides Naam becomes the treasure of 

virtues. 
Orang yang dalam fikirannya terdapat Naam menjadi harta 

kebaikan. 
 

ਸਰਫ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ੂਰਨ ਹਇ ॥ 

sarab ichhaa taa kee pooran ho-ay. 
All his desires are fulfilled, 

Semua keinginannya dipenuhi, 
 

ਰਧਾਨ ੁਰਖੁ ਰਗਟੁ ਸਬ ਲਇ ॥ 

parDhaan purakh pargat sabh lo-ay. 
and all over the world he becomes known as a great person. 
dan di seluruh dunia dia dikenali sebagai orang yang hebat. 

 

ਸਬ ਤ ਊਚ ਾ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 

sabh tay ooch paa-ay asthaan. 
He receives the most exalted spiritual state. 

Dia menerima keadaan rohani yang paling tinggi. 
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ਫਹੁਤਰ ਨ ਹਵ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ 

bahur na hovai aavan jaan. 
He does not go through cycles of birth and death. 
Dia tidak melalui kitaran kelahiran dan kematian. 

 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਾਤਟ ਚਲ  ਜਨੁ ਸਇ ॥ 

har Dhan khaat chalai jan so-ay.That one departs from the world 
after accumulating the wealth of God‟s Name, 

Orang itu meninggalkan dunia setelah mengumpulkan kekayaan 
Nama Tuhan, 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਸਤਹ ਰਾਤਤ ਹਇ ॥੫॥ 

nanak jisahi paraapat ho-ay. ||5|| 
O‟ Nanak, who is blessed by God with this gift.||5|| 

Wahai Nanak, yang diberkati oleh Tuhan dengan kurniaan ini.  
|| 5 || 

 

ਖਭ ਸਾਂਤਤ ਤਰਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ॥ 

khaym saaNt riDh nav niDh. 
Eternal peace, tranquility, all powers to perform miracles and the 

nine treasures of worldly wealth, 
Ketenangan abadi , semua kekuatan untuk melakukan mukjizat 

dan sembilan harta kekayaan duniawi 
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ਫੁਤਧ ਤਗਆਨੁ ਸਰਫ ਤਹ ਤਸਤਧ ॥ 

buDh gi-aan sarab tah siDh. 
wisdom, knowledge, and supernatural powers comes to that 

person (who meditates on God‟s Name). 
kebijaksanaan, pengetahuan, dan kekuatan ghaib datang kepada 

orang itu (yang berMEDITASI pada Nama Tuhan). 
 

ਤਫਤਦਆ ਤ ੁਜਗੁ ਰਬ ਤਧਆਨੁ ॥ 

bidi-aa tap jog parabh Dhi-aan. 
knowledge, penance, Yoga and meditation on God; 

pengetahuan, penebusan dosa, Yoga dan bermeditasi kepada 
Tuhan; 

 

ਤਗਆਨੁ ਸਰਸਟ ਊਤਭ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

gi-aan saraysat ootam isnaan. 
the most sublime wisdom and the most exalted ablution, 

hikmah yang paling luhur dan pembersihan diri yang paling 
tinggi, 

 

ਚਾਤਰ ਦਾਰਥ ਕਭਲ ਰਗਾਸ ॥ 

chaar padaarath kamal pargaas. 
the four cardinal boons (faith, wealth, procreation and liberation) 

and such inner joy, as if the heart has blossomed like a lotus. 
keempat anugerah kardinal (kepercayaan, kekayaan, kelahiran 

dan pembebasan) dan kegembiraan dalam hati, seolah-olah hati 
telah mekar seperti teratai. 
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ਸਬ ਕ ਭਤਧ ਸਗਲ ਤ ਉਦਾਸ ॥ 

sabh kai maDh sagal tay udaas. 
detachment from all worldly attachments while living in the midst 

of all; 
Kelepasandari semua keterikatan duniawi semasa tinggal di 

tengah-tengah semua; 
 

ਸੁੁੰ ਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਫਤਾ ॥ 

sundar chatur tat kaa baytaa. 
spiritually beautiful, shrewd and knower of the essence of reality, 

cantik secara rohani, cerdik dan mengetahui hakikat realiti 
 

ਸਭਦਰਸੀ ਕ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥ 

samadrasee ayk daristaytaa. 
able to look impartially upon all, and see only the One (God) in 

everything. 
dapat melihat secara adil kepada semua orang, dan hanya 

melihat Yang Satu (Tuhan) dalam segalanya. 
 

ਇਹ ਪਲ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕ ਭੁਤਖ ਬਨੇ ॥ 

ih fal tis jan kai mukh bhanay. 
These blessings come to the one, 

Berkat ini datang kepada yang satu, 
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ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਫਚਨ ਭਤਨ ਸੁਨੇ ॥੬॥ 

gur nanak naam bachan man sunay. ||6|| 
O‟ Nanak, who lovingly utters God‟s name, and attentively listens 

to and acts upon the Guru‟s teachings. ||6|| 
Wahai Nanak, yang mengucapkan nama Tuhan dengan penuh 
kasih, dan dengan penuh perhatian mendengar dan bertindak 

berdasarkan ajaran Guru. ||6|| 
 

ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜ ਭਤਨ ਕਇ ॥ 

ih niDhaan japai man ko-ay. 
Whoever meditates on this treasure of Naam from the core of 

the heart, 
Sesiapa bermeditasi pada harta karun Naam ini dari lubuk hati, 

 

ਸਬ ਜੁਗ ਭਤਹ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥ 

sabh jug meh taa kee gat ho-ay. 
lives the entire life in an elevated spiritual state. 

menjalani seluruh kehidupan dalam keadaan rohani yang tinggi. 
 

ਗੁਣ ਗਤਫੁੰ ਦ ਨਾਭ ਧੁਤਨ ਫਾਣੀ ॥ 

gun gobind naam Dhun banee. 
Such a person‟s ordinary words are like singing God‟s praises. 
Kata-kata biasa seseorang seperti menyanyikan puji-pujian 

Tuhan. 



444 
 

 
 
 

ਤਸਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤਰ ਫਦ ਫਖਾਣੀ ॥ 

simrit saastar bayd bakhaanee. 
This has also been declared by the Smritis, the Shastras and the 

Vedas. 
Ini juga telah dinyatakan oleh Smritis, Shastras dan Veda. 

 

ਸਗਲ ਭਤਾਂਤ ਕਵਲ ਹਤਰ ਨਾਭ ॥ 

sagal mataaNt kayval har naam. 
The essence of all religions is to meditate on the Name of God, 
Inti dari semua agama adalah bermeditasi atas Nama Tuhan, 

 

ਗਤਫੁੰ ਦ ਬਗਤ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭ ॥ 

gobind bhagat kai man bisraam. 
and this Naam resides in the heart of the God‟s devotee. 

dan Naam ini berada di hati penyembah Tuhan. 
 

ਕਤਟ ਅਰਾਧ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ॥ 

kot apraaDh saaDhsang mitai. 
Millions of sins of such a devotee who recites Naam with love are 

erased in the Company of the Holy. 
Berjuta-juta dosa penyembah seperti itu yang membacakan 
Naam dengan kasih sayang dihapus dengan mendekatiYang 

Suci. 
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ਸੁੰਤ ਤਕਰਾ ਤ ਜਭ ਤ ਛੁਟ ॥ 

sant kirpaa tay jam tay chhutai. 
By the Grace of the Guru, such a devotee escapes the Messenger 

of Death. 
Dengan Belas Kasih Guru, penyembah seperti itu melepaskan diri 

dari Utusan Kematian. 
 

ਜਾ ਕ ਭਸਤਤਕ ਕਰਭ ਰਤਬ ਾ ॥ 

jaa kai mastak karam parabh paa-ay. 
Those, who have such preordained destiny, 

Mereka, yang mempunyai takdir yang telah ditentukan 
sebelumnya, 

 

ਸਾਧ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਤ ਆ ॥੭॥ 

saaDh saran naanak tay aa-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, they alone seek refuge of the Guru.||7|| 
Wahai Nanak, mereka sendiri berlindung kepada Guru. || 7 || 

 

ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਰੀਤਤ ॥ 

jis man basai sunai laa-ay pareet. 
One, in whose heart resides Naam and who listens to Naam with 

love, 
Seorang, yang dalamhatinya hadir Naam dan yang mendengar 

Naam dengan cinta, 
 

ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਵ ਹਤਰ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥ 

tis jan aavai har parabh cheet. 
such devotees consciously remember God. 

penyembah seperti itu secara sedar mengingati Tuhan. 
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ਜਨਭ ਭਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੂਖੁ ਤਨਵਾਰ ॥ 

janam maran taa kaa dookh nivaarai. 
Pains of birth and death of such a person are removed, 
Kesakitan akibat kelahiran dan kematian orang tersebut 

dihapuskan, 
 

ਦੁਲਬ ਦਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ॥ 

dulabh dayh tatkaal uDhaarai. 
The human body which is so difficult to obtain, he instantly saves 

it from vices. 
Tubuh manusia yang sangat sukar diperoleh, dia langsung 

menyelamatkannya dari maksiat. 
 

ਤਨਰਭਲ ਸਬਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਤਾ ਕੀ ਫਾਨੀ ॥ 

nirmal sobhaa amrit taa kee baanee. 
Spotlessly pure is his reputation, and ambrosial are the words he 

speaks, 
Suci murni adalah reputasinya, dan penuh nikmat adalah kata-

kata yang dia ucapkan, 
 

ਕੁ ਨਾਭੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨੀ ॥ 

ayk naam man maahi samaanee. 
because his mind is completely imbued with Naam. 

kerana fikirannya benar-benar disemai dengan Naam. 
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ਦੂਖ ਰਗ ਤਫਨਸ ਬ ਬਰਭ ॥ 

dookh rog binsay bhai bharam. 
Sorrow, sickness, fear and doubt depart from him. 

Kesedihan, penyakit, ketakutan dan keraguan meninggalkannya. 
 

ਸਾਧ ਨਾਭ ਤਨਰਭਲ ਤਾ ਕ ਕਰਭ ॥ 

saaDh naam nirmal taa kay karam. 
He is known as a saint and his actions are immaculate. 
Dia terkenal sebagai orang kudus dan tindakannya tidak 

bernoda. 
 

ਸਬ ਤ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸਬਾ ਫਨੀ ॥ 

sabh tay ooch taa kee sobhaa banee. 
His glory becomes the highest of the high. 

Kemuliaannya menjadi yang tertinggi dari yang tertinggi. 
 

ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਤਣ ਨਾਭੁ ਸੁਖਭਨੀ ॥੮॥੨੪॥ 

naanak ih gun naam sukhmanee. ||8||24|| 

O‟ Nanak, because of such virtues God‟s Name is the crown jewel 
of all pleasures and peace. ll8ll24ll 

Wahai Nanak, kerana sifat-sifat itu, Nama Tuhan adalah permata 
mahkota dari semua kesenangan dan kedamaian. ll8ll24ll 
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Pengenalan Ardas (Doa) 
 
Kata 'ardas' bermaksud petisyen atau alamat kepada pihak atasan. Ardas 
kita ditujukan kepada Tuhan Yang Maha kuasa dan kepada Guru kita 
yang kekal, Guru Granth Sahib. 
 
Shabad yang berikut biasanya dibacakan sebelum memulakan Ardas. 
Dalam ayat-ayat ini, Guru Arjan Dev ji mengatakan bahawa tubuh dan 
jiwa kita, dan semua yang kita miliki, adalah berkat dari Tuhan. Kita 
adalah anak-anak-Nya. Oleh itu, kita mesti melepaskan ego kita dan 
memohon kepada-Nya untuk keperluan kita seperti seorang anak 
meminta kepada orang tua. 
 
Format dan kata-kata ardas yang semasa telah berkembang selama 
bertahun-tahun dan diputuskan oleh badan gabungan para sarjana Sikh. 
 
Ardas boleh dibahagikan kepada tiga bahagian utama. 
 
Bahagian pertama adalah Vaar Siri Bhagauti Ji Ki, yang disusun oleh Guru 
Gobind Singh ji, di mana dia menyerul Tuhan yang maha kuasa dan 
sembilan Guru pertama. Selepas vaar, kita menyeru Guru kesepuluh dan 
Guru Granth Sahib. 
 
Bahagian kedua ardas pada dasarnya merangkumi seluruh sejarah Sikh, 
menceritakan pengabdian dan pengorbanan yang dilakukan oleh Sikh, 
dan merenungkan tindakan yang tidak dapat dilupakan oleh mereka yang 
terbunuh disebabkan agama (martyrs) dan pahlawan Sikh, yang 
menegakkan kepercayaan mereka hingga nafas mereka yang terakhir. 
 
Bahagian ketiga dari ardas, kita mendoakan masyarakat mencari sifat 
kebaikan simran (mengingati Nama Tuhan), kehidupan yang benar dari 
Sikh sejati, dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat. Kita memohon 
kepada Guru untuk melindungi diri kita dari lima keburukan (nafsu, 
kemarahan, ketamakan, keterikatan, dan ego). 
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Pada akhirnya, kata-kata ditambahkan agar sesuai dengan acara (seperti 
perkahwinan, kelahiran, kematian dll) di mana kumpulan keagamaan 
diadakan dan meminta restu Guru. Sebagai kata penutup ardas, kita 
mendoakan kesejahteraan semua orang di bawah kehendak-Nya, tanpa 
mengira agama mereka. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



450 
 

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

ARDAS 

Prayer 

DOA 

 

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੁੰ ਡੁ ਸਬੁ ਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 

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. 

(Waheguru ji), Kau adalah tuan kami, kami (manusia) hanya 

dapat memohon kepadamu (untuk keperluan kami), kerana 

badan dan jiwa ini (yang Engkau berikan kepada kami) adalah 

berkatmu. 

 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ 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. 

Kau adalah ibu dan ayah kami (Pencipta kami), kami adalah 

anak-anakmu. Dalam Belas Kasih-Mu banyak kegembiraan dan 

keselesaan. 
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ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੁੰਤੁ ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

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). 

Tidak ada yang tahu sejauh mana ciptaan-Mu. Wahai Tuhan, 

Engkau lebih tinggi dari yang tertinggi (tidak ada yang seperti-

Mu) 

 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

SAGAL SAMAGRI TUMRE SOOTER DHAARI, TUM TE HOE SO 

AAGYA KAARI 

The whole Universe is functioning under Your divine law, strung 

in one strand. All that came from Your creation is under Your 

command. 

Seluruh Alam Semesta berfungsi di bawah undang-undang 

ketuhanan-Mu, terikat dalam satu helai. Semua yang datang 

dari ciptaan-Mu berada di bawah perintah-Mu. 

 

ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ 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. 

Engkau ini apa dan betapa hebatnya Engkau, hanya Engkau 

yang tahu. Nanak, penyembah-Mu, terhutang budi pada-Mu 

selama-lamanya. 
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ੴ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਤਹ॥ 

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

Tuhan itu Yang Satu. Semua kemenangan adalah dari Guru 
yang Hebat (Tuhan). 

  

ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 

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

doers help us!  
Semoga Tuhan yang dihormati dalam bentuk Pemusnah orang 

yang berbuat jahat menolong kita! 
 

ਵਾਰ ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਹੀ ੧੦|| 

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected God recited by the Tenth Guru. 
Syair Pujian (Ode) Tuhan yang dihormati yang dibacakan oleh 

Guru Kesepuluh. 
 

ਤਰਥਭ ਬਗਤੀ ਤਸਭਤਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਤਧਆਇ॥  

Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae 
First remember God in the form of Destroyer of evil doers; then 

remember Nanak. (dwell on his spiritual contribution)  

Pertama ingatlah Tuhan dalam bentuk Pemusnah orang-orang 
yang berbuat jahat; maka ingatlah Nanak. (bergantung pada 

sumbangan kerohaniannya) 
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ਤਪਰ ਅੁੰਗਦ 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) 

Kemudian ingat dan meditasi pada Guru Angad, Guru Amar Das 
dan Guru Ram Das; Semoga mereka menolong kita! 
(bergantung pada sumbangan kerohanian mereka) 

 

 ਅਰਜਨ ਹਰਗਤਫੁੰ ਦ ਨ  ਤਸਭਰ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ॥  

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) 
Ingat dan meditasi pada Guru Arjan, Guru Hargobind dan Guru 

Har Rai yang dihormati. (bergantung pada sumbangan 
kerohanian mereka) 

 

ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜਸ ਤਡਠੈ ਸਤਬ 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) 

Ingat dan meditasi pada Guru Har Krishan yang dihormati, 
dengan melihat siapa, semua rasa sakit hilang. (bergantung 

pada sumbangan kerohaniannya) 
 

ਤਗ ਫਹਾਦਰ ਤਸਭਤਰ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ 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. 
Ingat Guru Tegh Bahadur dan kemudian sembilan sumber 

kekayaan rohani akan datang bergegas ke rumahmu. 
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ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  

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

Wahai Tuhan! tolonglah kami di mana sahaja dengan 
menunjukkan jalan. 

 

ਦਸਵਾਂ ਾਤਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਤਫੁੰ ਦ ਤਸੁੰ ਘ ਸਾਤਹਫ 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. 

Gobind Singh Guru Kesepuluh yang dihormati (bergantung pada 
sumbangan kerohaniannya). 

Wahai Tuhan! tolonglah kami di mana sahaja dengan 
menunjukkan kami jalan. 

 

ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆ ਂਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੁੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ 
ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ!  

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 says Waheguru (Wondrous God)! 
Meditasi pada cahaya ketuhanan dari Sepuluh Raja yang 

terkandung dalam Guru Granth Sahib yang dihormati dan ubah 
pemikiranmu kepada ajaran ketuhanan mereka dan dapatkan 

kenikmatan dari pandangan Guru Granth Sahib; 
Semua orang mengatakan Waheguru (Tuhan Yang Hebat)! 
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ੁੰਜਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਤਤਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੀਆਂ, 
ਤਜਨਹ ਾ ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੁੰਡ ਛਤਕਆਂ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਡਿੱ ਠ ਕੀਤਾ, 

ਤਤਨਹ ਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਸਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ  ਜੀ 
ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

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 says Waheguru (Wondrous God)! 

Fikirkan perbuatan Lima Orang yang Tercinta, dari empat anak 
lelaki (Guru Gobind Singh); Empat Puluh Orang yang terkorban 

disebabkan agama; orang Sikh berani yang bertekad tanpa 
menyerah; para penyembah yang berendam dalam warna 

Naam; mereka yang diserap dalam Naam; orang-orang yang 
mengingati Naam dan berkongsi makanan mereka dalam 
persahabatan; mereka yang memulakan dapur percuma; 

mereka yang menggunakan pedang mereka (kerana menjaga 
kebenaran); orang-orang yang mengabaikan kekurangan orang 
lain; Semua yang disebutkan di atas adalah tulen dan benar-

benar berbakti; 
Semua orang mengatakan Waheguru (Tuhan Yang Hebat)! 
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ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਸੁੰ ਘਾਂ ਤਸੁੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਤ, ਫੁੰਦ ਫੁੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆ,ਂ 

ਚਰਖੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਰਆ ਂਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦੀ ਸਵਾ ਲਈ 

ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਰਆ, ਤਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਤਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 

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 says Waheguru (Wondrous God)! 
Fikirkan dan ingatlah layanan unik yang diberikan oleh lelaki 

dan wanita Sikh yang berani, yang mengorbankan kepala 
mereka tetapi tidak menyerahkan Agama Sikh mereka; Yang 
membiarkan diri mereka dipotong dari bahagian sendi badan; 

Yang mengeluarkan kulit kepala mereka; Yang diikat dan 
dipusingkan pada roda dan hancur berkeping-keping; Yang 

dipotong oleh gergaji; Yang disiat hidup-hidup; Yang 
mengorbankan diri untuk menjaga maruah Gurdwaras; Yang 

tidak meninggalkan kepercayaan Sikh mereka; Yang 
memelihara Agama Sikh mereka dan menyelamatkan rambut 

mereka dari dipotong sehingga nafas yang terakhir; 

semua orang mengatakan Waheguru (Tuhan Yang Hebat)! 
 



458 
 

 
 
 

ੁੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸਰਫਿੱਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰੂ! 
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 says Waheguru (Wondrous God)! 
Ubah pemikiranmu ke semua tempat duduk Agama Sikh dan 

semua Gurdwaras; 
Semua orang mengatakan Waheguru (Tuhan Yang Hebat)! 

 

ਤਰਥਭ ਸਰਫਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਰਫਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਰੂ, 
ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਤਚਤ ਆਵ, ਤਚਿੱ ਤ 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. 

Pertama, seluruh Khalsa yang dihormati membuat permohonan 

ini agar mereka meditasi pada Nama-Mu; dan sebagai hasilnya, 
kedamaian dan kebahagiaan menghujani semua. 
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ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ  ਫ਼ਤਤਹ, 

ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੁੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ  ਜੀ 
ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

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 says Waheguru (Wondrous God)! 
Semoga Tuhan meluaskan pelindungan dan belas kasih-Nya 

kepada Khalsa, di mana sahaja mereka berada. Semoga Khalsa 
menang dalam memastikan kesejahteraan dan pelindungan 

masyarakat, semoga Tuhan mencurahkan belas kasih-Nya ke 
atas Khalsa, semoga Dia menjadi pelindung kita terhadap 

kezaliman dan penindasan, semoga Khalsa menang, 
semua orang mengatakan Waheguru (Tuhan Yang Hebat)! 
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ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੁੰ  ਤਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, 

ਦਾਨਾਂ ਤਸਰ ਦਾਨ,  ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੁੰਡ, ਫੁੁੰ ਗ, ਜੁਗ 
ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ!!  

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)! 

Dengan hormatnya menganugerahkan kepada orang-orang Sikh 
anugerah Agama Sikh, Hadiah rambut panjang, Hadiah 
mematuhi undang-undang Sikh, Hadiah pengetahuan 
ketuhanan, Hadiah kepercayaan yang teguh, Hadiah 

kepercayaan dan hadiah terbesar Naam. Wahai Tuhan! Semoga 

paduan suara, rumah besar dan sepanduk wujud selamanya; 
semoga kebenaran menang; 

ucapkan Wahe Guru (Tuhan Yang Hebat)! 
 

ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਰ।ੂ  

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. 
Semoga pemikiran semua orang Sikh tetap rendah hati dan 
kebijaksanaan mereka ditinggikan; Wahai Tuhan! Engkau 

adalah pelindung kebijaksanaan. 
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ਹ ਤਨਭਾਤਣਆ ਂਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆ ਂਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆ ਂਦੀ ਟ, 

 ਸਿੱਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ ਆ ਦ ਹਜਰੂ…..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….. 
Wahai Bapa yang Benar, Wahe Guru! Kau adalah kehormatan 

orang yang lemah lembut, Kekuatan orang yang tidak berdaya, 
tempat pelindungan orang yang tiada teduhan, kami dengan 

rendah hati berdoa di hadapanmu…  
 

(substitute the occasion or prayer made here).  

(pengganti majlis atau doa yang dibuat di sini). 
 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। 
 ਸਰਫਿੱਤ 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. 

Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami dalam 
membaca Doa di atas. Harap memenuhi objektif semua. 
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ਸਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਲਆ ਂਤਰਾ ਨ ਤਚਿੱ ਤ ਆਵ। 
 ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ ਬਾਣ ਸਰਫਿੱਤ ਦਾ ਬਲਾ।  

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

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

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

Mohon agar kami bertemu dengan para penyembah sejati 
dengan berjumpa dengan siapa, kami mungkin mengingati dan 
bermeditasi pada Nama-Mu. Wahai Tuhan! semoga Nama-Mu 
(diungkapkan oleh Guru Nanak) membawa semangat yang 

semakin meningkat dan semoga semuanya sejahtera menurut 
kehendak-Mu. 

 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਤਹ  

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

Khalsa adalah milik Tuhan; semua kemenangan adalah 
kemenangan Tuhan. 
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Falsafah Sikh 
 

Falsafah Agama Sikh dicirikan dengan logik, komprehensif (merangkumi banyak 
perkara) dan pendekatannya "tanpa hiasan" pada dunia rohani dan material. 
Teologinya ditandai dengan kesederhanaan. Dalam etika Sikh tidak ada konflik 
antara tugas individu terhadap diri sendiri dan tanggungjawab terhadap masyarakat 
(sangat). 
 
Agama Sikh (Sikhisme) adalah agama termuda dunia. Agama Sikh diasaskan oleh 
Guru Nanak sekitar 500 tahun yang lalu. Ia menekankan kepercayaan pada Satu 
Makhluk Tertinggi yang merupakan pencipta alam semesta. Ia menawarkan jalan 
lurus yang sederhana menuju kebahagiaan abadi dan menyebarkan mesej cinta dan 
persaudaraan sejagat. Agama Sikh adalah kepercayaan monoteistik dan mengakui 
Tuhan sebagai satu-satunya yang tidak tertakluk kepada batasan masa atau ruang. 
 
Agama Sikh percaya bahawa hanya ada satu Tuhan, Dia adalah Pencipta, 
Pemelihara, Pemusnah dan tidak mengambil bentuk manusia. Teori Avtarvad 
(penjelmaan) tidak mempunyai tempat dalam agama Sikh. Ia tidak memberi nilai 
apa pun kepada dewa dan dewi dan dewa-dewa lain. 
 
Dalam agama Sikh, etika dan agama bergerak seiring. Seseorang mesti 
menanamkan sifat moral dan mempraktikkan sifat baik dalam kehidupan seharian 
untuk melangkah ke arah pengembangan rohani. Kualiti seperti kejujuran, belas 
kasihan, kemurahan hati, kesabaran dan kerendahan hati hanya dapat dibinakan 
melalui usaha dan ketekunan. Kehidupan Guru Hebat kita adalah sumber inspirasi 
ke arah ini. 
 
Agama Sikh mengajarkan bahawa tujuan hidup manusia adalah untuk mematahkan 
kitaran kelahiran dan kematian dan bergabung dengan Tuhan. Ini dapat dicapai 
dengan mengikuti ajaran Guru, bermeditasi pada Nama Suci (Naam) dan 
pelaksanaan perbuatan berbakti dan bersedekah. 
 
Naam Marg menekankan pengabdian berterusan untuk mengingati Tuhan. 
Seseorang harus mengawal lima keburukan iaitu, Kam (Keinginan), Krodh 
(kemarahan), Lobhe (keserakahan), Moah (keterikatan duniawi) dan Ahankar 
(kesombongan) untuk mencapai keselamatan. Ritual dan amalan rutin seperti puasa 
dan ziarah, petanda dan kekerasan (dalam pengamalan agama) ditolak dalam 
agama Sikh. Seseorang harus mengikuti ajaran Guru Granth Sahib. Agama Sikh 
menekankan Bhagti Marg atau jalan pengabdian. Namun, ia menyedari pentingnya 
Gian Marg (Jalan Pengetahuan) dan Karam Marg (Jalan Perbuatan). Ia menekankan 
perlunya memperoleh Belas Kasih Tuhan untuk mencapai tujuan rohani. 
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Agama Sikh adalah agama moden, logik, dan praktikal. Ia percaya bahawa 
kehidupan biasa berkeluarga (Grahast) bukanlah penghalang keselamatan. 
Pembujangan (kerana agama) atau penolakan dunia tidak diperlukan untuk 
mencapai keselamatan.Ia  adalah mungkin untuk hidup terpisah di tengah-tengah 
penyakit dan godaan duniawi. Seorang penyembah mesti hidup di dunia namun 
mengelak dari berada dalam kemelutan dan ketegangan biasa. Dia mesti menjadi 
askar ilmiah, dan orang kudus bagi Tuhan. 
 
Agama Sikh adalah kosmopolitan (bersifat sejagat) dan "agama sekular" dan 

dengan itu menolak semua perbezaan berdasarkan kasta, kepercayaan, bangsa 

atau jantina. Ia percaya bahawa semua manusia adalah sama di sisi Tuhan. Guru 

menekankan mengenai kesaksamaan lelaki dan wanita dan menolak amalan 

pembunuhan bayi perempuan dan Sati (pembakaran janda). Mereka juga dengan 

giat menyebarkan perkahwinan semula janda dan menolak sistem purdah (wanita 

yang memakai penutup muka). Untuk memastikan minda tertumpu pada-Nya, 

seseorang harus bermeditasi atas Nama yang suci (Naam) dan melakukan 

perbuatan berbakti dan bersedekah. Ia dianggap terhormat untuk seseorang 

mendapat pendapatan seharian melalui kerja dan pekerjaan yang jujur (Kirat 

Karna) dan bukan dengan mengemis atau menggunakan cara yang tidak jujur. 

Vand Chhakna, berkongsi dengan orang lain, juga merupakan tanggungjawab 

sosial. Individu tersebut diharapkan dapat membantu mereka yang memerlukan. 

Seva, khidmat masyarakat juga merupakan sebahagian dari agama Sikh. Dapur 

komuniti percuma (langar) yang terdapat di setiap gurdwara dan terbuka untuk 

semua orang dari semua agama adalah salah satu ungkapan khidmat masyarakat 

ini. 

 
Agama Sikh menyokong optimisme dan harapan. Ia tidak menerima ideologi 
pesimisme. 

 
Guru percaya bahawa hidup ini mempunyai tujuan dan matlamat. Ia menawarkan 
peluang untuk kesedaran diri dan Tuhan. Lebih-lebih lagi manusia 
bertanggungjawab atas tindakannya sendiri. Dia tidak dapat menuntut kekebalan 
dari hasil perlakuannya. Oleh itu, dia mesti sangat waspada dalam apa yang dia 
lakukan. 
 
Kitab Suci Sikh, Guru Granth Sahib, adalah Guru Abadi. Ini adalah satu-satunya 
agama yang menjadikan Kitab Suci sebagai penunjuk agama. Tidak ada tempat 
untuk Guru manusia yang hidup (Dehdhari) di dalam agama Sikh. 

 
Dengan ikhsan www.sikhpoint.com 

http://www.sikhpoint.com/
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Philosophy of Sikhs 
 

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

Courtesy www.sikhpoint.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikhpoint.com/


467 
 

Kepentingan Serban Sikh 
 

Serban selalu menjadi bahagian Sikh yang tidak dapat dipisahkan. Sejak zaman 
Guru Nanak, pengasas agama Sikh, orang Sikh telah menghiasi serban. Serban 
kepada seorang sikh jauh lebih daripada hanya sekadar mahkota bagi seorang raja. 
 
 „Dastar‟ adalah nama lain bagi serban sikh yang berkaitan dengan „Berkat Guru‟. 
Semua kata-kata ini merujuk kepada pakaian yang dipakai oleh lelaki dan wanita 
untuk menutup rambut mereka yang tidak dicukur. Ini adalah hiasan kepala yang 
terdiri daripada sehelai kain selendang panjang yang dipakai di sekitar kepala. 
 
Walaupun pemeliharaan rambut yang tidak dicukur diberi mandat oleh Guru Gobind 
Singh sebagai salah satu dari lima K atau Lima fasal kepercayaan, ia telah lama 
dikaitkan dengan agama Sikh sejak awal Sikhi pada tahun 1469. Agama Sikh adalah 
satu-satunya agama di dunia di mana memakai serban adalah wajib bagi semua 
orang. Sebilangan besar orang yang memakai serban di negara-negara Barat 
adalah orang Sikh. 
 
Secara tradisional, serban mewakili kehormatan, dan telah lama menjadi barang 
yang ditujukan untuk golongan bangsawan sahaja. Pada zaman dahulu, di India 
serban hanya dipakai oleh lelaki yang mempunyai status tinggi dalam masyarakat. 
Semasa penguasaan Mughal di India, hanya orang Islam yang dibenarkan memakai 
serban. Semua orang bukan Islam dilarang memakai serban. 
 

Guru Gobind Singh, yang menentang undang-undang Mughal seperti itu meminta 
semua orang Sikhnya memakai serban. Ini harus dipakai untuk mengenali standard 
moral yang tinggi yang telah dibuatnya untuk pengikut Khalsa. Dia ingin Khalsa-nya 
menjadi berbeza dan bertekad "untuk menonjol dari seluruh dunia" dan mengikuti 
jalan unik yang telah ditetapkan oleh Guru Sikh. Oleh itu, seorang Sikh yang 
memakai serban selalu menonjol dari orang ramai, kerana Guru menginginkan 
'askar-Orang kudus'-nya mudah dikenali. 
 
Apabila seorang lelaki Sikh atau seorang wanita memakai serban, serban itu tidak 
lagi menjadi sehelai kain, kerana ia menjadi bahagian yang tidak berpisah dari 
pakaian tersebut. Sebab-sebab memakai serban mungkin banyak seperti 
kedaulatan, pengabdian, harga diri, keberanian, ketakwaan dll. Tetapi mengapa 
orang Sikh memakainya terutama untuk menunjukkan cinta, ketaatan dan rasa 
hormat mereka kepada pengasas Khalsa Guru Gobind Singh. 
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Serban adalah hadiah Guru kita kepada kita. Ini adalah bagaimana kita menobatkan 
diri kita sebagai Singhs dan Kaur yang duduk di atas takhta komitmen terhadap 
kesedaran kita yang lebih tinggi. Untuk lelaki dan wanita, identiti projektif ini 
menunjukkan royalti, keanggunan, dan keunikan. Ini adalah isyarat kepada orang 
lain bahawa kita hidup dalam citra tidak terhingga dan berdedikasi untuk berbakti 
pada semua. Serban tidak mewakili apa-apa kecuali komitmen lengkap. Apabila kau 
memilih untuk menonjol dengan mengikat serban kau, kau berdiri tanpa rasa takut 
sebagai seorang yang menonjol di antara enam bilion orang. Ia adalah tindakan 
yang paling luar biasa. 
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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  

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus


470 
 

 
 
dedicated to serving all. The turban doesn't represent anything except complete 
commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand 
fearlessly as one single person standing out amongstsix billion people. It is a most 
outstanding act. 
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Peranan Wanita dalam Agama Sikh 
 

Prinsip-prinsip agama Sikh menyatakan bahawa wanita mempunyai jiwa yang sama 

dengan lelaki dan memiliki hak yang sama untuk memupuk kerohanian mereka. 

Mereka dapat memimpin Kumpulan keagamaan, mengambil bahagian di Jalan 

Akhand (pembacaan Kitab Suci yang berterusan), melakukan Kirtan (nyanyian puji-

pujian kumpulan keagamaan), dan bekerja sebagai Granthis (Pendeta). Mereka 

dapat mengambil bahagian dalam semua kegiatan keagamaan, budaya, sosial, dan 

sekular. Agama Sikh adalah agama dunia utama yang pertama yang memberikan 

kesaksamaan kepada wanita. Guru Nanak mengajarkan kesaksamaan berdasarkan 

jantina, dan guru yang menggantikannya mendorong wanita untuk mengambil 

bahagian sepenuhnya dalam semua aktiviti penyembahan dan amalan Sikh. 

 

Guru Granth Sahib menyatakan, “Wanita dan lelaki, semuanya diciptakan 

oleh Tuhan. Semua ini adalah permainan Tuhan. Kata Nanak, semua 

ciptaan-Mu itu baik, Suci ”SGGS Halaman 304. 

 

Sejarah Sikh telah mencatatkan peranan wanita yang menggambarkan mereka 

setara dalam perkidmatan, pengabdian, pengorbanan, dan keberanian dengan 

lelaki. Banyak contoh martabat moral, khidmat, dan pengorbanan diri wanita ditulis 

dalam tradisi Sikh. 

 

Menurut agama Sikh, lelaki dan wanita adalah dua sisi duit syiling yang sama. Di 

dalam sistem perkaitan dan saling bergantung, lelaki dilahirkan dari wanita, dan 

wanita dilahirkan dari benih lelaki. Menurut agama Sikh, seorang lelaki tidak dapat 

berasa aman dan lengkap dalam hidupnya tanpa seorang wanita, dan kejayaan 

seorang lelaki berkait dengan cinta dan sokongan wanita yang berkongsi hidup 

dengannya, dan sebaliknya. 

 

Guru Nanak berkata: 

  "[Ia] adalah wanita yang membuat perlumbaan tetap berlangsung" 

dan kita tidak boleh "menganggap wanita disumpah dan terkutuk, 

[ketika] dari wanita lahirnya pemimpin dan raja." SGGS Halaman 473. 
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Keselamatan: 

Perkara penting yang perlu dibangkitkan adalah sama ada agamamenganggap 

wanita mampu mencapai keselamatan, kesedaran akan Tuhan atau alam rohani 

tertinggi. 

 

Guru Granth Sahib menyatakan: 

"Dalam semua makhluk, Tuhan meresap, dan meliputi semua bentuk 

lelaki dan wanita" (Guru Granth Sahib, Halaman 605). 

Berdasarkan pernyataan di atas dari Guru Granth Sahib, cahaya Tuhan tetap 

sama dengan kedua-dua jantina. lelaki dan wanita dapat memperoleh 

keselamatan secara sama rata, dengan mematuhi Guru. Dalam kebanyakan 

agama, seorang wanita dianggap sebagai penghalang kerohanian lelaki, tetapi 

tidak dalam agama Sikh. Guru menolak tanggapan ini. Dalam „Pemikiran Semasa 

mengenai Sikhisme‟, Alice Basarke menyatakan, 

 

“Guru pertama meletakkan wanita setaraf dengan lelaki… wanita 

bukanlah penghalang bagi lelaki, tetapi pasangan dalam berbakti pada 

Tuhan dan mencari keselamatan”. 

 

Perkahwinan: 

Guru Nanak mengesyorkan grhastha — kehidupan rumah tangga. Sebagai ganti 

pembujangan (disebabkan janji pada agama) dan penolakan, suami dan isteri 

adalah pasangan yang setara dan kesetiaan diperintahkan kepada kedua-duanya. 

Dalam ayat-ayat suci, kebahagiaan rumah tangga disajikan sebagai ideal yang 

dihargai. 

 

Status Setara: 
Untuk memastikan kedudukan yang setara antara lelaki dan wanita, para Guru 

tidak membezakan di antara jantina dalam hal permulaan, arahan atau 

penyertaan dalam sangat (persekutuan suci) dan pangat (makan bersama). 

Menurut Sarup Das Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das menolak 

penggunaan tudung oleh wanita. Dia menugaskan wanita untuk mengawasi 

beberapa komuniti dan menasihati dalam menentang kebiasaan sati. Sejarah Sikh 

mencatatkan beberapa nama wanita, seperti Mata Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, 

Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur dan Maharani Jind Kaur, yang memainkan 

peranan penting dalam peristiwa-peristiwa pada zaman mereka. 
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Pendidikan: 

Pendidikan dianggap sangat penting dalam agama Sikh. Ini adalah kunci kejayaan 

sesiapa sahaja. Ini adalah proses perkembangan peribadi dan inilah sebab 

mengapa Guru ke-3 mendirikan banyak sekolah 

 

Guru Granth Sahib menyatakan: 

"Semua pengetahuan ketuhanandan perenungan diperoleh melalui 

Guru". SGGS, Halaman 831 

Pendidikan untuk semua adalah mustahak dan setiap orang mesti berusaha untuk 

menjadi yang terbaik. Lima puluh dua daripada mubaligh Sikh yang dihantar oleh 

Guru ke-3 adalah wanita. 

Di dalam, "Peranan dan Status Wanita Sikh", Dr Mohinder Kaur Gill menulis, 

 

"Guru Amar Das yakin bahawa tidak ada ajaran yang dapat berakar 

sehingga dan kecuali jika ia diterima oleh wanita". 

 

Sekatan pada Pakaian: 

Selain meminta wanita tidak memakai tudung, Agama Sikh membuat pernyataan 

yang ringkas namun sangat penting mengenai kod pakaian. Ini terpakai untuk 

semua Sikh tanpa mengira jantina. Guru Granth Sahib menyatakan, 

  "Elakkan memakai pakaian di mana tubuh tidak selesa dan fikiran 

dipenuhi dengan pemikiran jahat." SGGS, Halaman 16 

 

Pertahanan Diri oleh Wanita: 

Wanita Sikh diharapkan dapat mempertahankan diri sendiri dengan Kirpan 

(pedang) dan senjata lain. Ini unik bagi wanita kerana ini adalah pertama kalinya 

dalam sejarah ketika wanita diharapkan dapat mempertahankan diri sendiri. 

Mereka tidak diharapkan bergantung pada lelaki untuk pelindungan fizikal. 

 

Petikan SGGS: 
"Di bumi dan di langit, aku tidak melihat sesaat pun. Di antara semua 
wanita dan lelaki, Cahaya-Nya bersinar." Sggs Page 223. 
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Dari wanita, lelaki dilahirkan; dalam wanita, lelaki dikandung; kepada 
wanita dia bertunang dan berkahwin. Wanita menjadi rakannya; 
melalui wanita, generasi akan datang hadir. Apabila wanitanya mati, dia 
mencari wanita lain; kepada wanita dia terikat. Jadi mengapa 
memanggilnya buruk? Daripadanya, raja dilahirkan. Dari wanita, wanita 
dilahirkan; tanpa wanita, tidak akan ada sama sekali. Guru Nanak, SGGS 
Halaman 473 
 
Berkenaan dengan mahar: "Wahai Tuhanku, berikanlah nama-Mu 
sebagai hadiah dan mas kahwinku." Sri Guru Ram Das ji, Halaman 78, 
baris 18 SGGS 
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Role of women in Sikhism 
 

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

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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Restrictions on Clothes: 
Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very 
important statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of 
gender. The Guru Granth Sahib states, “Avoid wearing those clothes in which the 
body is uncomfortableand the mind is filled with evil thoughts.”SGGS, Page 16 
 
Self Defence by Women: 
Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other 
weapons.This is unique for women because it is the first time in history when 
women were expected to defend themselves. They are not expected to be 
dependent on men for physical protection. 
 
SGGS Quotes: 
"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and 
the men, His Light is shining. " SggsPage 223. 
 
 From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is 
engaged and married.Woman becomes his friend; through woman, the future 
generations come.When his woman dies, he seeks another woman; to the woman 
he is bound.So why call her bad? From her, kings are born.From woman, woman is 
born; without woman, there would be no one at all. Guru Nanak, SGGS Page 473 
 
In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry." 
Shri Guru Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS 
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Guru Granth Sahib mengenai Kerendahan hati 
 
 
Kerendahan hati adalah aspek penting dalam agama Sikh. Sikh harus selalu tunduk 
dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Kerendahan hati atau 'Nimrata' dalam 
bahasa Punjabi adalah perkataan yang berkait rapat. Nimrata adalah kebaikan yang 
digalakkan dengan kuat di Gurbani. Terjemahan perkataan Punjabi ini adalah 
"Kerendahan hati" atau "Berkebajikan"  
 
Ini adalah kualiti penting untuk dipelihara oleh semua manusia dan merupakan 
bahagian penting dalam corak pemikiran Sikh setiap masa. Empat kualiti lain di 
gudang senjata Sikh adalah: 
 
Kebenaran (Sat), 
Kepuasan (Santokh), 
Kasih sayang (Daya) dan 
Cinta (Pyar). 
 
Lima sifat ini penting bagi seorang Sikh dan menjadi tugas mereka untuk 
bermeditasi dan membaca Gurbani untuk menanamkan sifat kebaikan ini dan 
menjadikannya sebahagian dari keperibadian mereka. 
 
 
Apa yang Gurbani beritahu kita: 
"Buah kerendahan hati adalah kedamaian dan kesenangan yang intuitif. Dengan 
Kerendahan hati seseorang harus terus bermeditasi pada Tuhan, Harta karun yang 
unggul. Seseorang yang diberkati dengan penuh belas kasihan tetap berada dalam 
kerendahan hati. 
 
Guru Nanak, Guru Pertama Agama Sikh: 
 
"Mendengar dan mempercayai dengan cinta dan kerendahan hati dalam fikiranmu 
membersihkan dirimu dengan Naam, di tempat suci yang sangat dalam." - SGGS 
Halaman 4 
 
"Jadikanlah kepuasan sebagai anting-antingmu, kerendahan hati mangkuk 
pengemismu, dan meditasi abu yang kau pakai pada tubuhmu." - SGGS Halaman 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

