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SUKHMANI SAHIB 
 

சுக்ி அல்னது சுக்ி சரயறப் ன்தது குபே கறந்த் சரயறப்தில் ரகம் ககௌரி 
சுக்ரணிில் குர்தரணிக்கு ங்கப்தட்ட லனப்பு, இது ரகம் ககௌரி ன்ந  பக்கற 
தங்கு கறத்து. ந்ரது சலக்கற குபே,  குபே அர்ஜன் தவ்ரல் ழுப்தட்ட எபே 
கதரி கலர்த்லண ஆகும். இந் புணி தரடனரணது 35 தக்கங்கள் ீபபலடது. 
அரது குபே கறந்த் சரயறப்ன் தக்கம் 262 இல் இபேந்து தக்கம் 296 ல. 
சுக்ி ன்ந ஆங்கறன ரர்த்லின் கதரபேள் ‚ணல தற்றுதர்‛ ன்தரகும். 
இந் எபே பழு கிலபம் ஆங்கறனத்றல் என்றுக்கு தற்தட்ட லனப்புகபில் 
கரறகதர்க்கப்தட்டுள்பது. கதரதுரக ிபேம்தப்தட்ட லனப்புகள் ‚அலறின் 
அிகனன்‛, ‚அலறின் றதரட்டு தரடல்‛ அல்னது ‚அலறக்கரண தரடல்‛ இல 
அலணத்துத தடிப்தர் ணறல் அலறல ிலபிப்தரக அலந்து இபேக்கும். 
சுக் ன்தற்கு அலற அல்னது ஆற்நல் ன்று கதரபேள். ி ன்தற்கு புத்ற 
அல்னது இம் ன்று கதரபேள். குர்பகற-ல் சுக் ன்தற்கு அிகனன், பத்து 
ற்றும் ிலனறப்தற்ந கல் ன்தது கதரபேபரகும். 

இண்டடி கசய்பள் ஆண சுக்ி ‚சுக்ி சுக் அம்ரித் ப்த ரம் தகத் ஜணர 
தக ன் திஸ்ரம்".(யரஏ) கரறகதர்ப்தரணது ‚சுக்ி: அலற ற்றும் தூய்ல 
ன்தது கடவுபின் கதரல் ற்ச்சுல உலட அறர்ம் ததரன்நது. தக்ர்கபின் 
ணரணது ததரின்தத்ரலும் அலறரலும் றலநந்துள்பது. யரஏ அன் அர்த்ம் 
ரம் அல்னது ஏய்வு ன்தரகும். ற்றும் இது யபீ்பே கரறின் கசனரஹ் 
ன்ந சரனஸ்ல் றகழ்கறநது.  தரணிின் றகவும் சறநப்தில்பு அம்சத்ல 
குநறப்திடப்தட்டுள்ப ரர்த்லின் இல கசரல்னரகும். இது தரிின் கரத் 
ன்லகலபபம் டுத்துக் கூறுரகும். இந் கசய்பபின் தடி சுக்ி ன்தது 
கடவுபின் கதரல் ததரின்தத்ல டுத்துந்து கடவுபின் தரல் அன்பு ககரண்டர்கள் 
ணறல் றறுத்துது. 

சலக்கற ம்திக்லகின் அடிப்தலட ரக்கறங்கபில் என்று. சலக்கற 
ம்திக்லகல கற்திப்தற்கரக பழு றட்டத்லபம் சுக்ி அபிக்கறநது. எவ்கரபே 
அஷ்டதறபம் புற அடகுபலநல அபித்து. இபேப்தினும் உண்லின் எபே 
தக்கம் றநக்கப்தடும் ததரது பழு ரக்கறபம் அடிப்தலடக் கபேத்ல றபேம்தத் 
றபேம்த டுத்து லப்தரக அலகறநது. அரது ங்கும் றலநந்துள்ப 
புணித்ன்ல, புணி இக்ககும், றகுறரண கபேல, கடவுபின் உி லக 
அர்ப்திப்தின் ன்ல, புணிர்கபின் ட்பு ற்றும் திவு ன்தது ஆகும். அவ்ரறு 
றபேம்தத் றபேம்த கூறுன் பனம் தரடல் ஏர் ஈர்க்கும் றநலண அலடந்து ரிக்கு 
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ரி தகட்தரின் ணறல், அர் உண்லல ணரக்கறக் ககரள்ப தண்டி 
டுத்துலக்கறநது. 

சுக்ி ன்தது சலக்கற த்ல தற்நற பக்கறரண குபேரர்கபரல் 
ழுப்தட்ட கிலகள் டிம் ககரண்ட ஆன்றக ரிகபரகும். சலக்கறர்கபரல் 
கரலன க்கப் தரடனறல் எபே தகுறரக தரடப்தடுகறநது. குபே கறந்த் சரயறப் தில் 
தடிக்க எபே பிலரண தகுறரக உள்பது. இன் கசரற்கநரடர்களும் டிங்களும் 
என்நரக அலந்து இபேப்தினும் இன் உட்கபேத்து குர்தரணிின் ஆன்ீக அனுதபம் 
புற கசரற்கலப தற்நற அநறரர்கபரலும் உ இனரது. 

 
சுக்நணினின் யடியலநப்பு 

சுக்ி 24 அஷ்டதறபம் அல்னது கரண்டங்கலபபம் உலடது. 
எவ்கரன்றும் ட்டு கதபரிஸ் அல்னது தரடல்கலப உலடது. அலகள்  தற்தந 
தசரபப்லதரல் இலசலக்கப்தட்டது. எபே சதனரக் அல்னது கசய்பள் எவ்கரபே 
அஷ்டதற பன்பும் அலந்றபேக்கும். எவ்கரபே கதபரிபம் ந்து கசய்பலபபம் 10 
துக்ஸ் அல்னது ரிகலப ககரண்டிபேக்கும். அஷ்டதறின் பல் ழு தரடல்கள் 
பன்தண தரடப்தட்ட சதனரக்கறன் கபேப்கதரபேலப ஆய்ரக அலந்றபேக்கும் ற்றும் 
ட்டரரக தரடப்தடும் தரடல் பழு அஷ்டதறலபம் சுபேங்க தரடுரகதர 
அல்னது சறன தங்கபில் படிில்னர றர்சணத்ல அடிப்தலடரக ககரண்டு 
அல ததரற்றுரக அலந்றபேக்கும். இந் டிலப்பு எவ்கரபே அஷ்டதற 
தரடலுக்கும் அலந்றபேக்கும். அறன் கபேப்கதரபேள் ஆணது கய்நறின் பர்ச்சறல 
தம்தடுத்துற்கரண ண்ங்கலப தரற்றுிப்தரக அலரிட்டரலும் அறல் 
கரடர்ந்து ஆன்ீகத்லபம் எழுக்க கநறகலபபம் இலப்தரக தரடல்கள் 
அலந்துள்பண. 

 
கலத ககரடுக்கப்தட்டுள்ப அட்டலில் சுக்ி, சரயறப்தின் 24 

அஷ்டதறின் கூநப்தட்ட கசய்றகள் அலந்துள்பது. அட்டல அஷ்டதற 
அஷ்டதற ரிரக திரிக்கப்தட்டு உள்பது.  

 
 

 
 
 



3 
 

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. 
 

Below is a table summarising the message of the 24 Astpadis in the Sukhmani 
Sahib. The table is broken down Astpadi by Astpadi: 
 
 
 

அஷ்டதற 
Astpadi 

அஸ்தறில் தரிின் கசய்ற 
Message of the Bani in this Astpadi 

1 
றரணிப்தது தற்நறபம் சறந்லணின் ன்லகள் தற்நறபம் சுபேக்கரக 
கூறுது 

sums up the benefits of contemplation and meditation. 

2 
ஆன்ீக உர்ரணது ீல கசய்பம் ரட்டத்ல ணிணிடம் குலநகறநது 
ன்தல கூறுகறநது. 
Tells us that "practising holiness" reduces man's propensity to sin. 

3 
குபே கூறுரது ஆன்ீக உலல தடிப்தரலும் ததரறலன 
தற்ககரள்ரதனர புணி ரர்த்லகலப தடிப்தரலும் அல்னது 
தகட்தரலும் இவ்ிண்லடபம் இலத்து தரர்க்க இனரது. 
The Guru states that any study of holy texts, the performance of 
austerities. etc cannot compare with reading or listening to the Sacred 
Word. 

4 
ல்ன டத்ல அசறம் ன்தல அநறவுறுத்துகறநது. 
Stresses the need for good behaviour. 
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5 
கடவுள் அபித் தரிசு களுக்கரகவும் கதரக்கறங்களுகரகவும் அபேக்கு 
ன்நற கசரல்ன கற்க தண்டும். 
We learn to thank God for all his various gifts and treasures which He 
gives us. 

6 
ணிற்கு கடவுபின் தரிசுகளுக்கு உரரக கூநப்தடுது 
ஆதரக்கறரண உடம்பு, சுலரண உவு, அிற்கரண தட்டு ற்றும் 
அிகனன்கள் ற்றும் இணிலரண இலச தகட்தது, 
Examples God's gifts to man: a healthy body, delicacies to eat, silks and 
jewels to wear and pleasant music to hear. 

7 
சரதுக்கபின் ற்தண்புகலப தற்நற கூறுது. 
Dwells on the attributes of the saints: 

8 
7 அஷ்டதறக்கு இலரக கடவுபின் தரல் ஈர்க்கப்தட்ட ணிர்கலபபம் 
ப்ம் கறரணி தற்நறபம் உர்ரக கூறுகறநது. 
Similarly to 7, an appreciation of the God-oriented man- the Brahm-giani 
-is found here. 

9 
குபே அர்ஜளன் தனப்தட்ட ஆன்ீக ணிர்கலப அரது தண்டித், 
லஷ்வ், ததகரற  ஆகறதரர்கலப தற்நற கூநற உள்பரர் . 
Guru Arjan defines the various types of holy persons like the Pandit, 
Vaishnav, Bhagwati, etc 

10 
இந்ப் தகுற தனப்தட்ட க்கள் ற்றும் கதரபேட்கள் ன்ல ற்றும் 
ீல ததரன்ந இண்லடபம் தற்நற கூறுகறநது. 
This deals with the various types of people and substances, both good 
and bad. 

11 
குபே கூறுரது ர் சரதுரகவும் திரகவும் இபேக்கறநரர்கதபர 
அர்கதப கடவுபின் அன்லத கதறுகறநரர்கள் ஆணரல் கர்ம் 
ககரண்டர்கதபர ற்கதபேல ததரற்றுதர்கதபர  அலறலபம் 
இன்தத்லபம் அலட ரட்டரர்கள். 
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 
ற்கதபேல ததசுதர்கள் தற்நறபம் ற்றும் கர்ம் ககரண்டர்கள் 
தற்நறபம் கூறுகறநது. 
Dwells on the lot of the boastful and the arrogant. 

13 
சரதுக்கபின் ட்தின் தலல தற்நறபம், அதூறு கூறுல ிர்ப்தது 
தற்நறபம் கூறுகறநது. 
Tells us of the need to associate with saintly people and of avoiding their 
slander. 
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14 
ணின் ன்னுலட இல்தரண குரண றட புத்ற இல்னரலலபம் 
ற்றும் சறறு திள்லப ன்லலபம் உலடர்கபிடம் ம்திக்லக 
ககரள்ப படிரது ன்தல குநறப்திடுகறநது 

Points out that mortals, by their very nature, are fickle and way-ward; so 
no reliance can be placed on them. 

15 
இபேபரணது எபி கண்டதும் ினகுது ததரனவும் றன்ணல் ந்தும் கடும் 
ணம் திகரசம் அலடந்து ததரனவும் குபேின் ததரலணகள் ணல 
றநக்கறநது 

Just as darkness is dispelled by light, and wilderness is illuminated by 
lightning, the Guru's instruction opens up the mind. 

16 
குபே, கடவுலப அபேலட ரடகத்றல் அல இக்குணரகவும், கல 
ழுதுதரகவும் டிகரகவும் இபேக்கறநரர் ன்று கூறுகறநரர். 
The Guru refers to God as the Director, Playwright and Actor in His own 
plays. 

17 
குபே, கடவுபின் தசகணின் எழுக்க கநறபலநகபரக கூறுது திவும், 
கலழ்ப்தடிலுத ன்தரகும். 
The Guru emphasizes the qualities of a true servant of God, namely 
obedience and humility. 

18 
உண்லலத் தடுதர்கபின் ணித்ன்லல அழுத்ரக உலக்கறநது 

Stresses the characteristics of a Seeker of Truth. 

19 
குபே அர்ஜன், ரழ்க்லகின் கண சறநல்களுக்கு றரக ச்சரிக்கறநரர். 
எபே ணின் ன் ரழ்ல கசல்த்ல குிப்தறதனத ன் 
கசனறக்கறநரன்? ன்தலப் தற்நற கூறுகறநது 

Guru Arjan warns of the distractions of life. Why waste one's life 
amassing wealth? 

20 
ஆன்ீக பர்ச்சறக்கு தலரண பற்சறகலபதற்ககரள்ல தற்நற 
கூறுகறநது 

Deals with the need of efforts for spiritual progress. 

21 
இறல் தலடப்திற்கரண பந்ல றலனல தற்நற குபே கூறுகறநரர். 
தலடப்திற்கு பன்பு அங்தக எபே கதபேம் கற்நறடம் உள்பது ன்தல 
கூறுகறநது. 
The Guru tells of the pre-creation state. Before creation, there was a 
great void. 

22 
கடவுபின் ற்தண்புகள் தற்நற எபே சறநற தட்டில் அலக்கப்தட்டுள்பது. 
அர் ரரப கும் ற்றும் ற்குத்றன் ஊற்நரரர். 
There is a short list of God's attributes. He is the fountain of generosity 
and goodness. 
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23 
கடவுபின் சர் ல்னல தற்நற கூறுகறநது இந் அண்டம் பழுலபம் 
கட்டலத்ர் ட்சத்றங்கபின் கட்டலப்லத கட்டுப்தடுத்துதர் அத 
ஆரர். 
Tells us of the omnipotence of God. He created the fabric of the 
universe; He controls the stellar bodies. 

24 
சுக்ிின் ன்லகலப தற்நற ிரிரக டுத்துக் கூறுகறநது. எபே 
உண்லரண தக்ன் ஆதரக்கறம், கனரச்சரம், அநறவு, அலற 
ததரன்நற்நரல் தரிசபிக்கதடுகறநரன்.   
The benefits of the Sukhmani are expounded. The true devotee will be 
rewarded with health, culture, wisdom, peace, etc. 
 

 
Ref: www.sikhiwiki.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikhiwiki.org/
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Sukhmani Sahib 

 
 

ਗਉੜੀ ੁਖਭਨੀ ਭਃ ੫ ॥ 

ga-orhee sukhmanee mehlaa 5. 
Raag Gauree, fifth Guru: SUKHMANI means the crown bead of bliss. 
ந்ரது குபேின் ரகம் ககௌரி: சுக்ி ன்தற்கு ததரின்தம் ன்னும் 

கறரிடத்றல் தறக்கப்தட்ட ி ன்று கதரபேள். 
 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் : 

 

ੴ ਤਤਗੁਰ ਰਾਤਦ ॥ 

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

குபேின் கபேலரல் படிற்ந இலநன் எபேத ன்தல அநறந்து 
ககரள்கறதநரம். 

 

ਆਤਦ ਗੁਰ ਨਭਸ ॥ 

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

பன்லரண குபேிற்கு ரன் லன ங்குகறதநன். 
 

ਜੁਗਾਤਦ ਗੁਰ ਨਭਸ ॥ 

jugaad gur-ay namah. 
I bow to the Guru who was before the beginning of the ages. 

பகங்கள் ஆம்திப்தற்கு பன்பு இபேந்த இபேக்கும் குபேிற்கு ரன் லன 
ங்குகறதநன். 
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ਤਤਗੁਰ ਨਭਸ ॥ 

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

படிற்ந உண்லரண குபேிற்கு ரன் லன ங்குகறதநன். 

 

ਰੀ ਗੁਰਦਵ ਨਭਸ ॥੧॥ 

saree gurdayv-ay namah. ||1|| 

I bow to the Great, Divine Guru. 
றக உர்ந், புணி குபேிற்கு ரன் லன ங்குகறதநன். 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਤਭਰਉ ਤਭਤਰ ਤਭਤਰ ੁਖੁ ਾ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, 
இலநலண ரன் ன்கநன்றும் அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் 
ககரள்கறதநன். ஆலகரல் ரன் படிற்ந ததரின்தத்ல அனுதிக்கறதநன். 

 

ਕਤਲ ਕਲ ਤਨ ਭਾਤਸ ਤਭਟਾਵਉ ॥ 

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

ன்னுலட ணறல் இபேந்து, அலணத்தும் துன்தங்களும், தலணகளும் 
ீக்கப்தடட்டும். 
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ਤਭਰਉ ਜਾੁ ਤਫੁੁੰ ਬਰ ਕ ॥ 

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

இந் திதஞ்சத்ல தரதுகரக்கும் அந் எபேலப் தற்நற ரன் ஆழ்ந்து 
சறந்றக்கறதநன். 

 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕ ॥ 

naam japat agnat anaykai. 
Countless peopleremember Him 

ண்ற்ந க்கள் அல றலணில் ககரள்கறநரர்கள். 
 

ਫਦ ੁਰਾਨ ਤੁੰ ਤਭਰਤਤ ੁਧਾਖ੍੍ਰ ॥ 

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

தங்கள், புரங்கள் ற்றும் ஸ்றரித்ஸ்கள் கூற்றுகபில் றகத் 
தூய்லரணது. 

 

ਕੀਨੇ ਰਾਭ ਨਾਭ ਇਕ ਆਖ੍੍ਰ ॥ 

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

இலகள் அலணத்றலும் அர் எபேர் ன்தல அநறந்து குநறக்கப்தட்டுள்பது. 
இலநணின் ரரணது றகவும் புணிரணது. 
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ਤਕਨਕਾ ਕ ਤਜੁ ਜੀਅ ਫਾਵ ॥ ਤਾ ਕੀ ਭਤਸਭਾ 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. 
ரபேலட இத்றல் இலநன் ன் ரத்ல சறநறபதனும் ிலத்து 

உள்பரதர, அந் ணிர்கபின் கறலல ிரிக்க இனரது. 
 

ਕਾਂਖੀ ਕ ਦਰ ਤੁਸਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ੁੰ ਤਗ ਭਤਸ 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. 

।ஏ இலநதண, உங்களுலட கய்கீ சந்றணத்ல அனுதிக்கும் தட்லக 
உலடர்கதபரடு தசர்த்து ன்லணபம் கரப்தரற்றுங்கள் ண ரணக் 

கூறுகறநரர். 
 

ੁਖਭਨੀ ੁਖ 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, 
அலணத்து அலறக்கும், ததரின்தத்றற்கும் இலநணின் அபேஞ்ச்சுலபலட 

ரத (சரறு) கறரீடத்றல் தறக்கப்தட்ட லக ததரன்நது. 
 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਫਰਾਭ ॥ ਰਸਾਉ ॥ 

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

devotees.llpausell 
இலநணின் ரம் ன்ந இந் தணரணது அபேலட உண்லரண 

தக்ர்கபின் இத்றல் சறக்கறநது. llஇலடறறுத்ம்ll 
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ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਗਰਤਬ ਨ ਫ ॥ 

parabh kai simran garabh na basai. 
By remembering God, one is freed from cycle of birth and death. 

இலநலண றலணில் ககரள்தர்கள் திநப்பு, இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் 
இபேந்து ிடுலன அலடகறநரர்கள். 

 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਦੂਖੁ ਜਭੁ ਨ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரண்டரல்,துக்கபம், சரத்ரன்கலப தற்நற தம் 
ததரய்ிடும். 

 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਕਾਲੁ ਰਸਰ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரண்டரல், இநப்லதப் தற்நற தம் லநந்து 
ிடும். 

 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਦੁਭਨੁ ਟਰ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரள்தர்கபிடம் இபேந்து ீ எழுக்கங்கள் 
அறக்கப்தடுகறன்நண. 

 

ਰਬ ਤਭਰਤ ਕਛੁ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரள்தர்கள் ரழ்க்லகில் ந்ி லடலபம் 
சந்றக்க ரட்டரர்கள். 
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ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਗ ॥ 

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

temptations. 
இலநலண றலணில் ககரள்தர்கள் ன்றும் ீ எழுக்கங்கபில் இபேந்தும், 

உனகறல் ஈர்ப்புகபில் இபேந்தும் கணரக இபேப்தரர்கள். 
 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਬਉ ਨ ਤਫਆ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரள்தர்கலப தம் கற்நற ககரள்ப படிரது. 
 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਦੁਖੁ ਨ ੁੰਤਾ ॥ 

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

இலநலண றலணத்துக் ககரள்தர்கள், துன்தத்ரல் அறதடரட்டரர்கள். 
 

ਰਬ ਕਾ ਤਭਰਨੁ ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ॥ 

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

Holy. 
இலநலண றலணத்து றரணிக்கும்ததரது, கய்கீ ன்ல ம்ல சூழ்ந்து 

றற்கறநது. 
 

ਰਫ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਤਰ ਰੁੰ ਤਗ ॥੨॥ 

sarab niDhaan naanak har rang. ||2|| 

O‟ Nanak, all treasures of the world are in the Love of God. ||2|| 
ஏ ரணக், உனகறன் அலணத்து கதரக்கறங்களும் இலநணின் அன்தில் 

உள்பது. 
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ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਤਰਤਧ ਤਤਧ 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. 
இலநலண றலணில் ககரள்றதன அலணத்து ரிறகளும், ர சக்றகளும், 

உனகறன் அலணத்து என்தது கதரக்கறங்களும் உள்பது. 
 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ 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. 
இலநலண றலணில் ககரள்றதன அநறவு, றரணம் ற்றும் ஞரணத்றன் 

சரறு உள்பது. 
 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਜ ਤ ੂਜਾ ॥ 

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

devotional worship. 
இலநலண றலணில் ககரள்றதன ஜதிப்தது, ஆழ்ந் றரணம் ற்றும் 

கய்கீ றதரடு உள்பது. 
 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਤਫਨ ਦੂਜਾ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரள்ரல், இபேல லநகறநது. 
 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਤੀਰਥ ਇਨਾਨੀ ॥ 

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

pilgrimage. 
இலநலண றலணில் ககரள்து, உங்களுலட உடம்லத புணி னங்கபில் 

குபித்து தூய்லப்தடுத்துது ததரனரகும். 
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ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਦਰਗਸ ਭਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran dargeh maanee. 
In the remembrance of God, one attains honor in the Court of the God. 
இலநலண றலணில் ககரள்ரல், எபேர் இலநணின் ீறன்நத்றல் 

ரிரலல கதறுகறநரர். 
 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਸਇ ੁ ਬਲਾ 
parabh kai simran ho-ay so bhalaa. 

In the remembrance of God, one accepts His will to be good for all. 
இலநலண றலணில் ககரள்ரல், எபேர் அபேலட ிபேப்தத்ல 

ற்று அலணபேக்கும் ன்லத கசய்ரர். 
 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ੁਪਲ ਪਲਾ ॥ 

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

life. 
இலநலண றலணில் ககரள்ரல், எபேர் ரழ்க்லகின் உர்ந் 

குநறக்தகரலப அலடறல் கற்நற கதறுகறநரர். 
 

 ਤਭਰਤਸ ਤਜਨ ਆਤ ਤਭਰਾ ॥ 

say simrahi jin aap simraa-ay. 
They alone remember Him in meditation, whom He inspires to do so. 
இலநன் ல றரணிக்க ஊக்கப்தடுத்துகறநரதர,அர்கள் ட்டுத 

அல றலணில் ககரண்டு றரணிக்கறநரர்கள். 
 
 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਲਾਗਉ ਾ ॥੩॥ 

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

O‟ Nanak, I humbly bow to those who remember God ||3|| 
ஏ ரணக், இலநலண றலணில் ககரள்தர்களுக்கு ரன் திவுடன் லன 

ங்குகறதநன். 
 
 



16 
 

 
 

ਰਬ ਕਾ ਤਭਰਨੁ ਬ ਤ ਊਚਾ ॥ 

parabh kaa simran sabh tay oochaa. 
The remembrance of God is the highest of all the deeds. 

இலநலண றலணில் ககரள்த, அலணத்து கசல்கபிலும் உர்ந்து 

 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਉਧਰ ਭੂਚਾ ॥ 

parabh kai simran uDhray moochaa. 
By the remembrance of God, many are saved from the vices. 

இலநலண றலணில் ககரள்ரல், தனர் ீஎழுக்கங்கபில் இபேந்து 
கரப்தரற்நப்தடுகறநரர்கள். 

 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਤਤਰਨਾ ਫੁਝ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரள்ரல், ரத்றன் தலுள்ப க்கம் 
லநகறநது. 

 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਬੁ ਤਕਛੁ ੁਝ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரள்ரல், எபேர் ரத்ல தற்நற 
அலணத்லபம் புரிந்து ககரள்கறநரர். 

 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਨਾਸੀ ਜਭ ਤਰਾਾ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரள்ரல், இநப்தினறபேந் தம் ினகுகறநது. 
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ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ੂਰਨ ਆਾ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரள்ரல், அலணத்து ஆலசகளும் 
றலநதற்நப்தடுகறநது. 

 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ 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. 
இலநலண றலணில் ககரள்ரல், ீ எழுக்கங்கபரல் ணறல் ற்தடும் 

அசுத்ம் ீக்கப்தடுகறநது. 
 

ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਭਾਤਸ ਭਾਇ ॥ 

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

அபேஞ்சுலபலட ரம், ணிர்கபின் இத்றல் சறக்கறநது. 
 

ਰਬ ਜੀ ਫਤਸ ਾਧ ਕੀ ਰਨਾ ॥ 

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

தக்ர்கள் ன்றும் இலநணின் ரத்ல கஜதிக்கறநரர்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਤਨ ਦਨਾ ॥੪॥ 

naanak jan kaa daasan dasnaa. ||4|| 

O‟ Nanak, I am the servant of Your devotee‟s servant. ||4|| 
ஏ ரணக், உங்களுலட தக்ர்கபின் தசகர்களுக்கு ரன் தசகன். 

 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ  ਧਨਵੁੰਤ ॥ 

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

இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கள், 
ஆன்ீகத்றல் தக்கரர்கபரக உள்பணர். 
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ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ  ਤਤਵੁੰਤ ॥ 

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

இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள் தர்கள், 
ரிரலக்குரிர்கள். 

 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ  ਜਨ ਰਵਾਨ ॥ 

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

court. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கள், 

இலநணின் ீற ன்நத்றல் ற்றுக் ககரள்பப்தடுகறநரர்கள். 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ  ੁਰਖ ਰਧਾਨ ॥ 

parabh ka-o simrahi say purakh parDhaan. 
Those who lovingly remember God are the most distinguished ones. 
இலநலண அன்ததரடு றலணில் ககரள்தர்கள், ற்நர்கபிடறபேந்து 

றகவும் சறநந்ர்கள், தறுதட்டர்கள். 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ ਤ ਫਭੁਸਤਾਜ ॥ 

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

others. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கள், 

ற்நர்கள் ரலபம் சரர்ந்து இபேக்க ரட்டரர்கள். 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ ਤ ਰਫ ਕ ਰਾਜ ॥ 

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

இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கள், 
ஆன்றகத்றல் றக உர்ந்ர்கபரக, அசர்கபரக கபேப்தடுகறநரர்கள். 
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ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ  ੁਖਵਾੀ ॥ 

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

இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கபிடம் 
அலற குடி ககரண்டிபேக்கறநது. (கறழ்ச்சறரக இபேக்கறநரர்கள்) 

 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ ਦਾ ਅਤਫਨਾੀ ॥ 

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

of birth and death. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கள், திநப்பு 

இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் இபேந்து ிடுலன கசய்ப்தடுகறநரர்கள். 
 

ਤਭਰਨ 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. 
கபேலபள்ப இலநன் அரகத ரல ஆசலர்றத்து உள்பரதர, 
அர்கள் ட்டுத அல றலணில் ககரள்ளும் தரலில் திக்க 

ஆம்திக்கறநரர்கள். 
 

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|| 

ஏ ரணக், அறர்ஷ்டம் உலடர்கள் ட்டும் அந் ணிர்கபின் துலல 
ரடுகறநரர்கள். 
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ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ  ਰਉਕਾਰੀ ॥ 

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

others. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கள், 
ர்சறந்லண உலடர்கள் ஆகற ற்நர்களுக்கு உி புரிரர்கள். 

 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ ਤਤਨ ਦ ਫਤਲਸਾਰੀ ॥ 

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

devotion. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்களுக்கு, 

ன் ரழ்க்லகல ன்கநன்றும் அர்ப்திக்கறதநன். 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ  ਭੁਖ ੁਸਾਵ ॥ 

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

devotion. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கபின் 

பகங்கள் அகரக கரிகறநது. 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ ਤਤਨ ੂਤਖ ਤਫਸਾਵ ॥ 

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

இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கள், 
அர்கபின் ரழ்க்லகல அர்கள் அலறரக, சுகரக ரழ்கறநரர்கள். 

 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ ਤਤਨ ਆਤਭੁ ਜੀਤਾ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin aatam jeetaa. 
Those who remember God with love and devotion conquer their mind. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கள், 

ங்கள் ணல கற்நற ககரள்கறநரர்கள். 
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ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ ਤਤਨ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਾ ॥ 

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

life. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கள், 

தர்லரண றில் ங்கள் ரழ்க்லகல தூய்லரக ரழ்கறநரர்கள். 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ ਤਤਨ ਅਨਦ ਘਨੇਰ ॥ 

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

joys. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கள், 

படிற்ந இன்தத்ல அனுதிக்கறநரர்கள். 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਭਰਤਸ ਫਤਸ ਸਤਰ ਨੇਰ ॥ 

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

God. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்தர்கள், 

இலநணின் சந்றரணத்றல் ரழ்கறநரர்கள். 
 

ੁੰਤ ਤਕਰਾ ਤ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਤਗ ॥ 

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

குபேின் கபேலரல், அர்கள் ன்றும் இலநலண றலணில் 
ககரள்றல் கணரக இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਤਭਰਨੁ ੂਰ ਬਾਤਗ ॥੬॥ 

naanak simran poorai bhaag. ||6|| 

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

ஏ ரணக், றரணம் ன்ந தரிசரணது சரிரண ிறல உலடர்களுக்கு 
ட்டுத கறலடக்கறநது. 
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ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਕਾਰਜ ੂਰ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரள்ரல், எபேபேலட அலணத்து கசல்களும் 
றலநதற்நப்தடுகறன்நண. 

 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਕਫਸੁ ਨ ਝੂਰ ॥ 

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

இலநலண அன்ததரடு றலணில் ககரள்ளும் எபேர், ன்றும் பேத்த்றற்கு 
ஆபரகரட்டரர்கள். 

 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਸਤਰ ਗੁਨ ਫਾਨੀ ॥ 

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

God. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்ளும் எபேர், 

இலநணின் ற்தண்புகலப உச்சரித்துக் ககரண்தட இபேப்தரர். 
 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਸਤਜ ਭਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran sahj samaanee. 
Remembering God, one is absorbed into the state of intuitive poise. 
இலநலண றலணில் ககரள்ரல், எபேர் உள்ளுர்ின் றலனில் 

றரணம் அலடந்து இலநணில் பழ்குகறநரர். 
 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਤਨਸਚਲ ਆਨੁ ॥ 

parabh kai simran nihchal aasan. 
By remembering God with love and devotion, one‟s mind doesn‟t waiver. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்ளும் எபேர் 

ணது டுரறுது இல்லன. 
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ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਕਭਲ ਤਫਗਾਨੁ ॥ 

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

இலநலண அன்ததரடு றலணில் ககரள்ளும் எபேர், கறழ்ச்சறல 
உர்கறநரர். 

 

ਰਬ ਕ ਤਭਰਤਨ ਅਨਸਦ ਝੁਨਕਾਰ ॥ 

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

continuously. 
இலநலண றலணில் ககரள்ளும் எபேபேலட ணது, புணி 
இன்ணிலசல கரடர்ந்து இலசத்துக் ககரண்தட இபேக்கறநது. 

 

ੁਖੁ ਰਬ ਤਭਰਨ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਰ ॥ 

sukh parabh simran kaa ant na paar. 
There is endless peace that ensues by remembering God. 

அங்கு எபே படிற்ந அலற இபேக்கறநது. அது இலநலண றலணில் 
ககரள்றல் துல றற்கறநது. 

 

ਤਭਰਤਸ  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. 

அர்கள் ட்டுத இலநலண றலணில் ககரள்கறநரர்கள். அர்களுக்கு 
ட்டுத இலநன் ன் கபேலல அபேள்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਜਨ ਰਨੀ ਇਆ ॥੭॥ 

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

O‟ Nanak, only a fortunate one seeks refuge of such devotees. ||7|| 
ஏ ரணக், அறர்ஷ்டசரனறகள் ட்டுத அத்லக தக்ர்கபின் தரதுகரப்லத 

ரடுகறநரர்கள். 
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ਸਤਰ ਤਭਰਨੁ ਕਤਰ ਬਗਤ ਰਗਟਾ ॥ 

har simran kar bhagat pargataa-ay. 
By remembering God, the devotees become known in the world. 

இலநலண றலணில் ககரள்ளும் தக்ர்கள் உனகத்றல் அநறப்தடுகறநரர்கள். 
 

ਸਤਰ ਤਭਰਤਨ ਲਤਗ ਫਦ ਉਾ ॥ 

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

இலநலண றலணில் ககரண்டு, தங்கலப இற்நறணர். 
 

ਸਤਰ ਤਭਰਤਨ ਬ ਤਧ ਜਤੀ ਦਾਤ ॥ 

har simran bha-ay siDh jatee daatay. 
By remembering God, mortals became adepts, celibates and charitable. 
இலநலண றலணில் ககரள்ரல், ணிர்கள் றபுர்கள் ஆகறநரர்கள், 

தரிபூரகறநரர்கள் ற்றும் தணரபிகபரக ரறுகறநரர்கள். 
 

ਸਤਰ ਤਭਰਤਨ ਨੀਚ ਚਸੁ ਕੁੁੰ ਟ ਜਾਤ ॥ 

har simran neech chahu kunt jaatay. 
By remembering God, the lowly become known in all four directions. 
இலநலண றலணில் ககரள்ரல், ரழ்ந்ர்கள் உனகறன் ரன்கு 

றலசிலும் அநறப்தடுகறநரர்கள். 
 

ਸਤਰ ਤਭਰਤਨ ਧਾਰੀ ਬ ਧਰਨਾ ॥ 

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

இலநலண றரணிப்தன் பனம், இந் கரத் உனகறற்கும் தரதுகரப்பு 
கறலடக்கறநது. 
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ਤਭਤਰ ਤਭਤਰ ਸਤਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥ 

simar simar har kaaran karnaa. 
Therefore, O‟ mortal always remember the Creator of the World. 

அணரல், ஏ ணிர்கதப, இந் உனகத்ல தலடத்ல ன்றும் றலணில் 
ககரள்ளுங்கள். 

 

ਸਤਰ ਤਭਰਤਨ ਕੀ ਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥ 

har simran kee-o sagal akaaraa. 
It is for the meditation that God created the entire universe. 
இலநன் றரணிப்தற்கரகத, இந் கரத் திதஞ்சத்லபம் 

தலடத்துள்பரன். 
 

ਸਤਰ ਤਭਰਨ ਭਤਸ ਆਤ ਤਨਰੁੰਕਾਰਾ ॥ 

har simran meh aap nirankaaraa. 
The Formless God is in the place where He is remembered. 

இலநன் ங்கு றலணில் ககரள்பப்தடுகறநரதர, அங்கு டிற்ந 
இலநன் சறக்கறநரர். 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜੁ ਆਤ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

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

remembering God, 
அல றலணில் ககரள்ளும் பக்கறத்துத்ல அநறந்து ககரள்ப, ர் 

இலநணின் கபேலரல் ஆசலர்றக்கப்தட்டரர்கதபர, 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਤਰ ਤਭਰਨੁ 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|| 

ஏ ரணக், குபேின் கபேலரல் இலநலணத் றரணிக்கும் ம் 
கதநப்தடுகறநது. 
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ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

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. 
ஏ லகபின் துன்தங்கலபபம், னறகலபபம் அறப்தத, அலணரின் 
இத்றலும் ஊடுபேி இபேக்கறநரர் ற்றும் தரதுகரப்பு இல்னரர்களுக்கு 

தரதுகரப்தரக இபேக்கறநரர். 
 

ਰਤਣ ਤੁਭ੍ਸਾਰੀ ਆਇ ਨਾਨਕ ਕ ਰਬ ਾਥ ॥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|| 

ஏ இலநதண, ரன் (ரணக்) குபேின் ததரலணகலப கதற்றுக் ககரண்ட 
தின்பு, உங்கபின் தரதுகரப்லத தடி ந்துள்தபன். 

 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਜਸ ਭਾਤ ਤਤਾ ੁਤ ਭੀਤ ਨ ਬਾਈ ॥ 

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

you. 
அம்ர, அப்தர, குந்லகள், ண்தர்கள் அல்னது உடன்திநந்ர்கள் உிக்கு 

இல்லன ன்ந றலன. 



27 
 

 
 

ਭਨ ਊਸਾ ਨਾਭੁ ਤਰ ੁੰ ਤਗ ਸਾਈ ॥ 

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

support. 
ஏ ன் ணத, அங்கு இலநணின் ரம் என்தந உங்களுக்கு 

உிரகவும், தரதுகரப்தரகவும் உள்பது. 
 

ਜਸ ਭਸਾ ਬਇਆਨ ਦੂਤ ਜਭ ਦਲ ॥ 

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

அச்சபட்டும் தூர்கள், சரத்ரன்கபின் தலடகள் உங்கலப சுக்க பற்சற 
கசய்பம் ததரது, 

 

ਤਸ ਕਵਲ ਨਾਭੁ ੁੰ ਤਗ ਤਰ ਚਲ ॥ 

tah kayval naam sang tayrai chalai. 
there, only the Naam shall go along with you. 

அங்கு, இலநணின் ரம் ட்டுத உங்களுடன் இபேக்கும். 
 

ਜਸ ਭੁਕਲ ਸਵ ਅਤਤ ਬਾਰੀ ॥ 

jah muskal hovai at bhaaree. 

where you are in extremely difficult situation, 
ப்கதரழுது ீங்கள் றக கடுலரண சூழ்றலனில் சறக்கற உள்பரீ்கதபர, 

 

ਸਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਤਖਨ ਭਾਤਸ ਉਧਾਰੀ ॥ 

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

அங்கு இலநணின் ரம் கரடிப்கதரழுறல் உங்கபின் தரதுகரப்புக்கு பேம். 
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ਅਤਨਕ ੁਨਸਚਰਨ ਕਰਤ ਨਸੀ ਤਰ ॥ 

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

ண்ற்ந  சடங்குகலப புரின் பனம், எபேர் தரங்கபினறபேந்து 
கரப்தரற்நப் தடுறல்லன. 

 

ਸਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਕਤਟ ਾ ਰਸਰ ॥ 

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

இலநணின் ரம் ஆணது றல்னறன் கக்கரண தரங்கலப அறக்கறநது. 
 

ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਸੁ ਭਨ ਭਰ ॥ 

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

Blessing, 
ஆலகரல் ஏ ன் ணத, குபேின் ஆசலர்ரத்தரடு இலநணின் 

ரத்ல றரணிபங்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਾਵਸੁ ੂਖ ਘਨੇਰ ॥੧॥ 

naanak paavhu sookh ghanayray. ||1|| 

and, O‟ Nanak, you shall obtain countless joys. ||1|| 
ஏ ரணக், உங்களுக்கு ல்லனற்ந கறழ்ச்சற கறலடக்கும் 

 

ਗਲ ਤਰਤਟ ਕ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ॥ 

sagal sarisat ko raajaa dukhee-aa. 
Even as a king of the entire world, one remains in distress. 

இந் கரத் உனகத்றன் அசணரக இபேந் ததரதும், எபேர் ன்றும் 
தலணதரடு இபேக்கறநரர். 
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ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਸਇ ਖੁੀਆ ॥ 

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

ஆணரல் இலநன் ரத்ல றரணிக்கும் ததரது, எபேர் அலறல 
கதறுகறநரர். 

 

ਲਾਖ ਕਰਰੀ ਫੁੰ ਧੁ ਨ ਰ ॥ 

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

அறக அபில் கசல்ங்கள் இபேந் ததரதும், இன்னும் அறகம் 
தண்டுகன்ந ஆலசக்கு படிவு இல்லன. 

 

ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਤਰ ॥ 

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

Maya. 
இலநணின் ரத்ல றரணிப்தன் பனம், எபேர் ரத்றன் தலுள்ப 

ீிரண ஆலசில் இபேந்து ப்தித்துக் ககரள்கறநரர்கள். 
 

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. 
ண்ற்ந உனகறல் இன்தங்கபில் பழ்கற இபேந் ததரதும், உனகறல் 

கதரபேட்கபின் தல் உள்ப தனரண ஆலசத் ிறல்லன. 
 

ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਆਘਾਵ ॥ 

har kaa naam japat aaghaavai. 
By remembering God with love and devotion, one is satiated from Maya. 
இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்ளும்ததரது, 

எபேர் ரங்கபில் றபேப்ற அலடகறநரர். 
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ਤਜਸ ਭਾਰਤਗ ਇਸੁ ਜਾਤ ਇਕਲਾ ॥ 

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

ஆன்ர ணிரக தற்ககரள்ப தண்டி தத்றற்கரக, 
 

ਤਸ ਸਤਰ ਨਾਭੁ ੁੰ ਤਗ ਸਤ ੁਸਲਾ ॥ 

tah har naam sang hot suhaylaa. 
there, only God's Name is with the soul as a comforter. 

அங்கு இலநணின் ரம் ட்டுத ஆன்ரிற்கு ஆறுல் அபிக்கறநது. 
 

ਾ ਨਾਭੁ ਭਨ ਦਾ ਤਧਆਈ ॥ 

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

ஏ ன் ணத, அந் ரத்ல ன்கநன்றும் றரணிபங்கள். 
 

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|| 

ஏ ரணக், குபேின் கபேலரல் உர்ந் ஆன்ீக றலனல எபேர் 
அலடகறநரர். 

 

ਛੂਟਤ ਨਸੀ ਕਤਟ ਲਖ ਫਾਸੀ ॥ 

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

vices. 
றல்னறன் கக்கரண சதகரர்கபின் உிலக் ககரண்டும், எபேரல் 

ன்லண ீ எழுக்கங்கபில் இபேந்து(ரழ்லரண றலனினறபேந்து) 
கரப்தரற்நறக் ககரள்ப படிறல்லன. 
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ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਸ ਾਤਰ ਰਾਸੀ ॥ 

naam japat tah paar paraahee. 
By meditating on Naam, one swims across the worldly-ocean of vices, 
இலநணின் ரத்ல றரணிப்தன் பனம், எபேர் ீ எழுக்கங்கள் 

றலநந்துள்ப உனகம் ன்னும் கடலன ீந்ற கடக்கறநரர். 
 

ਅਤਨਕ ਤਫਘਨ ਜਸ ਆਇ ੁੰਘਾਰ ॥ 

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

ண்ற்ந இலடபெறுகள் உங்கலப அறக்க அச்சுறுத்தும் ததரதும், 
 

ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ॥ 

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

அங்கு இலநணின் ரம் உங்கலப உடணடிரக கரப்தரற்றுகறநது. 

 

ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਜਨਭ ਭਤਰ ਜਾਭ ॥ 

anik jon janmai mar jaam. 
Through countless incarnations, people are born and die. 

ண்ற்ந ரழ்க்லக சக்கத்ரல் (திநப்பு இநப்பு ன்ந சுற்சற), க்கள் 
திநக்கறநரர்கள் இநக்கறநரர்கள். 

 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਾਵ ਤਫਰਾਭ ॥ 

naam japat paavai bisraam. 
But reciting God‟s Name, the soul rests in peace and becomes one with 
God. இலநணின் ரத்ல கஜதிப்தரல், ஆன்ர அலறில் இபேக்கறநது 

ற்றும் இலநனுடன் என்றுகறநது. 
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ਸਉ ਭਲਾ ਭਲੁ ਕਫਸੁ ਨ ਧਵ ॥ 

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

கர்த்ரல் அசுத்லடந் எபேர், அந் அசுத்த்ல ன்றும் 
கழுவுறல்லன. 

 

ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਕਤਟ ਾ ਖਵ ॥ 

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

இலநனுலட ரம் றல்னறன் கக்கரண தரங்கலப அறக்கறநது. 
 

ਾ ਨਾਭੁ ਜਸੁ ਭਨ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

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

ஏ ன் ணத, அத்லக ரத்ல அன்ததரடு கஜதிபங்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਾਈ ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ॥੩॥ 

naanak paa-ee-ai saaDh kai sang. ||3|| 
O‟ Nanak, God‟s Name is realized in the Company of the Holy. ||3|| 

ஏ ரணக், கய்கீத்றன் துலரல் இலநணின் ரம் அநறப்தடுகறநது. 
 

ਤਜਸ ਭਾਰਗ ਕ ਗਨੇ ਜਾਤਸ ਨ ਕਾ ॥ 

jih maarag kay ganay jaahi na kosaa. 
On that path of life‟s journey where the miles cannot be counted, 
ரழ்க்லகின் தத்றற்கரண அந்ப் தரலில் தூத்ல கக்கறட 

படிரது. 
 

ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਊਸਾ ੁੰ ਤਗ ਤਾ ॥ 

har kaa naam oohaa sang tosaa. 
there the Name of the God is your sustenance. 
அங்கு இலநணின் ரத உங்கபின் ஆகரம். 
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ਤਜਸ ਡ ਭਸਾ ਅੁੰ ਧ ਗੁਫਾਰਾ ॥ 

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

ignorance, 
ரழ்க்லகப் தரலில், அநறரல ன்னும் ஆழ்ந் இபேட்டு கரத்ரக 

சூழ்ந்துள்பது. 
 

ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ੁੰ ਤਗ ਉਜੀਆਰਾ ॥ 

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

இலநணின் ரத உங்களுக்கு எபிரக உள்பது. 
 

ਜਸਾ ੁੰ ਤਥ ਤਰਾ ਕ ਨ ਤਞਾਨੂ ॥ 

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

அந் ரழ்க்லகப் தரலில் ரபேக்கும் உங்கலப கரிரது. 
 

ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਸ ਨਾਤਲ ਛਾਨੂ ॥ 

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

அங்கு இலநணின் ரத உங்கபின் உண்லரண ண்தன். 
 

ਜਸ ਭਸਾ ਬਇਆਨ ਤਤਤ ਫਸੁ ਘਾਭ ॥ 

jah mahaa bha-i-aan tapat baho ghaam. 
Where (in the journy of life) there is terrible scorching heat of vices, 
ரழ்க்லகப் தரலில், தங்கரண கதரசுக்கும் கப்தம் ததரன ீ 

எழுக்கங்கள் உள்பது. 
 

ਤਸ ਸਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਤੁਭ ਊਤਰ ਛਾਭ ॥ 

tah har kay naam kee tum oopar chhaam. 
there, the Name of the God will provide you protection. 

அங்கு இலநணின் ரத உங்களுக்கு தரதுகரப்லத ல்குகறநது. 
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ਜਸਾ ਤਤਰਖਾ ਭਨ ਤੁਝੁ ਆਕਰਖ ॥ 

jahaa tarikhaa man tujh aakrakhai. 
O‟ my mind, where the craving for worldly possessions torments you, 
ஏ ன் ணத, ங்கு உனகறல் கதரபேட்களுக்கரண தட்லக உங்கலப 

தலணப் தடுத்துகறநதர, 
 

ਤਸ ਨਾਨਕ ਸਤਰ ਸਤਰ 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|| 
அங்கு ஏ ரணக், உங்களுலட ஆலசகலப அடக்குற்கு இலநணின் 

ரம் தலண ததரல் கதரறந்து கப்தத்ல அலக்கறநது. 
 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਫਰਤਤਨ ਨਾਭੁ ॥ 

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

தக்ர்களுக்கு இலநணின் ரம் ன்தது அனுறணபம் தன்தடுத்தும் 
கதரபேபரகும். 

 

ੁੰਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਫਰਾਭੁ ॥ 

sant janaa kai man bisraam. 
God‟s Name dwells in the mind of the devotees. 
தக்ர்கபின் ணறல் இலநணின் ரம் சறக்கறநது. 

 

ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਦਾ ਕੀ ਟ ॥ 

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

அபேலட திரண தக்ர்களுக்கு இலநணின் ரத ஆரக உள்பது. 
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ਸਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਉਧਰ ਜਨ ਕਤਟ ॥ 

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

இலநணின் ரத்ல றலணில் ககரள்ரல், றல்னறன் கக்கரண 
க்கள் ீ எழுக்கங்கபினறபேந்து தரதுகரக்கப்தடுகறநரர்கள். 

 

ਸਤਰ ਜੁ ਕਰਤ ੁੰਤ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

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

இலநணின் தக்ர்கள் அபேலட புகல தகலும், இவும் ஜதிக்கறநரர்கள். 
 

ਸਤਰ ਸਤਰ ਅਉਖਧੁ ਾਧ ਕਭਾਤਤ ॥ 

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

conciet. 
ற்கதபேல ன்னும் ிரறல குப்தடுத் இலநணின் ரம் ன்ந 

பேந்ல தசகரிக்கப்தடுகறநது. 
 

ਸਤਰ ਜਨ ਕ ਸਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

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

இலநணின் தக்ர்களுக்கு இலநணின் ரத உண்லரண கதரக்கறம். 
 

ਾਰਫਰਸਤਭ ਜਨ ਕੀਨ  ਦਾਨ ॥ 

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

றக உர்ந் இலநன் ன்னுலட தக்ர்களுக்கு இலநணின் ரம் ன்ந 
தரிலச ஆசலர்றத்து உள்பரர் 
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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. 

தக்ர்களுக்கு , இலநன் எபேத, அரின் தல் ககரண்ட அன்பு, உடம்பு 
ற்றும் ணறல் ஊடுபேி தசம் ககரள்கறநது. 

 

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 
ஏ ரணக்,தக்ர்கள் புணி அநறல கதற்று, ன்லக்கும் ீலக்கும் உள்ப 

தறுதரலட அநறந்து ககரள்கறநரர்கள். 
 

ਸਤਰ 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. 
அபேலட தக்ர்களுக்கு, இலநணின் ரத ரத்றன் தந்த்றனறபேந்து 

ிடுலன கதந எத றரகும். 
 

ਸਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਜਨ ਕਉ ਤਤਰਤਤ ਬਗੁਤਤ ॥ 

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

ன்ணிலநல பேகறநது. 
 

ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂ ਰੁੰਗੁ ॥ 

har kaa naam jan kaa roop rang. 
God‟s Name is the beauty and delight of His devotees. 

அபேலட தக்ர்களுக்கு, இலநணின் ரத அகு ற்றும் ஆணந்ம். 
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ਸਤਰ ਨਾਭੁ ਜਤ ਕਫ ਰ ਨ ਬੁੰਗੁ ॥ 

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

இலநணின் ரத்ல றலணில் ககரள்ளும்ததரது, எபேர் ரழ்க்லகில் 
ன்றும் லடகலப றர்ககரள்ப ரட்டரர்கள். 

 

ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

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

lஅபேலட தக்ர்களுக்கு, இலநணின் ரத உண்லரண கறல 
ஆகும். 

 

ਸਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਜਨ ਬਾ ਾਈ ॥ 

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

இலநணின் ரத்றன் ரினரக அர்களுலட தக்ர்கள் ரிரலல 
கதறுகறநரர்கள். 

 

ਸਤਰ 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. 
அபேலட தக்ர்களுக்கு, ரம் ற்றும் தரகத்றல் கறலடக்கும் 

றபேப்றரணது, இலநணின் ரத்றல் ரன் உள்பது. 
 

ਸਤਰ ਨਾਭੁ ਜਤ ਕਛੁ ਨਾਤਸ ਤਫਗੁ ॥ 

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

separation. 
இலநணின் ரத்ல றரணிப்தன் பனம், தக்ர்கள் னறலபம், 

திரிலபம் ன்றும் உர்றல்லன. 
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ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਸਤਰ ਨਾਭ ਕੀ ਵਾ ॥ 

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

அபேலட தக்ர்கள், அரின் றலணில் ன்றும் பழ்கற உள்பரர்கள். 
 

ਨਾਨਕ ੂਜ ਸਤਰ ਸਤਰ ਦਵਾ ॥੬॥ 

naanak poojai har har dayvaa. ||6|| 

O‟ Nanak, devotee always worships the Omnipresent God.||6|| 
ஏ ரணக், தக்ர்கள் ங்கும் றலநந்துள்ப இலநலண ன்றும் றதரடு 

கசய்கறநரர்கள். 
 

ਸਤਰ ਸਤਰ ਜਨ ਕ ਭਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥ 

har har jan kai maal khajeenaa. 
For the devotee, God‟s Name is the treasure of wealth. 

தக்ர்களுக்கு, இலநணின் ரத கசல்த்றன் கதரக்கறம். 
 

ਸਤਰ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਤ ਰਤਬ ਦੀਨਾ ॥ 

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

இலநன் அரகத அபேலட தக்ர்களுக்கு, ரம் ன்னும் இந் 
கதரக்கறத்ல ஆசலர்றத்து உள்பரர். 

ਸਤਰ ਸਤਰ ਜਨ ਕ ਟ ਤਾਣੀ ॥ 

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

அபேலட தக்ர்களுக்கு, இலநணின் ரத சக்றரய்ந் ஆவு. 
 

ਸਤਰ ਰਤਾਤ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 

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

இலநணின் உன்ணத்ரல், தக்ர்கள் ற்ந ந் ஆலபம் றர்தரர்க்க 
ரட்டரர்கள். 
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ਤਤ ਤਤ ਜਨ ਸਤਰ ਰਤ ਰਾਤ ॥ 

ot pot jan har ras raatay. 
Through and through, His devotees stay imbued with God's Love. 
இலநனுலட அன்தில் அபேலட தக்ர்கள் பழுதும் பழ்கற 

உள்பரர்கள். 
 

ੁੁੰ ਨ ਭਾਤਧ ਨਾਭ ਰ ਭਾਤ ॥ 

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

meditation. 
இலநணின் அன்தில் பழுரக பழ்கற இபேக்கும்ததரது, அர்கள் 

பழுலரண அலறல றரணத்றல் அனுதிக்கறநரர்கள். 
 

ਆਠ ਸਰ ਜਨੁ ਸਤਰ ਸਤਰ ਜ ॥ 

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

இலநணின் ரத்ல, தக்ர்கள் ல்னர தங்கபிலும் கஜதிக்கறநரர்கள். 
 

ਸਤਰ ਕਾ ਬਗਤੁ ਰਗਟ ਨਸੀ ਛ ॥ 

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

hidden. 
இலநணின் தக்ர்கள், அலணபேக்கும் கரிந்ர்கபரகவும் ரிரலக்கு 
உரிர்கபரகவும் ஆகறநரர்கள். அர்கள் ன்றும் லநந்து இபேப்தறல்லன. 

 

ਸਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਭੁਕਤਤ ਫਸੁ ਕਰ ॥ 

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

இலநலண தரக்கற கய்கீ றதரடு கசய்ரல், ீ எழுக்கங்கபினறபேந்து 
தனர் ிடுிக்கப்தடுகறநரர்கள். 
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ਨਾਨਕ ਜਨ ੁੰ 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|| 

ஏ ரணக், அபேலட தக்ர்கபின் அபேகரலில் இபேக்கும் தனபேம் ீ 
எழுக்கங்கள் றலநந் இந் உனகம் ன்னும் கடலன ீந்ற கடக்கறநரர்கள் 

 

ਾਰਜਾਤੁ ਇਸੁ ਸਤਰ ਕ ਨਾਭ ॥ 

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

powers). 
இலநணின் ரம் தரரிஜரம் த்லப் ததரன்நது. (கய்கீ சக்ற ரய்ந் 

ம்) 
 

ਕਾਭਧਨ ਸਤਰ ਸਤਰ ਗੁਣ ਗਾਭ ॥ 

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

all wishes. 
இலநணின் புகலப் தரடுது கரதனுல ததரன்நது. கரதனு 

(கய்கீப் தசு) தகட்ட த்ல அபிக்கும் ஆற்நல் உலடது. 
 

ਬ ਤ ਊਤਭ ਸਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ॥ 

sabh tay ootam har kee kathaa. 
Discourse on God‟s virtues is of greater importance than all other talks. 
இலநணின் ற்தண்புகலப திசங்கம் கசய்து ற்ந அலணத்து ததச்சுகலப 

ிடவும் றகவும் (ல்னல) பக்கறரணது. 
 

ਨਾਭੁ ੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ॥ 

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

இலநணின் ரத்ல தகட்தரல், னறகளும் துன்தங்களும் ீக்கப்தடுகறன்நண. 
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ਨਾਭ ਕੀ ਭਤਸਭਾ ੁੰ ਤ ਤਰਦ ਵ ॥ 

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

இலநனுலட ரத்றன் கறலரணது, சரதுக்கபின் ணறல் சறக்கறநது. 
 

ੁੰਤ ਰਤਾਤ ਦੁਰਤੁ ਬੁ ਨ ॥ 

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

சரதுக்கபின் ஆசலர்ரத்ரல், அலணத்துப் தரங்களும் ீக்கப்தடுகறன்நண. 
 

ੁੰਤ ਕਾ ੁੰਗੁ ਵਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥ 

sant kaa sang vadbhaagee paa-ee-ai. 
The company of the Saints is obtained by great good fortune. 

சரதுக்கபின், புணிர்கபின் அபேகரல றகுந் அறர்ஷ்டத்ரல் கதநப்தடுகறநது. 
 

ੁੰਤ ਕੀ ਵਾ ਨਾਭ ੁਤਧਆਈ ॥ 

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

(ற்றும்) சரதுக்கபின் (குபேக்கள்) ததரலணகலப தின்தற்நற எபேர் 
இலநணின் ரத்ல றலணத்து றரணிக்கறநரர். 

 

ਨਾਭ ਤੁਤਲ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਸਇ ॥ 

naam tul kachh avar na ho-ay. 
There is nothing equal to the Naam. 

இலநணின் ரத்றற்கு சரக தறு துவும் இல்லன 

 

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|| 
ஏ ரணக், குபேிடம் இபேந்து 'ரம்' ன்தல தரிசரகப் கதற்நர்கள் 

அரிரணர்கள். 
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ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਫਸੁ ਾਤਰ ਫਸੁ ਤਤਭਰਤੀ ਖ ਰਫ 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). 
ரன் தன சரஸ்றங்கலபபம், ஸ்றர்றஸ்கலபபம் தரர்த்து ஆரய்ந்து தடி 
உள்தபன். (ம்திக்லக, ச் சடங்குகள் ற்றும் றபலநகள் ஆகறற்லந 

தற்நற கூறும் கய்கீ புத்கங்கள்) 
 

ੂਜਤ ਨਾਸੀ ਸਤਰ ਸਰ 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|| 
ஏ ரணக், இந் கய்கீ புத்கத்றல் கூநப்தட்டுள்ப ததரலணகள், 

ிலனறப்தற்ந இலநணின் ரத்ல றலணத்து றரணிக்கும் தனனுக்கு 
அபேகறல் கூட அந் ததரலணகள் பேறல்லன. 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਜਾ ਤਾ ਤਗਆਨ ਤਬ 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, 
எபேர் கய்கீ உச்சரடணங்கள் டத்துது, ம் தற்ககரள்து, ஆன்ீக 

அநறவு கதறுது ற்றும் அலணத்து ிரண றரணங்கபில் கணம் 
கசலுத்துது, 
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ਖਟ ਾਤਰ ਤਤਭਰਤਤ ਵਤਖਆਨ ॥ 

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

knowledge), 
ஆறு சரஸ்றங்கலபபம் ற்றும் ஸ்றர்றஸ்கலபபம் ததரறக்கறநரர். (ஆன்ீக 

அநறவு ரய்ந் புத்கங்கள்) 
 

ਜਗ ਅਤਬਆ ਕਰਭ ਧਰਭ ਤਕਤਰਆ ॥ 

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

தரகங்கள் ற்றும் தர்லரண ற பலநகலப கலடப்திடித்ல். 
 

ਗਲ ਤਤਆਤਗ ਫਨ ਭਧ ਤਪਤਰਆ ॥ 

sagal ti-aag ban maDhay firi-aa. 
renunciates everything and wanders around in the wilderness; 
அலணத்லபம் துநந்துிட்டு, கரட்டுப்தகுறில் அலனகறநரர்கள். 

 

ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ਕੀ ਫਸੁ ਜਤਨਾ ॥ 

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

இலநலண கறழ்ச்சறபந கசய், அலணத்து ிரண பற்சறகலபபம் 
கசய்கறநரர்கள். 

 

ੁੁੰ ਨ ਦਾਨ ਸਭ ਫਸੁ ਰਤਨਾ ॥ 

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

oil; 
சபக தசலக்கு ரணம் கசய்தும், ரகங்கள் (கய்கீ அக்ணி) றலந கய் 

ஊற்நற அக்ணி குண்டம் பர்ப்ததும், 
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ਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਸਭ ਕਤਰ ਰਾਤੀ ॥ 

sareer kataa-ay homai kar raatee. 
gets the body cut into tiny pieces and burn them in the ceremonial fire, 
உடம்லத சறறு துண்டுகபரக கட்டி, அல அந் கய்கீ ரக குண்டத்றல் 

இட்டு நறக்கறநரகள். 
 

ਵਰਤ ਨੇਭ ਕਰ ਫਸੁ ਬਾਤੀ ॥ 

varat naym karai baho bhaatee. 
observes fasts and all kinds of rituals with strict routine, 

ிங்கள் தற்ககரள்து ற்றும் அலணத்து ிரண சடங்குகலபபம் 
கடுலரண றபலநகதபரடு கலடதிடிப்தது. 

 

ਨਸੀ ਤੁਤਲ ਰਾਭ ਨਾਭ ਫੀਚਾਰ ॥ 

nahee tul raam naam beechaar. 
all these are still not equal in merit to contemplation on God‟s Name, 
இல அலணத்துத, இலநணின் ரத்ல றரணிப்தரல் கறலடக்கும் 

தனனுக்கு சரக இபேப்தறல்லன. 
 

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|| 

ஏ ரணக், குபேின் ரினரக இலநணின் ரத்ல கதற்று, அல எபே 
பலநதனும் அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் உச்சரித்ரல், 

 

ਨਉ ਖੁੰਡ ਤਰਥਭੀ ਤਪਰ ਤਚਰੁ ਜੀਵ ॥ 

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

எபேர் இந் கரத் உனகத்லபம் சுற்நற ந்ததரதும், ீண்ட ரழ்க்லக 
ரழ்ந் ததரதும், 
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ਭਸਾ ਉਦਾੁ ਤੀਰੁ ਥੀਵ ॥ 

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

உர்ந் ரிறரகற இந் உனகத்றல் இபேந்து கரத்ரக ிடுிக்கப்தடுகறநரர். 
 

ਅਗਤਨ ਭਾਤਸ ਸਭਤ ਰਾਨ ॥ 

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

ன்னுலட ரழ்க்லகல அந் அக்ணி குண்டத்றல் றரகம் கசய்கறநரர். 
 

ਕਤਨਕ ਅਵ ਸਵਰ ਬੂਤਭ ਦਾਨ ॥ 

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

ர்த்றற்கு ங்களுலட ங்கம், குறலகள், ரலணகள் ற்றும் றனங்கலப 
ங்குகறநரர்கள். 

 

ਤਨਉਲੀ ਕਰਭ ਕਰ ਫਸੁ ਆਨ ॥ 

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

உள்ளுர்ல தூய்லப்தடுத்தும் அலணத்து உத்றகலபபம் 
கலடதிடிக்கறநரர்கள். தரக பலநகபில் தன லகரண ஆசணங்கலபபம் 

திற்சற கசய்கறநரர்கள். 
 

ਜਨ ਭਾਰਗ ੁੰਜਭ ਅਤਤ ਾਧਨ ॥ 

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

disciplines; 
கஜின்கபின் சு இன்தங்கலப றுக்கும் கடுலரண றபலநகலப 
கலடதிடிக்கறநரர்கள். றக உர்ந் கடுலரண ஆன்றக லடபலநகலப 

கலடதிடிக்கறநரர்கள். 
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ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਕਤਰ ਰੀਰੁ ਕਟਾਵ ॥ 

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

ன்னுலட உடம்லதத் துண்டு துண்டரக கட்டுகறநரர்கள். 
 

ਤਉ ਬੀ ਸਉਭ ਭਲੁ ਨ ਜਾਵ ॥ 

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

இல அலணத்லபம் கசய்ததரதும், கர்த்றன் அசுத்ரணது 
ினகுறல்லன. 

ਸਤਰ ਕ ਨਾਭ ਭਤਰ ਕਛੁ ਨਾਤਸ ॥ 

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

இலநணின் ரத்றற்கு சரக தறு துவும் இல்லன. 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਤ ਗਤਤ ਾਤਸ ॥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|| 

ஏ ரணக், குபேல தின்தற்றுதர்கள் இலநணின் ரத்ல அன்ததரடும், 
அர்ப்திப்ததரடும் றரணிப்தன் பனம் உர்ந் ஆன்ீக றலனல 

அலடகறநரர்கள். 
 

ਭਨ ਕਾਭਨਾ ਤੀਰਥ ਦਸ ਛੁਟ ॥ 

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

புணி னங்கபில், சறன க்கள் ங்களுலட உடலன ிடுத்து இநப்லதத் 
ழு ிபேம்புரர்கள். 
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ਗਰਫੁ ਗੁਭਾਨੁ ਨ ਭਨ ਤ ਸਟੁ ॥ 

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

இல அலணத்றற்கு திநகும், கர்ரணது ணறனறபேந்து குலநறல்லன. 
 

ਚ ਕਰ ਤਦਨੁ ਅਰੁ ਰਾਤਤ ॥ 

soch karai dinas ar raat. 
One may practice cleansing baths at holy places day and night, 

புணி னங்கபில் இவும் தகலும் எபேர் ீரடிணரலும், 
 

ਭਨ ਕੀ ਭਲੁ ਨ ਤਨ ਤ ਜਾਤਤ ॥ 

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

இபேப்தினும், ணறன் அசுத்ரணது உடம்லத ிட்டு ீங்குறல்லன. 
 

ਇੁ ਦਸੀ ਕਉ ਫਸੁ ਾਧਨਾ ਕਰ ॥ 

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

எபேர், ன் உடலன அலணத்து ிரண கடுலரண எழுக்க கநற 
பலநகளுக்கு உட்தடுத்றணரலும். 

 

ਭਨ ਤ ਕਫਸੂ ਨ ਤਫਤਖਆ ਟਰ ॥ 

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

ீ ிபேப்தங்கள் ணறல் இபேந்து ினகுறல்லன. 
 

ਜਤਲ ਧਵ ਫਸੁ ਦਸ ਅਨੀਤਤ ॥ 

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

எபேர், இந் அறந்து ததரகக்கூடி உடலன றலந ண்ரீ் ககரண்டு 
கழுிணரலும், 
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ੁਧ ਕਸਾ ਸਇ ਕਾਚੀ ਬੀਤਤ ॥ 

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

ஆணரல், வ்ரறு ண் சுல கழுி தூய்லப் தடுத் இலும்? 

 

ਭਨ ਸਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਭਤਸਭਾ ਊਚ ॥ 

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

ஏ ன் ணத, இலநணின் ரத றக உர்ந் கறலரகும். 
 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਉਧਰ ਤਤਤ ਫਸੁ ਭੂਚ ॥੩॥ 

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

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

ஏ ரணக், தன தரிகள் இலநணின் ரத்ல அன்ததரடு ஆழ்ந்து 
றரணிப்தரல் ீ எழுக்கங்கபில் இபேந்து கரப்தரற்நப் தடுகறநரர்கள். 

 

ਫਸੁਤੁ ਤਆਣ ਜਭ ਕਾ ਬਉ ਤਫਆ ॥ 

bahut si-aanap jam kaa bha-o bi-aapai. 
By becoming extra clever, one is afflicted with fear of death, 

எபேர் றகுறரக புத்றசரனறரக இபேப்தின், அர்  தத்றல் 
துன்புறுகறநரர். 

 

ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਕਤਰ ਤਤਰਨ ਨਾ ਧਰਾ ॥ 

anik jatan kar tarisan naa Dharaapai. 
all kinds of clever efforts are futile to satisfy the worldly desires. 
உனகறல் ஆலசகலப பூர்த்ற கசய் டுக்கும் அலணத்து ிரண 

புத்றசரனறத்ணரண பற்சறகளும் தணற்நலத. அறன் ரகம் றபேப்ற 
அலடறல்லன. 
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ਬਖ ਅਨੇਕ ਅਗਤਨ ਨਸੀ ਫੁਝ ॥ 

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

desires. 
 ிிரண  அங்கறகலப அிரல், உனகறல் ஆலச ன்னும் 

கபேப்லத அலக்க படிரது. 
 

ਕਤਟ ਉਾਵ ਦਰਗਸ ਨਸੀ ਤਝ ॥ 

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

God‟s court. 
எபேர் இலநணின் ீற ன்நத்றல் ற்றுக் ககரள்பப்தடுற்கு, றல்னறன் 

கக்கரண பற்சறகள் தற்ககரள்ரல் ந் தனும் இல்லன. 
 

ਛੂਟਤ ਨਾਸੀ 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. 

இந் பற்சறகள் தற்க்ககரள்ரல், எபேர் உனகறல் திலப்புகபில் 
இபேந்து ிடுிக்கதடுறல்லன. அர் ரணத்றல் கசன்று லநந்து 

ககரண்டரலும் அல்னது பூறின் அடிில் கசன்று லநந்து ககரண்டரலும் 
அந்ப் திலப்புகபில் இபேந்து ிடுிக்கதடுறல்லன. 

 

ਭਤਸ ਤਫਆਤਸ ਭਾਇਆ ਜਾਤਲ ॥ 

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

attachments and desires. 
ரநரக எபேர் உர்ச்சறகபின் திலப்புகள் ற்றும் ஆலசகள் ன்னும் 

லனில் சறக்கறக் ககரள்கறநரர்கள். 
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ਅਵਰ ਕਰਤੂਤਤ ਗਲੀ ਜਭੁ ਡਾਨੈ ॥ 

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

ற்ந அலணத்து பற்சறகளும் இநப்தின் தூதுரல் ண்டிக்கப்தடுகறநது. 
 

ਗਤਵੁੰ ਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਤਲੁ ਨਸੀ ਭਾਨੈ ॥ 

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

இநப்தின் தூதுர், ல்னரம் ல்ன இலநலண றரணிப்தல ி ற்ந 
லபம் ற்றுக் ககரள்றல்லன. 

 

ਸਤਰ 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. 
இலநணின் ரத்ல அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் றரணிப்தன் பனம், 

அலணத்து துக்கங்களும் ீக்கப்தடுகறன்நண. 
 

ਨਾਨਕ ਫਲ ਸਤਜ ੁਬਾਇ ॥੪॥ 

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

Nanak say this intuitively.||4|| 
ரணக் இல உள்ளுர்ரல் அநறந்து கூறுகறநரர். 

 

ਚਾਤਰ ਦਾਰਥ ਜ ਕ ਭਾਗ ॥ 

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

procreation and salvation). 
எபேர் ரன்கு பன்ல ஆசலர்ரங்கலப அரது (ம், அர்த், கரம், 

தரக்) தர்ல, உனகறல் கசல்ம், புத்றப்ததறு ற்றும் தரட்சம் 
ஆகறற்லந கதந ிபேம்திணரல், 
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ਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਵਾ ਲਾਗ ॥ 

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

அர்கள் சரதுக்கபின் (குபே) ததரலணகலபப் தின்தற்நற டக்க தண்டும். 
 

ਜ ਕ ਆੁਨਾ ਦੂਖੁ ਤਭਟਾਵ ॥ 

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

எபேர் ன் துக்கங்களுக்கு படிவு கதந ிபேம்திணரல், 
 

ਸਤਰ ਸਤਰ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਦ ਗਾਵ ॥ 

har har naam ridai sad gaavai. 
then he should always remember (recite) God‟s Name in the heart. 
இலநணின் ரத்ல எபேர் ன்றும் ணறல் றலணத்து உச்சரிக்க 

தண்டும். 
 

ਜ ਕ ਅੁਨੀ ਬਾ ਲਰ ॥ 

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

இலநணின் ீற ன்நத்றல் எபேர் கறலல தகரரிணரல், 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਇਸ ਸਉਭ ਛਰ ॥ 

saaDhsang ih ha-umai chhorai. 
then he should seek holy congregation and renounce his ego. 

அர் ஆன்ீக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) தங்தகற்று ன்னுலட கர்த்ல 
லகிட தண்டும். 

 

ਜ ਕ ਜਨਭ ਭਰਣ ਤ ਡਰ ॥ 

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

திநப்பு ற்றும் இநப்பு ன்ந சக்கத்றற்கு எபேர் அஞ்சறணரல், 
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ਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਰਨੀ ਰ ॥ 

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

அர்கள் ஆன்ீகத்றன் தரதுகரப்லத ரட தண்டும். 

 

ਤਜੁ ਜਨ ਕਉ ਰਬ ਦਰ ਤਆਾ ॥ 

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

இலநனுடன் இல (ரிசறக்க) எபேர் க்கம் ககரண்டரல், 
 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਾ ॥੫॥ 

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

O‟ Nanak, I dedicate my life for that person. ||5|| 
ஏ ரணக், ரன் அந் ணிபேக்கு ன் ரழ்க்லகல அர்ப்திக்கறதநன். 

 

ਗਲ ੁਰਖ ਭਤਸ ੁਰਖੁ ਰਧਾਨੁ ॥ 

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

ற்ந ல்னர ணிர்களுக்குள்ளும், றக உர்ந் ணிரக கபேப்தடுதர் 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਜਾ ਕਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

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

ஆன்ீகத்றன் அபேகரலில் அர்கபின் கர்ம் அர்கலப ிட்டு 
ினகுகறநது. 

 

ਆ ਕਉ ਜ ਜਾਣ ਨੀਚਾ ॥ 

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

ன்லணத எபேர் ரழ்ரக கபேறணரல், 
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ਊ ਗਨੀ ਬ ਤ ਊਚਾ ॥ 

so-oo ganee-ai sabh tay oochaa. 
should be accounted as the highest of all. 

அத அலணத்றலும் உர்ந்ரக கபேப்தடுகறநரர். 
 

ਜਾ ਕਾ ਭਨੁ ਸਇ ਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 

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

கரபேர் ணபில் றகவும் ரழ்லபடன் டந்து ககரள்கறநரதர, 
 

ਸਤਰ ਸਤਰ ਨਾਭੁ ਤਤਤਨ ਘਤਟ ਘਤਟ ਚੀਨਾ ॥ 

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

அர் ரத்ல தற்நற உண்லரக அநறந்துககரள்கறநரர். இலநணின் 
சரரம்சத்ல அலணர் இத்றலும் கரண்கறநரர். 

 

ਭਨ ਅੁਨੇ ਤ ਫੁਰਾ ਤਭਟਾਨਾ ॥ 

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

ர் எபேர் ன் கசரந் ணறனறபேந்து அலணத்து ீலகலபபம் 
அறக்கறநரதர, 

 

ਖ ਗਲ ਤਰਤਟ ਾਜਨਾ ॥ 

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

அர் இந் கரத் உனகத்ல தசர்ந் ஜீரசறகலபபம், ன்னுலட 
ண்தர்கபரக தரர்க்கறநரர். 
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ੂਖ ਦੂਖ ਜਨ ਭ ਤਦਰਟਤਾ ॥ 

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

கரபேர் இன்தத்லபம் னறலபம், எத ரறரிரகவும் சரகவும் 
தரர்க்கறநரதர, 

 

ਨਾਨਕ ਾ ੁੁੰ ਨ ਨਸੀ ਲਾ ॥੬॥ 

naanak paap punn nahee laypaa. ||6|| 

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

ஏ ரணக், அர்கள் ீ எழுக்கங்கள் அல்னது ற்தண்புகள் ததரன்ந 
ண்ங்கலப கடந்து தல் ழுந்து றற்கறநரர்கள். (ப்கதரழுதும் அர்கள் 

ற்கசல்கலபத கசய்கறநரர்கள்). 
 

ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤਰ ਨਾਉ ॥ 

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

ல தக்ர்களுக்கு, உங்களுலட ரத அர்கபின் கசல்ம். 
 

ਤਨਥਾਵ ਕਉ ਨਾਉ ਤਰਾ ਥਾਉ ॥ 

nithaavay ka-o naa-o tayraa thaa-o. 
To the supportless devotee, Your Name is his support. 

ஆற்ந தக்ர்களுக்கு, உங்களுலட ரத அர்கபின் ஆவு. 
 

ਤਨਭਾਨੇ ਕਉ ਰਬ ਤਰ ਭਾਨੁ ॥ 

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

ஏ இலநதண, ரிரல அற்நர்களுக்கு ீங்கதப ரிரல. 
 
 
 



55 
 

ਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦਵਸੁ ਦਾਨੁ ॥ 

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

அலணத்து ணிர்களுக்கும், ீங்கள் தரிசுகலப ங்கும் ககரலடரபிகபரக 
இபேக்கறநரீ்கள். 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਸਾਰ ੁਆਭੀ ॥ 

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

ஏ ன் ஜரணத, டக்க தண்டி அலணத்லபம் ீங்கதப டத்துகறநரீ்கள் 
ற்றும் கரரக உள்பரீ்கள். 

 

ਗਲ ਘਟਾ ਕ ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ ॥ 

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

ஏ இலநதண, அலணரின் இத்லபம் அநறந்த, 
 

ਅਨੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਜਾਨਸੁ ਆ ॥ 

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

உங்களுலட றலனலபம், அபலபம் ீங்கள் ட்டுத அநறரீ்கள். 
 

ਆਨ ੁੰ ਤਗ ਆਤ ਰਬ ਰਾਤ ॥ 

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

ஏ இலநதண, ீங்கள் உங்களுக்குள்தபத பழ்கற இபேக்கறநரீ்கள். 
 

ਤੁਭ੍ਸਰੀ ਉਤਤਤ ਤੁਭ ਤ ਸਇ ॥ 

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

ஏ இலநதண, உங்களுலட தன்லல ீங்கள் ட்டுத அநறரீ்கள். 
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ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਤ ਕਇ ॥੭॥ 

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

O‟ Nanak, no one else knows Your greatness. ||7|| 
ஏ ரணக், இலநணின் தன்ல தறு ரபேக்கும் கரிரது. 

 

ਰਫ ਧਰਭ ਭਤਸ ਰਟ ਧਰਭੁ ॥ 

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

ற்ந அலணத்து ம்திக்லககலப ிடவும், சறநந் ம்திக்லகரக 
கபேப்தடுது, 

ਸਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਰਭਲ ਕਰਭੁ ॥ 

har ko naam jap nirmal karam. 
is to meditate on God‟s Name and performing immaculate deeds. 

இலநணின் ரத்ல றரணம் கசய்து ற்றும் ரசற்ந கசல்கலப 
கசய்து. 

 

ਗਲ ਤਕਰਆ ਭਤਸ ਊਤਭ ਤਕਤਰਆ ॥ 

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

ற்ந அலணத்து ஆன்ீக ச்சடங்குகலப ிடவும், றகவும் 
கதபேந்ன்லரண சடங்கரக கபேப்தடுது, 

 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਦੁਰਭਤਤ ਭਲੁ ਤਸਤਰਆ ॥ 

saaDhsang durmat mal hiri-aa. 
is to erase the filth of evil thoughts in the Company of the Holy. 

 

 

ਤੁੰਗ ਤਵਚ (ਰਤਸ ਕ) ਬੜੀ ਭਤਤ (ਰੂ) ਭਲ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ। 

ஆன்ீகத்றன் அபேகரலில் ீ ண்ங்கபரல் உண்டரகும் அசுத்த்ல 
அறப்தரகும். 

 
 



57 
 

ਗਲ ਉਦਭ ਭਤਸ ਉਦਭੁ ਬਲਾ ॥ 

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

ற்ந அலணத்து பற்சறகலப ிடவும், சறநந் பற்சறரக கபேப்தடுது, 
 

ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਸੁ ਜੀਅ ਦਾ ॥ 

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

இலநணின் ரத்ல அன்ததரடும், ிபேப்தத்தரடும் ன்றும் உச்சரிப்தத 
ஆகும். 

 

ਗਲ ਫਾਨੀ ਭਤਸ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਫਾਨੀ ॥ 

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

ற்ந அலணத்து ததச கதற்ந ரர்த்லகலப ிடவும், றகவும் 
றுஞ்சுலபலட அறர்ரண ரர்த்லரக கபேப்தடுது, 

 

ਸਤਰ ਕ ਜੁ ੁਤਨ ਰਨ ਫਖਾਨੀ ॥ 

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

இலநணின் புகல தகட்ததும் ற்றும் கூறுதுத ஆகும். 
 

ਗਲ ਥਾਨ ਤ ਸ ੁਊਤਭ ਥਾਨੁ ॥ 

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

ற்ந அலணத்து இடங்கலப ிடவும், றகவும் தனரண இடரக 
கபேப்தடுது, 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਘਤਟ ਵ ਸਤਰ 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|| 
ஏ ரணக், இலநணின் ரம் றீ்நறபேக்கும் இத தனரண இடரகும். 
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ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਤਨਆ  ਰਬੁ ਦਾ ਭਾਤਲ ॥ 

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

।ஏ தண்புகபற்ந அநறரல ககரண்ட ணிர்கதப, இலநலண ன்றும் 
றலணில் ககரள்ளுங்கள். 

 

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਤੁ ਚੀਤਤ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਤਨਫਸੀ 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|| 

ஏ ரணக், உங்கலபப் தலடத்ல உங்களுலட உர்ச்சறின் ரினரக 
தரரட்டுங்கள். இந் உனகத்ல ிட்டு ீங்கள் திரிபம் ததரது அர் ட்டுத 

உங்களுடன் இபேக்கறநரர். 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

ਰਭਈਆ ਕ ਗੁਨ ਚਤਤ ਰਾਨੀ ॥ 

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

ஏ ணிர்கதப, ங்கும் தி இபேக்கும் இலநணின் ற்தண்புகலப 
றலணில் ககரள்ளுங்கள். 
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ਕਵਨ ਭੂਲ ਤ ਕਵਨ ਤਦਰਟਾਨੀ ॥ 

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

body. 
அடிப்தலடரண கதரபேட்கலப (பட்லட ற்றும் ிந்து) ககரண்டு இந் 

அகரண உடம்லத அர் தலடத்துள்பரர். 
 

ਤਜਤਨ ਤੂੁੰ  ਾਤਜ ਵਾਤਰ ੀਗਾਤਰਆ ॥ 

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

அத உங்கலப புது தரிில் டிலத்து அகுதடுத்ற உள்பரர். 
 

ਗਰਬ ਅਗਤਨ ਭਤਸ ਤਜਨਤਸ ਉਫਾਤਰਆ ॥ 

garabh agan meh jineh ubaari-aa. 
in the fire of the womb, He preserved you. 

அத கபேலந கபேப்தில் உங்கலப தரதுகரத்ர். 
 

ਫਾਰ ਤਫਵਥਾ ਤੁਝਤਸ ਤਆਰ ਦੂਧ ॥ 

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

அத உங்களுலட குந்ல தபேத்றல் உங்களுக்கு உவு (தரல்) 
அபித்ர். 

 

ਬਤਰ ਜਫਨ ਬਜਨ ੁਖ ੂਧ ॥ 

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

comforts. 
அத உங்களுலட இபலப் தபேத்றல் உங்களுக்கு உவுக்கரண 
உர்ச்சறலபம், ற்ந கசௌகரிங்கலப அனுதிக்க தலரண 

உர்ச்சறலபம் அபிக்கறநரர். 
 



60 
 

ਤਫਰਤਧ ਬਇਆ ਊਤਰ ਾਕ ਨ ॥ 

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

of you. 
உங்களுக்கு து பறர்ந்தும் உங்கலப கணித்துக் ககரள்ப, உங்களுக்கு 

குடும்தத்லபம் ண்தர்கலபபம் அபித்துள்பரர். 
 

 

ਭੁਤਖ ਅਤਆਉ ਫਠ ਕਉ ਦਨ ॥ 

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

ீங்கள் ஏய்வு டுக்கும் ததரது உங்களுக்கு உவு அபிக்கறநரர். 
 

ਇਸੁ ਤਨਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਫਝੂ ॥ 

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

Your favours done to him, 
ஏ இலநதண, இந்ப் தண்புகள் அற்ந ணின், ீங்கள் அனுக்கு கசய்பம் 

ந் உிின் றப்லதபம் தரரட்ட கரிரன். 
 

ਫਖਤ ਲਸੁ ਤਉ ਨਾਨਕ ੀਝ ॥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|| 

ஏ ரணக், ீங்கள் அனுக்கு ன்ணிப்பு ன்னும் ஆசலர்ரத்ல ங்கறணரல் 
ட்டுத, அணரல் ணி ரழ்க்லகின் குநறக்தகரலப அலடந்து கற்நற 

ககரள்ப படிபம். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਧਰ ਊਤਰ ੁਤਖ ਫਤਸ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல் ீங்கள் இந் பூறில் கறழ்ச்சறபடன் ரழ்கறநரீ்கள். 
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ੁਤ ਬਰਾਤ ਭੀਤ ਫਤਨਤਾ ੁੰ ਤਗ ਸਤਸ ॥ 

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

yourself. 
உங்களுலட குந்லகள், உடன் திநந்தரர், ண்தர்கள் ற்றும் ரழ்க்லக 

துலதரடு, ீங்கள் சறரிக்கறநரீ்கள் ற்றும் கறழ்ச்சற அலடகறநரீ்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੀਵਤਸ ੀਤਲ ਜਲਾ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல் ீங்கள் இந் இரண குபிர்ந் ீல 
அனுதிக்கறநரீ்கள். 

 
 

ੁਖਦਾਈ ਵਨੁ ਾਵਕੁ ਅਭੁਲਾ ॥ 

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

இன் கூடத, ிலனறப்தற்ந இரண கரற்லநபம் கபேப்லதபம் 
அனுதிக்கறநரீ்கள் 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਬਗਤਸ ਤਬ ਰਾ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல் ீங்கள் அலணத்து ிரண இன்தங்கலபபம் 
அனுதிக்கறநரர்கள். 

ਗਲ ਭਗਰੀ ੁੰ ਤਗ ਾਤਥ ਫਾ ॥ 

sagal samagree sang saath basaa. 
and are provided with all the necessities of life. 

ற்றும் அலணத்து ரழ்க்லகின் தலகளும் பூர்த்ற கசய்ப்தடுகறன்நண. 
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ਦੀਨੇ ਸਤ ਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਨਾ ॥ 

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

உங்களுக்கு லககள், கரல்கள், கரதுகள், கண்கள் ற்றும் ரக்கு ரர் 
ககரடுத்து. 

 

ਤਤਤਸ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ੁੰ ਤਗ ਰਚਨਾ ॥ 

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

இபேப்தினும் ீங்கள் அல நந்து, ற்நர்களுடன் உங்கலபப் திலத்துக் 
ககரள்கறநரீ்கள். 

 ਦਖ ਭੂੜ ਅੁੰ ਧ ਤਫਆ ॥ 

aisay dokh moorh anDh bi-aapay. 
Spiritually blind fools are in the grip of such sinful mistakes; 

ஆன்ீகத்றல் குபேடர்கபரக இபேக்கும் பட்டரள்கள், இந்ிரண தரம் 
றலநந் குற்நங்கபின் திடிில் சறக்கறபள்பணர். 

 

ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲਸੁ ਰਬ ਆ ॥੨॥ 

naanak kaadh layho parabh aapay. ||2|| 

O‟ God, save them from these sinful mistakes, prays Nanak.||2|| 
ஏ ரணக், இவ்ரநரணர்கலப இந்ப் தரம் றகுந் குற்நங்கபினறபேந்து 

கரப்தரற்றுங்கள் ண இலநணிடம் தண்டுங்கள். 

ਆਤਦ ਅੁੰ ਤਤ ਜ ਰਾਖਨਸਾਰੁ ॥ 

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

திநப்பு பல் இநப்பு ல ம்ல தரதுகரக்கும் எபேர். 
 

ਤਤ ਤਉ ਰੀਤਤ ਨ ਕਰ ਗਵਾਰੁ ॥ 

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

இபேப்தினும் அந் இலநலண அநறரலில் பழ்கற ணின் தசறப்தது 
இல்லன. 
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ਜਾ ਕੀ ਵਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਾਵ ॥ 

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

world. 
இலநணின் ரத்ல றரணிப்தர்களுக்கு தசல கசய்து ன்தது 

உனகத்றன் என்தது கதரக்கறங்கள் ததரன்நது. 
 

ਤਾ ਤਉ ਭੂੜਾ ਭਨੁ ਨਸੀ ਲਾਵ ॥ 

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

இபேப்தினும் இந் பட்டரள் ணிர்கள் ங்களுலட ணல அபேக்கு 
இலசந்து ககரடுப்தறல்லன. 

 

ਜ ਠਾਕੁਰੁ ਦ ਦਾ ਸਜੂਰ ॥ 

jo thaakur sad sadaa hajooray. 
That God who is always present within and around us, 

அந் இலநன் ப்ததரதும் ம்பள்ளும், ம்ல சுற்நறபம் இபேந்து ககரண்தட 
இபேக்கறநரர். 

 

ਤਾ ਕਉ ਅੁੰ ਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰ ॥ 

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

ஆன்ீகத்றல் குபேடர்கபரக இபேப்தர்கள், அர் கரலனில் இபேப்தரக 
ம்புகறநரர்கள். 

 

ਜਾ ਕੀ ਟਸਲ ਾਵ ਦਰਗਸ ਭਾਨੁ ॥ 

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

றரணத்றன் பனம் ரர் தசல கசய்கறநரர்கதபர, அரல் இலநணின் 
ீறன்நத்றல் எபேர் ரிரலல கதறுகறநரர். 
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ਤਤਤਸ ਤਫਾਰ ਭੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥ 

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

இபேப்தினும் ஆன்ீகத்றல் அநறரலில் பழ்கற பட்டரள்கள் அல 
லநக்கறநரர்கள். 

 

ਦਾ ਦਾ ਇਸੁ ਬੂਲਨਸਾਰੁ ॥ 

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

இந் ணிர்கள் ன்கநன்றும் றுகள் புரிகறநரர்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਸਾਰੁ ਅਾਰੁ ॥੩॥ 

naanak raakhanhaar apaar. ||3|| 

O‟ Nanak, the infinite God is our Savior. ||3|| 
ஏ ரணக், படிற்ந றத்ற இலநதண ம்பலட தரதுகரனர். 

 

ਰਤਨੁ ਤਤਆਤਗ ਕਉਡੀ ੁੰ ਤਗ ਰਚ ॥ 

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

ிலனறப்தற்ந இலநணின் ரத்ல நந்து, எபேர் உனகறல் 
கசல்ங்கலப தசகரிப்தறல் பழ்குகறநரர், 

 

ਾਚੁ ਛਤਡ ਝੂਠ ੁੰ ਤਗ ਭਚ ॥ 

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

அர்கள் உண்லல துநந்துிட்டு, கதரய்லல ழுவுகறநரர்கள். 
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ਜ ਛਡਨਾ ੁ ਅਤਥਰੁ ਕਤਰ ਭਾਨੈ ॥ 

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

everlasting, 
ந் கதரபேள் உறுறரக லகிடப்தட தண்டுதர, அல அன் 

றந்ரணது ண ம்புகறநரன். 
 

ਜ ਸਵਨੁ  ਦੂਤਰ ਰਾਨੈ ॥ 

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

து (ம்) அன்லில் உள்பதர, அன் அல கரலனில் உள்பரக 
ம்புகறநரன். 

 

ਛਤਡ ਜਾਇ ਤਤ ਕਾ ਰਭੁ ਕਰ ॥ 

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

உனகறல் கசல்ங்கலப தசகரிப்தற்கு அன் றலந ததரரடுகறநரன். 
ஆணரல் அல அன் ரபலடில் ிட்டு கசல்ன தண்டும் ன்தல 

நக்கறநரன். 
 

ੁੰ ਤਗ ਸਾਈ ਤਤੁ ਰਸਰ ॥ 

sang sahaa-ee tis parharai. 
He turns away from God, who is always with him. 

ப்ததரதும் அனுடன் இபேக்கும் இலநணிடம் இபேந்து ினகுகறநரன். 
 

ਚੁੰਦਨ ਲੁ ਉਤਾਰ ਧਇ ॥ ਗਰਧਫ ਰੀਤਤ ਬਭ ੁੰ ਤਗ ਸਇ ॥ 

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. 

அத்லக ணிர்கள் கழுலல ததரன்நர்கள். கழுலக்கு சந்ணத்ல 
பூசற ிட்டரலும், அது சரம்தனறன் தல் உள்ப ிபேப்தத்ரல் சந்ணத்ல 

கழுிிட்டு சரம்தலன ட்டுத ரடும். 
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ਅੁੰਧ ਕੂ ਭਤਸ ਤਤਤ ਤਫਕਰਾਲ ॥ 

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

அத்லக ணிர்கள் ீ எழுக்கங்கள் றலநந் ஆழ்ந் இபேட்டரண 
தள்பத்றல் ழீ்ந்து உள்பணர். 

 

ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲਸੁ 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|| 

ஏ ரணக், தண்டிக்ககரண்டு கூறுங்கள், ஏ இக்கபள்ப இலநதண, அந் 
ீ எழுக்கங்கள் றலநந் கடனறல் அன் பழ்கற ிடரல் கரப்தரற்றுங்கள். 

 

ਕਰਤੂਤਤ ੂ ਕੀ ਭਾਨ ਜਾਤਤ ॥ 

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

அன் ணி குனத்ல தசர்ந்ன். ஆணரல் அன் ினங்லகப் ததரல் டந்து 
ககரள்கறநரன். 

ਲਕ ਚਾਰਾ ਕਰ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

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

இவும் தகலும் அன் ற்நர்களுக்கு ன்னுலட கசல்த்லபம், 
ஞரணத்லபம் கரட்டுறதனத பலணப்புடன் இபேக்கறநரன். 

 

ਫਾਸਤਰ ਬਖ ਅੁੰਤਤਰ ਭਲੁ ਭਾਇਆ ॥ 

baahar bhaykh antar mal maa-i-aa. 
Outwardly, he wears religious robes, but within is the filth of Maya. 
கபித்தரற்நத்றற்கு அன் ம் சரர்ந் அங்கறகலப அிந்ரலும், 

உள்ளுக்குள் ரத்றன் அசுத்ம் றலநந்துள்பது. 
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ਛਤ ਨਾਤਸ ਕਛੁ ਕਰ ਛਾਇਆ ॥ 

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

அர் இல லநக்க வ்பவு கடுலரக பற்சற கசய்ரலும் லநக்க 
படிரது. 

 

ਫਾਸਤਰ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਇਨਾਨ ॥ 

baahar gi-aan Dhi-aan isnaan. 
Outwardly, he displays knowledge, meditation and purification, 

கபித்தரற்நத்றற்கு அர்கள் அநறவு, றரணம் ற்றும் தூய்லல 
கரண்தித்ரலும், 

 

ਅੁੰਤਤਰ ਤਫਆ ਲਬੁ ੁਆਨੁ ॥ 

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

உள்ளுக்குள் ததரலசரணது ரலப் ததரல் எட்டிக் ககரள்கறநது. 
 

ਅੁੰਤਤਰ ਅਗਤਨ ਫਾਸਤਰ ਤਨੁ ੁਆਸ ॥ 

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) 
ஆலச ன்னும் ீரணது உள்ளுக்குள் ரிந்து ககரண்டிபேக்கறநது. ஆணரல் 

கபித்தரற்நத்றற்கு அன் உடம்பு பழுதும் சரம்தலன பூசறக் 
ககரள்கறநரன். (உனகறல் ஆலசகலப ல்னரம் துநந் எபே தரகறலப் ததரன 

கரட்சற அபிப்தற்கரக இல கசய்கறநரன்). 
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ਗਤਲ ਾਥਰ ਕ ਤਰ ਅਥਾਸ ॥ 

gal paathar kaisay tarai athaah. 
With load of worldly desires and sins like stones around the neck, how 

can one swim across the Unfathomable ocean of vices? 
உனகறல் ஆலசகள் ற்றும் தரங்கள் அறகபில் கரண்லடில் சறக்கற 
கற்கலபப் ததரல் உள்பண. அவ்ரறு இபேக்லகில் வ்ரறு எபேர் ஆம் 

கர படிர ீ எழுக்கங்கள் றலநந் கடலன ீந்ற கடப்தரர்? 
 

ਜਾ ਕ ਅੁੰ ਤਤਰ ਫ ਰਬੁ ਆਤ ॥ 

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

ரபேலட ணறல் இலநன் அரகத சறக்கறநரதர, 
 

ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਸਤਜ ਭਾਤਤ ॥੫॥ 

naanak tay jan sahj samaat. ||5|| 

O‟ Nanak, that person intuitively gets imbued in the love of God. ||5|| 
ஏ ரணக், அத்லக ணிர்கள் இலநனுலட அன்தில் ஆத்ரர்த்ரக 

பழ்குகறநரர்கள். 
 

ੁਤਨ ਅੁੰ ਧਾ ਕ ਭਾਰਗੁ ਾਵ ॥ 

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

கறும் தகட்தரல் ட்டும், தரர்லற்நர் வ்ரறு றல 
கண்டுதிடித்தரர்? 

 

ਕਰੁ ਗਤਸ ਲਸੁ ਤੜ ਤਨਫਸਾਵ ॥ 

kar geh layho orh nibhaavai. 
If someone holdshis hand, then he can reach his destination. 

ரரது அனுலட லகலப் திடித்துக் ககரண்டரல், ன்னுலட இனக்லக 
அன் அலடந்து ிடுரன். 
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ਕਸਾ ਫੁਝਾਰਤਤ ਫੂਝ ਡਰਾ ॥ 

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

கரது தகபரர்கள் வ்ரறு ிடுகலல புரிந்துககரள்ரர்கள்? 
 

ਤਨਤ ਕਸੀ ਤਉ ਭਝ ਬਰਾ ॥ 

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

'இவு' ன்று கூநறணரல், அன் ீங்கள் 'தகல்' ன்று கூநறரக றலணத்துக் 
ககரள்கறநரர்கள். 

 

ਕਸਾ ਤਫਨਦ ਗਾਵ ਗੁੁੰ ਗ ॥ 

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

கய்கீ தரடல்கலப வ்ரறு ஊலகள் தரடுரர்கள்? 

 

ਜਤਨ ਕਰ ਤਉ ਬੀ ੁਰ ਬੁੰਗ ॥ 

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

அர்கள் பற்சற கசய்ததரதும், அபேலட குனரணது அல 
தரற்கடிக்கும். 

 

ਕਸ ਤੁੰਗੁਲ ਰਫਤ ਰ ਬਵਨ ॥ 

kah pingul parbat par bhavan. 
How can the cripple climb up the mountain? 
வ்ரறு கரல் ஊணபற்நன் லன றுரன்? 

 

ਨਸੀ ਸਤ ਊਸਾ ਉੁ ਗਵਨ ॥ 

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

அரல் அங்கு கசல்னபடிரது. 
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ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਭ ਦੀਨੁ ਫਨਤੀ ਕਰ ॥ 

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

ஏ தலடப்தரபித, ஏ இக்கபள்ப இலநதண, உங்களுலட ரழ்லரண 
தசகர்கள் தண்டுகறநரர்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਤਭੁਰੀ ਤਕਰਾ ਤਰ ॥੬॥ 

naanak tumree kirpaa tarai. ||6|| 
O‟ Nanak, only Your kindness can save a mortal from world-ocean of 

vices. (6) 
ஏ ரணக், உங்களுலட இக்க குத்ரல் ட்டுத, ணிர்கலப ீ 

எழுக்கங்கள் றலநந் உனகம் ன்னும் கடனறல் இபேந்து கரப்தரற்ந படிபம். 
 

ੁੰ ਤਗ ਸਾਈ ੁ ਆਵ ਨ ਚੀਤਤ ॥ 

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

Him, 
இலநன் ப்கதரழுதும் ணிர்களுக்கு ஆரக இபேக்கறநரர். ஆணரல் 

ணிர்கள் அல றலணில் ககரள்றல்லன. 
 

ਜ ਫਰਾਈ ਤਾ ਤਉ ਰੀਤਤ ॥ 

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

ரநரக அரின் றரி (ரத்றன்) தல் அன்பு கரட்டுகறநரர்கள். 
 

ਫਲੂਆ ਕ ਤਗਰਸ ਬੀਤਤਰ ਫ ॥ 

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

down. 
னரல் ஆண அண்லண ததரன்நது இந் உடம்பு. இந் உடம்தில் ணிர் 

சறக்கறநரர். இந் உடம்பு சறன கரனங்கபில் கரறுங்கறிடும். 
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ਅਨਦ ਕਲ ਭਾਇਆ ਰੁੰ ਤਗ ਰ ॥ 

anad kayl maa-i-aa rang rasai. 
enjoys the games of worldly pleasures and the tastes of Maya. 

உனகறல் இன்தம் ன்ந ிலபரட்லடபம், ரத்றன் சுலலபம் இந் 
உடம்பு அனுதிக்கறநது. 

 

ਤਦਰੜੁ ਕਤਰ ਭਾਨੈ ਭਨਤਸ ਰਤੀਤਤ ॥ 

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

are all permanent. 
இந் உனகறல் ரன் சறப்ததும், உனகறல் இன்தங்களும் றந்ரணது 

ன்தல ணிர்கள் உறுறரக ம்புகறநரர். 
 

ਕਾਲੁ ਨ ਆਵ ਭੂੜ ਚੀਤਤ ॥ 

kaal na aavai moorhay cheet. 
The thought of death does not even come to the mind for the fool. 
த்லப் தற்நற ண்த பட்டரள்கபின் ணறல் பேறல்லன. 

 

ਫਰ ਤਫਰਧ ਕਾਭ ਕਰਧ ਭਸ ॥ 

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

கறுப்பு, சண்லட, கரம், தகரதம், உர்ச்சறகபின் திலப்பு 

 

ਝੂਠ ਤਫਕਾਰ ਭਸਾ ਲਬ ਧਰਸ ॥ 

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

கதரய்ல, தரங்கள், ீி ததரலச ற்றும் ஞ்சகம் 
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ਇਆਸੂ ਜੁਗਤਤ ਤਫਸਾਨੇ ਕਈ ਜਨਭ ॥ 

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

இந் றகபில் தன ரழ்க்லக கரனங்கள் ீரகற ிட்டண. 
 

ਨਾਨਕ ਰਾਤਖ ਲਸੁ 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|| 

ஏ இலநதண, இந் ீ எழுக்கங்கபினறபேந்து கபேல கரட்டி வுகசய்து 
ங்கலப கரப்தரற்றுங்கள் ண ரணக் தண்டுகறநரர். 

 

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਸ ਅਰਦਾਤ ॥ 

too thaakur tum peh ardaas. 
O‟ God, You are the Master; to You, we offer this prayer. 

ஏ இலநதண, ீங்கதப ஜரணர் உங்களுக்கு இந் தண்டுலன 
சர்ப்திக்கறதநரம். 

 

ਜੀਉ ਤੁੰ ਡੁ ਬੁ ਤਰੀ ਰਾਤ ॥ 

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

இந் உடம்பும், ஆன்ரவும் அலணத்தும் உங்கபின் ஆசலர்ரங்கள். 
 
 
 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ 

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

ீங்கதப ங்களுலட ரய் ற்றும் ந்ல, ரங்கள் உங்களுலட 
குந்லகள். 
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ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਸ ੂਖ ਘਨੇਰ ॥ 

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

உங்களுலட கபேலில், தன ல்லனற்ந இன்தங்களும் அலறபம் 
உள்பது. 

 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੁੰ ਤੁ ॥ 

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

உங்களுலட ல்லனல ரலும் கரிந்து ககரள்ப படிரது. 
 

ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

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

ஏ உர்ந்துக்ககல்னரம் றக உர்ந்த, றகவும் ரரப ணப்தரன்ல 
உலட இலநதண, 

 

ਗਲ ਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ 

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

இந் கரத் உனகபம் உங்கபின் ஆலின் கலழும், ஆிலும் 
இங்குகறநது. 

 

ਤੁਭ ਤ ਸਇ ੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

tum tay ho-ay so aagi-aakaaree. 
That which has come from You is under Your Command. 

உங்கபரல் தலடக்கப்தட்ட அலணத்தும் உங்கபின் ஆலின் கலழ் 
இங்குகறநது. 
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ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਸੀ ਜਾਨੀ ॥ 

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

உங்களுலட றலனலபம், அபலபம் ீங்கள் ட்டுத அநறரீ்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥੮॥੪॥ 

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

O‟ God,I dedicate my life to You forever, says Nanak. ||8||4|| 
ஏ இலநதண, ன்னுலட ரழ்க்லகல ரன் ன்றும் உங்களுக்கு 

அர்ப்திக்கறதநன் ண ரணக் கூறுகறநரர். 
 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 
சதனரக் 

 

ਦਨਸਾਰੁ ਰਬ ਛਤਡ ਕ ਲਾਗਤਸ ਆਨ ੁਆਇ ॥ 

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

worldly pleasures, 
ர் சறந்லண ககரண்ட இலநலண எபேர் துநந்துிட்டு, உனகறல் 

இன்தங்கதபரடு ங்கலபப் திலத்துக் ககரள்கறநரர்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਕਸੂ ਨ ੀਝਈ 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|| 

ஏ ரணக், அத்லக ணிர்கள் ரழ்க்லக தத்றல் ன்றும் கற்நற 
கதறுறல்லன. இலநணின் ரம் இன்நற அர்கள் அர்களுலட 

ரிரலல இக்கறநரர்கள். 
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ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਦ ਫਤੂ ਲ ਾਛ ਾਵ ॥ 

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

him; 
ணிர்கள் தன சறகலப இலநணிடறபேந்து கதற்று தின்பேம் 

தலக்கரக லத்து இபேக்கறன்நணர். 
 

ਕ ਫਤੁ ਕਾਰਤਨ ਤਫਖਤਟ ਗਵਾਵ ॥ 

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

இலநன் ககரடுக்கரல் லத்றபேக்கும் எபே கதரபேளுக்கரக, அபேலட 
ம்திக்லகல அர்கள் இக்கறநரர்கள் 

 

ਕ ਬੀ ਨ ਦਇ ਦ ਬੀ ਤਸਤਰ 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, 
இவ்ரநரக இபேக்லகில், இலநன் அர் அபித் அலணத்து தரிசுகலபபம் 

றபேம்த டுத்துக்ககரண்டு, அர் ககரடுக்கில்லன ண குலந கூறும் 
கதரபேலபபம் ககரடுக்கரல் இபேந்ரல், 

 

ਤਉ ਭੂੜਾ ਕਸੁ ਕਸਾ ਕਰਇ ॥ 

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

திநகு இந், பட்டரள்கபரல் ன்ண கூந இலும் அல்னது கசய் இலும்? 
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ਤਜੁ ਠਾਕੁਰ ਤਉ ਨਾਸੀ ਚਾਰਾ ॥ 

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

ந் ஜரணரிடம் தனத்ரல் ந் தனும் இல்லனதர, 
 

ਤਾ ਕਉ ਕੀਜ ਦ ਨਭਕਾਰਾ ॥ 

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

அரின் பன்ணரல் ன்றும் லன ங்குதரம் ற்றும் அபேலட 
ிபேப்தத்ல ற்ததரம். 

 

ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਲਾਗਾ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥ 

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

ரபேலட இத்றல் இலநன் அன்தரணணரகத், கபேக்கரக உள்பரதர, 
 

ਰਫ ੂਖ ਤਾਸੂ ਭਤਨ ਵੂਠਾ ॥ 

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

அர்களுலட ணறல் அலணத்து இன்தங்களும், அலறபம் சறக்கறநது. 
 

ਤਜੁ ਜਨ ਅਨਾ ਸੁਕਭੁ ਭਨਾਇਆ ॥ 

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

இலநன் ரபேக்கு ன்னுலட ிபேப்தத்ல ற்று டக்கும் ஆற்நலன 
அபேளுகறநரதர, 

 

ਰਫ 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 
ஏ ரணக், அத்லக ணிர்கள் ரங்கள் இந் உனகத்றல் தலரண 

அலணத்து ிங்கலபபம் கதற்றுிட்டரக உர்கறநரர்கள். 



77 
 

 
 

ਅਗਨਤ ਾਸੁ ਅਨੀ ਦ ਰਾਤ ॥ 

agnat saahu apnee day raas. 
God, the Banker, gives endless capital of gifts to the mortal, 

இலநதண ீங்கதப ங்கற உரிலரபரக இபேந்து, படிற்ந பனணத்ல 
தரிசரக ணிர்களுக்கு ங்குகறநரீ்கள். 

 

ਖਾਤ ੀਤ ਫਰਤ ਅਨਦ ਉਲਾਤ ॥ 

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

இந் பனணத்ல ரர் இன்தத்தரடும், ஆணந்த்தரடும் 
தன்தடுத்துகறநரர்கதபர, 

 

ਅੁਨੀ ਅਭਾਨ ਕਛੁ ਫਸੁਤਰ ਾਸੁ ਲਇ ॥ 

apunee amaan kachh bahur saahu lay-ay. 
If some of this capital is later taken back by the Banker (God), 

இந் பனணத்றல் சறநறபவு ங்கறரபரல் (இலநன்) சறன கரனத்றற்குப் 
திநகு றபேம்தி டுத்துக் ககரள்பப்தட்டரல், 

 

ਅਤਗਆਨੀ ਭਤਨ ਰੁ ਕਰਇ ॥ 

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

அநறரலில் இபேக்கும் ணிர்கள் இல றலணத்து தலணதடுரர்கள் 
ற்றும் தகரதம் ககரண்டு குலந கூறுரர்கள். 

 

ਅਨੀ ਰਤੀਤਤ ਆ ਸੀ ਖਵ ॥ 

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

இவ்ரறு கசய்ன் பனம், அர் ன்னுலட கசரந் ம்தகத்ன்லல 
இக்கறநரர். 
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ਫਸੁਤਰ ਉ ਕਾ ਤਫਵਾੁ ਨ ਸਵ ॥ 

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

இணரல் அர்கள் ீண்டும் ம்தப்தடுறல்லன. 
 

ਤਜ ਕੀ ਫਤੁ ਤਤੁ ਆਗ ਰਾਖ ॥ 

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

கரபேர் இலநனுக்கு ணக்கு கசரந்ரணல அர்ப்திக்கறநரதர, 
 

ਰਬ ਕੀ ਆਤਗਆ ਭਾਨੈ ਭਾਥ ॥ 

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

ற்றும் இலநணின் ிபேப்தத்ல கறழ்ச்சறபடன் ற்று டக்கறநரர்கதபர, 
 

ਉ ਤ ਚਉਗੁਨ ਕਰ ਤਨਸਾਲੁ ॥ 

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

அத்லகர்கள் இலநணரல் தன டங்கு ஆசலர்றக்கதடுகறநரர்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਾਤਸਫੁ ਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥ 

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

O‟ Nanak, our Master (God) is merciful forever. ||2|| 
ஏ ரணக், ம்பலட ஜரணர் (இலநன்) ன்றும் இக்கம் உள்பர். 

 

ਅਤਨਕ ਬਾਤਤ ਭਾਇਆ ਕ ਸਤ ॥ ਰਰ ਸਵਤ 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. 
தனலகரண உனக திலப்புகள் ரறுல் அலடக் கூடில. றச்சரக 

அல அறந்து ிடும் ன்தல புரிந்து ககரள்ளுங்கள். 
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ਤਫਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਉ ਰੁੰਗੁ ਲਾਵ ॥ 

birakh kee chhaa-i-aa si-o rang laavai. 
A person falls in love with the shade of the tree, 
ணின் த்றன் றல் ீது கரல் ககரள்கறநரன். 

 

ਸ ਤਫਨ ਉਸੁ ਭਤਨ ਛੁਤਾਵ ॥ 

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

அந் றல் லநபம்ததரது, அணது ணம் அற்கரக பேந்துகறநது. 
 

ਜ ਦੀ  ਚਾਲਨਸਾਰੁ ॥ 

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

ல ல்னரம் தரர்க்கறதநரதர, அகல்னரம் ரறுல் அலடக் கூடில. 
 

ਲਤਟ ਰਤਸ ਤਸ ਅੁੰ ਧ ਅੁੰ ਧਾਰੁ ॥ 

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

இபேப்தினும் தரர்லற்நர்களுள் றகுந் குபேடர்கபரக ிபங்குதர்கள் 
கூட, அல திடித்துக் ககரள்கறநரர்கள். 

 

ਫਟਾਊ ਤਉ ਜ ਲਾਵ ਨੇਸ ॥ 

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

பன்தின் கரிர எபேர் தல் ரர் அன்பு ககரள்கறநரதர, 
 

ਤਾ ਕਉ ਸਾਤਥ ਨ ਆਵ ਕਸ ॥ 

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

அந் அன்தரண உநரல் துவும் கறலடப்தறல்லன. 
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ਭਨ ਸਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਰੀਤਤ ੁਖਦਾਈ ॥ 

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

ஏ ணத, இலநணின் ரத்றன் தல் ககரண்ட அன்பு ட்டுத 
அலறல அபேள்கறநது. 

 

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) 

ஏ ரணக், அர் அரகத ரபேக்கு ஆசலர்ரத்ல அபேபி உள்பரதர, 
அர்கள் ட்டுத அபேலட அன்லத கதறுகறநரர்கள். 

 

ਤਭਤਥਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੁੰ ਫੁ ਫਾਇਆ ॥ 

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

உடம்பு, கசல்ம் ற்றும் அலணத்து உநவுகளும் கதரய்லத (அறந்து 
ததரகக் கூடில) ஆகும். 

 

ਤਭਤਥਆ ਸਉਭ ਭਭਤਾ ਭਾਇਆ ॥ 

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

கர்ம், உலடலகள் ற்றும் ரல அலணத்தும் அறந்து ததரகக் கூடில 
ற்றும் கதரய்ரணலத ஆகும். 

 

ਤਭਤਥਆ ਰਾਜ ਜਫਨ ਧਨ ਭਾਲ ॥ 

mithi-aa raaj joban Dhan maal. 
False (temporary) are power, youth, wealth and property. 
சக்ற, இபல, கசல்ம் ற்றும் கசரத்து ஆகற அலணத்தும் 

கதரய்ரணலத (ற்கரனறகரணல) அறந்து ததரகக் கூடில ஆகும். 
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ਤਭਤਥਆ ਕਾਭ ਕਰਧ ਤਫਕਰਾਲ ॥ 

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

கரபம், கட்டுக்கடங்கர தகரதபம் ீரணல, கதரய்ரணலத ஆகும். 
 

ਤਭਤਥਆ ਰਥ ਸਤੀ ਅਵ ਫਤਰਾ ॥ 

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

ங்கள், ரலணகள், குறலகள் ற்றும் ிலன உர்ந் ஆலடகள் 
கதரய்ரணலத (ரறுல் அலட கூடில) அறந்து ததரகக் கூடில 

ஆகும். 
 

ਤਭਤਥਆ ਰੁੰਗ ੁੰ ਤਗ ਭਾਇਆ ਤਖ ਸਤਾ ॥ 

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

கசல்ங்கலப தசகரிப்தறல் ிபேப்தம் ககரள்தும், தசகரித் கசல்த்லக் 
கண்டு ககரண்டரடுதும் கதரய்லத, ீரணல ஆகும். 

 

ਤਭਤਥਆ ਧਰਸ ਭਸ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

mithi-aa Dharoh moh abhimaan. 
False are deception, emotional attachment and egotistical pride. 

ஞ்சகம், உர்ச்சறகபின் திலப்பு ற்றும் கர்ம் ஆகற அலணத்தும் 
கதரய்த, ீரணல ஆகும். 

 

ਤਭਤਥਆ ਆ ਊਤਰ ਕਰਤ ਗੁਭਾਨੁ ॥ 

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

கர்த்ரல் ற்கதபேல ககரள்தும் கதரய்லத. 
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ਅਤਥਰੁ ਬਗਤਤ ਾਧ ਕੀ ਰਨ ॥ 

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

protection of the Guru. 
குபேின் தரதுகரப்தில் டத்ப்தடும் இலநனுக்கரண கய்கீ றதரடு 

ட்டுத றந்ரணது. 
 

ਨਾਨਕ ਜਤ ਜਤ ਜੀਵ ਸਤਰ 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|| 
ஏ ரணக், இலநணின் ரத்ல றரணிப்தரல் ட்டுத எபேர் 

உண்லரண ரழ்க்லகல ர படிபம். 
 

ਤਭਤਥਆ ਰਵਨ ਰ ਤਨੁੰ ਦਾ ੁਨਤਸ ॥ 

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

ற்நர்கள் அதூறு கூறுல தகட்தரல் கரதுகள் தணற்நல ஆகும். 
 

ਤਭਤਥਆ ਸਤ ਰ ਦਰਫ ਕਉ ਤਸਰਤਸ ॥ 

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

ற்நர்கபின் கசல்த்ல றபேடுரல் லககளும் தணற்நல ஆகும். 
 

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. 
ற்ந கதண்கபின் அலக ீ தரக்கத்துடன் கரடம் இந் கண்கள் தணற்நல 

ஆகும். 
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ਤਭਤਥਆ ਰਨਾ ਬਜਨ ਅਨ ਵਾਦ ॥ 

mithi-aa rasnaa bhojan an savaad. 
false is the tongue which only enjoys delicacies and other worldly tastes. 
உின் சுலலபம், ற்ந உனகறல் சுலகலப ட்டுத அனுதிக்கும் 

இந் ரக்கு கதரய்ரணது, தணற்நல ஆகும். 

 

ਤਭਤਥਆ ਚਰਨ ਰ ਤਫਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਤਸ ॥ 

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

ற்நர்களுக்குத் ீல கசய் ஏடும் தரங்கள் தணற்நல 
தரப்தட்டலரகும். 

 

ਤਭਤਥਆ ਭਨ ਰ ਲਬ ਲੁਬਾਵਤਸ ॥ 

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

ற்நர்கபின் கசல்த்றற்கரண ததரலசரணது ணறல் றலநந்து இபேந்ரல், 
அந் ணம் தணற்நரகும். 

 

ਤਭਤਥਆ ਤਨ ਨਸੀ ਰਉਕਾਰਾ ॥ 

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

ற்நர்களுக்கு ன்ல கசய்ர உடம்தரணது தணற்நரகும். 
 

ਤਭਤਥਆ ਫਾੁ ਲਤ ਤਫਕਾਰਾ ॥ 

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

ீலின் ரசலணல அனுதிக்கும் பக்கு தணற்நரகும். 
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ਤਫਨੁ ਫੂਝ ਤਭਤਥਆ ਬ ਬ ॥ 

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

ங்களுலட உண்லரண தரக்கத்ல புரிந்து ககரள்பர உடம்தின் 
உறுப்புகள் அலணத்தும் தணற்நல ஆகும். 

 

ਪਲ ਦਸ ਨਾਨਕ ਸਤਰ ਸਤਰ 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|| 
ஏ ரணக், இலநணின் ரத்ல ஜதிக்கும் உடம்பு ட்டுத கற்நற 

அலடகறநது. 
 

ਤਫਰਥੀ ਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥ 

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

ம்திக்லக அற்று குலநகூறும் (ம்திக்லகற்நர்கள்) ணிர்கபின் 
ரழ்க்லகரணது பழுதும் தணற்நது. 

 

ਾਚ ਤਫਨਾ ਕਸ ਸਵਤ ੂਚਾ ॥ 

saach binaa kah hovat soochaa. 
Without remembering the eternal God, how can he be pure? 

படிற்ந றத்ற இலநலண றலணில் ககரள்பரல், அர் வ்ரறு 
தூய்லரணரக இபேக்க படிபம்? 

 

ਤਫਰਥਾ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਤਨੁ ਅੁੰਧ ॥ 

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

இலநணின் ரம் இல்னரல் ஆன்ீகத்றல் குபேடர்கபரக இபேப்தர்கபின் 
உடம்பு தணற்நது. 

 



85 
 

 

ਭੁਤਖ ਆਵਤ ਤਾ ਕ ਦੁਰਗੁੰਧ ॥ 

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

slander. 
கணன்நரல் அத்லக ணிர்கபின் ரினறபேந்து அதூறு ததசுணரல் 

துர்ரற்நம் பேகறநது. 
 

ਤਫਨੁ ਤਭਰਨ ਤਦਨੁ ਰਤਨ ਤਫਰਥਾ ਤਫਸਾਇ ॥ 

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

இலநணின் ரத்ல ஆழ்ந்து றரணிக்கரனரல், ம்பலட தகலும் 
இவும் ீரக கடந்து கசல்கறநது. 

 

ਭਘ ਤਫਨਾ ਤਜਉ ਖਤੀ ਜਾਇ ॥ 

maygh binaa ji-o khaytee jaa-ay. 
like the crop which withers without rain. 
லில்னரல் திர் ரடுலப் ததரல், 

 

ਗਤਫਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਫਰਥ ਬ ਕਾਭ ॥ 

gobid bhajan bin barithay sabh kaam. 
Without meditation on God‟s Name, all worldly deeds are in vain, 

இலநணின் ரத்ல றரணம் கசய்ரரல், ன்று அலணத்து உனகறல் 
கசல்களும் அர்த்ற்நல ஆகறன்நண. 

 

ਤਜਉ ਤਕਰਨ ਕ ਤਨਰਾਰਥ ਦਾਭ ॥ 

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

கஞ்சனுலட கசல்ரணது வ்ரறு அனுக்கு உததரகப் தடுறல்லன 
அதததரல், 

 
 
 



86 
 

 
 

ਧੁੰ ਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ਤ ਜਨ ਤਜਸ ਘਤਟ ਫਤ ਸਤਰ ਨਾਉ ॥ 

Dhan Dhan tay jan jih ghat basi-o har naa-o. 
Truly blessed are those, in whose hearts dwells God‟s Name. 
ரபேலட இத்றல் இலநணின் ரம் சறக்கறநதர, அர்கள் 

உண்லில் ஆசலர்றக்கப்தட்டர்கள். 
 

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|| 
ஏ ரணக், அத்லக ஆசலர்றக்கப்தட்ட ணிர்களுக்கு ன் ரழ்க்லகல 

ரன் அர்ப்திக்கறதநன். 
 

ਰਸਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਭਾਵਤ ॥ 

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

எபேர் கபித்தரற்நத்றற்கு கய்கீத்ன்ல கதரபேந்றரக 
தரன்நனரம். ஆணரல் அபேலட கசல்கள் கய்கீத் ன்ல 

கதரபேந்றரக இபேக்கரது. 
 

ਭਤਨ ਨਸੀ ਰੀਤਤ ਭੁਖਸੁ ਗੁੰਢ ਲਾਵਤ ॥ 

man nahee pareet mukhahu gandh laavat. 
There is no love for God in his heart, and yet he talks tall. 

அபேலட ணறல் இலநன் தல் அன்பு இல்லன. ஆணரல் அர் 
அறகரக இலநலண தற்நற ததசுரர். 

 

ਜਾਨਨਸਾਰ ਰਬੂ ਰਫੀਨ ॥ 

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

அலணத்லபம் அநறந் இலநன் றகவும் ஞரணம் உள்பர். 
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ਫਾਸਤਰ ਬਖ ਨ ਕਾਸੂ ਬੀਨ ॥ 

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

அர் கபித்தரற்நத்ல ககரண்டு றபேப்ற அலடறல்லன. 
 

ਅਵਰ ਉਦ ਆਤ ਨ ਕਰ ॥ 

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

ர் எபேர் ற்நர்களுக்கு அநறவுல கற்தித்துிட்டு, அலத் ரங்கதப 
கலடதிடிக்கில்லனதர, 

 

ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਭ ਭਰ ॥ 

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

அர்கள் திநப்பு ற்றும் இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் சறக்கறக் ககரண்டு 
துன்புறுகறநரர்கள். 

 

ਤਜ ਕ ਅੁੰਤਤਰ ਫ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ੁ॥ 

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

ரபேலட ணறல் உபேற்ந இலநன் சறக்கறநரதர, 
 

ਤਤ ਕੀ ੀਖ ਤਰ ੁੰਾਰੁ ॥ 

tis kee seekh tarai sansaar. 
the teachings of such a person save the world from the vices. 

அத்லக ணிர்கபின் ததரலணகபரல் உனகம் ீலகபினறபேந்து 
கரப்தரற்நப்தடுகறநது. 
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ਜ ਤੁਭ ਬਾਨੇ ਤਤਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ॥ 

jo tum bhaanay tin parabh jaataa. 
O‟ God, only those who are pleasing to You, have realized You. 
ஏ இலநதண, உங்களுக்குப் திரிரணர்கள் ட்டுத உங்கலப 

அநறந்துள்பரர்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਰਾਤਾ ॥੭॥ 

naanak un jan charan paraataa. ||7|| 

O‟ nanak, I humbly bow to them. ||7|| 
ஏ ரணக், ரன் அர்கலப திவுடன் லனங்குகறதநன். 

 

ਕਰਉ ਫਨਤੀ ਾਰਫਰਸਭੁ ਬੁ ਜਾਨੈ ॥ 

kara-o bayntee paarbarahm sabh jaanai. 
Whatever I pray for, the all pervading God Knows it all. 

ரன் ல தண்டுகறதநன் ன்தது பழுதும், அலணத்றன் உள்ளும் 
திிபேக்கும் இலநனுக்கு கரிபம். 

 

ਅਨਾ ਕੀਆ ਆਤਸ ਭਾਨੈ ॥ 

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

அர் அபேலட ணிர்களுக்கு அரகத ரிரலல ங்குகறநரர் 

 

ਆਤਸ ਆ ਆਤ ਕਰਤ ਤਨਫਰਾ ॥ 

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

deeds. 
அர் அரகத, அர் ட்டுரகத, ணிர்கபின் கசல்களுக்கு ற்த 

படில டுக்கறநரர். 
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ਤਕ ਦੂਤਰ ਜਨਾਵਤ ਤਕ ਫੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥ 

kisai door janaavat kisai bujhaavat nayraa. 
To some, He appears far away, while others perceive Him near at hand. 
சறனபேக்கு அர் கரலனதூத்றல் கரிகறநரர், ற்ந சறனபேக்கு அர் லகக்கு 

றக அபேகறல் கரிகறநரர். 
 

ਉਾਵ ਤਆਨ ਗਲ ਤ ਰਸਤ ॥ 

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

அர் அலணத்து பற்சறகளுக்கும் ற்றும் ந்றங்களுக்கும் அப்தரற்தட்டர். 
 

ਬੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਭ ਕੀ ਰਸਤ ॥ 

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

ம்பலட ஆன்ீக றலனல தற்நற அலணத்லபம் அர் அநறரர். 
 

ਤਜੁ ਬਾਵ ਤਤੁ ਲ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay larh laa-ay. 
Whoever is pleasing to Him, He attunes that one to Himself. 

ரகல்னரம் அபேக்கு திரிரணர்கபரக இபேக்கறநரர்கதபர, அர்கலப 
அர் ணக்கு இலசந்து டப்தரக ரற்றுகறநரர். 

 

ਥਾਨ ਥਨੁੰ ਤਤਰ ਰਤਸਆ ਭਾਇ ॥ 

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

அலணத்து இடங்கபிலும், இலடகபிகபிலும் அர் தி இபேக்கறநரர். 
 

 ਵਕੁ ਤਜੁ ਤਕਰਾ ਕਰੀ ॥ 

so sayvak jis kirpaa karee. 
Those upon whom He bestows His mercy, become His devotees. 
அபேலட கபேலல அர் ரபேக்கு அபேளுகறநரதர, அர்கள் 

அபேலட தக்ர்கள் ஆகறநரர்கள். 
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ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਜਤ ਨਾਨਕ ਸਰੀ ॥੮॥੫॥ 

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

O‟ Nanak, each and every moment, meditate on God.||8||5|| 
ஏ ரணக், இலநலண எவ்கரபே கரடிபம் றரணம் கசய்பங்கள். 

 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਕਾਭ ਕਰਧ ਅਰ ੁਲਬ ਭਸ ਤਫਨਤ ਜਾਇ ਅਸੁੰਭਵ ॥ 

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

destroyed. 
ன்னுலட கரம், தகரதம், ததரலச, உர்ச்சறகபின் திலப்பு ற்றும் 

கர்ம் ஆகறல அறட்டும். 
 

ਨਾਨਕ ਰਬ ਰਣਾਗਤੀ ਕਤਰ ਰਾਦ ੁਗੁਰਦਵ ॥੧॥ 

naanak parabh sarnaagatee kar parsaad gurdayv. ||1|| 
Nanak seeks God‟s refuge, O‟ Divine Guru, please bless me with Your 

Grace. 
ரணக் இலநணிடம் அலடக்கனத்ல தண்டுகறநரர். ஏ புணி குபேத, 

உங்களுலட கபேரல் ன்லண வுகசய்து ஆசறர்ரம் கசய்பங்கள். 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਛਤੀਸ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਖਾਤਸ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல் ீங்கள் தனலகரண உின் சுலகலப 
அனுதிக்கறநரீ்கள். 

 

ਤਤੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

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

அந் ஜரணல உங்கள் ணறனுள் திறஷ்லட கசய்பங்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੁਗੁੰ ਧਤ ਤਤਨ ਲਾਵਤਸ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், உங்கள் உடம்தில் ீங்கள் ரசலண றிங்கலப 
பூசறக் ககரள்கறநரீ்கள். 

 

ਤਤ ਕਉ ਤਭਰਤ ਰਭ ਗਤਤ ਾਵਤਸ ॥ 

tis ka-o simrat param gat paavahi. 
by remembering Him, you shall achieve the supreme spiritual status. 
அல றலணில் ககரள்ன் பனம், ீங்கள் றக உர்ந் ஆன்ீக 

றலனல கற்நற ககரள்கறநரீ்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਫਤਸ ੁਖ ਭੁੰਦਤਰ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் அண்லணில் குடிிபேக்கறநரீ்கள். 
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ਤਤਤਸ ਤਧਆਇ ਦਾ ਭਨ ਅੁੰਦਤਰ ॥ 

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

உங்கள் ணறனுள் அல ன்றும் றரணிபங்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਗਰਸ ੁੰ ਤਗ ੁਖ ਫਨਾ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் உங்கள் குடும்தத்ரதரடு அலறில் 
ரழ்கறநரீ்கள். 

 

ਆਠ ਸਰ ਤਭਰਸ ੁਤਤ ੁਰਨਾ ॥ 

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

அல ன்றும் றலணில் ககரண்டு அபேலட ரத்ல கஜதிபங்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਰੁੰਗ ਰ ਬਗ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் சுலகலபபம் உனகறல் கதரபேட்கபரல் 
கறலடக்கும் இன்தத்லபம் அனுதிக்கறநரீ்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਦਾ 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|| 

ஏ ரணக், றரணத்றற்கு குறரண அந் எபேல ன்கநன்றும் 
றரணிபங்கள். 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਾਟ ਟੁੰਫਰ ਸਢਾਵਤਸ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் தட்டு துிலபம் ற்ந ிலன உர்ந் 
ஆலடகலபபம் உடுத்துகறநரீ்கள். 

 

ਤਤਤਸ ਤਤਆਤਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਬਾਵਤਸ ॥ 

tiseh ti-aag kat avar lubhaaveh. 
why forsake Him andindulge in other greeds? 

அல நந்து ற்ந ததரலசகபில் ன் ரட்டம் ககரள்கறநரீ்கள்? 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੁਤਖ ਜ ਈਜ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் சறரண தடுக்லகில் தூங்குகறநரீ்கள். 
 

ਭਨ ਆਠ ਸਰ ਤਾ ਕਾ ਜੁ ਗਾਵੀਜ ॥ 

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

ஏ ன் ணத, எபே ரபில் இபேதத்ற ரன்கு ி தபம் அபேலட 
புகலப் தரடுங்கள். 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤੁਝੁ ਬੁ ਕਊ ਭਾਨੈ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், உங்கலப அலணபேம் றக்கறநரர்கள். 
 

ਭੁਤਖ ਤਾ ਕ ਜੁ ਰਨ ਫਖਾਨੈ ॥ 

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

அபேலட புகல ன்றும் கஜதிபங்கள். 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਰ ਰਸਤਾ ਧਰਭ ੁ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல் ீங்கள் தர்லதரடு இபேக்கறநரீ்கள். 
 

ਭਨ ਦਾ ਤਧਆਇ ਕਵਲ ਾਰਫਰਸਭੁ ॥ 

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

ஏ ன் ணத, அந் உர்ந் இலநலண கரடர்ந்து றரணிபங்கள். 
 

ਰਬ ਜੀ ਜਤ ਦਰਗਸ ਭਾਨੁ ਾਵਤਸ ॥ 

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

இலநலண றரணிப்தரல் அபேலட ீறன்நத்றல் ீங்கள் 
றக்கப்தடுகறநரீ்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਤਤ ਤੀ ਘਤਰ ਜਾਵਤਸ ॥੨॥ 

naanak pat saytee ghar jaaveh. ||2|| 

O‟ Nanak, you shall return to your true home with honor. 
ஏ ரணக், உங்களுலட உண்லரண டீ்டிற்கு ீங்கள் ரிரலதரடு 

றபேம்புங்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਆਰਗ ਕੁੰਚਨ ਦਸੀ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல் ீங்கள் ஆதரக்கறரண ற்றும் அகரண உடம்லத 
அலடந்ீர்கள். 

 

ਤਲਵ ਲਾਵਸ ੁਤਤ ੁਰਾਭ ਨੇਸੀ ॥ 

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

அந் அன்தரண இலநதணரடு உங்கலப இலத்துக் ககரள்ளுங்கள். 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਰਾ ਲਾ ਰਸਤ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல் உங்களுலட ரிரல தரதுகரக்கப்தடுகறநது. 
 

ਭਨ ੁਖੁ ਾਵਤਸ ਸਤਰ ਸਤਰ ਜੁ ਕਸਤ ॥ 

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

ஏ ன் ணத, அபேலட புகல தரடி படிற்ந றத்ற அலறல 
கற்நறக் ககரள்ளுங்கள். 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਰ ਗਲ ਤਛਦਰ ਢਾਕ ॥ 

jih parsaad tayray sagal chhidar dhaakay. 
By whose grace, all your shortcomings remain unexposed; 
ரபேலட கபேலரல், உங்களுலட அலணத்து குலநகளும் 

கபிப்தடுத்ப்தடரல் இபேக்கறன்நண. 
 

ਭਨ ਰਨੀ ਰੁ ਠਾਕੁਰ ਰਬ ਤਾ ਕ ॥ 

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

ஏ ன் ணத, அந் (இலநன்) து ஜரணரின் அலடக்கனத்ல 
ரடுங்கள். 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤੁਝ ੁਕ ਨ ਸੂਚ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், உங்கலப ரலும் றர்க்க படிரது. 
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ਭਨ ਾਤ ਾਤ ਤਭਰਸੁ ਰਬ ਊਚ ॥ 

man saas saas simrahu parabh oochay. 
O‟ my mind, remember that Almighty God with each and every breath. 
ஏ ன் ணத, அந் தரத்ரல எவ்கரபே சுரசத்றலும் றலணில் 

ககரள்ளுங்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਾਈ ਦੁਲਬ ਦਸ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், இந் அற்புரண ணி உடம்பு உங்களுக்கு 
ஆசலர்றக்கப் தட்டுள்பது. 

 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਸ ॥੩॥ 

naanak taa kee bhagat karayh. ||3|| 

O‟ Nanak, worship Him with love and devotion. ||3|| 
ஏ ரணக், அல அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் ங்குங்கள். 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਆਬੂਖਨ ਤਸਰੀਜ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் ிலன உர்ந் லககலப அிகறநரீ்கள். 
 

ਭਨ ਤਤੁ ਤਭਰਤ ਤਕਉ ਆਲ ੁਕੀਜ ॥ 

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

ஏ ன் ணத, அல றலணவு கூறும் ததரது ன் தசரம்ததநறரக 
இபேக்கறநரய்? 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਅਵ ਸਤਤ ਅਵਾਰੀ ॥ 

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

vehicles); 
ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் ரலணகள் ற்றும் குறலகள் பூட்டி 

த்றல் தம் கசய்கறநரீ்கள். (ிலனபர்ந் ரகணங்கள்) 
 

ਭਨ ਤਤੁ ਰਬ ਕਉ ਕਫਸੂ ਨ ਤਫਾਰੀ ॥ 

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

ஏ ணத, அந் இலநலண ன்றும் நக்க தண்டரம். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਫਾਗ ਤਭਲਖ ਧਨਾ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், உங்களுக்கு றனம், தரட்டங்கள் ற்றும் 
கசல்ங்கள் உள்பண. 

 

ਰਾਖੁ ਰਇ ਰਬੁ ਅੁਨੇ ਭਨਾ ॥ 

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

அந் இலநலண உங்களுலட ணறல் திறஷ்லட கசய்பங்கள். 
 

ਤਜਤਨ ਤਰੀ ਭਨ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥ 

jin tayree man banat banaa-ee. 
O‟ my mind, the One who fashioned you as human being 

ஏ ன் ணத, ரர் உங்கலப ணிரக டிலத்ரதர அந் எபேல, 
 

ਊਠਤ ਫਠਤ ਦ ਤਤਤਸ ਤਧਆਈ ॥ 

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

ல்னரம் சூழ்றலனகபிலும் அல ன்றும் றரணிபங்கள். 
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ਤਤਤਸ ਤਧਆਇ ਜ ਕ ਅਲਖ ॥ 

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

ணித்ன்ல ரய்ந்ரகவும், புரிந்துககரள்ப படிரரகவும் இபேக்கும் 
அல றரணிபங்கள். 

 

ਈਸਾ ਊਸਾ ਨਾਨਕ ਤਰੀ ਰਖ ॥੪॥ 

eehaa oohaa naanak tayree rakhai. ||4|| 

O‟ Nanak, He shall save you here and hereafter ||4|| 
ஏ ரணக், அர் உங்கலப இந் உனகத்றலும் அடுத் உனகத்றலும் 

தரதுகரப்தரர். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਕਰਤਸ ੁੁੰ ਨ ਫਸੁ ਦਾਨ ॥ 

jih parsaad karahi punn baho daan. 
By whose Grace, you give donations in abundance to charities, 
ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் ர் கரரிங்களுக்கு ரபரக 

கதரபேளுி கசய்கறநரீ்கள். 
 

ਭਨ ਆਠ ਸਰ ਕਤਰ ਤਤ ਕਾ ਤਧਆਨ ॥ 

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

ஏ ன் ணத, எபே ரபில் இபேதத்ற ரன்கு ி தபம் அல 
றலணில் ககரள்ளுங்கள். 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤ ੂਆਚਾਰ ਤਫਉਸਾਰੀ ॥ 

jih parsaad too aachaar bi-uhaaree. 
By whose Grace, you perform religious rituals and worldly duties; 
ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் ச் சடங்குகலபபம் உனகறல் 

கடலகலபபம் புரிகறநரீ்கள். 
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ਤਤੁ ਰਬ ਕਉ ਾਤ ਾਤ ਤਚਤਾਰੀ ॥ 

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

அந் இலநலண எவ்கரபே சுரசத்றலும் றலணில் ககரள்ளுங்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਰਾ ੁੁੰ ਦਰ ਰੂੁ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் இந் அகரக கரிக்கூடி உடம்லதப் 
கதற்று இபேக்கறநரீ்கள். 

 

 ਰਬ ੁਤਭਰਸੁ ਦਾ ਅਨੂ ੁ॥ 

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

அந் றகற்ந அலக உலட இலநலண ன்றும் றலணில் 
ககரள்ளுங்கள். 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਤ ॥ 

jih parsaad tayree neekee jaat. 
By whose grace, you have received this great human form of life, 

ரபேலட கபேலரல், உங்களுக்கு இந் உர்ந் ணி டிினரண 
ரழ்க்லக கறலடத்துள்பது. 

 

 ਰਬ ੁਤਭਤਰ ਦਾ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥ 

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

தகலும் இவும் ன்றும் அந் இலநலண றலணில் ககரள்ளுங்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਰੀ ਤਤ ਰਸ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், உங்களுலட ரிரல தரதுகரக்கப்தடுகறநது. 
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ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਨਾਨਕ ਜੁ ਕਸ ॥੫॥ 

gur parsaad naanak jas kahai. ||5|| 

O‟ Nanak, recite His praises by the Guru‟s grace. ||5|| 
ஏ ரணக், குபேின் கபேலரல் அபேலட புகல கஜதிபங்கள். 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੁਨਤਸ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥ 

jih parsaad suneh karan naad. 
By whose grace, you listen to the melodious sounds with your ears. 
ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் உங்களுலட கரதுகபரல் கல்னறலச 

ககரண்ட தரடல்கலப தகட்கறநரீ்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਖਤਸ ਤਫਭਾਦ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் அறசத்க்க ஆச்சரிங்கலப 
தரர்க்கறநரீ்கள். 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਫਲਤਸ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਨਾ ॥ 

jih parsaad boleh amrit rasnaa. 
By whose Grace, you speak ambrosial words with your tongue. 

\ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் றுஞ்சுலபலட ரர்த்லகலப 
உங்கள் ரரல் ததசுகறநரீ்கள். 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੁਤਖ ਸਜ ਫਨਾ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் உள்ளுர்ில் அலறபடன் 
இபேக்கறநரீ்கள். 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਸਤ ਕਰ ਚਲਤਸ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், உங்களுலட லககளும் கரல்களும் அலசகறன்நண 
ற்றும் தலன கசய்கறன்நண. 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੁੰੂਰਨ ਪਲਤਸ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் ரழ்க்லகில் பழுதுரக கற்நறல 
அலடகறநரீ்கள். 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਰਭ ਗਤਤ ਾਵਤਸ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் உர்ந் ஆன்ீக றலனல அலடகறநரீ்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ੁਤਖ ਸਤਜ ਭਾਵਤਸ ॥ 

jih parsaad sukh sahj samaaveh. 
By whose Grace, you are intuitively absorbed into eternal peace. 
ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் உள்ளுர்ில் படிற்ந றத்ற 
அலறல அலடந்து அணரல் பழுதும் ஆட்ககரள்ப தடுகறநரீ்கள். 

 

ਾ ਰਬੁ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਸ ੁ॥ 

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

அத்லக இலநலண நந்து, ீங்கள் ன் ற்நர்கதபரடு உங்கலப 
இலத்துக் ககரள்கறநரீ்கள்? 
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ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਜਾਗਸੁ ॥੬॥ 

gur parsaad naanak man jaagahu. ||6|| 

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

ஏ ரணக், குபேின் கபேலரல் ஆன்றகத்றன் அநறரலினறபேந்து உங்கள் 
ணல ிறத்க கசய்பங்கள். 

 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤੂੁੰ  ਰਗਟ ੁੁੰਾਤਰ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் இந் உனகம் பழுதும் புகழ் கதற்று 
உள்பரீ்கள். 

 

ਤਤੁ ਰਬ ਕਉ ਭੂਤਲ ਨ ਭਨਸੁ ਤਫਾਤਰ ॥ 

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

அந் இலநலண உங்கள் ணறனறபேந்து ன்றும் நந்து ிடரீர்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਰਾ ਰਤਾੁ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் றப்லத கதற்றுள்பரீ்கள். 
 

ਰ ਭਨ ਭੂੜ ਤ ੂਤਾ ਕਉ ਜਾ ੁ॥ 

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

ஏ பட்டரள் ணத, அல றரணம் கசய்பங்கள். 
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ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤਰ ਕਾਰਜ ੂਰ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், உங்களுலட அலணத்து கசல்களும் 
றலநலடகறன்நண. 

 

ਤਤਤਸ ਜਾਨੁ ਭਨ ਦਾ ਸਜੂਰ ॥ 

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

ஏ ன் ணத, அபேலட இபேப்லத உங்கபிடம் ன்றும் உபேங்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਤੂੁੰ  ਾਵਤਸ ਾਚੁ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், ீங்கள் உண்லல அநறந்து ககரள்ரீ்கள். 
 

ਰ ਭਨ ਭਰ ਤੂੁੰ  ਤਾ ਤਉ ਰਾਚੁ ॥ 

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

ஏ ன் ணத, அரிடத்றல் உங்கலப இலத்துக் ககரள்ளுங்கள். 
 

ਤਜਸ ਰਾਤਦ ਬ ਕੀ ਗਤਤ ਸਇ ॥ 

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

ரபேலட கபேலரல், உனகறல் ீலகபினறபேந்து அலணபேம் 
கரப்தரற்நப்தடுகறநரர்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਜਾ ੁਜ ਜੁ ਇ ॥੭॥ 

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

O‟ Nanak, sing His praises and meditate on His Name. ||7|| 
ஏ ரணக், அபேலட புகலப் தரடுங்கள் ற்றும் அபேலட ரத்ல 

றரணம் கசய்பங்கள். 
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ਆਤ ਜਾ ਜ  ਨਾਉ ॥ 

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

meditate. 
இலநன் ரல றரணம் கசய் ஊக்கப்தடுத்துகறநரதர, அந் ணிர்கள் 

ட்டுத அபேலட ரத்ல றரணம் கசய்கறநரர்கள். 
 
 

ਆਤ ਗਾਵਾ ੁ ਸਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

aap gaavaa-ai so har gun gaa-o. 
Only that person sings God‟s virtues, whom He himself inspire to do so. 

இலநன் ரல ஊக்கப்தடுத்துகறநரதர, அந் ணிர்கள் ட்டுத 
இலநணின் ற்தண்புகலப தரடுகறநரர்கள். 

 

                                                        ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਸਇ ਰਗਾੁ ॥ 

parabh kirpaa tay ho-ay pargaas. 

By God's Grace, the mind is enlightened with divine knowledge. 

இலநனுலட கபேலரல், ணரணது ஞரண அநறரல் 
கபிவூட்டப்தடுகறநது. 

 

ਰਬੂ ਦਇਆ ਤ ਕਭਲ ਤਫਗਾੁ ॥ 

parabhoo da-i-aa tay kamal bigaas. 

By God‟s mercy, the heart is delighted like lotus flower. 

இலநனுலட கபேலரல், இரணது ரலப் பூப்ததரல் னர்கறநது. 
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ਰਬ ੁਰੁੰ ਨ ਫ ਭਤਨ ਇ ॥ 

parabh suparsan basai man so-ay. 

When God is extremely pleased, He comes to dwell in the mind. 

இலநன் றகுறரக கறழ்ச்சற அலடந்ரல், அர் அந் ணறல் சறக்க 
பேகறநரர். 

 

ਰਬ ਦਇਆ ਤ ਭਤਤ ਊਤਭ ਸਇ ॥ 

parabh da-i-aa tay mat ootam ho-ay. 

By God's Kind Mercy, the intellect is (spiritually) exalted. 

இலநனுலட றகுந் கபேலரல், ஆன்றக அநறரணது தன்ல 
தடுத்ப்தடுகறநது. 

 

ਰਫ ਤਨਧਾਨ ਰਬ ਤਰੀ ਭਇਆ ॥ 

sarab niDhaan parabh tayree ma-i-aa. 

O‟ God, in Your Mercy are all the treasures of the world. 
ஏ இலநதண, உங்களுலட கபேலில் உனகறன் அலணத்து 

கதரக்கறங்களும் உள்பண. 
 

ਆਸੁ ਕਛੂ ਨ ਤਕਨਸੂ ਲਇਆ ॥ 

aaphu kachhoo na kinhoo la-i-aa. 

No one receives anything by himself. 
ரபேம் ரங்கபரகத லபம் கதறுறல்லன. 

 

ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਲਾਵਸੁ ਤਤਤੁ ਲਗਤਸ ਸਤਰ ਨਾਥ ॥ 

jit jit laavhu tit lageh har naath. 

O‟ God, people do whatever You make them do. 

ஏ இலநதண, ீங்கள் அர்கலப ன்ண கசய் லக்கறநரீ்கதபர, அலத 
க்கள் கசய்கறநரர்கள். 
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ਨਾਨਕ ਇਨ ਕ ਕਛੂ ਨ ਸਾਥ ॥੮॥੬॥ 

naanak in kai kachhoo na haath. ||8||6|| 

O Nanak, nothing is in their hands. ||8||6|| 

ஏ ரணக், அர்கள் லககபில் துவும் இல்லன. 
 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 

சதனரக் 

 

ਅਗਭ ਅਗਾਤਧ ਾਰਫਰਸਭੁ ਇ ॥ 

agam agaaDh paarbarahm so-ay. 

Unapproachable and Unfathomable is the Supreme God; 
றக உர்ந் இலநன் அலட படிரரகவும், புரிந்துககரள்ப 

படிரரகவும் இபேக்கறநரர். 
 

ਜ ਜ ਕਸ ੁ ਭੁਕਤਾ ਸਇ ॥ 

jo jo kahai so muktaa ho-ay. 

whosoever recites His Name with love and devotion, is liberated from 

vices.. 

இலநனுலட ரத்ல அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் ரர் 
கஜதிக்கறநரர்கதபர, அர்கள் ீ எழுக்கங்கபினறபேந்து 

ிடுிக்கப்தடுகறநரர்கள். 
 

ੁਤਨ ਭੀਤਾ ਨਾਨਕੁ ਤਫਨਵੁੰ ਤਾ ॥ 

sun meetaa naanak binvantaa. 

Listen, O‟ friends, Nanak submits. 

தகளுங்கள், ஏ ண்தர்கதப, ரணக் தண்டிக்ககரள்கறநரர். 
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ਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥ 

saaDh janaa kee achraj kathaa. ||1|| 

Amazing is the description of virtues of the saints.||1|| 

சரதுக்கபின் ற்தண்புகலப தற்நற ிரிப்புகள் ஆச்சரித்க்கரக உள்பண. 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 

அஷ்டதற 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਭੁਖ ਊਜਲ ਸਤ ॥ 

saaDh kai sang mukh oojal hot. 

In the company ofSaints, spiritual radiance (honor) is obtained. 
சரதுக்கபின் அபேகரலில், ஆன்ீகத்றல் திகரசம் (ரிரல) 

அலடகறநரர்கள். 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਭਲੁ ਗਲੀ ਖਤ ॥ 

saaDhsang mal saglee khot. 

In the Company of the Holy, all filth of vices is removed. 

புணித்றன் (சரதுக்கபின்) அபேகரலில், ீ எழுக்கங்கபின் 
அலணத்து அசுத்ங்களும் ீக்கப்தடுகறன்நண. 

 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

saaDh kai sang mitai abhimaan. 

In the company of the Saints, egotism is destroyed. 

சரதுக்கபின் அபேகரலில், கர்ம் அறக்கப்தடுகறநது. 
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ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਰਗਟ ੁਤਗਆਨੁ ॥ 

saaDh kai sang pargatai sugi-aan. 

In the Company of the Holy, spiritual wisdom is revealed. 

புணித்றன் அபேகரலில், ஆன்ீக ஞரணம் கபிப்தடுகறநது. 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਫੁਝ ਰਬੁ ਨੇਰਾ ॥ 

saaDh kai sang bujhai parabh nayraa. 

In the Company of the Holy, God is felt to be near at hand. 
புணித்றன் அபேகரலில், இலநன் லகக்கு றக அபேகறல் இபேப்தரக 

உப்தடுகறநது. 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਬੁ ਸਤ ਤਨਫਰਾ ॥ 

saaDhsang sabh hot nibayraa. 

In the Company of the Holy, all conflicts about vices or evil deeds are 

settled. 
புணித்றன் அபேகரலில், ீ எழுக்கங்கள் அல்னது ீ கசல்கலபப் 

தற்நற அலணத்து சச்சவுகளும் ீர்க்கப்தடுகறன்நண. 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ 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. 

புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் ிலனறப்தற்ந இலநணின் ரம் 
ன்தரல் ஆசலர்றக்கப்தட்டு, அல கதறுகறநரர். 
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ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਕ ਊਤਰ ਜਤਨੁ ॥ 

saaDh kai sang ayk oopar jatan. 

In the company of the Saints, one strives only to realize God. 
சரதுக்கபின் அபேகரலில், எபேர் இலநலண அநறந்து ககரள்ப ட்டுத 

பற்சற கசய்கறநரர். 
 

ਾਧ ਕੀ ਭਤਸਭਾ ਫਰਨੈ ਕਉਨੁ ਰਾਨੀ ॥ 

saaDh kee mahimaa barnai ka-un paraanee. 

Who can describe the glory of the Saints? 
சரதுக்கபின் கறலல ரரல் ிரிக்க இலும்? 

 

ਨਾਨਕ ਾਧ ਕੀ ਬਾ ਰਬ ਭਾਤਸ ਭਾਨੀ ॥੧॥ 

naanak saaDh kee sobhaa parabh maahi samaanee. ||1|| 

O‟ Nanak, the glory of the Saints is the glory of God Himself. ||1|| 
ஏ ரணக், சரதுக்கபின் கறலரணது இலநணின் கறலக்கு சரணது. 

 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਅਗਚਰੁ ਤਭਲ ॥ 

saaDh kai sang agochar milai. 

In the Company of the Holy, one realizes the Incomprehensible God. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் புரிந்துககரள்ப படிர இலநலண 

அநறந்துககரள்கறநரர். 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਦਾ ਰਪੁਲ ॥ 

saaDh kai sang sadaa parfulai. 

In the Company of the Holy, one is always full of joy. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் ன்றும் பழு கறழ்ச்சறதரடு இபேக்கறநரர். 
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ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਆਵਤਸ ਫਤ ੁੰਚਾ ॥ 

saaDh kai sang aavahi bas panchaa. 

In the Company of the Holy, the five passions come under control. 
புணித்றன் அபேகரலில், ந்து உர்ச்சறகள் கட்டுப்தரட்டுக்குள் ககரண்டு 

ப்தடுகறன்நண. 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰੁ ਬੁੁੰ ਚਾ ॥ 

saaDhsang amrit ras bhunchaa. 

In the Company of the Holy, one relishes the ambrosial nectar of God‟s 

Name. 

 புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் இலநணின் ரம் ன்னும் 
றுஞ்சுலபலட அறர்த்ல பேசறக்கறநரர். 

 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਸਇ ਬ ਕੀ ਰਨ ॥ 

saaDhsang ho-ay sabh kee rayn. 

In the Company of the Holy, one becomes extremely humble to all. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் அலணரிடத்றலும் றகவும் 

ரழ்லபடன் டந்துககரள்கறநரர். 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਭਨ ਸਰ ਫਨ ॥ 

saaDh kai sang manohar bain. 

In the Company of the Holy, one's speech becomes enticing. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேபேலட ததச்சரணது சலகரிப்தரக 

ரறுகறநது. 
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ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਨ ਕਤਸੂੁੰ  ਧਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na katahooN Dhaavai. 

In the Company of the Saints, the mind does not wander. 
சரதுக்கபின் அபேகரலில், ணது அலன தரய்து இல்லன. 

 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਅਤਥਤਤ ਭਨੁ ਾਵ ॥ 

saaDhsang asthit man paavai. 

In the Company of the Holy, the mind enters the state of eternal peace. 

புணித்றன் அபேகரலில், ணது படிற்ந றத்ற அலற ன்ந 
றலனில் தலகறநது. 

 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਭਾਇਆ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ॥ 

saaDh kai sang maa-i-aa tay bhinn. 

In the Holy congregation, one remains detached from worldly attractions. 
ஆன்றக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்), எபேர் உனகறல் ஈர்ப்புகபில் இபேந்து 

ினகற இபேக்கறநரர். 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਨਾਨਕ ਰਬ ੁਰੁੰ ਨ ॥੨॥ 

saaDhsang naanak parabh suparsan. 

O‟ Nanak, God is totally pleased with one who joins the holy 

congregation. ||2|| 

ஏ ரணக், ஆன்ீக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) ர் தசர்கறநரர்கதபர, அர்கபின் 
தரல் இலநன் பழுதும் கறழ்ச்சற அலடகறநரர். 
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ਾਧੁੰ ਤਗ ਦੁਭਨ ਤਬ ਭੀਤ ॥ 

saaDhsang dusman sabh meet. 

In the Company of the Holy, all enemies appear like friends. 
புணித்றன் அபேகரலில், அலணத்து றரிகளும் ண்தர்கபரக 

கரிகறநரர்கள். 
 

ਾਧੂ ਕ ੁੰ ਤਗ ਭਸਾ ੁਨੀਤ ॥ 

saaDhoo kai sang mahaa puneet. 

In the Company of the Holy, one‟s mind becomes totally immaculate. 

புணித்றன் அபேகரலில், எபேரின் ணது பழுதுரக ரசற்நரக 
ரறுகறநது. 

 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਤਕ ਤਉ ਨਸੀ ਫਰੁ ॥ 

saaDhsang kis si-o nahee bair. 

In the company of the saints, one bears no enmity towards anybody. 
சரதுக்கபின் அபேகரலில், எபேர் ரபேக்கு றரகவும் ந் 

ிதரத்லபம் கரட்டுறல்லன. 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਨ ਫੀਗਾ ਰੁ ॥ 

saaDh kai sang na beegaa pair. 

In the Company of the Holy, one does not take step in the wrong 

direction. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் ப்தரண தரலில் கரகனடுத்து 

லப்தறல்லன. 
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ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਨਾਸੀ ਕ ਭੁੰ ਦਾ ॥ 

saaDh kai sang naahee ko mandaa 

In the Company of the Saints, no one seems evil. 
சரதுக்கபின் அபேகரலில், ரபேம் ீர்கபரக கரிறல்லன. 

 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਜਾਨੇ ਰਭਾਨੁੰ ਦਾ ॥ 

saaDhsang jaanay parmaanandaa. 

In the Company of the Holy, one realizes all pervading Master of 

supreme bliss. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் ங்கும் திிபேக்கும் ஜரணரின் 

உர்ந் ததரின்தத்ல அநறந்துககரள்கறநரர். 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਨਾਸੀ ਸਉ ਤਾੁ ॥ 

saaDh kai sang naahee ha-o taap. 

In the Company of the Holy, the fever of ego departs. 

புணித்றன் அபேகரலில், கர்த்றன் சூடரணது ினகுகறநது. 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਤਜ ਬੁ ਆੁ ॥ 

saaDh kai sang tajai sabh aap. 

In the Company of the Holy, one renounces all selfishness. 

புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் அலணத்து சுனத்லபம் துநக்கறநரர். 
 

ਆ ਜਾਨੈ ਾਧ ਫਡਾਈ ॥ 

aapay jaanai saaDh badaa-ee. 

Only He Himself knows the greatness of the Saints. 
அர் ட்டுத சரதுக்கபின் தன்லல தற்நற அநறந்ர். 
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ਨਾਨਕ ਾਧ ਰਬੂ ਫਤਨ ਆਈ ॥੩॥ 

naanak saaDh parabhoo ban aa-ee. ||3|| 

O‟ Nanak, the Holy are in harmony with God. ||3|| 
ஏ ரணக், புணிர்கள் இலநனுடன் இலசந்து டக்கறநரர்கள். 

 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਨ ਕਫਸੂ ਧਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na kabhoo Dhaavai. 

In the Company of the Holy, one‟s mind never wanders. 

புணித்றன் அபேகரலில், எபேரின் ணது ன்றும் அலன தரய்து 
இல்லன. 

 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਦਾ ੁਖੁ ਾਵ ॥ 

saaDh kai sang sadaa sukh paavai. 

In the Company of the Holy, one receives everlasting peace. 

புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் ல்லனற்ந அலறல கதறுகறநரர். 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਫਤੁ ਅਗਚਰ ਲਸ ॥ 

saaDhsang basat agochar lahai. 

In the Holy congregation, one obtains the incomprehensible wealth of 

Naam. 
ஆன்றக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்), எபேர் இலநணின் ரம் ன்னும் 

புரிந்துககரள்பபடிர கசல்த்ல அலடகறநரர். 
 

ਾਧੂ ਕ ੁੰ ਤਗ ਅਜਰੁ ਸ ॥ 

saaDhoo kai sang ajar sahai. 

In the Company of the Holy, one can endure the unendurable. 

புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் சகறத்துக் ககரள்ப படிரலபம் 
சகறத்துக் ககரள்கறநரர். 
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ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਫ ਥਾਤਨ ਊਚ ॥ 

saaDh kai sang basai thaan oochai. 

In the Company of the Holy, one dwells in the highest state of spiritually. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் ஆன்ீகத்றல் உர்ந் றலனில் 

சறக்கறநரர். 
 

ਾਧੂ ਕ ੁੰ ਤਗ ਭਸਤਲ ਸੂਚ ॥ 

saaDhoo kai sang mahal pahoochai. 

In the company of the Saints, one experiences the presence of God 

within. 
சரதுக்கபின் அபேகரலில், எபேர் ன்னுள் இலநணின் இபேப்லத 

அனுதிக்கறநரர். 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਤਦਰੜ ਤਬ ਧਰਭ ॥ 

saaDh kai sang darirhai sabh Dharam. 

In the company of the saints, one fully comprehends the righteous 

duties. 
சரதுக்கபின் அபேகரலில், எபேர் தர்லரண கடலகலப பழுதுரக 

அநறந்து ககரள்கறநரர். 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਕਵਲ ਾਰਫਰਸਭ ॥ 

saaDh kai sang kayval paarbarahm. 

In the Company of the Holy, one sees only God pervading everywhere. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் ங்கும் இலநன் ட்டுத தி 

இபேக்கறநரர் ன்தல தரர்க்கறநரர் 
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ਾਧ ਕ ੁੰ 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. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் இலநணின் ரம் ன்னும் 

கதரக்கறத்ரல் ஆசலர்றக்க தடுகறநரர். 
 

ਨਾਨਕ ਾਧੂ ਕ ਕੁਰਫਾਨ ॥੪॥ 

naanak saaDhoo kai kurbaan. ||4|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life to those pious persons.||4|| 
ஏ ரணக், ரன் ன்னுலட ரழ்க்லகல அந் தக்றபள்ப ணிர்களுக்கு 

அர்ப்திக்கறதநன். 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਬ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ॥ 

saaDh kai sang sabh kul uDhaarai. 

In the Company of the Holy, one saves all of one‟s lineage from vices. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் தம்தலரக பேம் ீ தக்கங்கள் 

அலணத்றனறபேந்தும் கரப்தரற்நப்தடுகறநரர். 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਾਜਨ ਭੀਤ ਕੁਟੁੰ ਫ ਤਨਤਾਰ ॥ 

saaDhsang saajan meet kutamb nistaarai. 

In the Company of the Holy, one helps his friends and family swim across 

the world-ocean of vices. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் இந் ீ எழுக்கங்கள் றலநந் உனகம் 

ன்னும் கடலன ீந்ற கடக்க, ன்னுலட ண்தர்களுக்கும் 
உநிணர்களுக்கும் உி புரிகறநரர். 
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ਾਧੂ ਕ ੁੰ ਤਗ  ਧਨੁ ਾਵ ॥ 

saaDhoo kai sang so Dhan paavai. 

In the Company of the Holy, that true wealth of Naam is received. 
புணித்றன் அபேகரலில், இலநணின் ரம் ன்னும் உண்லரண 

கசல்த்ல கதறுகறநரர். 
 

ਤਜੁ ਧਨ ਤ ਬੁ ਕ ਵਰਾਵ ॥ 

jis Dhan tay sabh ko varsaavai. 

Everyone becomes eminent from that wealth of Naam. 

அந் ரம் ன்னும் கசல்த்ரல் அலணபேம் சறநந்ர் ஆகறநரர்கள். 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਧਰਭ ਰਾਇ ਕਰ ਵਾ ॥ 

saaDhsang Dharam raa-ay karay sayvaa. 

In the holy congregation, one is honored by the righteous judge of God‟s 

court. 
ஆன்ீக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்), எபேர் இலநணின் ீற ன்நத்றல் 

தர்லரண ீறதறரல் றக்கப்தடுகறநரர். 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਬਾ ੁਰਦਵਾ ॥ 

saaDh kai sang sobhaa surdayvaa. 

In the Company of the Holy, one is praised by the angels. 

புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் தலகபரல் புகப்தடுகறநரர். 
 

ਾਧੂ ਕ ੁੰ ਤਗ ਾ ਲਾਇਨ ॥ 

saaDhoo kai sang paap palaa-in. 

In the Company of the Holy, one's sins are destroyed. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேரின் தரங்கள் அறக்கப்தடுகறன்நண. 
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ਾਧੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥ 

saaDhsang amrit gun gaa-in. 

In the Company of the Holy, one sings the ambrosial virtues of God. 
புணித்றன் அபேகரலில், எபேர் இலநணின் அபேஞ்சுலபலட 

ற்தண்புகலப தரடுகறநரர். 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਰਫ 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). 
சரதுக்கபின் அபேகரலில், அலணத்து இடங்களும் கபேங்க கூடிரக 
இபேக்கறநது. (எபேர் உர்ந் ஆன்றக றலனக்கு உர்த் தடுகறநரர்) 

 

ਨਾਨਕ ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਪਲ ਜਨੁੰ ਭ ॥੫॥ 

naanak saaDh kai sang safal jannam. ||5|| 

O‟ Nanak, one‟s life becomes fruitful in the company of the saints. ||5|| 
ஏ ரணக், சரதுக்கபின் அபேகரலில், எபேர் ரழ்க்லகின் தனலண 

அலடகறநரர். 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਨਸੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥ 

saaDh kai sang nahee kachh ghaal. 
In the holy congregation, there is no struggle such as penances, 

ஆன்ீக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்), ம் தற்ககரள்து தற்நற ந் சச்சவும் 
இல்லன. 

 

ਦਰਨੁ ਬਟਤ ਸਤ ਤਨਸਾਲ ॥ 

darsan bhaytat hot nihaal. 
because a blessed vision of the Saints, brings a sublime happiness. 
சரதுக்கபின் ஆசலர்றக்கப்தட்ட தரர்ல தட்டரல், எபேர் ஆணந்த்ல 

கதறுகறநரர். 
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ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਕਲੂਖਤ ਸਰ ॥ 

saaDh kai sang kalookhat harai. 
In the company of Saints, one is absolved of his sins. 

சரதுக்கபின் அபேகரலில், எபேபேலட தரங்கள் ீக்கப்தடுகறன்நண. 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਨਰਕ ਰਸਰ ॥ 

saaDh kai sang narak parharai. 
In the company of Saints one is saved from hell. 

சரதுக்கபின் அபேகரலில், எபேர் கத்றல் இபேந்து கரப்தரற்நப்தடுகறநரர். 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਈਸਾ ਊਸਾ ੁਸਲਾ ॥ 

saaDh kai sang eehaa oohaa suhaylaa. 
In the Company of the Holy, one is happy here and hereafter. 
புணிர்கபின் அபேகரலில், எபேர் இந் உனகத்றலும் அடுத் 

உனகத்றலும் கறழ்ச்சறதரடு இபேக்கறநரர். 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਤਫਛੁਰਤ ਸਤਰ ਭਲਾ ॥ 

saaDhsang bichhurat har maylaa. 
In the Company of the Holy, the separated ones are reunited with God. 
புணிர்கபின் அபேகரலில், இலநணிடம் இபேந்து திரிந்ர்கள் ீண்டும் 

அபேடன் இலகறநரர்கள். 
 

ਜ ਇਛ ਈ ਪਲ ੁਾਵ ॥ 

jo ichhai so-ee fal paavai. 
One‟s all desires are fulfilled, 

எபேரின் அலணத்து ிபேப்தங்களும் றலநதற்நப்தடுகறன்நண. 
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ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਨ ਤਫਰਥਾ ਜਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na birthaa jaavai. 
because in the Company of the Holy, no one goes empty-handed. 
புணிர்கபின் அபேகரலில், எபேர் கறுங்லகபடன் ததரறல்லன. 

 

ਾਰਫਰਸਭੁ ਾਧ ਤਰਦ ਫ ॥ 

paarbarahm saaDh rid basai. 
The Supreme God dwells in the hearts of the Saints. 

றக உர்ந் இலநன் சரதுக்கபின் இத்றல் சறக்கறநரர். 
 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਾਧ ੁਤਨ ਰ ॥੬॥ 

naanak uDhrai saaDh sun rasai. ||6|| 

O‟ Nanak, listening to the sweet words of the Holy, one is saved from 
vices.||6|| 

ஏ ரணக், புணிர்கபின் இணி ரர்த்லகலப தகட்தரல், எபேர் ீ 
எழுக்கங்கபினறபேந்து கரப்தரற்நப்தடுகறநரர். 

 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ੁਨਉ ਸਤਰ ਨਾਉ ॥ 

saaDh kai sang sun-o har naa-o. 
In the Company of the Holy, I listen to the Name of God. 

புணிர்கபின் அபேகரலில், இலநணின் ரத்ல ரன் தகட்கறதநன். 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਸਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

saaDhsang har kay gun gaa-o. 
In the Company of the Holy, I sing the Glorious Praises of God. 

புணிர்கபின் அபேகரலில், ரன் இலநணின் கறல ரய்ந் புகல 
தரடுகறதநன். 
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ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਨ ਭਨ ਤ ਤਫਰ ॥ 

saaDh kai sang na man tay bisrai. 
In the company of Saints, God is never out of one‟s mind. 

சரதுக்கபின் அபேகரலில், எபேரின் ணறல் இபேந்து இலநன் 
அகலுறல்லன. 

 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਰਰ ਤਨਤਰ ॥ 

saaDhsang sarpar nistarai. 
In the Company of the Holy, one is surely saved from vices. 

புணிர்கபின் அபேகரலில், எபேர் றச்சரக ீ எழுக்கங்கபினறபேந்து 
கரப்தரற்நப்தடுகறநரர். 

 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਲਗ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥ 

saaDh kai sang lagai parabh meethaa. 
In the company of the Saints, love thrives for God, 

சரதுக்கபின் அபேகரலில், இலநணின் தல் அன்பு தனரக பர்கறநது. 
 

ਾਧੂ ਕ ੁੰ ਤਗ ਘਤਟ ਘਤਟ ਡੀਠਾ ॥ 

saaDhoo kai sang ghat ghat deethaa. 
and in the Company of the Holy, He is seen in each and everybody. 

புணிர்கபின் அபேகரலில், அலணபேக்குள்ளும் இலநன் கரப்தடுகறநரர். 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਬ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

saaDhsang bha-ay aagi-aakaaree. 
In the Company of the Holy, we become obedient to the will of God. 

புணிர்கபின் அபேகரலில், ரம் இலநணின் ிபேப்தத்றற்கு 
கலழ்ப்தடிகறதநரம். 
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ਾਧੁੰ ਤਗ ਗਤਤ ਬਈ ਸਭਾਰੀ ॥ 

saaDhsang gat bha-ee hamaaree. 
In the company of Saints, we attain a higher state of spirituality. 
சரதுக்கபின் அபேகரலில், ரம் ஆன்ீகத்றல் உர்ந் றலனல 

அலடகறதநரம். 
 

ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ਤਬ ਰਗ ॥ 

saaDh kai sang mitay sabh rog. 
In the Company of the Holy, all maladies (vices) are cured. 

புணிர்கபின் அபேகரலில், அலணத்து ிரறகளும் (ீ எழுக்கங்கள்) 
குப்தடுத்ப்தடுகறன்நது. 

 

ਨਾਨਕ ਾਧ ਬਟ ੁੰ ਜਗ ॥੭॥ 

naanak saaDh bhaytay sanjog. ||7|| 

O Nanak, one meets with the Holy by great fortune. ||7|| 
ஏ ரணக், எபேர் றகுந் அறர்ஷ்டம் ககரண்டு இபேந்ரல் அர் புணில 

சந்றக்கறநரர். 
 

ਾਧ ਕੀ ਭਤਸਭਾ ਫਦ ਨ ਜਾਨਤਸ ॥ 

saaDh kee mahimaa bayd na jaaneh. 
The glory of the Saint is not known even to the composers of the Vedas. 
சரதுக்கபின் கறலரணது, தங்கலப இற்நறர்கபரல் கூட அநறந்து 

ககரள்ப இனரது. 
 

ਜਤਾ ੁਨਤਸ ਤਤਾ ਫਤਖਆਨਤਸ ॥ 

jaytaa suneh taytaa bakhi-aaneh. 
Those scriptures describe only what their composers have heard. 
அர்கள் தகட்தல லத்து ட்டுத தங்கலப இற்றுகறநரர்கள். 
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ਾਧ ਕੀ ਉਭਾ ਤਤਸੁ ਗੁਣ ਤ ਦੂਤਰ ॥ 

saaDh kee upmaa tihu gun tay door. 
The greatness of the Holy people is beyond the three modes of Maya. 

புணிர்கபின் தன்லரணது, ரங்கபின் பன்று றலனகளுக்கும் 
அப்தரற்தட்டது. 

 

ਾਧ ਕੀ ਉਭਾ ਰਸੀ ਬਰੂਤਰ ॥ 

saaDh kee upmaa rahee bharpoor. 
The glory of the Holy people is known throughout. 
புணிர்கபின் கறலரணது, தனரக கரிந்துள்பது. 

 

ਾਧ ਕੀ ਬਾ ਕਾ ਨਾਸੀ ਅੁੰ ਤ ॥ 

saaDh kee sobhaa kaa naahee ant. 
The glory of the Holy cannot be estimated. 
புணிர்கபின் கறல றப்திட படிரது. 

 

ਾਧ ਕੀ ਬਾ ਦਾ ਫਅੁੰ ਤ ॥ 

saaDh kee sobhaa sadaa bay-ant. 
The splendor of saint is beyond limits. 

சரதுக்கபின் எபிரணது ல்லனகளுக்கு அப்தரற்தட்டது. 
 

ਾਧ ਕੀ ਬਾ ਊਚ ਤ ਊਚੀ ॥ 

saaDh kee sobhaa ooch tay oochee. 
The glory of the Holy is the highest of the high. 

 
புணிர்கபின் கறலரணது, உர்ந்துக்ககல்னரம் றக உர்ந்து. 

 

ਾਧ ਕੀ ਬਾ ਭੂਚ ਤ ਭੂਚੀ ॥ 

saaDh kee sobhaa mooch tay moochee. 
The glory of the Holy is the greatest of the great. 

புணிர்கபின் கறலரணது, சறநந்துக்ககல்னரம் றகச் சறநந்து. 
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ਾਧ ਕੀ ਬਾ ਾਧ ਫਤਨ ਆਈ ॥ 

saaDh kee sobhaa saaDh ban aa-ee. 
The glory of the saints behoove to the saints alone 

சரதுக்கபின் கறலரணது, சரதுக்களுக்கு ட்டுத கசரந்ரகும். 
 

ਨਾਨਕ ਾਧ 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, 
ஏ ரணக், தகளுங்கள் ன் சதகரத, சரதுவுக்கும் இலநனுக்கும் ந் 

ித்றரசபம் இல்லன. 
 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਭਤਨ ਾਚਾ ਭੁਤਖ ਾਚਾ ਇ ॥ 

man saachaa mukh saachaa so-ay. 
The person in whose heart dwells God and who always sings His praises, 

ரபேலட இத்றல் இலநன் சறக்கறநரதர ற்றும் இலநனுலட 
புகல ரர் ன்றும் தரடுகறநரர்கதபர, அந் ணிர் 

 

ਅਵਰੁ ਨ ਖ ਕੁ ਤਫਨੁ ਕਇ ॥ 

avar na paykhai aykas bin ko-ay. 
and who beholds none other but God. 

ற்றும் ரர் இலநலண ி ற்ந ரலபம் தரர்ப்தறல்லனதர, 
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ਨਾਨਕ ਇਸ ਲਛਣ ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਸਇ ॥੧॥ 

naanak ih lachhan barahm gi-aanee ho-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, having such qualities makes him a Braham Giani-knower of 
God . ||1|| ஏ ரணக், இந்ப் தண்புகலப எபேர் ககரண்டு இபேந்ரல் அர் 

திம்ஞரணி (இலநலண அநறந்ர்) ஆகறநரர். 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਦਾ ਤਨਰਲ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa nirlayp. 
The God-conscious being always remains detached from evils, 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கள், ன்றும் ீலகபினறபேந்து 
ினகற இபேப்தரர்கள். 

 

ਜ ਜਲ ਭਤਸ ਕਭਲ ਅਲ ॥ 

jaisay jal meh kamal alayp. 
as the lotus growing in the murky water is not soiled by the dirt in the 

water. 
தசற்நறல் பபேம் ரலப்பூ வ்ரறு அந் தசற்நறன் அசுத்ம் றலநந் 

ீரல் அசுத்ம் அலடது இல்லனதர அத ததரல், 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਦਾ ਤਨਰਦਖ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa nirdokh. 
The God-conscious person helps others drive out their sins while 

remaining unaffected himself, 
இலநலண உள்ளுர்ில் உர்ந் ணின், ற்நர்களுக்கு 

அர்களுலட தரங்கலப ிட்டு ினகுற்கு உி புரிகறநரர் ற்றும் 
அபேம் அணரல் தரறக்கப்தடரல் இபேக்கறநரர். 
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ਜ ੂਰੁ ਰਫ ਕਉ ਖ ॥ 

jaisay soor sarab ka-o sokh. 
like the sun which dries up all filth by its heat. 

வ்ரறு சூரின் அலணத்து அசுத்ங்கலபபம் ன்னுலட கப்தத்ரல் 
உனர்த்துகறநதர அதததரல், 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਤਦਰਤਟ ਭਾਤਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai darisat samaan. 
The person with divine knowledge looks upon all alike, 

புணி அநறவு ககரண்ட ணிர்கள், அலணலபம் எத ததரல் தரர்க்கறநரர்கள். 
 

ਜ ਰਾਜ ਰੁੰ ਕ ਕਉ ਲਾਗ ਤੁਤਲ ਵਾਨ ॥ 

jaisay raaj rank ka-o laagai tul pavaan. 
like the wind, which blows equally upon the king and the poor. 

வ்ரறு கரற்று, ரஜரவுக்கும் லகளுக்கும் சரக சீுகறநதர அதததரல், 
 

ਫਰਸਭ 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), ਕਈ ਬਲਾ ਕਸ ਬਾਵੇਂ ਫੁਰਾ, ਫਰਸਭਤਗਆਨੀ ਦੀ 

ਤਸਨੀਲਤਾ ਇਕਾਰ ਸੁੁੰ ਦੀ ਸ, 
இலநலண உள்ளுர்ில் உர்ந் ணிர் றலனரண கதரறுலல 

ககரண்டுள்பரர். (சூழ்றலனகபின் ரற்நத்ரல் ந் ித்றலும் 
தரறக்கப்தடர லகில் இபேக்கும் கதரறுல). 

 

ਤਜਉ ਫੁਧਾ ਕਊ ਖਦ ਕਊ ਚੁੰ ਦਨ 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. 
வ்ரறு பூறல எபேர் தரண்டுகறநரர் ற்றும் ற்கநரபேர் அல 

சந்ணத்ல ககரண்டு பூசுகறநரதர அதததரல், 
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ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਇਸ ਗੁਨਾਉ ॥ 

barahm gi-aanee kaa ihai gunaa-o. 
The quality of a person with divine knowledge is, 

புணி அநறல உலட ணிணின் தண்தரணது, 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਾਵਕ ਕਾ ਸਜ ੁਬਾਉ ॥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|| 

ஏ ரணக், வ்ரறு ீின் இற்லகரண ன்லத அலணத்லபம் ரித்து 
அனுலட அசுத்த்லபம் அறத்துிடுதர அதததரல், 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਤਨਰਭਲ ਤ ਤਨਰਭਲਾ ॥ 

barahm gi-aanee nirmal tay nirmalaa. 
The God-conscious being is the purest of the pure; (untouched by the 

vices); 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந்ர்கள், தூய்லிலும் றகத் 

தூய்லரணர்கள். (ீ எழுக்கங்கள் ீண்டப்தடரல்) 
 

ਜ ਭਲੁ ਨ ਲਾਗ ਜਲਾ ॥ 

jaisay mail na laagai jalaa. 
like water to which filth does not stick 

வ்ரறு ண்ரீில் அசுத்ம் எட்டரதர அதததரல், 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਭਤਨ ਸਇ ਰਗਾੁ ॥ 

barahm gi-aanee kai man ho-ay pargaas. 
The mind of a God-conscious person is enlightened that God is all 

pervading. 
இலநலண உள்ளுர்ில் உர்ந் ணிணின் ணரணது, இலநன் 
ங்கும் தி இபேக்கறநரர் ன்ந உண்லில் எபிபெட்டப்தட்டுள்பது. 
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ਜ ਧਰ ਊਤਰ ਆਕਾੁ ॥ 

jaisay Dhar oopar aakaas. 
like the sky all over the earth. 

வ்ரறு ஆகரம் அலணத்து பூறலபம் சூழ்ந்து உள்பதர அதததரல், 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਤਭਤਰ ਤੁ ਭਾਤਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai mitar satar samaan. 
To the person with divine knowledge, friend and foe are alike, 

புணி அநறவு ககரண்ட ணிர், ண்தலணபம் றரிலபம் எத ததரல் 
தரர்க்கறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਸੀ ਅਤਬਭਾਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai naahee abhimaan. 
Because the person with divine knowledge has no egotistical pride. 

கணன்நரல், புணி அநறல உலட ணிர்களுக்கு கர்ம் ன்தத இல்லன. 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ॥ 

barahm gi-aanee ooch tay oochaa. 
Spiritually, the God-conscious person is the highest of the high. 

ஆன்ீகத்றல், இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணின் 
உர்ந்துக்ககல்னரம் றக உர்ந்ன். 

 

ਭਤਨ ਅਨੈ ਸ ਬ ਤ ਨੀਚਾ ॥ 

man apnai hai sabh tay neechaa. 
but within his own mind, he is the most humble of all. 

ஆணரல் அர்கள் ன் கசரந் ணறனுள், அலணரிடத்றலும் றகவும் 
ரழ்லபடன் டந்துககரள்கறநரர்கள். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ  ਜਨ ਬ ॥ 

barahm gi-aanee say jan bha-ay. 
Only those become God-conscious, 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந்ர்கபரக சறனர் ட்டுத ஆகறநரர்கள். 
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ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਰਬੁ ਆਤ ਕਰਇ ॥੨॥ 

naanak jin parabh aap karay-i. ||2|| 

O‟Nanak, whom God Himself makes so. ||2|| 
ஏ ரணக், ரபேக்கு இலநன் ரணரகத அவ்ரறு டக்க 

ஊக்கப்தடுத்துகறநரதர அர்கள் ட்டுத திம்ஞரணி ஆகறநரர்கள். 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 

barahm gi-aanee sagal kee reenaa. 
The God-conscious person lives like the dust of all (extreme 

humbleness). 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந்து ணிர், அலணரிடத்றலும் தூசறலப் 

ததரல் ரழ்கறநரர். (றகவும் ரழ்லபடன்) 
 

ਆਤਭ ਰੁ ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥ 

aatam ras barahm gi-aanee cheenaa. 
The God-conscious person realizes spiritual bliss. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர், ஆன்ீக ததரின்தத்ல 
அநறந்துககரள்கறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਬ ਊਤਰ ਭਇਆ ॥ 

barahm gi-aanee kee sabh oopar ma-i-aa. 
The divinely wise person shows kindness to all. 

புணி ஞரணம் உள்ப ணிர்கள், அலணபேக்கும் கபேலல 
கரட்டுகறநரர்கள். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਤ ਕਛੁ ਫੁਰਾ ਨ ਬਇਆ ॥ 

barahm gi-aanee tay kachh buraa na bha-i-aa. 
No evil comes from the God-conscious person. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிரிடறபேந்து ீலகள் 
பேறல்லன. 
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ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਦਾ ਭਦਰੀ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa samadrasee. 
The God-conscious person is always impartial. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர் ன்றும் திரிிலண தரர்க்க 
ரட்டரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਦਰਤਟ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਫਰੀ ॥ 

barahm gi-aanee kee darisat amrit barsee. 
Ambrosial nectar rains down from the glance of the God-conscious 

person. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கபின் தரர்ல தட்டரல் 

றுஞ்சுலபலட அறர்ம் ததரன்ந ல கதரறகறநது. 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਫੁੰ ਧਨ ਤ ਭੁਕਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee banDhan tay muktaa. 
The God-conscious person is free from the worldly entanglements. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர், உனகறல் சறக்கல்கபினறபேந்து 
ிடுலன அலடகறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਜੁਗਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee kee nirmal jugtaa. 
The lifestyle of the divinely wise is spotlessly pure and free from the 

vices. 
புணி ஞரணம் உள்பர்கபின் ரழ்க்லக பலநரணது தூய்லரணரகவும் 
ற்றும் ீ எழுக்கங்கபினறபேந்து ிடுலன கதற்நரகவும் இபேக்கறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਬਜਨੁ ਤਗਆਨ ॥ 

barahm gi-aanee kaa bhojan gi-aan. 
Spiritual wisdom is the nourishment of the God-conscious person. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிபேக்கு ஆன்ீக ஞரணத 

உின் ஆரரக இபேக்கறநது. 
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ਨਾਨਕ ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਫਰਸਭ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥ 

naanak barahm gi-aanee kaa barahm Dhi-aan. ||3|| 

O‟ Nanak, the God-conscious person is absorbed in God's meditation. 
||3|| 

ஏ ரணக், இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர் இலநணின் 
றரணத்றல் ஈர்க்கப்தடுகறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਊਤਰ ਆ ॥ 

barahm gi-aanee ayk oopar aas. 
The God-conscious person centers his hopes on the One alone. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர், அபேலட 
ம்திக்லகலஅந் இலநன் எபேர்தல் ட்டும் லப்தடுத்துகறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਸੀ ਤਫਨਾ ॥ 

barahm gi-aanee kaa nahee binaas. 
High spiritual state of the God-conscious person never perishes. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிரின் உர்ந் ஆன்றக 

றலனரணது ன்றும் அறக்கப்தடுறல்லன. 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਗਰੀਫੀ ਭਾਸਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai gareebee samaahaa. 
The God-conscious person is steeped in humility. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர் றகவும் திவுடன் டந்து 
ககரள்கறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਰਉਕਾਰ ਉਭਾਸਾ ॥ 

barahm gi-aanee par-upkaar omaahaa. 
The God-conscious person always delightes in doing good to others. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர் ற்நர்களுக்கு ன்ல 

கசய்றல் ன்றும் ஆணந்ம் அலடகறநரர். 
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ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਸੀ ਧੁੰ ਧਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai naahee DhanDhaa. 
The God-conscious person has no worldly entanglements. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்களுக்கு உனகறல் சறக்கல்கள் 
தும் இல்லன. 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਲ ਧਾਵਤੁ ਫੁੰ ਧਾ ॥ 

barahm gi-aanee lay Dhaavat banDhaa. 
The God-conscious person holds his wandering mind under control. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர், அபேலட அலனதரபம் 

ணலக் கட்டுப்தரட்டுக்குள் லத்துக் ககரண்டிபேக்கறநரர். 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਸਇ ੁ ਬਲਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai ho-ay so bhalaa. 
For the God-conscious person whatever happens is all for good. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிபேக்கு, து டந்ரலும் 

அலணத்தும் ன்லக்தக ன்ந ண்ம் உள்பது. 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਪੁਲ ਪਲਾ ॥ 

barahm gi-aanee sufal falaa. 
This way, the God-conscious person succeeds and prospers in all aspect 

of life. 
இந் றில், இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர் ரழ்க்லகின் 

அலணத்து றலனகபிலும் கற்நற அலடகறநரர் ற்றும் பன்தணற்நம் 
அலடகறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ੁੰ ਤਗ ਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee sang sagal uDhaar. 
In the Company of the God-conscious person, all are saved from vices. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிரின் அபேகரலில், 
அலணபேம் ீ எழுக்கங்கபினறபேந்து கரப்தரற்நப்தடுகறநரர்கள். 
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ਨਾਨਕ ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਜ ਗਲ ੁੰ ਾਰੁ ॥੪॥ 

naanak barahm gi-aanee japai sagal sansaar. ||4|| 

O‟ Nanak, through the God-conscious person, the entire world meditates 
on God. ||4|| 

ஏ ரணக், இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கபின் பனம், இந் 
கரத் உனகபம் இலநலண றரணிக்கறநது. 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਕ ਰੁੰਗ ॥ 

barahm gi-aanee kai aikai rang. 
The God-conscious person is always imbued with the love for God. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர், இலநணின் தல் அன்தில் 
ன்றும் பழ்கற இபேக்கறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਫ ਰਬੁ ੁੰਗ ॥ 

barahm gi-aanee kai basai parabh sang. 
God always dwells in the company of the God-conscious person. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிரின் அபேகரலில், இலநன் 
ன்றும் சறக்கறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਭੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kai naam aaDhaar. 
God‟s Name is the sustenance of the God-conscious person. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிபேக்கு இலநணின் ரத 
ஆவு ஆகும். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਭੁ ਰਵਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kai naam parvaar. 
For the God-conscious person Naam is his family. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்களுக்கு ரத அர்களுலட 
குடும்தம். 

 
 



134 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਦਾ ਦ ਜਾਗਤ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa sad jaagat. 
The God-conscious person always remains vigilant from the effects of 

vices. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கள் ீ எழுக்கங்கபின் 

ிலபவுகலபப் தற்நற ன்றும் ிறப்புர்வுடன் இபேக்கறநரர்கள். 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਅਸੁੰਫੁਤਧ ਤਤਆਗਤ ॥ 

barahm gi-aanee ahaN-buDh ti-aagat. 
The God-conscious person renounces his egoistic thinking. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கள், ங்களுலட கர் 
ண்ங்கலப துநந்து ிடுகறநரர்கள். 

 

ਫਰਸਭ 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. 
(இலநன்) உர்ந் ததரின்தத்றன் பனத, இலநலண உள்ளுர்ரல் 

உர்ந் ணிரின் ணறல் ரன் சறக்கறநரர். 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਘਤਰ ਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ॥ 

barahm gi-aanee kai ghar sadaa anand. 
There is everlasting bliss in the heart of the God-conscious person. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கபின் இத்றல் படிற்ந 
றத்ற ததரின்தம் உள்பது. 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਖੁ ਸਜ ਤਨਵਾ ॥ 

barahm gi-aanee sukh sahj nivaas. 
The God-conscious person dwells in intuitive peace and poise. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிணின் ணறல் அலறபம், 
றரணபம் குடிககரண்டிபேக்கறநது. 
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ਨਾਨਕ ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਸੀ ਤਫਨਾ ॥੫॥ 

naanak barahm gi-aanee kaa nahee binaas. ||5|| 
O‟ Nanak, the supreme spiritual state of the God-conscious person never 

perishes.||5|| 
ஏ ரணக், இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிரின் றக உர்ந் 

ஆன்றக றலனரணது ன்றும் அறறல்லன. 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਫਰਸਭ ਕਾ ਫਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee barahm kaa baytaa. 
The God-conscious person knows God. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கள் இலநலண அநறந்ர்கள். 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ੁੰ ਤਗ ਸਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee ayk sang haytaa. 
The God-conscious person is in love with the One alone. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர், அந் இலநன் எபேர் ீது 
ட்டுத அன்பு ககரண்டுள்பரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਸਇ ਅਤਚੁੰਤ ॥ 

barahm gi-aanee kai ho-ay achint. 
The God-conscious person is free from any worries. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர், ந் கலனபறன்நற 
இபேக்கறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਭੁੰਤ ॥ 

barahm gi-aanee kaa nirmal mant. 
Pure are the teachings of the God-conscious person. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கபின் ததரலணகள் 
தூய்லரணது. 
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ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਤਜੁ ਕਰ ਰਬੁ ਆਤ ॥ 

barahm gi-aanee jis karai parabh aap. 
The God-conscious person is made so by God Himself. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கலப, இலநன் அரகத 
உபேரக்கறபள்பரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਫਡ ਰਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee kaa bad partaap. 
Great is the glory of the God-conscious person. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிரின் கறல சறநந்து. 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਦਰੁ 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. 
றகுந் அறர்ஷ்டம் உலடர்கள் ட்டுத, இலநலண உள்ளுர்ரல் 

உர்ந் ணிரின் தரர்லரல் ஆசலர்றக்கப்தடுகறநரர். 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਈ ॥ 

barahm gi-aanee ka-o bal bal jaa-ee-ai. 
Let us dedicate ourself to the God-conscious person. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணினுக்கு ரம் ம்ல 
அர்ப்திப்ததரம். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਖਜਤਸ ਭਸੁਰ ॥ 

barahm gi-aanee ka-o khojeh mahaysur. 
Even gods like Lord Shiva search for the God-conscious person. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கலப, இலநன் சறன் 
ததரன்ந கடவுள் கூட தடுரர்கள். 
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ਨਾਨਕ ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਆਤ ਰਭੁਰ ॥੬॥ 

naanak barahm gi-aanee aap parmaysur. ||6|| 

O‟ Nanak, the God-conscious person is the manifestation of God Himself. 
||6|| ਸ 

ஏ ரணக், இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கதப, இலநணின் 
திகடணம் ஆகறநரர்கள். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਕੀਭਤਤ ਨਾਤਸ ॥ 

barahm gi-aanee kee keemat naahi. 
The virtues of the God-conscious person are priceless. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கபின் ற்தண்புகள் 
ிலனறப்தற்நல. 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਗਲ ਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

barahm gi-aanee kai sagal man maahi. 
All possible virtues, exist in the God-conscious person. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கபிடம் அலணத்து சரத்றரண 
ற்தண்புகளும் இபேக்கறநது. 

 

ਫਰਸਭ 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? 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கபின் ற்தண்புகள் றலநந் 

ரழ்க்லகின் கசறத்ல ரரல் அநற படிபம்? 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਦਾ ਅਦੁ ॥ 

barahm gi-aanee ka-o sadaa adays. 
Always bow with respect to the God-conscious person. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கபிடம் ன்றும் 
ரிரலபடன் லன ங்குங்கள். 
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ਫਰਸਭ 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. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிரின் கறலில் சறநறபவு கூட 

ிரிக்க இனரது. 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਰਫ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee sarab kaa thaakur. 
The God-conscious person is worshipedby all. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கலப அலணபேம் 
ங்குகறநரர்கள். 

 

ਫਰਸਭ 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? 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்கபின் ற்தண்புகபின் அபல 
ரரல் ிரிக்க இலும்? 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਗਤਤ ਫਰਸਭ 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. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்களுக்கு ட்டுத, அர்கபின் 

(இலநலண உர்ந்) ணறன் உர்ந் றலனல அநற படிபம். 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa ant na paar. 
Limitless are the virtues of the God-conscious person. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிரின் ற்தண்புகள் ல்லனற்நது. 
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ਨਾਨਕ ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਦਾ ਨਭਕਾਰੁ ॥੭॥ 

naanak barahm gi-aanee ka-o sadaa namaskaar. ||7|| 

O‟ Nanak, always bow in reverence to the God-conscious person. ||7|| 
ஏ ரணக், இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர்களுக்கு ன்றும் 

ரிரலபடன் லன ங்குங்கள். 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਬ ਤਰਤਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee sabh sarisat kaa kartaa. 
The God-conscious person is the Creator of all the entire creation. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணித அலணத்து தலடப்புகலபபம் 
தலடத்ர். அத தலடப்தரபிரக பழு உனலகபம் தலடத்துள்பரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਦ ਜੀਵ ਨਸੀ ਭਰਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee sad jeevai nahee martaa. 
The God-conscious person lives forever, and does not die. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர் ன்கநன்றும் ரழ்கறநரர். 
அபேக்கு இநப்தத இல்லன. 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਭਕੁਤਤ 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. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணித, உர்ந் ஆன்ீக றலனல 
அலடற்கரண றலபம், ஆன்ரல ிடுிப்தற்கரண றலபம் 

ங்குகறநரர். 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ੂਰਨ ੁਰਖੁ ਤਫਧਾਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee pooran purakh biDhaataa. 
The God-conscious person is the Perfect Supreme Being, who 

orchestrates all. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணித, பழுறலநரண உர்ந் 

தன்லரணர். அத அலணத்லபம் கசல்தடுத்துகறநரர். 
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ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥ 

barahm gi-aanee anaath kaa naath. 
The God-conscious person is the protector of the unprotected. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர், தரதுகரப்தற்நர்களுக்கு 
தரதுகரனர் ஆகறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਬ ਊਤਰ ਸਾਥੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa sabh oopar haath. 
The God-conscious person extends his helping hand to all. 

இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர், ன்னுலட உவும் லககலப 
அலணபேக்கும் ீட்டுகறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਗਲ ਅਕਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa sagal akaar. 
The entire universe belongs to the God-conscious person. 

இந் கரத் உனகபம், இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிபேக்தக 
கசரந்ரணது. 

 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਆਤ ਤਨਰੁੰਕਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee aap nirankaar. 
The God-conscious person himself is the (embodiment of) Formless God. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிர், அத உபேற்ந இலநன் 

(றபேவுபேம்) ஆகறநரர். 
 

ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਬਾ ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਫਨੀ ॥ 

barahm gi-aanee kee sobhaa barahm gi-aanee banee. 
The glory of the God-conscious person behooves only to the God-

conscious. 
இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணிணின் கறலரணது அலப் 
ததரல் ற்கநரபேரல் ட்டுத, இலநலண உர்ந் ணல அநற 

இலும். 
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ਨਾਨਕ ਫਰਸਭ ਤਗਆਨੀ ਰਫ 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|| 
ஏ ரணக், இலநலண உள்ளுர்ரல் உர்ந் ணித அலணபேக்கும் 

ஜரணர். 
 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਉਤਰ ਧਾਰ ਜ ਅੁੰ ਤਤਰ ਨਾਭੁ ॥ 

ur Dhaarai jo antar naam. 
One who enshrines the Naam within the heart, 

ர் எபேர் ன்னுலட இத்றனுள் இலநணின் ரத்ல திறஷ்லட 
கசய்கறநரர்கதபர, 

 

ਰਫ ਭ ਖ ਬਗਵਾਨੁ ॥ 

sarab mai paykhai bhagvaan. 
who sees God pervading in all, 

கரபேர் அலணத்றலும் இலநன் தி இபேக்கறநரர் ன்தல 
தரர்க்கறநரதர, 

 

ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਠਾਕੁਰ ਨਭਕਾਰ ॥ 

nimakh nimakh thaakur namaskaarai. 
and who at every moment, bows in reverence to the Master, 

கரபேர் எவ்கரபே கதத்றலும், ஜரணபேக்கு ரிரலபடன் 
லன ங்குகறநரதர, 
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ਨਾਨਕ ਸੁ ਅਰੁ ਗਲ ਤਨਤਾਰ ॥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. 
ஏ ரணக், அத்லக ணிர்கதப உண்லரண அப்ரஸ் (ரங்கபரல் 

கரடப்தடர சரதுக்கள்). அர்கள் ன்லண தின்தற்றுதர்கலப, ீ 
எழுக்கங்கள் றலநந் உனகம் ன்னும் கடலன ீந்ற கடக்க உி 

கசய்கறநரர்கள். 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਤਭਤਥਆ ਨਾਸੀ ਰਨਾ ਰ ॥ 

mithi-aa naahee rasnaa paras. 
One who never utters a lie, (from his tongue), 

கரபேர் ன்றும் கதரய் கூறுறல்லனதர (ன்னுலட ரரல்) 
 

ਭਨ ਭਤਸ ਰੀਤਤ ਤਨਰੁੰਜਨ ਦਰ ॥ 

man meh pareet niranjan daras. 
in whose heart is a longing for the Blessed Vision of the immaculate God 

;பேலட இம் ரசற்ந இலநணின் ஆசலர்றக்கப்தட்ட தரர்லக்கரக 
ங்குகறநதர, 

 

ਰ ਤਤਰਅ ਰੂੁ ਨ ਖ ਨੇਤਰ ॥ 

par tari-a roop na paykhai naytar. 
whose eyes do not gaze upon the beauty of another‟s woman with malice 

பேலட கண்கள் ற்கநரபே கதண்ின் அலக ககட்ட ண்த்தரடு 
தரர்க்கரல் இபேக்கறநதர, 
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ਾਧ ਕੀ ਟਸਲ ੁੰਤੁੰ ਤਗ ਸਤ ॥ 

saaDh kee tahal satsang hayt. 
who serves the Holy and loves the congregation of saints, 

கரபேர் புணிர்களுக்கு தசல கசய்கறநரர்கதபர ற்றும் சரதுக்கபின் 
கூட்டத்றல் அன்பு ககரள்கறநரர்கதபர, 

 

ਕਰਨ ਨ ੁਨੈ ਕਾਸੂ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ॥ 

karan na sunai kaahoo kee nindaa. 
whose ears do not listen to slander against anyone, 

பேலட கரதுகள் ற்நர்கள் தற்நற அதூறுகலப தகட்கரல் 
இபேக்கறநதர, 

 

ਬ ਤ ਜਾਨੈ ਆ ਕਉ ਭੁੰ ਦਾ ॥ 

sabh tay jaanai aapas ka-o mandaa. 
who deems himself to be the worst of all (relinquishes ego), 

ர் எபேர் அலணத்றலும் ரதண தரசரணர் ன்று கபேதுகறநரதர 
(கர்த்ல லகிட்டர்) 

 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਤਫਤਖਆ ਰਸਰ ॥ 

gur parsaad bikhi-aa parharai. 
who, by the Guru's Grace, gets rid of vices, 

ரர் குபேின் கபேலரல் ீ எழுக்கங்கலப லகிடுகறநரதர, 
 

ਭਨ ਕੀ ਫਾਨਾ ਭਨ ਤ ਟਰ ॥ 

man kee baasnaa man tay tarai. 
who banishes his desires from his mind, 

கரபேர் ன் ணறனறபேந்து ன்னுலட ஆலசகலப ிட்டுகறநரர்கதபர, 
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ਇੁੰਦਰੀ ਤਜਤ ੁੰਚ ਦਖ ਤ ਰਸਤ ॥ 

indree jit panch dokh tay rahat. 
who conquers his senses and is free of the five vices. 

ர் எபேர் ன்னுலட புனன்கலப கட்டுப்தடுத்ற, ந்து ீ 
எழுக்கங்கபினறபேந்து ிடுலன அலடகறநரர்கதபர, 

 

ਨਾਨਕ ਕਤਟ ਭਧ ਕ ਾ ਅਰ ॥੧॥ 

naanak kot maDhay ko aisaa apras. ||1|| 

O‟ Nanak, among millions, there is scarcely one such Aparas. 
ஏ ரணக், றல்னறன் கக்கரதணரர்கபில் எபேர் ட்டுத அரி அந் 

அப்ரமரக இபேக்கறநரர். 
 

ਫਨ   ਤਜੁ ਊਤਰ ੁਰੁੰ ਨ ॥ 

baisno so jis oopar suparsan. 
A true Vaishnava (devotee of Lord Vishnu), is the one with whom God is 

pleased. 

திரிப்தடுகறநர் ட்டுத உண்லரண லஷ்ர் (கடவுள் 
ிஷ்டின் தக்ன்) ஆகறநரர். 

 

ਤਫਨ ਕੀ ਭਾਇਆ ਤ ਸਇ ਤਬੁੰ ਨ ॥ 

bisan kee maa-i-aa tay ho-ay bhinn. 
He remains detached from the Maya (worldly illusion) created by God. 
அர்கள் இலநணரல் தலடக்கப்தட்ட ரத்றல் இபேந்து (உனகறல் ரப் 

திம்தங்கள்) ன்றும் ினகற இபேக்கறநரர்கள். 
 

ਕਰਭ ਕਰਤ ਸਵ ਤਨਸਕਰਭ ॥ 

karam karat hovai nihkaram. 
While doing good deeds, he doesn‟t expect any reward. 

ல்ன கசல்கள் கசய்பம் ததரது, அர்கள் அற்கு ந் தனலணபம் 
றர்தரர்ப்தறல்லன. 
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ਤਤੁ ਫਨ  ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਧਰਭ ॥ 

tis baisno kaa nirmal Dharam. 
Spotlessly pure is the faith of such a Vaishnava. 

லஷ்ர்கபின் ம்திக்லக குலந கூந படிர அபவுக்கு தூய்லரணது. 
 

ਕਾਸੂ ਪਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਸੀ ਫਾਛ ॥ 

kaahoo fal kee ichhaa nahee baachhai. 
He doesn‟t long for a reward for anything. 

ற்கும் அர் ந் தனலணபம் றர்தரர்ப்தறல்லன. 
 

ਕਵਲ ਬਗਤਤ ਕੀਰਤਨ ੁੰ ਤਗ ਰਾਚ ॥ 

kayval bhagat keertan sang raachai. 
He is absorbed only in devotional meditation and singing God‟s praises. 
அர் கய்கீ றரணத்றலும் ற்றும் இலநணின் புகல தரடுறலும் 

ட்டுத பழ்கற இபேக்கறநரர். 
 

ਭਨ ਤਨ ਅੁੰਤਤਰ ਤਭਰਨ ਗਾਲ ॥ 

man tan antar simran gopaal. 
His mind and body are in constant remembrance of God. 

அபேலட ணதும், உடம்பும் ன்றும் இலநணின் றலணில் ட்டுத 
இபேக்கறநது. 

 

ਬ ਊਤਰ ਸਵਤ ਤਕਰਾਲ ॥ 

sabh oopar hovat kirpaal. 
He is kind to all the creatures. 

ல்னர உிரிணங்கபிடத்றலும் அர் கபேலபடன் டந்து ககரள்கறநரர். 
 

ਆਤ ਤਦਰੜ ਅਵਰਸ ਨਾਭੁ ਜਾਵ ॥ 

aap darirhai avrah naam japaavai. 
He himself meditates on God‟s Name and inspires others to do the same. 

அர் அரக இலநணின் ரத்ல றரணம் கசய்தரடு, 
ற்நர்கலபபம் அலத கசய் ஊக்கம் அபிக்கறநரர். 
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ਨਾਨਕ ਸੁ ਫਨ  ਰਭ ਗਤਤ ਾਵ ॥੨॥ 

naanak oh baisno param gat paavai. ||2|| 

O‟ Nanak, such a Vaishnav obtains the supreme spiritual status. ||2|| 
ஏ ரணக், அத்லக லஷ்ர்கள் றக உர்ந் ஆன்ீக றலனல 

அலடகறநரர்கள். 
 

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. 
பேலட இம் கய்கீ றரணத்ரல் றம்தி உள்பதர, அத 

இலநணின் உண்லரண தக்ர். 
 

ਗਲ ਤਤਆਗ ਦੁਟ ਕਾ ੁੰਗੁ ॥ 

sagal ti-aagai dusat kaa sang. 
He forsakes the company of all wicked people. 

அர்கள் அலணத்து ீ ணிர்கபின் அபேகரலலபம் லகிடுகறநரர்கள். 
 

ਭਨ ਤ ਤਫਨ ਗਲਾ ਬਰਭੁ ॥ 

man tay binsai saglaa bharam. 
Every kind of doubt vanishes from his mind. 

அபேலட ணறல் இபேந் அலணத்து ிரண சந்தகங்களும் 
அறந்துிடுகறன்நண. 

 

ਕਤਰ ੂਜ ਗਲ ਾਰਫਰਸਭੁ ॥ 

kar poojai sagal paarbarahm. 
A devotee worships God with the belief that He is present everywhere. 

தக்ர் இலநன் ங்கும் இபேக்கறநரர் ன்று ம்தி றதரடு கசய்கறநரர். 
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ਾਧੁੰ 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 
சரதுக்கபின் அபேகரலில், அத்லக ணிர்கள் அலணத்து தரங்கபின் 

அசுத்த்றனறபேந்தும் ினகுகறநரர்கள். 
 

ਤਤੁ ਬਗਉਤੀ ਕੀ ਭਤਤ ਊਤਭ ਸਵ ॥ 

tis bhag-utee kee mat ootam hovai. 
The intellect of such a devotee of God becomes supreme. 
இலநணின் அத்லக தக்ர்கபின் ஞரணரணது உர்ந்து. 

 

ਬਗਵੁੰਤ ਕੀ ਟਸਲ ਕਰ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥ 

bhagvant kee tahal karai nit neet. 
He remembers God with love and devotion each and every day. 

அர் இலநலண அன்ததரடும், அர்ப்திப்ததரடும் அனுறணபம் றலணில் 
ககரள்கறநரர். 

 

ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਰ ਤਫਨ ਰੀਤਤ ॥ 

man tan arpai bisan pareet. 
He dedicates his mind and body to the Love of God. 

அர் ணது ணலபம், உடம்லதபம் இலநன் தல் ககரண்ட அன்திற்கரக 
அர்ப்திக்கறநரர். 

 

ਸਤਰ ਕ ਚਰਨ ਤਸਰਦ ਫਾਵ ॥ 

har kay charan hirdai basaavai. 
He enshrines God‟s feet (love) in the heart. 

அர் ன் இத்றல் இலநணின் தரத்ல (அன்பு) திறஷ்லட கசய்கறநரர். 
 
 
 
 
 



148 
 

ਨਾਨਕ ਾ 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|| 

ஏ ரணக், இலநணின் அத்லக தக்ர்கள் (தககௌத்ற) அல அநறந்து 
ககரள்கறநரர்கள். (ன்னுலட இத்றனுள்) 

 

 ੁੰ ਤਡਤੁ ਜ ਭਨੁ ਰਫਧ ॥ 

so pandit jo man parboDhai. 
A true Pandit is the one, who first instructs his own mind; 

ன் கசரந் ணறற்கு பனறல் சரிரண றல ர் கற்திக்கறநரதர, 
அத உண்லரண தண்டிர். 

 

ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਆਤਭ ਭਤਸ ਧ ॥ 

raam naam aatam meh soDhai. 
and searches for God's Name within his own soul. 

ற்றும் அர் ன் கசரந் ஆன்ரினுள், இலநணின் ரத்ல தடுகறநரர். 
 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਾਰੁ ਰੁ ੀਵ ॥ 

raam naam saar ras peevai. 
He partakes the exquisite Nectar of God's Name. 

இலநணின் ரம் ன்னும் றக சுலரண தலண அர் சுலக்கறநரர். 
 

ਉੁ ੁੰ ਤਡਤ ਕ ਉਦਤ ਜਗੁ ਜੀਵ ॥ 

us pandit kai updays jag jeevai. 
By the teachings of such a Pundit, the entire world remains spiritually 

alive. 
அத்லக தண்டிர்கபின் ததரலணகபரல், இந் கரத் உனகபம் 

ஆன்ீகத்றல் உிர்த்கழுகறநது. 
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ਸਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਤਸਰਦ ਫਾਵ ॥ 

har kee kathaa hirdai basaavai. 
He implants God‟s virtues in his heart. 

அர் இலநணின் ற்தண்புகலப ன் இத்றல் ஆ தறக்கறநரர். 
 

 ੁੰ 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. 

அத்லக தண்டிர்கள் றுதடிபம் திநப்பு ற்றும் இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் 
ழீ்றல்லன. 

 

ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਤਭਰਤਤ ਫੂਝ ਭੂਲ ॥ 

bayd puraan simrit boojhai mool. 
He recognizes God as the source of holy scriptures, such as Vedas, 

Puranas and Smritis. 
அர் இலநலண ச தல்கபின் பனரக அநறந்து ககரள்கறநரர். ச 

தல்கள் ஆணல தங்கள், புரங்கள் ற்றும் ஸ்றரித்ஸ்கள். 
 

ੂਖਭ ਭਤਸ ਜਾਨੈ ਅਥੂਲੁ ॥ 

sookham meh jaanai asthool. 
He recognizes the intangible God in the tangible creation. 

உபேற்ந இலநலண அர் தலடத் உபேபள்ப தலடப்புகபின் 
ரினரக ணிர்கள் கரடகறநரர்கள். 

 

ਚਸੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਦ ਉਦੁ ॥ 

chahu varnaa ka-o day updays. 
He preaches to the people of all the four castes (social status). 

அர் க்களுக்கு அலணத்து ரன்கு சரறகலபபம் (திம்ன், க்யத்ரி, 
லஷ்ர, சூத்றர்) தற்நறபம் கற்திக்கறநரர். 
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ਨਾਨਕ ਉੁ ੁੰ ਤਡਤ ਕਉ ਦਾ ਅਦੁ ॥੪॥ 

naanak us pandit ka-o sadaa adays. ||4|| 

O Nanak, to such a Pandit, I bow in salutation forever. ||4|| 
ஏ ரணக், அத்லக தண்டிர்களுக்கு ரன் ன்றும் க்கத்துடன் 

லனங்குகறதநன். 
 

ਫੀਜ ਭੁੰਤੁ ਰਫ ਕ ਤਗਆਨੁ ॥ ਚਸੁ ਵਰਨਾ ਭਤਸ 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. 

ரன்கு சரறகலப (சபகறலன) தசர்ந் ரினும் இலநணின் ரத்ல 
றரணிக்கனரம். அலணத்து கய்கீ ஞரணத்றற்கும் இலநணின் ரத 

பன ந்றம் ன்தல எபேர் அநறந்து ககரள்கறநரர். 
 

ਜ ਜ ਜ ਤਤ ਕੀ ਗਤਤ ਸਇ ॥ 

jo jo japai tis kee gat ho-ay. 
Whoever contemplates on Naam has an embellished life. 

இலநணின் ரத்ல ரகல்னரம் ஆழ்ந்து றரணிக்கறநரர்கதபர, அர்கள் 
அகரண ரழ்க்லகல கதறுகறநரர்கள். 

 

ਾਧੁੰ 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. 
இபேப்தினும், சரதுக்கபின் அபேகரலில் றகவும் அரி ணிபேக்கு ட்டுத, 

இலநணின் ரம் ன்னும் தரிசு கறலடக்கறநது 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਅੁੰਤਤਰ ਉਰ ਧਾਰ ॥ 

kar kirpaa antar ur Dhaarai. 
If by His grace, God enshrines His Name in the heart of a person, 

அபேலட கபேல இபேந்ரல் ட்டுத, அபேலட ரத்ல இலநன் 
அத்லக ணிர்கபின் இத்றல் திறஷ்லட கசய்கறநரர். 
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ੁ 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. 
அந் ணிர் றபேகரகதர, ஆிரகதர அல்னது கல் ணம் 

ககரண்டரகதர இபேப்தினும் அர் (இலநணின் 
ரத்றணரல் )கரப்தரற்நப்தடுகறநரர். 

 

ਰਫ ਰਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਭੁ ॥ 

sarab rog kaa a-ukhad naam. 
The Name of God is the remedy to cure all ills. 

இலநணின் ரத இந் அலணத்து தரய்களுக்கும் பேந்ரகும். 
 

ਕਤਲਆਣ ਰੂ ਭੁੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਭ ॥ 

kali-aan roop mangal gun gaam. 
Singing God‟s praises leads to good fortune and bliss. 

இலநணின் புகலப் தரடுது றகுந் அறர்ஷ்டத்றற்கும், ததரின்தத்றற்கும் 
றலக கசய்பம். 

 

ਕਾਸੂ ਜੁਗਤਤ ਤਕਤ ਨ ਾਈ ਧਰਤਭ ॥ 

kaahoo jugat kitai na paa-ee-ai Dharam. 
Naam cannot be obtained by any specific technique or religious rituals. 

 சடங்குகபின் ரினரகதர, ற்ந குநறப்திட்ட உத்றகபரதனர 
இலநணின் ரத்ல கதந இனரது. 

 

ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਤਭਲ ਤਜੁ 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|| 
ஏ ரணக், ரபேக்கு இது பன்தத றர்ிக்கப்தட்டதர, அர்கள் ட்டுத 

அல கதறுகறநரர்கள். 
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ਤਜ ਕ ਭਤਨ ਾਰਫਰਸਭ ਕਾ ਤਨਵਾੁ ॥ 

jis kai man paarbarahm kaa nivaas. 
One in whose mind dwells the Supreme God, 

ரபேலட ணறல் றக உர்ந் இலநன் சறக்கறநரதர, 
 

ਤਤ ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਤ ਰਾਭਦਾੁ ॥ 

tis kaa naam sat raamdaas. 
his name is truly Ram Das, the servant of God. 

உண்லில் அபேலட ரம் ரம்ரஸ், (இலநணின் தசகன்). 
 

ਆਤਭ ਰਾਭੁ ਤਤੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 

aatam raam tis nadree aa-i-aa. 
Such a devotee realizes the all pervading God. 

அத்லக தக்ர் ங்கும் தி இபேக்கும் இலநலண அநறந்து ககரள்கறநரர். 
 

ਦਾ ਦੁੰਤਣ ਬਾਇ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥ 

daas dasantan bhaa-ay tin paa-i-aa. 
Deeming himself extremely humble, that person realizes God. 

அத அல றகவும் ரழ்லரக றலணத்துக் ககரள்ரல், அந் ணிர் 
இலநலண அநறந்து ககரள்கறநரர். 

 

ਦਾ ਤਨਕਤਟ ਤਨਕਤਟ ਸਤਰ ਜਾਨੁ ॥ 

sadaa nikat nikat har jaan. 
One who perceives God to be Ever-present, close at hand. 

ர் எபேர் இலநலண ப்ததரதும் இபேப்தர் ன்றும், லகக்கு றக 
அபேகறல் இபேக்கறநரர் ன்றும் உர்கறநரதர, 

 

 ਦਾੁ ਦਰਗਸ ਰਵਾਨੁ ॥ 

so daas dargeh parvaan. 
Such a God‟s servant is approved in God‟s court. 

அத்லக இலநணின் தசகர் இலநணின் ீறன்நத்றல் ற்றுக் 
ககரள்பப்தடுகறநரர். 
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ਅੁਨੇ ਦਾ ਕਉ ਆਤ ਤਕਰਾ ਕਰ ॥ 

apunay daas ka-o aap kirpaa karai. 
To His servant, He Himself bestows His Grace, 

அபேலட தசகபேக்கு அர் அரகத ன்னுலட கபேலல 
அபேளுகறநரர். 

 

ਤਤੁ ਦਾ ਕਉ ਬ ਝੀ ਰ ॥ 

tis daas ka-o sabh sojhee parai. 
and such a servant comes to understand everything. 
அத்லக தசகர் அலணத்லபம் புரிந்து ககரள்கறநரர். 

 

ਗਲ ੁੰ ਤਗ ਆਤਭ ਉਦਾੁ ॥ 

sagal sang aatam udaas. 
Living amongst the family, he remains detached from the worldly 

temptations. 
குடும்த சூழ்றலனில் ரழும் ததரதும், அர் உனகறல் ஈர்ப்புகபில் இபேந்து 

ினகற இபேக்கறநரர். 
 

ੀ ਜੁਗਤਤ ਨਾਨਕ ਰਾਭਦਾੁ ॥੬॥ 

aisee jugat naanak raamdaas. ||6|| 

O‟ Nanak, such is the way of life of Ram Das (God‟s servant). ||6|| 
ஏ ரணக், இத்லக ரழ்க்லக பலநத ரரமறன் (இலநணின் 

தசகர்) ரழ்க்லக பலந. 
 

ਰਬ ਕੀ ਆਤਗਆ ਆਤਭ ਤਸਤਾਵ ॥ 

parabh kee aagi-aa aatam hitaavai. 
One who from his heart, loves God‟s Will, 

ர் எபேர் ன்னுலட இத்றனறபேந்து இலநணின் ிபேப்தத்ல அன்பு 
ககரண்டு ற்கறநரர்கதபர, 

 

 



154 
 

 
 

ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਊ ਕਸਾਵ ॥ 

jeevan mukat so-oo kahaavai. 
is said to be Jivan Mukta- liberated from the ties of Maya while still alive. 

அதுத ஜீன் பகத் ன்று அலக்கப்தடுகறநது. ஜீன் பகத் ன்தற்கு 
உிதரடு இபேக்கும்ததரத ரத்றன் தந்த்றனறபேந்து ிடுலன கதற்நர் 

ன்று கதரபேள். 
 

ਤਾ ਸਰਖੁ ਤਾ ਉੁ ਗੁ ॥ 

taisaa harakh taisaa us sog. 
To such a person, pleasure and sorrow is alike. 

அத்லக ணிபேக்கு இன்தபம் துன்தபம் என்தந. 
 

ਦਾ ਅਨੁੰ ਦੁ ਤਸ ਨਸੀ ਤਫਗੁ ॥ 

sadaa anand tah nahee bi-og. 
He always remains in eternal bliss because in that state there is no 

separation from God. 
அர் ன்றும் படிற்ந ததரின்தத்றல் இபேக்கறநரர். கணன்நரல் அந் 

றலனில் இலநணிடம் இபேந்து திரிவு ன்தத இல்லன. 
 

ਤਾ ੁਵਰਨੁ ਤੀ ਉੁ ਭਾਟੀ ॥ 

taisaa suvran taisee us maatee. 
To him, both gold and dust are the same. 

அபேக்கு ங்கபம் தூசறபம் என்தந. 
 

ਤਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਤੀ ਤਫਖੁ ਖਾਟੀ ॥ 

taisaa amrit taisee bikh khaatee. 
As isnectar, so is bitter poison to him. 

சுலரண தனும் கசப்தரண ிபம் அபேக்கு என்தந. 
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ਤਾ ਭਾਨੁ ਤਾ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

taisaa maan taisaa abhimaan. 
As is honor, so is show of ego to him. 

ரிரலதரடு டந்து ககரள்தும் கர்த்தரடு டந்து ககரள்தும் 
அபேக்கு என்தந. 

 

ਤਾ ਰੁੰ ਕੁ ਤਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 

taisaa rank taisaa raajaan. 
As is the beggar, so is the king to him. 

திச்லசக்கரபேம் ததசபேம் அபேக்கு என்தந. 
 

ਜ ਵਰਤਾ ਾਈ ਜੁਗਤਤ ॥ 

jo vartaa-ay saa-ee jugat. 
Whatever God does is the right path for him to follow. 

இலநன் ல டத்துகறநரதர அதுத அத்லக ணிபேக்கு தின்தற்நற 
டப்தற்கரண சரிரண தரலரகும். 

 

ਨਾਨਕ ਸੁ ੁਰਖੁ ਕਸੀ ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ॥੭॥ 

naanak oh purakh kahee-ai jeevan mukat. ||7|| 

O‟ Nanak, that person is calledJivan Mukta (liberated while still alive). 
||7|| 

ஏ ரணக், அத்லக ணித ஜீன் பகத்(உிதரடு இபேக்கும்ததரத 
ரத்றல் இபேந்து ிடுலன அலடந்ர்) ன்று அலக்கப்தடுகறநரர். 

 

ਾਰਫਰਸਭ ਕ ਗਲ ਠਾਉ ॥ 

paarbarahm kay saglay thaa-o. 
Everybody belong to the Supreme God. 

ல்னர இடங்களும், (உடல் னும் டீு) அலணபேத தன்லரண 
இலநனுக்தக கசரந்ரணர்கள். 
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ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਘਤਰ ਰਾਖ ਤਾ 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. 
ணிர்கலப ந்கந் ணறலனில் இலநன் லத்து இபேக்கறநரதர, அத 

கதலத அர்கள் கதறுகறநரர்கள். 
 

ਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜਗੁ ॥ 

aapay karan karaavan jog. 
God Himself is capable of doing and getting done everything. 

இலநணரல் ட்டுத அலணத்லபம் கசய் படிபம் 
ற்றும் .உிரிணங்கலப கசய் லக்க படிபம். 

 

ਰਬ ਬਾਵ ਈ ਪੁਤਨ ਸਗੁ ॥ 

parabh bhaavai so-ee fun hog. 
Whatever pleases God, ultimately must come to pass. 

து ல்னரம் இலநலண கறழ்ச்சறப்தடுத்துகறநதர, அல அலணத்தும் 
இறுறில் கடந்து ததரகறநது. 

 

ਤਰ ਆਤ ਸਇ ਅਨਤ ਤਰੁੰਗ ॥ 

pasri-o aap ho-ay anat tarang. 
Like unlimited waves of the sea, God has spread Himself everywhere 
கடனறன் ஏர அலனகலபப் ததரல், இலநன் ங்கும் அரகத தி 

இபேக்கறநரர். 
 

ਲਖ ਨ ਜਾਤਸ ਾਰਫਰਸਭ ਕ ਰੁੰਗ ॥ 

lakhay na jaahi paarbarahm kay rang. 
The plays of the supreme God cannot be comprehended. 

தன்லரண இலநணின் ிலபரட்லட புரிந்து ககரள்ப இனரது, 
ிரிக்க படிரது. 
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ਜੀ ਭਤਤ ਦਇ ਤਾ ਰਗਾ ॥ 

jaisee mat day-ay taisaa pargaas. 
Whatever intellect God bestows on a person, so is his mind enlightened. 
இலநன் ந் அபவு ணினுக்கு ஞரணத்ல அபேளுகறநரதர, அபேலட 

ணது அந் அபவுக்கு எபிபெட்ட தடுகறநது. 
 

ਾਰਫਰਸਭੁ ਕਰਤਾ ਅਤਫਨਾ ॥ 

paarbarahm kartaa abinaas. 
The Supreme God is imperishable (eternal and everlasting) Creator. 

தன்லரண இலநதண அறர (படிற்ந ற்றும் றத்ற) தலடப்தரபி. 
 

ਦਾ ਦਾ ਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 

sadaa sadaa sadaa da-i-aal. 
He is merciful forever and ever. 

அர் ன்கநன்றும் இக்கம் ககரண்டர். 
 

ਤਭਤਰ ਤਭਤਰ ਨਾਨਕ ਬ ਤਨਸਾਲ ॥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|| 

ஏ ரணக், இலநலண அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் ீண்டும் ீண்டும் 
றலணில் ககரள்ளும் ணிர்கள் ஆசலர்ரத்தரடும் கறழ்ச்சறதரடும் 

இபேக்கறநரர்கள். 
 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 
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ਉਤਤਤ ਕਰਤਸ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੁੰਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾਰ ॥ 

ustat karahi anayk jan ant na paaraavaar. 
Many people sing the praises of God, but His virtues are endless. 

தன ணிர்கள் இலநணின் புகல தரடுகறநரர்கள், ஆணரல் அபேலட 
ற்தண்புகளுக்கு படித இல்லன. 

 

ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਰਤਬ ਰਚੀ ਫਸੁ 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|| 
ஏ ரணக், இலநன் இந்ப் திதஞ்சத்ல ண்ற்ந றகபிலும், 

டிங்கபிலும் தலடத்துள்பரர். 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਸ ੂਜਾਰੀ ॥ 

ka-ee kot ho-ay poojaaree. 
Many millions are His worshippers. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் அபேலட றதரடு கசய்கறநரர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਆਚਾਰ ਤਫਉਸਾਰੀ ॥ 

ka-ee kot aachaar bi-uhaaree. 
Many millions perform religious rituals and worldly duties. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் ச் சடங்குகலபபம், உனகறல் கடலகலபபம் 
புரிகறநரர்கள். 
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ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਤੀਰਥ ਵਾੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay tirath vaasee. 
Many millions have become dwellers of pilgrimage places. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் கய்கீ பங்கலப ங்களுலட சறப்திடரக 
ககரண்டுள்பரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਨ ਬਰਭਤਸ ਉਦਾੀ ॥ 

ka-ee kot ban bharmeh udaasee. 
Many millions wander in the wilderness as renunciates.. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் அலணத்லபம் துநந்து ிட்டு கரடுகபில் சுற்நற 
அலனகறநரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਦ ਕ ਰਤ ॥ 

ka-ee kot bayd kay sarotay. 
Many millions listen to the Vedas. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் தங்கலப தகட்கறநரர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਤੀੁਰ ਸਤ ॥ 

ka-ee kot tapeesur hotay. 
Many millions engage in self-punishing rituals to please God. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் இலநலண றபேப்றதடுத் ங்கலபத 
துன்புறுத்ற ககரள்ளும் ண்டலணகலப தற்ககரள்கறநரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਆਤਭ ਤਧਆਨੁ ਧਾਰਤਸ ॥ 

ka-ee kot aatam Dhi-aan Dhaareh. 
Many millions meditate on their inner-self. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் ங்களுலட ஆழ் ணறல் றரணிக்கறநரர்கள். 
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ਕਈ ਕਤਟ ਕਤਫ ਕਾਤਫ ਫੀਚਾਰਤਸ ॥ 

ka-ee kot kab kaab beechaareh. 
Many millions contemplate on poetry composed by many poets. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் தன கிஞர்கள் இற்நற கிலகலப ஆழ்ந்து 
சறந்றக்கறநரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਨਵਤਨ ਨਾਭ ਤਧਆਵਤਸ ॥ 

ka-ee kot navtan naam Dhi-aavahi. 
Many millions meditate on Him, every time using new Name for Him. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் அல றலணத்து றரணிக்கறநரர்கள். எவ்கரபே 
டலபம் அல புற கதலக்ககரண்டு அலக்கறநரர்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਵਤਸ ॥੧॥ 

naanak kartay kaa ant na paavahi. ||1|| 

O‟ Nanak, no one can find the limits of the Creator‟s virtues. ||1|| 

ஏ ரணக், தலடப்தரபிின் ற்தண்புகளுக்கு எபேரல் ல்லனல கர 
இனரது. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਅਤਬਭਾਨੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay abhimaanee. 
Many millions are egoistic. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் கர்ம் ககரண்டர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਅੁੰ ਧ ਅਤਗਆਨੀ ॥ 

ka-ee kot anDh agi-aanee. 
Many millions are blinded by ignorance. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் அநறரலரல் குபேடர்கபரக இபேக்கறநரர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਕਰਨ ਕਠ ਰ ॥ 

ka-ee kot kirpan kathor. 
Many millions are stone-hearted misers. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் கல் இம் ககரண்ட கஞ்சர்கபரக இபேக்கறநரர்கள். 
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ਕਈ ਕਤਟ ਅਤਬਗ ਆਤਭ ਤਨਕਰ ॥ 

ka-ee kot abhig aatam nikor. 
Many millions are insensitive and completely devoid of compassion. 
தன தகரடிக் கக்கரதணரர் உர்ச்சறற்நர்கபரகவும், பழுதும் தரிவு 
ன்ந உர்ச்சறத சறநறபவுகூட இல்னரர்கபரகவும் இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਰ ਦਰਫ ਕਉ ਤਸਰਤਸ ॥ 

ka-ee kot par darab ka-o hireh. 
Many millions steal the wealth of others. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் ற்நர்கபின் கசல்ங்கலப றபேடுகறநரர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰ ਦੂਖਨਾ ਕਰਤਸ ॥ 

ka-ee kot par dookhnaa karahi. 
Many millions slander others. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் ற்நர்கலப அதூறு ததசுகறநரர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਇਆ ਰਭ ਭਾਤਸ ॥ 

ka-ee kot maa-i-aa saram maahi. 
Many millions struggle all their life to earn worldly wealth. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் உனகறல் கசல்ங்கலப சம்தரறப்தறதனத 
ங்கள் ரழ்க்லக பழுதும் ததரரடுகறநரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਰਦ ਬਰਭਾਤਸ ॥ 

ka-ee kot pardays bharmaahi. 
Many millions wander in foreign lands. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் கபிரடுகபில் சுற்நற றரிகறநரர்கள். 
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ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਲਾਵਸੁ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਲਗਨਾ ॥ 

jit jit laavhu tit tit lagnaa. 
O‟ God, people do what You assign them to do. 

ஏ இலநதண, ணிர்கள் ீங்கள் அர்களுக்கு து கசய் தண்டும் ண 
ிறக்கறநரீ்கதபர, அலத கசய்கறநரர்கள். 

 

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|| 
ஏ ரணக், தலடப்தரபிக்கு ட்டுத அரின் தலடப்தின் தலனகலப தற்நற 

கரிபம். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਧ ਜਤੀ ਜਗੀ ॥ 

ka-ee kot siDh jatee jogee. 
Many millions are Siddhas, Celibates and Yogis. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் சறத்ர்கபரகவும், சன்ணிரசறகபரகவும், 
தரகறகபரகவும் இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਰਾਜ ਰ ਬਗੀ ॥ 

ka-ee kot raajay ras bhogee. 
Many millions are kings, enjoying worldly pleasures. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் ரஜரக்கபரக இபேந்து, உனகறல் இன்தங்கலப 
அனுதிக்கறநரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ੁੰ ਖੀ ਰ ਉਾ ॥ 

ka-ee kot pankhee sarap upaa-ay. 
Many millions of birds and snakes have been created. 

தன தகரடிக் கக்கரண தநலகளும், தரம்புகளும் தலடக்கப்தட்டுள்பண. 
 



163 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਾਥਰ ਤਫਰਖ ਤਨਜਾ ॥ 

ka-ee kot paathar birakh nipjaa-ay. 
Many millions of stones and trees have been produced. 

தன தகரடிக் கக்கரண கற்களும், ங்களும் உபேரக்கப்தட்டுள்பண. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਵਣ ਾਣੀ ਫੁੰ ਤਰ ॥ 

ka-ee kot pavan paanee baisantar. 
Many millions are the winds, waters and fires. 

தன தகரடிக் கக்கரண கரற்றும், ண்பீேம், கபேப்பும் உள்பண. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਦ ਬੂ ਭੁੰ ਡਲ ॥ 

ka-ee kot days bhoo mandal. 
Many millions are the earths and planetary systems. 
தன தகரடிக் கக்கரண பூறகளும், தகரள்களும் உள்பண. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ੀਅਰ ੂਰ ਨਖ੍੍ਤਰ ॥ 

ka-ee kot sasee-ar soor nakh-yatar. 
Many millions are the moons, suns and stars. 

தன தகரடிக் கக்கரண றனவுகளும், சூரின்களும் ற்றும் ட்சத்றங்களும் 
உள்பண. 

 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਦਵ ਦਾਨਵ ਇੁੰ ਦਰ ਤਤਰ ਛਤਰ ॥ 

ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar. 
Many millions are the angles, demons and Indras, under their regal 

canopies. 
தன தகரடிக் கக்கரண தலகளும், அசுர்களும், இந்றர்களும், 

அர்கபின் அசபேக்குரி ஆசணத்தரடு ிரணங்கபின் கலழ் 
றீ்நறபேக்கறநரர்கள். 
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ਗਲ ਭਗਰੀ ਅਨੈ ੂਤਤ ਧਾਰ ॥ 

sagal samagree apnai soot Dhaarai. 
He has subjected the entire creation to His command like beads strung in 

a thread. 
அர் அபேலட கரத் தலடப்லதபம் அபேலட கட்டலபின் கலழ் 

தனறல் தகரர்க்கப்தட்ட ிகலபப் ததரல் சலரக டத்துகறநரர். 
 

ਨਾਨਕ ਤਜੁ ਤਜੁ ਬਾਵ ਤਤੁ ਤਤੁ ਤਨਤਾਰ ॥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|| 

ஏ ரணக், ரரிடம் அர் திரி தடுகறநரதர, அர்கலப அர் இந் ீ 
எழுக்கங்கள் றலநந் உனகம் னும் கடலனக் கடக்க தரில ததரல் 

துல றற்கறநரர். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰਾਜ ਤਾਭ ਾਤਕ ॥ 

ka-ee kot raajas taamas saatak. 
Many millions abide in power, vice, and virtue. (three modes of Maya) 
தன தகரடிக் கக்கரதணரர் (ரரின் பன்று தண்புக்கூறுகள் தஜர, தர 

ற்றும் சதர) தனம், ீ தக்கம் ற்றும் ற்கும் ஆகறற்லந 
தின்தற்றுகறநரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਤਭਰਤਤ ਅਰੁ ਾਤ ॥ 

ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat. 
Many millions study the Vedas, Puranas, Smritis and Shastras (holy 

books). 
தன தகரடிக் கக்கரதணரர் தங்கள், புரங்கள், ஸ்றத்ரிஸ்கள் ற்றும் 

சரஸ்றங்கள் (ஆன்ீக புத்கங்கள்) ஆகறற்லந தடிக்கறநரர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਰਤਨ ਭਦੁ ॥ 

ka-ee kot kee-ay ratan samud. 
God has created many millions of jewels in the oceans. 

இலநன் தன தகரடிக் கக்கரண லககலப கடனறல் உபேரக்கறபள்பரர். 
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ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਨਾ ਰਕਾਰ ਜੁੰ ਤ ॥ 

ka-ee kot naanaa parkaar jant. 
He has created millions of various types of creatures. 

அர் தகரடிக் கக்கரண தனிரண உிரிணங்கலப தலடத்துள்பரர். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਤਚਰ ਜੀਵ ॥ 

ka-ee kot kee-ay chir jeevay. 
Many millions are created who live long life. 

தன தகரடிக் கக்கரண ீண்டகரனம் ரக்கூடி உிரிணங்கலப 
தலடத்துள்பரர். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਗਰੀ ਭਰ ੁਵਰਨ ਥੀਵ ॥ 

ka-ee kot giree mayr suvran theevay. 
He created many millions of mountains of gold 

தன தகரடிக் கக்கரண ங்க லனகலப அர் தலடத்துள்பரர். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਜਖ੍੍ ਤਕੁੰ ਨਰ ਤਾਚ ॥ 

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). 
தன தகரடிக் கக்கரண க்க்ஷர்கள் (கசல்த்றன் கடவுபின் தசகர்), 
கறண்ர்கள் (டணம் ஆடுதர்கள்) ற்றும் திசரசுகள் (ரழ்ரண சபக 

றலனல தசர்ந் க்கள்) உள்பரர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਬੂਤ ਰਤ ੂਕਰ ਤਭਰਗਾਚ ॥ 

ka-ee kot bhoot parayt sookar marigaach. 
Many millions are the evil- natured spirits, ghosts, pigs and tigers 

தன தகரடிக் கக்கரண ீ ண்ம் உலட ஆன்ரகள், ததய்கள், தன்நறகள் 
ற்றும் புனறகள் உள்பண. 
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ਬ ਤ ਨੇਰ ਬਸੂ ਤ ਦੂਤਰ ॥ 

sabh tay nayrai sabhhoo tay door. 
He is near to all, and yet far away from all. 

அர் அலணத்றற்கும் அபேகறல் இபேக்கறநரர். ஆினும் அலணத்றற்கும் 
கரலனில் இபேக்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਆਤ ਅਤਲਤੁ ਰਤਸਆ ਬਰੂਤਰ ॥੪॥ 

naanak aap alipat rahi-aa bharpoor. ||4|| 

O‟ Nanak, He is both detached and also pervading in His creation.||4|| 
ஏ ரணக், அர் அபேலட தலடப்புகபில் திபம் இபேக்கறநரர், ினகறபம் 

இபேக்கறநரர். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਾਤਾਲ ਕ ਵਾੀ ॥ 

ka-ee kot paataal kay vaasee. 
Many millions inhabit the nether regions. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் தரரப உனகத்றல் ரழ்கறநரர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਨਰਕ ੁਰਗ ਤਨਵਾੀ ॥ 

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. 
தன தகரடிக் கக்கரதணரர் றகுந் துன்தத்றலும், கலனிலும் கத்றல் 
ரழ்து ததரன ரழ்கறநரர்கள். ற்றும் தன றல்னறன் கக்கரதணரர் 

சறரக கசரர்க்கத்றல் ரழ்து ததரன ரழ்கறநரர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਜਨਭਤਸ ਜੀਵਤਸ ਭਰਤਸ ॥ 

ka-ee kot janmeh jeeveh mareh. 
Many millions are born, live their lives and die. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் திநக்கறநரர்கள், ங்களுலட ரழ்க்லகல 
ரழ்கறநரர்கள் ற்றும் இநக்கறநரர்கள். 
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ਕਈ ਕਤਟ ਫਸੁ ਜਨੀ ਤਪਰਤਸ ॥ 

ka-ee kot baho jonee fireh. 
Many millions keep wandering through the cycles of birth and death. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் சுன்று 
ககரண்தட இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਠਤ ਸੀ ਖਾਤਸ ॥ 

ka-ee kot baithat hee khaahi. 
Many millions earn their living effortlessly. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் ங்களுலட ரழ்க்லக தலகலப சுனதரக 
பூர்த்ற கசய்து ககரண்டு சும்ர உட்கரர்ந்து சரப்திடுகறநரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਘਾਲਤਸ ਥਤਕ ਾਤਸ ॥ 

ka-ee kot ghaaleh thak paahi. 
Many millions exhaust themselves trying to earn their living. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் அன்நரட ரழ்வுக்கரக ங்கலப தனரறு 
தசரர்லடபம் ல கடிணரக உலத்து சம்தரறக்கறநரர்கள். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਧਨਵੁੰਤ ॥ 

ka-ee kot kee-ay Dhanvant. 
While God has made many millions wealthy. 

இலநன் தன தகரடிக் கக்கரதணரல கசல்ந்ரக ஆக்கறபள்பரர். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਇਆ ਭਤਸ ਤਚੁੰ ਤ ॥ 

ka-ee kot maa-i-aa meh chint. 
Many millions stay in financial anxiety. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் தக் கலனில் ிக்கறநரர்கள். 
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ਜਸ ਜਸ ਬਾਣਾ ਤਸ ਤਸ ਰਾਖ ॥ 

jah jah bhaanaa tah tah raakhay. 
Wherever He wills, there He keeps the mortals. 

அர் ங்கு ிபேப்தப்தடுகறநரதர, அர் ணிர்கலப அங்கு லத்து 
இபேக்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਬੁ ਤਕਛੁ ਰਬ ਕ ਸਾਥ ॥੫॥ 

naanak sabh kichh parabh kai haathay. ||5|| 

O‟ Nanak, everything is under God‟s command. ||5|| 

ஏ ரணக், அலணத்துத இலநணின் ஆலின் கலழ் இங்குகறநது. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਫਰਾਗੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay bairaagee. 
Many millions become detached from the worldly affairs, 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் உனகறல் கரடர்புகபில் இபேந்து ினகற 
இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਰਾਭ ਨਾਭ ੁੰ ਤਗ ਤਤਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 

raam naam sang tin liv laagee. 
and remain attuned to God‟s Name. 

இலநணின் ரத்தரடு இலசந்து இபேக்கறநரர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰਬ ਕਉ ਖਜੁੰ ਤ ॥ 

ka-ee kot parabh ka-o khojantay. 
Many millions are searching for God, 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் இலநலணத் தடுகறநரர்கள். 
 

ਆਤਭ ਭਤਸ ਾਰਫਰਸਭੁ ਲਸੁੰਤ ॥ 

aatam meh paarbarahm lahantay. 
and realize the presence of God within themselves. 

இலநணின் இபேப்லத ங்களுக்குள் உர்ந்து ககரள்கறநரர்கள். 
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ਕਈ ਕਤਟ ਦਰਨ ਰਬ ਤਆ ॥ 

ka-ee kot darsan parabh pi-aas. 
Many millions yearn for the sight of God, 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் இலநணின் தரர்லக்கரக ங்குகறநரர்கள். 
 

ਤਤਨ ਕਉ ਤਭਤਲ ਰਬੁ ਅਤਫਨਾ ॥ 

tin ka-o mili-o parabh abinaas. 
and they realize the eternal God. 

அர்கள் படிற்ந றத்ற இலநலண அநறந்து ககரள்கறநரர்கள் 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਗਤਸ ਤੁੰਗੁ ॥ 

ka-ee kot maageh satsang. 
Many millions pray for the holy congregation, 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் ஆன்ீக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) திரர்த்லண 
கசய்கறநரர்கள். 

 

ਾਰਫਰਸਭ ਤਤਨ ਲਾਗਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

paarbarahm tin laagaa rang. 
They are imbued with the love of the Supreme God. 

தன்லரண இலநணிடம் அன்தில் பழ்கற இபேக்கறநரர்கள். 
 

ਤਜਨ ਕਉ ਸ ਆਤ ੁਰੁੰ ਨ ॥ 

jin ka-o ho-ay aap suparsan. 
Those with whom He Himself is extremely pleased, 

அர் ரரிடம் அரகத றகுறரக திரி தடுகறநரதர, 
 

ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਦਾ ਧਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ॥੬॥ 

naanak tay jan sadaa Dhan Dhan. ||6|| 

O‟ Nanak, they are blessed and blessed forever. ||6|| 
ஏ ரணக், அர்கள் ஆசலர்றக்கப்தட்டர்கள், ன்கநன்றும் 

ஆசலர்றக்கப்தட்டர்கள். 
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ਕਈ ਕਤਟ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੁੰ ਡ ॥ 

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. 
தன தகரடிக்கக்கரண உிரிணங்கள் தலடப்தின் ரன்கு பனக்கூநறன் 

ரினரக, இந் பூறில் உள்ப என்தது கண்டங்கபிலும் 
தலடக்கப்தட்டுள்பண. 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਅਕਾ ਫਰਸਭੁੰਡ ॥ 

ka-ee kot akaas barahmand. 
There are many millions of creatures in the skies and in the solar systems 
தன தகரடிக் கக்கரண உிரிணங்கள் ரணத்றலும், சூரி ண்டனங்கபிலும் 

உள்பண. 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਸ ਅਵਤਾਰ ॥ 

ka-ee kot ho-ay avtaar. 
Many millions of creatures are being born. 

தன தகரடிக் கக்கரண உிரிணங்கள் திநக்கறன்நண. 
 

ਕਈ ਜੁਗਤਤ ਕੀਨ  ਤਫਥਾਰ ॥ 

ka-ee jugat keeno bisthaar. 
In so many ways, God has created the universe. 
தன றகபில், இலநன் உனகத்ல தலடத்துள்பரர். 

 

ਕਈ ਫਾਰ ਤਰ ਾਾਰ ॥ 

ka-ee baar pasri-o paasaar. 
So many times, He has expanded His expansion (Creation). 

தனபலந (இலநன்) அபேலட தலடப்லத ிரிவுதடுத்ற உள்பரர், தலும் 
ிரிவுதடுத்றக் ககரண்தட இபேக்கறநரர். 
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ਦਾ ਦਾ ਇਕੁ ਕੁੰ ਕਾਰ ॥ 

sadaa sadaa ik aikankaar. 
Yet forever and ever the Creator has been the same. 

தலடப்தரபி ன்கநன்றும் அப்தடித இபேக்கறநரர். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਕੀਨੇ ਫਸੁ ਬਾਤਤ ॥ 

ka-ee kot keenay baho bhaat. 
God has created many millions of creatures in various forms. 
இலநன் தன தகரடிக் கக்கரண உிரிணங்கலப, தனிரண 

டிங்கபில் தலடத்துள்பரர். 
 

ਪ੍ਬ ਤ ਸ ਰਬ ਭਾਤਸ ਭਾਤਤ ॥ 

parabh tay ho-ay parabh maahi samaat. 
From God they emanate, and into God they merge back again. 

இலநணிடறபேந்து ரன் அர்கள் தரன்றுகறநரர்கள், திநகு ீண்டும் 
இலநனுடதண அர்கள் இலகறநரர்கள். 

 

ਤਾ ਕਾ ਅੁੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕਇ ॥ 

taa kaa ant na jaanai ko-ay. 
The limits of His creation are not known to anyone. 

அபேலட தலடப்புகபின் ல்லனகள் தறு ரபேக்கும் கரிறல்லன. 
 

ਆ ਆਤ ਨਾਨਕ ਰਬੁ ਇ ॥੭॥ 

aapay aap naanak parabh so-ay. ||7|| 
O‟ Nanak, God alone is the one who is like Himself. ||7|| 
ஏ ரணக், இலநன் எபேத அலப்ததரனத இபேக்கறநரர். 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਾਰਫਰਸਭ ਕ ਦਾ ॥ 

ka-ee kot paarbarahm kay daas. 
Many millions are the devotees of the Supreme God, 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் கக்கரதணரர் தன்லரண இலநணின் 
தக்ர்கபரக இபேக்கறநரர்கள் 
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ਤਤਨ ਸਵਤ ਆਤਭ ਰਗਾ ॥ 

tin hovat aatam pargaas. 
within whom manifests the divine light 

அந் தக்ர்களுள் புணி எபி திகரசறக்கறநது 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਤ ਕ ਫਤ ॥ 

ka-ee kot tat kay baytay. 
Many millions know the essence of reality (God), 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் உண்லின் (இலநன்) சரரம்சத்ல அநறந்து 
ககரள்கறநரர்கள். 

 

ਦਾ ਤਨਸਾਰਤਸ ਕ ਨੇਤਰ ॥ 

sadaa nihaarahi ayko naytaray. 
and with their eyes (spiritual vision), they always behold the One God. 
அர்கள் ங்கள் கண்கபரல் (ஆன்ீகப் தரர்ல) எத இலநலண ன்றும் 

தரர்க்கறநரர்கள். 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਭ ਰੁ ੀਵਤਸ ॥ 

ka-ee kot naam ras peeveh. 
Many millions partake the nectar of Naam. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் இலநணின் ரம் ன்ந தலண 
சுலக்கறநரர்கள். 

 

ਅਭਰ ਬ ਦ ਦ ਸੀ ਜੀਵਤਸ ॥ 

amar bha-ay sad sad hee jeeveh. 
Becoming free of birth and death, they become immortal. 

அர்கள் திநப்பு ற்றும் இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் இபேந்து ிடுதட்டு, ம் 
அற்நரக ஆகறநரர்கள். 
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ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਭ ਗੁਨ ਗਾਵਤਸ ॥ 

ka-ee kot naam gun gaavahi. 
There are many millions who sing the virtues of God. 

தன தகரடிக் கக்கரதணரர் இலநணின் ற்தண்புகலபப் தற்நற தரடுகறநரர்கள். 
 

ਆਤਭ ਰਤ ੁਤਖ ਸਤਜ ਭਾਵਤਸ ॥ 

aatam ras sukh sahj samaaveh. 
They intuitively remain absorbed in peace and spiritual bliss. 

அர்கள் உள்ளுர்ில் அலறிலும், ஆன்ீகப் ததரின்தத்றலும் பழ்கற 
இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਅੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਾਤ ਾਤ ਭਾਰ ॥ 

apunay jan ka-o saas saas samaaray. 
God takes care of His devotees with their each and every breath. 

இலநன் அபேலட தக்ர்கலப எவ்கரபே கரடிப் கதரழுறலும் (சுரசம்) 
தரதுகரக்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਇ ਰਭੁਰ ਕ ਤਆਰ ॥੮॥੧੦॥ 

naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray. ||8||10|| 

O‟ Nanak, they are the beloveds of God. ||8||10|| 
ஏ ரணக், அர்கள் இலநனுக்கு திரிரணர்கள். 

 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 
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ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਰਬੁ ਕੁ ਸ ਦੂਰ ਨਾਸੀ ਕਇ ॥ 

karan kaaran parabh ayk hai doosar naahee ko-ay. 
God alone is the creator of the entire universe and there is no other. 

இந் கரத் உனகத்றற்கும் இலநன் ட்டுத தலடப்தரபி, தறு 
பேறல்லன. 

 

ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਫਤਲਸਾਰਣ ਜਤਲ ਥਤਲ ਭਸੀਅਤਲ ਇ ॥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|| 

ஏ ரணக், ீரிலும் றனத்றலும் ற்றும் ஆகரத்றலும் ங்கும் திிபேக்கும் 
அந் எபேபேக்கு ரன் ன்லண அர்ப்திக்கறதநன். 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜਗੁ ॥ 

karan karaavan karnai jog. 
God has the power to do and get everything done. 

இலநனுக்கு அலணத்லபம் கசய் சக்ற இபேக்கறநது ற்றும் 
அலணத்லபம் கசய்து படிப்தரர். 

 

ਜ ਤਤੁ ਬਾਵ ਈ ਸਗੁ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee hog. 
Whatever pleases Him, only that comes to pass. 

அல து ல்னரம் கறழ்ச்சறதடுத்துகறநதர, அலகள் ட்டுத 
டக்கறன்நண. 

 



175 
 

ਤਖਨ ਭਤਸ ਥਾਤ ਉਥਾਨਸਾਰਾ ॥ 

khin meh thaap uthaapanhaaraa. 
In an instant, He creates and destroys His creation. 

அபேலட தலடப்புகலப அர் கரடிப்கதரழுறல் உபேரக்குகறநரர் ற்றும் 
அறக்கறநரர். 

 

ਅੁੰਤੁ ਨਸੀ ਤਕਛੁ ਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 

ant nahee kichh paaraavaaraa. 
There is no end or limitation of His power. 

அபேலட சக்றக்கு படிதர, கட்டுப்தரடுகதபர இல்லன. 
 

ਸੁਕਭ ਧਾਤਰ ਅਧਰ ਰਸਾਵ ॥ 

hukmay Dhaar aDhar rahaavai. 
By His order, He established the earth, and He maintains it without any 

physical support. 
ਤਰਸ਼ਟੀ ਨੂੁੰ  ਆਣ ਸੁਕਭ ਤਵਚ ਦਾ ਕਰ ਕ ਤਫਨਾ ਤਕ ਆਰ ਤਟਕਾ ਰੱਖਦਾ ਸ, 

அபேலட ஆலரல் அர் இந் பூறல தலடத்துள்பரர் ற்றும் ந் 
எபே உடல் தனத்றன் துலபம் இன்நற அர் இந் பூறல டத்துகறநரர். 

 

ਸੁਕਭ ਉਜ ਸੁਕਤਭ ਭਾਵ ॥ 

hukmay upjai hukam samaavai. 
What is created by His order, ultimately, merges back into Him by His 

order. 
அபேலட ஆலரல் ல உபேரக்கப்தட்டதர இறுறரக அபேலட 

ஆலரல் அலகள் அபேடன் இலகறநது. 
 

ਸੁਕਭ ਊਚ ਨੀਚ ਤਫਉਸਾਰ ॥ 

hukmay ooch neech bi-uhaar. 
It is by his order that people conduct themselves as high or low. 

அபேலட ஆலின்தடி, அந் க்கள் ங்கலப உர்ரக அல்னது 
ரழ்ரக டத்ற ககரள்கறநரர்கள். 
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ਸੁਕਭ ਅਤਨਕ ਰੁੰਗ ਰਕਾਰ ॥ 

hukmay anik rang parkaar. 
By His order, many kinds of fun and frolics are performed. 

அபேலட ஆலரல் தனிரண ிலபரட்டுகளும், தகபிக்லககளும் 
டத்ப்தடுகறன்நண. 

 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਦਖ ਅਨੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

kar kar daykhai apnee vadi-aa-ee. 
Having created the creation, He beholds His own greatness. 

அர் ன்னுலட கத்துத்ல அர் ரன் தலடத் தலடப்புகபின் 
ரினரக தரர்க்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਬ ਭਤਸ ਰਤਸਆ ਭਾਈ ॥੧॥ 

naanak sabh meh rahi-aa samaa-ee. ||1|| 

O‟ Nanak, He is pervading in all. ||1|| 
ஏ ரணக், அர் அலணத்றலும் தி இபேக்கறநரர். 

 

ਰਬ ਬਾਵ ਭਾਨੁਖ ਗਤਤ ਾਵ ॥ 

parabh bhaavai maanukh gat paavai. 
If it pleases God, mortal attains a high spiritual state. 

இலநன் திரிப்தட்டரல் அந் ணிர் உர்ந் ஆன்ீக றலனல 
அலடகறநரர். 

 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਾਥਰ ਤਰਾਵ ॥ 

parabh bhaavai taa paathar taraavai. 
If God so wills, He emancipates even the stone-hearted (brutal) people. 

இலநன் ிபேப்தப்தட்டரல் அர் கல் இம் (இக்கற்ந) ககரண்ட 
க்கலப கூட ிடுலன கசய்கறநரர். 

 
 
 



177 
 

 
 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਫਨੁ ਾ ਤ ਰਾਖ ॥ 

parabh bhaavai bin saas tay raakhai. 
If it pleases God, He keeps a person alive even without breath. 

இலநன் ிபேப்தப்தட்டரல் அர் ணிலண சுரசறன்நற கூட உிபேடன் 
லத்றபேக்கறநரர். 

 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਸਤਰ ਗੁਣ ਬਾਖ ॥ 

parabh bhaavai taa har gun bhaakhai. 
If it pleases God, then one sings God‟s praises. 

இலநன் ிபேப்தப்தட்டரல் இலநணின் புகல எபேர் தரடுகறநரர். 
 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਤਤਤ ਉਧਾਰ ॥ 

parabh bhaavai taa patit uDhaarai. 
If it pleases God, He saves even the sinners from vices. 

இலநன் ிபேப்தப்தட்டரல் அர் தரிகலப கூட ீ எழுக்கங்கபில் 
இபேந்து கரப்தரற்றுகறநரர். 

 

ਆਤ ਕਰ ਆਨ ਫੀਚਾਰ ॥ 

aap karai aapan beechaarai. 
Whatever He does is according to His own thoughts. 

அர் ல கசய்ரலும் அபேலட கசரந் சறந்லணக்தகற்த கசய்கறநரர். 
 

ਦੁਸਾ ਤਤਰਆ ਕਾ ਆਤ ੁਆਭੀ ॥ 

duhaa siri-aa kaa aap su-aamee. 
He Himself is the Master of both worlds (the world here and hereafter). 

இலநன் அத கண்டு உனகத்றற்கும் (இந் உனகபம் இற்கப்தரல் உள்ப 
ற்கநரபே உனகப) ஜரணர். 
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ਖਲ ਤਫਗ ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ ॥ 

khaylai bigsai antarjaamee. 
The knower of all hearts plays the worldly drama and enjoys watching it. 

அலணரின் இத்லபம் அநறந்த, இந் உனகறல் ரடகத்ல 
டத்துகறநரர் ற்றும் அல தரர்த்து கறழ்ச்சற அலடகறநரர். 

 

ਜ ਬਾਵ  ਕਾਰ ਕਰਾਵ ॥ 

jo bhaavai so kaar karaavai. 
Whatever He wishes, He makes the person do that deed. 

அர் ல ிபேம்புகறநரதர அந் கசல்கலப ணிர்கலப அர் கசய் 
லக்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਤਦਰਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵ ॥੨॥ 

naanak daristee avar na aavai. ||2|| 

O‟ Nanak, I see no other like Him. ||2|| 
ஏ ரணக், அலப்ததரல் ரன் எபேலபம் தரர்க்கில்லன. 

 

ਕਸੁ ਭਾਨੁਖ ਤ ਤਕਆ ਸਇ ਆਵ ॥ 

kaho maanukh tay ki-aa ho-ay aavai. 
Tell me, what can a human being do on his own? 

கசரல்லுங்கள், ணிர்கபரல் கசரந்ரக ன்ண கசய் இலும்? 
 

ਜ ਤਤੁ ਬਾਵ ਈ ਕਰਾਵ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee karaavai. 
Whatever pleases God, He gets that done from the mortals. 

இலநன் ல ிபேப்தப்தடுகறநரதர, அர் அல ணிர்கபரல் கசய்து 
ககரள்கறநரர். 
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ਇ ਕ ਸਾਤਥ ਸਇ ਤਾ ਬੁ ਤਕਛੁ ਲਇ ॥ 

is kai haath ho-ay taa sabh kichh lay-ay. 
If it were in the mortal‟s hand, he would grab everything. 

ணிர்கபின் லககபில் அது இபேந்ரல், அல அலணத்லபம் அர் டுத்துக் 
ககரள்கறநரர். 

 

ਜ ਤਤੁ ਬਾਵ ਈ ਕਰਇ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee karay-i. 
But God does whatever pleases Him. 

இபேப்தினும் இலநன் அபேக்கு ிபேப்தரணலத கசய்கறநரர். 
 

ਅਨਜਾਨਤ ਤਫਤਖਆ ਭਤਸ ਰਚ ॥ 

anjaanat bikhi-aa meh rachai. 
Because of ignorance, one is engrossed in Maya (worldly illusions). 

அநறரல கரரக எபேர் ரரில் (உனகறல் ரதின்தங்கள்) பழ்கற 
இபேக்கறநரர். 

 

ਜ ਜਾਨਤ ਆਨ ਆ ਫਚ ॥ 

jay jaanat aapan aap bachai. 
If he knew better, he would save himself from it. 

ணிபேக்கு இந் புரில் இபேந்றபேந்ரல், அர்கள் ங்கலப அறனறபேந்து 
கரப்தரற்நற ககரண்டிபேப்தரர்கள். 

 

ਬਰਭ ਬੂਲਾ ਦਸ ਤਦਤ ਧਾਵ ॥ 

bharmay bhoolaa dah dis Dhaavai. 
Deluded by doubt, he wanders around in all directions. 

சந்தகம் னும் ரத்ரல் ங்கற, அர்கள் அலணத்து றலசகபிலும் 
சுற்நறறரிகறநரர்கள். 
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ਤਨਭਖ ਭਾਤਸ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਤਪਤਰ ਆਵ ॥ 

nimakh maahi chaar kunt fir aavai. 
In a moment the mind circles around the four corners of the world. 

ணிணின் ணரணது கரடிப்கதரழுறல் உனகத்றன் ரன்கு பலனகலபபம் 
சுற்நற ந்துிடுகறநது. 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜੁ ਅਨੀ ਬਗਤਤ ਦਇ ॥ 

kar kirpaa jis apnee bhagat day-ay. 
Those whom God mercifully blesses with His devotional worship, 

இலநன் ரரின் தல் கபேல ககரண்டு, அபேலட கய்கீ றதரடு 
ன்ந ஆசலர்ரத்ல அபேளுகறநரதர, 

 

ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਨਾਤਭ ਤਭਲਇ ॥੩॥ 

naanak tay jan naam milay-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, they remain merged in Naam. ||3|| 
ஏ ரணக், அர்கள் ன்றும் இலநணின் ரத்தரடு இலந்றபேக்கறநரர்கள். 

 

ਤਖਨ ਭਤਸ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥ 

khin meh neech keet ka-o raaj. 
In an instant, He can make a worm like lowly person a king, 

எபே கரடி கதரழுறல், அர் புழுலப் ததரன்ந ரழ்ந் ணில ரஜரரக 
ஆக்குகறநரர். 

 

ਾਰਫਰਸਭ ਗਰੀਫ ਤਨਵਾਜ ॥ 

paarbarahm gareeb nivaaj. 
The Supreme God is the Protector of the humbly poor. 

ரழ்லரண லகளுக்கு றக உர்ந் இலநதண தரதுகரனர். 
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ਜਾ ਕਾ ਤਦਰਤਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵ ॥ 

jaa kaa darisat kachhoo na aavai. 
Even the one who seems to have no virtues, 

ர் எபேரிடம் ற்தண்புகள் ன்தது அநத இல்லனதர அர்கலப கூட, 
 

ਤਤੁ ਤਤਕਾਲ ਦਸ ਤਦ ਰਗਟਾਵ ॥ 

tis tatkaal dah dis paragtaavai. 
In an instant God makes him popular everywhere. 

எபே கரடி கதரழுறல் இலநன் அர்கலப அலணத்து இடத்றலும் திதனம் 
ஆக்குகறநரர். 

 

ਜਾ ਕਉ ਅੁਨੀ ਕਰ ਫਖੀ ॥ 

jaa ka-o apunee karai bakhsees. 
The one upon whom He bestows His blessings, 

ர் எபேபேக்கு இலநன் ன்னுலட ஆசலர்ரத்ல அபேளுகறநரதர, 
 

ਤਾ ਕਾ ਲਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀ ॥ 

taa kaa laykhaa na ganai jagdees. 
The Master of the world does not hold him to his account. 
உனகத்றன் ஜரணர் அபேலட கக்கறற்கரக அர்கலப 

கதரறுப்தரக்குறல்லன. 
 

ਜੀਉ ਤੁੰ ਡੁ ਬ ਤਤ ਕੀ ਰਾਤ ॥ 

jee-o pind sabh tis kee raas. 
Soul and body are all His property bestowed upon a mortal. 

உடம்பு, ஆன்ர ஆகற அலணத்துத இலநணின் கசரத்துக்கள் ஆகும். அல 
அர் ணிர்களுக்கு அபேபிபள்பரர். 
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ਘਤਟ ਘਤਟ ੂਰਨ ਫਰਸਭ ਰਗਾ ॥ 

ghat ghat pooran barahm pargaas. 
Each and every heart is illuminated by the all Pervading Perfect God. 
எவ்கரபே இபம், ங்கும் திிபேக்கும் தூய்லரண இலநணரல் 

எபிபெட்டப்தட்டுள்பது. 
 

ਅਨੀ ਫਣਤ ਆਤ ਫਨਾਈ ॥ 

apnee banat aap banaa-ee. 
He has created His creation all by Himself, 

ர் அரகத தலடத்துள்பரர். 
 

ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਦਤਖ ਫਡਾਈ ॥੪॥ 

naanak jeevai daykh badaa-ee. ||4|| 

O‟ Nanak, He is rejoicing while beholding His greatness 

ஏ ரணக், அபேலட தன்லல தரர்ப்தறதனத அர் ஆணந்ம் 
அலடகறநரர். 

 

ਇ ਕਾ ਫਲੁ ਨਾਸੀ ਇੁ ਸਾਥ ॥ 

is kaa bal naahee is haath. 
The mortal‟s power is not in his control, 

ணிர்கபின் சக்ற அர்கபின் கட்டுப்தரட்டில் இல்லன. 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਰਫ ਕ ਨਾਥ ॥ 

karan karaavan sarab ko naath. 
the One Master of all is the Doer and the cause of causes. 

எத ஜரணத அலணத்லபம் கசய்கறநரர் ற்றும் கரங்களுக்கு 
கரரகறநரர். 

 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਫੁਰਾ ਜੀਉ ॥ 

aagi-aakaaree bapuraa jee-o. 
The helpless mortal is subject to His command, 

உிற்ந ணிர்கள் அபேலட கட்டலபின் கலழ் டக்கறநரர்கள். 
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ਜ ਤਤੁ ਬਾਵ ਈ ਪੁਤਨ ਥੀਉ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee fun thee-o. 
because ultimately that which pleases Him is what happens. 

கணன்நரல் இறுறில் அர் ல ிபேப்த தடுகறநரதர, அதுத டக்கறநது. 
 

ਕਫਸੂ ਊਚ ਨੀਚ ਭਤਸ ਫ ॥ 

kabhoo ooch neech meh basai. 
A human being sometimes is in an optimistic state, and sometimes in a 

pessimistic mood. 
ணிர்கள் சறன தங்கபில் ம்திக்லகதரடும் ற்றும் சறன தங்கபில் 

ம்திக்லகற்ந ணறலனிலும் இபேக்கறநரர்கள். 
 

ਕਫਸੂ ਗ ਸਰਖ ਰੁੰ ਤਗ ਸ ॥ 

kabhoo sog harakh rang hasai. 
Sometimes, he appears sad and other times he appears to be laughing 

with joy. 
சறன தங்கபில் அர்கள் தசரகரகவும் ற்ந தங்கபில் அர்கள் 

ஆணந்த்றல் சறரித்து கறழ்ரகவும் கரிகறநரர்கள். 
 

ਕਫਸੂ ਤਨੁੰ ਦ ਤਚੁੰ ਦ ਤਫਉਸਾਰ ॥ 

kabhoo nind chind bi-uhaar. 
Sometimes one indulges in slander and speaks ill of others. 

சறன தங்கபில் எபேர் ற்நர்கலப தற்நற அதூறு ற்றும் நரண 
ிங்கலப ததசுகறநரர். 

 

ਕਫਸੂ ਊਬ ਅਕਾ 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. 
சறன தங்கபில் அர்கள் ரணத்றல் றக உரக தநப்தரக சந்தரரக 
உர்கறநரர்கள், ற்றும் சறன தங்கபில் றகுந் துத்றல் ஆழ்ந்து தரரப 

உனகத்றன் ஆத்றல் இபேப்தரக உர்கறநரர்கள். 
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ਕਫਸੂ ਫਤਾ ਫਰਸਭ ਫੀਚਾਰ ॥ 

kabhoo baytaa barahm beechaar. 
Sometimes he acts as if he knows all about the divine knowledge. 

சறன தங்கபில் அர்கள் ஆன்றக புணி அநறல தற்நற அலணத்லபம் 
அநறந்து ககரண்டரக டந்து ககரள்கறநரர்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਆਤ ਤਭਲਾਵਣਸਾਰ ॥੫॥ 

naanak aap milaavanhaar. ||5|| 

O‟ Nanak, God Himself unites human beings with Himself. ||5|| 
ஏ ரணக், இலநன் அரகத ணிர்கலப ன்ணிடம் இலத்துக் 

ககரள்கறநரர். 
 

ਕਫਸੂ ਤਨਰਤਤ ਕਰ ਫਸੁ ਬਾਤਤ ॥ 

kabhoo nirat karai baho bhaat. 
Sometimes, the mortal dances in various ways. 

சறன தங்கபில் ணிர்கள் தன றகபில் டணம் ஆடுகறநரர்கள். 
 

ਕਫਸੂ ਇ ਰਸ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

kabhoo so-ay rahai din raat. 
Sometimes he remain asleep day and night in state of ignorance. 
சறன தங்கபில் அநறரல ன்ந றலனில் அர்கள் தகலும் இவும் 

தூங்குகறநரர்கள். 
 

ਕਫਸੂ ਭਸਾ ਕਰਧ ਤਫਕਰਾਲ ॥ 

kabhoo mahaa kroDh bikraal. 
Sometimes he looks dreadful in terrible rage. 

சறன தங்கபில் அர்கள் கடுலரண தகரதத்றல் அச்சபட்டும் லகில் 
தரற்நம் அபிக்கறநரர்கள். 
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ਕਫਸੂੁੰ  ਰਫ ਕੀ ਸਤ ਰਵਾਲ ॥ 

kabahooN sarab kee hot ravaal. 
Sometimes he becomes the dust of the feet of all (extremely humble). 
சறன தங்கபில் அர்கள் அலணரின் கரல்கபின் தூசறரக இபேக்கறநரர்கள் 

(றகவும் ரழ்லபடன்). 
 

ਕਫਸੂ ਸਇ ਫਸ ਫਡ ਰਾਜਾ ॥ 

kabhoo ho-ay bahai bad raajaa. 
Sometimes, he poses like a great king. 

சறன தங்கபில் அர் ததசரக தரற்நபிக்கறநரர். 
 

ਕਫਸੁ ਬਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਾਜਾ ॥ 

kabahu bhaykhaaree neech kaa saajaa. 
Sometimes he assumes the disposition of lowly beggar. 

சறன தங்கபில் அர்கள் ங்கலப றகவும் ரழ்ந் திச்லசக்கரரக 
றலணத்துக் ககரள்கறநரர்கள். 

 

ਕਫਸੂ ਅਕੀਰਤਤ ਭਤਸ ਆਵ ॥ 

kabhoo apkeerat meh aavai. 
Sometimes he falls into evil repute (by doing evil deeds). 

சறன தங்கபில் அர்கள் ீ கதரல் (ீ கசல்கள் கசய்து) 
அலணரலும் அநறப்தடுகறநரர்கள், அரணப்தடுகறநரர்கள் 

 

ਕਫਸੂ ਬਲਾ ਬਲਾ ਕਸਾਵ ॥ 

kabhoo bhalaa bhalaa kahaavai. 
Sometimes, he acts in a way that he is praised by all. 

சறன தங்கபில் அர்கள் அலணரலும் புகப்தடுதரக டந்து 
ககரள்கறநரர்கள். 
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ਤਜਉ ਰਬੁ ਰਾਖ ਤਤਵ ਸੀ ਰਸ ॥ 

ji-o parabh raakhai tiv hee rahai. 
In whatever state God keeps, the mortal lives in that state. 

இலநன் ந் றலனில் லத்து இபேக்கறநரதர, ணிர் அந் றலனில் 
ரழ்கறநரர் 

 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਨਾਨਕ ਚੁ ਕਸ ॥੬॥ 

gur parsaad naanak sach kahai. ||6|| 
O‟ Nanak, only a rare person meditates on God by the Guru‟s grace. 
ஏ ரணக், அரி ணிர் ட்டுத குபேின் கபேலரல் இலநலண 

றரணம் கசய்கறநரர்கள். 
 

ਕਫਸੂ ਸਇ ੁੰ ਤਡਤੁ ਕਰ ਫਖ੍੍ਾਨੁ ॥ 

kabhoo ho-ay pandit karay bakh-yaan. 
Sometimes, as a pundit he preaches others. 

சறன தங்கபில் அர் தண்டிர் ததரன ற்நர்களுக்கு கற்திக்கறநரர். 
 

ਕਫਸੂ ਭਤਨਧਾਰੀ ਲਾਵ ਤਧਆਨੁ ॥ 

kabhoo moniDhaaree laavai Dhi-aan. 
Sometimes becoming a silent sage, he enters into meditation. 

சறன தங்கபில் சரதுரண துநிரகற அர் றரணத்றனுள் தலகறநரர். 
 

ਕਫਸੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਨਾਨ ॥ 

kabhoo tat tirath isnaan. 
At times he resides and bathes at places of pilgrimage. 

சறன தம் அர் புணி னத்றல் ங்கற அங்தகத குபித்து உடலன தூய்லப் 
தடுத்றக் ககரள்கறநரர். 
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ਕਫਸੂ ਤਧ ਾਤਧਕ ਭੁਤਖ ਤਗਆਨ ॥ 

kabhoo siDh saaDhik mukh gi-aan. 
Sometimes as an adept and sometimes as a seeker he talks about 

spirituality. 
சறன தங்கபில் அர் றபுர் ஆகறநரர் ற்றும் சறன தங்கபில் (சறத்ர்கள் 

சரதுக்கள்) தடுதரகற ஆன்ீகத்லப் தற்நற ததசுகறநரர். 
 

ਕਫਸੂ ਕੀਟ ਸਤਤ ਤੁੰਗ ਸਇ ਜੀਆ ॥ 

kabhoo keet hasat patang ho-ay jee-aa. 
Sometimes, he becomes worm, elephant, or moth, 

சறன தங்கபில் அர் புழுரகவும், ரலணரகவும் அல்னது பூச்சறரகவும் 
ஆகறநரர். 

 

ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਬਰਭ ਬਰਭੀਆ ॥ 

anik jon bharmai bharmee-aa. 
and confused by doubts he wanders through countless existences. 

ற்றும் சந்தகத்ரல் குப்தலடந்து, அர் ண்ற்ந திநப்புகபில் உன்று 
ககரண்டிபேக்கறநரர்ண தலகளும், அசுர்களும், இந்றர்களும், அர்கபின் 

அசபேக்குரி ஆசணத்தரடு றீ்நறபேக்கறநரர்கள். 
 
 

ਨਾਨਾ ਰੂ ਤਜਉ ਵਾਗੀ ਤਦਖਾਵ ॥ 

naanaa roop ji-o savaagee dikhaavai. 
Like a performer, he is seen assuming various disguises. 
எபே டிகல ததரல் அல தன டிங்கபில் கரண்கறதநரம். 

 

ਤਜਉ ਰਬ ਬਾਵ ਤਤਵ ਨਚਾਵ ॥ 

ji-o parabh bhaavai tivai nachaavai. 
As it pleases God, He makes the mortal dance accordingly. 

இலநன் ிபேப்தத்றற்தகற்த அர் ணில டணரட லக்கறநரர். 
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ਜ ਤਤੁ ਬਾਵ ਈ ਸਇ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee ho-ay. 
Whatever pleases Him, happens. 

அல து கறழ்ச்சறதடுத்துகறநதர அதுத டக்கறநது. 
 

ਨਾਨਕ ਦਜੂਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥੭॥ 

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

O‟ Nanak, there is none other like Him. ||7|| 
ஏ ரணக், அலப் ததரல் தறு ரபேம் இல்லன. 

 

ਕਫਸੂ ਾਧੁੰਗਤਤ ਇਸੁ ਾਵ ॥ 

kabhoo saaDhsangat ih paavai. 
When this person attains the Company of the Holy. 
இந் ணிர் புணிரின் அபேகரலல அலடகறநரர். 

 

ਉੁ ਅਥਾਨ ਤ ਫਸੁਤਰ ਨ ਆਵ ॥ 

us asthaan tay bahur na aavai. 
then he does not come out of that joyful state of mind, 

திநகு அர் அந் ஆணந்ரண ணறலனில் இபேந்து கபித 
பேறல்லன. 

 

ਅੁੰਤਤਰ ਸਇ ਤਗਆਨ ਰਗਾੁ ॥ 

antar ho-ay gi-aan pargaas. 
Because, in that company his mind gets illuminated with divine 

knowledge, 
கணன்நரல் அந்ப் புணிரின் அபேகரலில் அந் ணிணின் ணது 

ஆன்ீக அநறரல் எபிபெட்டப்தடுகறநது. 
 

ਉੁ ਅਥਾਨ ਕਾ ਨਸੀ ਤਫਨਾੁ ॥ 

us asthaan kaa nahee binaas. 
and that enlightened state of mind never perishes. 

ற்றும் அந் எபிபெட்டப்தட்ட ண றலனரணது ன்றும் அறறல்லன. 
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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, 
(இந் ணறலனில்) எபேரின் உடம்பும் ணதும் இலநணின் அன்தில் 

பழ்கற இபேக்கறநது 

 

ਦਾ ਫਤਸ ਾਰਫਰਸਭ ਕ ੁੰ ਤਗ ॥ 

sadaa baseh paarbarahm kai sang. 
and he forever dwells with the Supreme God. 

ற்றும் அர் ன்கநன்றும் றக உர்ந் இலநனுடன் றலனத்றபேக்கறநரர். 
 

ਤਜਉ ਜਲ ਭਤਸ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥ 

ji-o jal meh jal aa-ay khataanaa. 
Just as water blends with water, 
ீரில் ீர் கனந்து ிடுலப் ததரல், 

 

ਤਤਉ ਜਤੀ ੁੰ ਤਗ ਜਤਤ ਭਾਨਾ ॥ 

ti-o jotee sang jot samaanaa. 
similarly his enlightened soul blends with the Supreme soul. 

அத ததரல் அர்கபின் எபிபெட்டப்தட்ட ஆன்ரரணது றக உர்ந் 
இலநணின் ஆன்ரவுடன் கனக்கறநது. 

 

ਤਭਤਟ ਗ ਗਵਨ ਾ ਤਫਰਾਭ ॥ 

mit ga-ay gavan paa-ay bisraam. 
His cycle of birth and death ceases, and he attains eternal peace. 

அரின் திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கம் றறுத்ப்தட்டு, அர் படிற்ந றத்ற 
அலறல கதறுகறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਰਬ ਕ ਦ ਕੁਰਫਾਨ ॥੮॥੧੧॥ 

naanak parabh kai sad kurbaan. ||8||11|| 

O‟ Nanak, we should dedicate to God forever. ||8||11|| 
ஏ ரணக், ரம் ன்கநன்றும் இலநனுக்கு ம்ல அர்ப்திப்ததரம். 



190 
 

 
 
 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ੁਖੀ ਫ ਭਕੀਨੀਆ ਆੁ ਤਨਵਾਤਰ ਤਲ ॥ 

sukhee basai maskeenee-aa aap nivaar talay. 
By shedding self-conceit, the humble person dwells in peace. 

ன்னுலட ற்கதபேலல லகிட்டுிட்டு, றகத் ரழ்லபடன் டக்கும் 
ணிரிடம் அலற குடி ககரண்டிபேக்கறநது. 

 

ਫਡ ਫਡ ਅਸੁੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਤਫ ਗਲ ॥੧॥ 

baday baday ahaNkaaree-aa nanak garab galay. ||1|| 
O‟ Nanak, mighty arrogant people are consumed by their own pride. ||1|| 

ஏ ரணக், ஆம் றகுந் ணிர்கலப அர்களுலட கசரந் கர்த 
ிழுங்குகறநது. 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਤਜ ਕ ਅੁੰ ਤਤਰ ਰਾਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

jis kai antar raaj abhimaan. 
The one who becomes egotistically proud of possessions and power in 

the mind, 
ர் எபேர் ணது கதரபேள் கசல்த்லபம், ணறன் சக்றலபம் றலணத்து 

கர்த்துடன் கதபேல ககரள்கறநரதர, 
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 ਨਰਕਾਤੀ ਸਵਤ ੁਆਨੁ ॥ 

so narakpaatee hovat su-aan. 
is liable to the punishment like a dog in hell. 

ற்கரக அர் கதரறுப்தரக்கப்தட்டு கத்றல் ரலப் ததரல் 
ண்டிக்கப்தடுகறநரர். 

 

ਜ ਜਾਨੈ ਭ ਜਫਨਵੁੰ ਤੁ ॥ 

jo jaanai mai jobanvant. 
One who egotistically deems himself as youthful and handsome, 

,கரபேர் கர்த்தரடு ன்லணத இபலரணரகவும், 
அகரணரகவும் றலணத்துக் ககரள்கறநரதர, 

 

 ਸਵਤ ਤਫਟਾ ਕਾ ਜੁੰ ਤੁ ॥ 

so hovat bistaa kaa jant. 
he is like a worm in the filth 

அர் அசுத்த்றல் இபேக்கும் புழுல ததரன்நர். 
 

ਆ ਕਉ ਕਰਭਵੁੰਤੁ ਕਸਾਵ ॥ 

aapas ka-o karamvant kahaavai. 
The one who calls himself as the doer of pious deeds in ego. 

,கரபேர் கர்த்தரடு ரங்கதப ரங்கள் கசய்பம் கசல்கலப, 
தக்றரண கசல்கள் ணக் கூநறக்ககரள்கறநரதர, 

 

ਜਨਤਭ ਭਰ ਫਸੁ ਜਤਨ ਬਰਭਾਵ ॥ 

janam marai baho jon bharmaavai. 
Keeps suffering in the cycles of birth and death. 

அர்கள் திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் சறக்கற ிக்கறநரர்கள். 
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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 

,கரபேர் கர்த்தரடு ன்னுலட கசல்த்லபம், றனங்கலபபம் 
கதபேலரக உர்கறநரதர, 

 

 ਭੂਰਖੁ ਅੁੰ ਧਾ ਅਤਗਆਨੁ ॥ 

so moorakh anDhaa agi-aan. 
is a foolish, blind and ignorant. 

அர்கள் பட்டரள்கள், குபேடர்கள் ற்றும் அநறரல உலடர்கள். 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜ ਕ ਤਸਰਦ ਗਰੀਫੀ ਫਾਵ ॥ 

kar kirpaa jis kai hirdai gareebee basaavai. 
The one, in whose heart God mercifully instills humility, 

,பேலட இத்றல் இலநன் அரகத கபேல ககரண்டு ரதண 
திவு ன்ந தண்லத ிலக்கறநரதர, 

 

ਨਾਨਕ ਈਸਾ ਭੁਕਤੁ ਆਗ ੁਖੁ ਾਵ ॥੧॥ 

naanak eehaa mukat aagai sukh paavai. ||1|| 

O Nanak, he is liberated here from vices, and obtains peace hereafter. 
||1|| 

ஏ ரணக், அர் இந் உனகறல் ீ எழுக்கத்றனறபேந்து ிடுலன கதற்று, 
அடுத் உனகத்றல் அலறல கதறுகறநரர். 

 

ਧਨਵੁੰਤਾ ਸਇ ਕਤਰ ਗਰਫਾਵ ॥ 

Dhanvantaa ho-ay kar garbaavai. 
Upon becoming wealthy, one feels egoistically proud of his riches, 

எபேர் கசல்ந்ரக ஆணதும், ன்னுலட கசல் றலனல றலணத்து 
கர்த்தரடு கதபேல ககரள்கறநரர். 
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ਤਤਰਣ ਭਾਤਨ ਕਛੁ ੁੰ ਤਗ ਨ ਜਾਵ ॥ 

tarin samaan kachh sang na jaavai. 
must realize that nothing shall go with him in the end, not even a straw. 
அத்லக ணிர்கள் இறுறில் அர்களுடன் லபம் லக்தகரலன கூட, 

டுத்துப் ததரக படிரது ன்தல அநறந்து ககரள்ப தண்டும். 
 

ਫਸੁ ਲਕਰ ਭਾਨੁਖ ਊਤਰ ਕਰ ਆ ॥ 

baho laskar maanukh oopar karay aas. 
He may place his hopes on a large army and men,  

அர்கள் கதரி தலடகபிலும், ணிர்கபிலும் ங்களுலட ம்திக்லகல 
லக்கறநரர்கள். 

 

ਲ ਬੀਤਤਰ ਤਾ ਕਾ ਸਇ ਤਫਨਾ ॥ 

pal bheetar taa kaa ho-ay binaas. 
(should know that) all these things are destroyed in an instant 

(அல கரிந்து ககரள்ப தண்டும்) இல அலணத்துத கரடிப்கதரழுறல் 
அறந்து ததரகறன்நண. 

 

ਬ ਤ ਆ ਜਾਨੈ ਫਲਵੁੰਤੁ ॥ 

sabh tay aap jaanai balvant. 
The one who deems himself to be the strongest of all, 

ர் எபேர் அலணல ிடவும் ரதண னறலரணர் ண றலணத்து 
ககரள்கறநரதர, 

 

ਤਖਨ ਭਤਸ ਸਇ ਜਾਇ ਬਭੁੰਤੁ ॥ 

khin meh ho-ay jaa-ay bhasmant. 
in an instant that one may be reduced to ashes. 
அர்கள் கரடிப்கதரழுறல் சரம்தல் ஆகறநரர்கள். 
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ਤਕ ਨ ਫਦ ਆਤ ਅਸੁੰਕਾਰੀ ॥ 

kisai na badai aap ahaNkaaree. 
The one who is so haughty and does not care for anyone else, 

,ர் எபேர் றகுந் கசபேக்குக் ககரண்டு ற்நர்கலப தற்நற 
கலனப்தடரல் இபேக்கறநரதர, 

 

ਧਰਭ ਰਾਇ ਤਤੁ ਕਰ ਖੁਆਰੀ ॥ 

Dharam raa-ay tis karay khu-aaree. 
Is badly disgraced by the Righteous Judge. 

அர்கள் தர்லரண ீறதறரல் றகுறரக அரணப்தடுத்ப் 
தடுகறநரர்கள். 

 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਜਾ ਕਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

gur parsaad jaa kaa mitai abhimaan. 
The one whose ego is eliminated by the Guru‟s grace,  

 ர் எபேரின் கர்ம் குபேின் கபேலரல் அறக்கப்தடுகறநதர, 
 

 ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਸ ਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 

so jan naanak dargeh parvaan. ||2|| 

O‟ Nanak, that person is approved in God‟s court.||2|| 
ஏ ரணக், அந் ணிர் இலநணின் ீறன்நத்றல் ற்றுக் ககரள்பப் 

தடுகறநரர். 
 

ਕਤਟ ਕਰਭ ਕਰ ਸਉ ਧਾਰ ॥ 

kot karam karai ha-o Dhaaray. 
If one performs millions of good deeds and also feels egotistically proud 

of those deeds, 
எபேர் தகரடிக் கக்கரண ல்ன கசல்கலப கசய்து இபேந்ரலும், அந் 

கசல்கபரல் அர் றகுந் கர்ம் ககரண்டு கதபேலரக உர்ந்றபேந்ரல், 
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ਰਭੁ ਾਵ ਗਲ ਤਫਰਥਾਰ ॥ 

saram paavai saglay birthaaray. 
that person is only doing hard labor, and all those deeds are a waste. 
அந் ணிர் கடிணரண உலப்லத ட்டுத கசய்கறநரர்,(தரறக்கப்தடுகறநரர்) 

அந் அலணத்து கசல்களும் ணீ். 
 

ਅਤਨਕ ਤਤਆ ਕਰ ਅਸੁੰ ਕਾਰ ॥ 

anik tapasi-aa karay ahaNkaar. 
The one, who performs myriads of penances and indulges in ego ,  
 எபேர் ண்ற்ந த்ல தற்ககரண்டரலும் கர்த்றல் கதபேறம் 

ககரண்டிபேந்ரல், 
 

ਨਰਕ ੁਰਗ ਤਪਤਰ ਤਪਤਰ ਅਵਤਾਰ ॥ 

narak surag fir fir avtaar. 
keeps enduring pain and pleasure, as if going through heaven and hell 

again and again 

கசரர்க்கத்றற்கும், கத்றற்கும் ீண்டும் ீண்டும் கசன்று பேலப் ததரல், 
அர் இன்தத்லபம் துன்தத்லபம் ரநற ரநற அனுதிக்கறநரர். 

 

ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਕਤਰ ਆਤਭ ਨਸੀ ਦਰਵ ॥ 

anik jatan kar aatam nahee darvai. 
If in spite of making numerous efforts, one does not become become 

tender and compassionate 
எபேர் தன பற்சறகள் கசய் ததரறலும் அர் கன்லரணரகதர, 

இக்கம் உள்பரகதர ரறுறல்லன. 
 

ਸਤਰ ਦਰਗਸ ਕਸੁ ਕ ਗਵ ॥ 

har dargeh kaho kaisay gavai. 
then how can he reach God‟s court? 

திநகு வ்ரறு அர் இலநணின் ீறன்நத்ல அலட இலும்? 
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ਆ ਕਉ ਜ ਬਲਾ ਕਸਾਵ ॥ 

aapas ka-o jo bhalaa kahaavai. 
One who claims to be virtuous, 

ர் எபேர் ன்லண ற்தண்புகள் ரய்ந்ர் ணக் கூநறக் ககரள்கறநரதர, 
 

ਤਤਤਸ ਬਲਾਈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵ ॥ 

tiseh bhalaa-ee nikat na aavai. 
virtue does not even touch that one. 

அந் ணில ற்தண்புகள் கரடுது கூட இல்லன. 
 

ਰਫ ਕੀ ਰਨ ਜਾ ਕਾ ਭਨੁ ਸਇ ॥ 

sarab kee rayn jaa kaa man ho-ay. 
The one whose mind becomes humble to all, 

ர் எபேரின் ணம் அலணரிடபம் ரழ்லபடன் உள்பதர, 

ਕਸੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਇ ॥੩॥ 

kaho naanak taa kee nirmal so-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, his reputation is spotlessly pure.||3|| 

 ஏ ரணக், அபேலட ற்கதரணது, குலந கூந படிர அபவுக்கு 
தூய்லரணது. 

 

ਜਫ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਭੁਝ ਤ ਕਛੁ ਸਇ ॥ 

jab lag jaanai mujh tay kachh ho-ay. 
As long as one thinks that he can make something happen with his 

power, 
எபேர் ன்னுலட சக்றரல் ரது கசய் படிபம் ன்று றலணக்கும் 

கரனம் ல, 
 

ਤਫ ਇ ਕਉ ੁਖੁ ਨਾਸੀ ਕਇ ॥ 

tab is ka-o sukh naahee ko-ay. 
till then that person cannot obtain peace. 

அந் கரனம் ல அந் ணிபேக்கு அலற கறலடக்கரது. 
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ਜਫ ਇਸ ਜਾਨੈ ਭ ਤਕਛੁ ਕਰਤਾ ॥ 

jab ih jaanai mai kichh kartaa. 
As long as this mortal thinks that he is the doer of any task, 

இந் ணிர் ரது கசலன ன்ணரல் கசய் படிபம் ன்று றலணக்கும் 
கரனம் ல, 

 

ਤਫ ਲਗੁ ਗਰਬ ਜਤਨ ਭਤਸ ਤਪਰਤਾ ॥ 

tab lag garabh jon meh firtaa. 
till then, he wanders in the cycles of birth and death. 

அந்க் கரனம் ல அர் திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் சுற்நறத் றரிகறநரர். 
 

ਜਫ ਧਾਰ ਕਊ ਫਰੀ ਭੀਤੁ ॥ 

jab Dhaarai ko-oo bairee meet. 
As long as he considers one an enemy, and another a friend,  

 அர் எபேல றரிரகவும் ற்கநரபேல ண்தரகவும் கபேதும் 
கரனம்ல, 

 

ਤਫ ਲਗੁ ਤਨਸਚਲੁ ਨਾਸੀ ਚੀਤੁ ॥ 

tab lag nihchal naahee cheet. 
till then that person‟s mind will not become steady and peaceful. 

 அந் கரனம் ல அந் ணிணின் ணரணது றரணத்லபம், 
அலறலபம் அலடரது. 

 

ਜਫ ਲਗੁ ਭਸ ਭਗਨ ੁੰ ਤਗ ਭਾਇ ॥ 

jab lag moh magan sang maa-ay. 
As long as he is engrossed in Maya (worldly riches),  

 அர் ரத்றல் (உனகறல் கசல்ங்கள்) பழுதுரக பழ்கற இபேக்கும் 
கரனம் ல, 
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ਤਫ ਲਗੁ ਧਰਭ ਰਾਇ ਦਇ ਜਾਇ ॥ 

tab lag Dharam raa-ay day-ay sajaa-ay. 
the Righteous Judge keeps administering punishment. 

தர்லரண ீறதற அல கணித்துக் ககரண்தட இபேந்து ண்டலண 
ககரடுக்கறநரர். 

 

ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਫੁੰ ਧਨ ਤੂਟ ॥ 

parabh kirpaa tay banDhan tootai. 
The bonds of Maya (worldly attachments) are shattered by God's Grace, 
 இலநணின் கபேலரல் ரத்றன் தந்ங்கள் (உனகறல் கரடர்புகள்) 

ன்ந உலடக்கப்தடுகறன்நண. 
 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਨਾਨਕ ਸਉ ਛੂਟ ॥੪॥ 

gur parsaad naanak ha-o chhootai. ||4|| 

O‟ Nanak, a person‟s ego is eliminated by the grace of the Guru . ||4||  
ஏ ரணக், குபேின் கபேலரல் எபே ணிணின் கர்ம் அறக்கப்தடுகறநது. 

 

ਸ ਖਟ ਲਖ ਕਉ ਉਤਠ ਧਾਵ ॥ 

sahas khatay lakh ka-o uth Dhaavai. 
After earning a thousand, he runs after million. 

ஆிங்கள் சம்தரறத்து படித்தும், ணின் றல்னறன்கலப தரக்கற 
ஏடுகறநரன். 

 
 

ਤਤਰਤਤ ਨ ਆਵ ਭਾਇਆ ਾਛ ਾਵ ॥ 

taripat na aavai maa-i-aa paachhai paavai. 
He keeps on amassing wealth, but is never satiated.  

அர் கசல்ங்கலப குித்துக் ககரண்தட இபேக்கறநரர், ஆினும் ன்றும் 
அர் றபேப்ற அலடறல்லன. 
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ਅਤਨਕ ਬਗ ਤਫਤਖਆ ਕ ਕਰ ॥ 

anik bhog bikhi-aa kay karai. 
He enjoys many pleasures of Maya, 

ரரின் தன இன்தங்கலப அர் அனுதிக்கறநரர். 
 

ਨਸ ਤਤਰਤਾਵ ਖਤ ਖਤ ਭਰ ॥ 

nah tariptaavai khap khap marai. 
but does not feel satisfied and becomes miserable.  

இபேப்தினும் அர் றபேப்ற அலடந்ரக உர்றல்லன ற்றும் தசரகரக 
ரறுகறநரர். 

 

ਤਫਨਾ ੁੰ ਤਖ ਨਸੀ ਕਊ ਰਾਜ ॥ 

binaa santokh nahee ko-oo raajai. 
Without contentment, no one is satisfied.  

ண றலநவு ககரள்பரல் ரபேம் றபேப்ற அலடறல்லன. 
 

ੁਨ ਭਨ ਰਥ ਤਫਰਥ ਬ ਕਾਜ ॥ 

supan manorath barithay sabh kaajai. 
All efforts of an unsatisfied person are in vain, like the illusions of a 

dream. 
றபேப்றற்ந ணிணின் அலணத்து பற்சறகளும் ணீ். அது கணில் பேம் 

ரத்தரற்நங்கள் ததரனரகும். 
 

ਨਾਭ ਰੁੰ ਤਗ ਰਫ ੁਖੁ ਸਇ ॥ 

naam rang sarab sukh ho-ay. 
There is complete peace in the love of Naam. 

 இலநணின் ரத்றன் தல் ககரண்ட அன்திதன பழுலரண அலற 
இபேக்கறநது. 
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ਫਡਬਾਗੀ ਤਕ ਰਾਤਤ ਸਇ ॥ 

badbhaagee kisai paraapat ho-ay. 
Only a fortunate one is blessed with this (bliss). 

றகுந் அறர்ஷ்டம் ககரண்ட எபேர் ட்டுத, இந் ததரின்தரல் 
ஆசலர்றக்கதடுகறநரர். 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆ ਆਤ ॥ 

karan karaavan aapay aap. 
God Himself is doer and Cause of all causes. 

இலநன் அத கசல்கலப கசய்தர் ற்றும் அலணத்து 
கரங்களுக்கும் கரரரர். 

 

ਦਾ ਦਾ ਨਾਨਕ ਸਤਰ ਜਾਤ ॥੫॥ 

sadaa sadaa naanak har jaap. ||5|| 

O‟ Nanak, remember Him with loving devotion forever and ever.||5|| 
 ஏ ரணக், அந் இலநலண ன்கநன்றும் அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் 

றலணில் ககரள்ளுங்கள். 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਸਾਰੁ ॥ 

karan karaavan karnaihaar. 
It is God who does everything and causes everything to be done. 

 இலநதண அலணத்லபம் கசய்கறநரர் ற்றும் அலணத்லபம் 
கசய்ற்கரண கரபம் ஆகறநரர். 

 

ਇ ਕ ਸਾਤਥ ਕਸਾ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

is kai haath kahaa beechaar. 
Reflect upon this fact; that there is nothing under the control of the 

mortal. 
 இந் உண்லல அடிப்தலடரகக் ககரண்டு தரர்க்லகில் ணிர்கபின் 

கட்டுப்தரட்டில் துறல்லன. 
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ਜੀ ਤਦਰਤਟ ਕਰ ਤਾ ਸਇ ॥ 

jaisee darisat karay taisaa ho-ay. 
As is the grace of God on the mortal, so he becomes. 

 இலநன் ணிரின் தல் கபேல கரட்டுகறநரர், ணத அவ்ரதந 
ணிணரகறநரன். 

ਆ ਆਤ ਆਤ ਰਬੁ ਇ ॥ 

aapay aap aap parabh so-ay. 
God is all by Himself. 

 இலநன் அத ணித்து கசல்தடுகறநரர். 
 

ਜ ਤਕਛੁ ਕੀਨ  ੁ ਅਨੈ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

jo kichh keeno so apnai rang. 
Whatever He has created, is out of His own pleasure. 

அர் லகல்னரம் தலடத்ரதர, அல அலணத்லபம் ன்னுலட 
கசரந் கறழ்ச்சறக்கரக தலடத்ரர். 

 

ਬ ਤ ਦੂਤਰ ਬਸੂ ਕ ੁੰ ਤਗ ॥ 

sabh tay door sabhhoo kai sang. 
He is within His creation, yet unaffected by it. 

அர் ன்னுலட தலடப்புகபில் டுில் இபேக்கறநரர், ஆணரலும் அணரல் 
அர் தரறக்கப்தடுறல்லன. 

 

ਫੂਝ ਦਖ ਕਰ ਤਫਫਕ ॥ 

boojhai daykhai karai bibayk. 
He understands, beholds and passes judgment on our deeds. 

 அர் புரிந்து ககரள்கறநரர், தரர்க்கறநரர் ற்றும் ம்பலட கசல்களுக்கு 
ீறல ங்குகறநரர். 

 

ਆਤਸ ਕ ਆਤਸ ਅਨੇਕ ॥ 

aapeh ayk aapeh anayk. 
He Himself is the One, and He Himself is in many forms.  

 அர் எபேத, ஆினும் அர் அரகத தன டிங்கள் டுக்கறநரர். 
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ਭਰ ਨ ਤਫਨ ਆਵ ਨ ਜਾਇ ॥ 

marai na binsai aavai na jaa-ay. 
He does not die or perish; He is free of birth and death. 

அர் இநப்ததர அல்னது அறதர இல்லன. அர் திநப்பு இநப்பு ன்ந 
சக்கத்றனறபேந்து ிடுலன கதற்நர். 

 

ਨਾਨਕ ਦ ਸੀ ਰਤਸਆ ਭਾਇ ॥੬॥ 

naanak sad hee rahi-aa samaa-ay. ||6|| 

O‟ Nanak, He remains forever all-pervading. ||6|| 
 ஏ ரணக், அர் ன்றும் அலணத்றலும் தி இபேக்கறநரர். 

 

ਆਤ ਉਦ ਭਝ ਆਤ ॥ 

aap updaysai samjhai aap. 
He Himself instructs, and He Himself learns,  

 அத கற்திக்கறநரர் ற்றும் அத கற்றுக் ககரள்கறநரர். 
 

ਆ ਰਤਚਆ ਬ ਕ ਾਤਥ ॥ 

aapay rachi-aa sabh kai saath. 
because He Himself is blended with all. 

கணன்நரல் அத அலணத்து உிரிணங்கபிடபம் இலந்துள்பரர். 
 

ਆਤ ਕੀਨ  ਆਨ ਤਫਥਾਰੁ ॥ 

aap keeno aapan bisthaar. 
He Himself has created His own expanse (the universe).  

 அத அபேலட கசரந் தப்லத (இந் திதஞ்சத்ல) தலடத்துள்பரர். 
 

ਬੁ ਕਛੁ ਉ ਕਾ ਸੁ ਕਰਨੈਸਾਰੁ ॥ 

sabh kachh us kaa oh karnaihaar. 
Everything belongs to Him, He is the creator. 

அலணத்தும் அபேக்கு கசரந்ரணது, அத தலடப்தரபி. 
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ਉ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਕਸਸੁ ਤਕਛੁ ਸਇ ॥ 

us tay bhinn kahhu kichh ho-ay. 
Tell me, can anything happen without His Will? 

கசரல்லுங்கள், அபேலட ிபேப்தம் இல்னரல் ரது டக்குர? 

 

ਥਾਨ ਥਨੁੰ ਤਤਰ ਕ ਇ ॥ 

thaan thanantar aikai so-ay. 
In the spaces and interspaces, He is the One, pervading everywhere.  

 அர் எபேத, ிண்கபிகபிலும் இலடகபிகபிலும் ங்கும் தி 
இபேக்கறநரர். 

 

ਅੁਨੇ ਚਤਲਤ ਆਤ ਕਰਣਸਾਰ ॥ 

apunay chalit aap karnaihaar. 
In His own play, He Himself is the Player.  

அபேலட கசரந் ரடகத்றல், அத டிப்தர். 
 

ਕਉਤਕ ਕਰ ਰੁੰਗ ਆਾਰ ॥ 

ka-utak karai rang aapaar. 
He conducts His Plays with infinite variety. 

அர் ன்னுலட ரடகத்ல ண்ற்ந லககபில் டத்துகறநரர். 
 

ਭਨ ਭਤਸ ਆਤ ਭਨ ਅੁਨੇ ਭਾਤਸ ॥ 

man meh aap man apunay maahi. 
He Himself is in the minds of all, and all are in His mind.  

அர் அலணரின் ணறலும் இபேக்கறநரர் ற்றும் அலணபேம் அரின் 
ணறல் இபேக்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਕੀਭਤਤ ਕਸਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥ 

naanak keemat kahan na jaa-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, His worth cannot be estimated. ||7||  
ஏ ரணக், அபேலட றப்லத லடததரட இனரது 
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ਤਤ ਤਤ ਤਤ ਰਬੁ ੁਆਭੀ ॥ 

sat sat sat parabh su-aamee. 
God, the Supreme Master of all is forever true, eternal, and everlasting. 

அலணத்றற்கும் றக உர்ந் ஜரணரண இலநன் ன்றும் 
உண்லரணர், படிற்நர் ற்றும் றத்றரணர். 

 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਤਕਨੈ ਵਤਖਆਨੀ ॥ 

gur parsaad kinai vakhi-aanee. 
It is only a rare person, who by the Guru‟s grace has described this fact. 

 குபேின் கபேல கறலடத் அரி ணிர் ட்டுத, இந் உண்லல 
ிரிக்க இலும். 

 

ਚੁ ਚੁ ਚੁ ਬੁ ਕੀਨਾ ॥ 

sach sach sach sabh keenaa. 
God is Eternal and His creation is also complete and perfect.  

இலநன் படிற்ந றத்றரணர் ற்றும் அரின் தலடப்புகளும் 
பழுலரணல ற்றும் சரிரணல. 

 

ਕਤਟ ਭਧ ਤਕਨੈ ਤਫਰਲ ਚੀਨਾ ॥ 

kot maDhay kinai birlai cheenaa. 
It is a rare one out of millions who has recognized this fact. 

றல்னறன் கக்கரணர்கபில் அரி எபேர், இந் உண்லல அநறந்து 
ககரள்கறநரர். 

ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ ਤਰਾ ਰੂ ॥ 

bhalaa bhalaa bhalaa tayraa roop. 
O‟ God, Beautiful, very beautiful is your tangible form. 

ஏ இலநதண, அகரணத, உங்களுலட உபேத் தரற்நம் றக 
அகரணது. 
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ਅਤਤ ੁੁੰ ਦਰ ਅਾਰ ਅਨੂ ॥ 

at sundar apaar anoop. 
You are extremely Beautiful, Infinite and Incomparable. 

ீங்கள் றகவும் அகரணர் ல்லனற்நர் ற்றும் எப்திட படிரர். 
 

ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲ ਤਰੀ ਫਾਣੀ ॥ 

nirmal nirmal nirmal tayree banee. 
Pure and sweet is Your divine word,  

 உங்களுலட புணி ரர்த்ல தூய்லரணது ற்றும் இணிலரணது. 
 

ਘਤਟ ਘਤਟ ੁਨੀ ਰਵਨ ਫਖ੍੍ਾਣੀ ॥ 

ghat ghat sunee sarvan bakh-yaanee. 
Which is heard in each and every heart through the ears, and uttered 

through the tongue. 
சரதுக்கபின் ரினரக எவ்கரபே இபம் ற்லந தகட்கறநதர, அல 

ரின் ரினரக உச்சரிக்கறநது. 
 

ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ੁਨੀਤ ॥ 

pavitar pavitar pavitar puneet. 
He becomes sublimely pure and holy, 

அத தனரண தூய்லரணர் ற்றும் புணிரணர். 
 

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|| 

 ஏ ரணக், கரபேர் இலநணின் ரத்ல அன்ததரடு றரணிக்கறநரதர, 
அர் ரசற்நர் ஆகறநரர். 

 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 
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ੁੰਤ ਰਤਨ ਜ ਜਨੁ ਰ  ਜਨੁ ਉਧਰਨਸਾਰ ॥ 

sant saran jo jan parai so jan uDhranhaar. 
The one who seeks the shelter of the Saints is saved from the bonds of 

Maya. 
 சரதுக்கபிடம் ஞ்சம் புகுந் ணிர்கள் ரத்றன் தந்த்றனறபேந்து 

கரப்தரற்நப் தடுகறநரர்கள். 
 

ੁੰਤ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਫਸੁਤਰ ਫਸੁਤਰ 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||  

 ஏ ரணக், கரபேர் சரதுக்கலப தற்நற அதூறு ததசுகறநரர்கதபர, 
அர்கள் திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் ழீ்கறநரர்கள். 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਆਰਜਾ ਘਟ ॥ 

sant kai dookhan aarjaa ghatai. 
Part of life spent in slandering the Saints goes to waste. 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு ததசற கறக்கப்தடும் ரழ்க்லகின் தகுறரணது 
ீரகறநது. 

 

ੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਜਭ ਤ ਨਸੀ ਛੁਟ ॥ 

sant kai dookhan jam tay nahee chhutai. 
By slandering the Saints, one does not escape the demon of death. 
சரதுக்கலப அதூறு கூறுரல், எபேர் இநப்பு ன்னும் சரத்ரணிடம் 

இபேந்து ப்திக்க இனரது. 
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ੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ੁਖੁ ਬੁ ਜਾਇ ॥ 

sant kai dookhan sukh sabh jaa-ay. 
By slandering the Saints all peace is lost. 

சரதுக்கலப அதூறு கூறுரல், அலணத்து அலறபம் கரலனகறநது. 
 

ੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਨਰਕ ਭਤਸ ਾਇ ॥ 

sant kai dookhan narak meh paa-ay. 
Slandering the Saints, one falls into hell (suffers in pain).  

சரதுக்கலப அதூறு கூறுரல், எபேர் கத்றல் (அரது, றகுந் 
துக்கத்றல்) ழீ்கறநரர். 

 

ੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਭਤਤ ਸਇ ਭਲੀਨ ॥ 

sant kai dookhan mat ho-ay maleen. 
Slandering the Saints, the intellect is polluted. 

சரதுக்கலப அதூறு கூறுரல், ஞரணம் அசுத்லடகறநது. 
 

ੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਬਾ ਤ ਸੀਨ ॥ 

sant kai dookhan sobhaa tay heen. 
Slandering the Saints, one's reputation is lost.  

சரதுக்கலப அதூறு கூறுரல், எபேரின் ற்கதர் அறகறநது. 
 

ੁੰਤ ਕ ਸਤ ਕਉ ਰਖ ਨ ਕਇ ॥ 

sant kay hatay ka-o rakhai na ko-ay. 
No one shelters the person accursed by the Saint. 

சரதுகபரல் சதிக்கப்தட்ட ணிபேக்கு ரபேம் ஞ்சம் அபிப்தறல்லன. 
 

ੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਥਾਨ ਬਰਟੁ ਸਇ ॥ 

sant kai dookhan thaan bharsat ho-ay. 
By trying to find faults with the Saints, one‟s own heart is polluted. 

 சரதுக்கபிடம் குலந தட பற்சறப்தர்கபின் கசரந் இரணது அசுத்ம் 
ககரண்டது. 
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ੁੰਤ ਤਕਰਾਲ ਤਕਰਾ ਜ ਕਰ ॥ 

sant kirpaal kirpaa jay karai. 
But if the Compassionate Saint shows His Kindness, 

 கபேல றலநந் சரது ன்னுலட இக்க குத்ல கரட்டிணரல், 
 

ਨਾਨਕ ੁੰਤੁੰ 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|| 
ஏ ரணக், சரதுக்களுடன் தசர்த்து இந் அதூறு கூறுதர்கள் கூட 

கரப்தரற்நப் தடுகறநரர்கள். 
 

ੁੰਤ ਕ ਦੂਖਨ ਤ ਭਖੁੁ ਬਵ ॥ 

sant kay dookhan tay mukh bhavai. 
Slandering a saint, one turns away from God.  

 சரதுக்கலப அதூறு கூறுரல், எபேர் இலநணிடறபேந்து ினகுகறநரர். 
அதூறு கசய்தரின் பகம் ட்டுத ீட்டுப்தடுத்ப்தடுகறநது, 

 

ੁੰਤਨ 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. 
 சரதுக்கலப அதூறு கூறுரல், எபேர் கரகம் கலது ததரல் 

இணிலற்ந லகில் ததசறக்ககரண்தட சுற்நறறரிகறநரர். 
 

ੁੰਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਰ ਜਤਨ ਾਇ ॥ 

santan kai dookhan sarap jon paa-ay. 
Slandering the Saints, one is reborn as a snake. 

சரதுக்கலப அதூறு கூறுரல், எபேர் தரம்தரக றுதிநப்பு திநக்கறநரர். 
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ੁੰਤ 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). 
சரதுக்கலப அதூறு கூறுரல், எபேர் ஊர்ந்து ததரகும் புழுின் 

(ரழ்க்லகில் ரழ்ந் டி திநப்புகள்) திநப்லத டுக்கறநரர். 
 

ੁੰਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਤਰਨਾ ਭਤਸ ਜਲ ॥ 

santan kai dookhan tarisnaa meh jalai. 
Slandering the Saints, one burnsin the fire of desire. 

 சரதுக்கலப அதூறு கூறுரல், எபேர் ஆலச ன்னும் கபேப்தில் 
ரிகறநரர். 

 

ੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਬ ੁਕ ਛਲ ॥ 

sant kai dookhan sabh ko chhalai. 
Slanderer of the Saints goes around deceiving everyone. 

சரதுக்கலப அதூறு கூறுதர் ற்ந அலணலபம் ரற்நற ககரண்டு 
றரிகறநரர். 

 

ੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਜ ੁਬੁ ਜਾਇ ॥ 

sant kai dookhan tayj sabh jaa-ay. 
By hurting the saint all one‟s clout dissipates. 

சரதுக்கலப துன்புறுத்துரல், எபேரின் அலணத்து கறலகளும் 
ீரகறநது. 

 

ੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥ 

sant kai dookhan neech neechaa-ay. 
Slandering the Saints, one becomes the meanest of the mean. 

சரதுக்கலப அதூறு கூறுரல், எபேர் இறரணர்களுக்குள் றக 
இறரக ரறுகறநரர். 
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ੁੰਤ ਦਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕ ਨਾਤਸ ॥ 

sant dokhee kaa thaa-o ko naahi. 
There is no refuge for the slanderer of the saint. 

சரதுக்கலப அதூறு கூறுதர்களுக்கு ங்குத அலடக்கனம் 
கறலடப்தறல்லன. 

 
 

ਨਾਨਕ ੁੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਇ ਬੀ ਗਤਤ ਾਤਸ ॥੨॥ 

naanak sant bhaavai taa o-ay bhee gat paahi. ||2|| 

O‟ Nanak, if the Saint so wishes, even the slanderers are spiritually 
elevated. 

ஏ ரணக், சரதுக்கள் ிபேப்தப்தட்டரல் அர்கலபப் தற்நற அதூறு 
கூறுதர்கலப கூட ஆன்ீக ரீறரக உர்த்துகறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਭਸਾ ਅਤਤਾਈ ॥ 

sant kaa nindak mahaa attaa-ee. 
The slanderer of the Saint is the worst evil-doer. 

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கதப அறகரக ீல புரிந்ர்கள். 
 

ੁੰਤ 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. 
 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் கதம் கூட அலறல 

கரண்தறல்லன. 
 

ੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਭਸਾ ਸਤਤਆਰਾ ॥ 

sant kaa nindak mahaa hati-aaraa. 
The slanderer of the Saint becomes the cruelest killer.  

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் ககரடூரண ககரலனகரர்கள் 
ஆகறநரர்கள். 
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ੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਰਭੁਤਰ ਭਾਰਾ ॥ 

sant kaa nindak parmaysur maaraa. 
The slanderer of the Saint is accursed by God. 

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் இலநணரல் சதிக்கப்தடுகறநரர்கள். 
 

ੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਰਾਜ ਤ ਸੀਨੁ ॥ 

sant kaa nindak raaj tay heen. 
The slanderer of the Saint has no worldly power and pleasure. 
 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் உனகறல் சக்ற ற்றும் 

இன்தங்கலப இந்து ிட்டரர்கள். 
 

ੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥ 

sant kaa nindak dukhee-aa ar deen. 
The slanderer of the Saint becomes miserable and poor.  

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் லகபரகவும், தசரகரணரகவும் 
ரறுகறநரர்கள். 

ੁੰਤ ਕ ਤਨੁੰ ਦਕ ਕਉ ਰਫ ਰਗ ॥ 

sant kay nindak ka-o sarab rog. 
The slanderer of the Saint is afflicted by all kinds of maladies. 

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் அலணத்து ிரண தரய்கபரலும் 
தரறக்கப்தடுகறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕ ਤਨੁੰ ਦਕ ਕਉ ਦਾ ਤਫਜਗ ॥ 

sant kay nindak ka-o sadaa bijog. 
The slanderer of the Saint is forever separated from God.  

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் ப்ததரதும் சந்தரத்றன் 
ஆரரண இலநணிடம் இபேந்து திரிந்து இபேக்கறநரர்கள். 
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ੁੰਤ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ਦਖ ਭਤਸ ਦਖੁ ॥ 

sant kee nindaa dokh meh dokh. 
Slandering a Saint is the worst sin of all sins.  

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுத அலணத்து தரங்கபிலும் றகக் ககரடி 
தரம். 

 

ਨਾਨਕ ੁੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਉ ਕਾ ਬੀ ਸਇ 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|| 

ஏ ரணக், சரதுக்கள் ிபேப்தப்தட்டரல் அர்கலபப் தற்நற அதூறு 
கூறுதர்கள் கூட ிடுிக்கப்தடுகறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਦਾ ਅਤਵਤੁ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa apvit. 
The thoughts in the mind of slanderer of the Saint are always polluted. 
சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கபின் ணறன் ண்ரணது ன்றும் 

அசுத்ம் உலடது. 
 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਕ ਕਾ ਨਸੀ ਤਭਤੁ ॥ 

sant kaa dokhee kisai kaa nahee mit. 
The slanderer of the Saint is nobody's friend. 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் ரபேலட ண்தனும் இல்லன. 
 

ੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗ ॥ 

sant kay dokhee ka-o daan laagai. 
The slanderer of the Saint is punished by the righteous judge.  

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் தர்லரண ீறதறரல் 
(ர்ரஜன்) ண்டிக்கப்தடுகறநரர்கள். 
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ੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਬ ਤਤਆਗ ॥ 

sant kay dokhee ka-o sabh ti-aagai. 
The slanderer of the Saint is abandoned by all. 

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் அலணரலும் 
எதுக்கப்தடுகறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਭਸਾ ਅਸੁੰਕਾਰੀ ॥ 

sant kaa dokhee mahaa ahaNkaaree. 
The slanderer of the Saint is totally egocentric. 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் பழுதும் ன்பலணப்பு 
உள்பர்கபரக இபேக்கறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਦਾ ਤਫਕਾਰੀ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa bikaaree. 
The slanderer of the Saint always indulges in evil deeds. 

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் ப்ததரதும் ீ கசல்கபிதனத 
ஈடுதடுகறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਜਨਭ ਭਰ ॥ 

sant kaa dokhee janmai marai. 
The slanderer of the Saint keeps going through the cycles of birth and 

death. 
 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் 

உன்று ககரண்தட இபேக்கறநரர்கள். 
 

ੁੰਤ ਕੀ ਦੂਖਨਾ ੁਖ ਤ ਟਰ ॥ 

sant kee dookhnaa sukh tay tarai. 
For slandering the Saint, he is devoid of peace. 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்களுக்கு அலற ன்தது சறநறபவுகூட 
இல்லன. 
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ੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਨਾਸੀ ਠਾਉ ॥ 

sant kay dokhee ka-o naahee thaa-o. 
The slanderer of the Saint has nowhere to go for shelter. 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்களுக்கு ஞ்சம் புகுற்கு இடம் ங்கும் 
இல்லன. 

 

ਨਾਨਕ ੁੰਤ 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.  

ஏ ரணக், சரதுக்கள் ிபேப்தப்தட்டரல் அர்கள் அர்கலபப் தற்நற அதூறு 
கூறுதர்கலப கூட ங்களுடன் இலத்துக் ககரள்கறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ 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. 

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் ரது கசலன கசய்பம் ததரது 
அலப் தரறிதனத லகிடுகறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਕਤ ਕਾਤਜ ਨ ਸੂਚ ॥ 

sant kaa dokhee kitai kaaj na pahoochai. 
The slanderer of the Saint cannot accomplish any task.  

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கபரல் ந் கசலனபம் பழுலரக 
படிக்க படிறல்லன. 

 

ੁੰਤ 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. 

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் கரடுகபில் சுற்நறத் றரிகறநரர்கள். 
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ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਉਝਤੜ ਾਈ ॥ 

sant kaa dokhee ujharh paa-ee-ai. 
The slanderer of the Saint is misled into desolation.  

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் நரண தரலில் கசன்று 
தரரகறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਅੁੰ ਤਰ ਤ ਥਥਾ ॥ 

sant kaa dokhee antar tay thothaa. 
The slanderer of the Saint is oblivious of the real purpose of life,  
சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் ரழ்க்லகின் உண்லரண 

குநறக்தகரலபநந்து ிடுகறன்நணர். 
 

ਤਜਉ ਾ ਤਫਨਾ ਤਭਰਤਕ ਕੀ ਲਥਾ ॥ 

ji-o saas binaa mirtak kee lothaa. 
like the corpse of a dead person, without the breath of life. 

 அர்கள் இநந் ணிணின் உடம்பு ததரல், உிர் சுரசம் இன்நற 
இபேக்கறநரர்கள்.(ஆன்ர இல்னர சடனம் ததரன) 

 

ੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕੀ ਜੜ ਤਕਛੁ ਨਾਤਸ ॥ 

sant kay dokhee kee jarh kichh naahi. 
The slanderer of the Saint has no strong and spiritual foundation.  

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் ஆன்ீகத்றல் லுரண அடித்பம் 
இல்னரல் இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਆਨ ਫੀਤਜ ਆ ਸੀ ਖਾਤਸ ॥ 

aapan beej aapay hee khaahi. 
He must himself eat what he has planted. (suffer the consequence of his 

evil deeds) 

 அர்கள் ல ிலக்கறநரர்கதபர, அல அர்கதப கட்டரரக 
உண்கறநரர்கள். (ங்களுலட ீ கசல்களுக்கு ரங்கதப ிலபல 

அனுதிக்கறநரர்கள்) 
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ੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਸਾਰੁ ॥ 

sant kay dokhee ka-o avar na raakhanhaar. 
The slanderer of the Saint cannot be saved by anyone else from this 

habit of slandering  
சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கலப ரரலும் அந் அதூறு கூறும் 

தக்கத்றல் இபேந்து கரப்தரற்ந படிரது. 
 

ਨਾਨਕ ੁੰਤ 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 

from the habit of slandering. ||5||  
ஏ ரணக், சரதுக்கள் ிபேப்தப்தட்டரல் அதூறு கூறுதர்கள் கூட அந் 

அதூறு கூறும் தக்கத்றனறபேந்து கரப்தரற்நப்தடுகறநரர்கள். 
 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਇਉ ਤਫਲਲਾਇ ॥ 

sant kaa dokhee i-o billaa-ay. 
The slanderer of the Saint bewails, 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் அழுகறநரர்கள். 
 

ਤਜਉ ਜਲ ਤਫਸੂਨ ਭਛੁਲੀ ਤੜਪੜਾਇ ॥ 

ji-o jal bihoon machhulee tarhafrhaa-ay. 
like a fish out of water writhing in agony.  

வ்ரறு ண்லீ ீங்கற ீன் தலணில் துடிக்கநதர, அவ்ரதந இந் 
ணிர்கள் அழுகறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਬੂਖਾ ਨਸੀ ਰਾਜ ॥ 

sant kaa dokhee bhookhaa nahee raajai. 
The slanderer of the Saint is never satiated from the desire of slandering, 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கபின் அதூறு கூறும் ஆலசரணது 
ன்றும் றபேப்ற அலடறல்லன. 
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ਤਜਉ ਾਵਕੁ ਈਧਤਨ ਨਸੀ ਧਰਾ ॥ 

ji-o paavak eeDhan nahee Dharaapai. 
just as fire is never satiated by any amount of firewood. 

வ்ரறு கபேப்பு ண்ற்ந க்கட்லடகலப அடுக்கற தின்பும் றபேப்ற 
அலடது இல்லனதர, அதததரல் இந் ணிர்களும் றபேப்ற 

அலடறல்லன. 
 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਛੁਟ ਇਕਲਾ ॥ 

sant kaa dokhee chhutai ikaylaa. 
The slanderer of the Saint is left all alone, 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் ணிரக ிடப்தடுகறநரர்கள். 
 

ਤਜਉ ਫੂਆੜੁ ਤਤਲੁ ਖਤ ਭਾਤਸ ਦੁਸਲਾ ॥ 

ji-o boo-aarh til khayt maahi duhaylaa. 
like the barren sesame plant abandoned in the field.  

வ்ரறு பற்ந ள் கசடி னறல் எதுக்கப்தடுகறநதர, அவ்ரறு இந் 
ணிர்கள் எதுக்கப்தடுகறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਧਰਭ ਤ ਰਸਤ ॥ 

sant kaa dokhee Dharam tay rahat. 
The slanderer of the Saint is devoid of faith. 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்களுக்கு ம்திக்லக ன்தது சறநறபவுகூட 
இல்லன. 

 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਦ ਤਭਤਥਆ ਕਸਤ ॥ 

sant kaa dokhee sad mithi-aa kahat. 
The slanderer of the Saint always tells lies. 

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் ன்றும் கதரய்கலப கூறுகறநரர்கள். 
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ਤਕਰਤੁ ਤਨੁੰ ਦਕ ਕਾ ਧੁਤਰ ਸੀ ਇਆ ॥ 

kirat nindak kaa Dhur hee pa-i-aa. 
The slanderer does the deed of slandering because such is his pre-

ordained destiny. 
அதூறு கூறுதர் அவ்ரறு அதூறு கூறும் கசலன கசய்துககரண்தட 
இபேக்கறநரர். கணன்நரல் அது அபேக்கு பன்தத ழுப்தட்ட ிறரகும். 

 

ਨਾਨਕ ਜ ਤਤੁ ਬਾਵ ਈ ਤਥਆ ॥੬॥ 

naanak jo tis bhaavai so-ee thi-aa. ||6|| 

O Nanak, whatever God wills that happens. ||6|| 
ஏ ரணக், ல இலநன் ிபேம்புகறநரதர, அதுத டக்கறநது. 

 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਫਗੜ ਰੂੁ ਸਇ ਜਾਇ ॥ 

sant kaa dokhee bigarh roop ho-ay jaa-ay. 
The slanderer of the saint is so defamed, as if he has been disfigured.  
சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கதப அதூறுக்கு ஆபரகறநரர்கள். 

அர்கள் நரக சறத்ரிக்கப்தடுகறநரர்கள். 
 

ੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਦਰਗਸ ਤਭਲ ਜਾਇ ॥ 

sant kay dokhee ka-o dargeh milai sajaa-ay. 
The slanderer of the Saint receives his punishment in God‟s court. 
சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் கடவுபின் ீறன்நத்றல் 

ண்டிக்கப்தடுகறநரர். 
 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਦਾ ਸਕਾਈ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa sahkaa-ee-ai. 
The slanderer of the Saint is always in terrible agony, 

 சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் ன்றும் கடுலரண 
தலணில்இபேக்கறநரர்கள். 
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ੁੰਤ 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. 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் ஆன்ீகத்றல் ரழ்ர, சரர ன்ந 
ஊஞ்சனறல் கரங்குகறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕੀ ੁਜ ਨ ਆਾ ॥ 

sant kay dokhee kee pujai na aasaa. 
The hope of the slanderer of the Saint is not fulfilled. 
சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கபின் ம்திக்லக 

றலநதற்நப்தடுறல்லன. 
 

ੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਉਤਠ ਚਲ ਤਨਰਾਾ ॥ 

sant kaa dokhee uth chalai niraasaa. 
The slanderer of the Saint departs from the world disappointed. 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுதர்கள் இந் உனகத்றல் இபேந்து ரற்நம் 
அலடந்ர்கபரக கபிதறுகறநரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਕ ਦਤਖ ਨ ਤਤਰਟ ਕਇ ॥ 

sant kai dokh na taristai ko-ay. 
By slandering a Saint, no one is satiated from the desire of slandering. 

சரதுக்கலப தற்நற அதூறு கூறுரல், ரபேம் அந் அதூறு கூறும் 
ஆலசில் றபேப்ற அலடறல்லன. 

 

ਜਾ ਬਾਵ ਤਾ ਕਈ ਸਇ ॥ 

jaisaa bhaavai taisaa ko-ee ho-ay. 
A person‟s habits are formed according to his intentions. 

எபே ணிணின் தக்க க்கங்கள் அனுலட தரக்கத்றற்கு ற்த 
டிலக்கப்தடுகறநது. 
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ਇਆ ਤਕਰਤੁ ਨ ਭਟ ਕਇ ॥ 

pa-i-aa kirat na maytai ko-ay. 
Past actions cannot be erased by anybody. 

கடந் கரன கசல்கலப ரரலும் அறக்க படிரது. 
 

ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਚਾ ਇ ॥੭॥ 

naanak jaanai sachaa so-ay. ||7|| 

O Nanak, only the eternal God knows this mystery. ||7|| 
 ஏ ரணக், இந் ர்த்ல படிற்ந றத்ற இலநன் ட்டுத அநறரர். 

 

ਬ ਘਟ ਤਤ ਕ ਸੁ ਕਰਨੈਸਾਰੁ ॥ 

sabh ghat tis kay oh karnaihaar. 
All beings belong to Him, and He is the Creator. 

 அலணத்து உிரிணங்களும் அபேக்கு கசரந்ரணல ற்றும் அத 
தலடப்தரபி. 

 

ਦਾ ਦਾ ਤਤ ਕਉ ਨਭਕਾਰੁ ॥ 

sadaa sadaa tis ka-o namaskaar. 
Forever and ever, bow to Him in reverence.  

ன்கநன்றும் அபேக்கு ததக்றதரடு லன ங்குங்கள். 
 

ਰਬ ਕੀ ਉਤਤਤ ਕਰਸੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

parabh kee ustat karahu din raat. 
Sing the praises of God, day and night. 

 தகலும் இவும் இலநலணப் புகழ்ந்து தரடுங்கள். 
 

ਤਤਤਸ ਤਧਆਵਸੁ ਾਤ ਤਗਰਾਤ ॥ 

tiseh Dhi-aavahu saas giraas. 
Meditate on Him with every breath 

 எவ்கரபே சுரசத்றலும் அல றலணில் ககரண்டு றரணிபங்கள். 
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ਬੁ ਕਛੁ ਵਰਤ ਤਤ ਕਾ ਕੀਆ ॥ 

sabh kachh vartai tis kaa kee-aa. 
Everything happens according to His doing. 

 அலணத்துத அரின் ஆட்டுித்னறன் தடித டக்கறநது. 

 

ਜਾ ਕਰ ਤਾ ਕ ਥੀਆ ॥ 

jaisaa karay taisaa ko thee-aa. 
As God makes anyone, so does the mortal becom.  

எபேல வ்ரறு இலநன் உபேரக்குகறநரதர, அவ்ரதந ணிர்கள் 
உபேரகறநரர்கள். 

 

ਅਨਾ ਖਲੁ ਆਤ ਕਰਨੈਸਾਰੁ ॥ 

apnaa khayl aap karnaihaar. 
He Himself is the executor of His play. 

அத அபேலட ரடகத்ல டத்துகறநரர். 
 

ਦੂਰ ਕਉਨੁ ਕਸ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

doosar ka-un kahai beechaar. 
Who else can say or deliberate upon this?  

 இல கசரல்ன தறு ரர் தரசறக்க படிபம்? 

 

ਤਜ ਨ  ਤਕਰਾ ਕਰ ਤਤੁ 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, 
ர் எபேபேக்கு இலநன் ன்னுலட கபேலல அபேளுகறநரதர, 

அர்களுக்கு ன்னுலட ரத்ல ஆசலர்றக்கறநரர். 
 

ਫਡਬਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਇ ॥੮॥੧੩॥ 

badbhaagee naanak jan say-ay. ||8||13|| 

O‟ Nanak, very fortunate are such persons. ||8||13|| 

 ஏ ரணக், அத்லக ணிர்கள் றகுந் அறர்ஷ்டசரனறகள். 
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ਲਕੁ ॥ 

Salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਤਜਸੁ ਤਆਨ ੁਤਰ ਜਨਸੁ ਤਭਰਸੁ ਸਤਰ ਸਤਰ 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! 
 ஏ ல்ன ணிர்கதப! உங்களுலட புத்றசரனறணத்ல லகிட்டு, 

தரத்ரல அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரள்ளுங்கள். 
 

ਕ ਆ ਸਤਰ ਭਤਨ ਰਖਸੁ ਨਾਨਕ ਦਖੂੁ 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|| 

ஏ ரணக், உங்களுலட இத்றல் இலநணின் தல் உங்களுலட 
அலணத்து ம்திக்லகலபம் லபங்கள். இன் ரினரக உங்களுலட 

அலணத்து னறகளும், சந்தகங்களும் ற்றும் தங்களும் ீங்குகறநது. 

அஷ்டதற 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਭਾਨੁਖ ਕੀ ਟਕ ਤਫਰਥੀ ਬ ਜਾਨੁ ॥ 

maanukh kee tayk barithee sabh jaan. 
know this well that reliance on human support is totally useless,  

 ணிரின் ஆின் தல் ம்திக்லக ககரள்து பழுதும் தணற்நது 
ன்தல ன்நரக கரிந்து ககரள்ளுங்கள். 
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ਦਵਨ ਕਉ ਕ ਬਗਵਾਨੁ ॥ 

dayvan ka-o aikai bhagvaan. 
because God alone is the benefactor of all. 

கணன்நரல் இலநன் ட்டுத அலணத்றற்கும் (ல்னர உிரிணங்களுக்கும்) 
ககரடுக்க குறரணர் 

 

ਤਜ ਕ ਦੀ ਰਸ ਅਘਾਇ ॥ 

jis kaidee-ai rahai aghaa-ay. 
By His gifts one always remains satisfied, 

அபேலட தரிசுகபரல் எபேர் (ணிர்) ன்றும் றபேப்றபடன் இபேக்கறநரர். 
 

ਫਸੁਤਰ ਨ ਤਤਰਨਾ ਲਾਗ ਆਇ ॥ 

bahur na tarisnaa laagai aa-ay. 
and he is not enticed by worldly desires any more.  

ற்றும் அர்கள் உனகறல் ஆலசகபரல் சலகரிக்க தடுறல்லன. 
 

ਭਾਰ ਰਾਖ ਕ ਆਤ ॥ 

maarai raakhai ayko aap. 
God Himself destroys and preserves mortals. 

 lஇலநன் அத ணிர்கலப தரதுகரக்கறநரர் ற்றும் அறக்கறநரர். 
 

ਭਾਨੁਖ ਕ ਤਕਛੁ ਨਾਸੀ ਸਾਤਥ ॥ 

maanukh kai kichh naahee haath. 
Nothing at all is in the hands of the mortal. 

ணிர்கபின் லககபில் துறல்லன. 
 

ਤਤ ਕਾ ਸੁਕਭੁ ਫੂਤਝ ੁਖੁ ਸਇ ॥ 

tis kaa hukam boojh sukh ho-ay. 
Peace comes by understanding and accepting His Order. 

அபேலட ஆலல ற்தரலும் ற்றும் புரிந்து ககரள்ரலும் அலற 
பேகறநது. 
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ਤਤ ਕਾ ਨਾਭੁ ਰਖੁ ਕੁੰ ਤਠ ਰਇ ॥ 

tis kaa naam rakh kanth paro-ay. 
Therefore always keep His Name enshrined in your heart. 

ணத அபேலட ரத்ல ன்றும் உங்கள் இத்றல் திறஷ்லட 
கசய்பங்கள். 

 

ਤਭਤਰ ਤਭਤਰ ਤਭਤਰ ਰਬੁ ਇ ॥ 

simar simar simar parabh so-ay. 
Always remember God with love and devotion. 

இலநலண ன்றும் அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் 
ககரள்ளுங்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ਕਇ ॥੧॥ 

naanak bighan na laagai ko-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, no obstacle shall stand in your way. ||1|| 

 ஏ ரணக், ந் லடகளும் உங்களுலட தரலில் றற்தறல்லன. 
 

ਉਤਤਤ ਭਨ ਭਤਸ ਕਤਰ ਤਨਰੁੰਕਾਰ ॥ 

ustat man meh kar nirankaar. 
Praise the Formless God in your mind. 

உபேற்ந இலநலண உங்களுலட ணறல் புகழுங்கள். 
 

ਕਤਰ ਭਨ ਭਰ ਤਤ ਤਫਉਸਾਰ ॥ 

kar man mayray sat bi-uhaar. 
O my mind, make this your true deeds. 

ஏ ன் ணத, இலத உங்களுலட உண்லரண கசல்கள் ஆக்குங்கள். 
 

ਤਨਰਭਲ ਰਨਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ੀਉ ॥ 

nirmal rasnaa amrit pee-o. 
By partaking the nectar of Naam, your tongue (words) will become pure, 

 இலநணின் ரம் ன்னும் தலண சுலப்தரல், உங்களுலட ரக்கு 
(ரர்த்லகள்) தூய்லரணரக ரறுகறநது. 
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ਦਾ ੁਸਲਾ ਕਤਰ ਲ ਤਸ ਜੀਉ ॥ 

sadaa suhaylaa kar layhi jee-o. 
and your soul shall be peaceful forever. 

 ற்றும் உங்களுலட ஆன்ர ன்கநன்றும் அலறில் இபேக்கறநது. 
 

ਨੈਨਸੁ ਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

nainhu paykh thaakur kaa rang. 
With your eyes, see the wondrous play of the Master (God).  

உங்களுலட கண்கபரல், ஜரணரின் (இலநன்) இந் அறசத்க்க 
ரடகத்லப் தரபேங்கள். 

 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਤਫਨ ਬ ੁੰਗੁ ॥ 

saaDhsang binsai sabh sang. 
In the Company of the Holy, all one‟s worldly attachments vanish. 

புணிர்கபின் அபேகரலில், எபேரின் அலணத்து உனகறல் கரடர்புகளும் 
லநந்து ிடுகறன்நண. 

 

ਚਰਨ ਚਲਉ ਭਾਰਤਗ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ 

charan chala-o maarag gobind. 
With your feet, walk the Way of the Master of the universe.  

 உங்கள் கரல்கபரல் இந் திதஞ்சத்றன் ஜரணரின் தரலில் டந்து 
கசல்லுங்கள். 

 

ਤਭਟਤਸ ਾ ਜੀ ਸਤਰ ਤਫੁੰ ਦ ॥ 

miteh paap japee-ai har bind. 
By meditating on God even for a short time, all one‟s sins are eradicated. 
இலநலண சறநறது தம் ட்டுத றரணித்ரலும், எபேரின் அலணத்து 

தரங்களும் அறக்கப்தடுகறன்நண. 
 
 
 



226 
 

 

ਕਰ ਸਤਰ ਕਰਭ ਰਵਤਨ ਸਤਰ ਕਥਾ ॥ 

kar har karam sarvan har kathaa. 
With your hands, engage in divine deeds and with your ears listen to His 

praises.  
உங்களுலட லககபரல் புணி கசல்கலப கசய்பங்கள் ற்றும் 

உங்களுலட கரதுகபரல் அபேலட புகல தகளுங்கள். 
 

ਸਤਰ ਦਰਗਸ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਭਥਾ ॥੨॥ 

har dargeh nanak oojal mathaa. ||2|| 

O‟ Nanak, this way, one is honored in God‟s court. ||2|| 
ஏ ரணக், இந் றில் எபேர் இலநணின் ீற ன்நத்றல் 

றக்கப்தடுகறநரர். 
 

ਫਡਬਾਗੀ ਤ ਜਨ ਜਗ ਭਾਤਸ ॥ 

badbhaagee tay jan jag maahi. 
In this world, truly fortunate are those, 

அர்கள் இந் உனகத்றல் உண்லரண அறர்ஷ்டசரனறகள் ன்தர்கள், 
 

ਦਾ ਦਾ ਸਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਤਸ ॥ 

sadaa sadaa har kay gun gaahi. 
who sing the glorious praises of God, forever and ever. 

 ர் இலநணின் கறல ரய்ந் புகல ன்கநன்றும் தரடுகறநரர்கதபர, 
அர்கதப உண்லரண அறர்ஷ்டசரனறகள். 

 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਜ ਕਰਤਸ ਫੀਚਾਰ ॥ 

raam naam jo karahi beechaar. 
Those who reflect upon God's Name, 

ர் எபேர் இலநணின் ரத்ல றரணித்து திறதனறக்கறநரர்கதபர, 
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 ਧਨਵੁੰਤ ਗਨੀ ੁੰ ਾਰ ॥ 

say Dhanvant ganee sansaar. 
are truly considered spiritually wealthy in the world. 

அர்கள் உண்லில் ஆன்ீகத்றல் கசல்ந்ர்கபரக உனகறல் 
கபேப்தடுகறநரர்கள். 

 

ਭਤਨ ਤਤਨ ਭੁਤਖ ਫਲਤਸ ਸਤਰ ਭੁਖੀ ॥ 

man tan mukh boleh har mukhee. 
Those who with their soul, body, and tongue repeat God‟s Name,  

 ர் எபேர் இலநணின் ரத்ல ங்களுலட ஆன்ர, உடம்பு ற்றும் 
ரரல் உச்சரிக்கறநரர்கதபர, 

 

ਦਾ ਦਾ ਜਾਨਸੁ ਤ ੁਖੀ ॥ 

sadaa sadaa jaanhu tay sukhee. 
consider that they are always at peace. 

அர்கள் ன்றும் அலறதரடு இபேப்தரக கபேதுங்கள். 
 

ਕ ਕੁ ਕੁ ਛਾਨੈ ॥ 

ayko ayk ayk pachhaanai. 
The one who recognizes the One and only God, 

 ர் எபேர் எத இலநலண, அர் எபேத ன்தல அநறந்து 
ககரள்கறநரதர 

 

ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਸੁ ਝੀ ਜਾਨੈ ॥ 

it ut kee oh sojhee jaanai. 
understands this world and the next.  

 அர் இந் உனகத்லபம், அடுத்துள்ப உனகத்லபம் புரிந்து ககரள்கறநரர். 
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ਨਾਭ ੁੰ ਤਗ ਤਜ ਕਾ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ॥ 

naam sang jis kaa man maani-aa. 
The person whose mind is pleased while meditating on God‟s Name. 

ந் ணிரின் ணரணது இலநணின் ரத்ல றரணிப்தரல் கறழ்ச்சற 
அலடகறநதர, (இலநணின் ரத்றல் ணம் உள்ரங்கப்தட்ட எபேர்) 

 

ਨਾਨਕ ਤਤਨਤਸ ਤਨਰੁੰਜਨੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥ 

naanak tineh niranjan jaani-aa. ||3|| 

O, Nanak, that person has realized the immaculate God.||3|| 
ஏ ரணக், அந் ணிர் ரசற்ந இலநலண அநறந்து ககரள்கறநரர். 

 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਆਨ ਆੁ ੁਝ ॥ 

gur parsaad aapan aap sujhai. 
By Guru's Grace, one who gets to understand himself; 

குபேின் கபேலரல், ர் எபேர் ன்லணத புரிந்து ககரள்கறநரதர, 
 

ਤਤ ਕੀ ਜਾਨਸੁ ਤਤਰਨਾ ਫੁਝ ॥ 

tis kee jaanhu tarisnaa bujhai. 
consider that his urge to fulfil worldly desires is quenched. 

அர்கபின் உனகறல் ஆலசகலப பூர்த்ற கசய்து ககரள்ப தண்டி 
ஆர்ரணது ிகறநது. 

 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਸਤਰ ਸਤਰ ਜੁ ਕਸਤ ॥ 

saaDhsang har har jas kahat. 
In the Company of the Holy, one who sings the Praises of God, 

 புணிர்கபின் அபேகரலில் எபேர் இலநணின் புகலப் தரடுகறநரர். 
 

ਰਫ ਰਗ ਤ ਸੁ ਸਤਰ ਜਨੁ ਰਸਤ ॥ 

sarab rog tay oh har jan rahat. 
Such a devotee of God is saved from all kinds of ailments. 

இலநணின் அத்லக தக்ர்கள் அலணத்துிரண தரய்கபினறபேந்தும் 
கரப்தரற்நப்தடுகறநரர்கள். 
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ਅਨਤਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਵਲ ਫਖ੍੍ਾਨੁ ॥ 

an-din keertan kayval bakh-yaan. 
The one who always sings the praises of God,  

 கரபேர் இலநணின் புகல ன்கநன்றும் தரடுகறநரர்கதபர, 
 

ਤਗਰਸਤ ਭਤਸ ਈ ਤਨਰਫਾਨੁ ॥ 

garihsat meh so-ee nirbaan. 
is detached (from Maya) while still living in the household. 

 அர்கள் குடும்த சூழ்றலனில் ரழ்ந்து ககரண்டு இபேக்கும்ததரத, 
ரத்றன் தந்த்றல் இபேந்து ிடுதடுகறநரர்கள். 

 

ਕ ਊਤਰ ਤਜੁ ਜਨ ਕੀ ਆਾ ॥ 

ayk oopar jis jan kee aasaa. 
One who pins all his hopes only onGod, 

ர் எபேர் ன்னுலட அலணத்து ம்திக்லகலபம் இலநன் தல் 
ட்டும் லக்கறநரதர, 

 

ਤਤ ਕੀ ਕਟੀ ਜਭ ਕੀ ਪਾਾ ॥ 

tis kee katee-ai jam kee faasaa. 
the noose of death is cut away and is saved from the cycles of birth and 

death.  
அர்களுக்கு இநப்பு ன்ந கிறு அறுக்கப்தட்டு, அர்கள் திநப்பு இநப்பு ன்ந 

சக்கத்றனறபேந்து கரப்தரற்நப்தடுகறநரர்கள். 
 

ਾਰਫਰਸਭ ਕੀ ਤਜੁ ਭਤਨ ਬੂਖ ॥ 

paarbarahm kee jis man bhookh. 
One whose mind craves for the union with God, 

 ர் எபேரின் ணது இலநனுடன் இலற்கரக ங்குகறநதர, 
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ਨਾਨਕ ਤਤਤਸ ਨ ਲਾਗਤਸ ਦੂਖ ॥੪॥ 

naanak tiseh na laageh dookh. ||4|| 

O‟ Nanak, that person is never afflicted with any sorrow. ||4|| 
 ஏ ரணக், அந் ணின் ந் துன்தத்ரலும் ன்றும் தரறக்கப்தடுறல்லன. 

 

ਤਜ ਕਉ ਸਤਰ ਰਬੁ ਭਤਨ ਤਚਤਤ ਆਵ ॥ 

jis ka-o har parabh man chit aavai. 
The one who always remembers God in his mind, 

ர் எபேர் இலநலண ன்னுலட ணறல் ன்றும் றலணில் 
ககரள்கறநரதர, 

 

 ੁੰ ਤੁ ੁਸਲਾ ਨਸੀ ਡੁਲਾਵ ॥ 

so sant suhaylaa nahee dulaavai. 
that Saint is always at peace and never wavers. 

அந் சரதுக்கள் ன்றும் அலறிலும் ற்றும் ன்றும் டுரநரலும் 
இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਤਜੁ ਰਬੁ ਅੁਨਾ ਤਕਰਾ ਕਰ ॥ 

jis parabh apunaa kirpaa karai. 
The one upon whom God has granted his Grace,  

ர் எபேரின் ீது இலநன் ன்னுலட கபேலல அபேளுகறநரதர, 
 

 ਵਕੁ ਕਸੁ ਤਕ ਤ ਡਰ ॥ 

so sayvak kaho kis tay darai. 
say, who should that true servant of God be afraid of?  

 கசரல்லுங்கள், இலநனுலட உண்லரண தசகர் ரரிடம் தப்தட 
தண்டும்? 
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ਜਾ ਾ ਤਾ ਤਦਰਟਾਇਆ ॥ 

jaisaa saa taisaa daristaa-i-aa. 
Such a person is able to visualize God as He is, 

 அத்லக ணிர்கள் அர்கலபப்ததரனத இலநலண உபேகம் கசய்து 
கர இலும். 

 

ਅੁਨੇ ਕਾਰਜ ਭਤਸ ਆਤ ਭਾਇਆ ॥ 

apunay kaaraj meh aap samaa-i-aa. 
He Himself is pervading in His creation.  

 அர் அபேலட தலடப்புகபில் தி இபேக்கறநரர். 
 

ਧਤ ਧਤ ਧਤ ੀਤਝਆ ॥ 

soDhat soDhat soDhat seejhi-aa. 
by reflecting over and over again, he ultimately succeeds in 

understanding, 
அலப்தற்நற அர்கள் ீண்டும் ீண்டும் சறந்றப்தரல், அர்கள் இறுறில் 

புரிந்து ககரள்றல் கற்நற அலடகறநரர்கள். 
 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਤਤੁ ਬੁ ਫੂਤਝਆ ॥ 

gur parsaad tat sabh boojhi-aa. 
and by the Guru‟s Grace, he understands the reality of God and His 

creation.  
ற்றும் குபேின் கபேலரல், அர்கள் இலநணின் ரர்த் 

ன்லலபம், அபேலட தலடப்புகபின் உண்ல ன்லலபம் புரிந்து 
ககரள்கறநரர்கள். 

 

ਜਫ ਦਖਉ ਤਫ ਬੁ ਤਕਛੁ ਭੂਲੁ ॥ 

jab daykh-a-u tab sabh kichh mool. 
When I look, then I see God at the root of everything. 

ரன் தரர்க்கும்ததரது, அலணத்றலுத இலநதண அடிதரக ணக்கு 
கரிகறநரர். 
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ਨਾਨਕ  ੂਖਭੁ ਈ ਅਥੂਲੁ ॥੫॥ 

naanak so sookham so-ee asthool. ||5|| 

O‟ Nanak, it is He who is intangible, and it is He who is tangible. ||5|| 
ஏ ரணக், அத உபேற்நரகவும் இபேக்கறநரர் ற்றும் அத உபேம் 

உலடரகவும் இபேக்கறநரர். (கரக்கூடி உனகபம் அத, தலும் 
தக்கூடி எபிபம் அத) 

 

ਨਸ ਤਕਛੁ ਜਨਭ ਨਸ ਤਕਛੁ ਭਰ ॥ 

nah kichh janmai nah kichh marai. 
Nothing is born, and nothing dies.  

 துவும் திநப்தறல்லன ற்றும் துவும் இநப்தறல்லன. 
 

ਆਨ ਚਤਲਤੁ ਆ ਸੀ ਕਰ ॥ 

aapan chalit aap hee karai. 
He Himself stages His own play. 

அத அபேலட கசரந் ரடகத்ல டத்துகறநரர். 
 

ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਤਦਰਤਟ ਅਨਤਦਰਤਟ ॥ 

aavan jaavan darisat an-darisat. 
All births and deaths, seen and unseen, 

அலணத்து திநப்புகளும் இநப்புகளும் தரர்க்கப்தடுகறநது ற்றும் 
தரர்க்கப்தடரரக இபேக்கறநது. 

 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਬ ਤਰਤਟ ॥ 

aagi-aakaaree Dhaaree sabh sarisat. 
God has made this entire world obedient to His Will.  

 இலநன் இந் கரத் உனகத்லபம் ன்னுலட ிபேப்தத்றற்தகற்த 
கலழ்தடிலுடன் டத்துகறநரர். 
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ਆ ਆਤ ਗਲ ਭਤਸ ਆਤ ॥ 

aapay aap sagal meh aap. 

He is all by himself, and pervades in all. 

அர் ணித்து இபேக்கறநரர் ற்றும் அலணத்றலும் தி இபேக்கறநரர். 
 

ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਤ ਰਤਚ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥ 

anik jugat rach thaap uthaap. 

In countless ways, He creates and destroys the universe. 

ண்ற்ந றகபில் அர் இந் திதஞ்சத்ல உபேரக்குகறநரர் ற்றும் 
அறக்கறநரர். 

 

ਅਤਫਨਾੀ ਨਾਸੀ ਤਕਛੁ ਖੁੰ ਡ ॥ 

abhinaasee naahee kichh khand. 

He is Imperishable; and nothing of Him perishes.  
அர் ன்றும் அறற்நர் ற்றும் அபேலட துவுத 

அறக்கப்தடுறல்லன 

 

ਧਾਰਣ ਧਾਤਰ ਰਤਸ ਫਰਸਭੁੰ ਡ ॥ 

Dhaaran Dhaar rahi-o barahmand. 

He Himself is planning and supporting the universe. 

அத இந் திதஞ்சத்ல றட்டறடுகறநரர் ற்றும் தரதுகரக்கறநரர். 
 

ਅਲਖ ਅਬਵ ੁਰਖ ਰਤਾ ॥ 

alakh abhayv purakh partaap. 

Incomprehensible and unfathomable is the Glory of God. 
இலநணின் கறலல புரிந்துககரள்ப படிரது ற்றும் ிரிக்க 

படிரது. 
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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|| 
 ஏ ரணக், அர் ஊக்கப்தடுத்துகறநரர், அணரதனத ரம் அல றரணம் 

கசய்கறதநரம். 
 

ਤਜਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ੁ ਬਾਵੁੰ ਤ ॥ 

jin parabh jaataa so sobhaavant. 

Those who have realized God are glorious.  
ர் எபேர் இலநலண அநறந்து ககரள்கறநரர்கதபர, அர்கள் கறல 

ரய்ந்ர் ஆகறநரர்கள். 
 

ਗਲ ੁੰ ਾਰੁ ਉਧਰ ਤਤਨ ਭੁੰ ਤ ॥ 

sagal sansaar uDhrai tin mant. 

Their teachings save the entire world from the vices. 
அர்களுலட ததரலணகபரல் இந் கரத் உனகபம் ீ 

எழுக்கத்றனறபேந்து கரப்தரற்நப்தடுகறநது. 
 

ਰਬ ਕ ਵਕ ਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥ 

parabh kay sayvak sagal uDhaaran. 

God's devotees are able to redeem everybody from vices. 
 இலநணின் தக்ர்கபரல் அலணலபம் ீ எழுக்கத்றனறபேந்து ீட்க 

படிகறநது. 
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ਰਬ ਕ ਵਕ ਦੂਖ ਤਫਾਰਨ ॥ 

parabh kay sayvak dookh bisaaran. 

God's servants are capable of eliminating sorrows of everybody.  
இலநனுலட தசகர்கபரல் அலணரின் துக்கத்லபம் ீக்க படிகறநது. 

 

ਆ ਭਤਲ ਲ ਤਕਰਾਲ ॥ 

aapay mayl la-ay kirpaal. 

The Merciful God Himself unites them with Him. 
கபேலபள்ப இலநன் அத ன்னுடன் அர்கலப இலத்துக் 

ககரள்கறநரர். 
 

ਗੁਰ ਕਾ ਫਦੁ ਜਤ ਬ ਤਨਸਾਲ ॥ 

gur kaa sabad jap bha-ay nihaal. 

By lovingly meditating on the Guru‟s Word, they feel delighted. 

குபேின் ரர்த்லகலப அன்ததரடு றரணிப்தரல், அர்கள் கதபேம் 
கறழ்ச்சறல உர்கறநரர்கள். 

 

ਉਨ ਕੀ ਵਾ ਈ ਲਾਗ ॥ 

un kee sayvaa so-ee laagai. 

He alone gets to serve those devotees of God, 
அர்கள் ட்டுத இலநணின் அத்லக தக்ர்களுக்கு தசல 

கசய்கறநரர்கள். 
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ਤਜ ਨ  ਤਕਰਾ ਕਰਤਸ ਫਡਬਾਗ ॥ 

jis no kirpaa karahi badbhaagai. 

Who has good fortune and is blessed by You. 

பேக்கு ல்ன அறர்ஷ்டம் உள்பதர, ர் உங்கபரல் ஆசலர்றக்க 
தடுகறநரதர, 

 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਾਵਤਸ ਤਫਰਾਭੁ ॥ 

naam japat paavahi bisraam. 

By lovingly meditating on God‟s Name, the devotees obtain peace. 
இலநணின் ரத்ல அன்ததரடு றரணிப்தரல், அந் தக்ர்கள் 

அலறல கதறுகறநரர்கள். 
 

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|| 
ஏ ரணக், அத்லக ணிர்கலப றகச் சறநந்ர்கபரக ரிரல 

அபிபங்கள். 
 

ਜ ਤਕਛੁ ਕਰ ੁ ਰਬ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

jo kichh karai so parabh kai rang. 

Whatever a devotee does, is out of love for God, 
தக்ர்கள் ல கசய்ரலும் இலநணின் தல் உள்ப அன்தரல் ட்டுத 

கசய்கறநரர்கள். 
 

ਦਾ ਦਾ ਫ ਸਤਰ ੁੰ ਤਗ ॥ 

sadaa sadaa basai har sang. 

and he always remains in the presence of God. 

அர் ன்றும் இலநணின் சந்றரணத்றல் றலனத்து றற்கறநரர். 
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ਸਜ ੁਬਾਇ ਸਵ  ਸਇ ॥ 

sahj subhaa-ay hovai so ho-ay. 

Whatever happens intuitively, he accepts it as God‟s will 
ன்ண டந்ரலும் அது இலநணின் ிபேப்தம் ண அர்கள் உள்ளுர்ில் 

ற்றுக் ககரள்கறநரர்கள். 
 

ਕਰਣਸਾਰੁ ਛਾਣ ਇ ॥ 

karnaihaar pachhaanai so-ay. 

and acknowledges Him as the Creator.  

அர் இலநதண தலடப்தரபி ண புரிந்து ககரள்கறநரர். 
 

ਰਬ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਭੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥ 

parabh kaa kee-aa jan meeth lagaanaa. 

The devotees gladly accept whatever God does,  
தக்ர்கள் இலநன் ல கசய்ரலும் சந்தரத்தரடு 

ற்றுக்ககரள்கறநரர்கள். 
 

ਜਾ ਾ ਤਾ ਤਦਰਟਾਨਾ ॥ 

jaisaa saa taisaa daristaanaa. 

because He appears to them just as He is. 

 கணன்நரல் அர்களுக்கு அர் வ்ரறு இபேக்கறநரதர, அத ததரல் 
தரற்நம் அபிக்கறநரர். 

 

ਤਜ ਤ ਉਜ ਤਤੁ ਭਾਤਸ ਭਾ ॥ 

jis tay upjay tis maahi samaa-ay. 

From whom they are born, they stay immersed in Him. 
ரரிடறபேந்து அர்கள் திநந்ரர்கதபர, அரிடத அர்கள் இலகறநரர்கள். 



238 
 

 

ਇ ੁਖ ਤਨਧਾਨ ਉਨਸੂ ਫਤਨ ਆ ॥ 

o-ay sukh niDhaan unhoo ban aa-ay. 

They become the treasure of peace and they alone are worthy of this 

status. 

அர்கள் அலறின் கதரக்கறரக ரறுகறநரர்கள். அர்கள் ட்டுத இந் 
அந்ஸ்துக்கு குறரணர்கள். 

 

ਆ ਕਉ ਆਤ ਦੀਨ  ਭਾਨੁ ॥ 

aapas ka-o aap deeno maan. 

God gives honor to Himself by honoring the devotees. 
இலநன் தக்ர்கலப றப்தன் பனம் ணக்தக ரிரலல அபித்து 

ககரள்கறநரர். 
 

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||  
ஏ ரணக், இலநலணபம் அபேலட தக்லபம் என்நரகவும், எத 

ததரனவும் றலணத்துக் ககரள்ளுங்கள். 
 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 

Shalok: 

சதனரக் 
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ਰਫ ਕਲਾ ਬਰੂਰ ਰਬ ਤਫਰਥਾ ਜਾਨਨਸਾਰ ॥ 

sarab kalaa bharpoor parabh birthaa jaananhaar. 

God is totally imbued with all powers; He is the Knower of our pains and 

sorrows. 

இலநன் பழுதுரக அலணத்து சக்றகபிலும் பழ்கற இபேக்கறநரர். அர் 
ம்பலட னறகலபபம், துக்கங்கலபபம் அநறந்ர். 

 

ਜਾ ਕ ਤਭਰਤਨ ਉਧਰੀ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਫਤਲਸਾਰ ॥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|| 
ஏ ரணக், தரத்ரிற்கு ரம் ம்ல அர்ப்திப்ததரம். அல ரம் 
றரணிப்தரல் ீ எழுக்கங்கபினறபேந்து ரம் கரப்தரற்நதடுகறதநரம். 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 

Ashtapadee: 

அஷ்டதற 

ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਸਾਰ ਗੁਾਲ ॥ 

tootee gaadhanhaar gopaal. 

God Himself is capable of reuniting our alienated heart with Him. 

இலநன் ம்பலட அன்ணி தடுத்ப்தட்ட இத்லபம் ன்னுடன் 
இலத்துக் ககரள்ளும் ஆற்நல் உலடர். 

 

ਰਫ ਜੀਆ ਆ ਰਤਤਾਲ ॥ 

sarab jee-aa aapay partipaal. 

He Himself looks after all beings. 

அர் அரகத அலணத்து உிரிணங்கலபபம் தரர்த்துக்ககரள்கறநரர். 
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ਗਲ ਕੀ ਤਚੁੰ ਤਾ ਤਜੁ ਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

sagal kee chintaa jis man maahi., 

God has the care of all in His mind.  
 இலநனுலட ணறல் அலணத்து உிரிணங்கலபப் தற்நற கணபம் 

இபேக்கறநது. 
 

ਤਤ ਤ ਤਫਰਥਾ ਕਈ ਨਾਤਸ ॥ 

tis tay birthaa ko-ee naahi. 

No one is turned away from Him.  

அரிடம் இபேந்து ரபேம் ினகுறல்லன. 

ਰ ਭਨ ਭਰ ਦਾ ਸਤਰ ਜਾਤ ॥ 

ray man mayray sadaa har jaap. 

O‟ my mind, always lovingly remember God. 
ஏ ன் ணத, ன்றும் இலநலண அன்ததரடு றலணில் ககரள்ளுங்கள். 

 

ਅਤਫਨਾੀ ਰਬੁ ਆ ਆਤ ॥ 

abhinaasee parabh aapay aap. 

The Imperishable God is all in all. 

அறர இலநதண அலணத்தும் ஆரர் ற்றும் அலணத்றலும் அத 
இபேக்கறநரர். 

 

ਆਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਸਇ ॥ 

aapan kee-aa kachhoo na ho-ay. 

By one's own actions, nothing is accomplished,  
 எபேரின் கசரந் கசல்கபரல் துவும் படிவு கதறுறல்லன.(அரது 

உிரிணம் ணது கசரந் பற்சறரல் கசய்ப்தடும் ந் தலனபம் படிவு 
கதறுறல்லன) 
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ਜ ਉ ਰਾਨੀ ਲਚ ਕਇ ॥ 

jay sa-o paraanee lochai ko-ay. 

even though the mortal may wish it so, hundreds of times. 
ணிர்கள் தறு டங்கு ஆலசப்தட்டரலும் கூட, 

 

ਤਤੁ ਤਫਨੁ ਨਾਸੀ ਤਰ ਤਕਛੁ ਕਾਭ ॥ 

tis bin naahee tayrai kichh kaam. 

Besides Him, nothing else is of real use to you. 
 அல ி ற்ந துவும் உங்களுக்கு உண்லரக 

உததரகப்தடுறல்லன. 
 

ਗਤਤ ਨਾਨਕ ਜਤ ਕ ਸਤਰ ਨਾਭ ॥੧॥ 

gat naanak jap ayk har naam. ||1|| 

O‟ Nanak, you would be saved only by meditating on God‟s Name. ||1|| 
ஏ ரணக், ீங்கள் இலநணின் ரத்ல றரணிப்தரல் ட்டுத 

கரப்தரற்நப்தடுரீ்கள். 
 

ਰੂਵੁੰ ਤੁ ਸਇ ਨਾਸੀ ਭਸ ॥ 

roopvant ho-ay naahee mohai. 

One who is good-looking should not be vain;  
ர் எபேர் அகரண தரற்நம் உலடரக உள்பரதர, அர் அறல் 

கதபேலப்தடுது ணீ். 

ਰਬ ਕੀ ਜਤਤ ਗਲ ਘਟ ਸ ॥ 

parabh kee jot sagal ghat sohai. 

because God‟s light is shining in everyone. 

கணணில் இலநணின் எபிரணது அலணரிடத்றலும் திகரசறக்கறநது. 
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ਧਨਵੁੰਤਾ ਸਇ ਤਕਆ ਕ ਗਰਫ ॥ 

Dhanvantaa ho-ay ki-aa ko garbai. 

Why should anyone be arrogant of being rich? 
ரன் றகுந் தக்கரர் ன்று எபேர் ன் ஆம் ககரள்ப தண்டும்? 

 

ਜਾ ਬੁ ਤਕਛੁ ਤਤ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਫ ॥ 

jaa sabh kichh tis kaa dee-aa darbai. 

When all riches are His gifts. 
அலணத்து கசல்ங்களும் அபேலட தரிசுகபரக இபேக்கும்ததரது, ரம் ன் 

ஆம் ககரள்ப தண்டும் 

 

ਅਤਤ ੂਰਾ ਜ ਕਊ ਕਸਾਵ ॥ 

at sooraa jay ko-oo kahaavai. 

If one calls oneself extremely brave, 
ர் எபேர் ன்லணத்ரதண றகுந் லரிரணரக கூநறக்ககரள்கறநரதர, 

 

ਰਬ ਕੀ ਕਲਾ ਤਫਨਾ ਕਸ ਧਾਵ ॥ 

parabh kee kalaa binaa kah Dhaavai. 

he should realize that without the gift of God's Power, what can he do? 
இலநனுலட சக்ற ன்னும் தரிசு இல்னரல் ன்ணரல் ன்ண கசய் 

இலும் ன்தல ணிர் உ தண்டும். 
 

ਜ ਕ ਸਇ ਫਸ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 

jay ko ho-ay bahai daataar. 

One who gives charity and then brags about becoming a benefactor,  
ர் எபேர் ர்ம் அபித்துிட்டு, ரன் ர்ம் கசய்ல தற்நறபம், 

ககரலடரபி ன்தலபம் தலநசரற்றுகறநரதர, 
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ਤਤੁ ਦਨਸਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥ 

tis daynhaar jaanai gaavaar. 

such fool should recognize that God is the only benefactor of all.  

 அத்லக பட்டரள்கள், இலநன் ட்டுத அலணபேக்கும் ககரலடரபி 
ன்தல அநறந்து ககரள்ப தண்டும். 

ਤਜੁ ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਤੂਟ ਸਉ ਰਗੁ ॥ 

jis gur parsaad tootai ha-o rog. 

By the Guru's Grace, whose malady of ego is cured, 
 குபேின் கபேலரல், பேலட கர்ம் னும் தரய் 

குப்தடுத்தடுகறநதர, 
 

ਨਾਨਕ  ਜਨੁ ਦਾ ਅਰਗੁ ॥੨॥ 

naanak so jan sadaa arog. ||2|| 

O‟ Nanak, that person is forever spiritually healthy. ||2|| 
ஏ ரணக், அந் ணிர் ஆன்ீகத்றல் ன்கநன்றும் ஆதரக்கறரக 

இபேக்கறநரர். 
 

ਤਜਉ ਭੁੰਦਰ ਕਉ ਥਾਭ ਥੁੰ ਭਨੁ ॥ 

ji-o mandar ka-o thaamai thamman. 

just as a pillar supports the roof of a house,  
 வ்ரறு டீ்டின் தூண் தற்கூலல ரங்குகறநதர, 

 

ਤਤਉ ਗੁਰ ਕਾ ਫਦੁ ਭਨਤਸ ਅਥੁੰਭਨੁ ॥ 

ti-o gur kaa sabad maneh asthamman. 

similarly the Guru‟s word provides support to the mind. 

 அதததரல் குபேின் ரர்த்லகள் ணறற்கு ஆல அபிக்கறநது. 
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ਤਜਉ ਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚਤੜ ਤਰ ॥ 

ji-o paakhaan naav charh tarai. 

Just as a stone placed in a boat crosses over the river, 
 வ்ரறு தடகறல் லக்கப்தட்ட கல்னரணது றல கடந்து கசல்கறநதர, 

 

ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਤਨਤਰ ॥ 

paraanee gur charan lagat nistarai. 

Similarly by closely following the Guru‟s teachings eve a stone hearted 

mortal crosses over the worldly ocean of vices. 

அதததரல் குபேின் ததரலணகலப கணரக தின்தற்றுரல், கல் இம் 
ககரண்ட ணிர் கூட ீ எழுக்கங்கள் றலநந் உனகம் ன்னும் கடலனக் 

கடந்து கசல்கறநரர் 

 

ਤਜਉ ਅੁੰ ਧਕਾਰ ਦੀਕ ਰਗਾੁ ॥ 

ji-o anDhkaar deepak pargaas. 

Just as darkness gets illuminated by the lamp,  
 வ்ரறு ிபக்கு ற்றுரல் இபேபரணது எபிர்கறநதர, 

 

ਗੁਰ ਦਰਨੁ ਦਤਖ ਭਤਨ ਸਇ ਤਫਗਾੁ ॥ 

gur darsan daykh man ho-ay bigaas. 

similarly the mind gets delighted, beholding the Guru‟s sight.  

அதததரல் குபேின் தரற்நத்ல தரர்ப்தரல், ணது கறழ்ச்சற அலடகறநது. 
 

ਤਜਉ ਭਸਾ ਉਤਦਆਨ ਭਤਸ ਭਾਰਗੁ ਾਵ ॥ 

ji-o mahaa udi-aan meh maarag paavai. 

Just as someone finds a path through the great wilderness,  
வ்ரறு அடர்ந் கரட்டில் எபேர் தரலல கண்டுதிடிக்கறநரதர, 
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ਤਤਉ ਾਧੂ ੁੰ ਤਗ ਤਭਤਲ ਜਤਤ ਰਗਟਾਵ ॥ 

ti-o saaDhoo sang mil jot paragtaavai. 

Similarly divine light becomes manifest in the company of the Saints. 

அதததரல் சரதுக்கபின் அபேகரலில் புணி எபி திகரசரக எபிர்கறநது. 
 

ਤਤਨ ੁੰ ਤਨ ਕੀ ਫਾਛਉ ਧੂਤਰ ॥ 

tin santan kee baachha-o Dhoor. 

I seek the humble service of those Saints;  

அத்லக சரதுக்கபின் ரழ்ந் தசலல ரன் தண்டுகறதநன்.  
(அந் புணிர்கபின் கரல்கபின் தூசறல ரன் தகட்கறதநன்). 

 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਸਤਰ ਲਚਾ ੂਤਰ ॥੩॥ 

naanak kee har lochaa poor. ||3|| 

O‟ God, please fulfill this desire of Nanak ||3||  
 ஏ இலநதண, ரணக்கறன் இந் ஆலசல வுகசய்து றலநதற்றுங்கள். 

 

ਭਨ ਭੂਰਖ ਕਾਸ ਤਫਲਲਾਈ ॥ 

man moorakh kaahay billaa-ee-ai. 

O‟ my foolish mind, why do you cry and moan? 
ஏ ன் பட்டரள் ணத, ீ ன் அழுகறநரய் ற்றும் புனம்புகறநரய்? 

 

 

 

ੁਰਫ ਤਲਖ ਕਾ ਤਲਤਖਆ ਾਈ ॥ 

purab likhay kaa likhi-aa paa-ee-ai. 
You receive whatever is preordained, based upon your previous deeds. 

உங்களுலட கடந்கரன கசல்கலப அடிப்தலடரகக் ககரண்டு து பன்தத 
ழுப்தட்டதர, அதுத உங்களுக்கு கறலடக்கறநது. 
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ਦੂਖ ੂਖ ਰਬ ਦਵਨਸਾਰੁ ॥ 

dookh sookh parabh dayvanhaar. 
God is the Giver of pain and pleasure. 

 இலநதண இன்தத்லபம், துன்தத்லபம் ககரடுப்தர். 
 

ਅਵਰ ਤਤਆਤਗ ਤੂ ਤਤਤਸ ਤਚਤਾਰੁ ॥ 

avar ti-aag too tiseh chitaar. 
Therefore, relinquish the support of others and lovingly remember Him 

alone. 
 ணத ற்நர்கபின் ஆல லகிட்டு ிட்டு, இலநலண ட்டும் 

அன்ததரடு றலணில் ககரள்ளுங்கள். 
 

ਜ ਕਛੁ ਕਰ ਈ ੁਖੁ ਭਾਨੁ ॥ 

jo kachh karai so-ee sukh maan. 
Take comfort in whatever He does.  

அர் ல கசய்ரலும் அல ஆணந்த்தரடு டுத்துக்ககரள்ளுங்கள். 
 

ਬੂਲਾ ਕਾਸ ਤਪਰਤਸ ਅਜਾਨ ॥ 

bhoolaa kaahay fireh ajaan. 
O‟ ignorant one, why are you wandering around? 

ஏ அநறரல உலடத, ீங்கள் ன் சுற்நறறரிகறநரர்கள்? (ீங்கள் ன் 
நக்கறநரீ்கள்?) 

 

ਕਉਨ ਫਤੁ ਆਈ ਤਰ ੁੰਗ ॥ 

ka-un basat aa-ee tayrai sang. 
What things did you bring with you? 

 உங்களுடன் ந் கதரபேட்கலப ீங்கள் ககரண்டு ந்ீர்கள்? 

ਲਤਟ ਰਤਸ ਰਤ ਲਬੀ ਤੁੰਗ ॥ 

lapat rahi-o ras lobhee patang. 
O greedy moth, you are getting engrossed in worldly pleasures.  

ஏ ததரலச ககரண்ட பூச்சறத, ீங்கள் உனகறல் இன்தங்களுடன் பழுதும் 
பழ்கற இபேக்கறநரீ்கள். 
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ਰਾਭ ਨਾਭ ਜਤ ਤਸਰਦ ਭਾਤਸ ॥ 

raam naam jap hirday maahi. 
Meditate on God‟s Name in your heart. 

உங்களுலட இத்றல் இலநணின் ரத்ல றரணிபங்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਤਤ ਤੀ ਘਤਰ ਜਾਤਸ ॥੪॥ 

naanak pat saytee ghar jaahi. ||4|| 

O Nanak, thus you shall return to divine home with honor. ||4||  
ஏ ரணக், ஆனரல் ீங்கள் புணி டீ்டிற்கு (றுலின் டீ்டிற்கு) 

ரிரலதரடு றபேம்புகறநரீ்கள். 
 

ਤਜੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲ ਤਨ ਤੂ ਆਇਆ ॥ 

jis vakhar ka-o lain too aa-i-aa. 
The wealth of Naam, for which you have come to this world,  

இலநணின் ரம் னும் கசல்த்ல கதறுற்தக, இந் உனகறற்கு ீங்கள் 
ந்துள்பரீ்கள். 

 

ਰਾਭ ਨਾਭੁ ੁੰ ਤਨ ਘਤਰ ਾਇਆ ॥ 

raam naam santan ghar paa-i-aa. 
that wealth of God‟s Name is received in the holy congregation. 

அந் இலநணின் ரம் ன்னும் கசல்ம் ஆன்ீக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) 
கதநப்தடுகறநது. 

 

ਤਤਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ਲਸੁ ਭਨ ਭਤਲ ॥ 

taj abhimaan layho man mol. 
Renounce egotistical pride from your mind and in exchange buy the 

wealth of God‟s Name. 
கர்ம் ன்ந கதபேலல உங்களுலட ணறல் இபேந்து துநந்துிட்டு, 

ரநரக இலநணின் ரம் னும் கசல்த்ல ரங்குங்கள். 
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ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਤਸਰਦ ਭਤਸ ਤਤਲ ॥ 

raam naam hirday meh tol. 
Enshrine God‟s Name in your heart. 

இலநணின் ரத்ல உங்களுலட இத்றல் திறஷ்லட (தசரறக்க) 
கசய்பங்கள். 

 

ਲਾਤਦ ਖ ੁੰ ਤਸ ੁੰ ਤਗ ਚਾਲੁ ॥ 

laad khayp santeh sang chaal. 
Load up this wealth of Naam by Lovingly meditate on God‟s Name in the 

holy congregation, 
ஆன்ீக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) இலநணின் ரத்ல அன்ததரடு 
றரணித்து, இலநணின் ரம் ன்ந இந் கசல்த்ல தசகரித்து 

லபங்கள். 
 

ਅਵਰ ਤਤਆਤਗ ਤਫਤਖਆ ਜੁੰਜਾਲ ॥ 

avar ti-aag bikhi-aa janjaal. 
and discard all other worldly entanglements. 

 ற்ந அலணத்து உனகறல் திலப்புகலபபம் ிட்டுிடுங்கள். 
 

ਧੁੰ ਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ਕਸ ਬੁ ਕਇ ॥ 

Dhan Dhan kahai sabh ko-ay. 
If you do this, everyone will praise you, 

இல ீங்கள் கசய்ரல், அலணபேத உங்கலபப் புகழ்ரர்கள். 
 

ਭੁਖ ਊਜਲ ਸਤਰ ਦਰਗਸ ਇ ॥ 

mukh oojal har dargeh so-ay. 
and you shall be received with honor in God‟s court. 

ற்றும் ீங்கள் இலநனுலட ீறன்நத்றல் ரிரலதரடு 
ற்றுக்ககரள்ப தடுரீ்கள். 
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ਇਸੁ ਵਾਾਰੁ ਤਵਰਲਾ ਵਾਾਰ ॥ 

ih vaapaar virlaa vaapaarai. 
But only a rare person engages in meditation on God‟s Name. 

 இபேப்தினும் அரி ணிர் ட்டுத இலநணின் ரத்ல றரணம் 
கசய்றல் ஈடுதடுகறநரர். 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਦ ਫਤਲਸਾਰ ॥੫॥ 

naanak taa kai sad balihaarai. ||5|| 

O‟ Nanak, I am forever dedicated to such a person. ||5|| 
ஏ ரணக், ரன் ன்கநன்றும் அத்லக ணிபேக்கு ன்லண 

அர்ப்திக்கறதநன். 
 

ਚਰਨ ਾਧ ਕ ਧਇ ਧਇ ੀਉ ॥ 

charan saaDh kay Dho-ay Dho-ay pee-o. 
Follow the words of the Saintswith utmost humility and obedience.  
சரதுக்கபின் ரர்த்லகலப றகவும் ரழ்லபடனும், கலழ்தடிலுடனும் 
தின்தற்றுங்கள். புணிர்கபின் கரல்கலபக் கழுி (ரம் ஜல் குடிக்கவும்). 

 

ਅਰਤ ਾਧ ਕਉ ਅਨਾ ਜੀਉ ॥ 

arap saaDh ka-o apnaa jee-o. 
Surrender your soul to the Guru. 

 உங்களுலட ஆன்ரல குபேிடம் சர்ப்திபங்கள். 
 

ਾਧ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਰਸੁ ਇਨਾਨੁ ॥ 

saaDh kee Dhoor karahu isnaan. 
Take cleansing bath by sincerely accepting the the Guru‟s teachings.  

 குபேின் ததரலணகலப கணத்துடன் ற்று,(கரனறன் தூசறில்) உடம்லதபம் 
ஆன்ரலபம் தூய்லப்தடுத்தும் குபில் டுங்கள். 

 

ਾਧ ਊਤਰ ਜਾਈ ਕੁਰਫਾਨੁ ॥ 

saaDh oopar jaa-ee-ai kurbaan. 
Dedicate your life to the Guru. 

குபேிற்கு உங்களுலட ரழ்க்லகல அர்ப்திபங்கள். 
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ਾਧ ਵਾ ਵਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥ 

saaDh sayvaa vadbhaagee paa-ee-ai. 
The Guru‟s teaching is received by great fortune 

குபேின் ததரலணகள் றகுந் அறர்ஷ்டத்ரல் கதநப்தடுகறநது. 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਸਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈ ॥ 

saaDhsang har keertan gaa-ee-ai. 
God‟s praises can be sung only in the holy congregation. 

 ஆன்றக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) ட்டுத இலநணின் புகழ்கள் 
தரடப்தடுகறன்நண. 

 

ਅਤਨਕ ਤਫਘਨ ਤ ਾਧੂ ਰਾਖ ॥ 

anik bighan tay saaDhoo raakhai. 
The Saint saves us from all sorts of dangers in our spiritual journey.  

 ம்பலட ஆன்ீக தத்றல் பேம் அலணத்து ிரண ஆதத்துகபில் 
இபேந்தும் சரது ம்ல தரதுகரக்கறநரர். 

 

ਸਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰੁ ਚਾਖ ॥ 

har gun gaa-ay amrit ras chaakhai. 
He who sings the praises of God tastes the nectar of Naam. 

 ர் எபேர் இலநணின் புகல தரடுகறநரர்கதபர, அர்கள் இலநணின் 
ரம் ன்னும் அறர்த்ல சுலக்கறநரர்கள். 

 

ਟ ਗਸੀ ੁੰ ਤਸ 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, 
கரபேர் சரதுின் ஆல றர்தரர்த்து அர்கபின் தரதுகரப்லத தடி 

பேகறநரர்கதபர, 
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ਰਫ ੂਖ ਨਾਨਕ ਤਤਸ ਾਇਆ ॥੬॥ 

sarab sookh naanak tih paa-i-aa. ||6|| 

O‟ Nanak, he has received all the comforts and peace. ||6||  
 ஏ ரணக், அர் அலணத்து கசௌகரித்லபம் அலறலபம் கதறுகறநரர். 

 

ਤਭਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਸਾਰ ॥ 

mirtak ka-o jeevaalanhaar. 
God is able to infuse life back into the spiritually dead. 

ஆன்ீக ரீறரக இநந்ர்களுக்கு இலநணரல் உிபைட்ட படிபம். 
 

ਬੂਖ ਕਉ ਦਵਤ ਅਧਾਰ ॥ 

bhookhay ka-o dayvat aDhaar. 
He provides sustenance to the hungry. 

தசறத்ர்களுக்கு அர் ஆகரம் அபிக்கறநரர். 
 

ਰਫ ਤਨਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਤਦਰਟੀ ਭਾਤਸ ॥ 

sarab niDhaan jaa kee daristee maahi. 
All treasures are within His Glance of Grace, 

 அலணத்து கதரக்கறங்களும் அபேலட கபேலப் தரர்லில் இபேக்கறநது. 

ੁਰਫ ਤਲਖ ਕਾ ਲਸਣਾ ਾਤਸ ॥ 

purab likhay kaa lahnaa paahi. 
but people receive what ispreordained in their destiny. 

 இபேப்தினும் (உிரிணங்கள்) அர்கபின் கடந்கரன கசல்கபின் 
அடிப்தலடில் ழுப்தட்ட ிறின் தடித கதறுகறநரர்கள். 

 

ਬੁ ਤਕਛੁ ਤਤ ਕਾ ਸੁ ਕਰਨੈ ਜਗੁ ॥ 

sabh kichh tis kaa oh karnai jog. 
Everything belongs to Him and He can do everything 

;அலணத்தும் அபேக்கு கசரந்ரணது ற்றும் அரல் அலணத்லபம் 
கசய் படிபம். 
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ਤਤੁ ਤਫਨੁ ਦੂਰ ਸਆ ਨ ਸਗੁ ॥ 

tis bin doosar ho-aa na hog. 
Other than Him, there has never been any other, and there shall never 

be.  
அல ி தறு ரபேம் இல்லன, தறு ரபேம் இபேக்கப் 

ததரதுறல்லன. 
 

ਜਤ ਜਨ ਦਾ ਦਾ ਤਦਨੁ ਰਣੀ ॥ 

jap jan sadaa sadaa din rainee. 
O‟ devotee, Meditate on Him forever and ever, day and night. 

ஏ தக்ர்கதப, இவும் தகலும் ன்கநன்றும் அல றரணிபங்கள். 
 

ਬ ਤ ਊਚ ਤਨਰਭਲ ਇਸ ਕਰਣੀ ॥ 

sabh tay ooch nirmal ih karnee. 
This is the most exalted and immaculate deed. 

 இந் கசல்கதப றகவும் தன்லரணது ற்றும் ரசற்நது. 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜ ਕਉ ਨਾਭੁ ਦੀਆ ॥ 

kar kirpaa jis ka-o naam dee-aa. 
By His Grace, whom God blesses His Name, 

அபேலட கபேலரல், ரபேக்கு இலநன் அபேலட ரத்ல 
ஆசலர்றக்கறநரதர, 

 

ਨਾਨਕ  ਜਨੁ ਤਨਰਭਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥ 

naanak so jan nirmal thee-aa. ||7|| 

O‟ Nanak, that person becomes immaculate and pure. ||7||  
ஏ ரணக், அந் ணிர் தூய்லரணரகவும் ரசற்நரகவும் ரறுகறநரர். 

 

ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਗੁਰ ਕੀ ਰਤੀਤਤ ॥ 

jaa kai man gur kee parteet. 
One whose mind is full of firm faith in the Guru, 

பேலட ணறல் குபேின் தல் பழு ம்திக்லக ககரள்கறநரதர, 
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ਤਤੁ ਜਨ ਆਵ ਸਤਰ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥ 

tis jan aavai har parabh cheet. 
God forever dwells in his conscience. 

அர்களுலட ஆழ் ணறல் ன்கநன்றும் இலநன் சறக்கறநரர். 
 

ਬਗਤੁ ਬਗਤੁ ੁਨੀ ਤਤਸੁ ਲਇ ॥ 

bhagat bhagat sunee-ai tihu lo-ay. 
He is acclaimed as a devotee, a humble devotee throughout the worlds, 

அர்கள் தக்ர்கபரக ற்றுக் ககரள்பப்தடுகறநரர்கள். உனகம் பழுதும் 
ரழ்லரண தக்ரக ற்றுக் ககரள்பப்தடுகறநரர்கள். 

 

ਜਾ ਕ ਤਸਰਦ ਕ ਸਇ ॥ 

jaa kai hirdai ayko ho-ay. 
in whose heart dwells the One (God) alone. 

பேலட இத்றல் அந் எபேர் (இலநன்) ட்டும் சறக்கறநரதர, 
 

ਚੁ ਕਰਣੀ ਚੁ ਤਾ ਕੀ ਰਸਤ ॥ 

sach karnee sach taa kee rahat. 
True are his actions; and true is his way of life. 

அபேலட கசல்கள் உண்லரணது ற்றும் அபேலட ரழ்க்லகபலந 
உண்லரணது. 

 

ਚੁ ਤਸਰਦ ਤਤ ਭੁਤਖ ਕਸਤ ॥ 

sach hirdai sat mukh kahat. 
God is in his heart and Truth (God‟s Name) is what he utters. 

அபேலட இத்றல் இலநன் இபேக்கறநரர், ற்றும் அர் கூறுது 
உண்லத. (இலநணின் ரம்) 
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ਾਚੀ ਤਦਰਤਟ ਾਚਾ 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. 
இந் தக்ர்கபின் தரர்லரணது இலநணின் அன்தில் பழ்கற இபேக்கறநது. 
ஆகத அர்கள் இலநன் கரத் உனகத்றலும் ஊடுபேி இபேப்தல 

தரர்க்கறநரர்கள். 
 

ਚੁ ਵਰਤ ਾਚਾ ਾਾਰੁ ॥ 

sach vartai saachaa paasaar. 
He knows that God pervade everywhere and all this expanse belongs to 

God.  
இலநன் ங்கும் தி இபேக்கறநரர் ன்தல அர் அநறந்து ககரள்கறநரர், 

ற்றும் இந் அலணத்து தப்தபவும் இலநனுக்கு கசரந்ரணல ன்தல 
கரிந்து ககரள்கறநரர். 

 

ਾਰਫਰਸਭੁ ਤਜਤਨ ਚੁ ਕਤਰ ਜਾਤਾ ॥ 

paarbarahm jin sach kar jaataa. 
The one who recognizes the Supreme God as Eternal, 

கரபேர் தன்லரண இலநன் படிற்ந றத்றரணர் ன்தல 
உபேகறநரதர, 

 

ਨਾਨਕ  ਜਨੁ ਤਚ ਭਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥ 

naanak so jan sach samaataa. ||8||15|| 

O‟ Nanak, that humble being gets absorbed into the True One. ||8||15|| 
ஏ ரணக், அந் ரழ்லரண ணிர் உண்லரண எபேரிடம் (இலநன்) 

ஈர்க்கதடுகறநரர். 
 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 
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ਰੂੁ ਨ ਰਖ ਨ ਰੁੰਗੁ ਤਕਛੁ ਤਤਰਸੁ 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). 
இலநனுக்கு டிம் இல்லன, உபேம் இல்லன, றநம் இல்லன. அர் 

ரத்றன் பன்று தண்புகபினறபேந்து (சக்ற, ீ எழுக்கம் ற்றும் ற்தண்பு) 
ிடுலன அலடந்ர். 

 

ਤਤਤਸ ਫੁਝਾ ਨਾਨਕਾ ਤਜੁ ਸਵ ੁਰੁੰ 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|| 

 ஏ ரணக், ரின் தல் இலநன் கறழ்ச்சற அலடந்துள்பரதர, அர்கலப 
ன்லண அநறந்து ககரள்ப லக்கறநரர். 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਅਤਫਨਾੀ ਰਬੁ ਭਨ ਭਤਸ ਰਾਖੁ ॥ 

abhinaasee parabh man meh raakh. 
Keep the Immortal God enshrined within your mind 

,உங்களுலட ணறல் அறற்ந இலநலண திறஷ்லட கசய்பங்கள். 
 

ਭਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂ ਰੀਤਤ ਤਤਆਗੁ ॥ 

maanukh kee too pareet ti-aag. 
and renounce your love and attachment for any mortal. 

ணிர்களுடன் ீங்கள் ககரண்டுள்ப திலப்லதபம் அன்லதபம் துநந்து 
ிடுங்கள். 
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ਤਤ ਤ ਰ ਨਾਸੀ ਤਕਛੁ ਕਇ ॥ 

tis tay parai naahee kichh ko-ay. 
Beyond Him, there is nothing at all.  

அபேக்கு கபித தறு துவும் இல்லன. 
 

ਰਫ ਤਨਰੁੰਤਤਰ ਕ ਇ ॥ 

sarab nirantar ayko so-ay. 
The One God is pervading among all.  

 எத இலநன் ல்னரற்நறலும் தி இபேக்கறநரர். 
 

ਆ ਫੀਨਾ ਆ ਦਾਨਾ ॥ 

aapay beenaa aapay daanaa. 
He Himself sees all, and knows all.  

 அத அலணத்லபம் தரர்க்கறநரர் ற்றும் அலணத்லபம் அநறந்துள்பரர். 
 

ਗਤਸਰ ਗੁੰ ਬੀਰੁ ਗਸੀਰੁ ੁਜਾਨਾ ॥ 

gahir gambheer gaheer sujaanaa. 
He is unfathomable, profound, deep and sagacious. 

lஅர் ிரிக்க படிரர், ஆழ்ந் அநறவு உலடர், ஆரணர் ற்றும் 
அநறவு கூர்ல உலடர். 

 

ਾਰਫਰਸਭ ਰਭੁਰ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ 

paarbarahm parmaysur gobind. 
O‟ transcendent God, the supreme being, and Master of the universe,  

ஏ ஆரண இலநதண, உர்ந் உிரிணத ற்றும் திதஞ்சத்றன் 
ஜரணத, 

 

ਤਕਰਾ ਤਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਫਖੁੰਦ ॥ 

kirpaa niDhaan da-i-aal bakhsand. 
the treasure of mercy, compassion and forgiveness, 

 கபேல, இக்க உர்ச்சற ற்றும் ன்ணிக்கும் ணறலன ஆகறற்நறன் 
கதரக்கறத, 
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ਾਧ ਤਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਾਉ ॥ 

saaDh tayray kee charnee paa-o. 
Please let me be the humble servant of Your saints. 

உங்கள் சரதுக்களுக்கு ன்லண ரழ்லரண தசகரக வு கசய்து ற்றுக் 
ககரள்ளுங்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਕ ਭਤਨ ਇਸੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥ 

naanak kai man ih anraa-o. ||1|| 

This is the yearning of Nanak's mind. ||1|| 
இதுத ரணக் ணறன் க்கம் ஆகும். 

 

ਭਨਾ ੂਰਨ ਰਨਾ ਜਗ ॥ 

mansaa pooran sarnaa jog. 
God is capable of fulfilling our wishes and providing us refuge. 

ம்பலட ிபேப்தங்கலப றலநதற்றுற்கும், க்கு அலடக்கனம் 
ககரடுப்தற்கும் இலநணரல் ட்டுத படிபம். 

 

ਜ ਕਤਰ ਾਇਆ ਈ ਸਗੁ ॥ 

jo kar paa-i-aa so-ee hog. 
Whatever God has inscribed in one‟s destiny, is what takes place. 
எபேரின் ிறில் இலநன் ல ழுற லத்துள்பரதர, அதுத 

டக்கறநது. 

 

ਸਰਨ ਬਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਪਰੁ ॥ ਤਤ ਕਾ ਭੁੰ ਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਸਰੁ ॥ 

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. 
இலநணரல் எபே கண்லசில் இந் திதஞ்சத்ல உபேரக்கதர 

அல்னது அறக்கவும் படிபம்; அலத் ி ற்ந ரரலும், அபேலட 
ீர்ரணத்றன் ர்த்ல அநறந்து ககரள்ப படிரது. 
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ਅਨਦ ਰੂ ਭੁੰਗਲ ਦ ਜਾ ਕ ॥ 

anad roop mangal sad jaa kai. 
He is the embodiment of ecstasy and everlasting joy, 

அத படிற்ந இன்தத்றற்கும், தசத்றற்கும் கபேத்துபேம். 
 

ਰਫ ਥਕ ੁਨੀਅਤਸ ਘਤਰ ਤਾ ਕ ॥ 

sarab thok sunee-ah ghar taa kai. 
and all boons are heard to be in His possession. 

ற்றும் அலணத்து ங்களும் அபேலட உலடலில் உள்பரக 
அநறகறதநரம். 

 

ਰਾਜ ਭਤਸ ਰਾਜੁ ਜਗ ਭਤਸ ਜਗੀ ॥ 

raaj meh raaj jog meh jogee. 
Among kings, He is the greatest King; among yogis, He is the holiest 

Yogi. 
அசர்களுள் அத உர்ந் அசர்; தரகறகளுள்அத புணிரண தரகற. 

 

ਤ ਭਤਸ ਤੀਰੁ ਤਗਰਸਤ ਭਤਸ ਬਗੀ ॥ 

tap meh tapeesar garihsat meh bhogee. 
Among ascetics, He is the highest Ascetic; among householders, He is 

the indulging householder. 
சன்ணிரசறகளுள் அத உர்ந் சன்ரசற; குடும்தஸ்ர்களுள் அத றகுந் 

ஈடுதரடு உள்ப குடும்தஸ்ர். 
 

ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਬਗਤਸ ੁਖੁ ਾਇਆ ॥ 

Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay bhagtah sukh paa-i-aa. 
By continuous meditation on Him, His devotees have found peace. 
அலத் கரடர்ந்து றரணிப்தரல், அபேலட தக்ர்கள் அலறல 

கரண்கறநரர்கள். 
 

 



259 
 

 
 

ਨਾਨਕ ਤਤੁ ੁਰਖ ਕਾ ਤਕਨੈ ਅੁੰ ਤੁ 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|| 
ஏ ரணக், பேத அந் றக உர்ந்ரின் ல்லனகலப கரண்தறல்லன. 

 

ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਤਭਤਤ ਨਾਤਸ ॥ 

jaa kee leelaa kee mit naahi. 
There is no limit to His play; 

அபேலட ரடகத்றற்கு ல்லன ன்தத இல்லன. 
 

ਗਲ ਦਵ ਸਾਰ ਅਵਗਾਤਸ ॥ 

sagal dayv haaray avgaahi. 
all the demigods have grown weary of searching for it. 
அலத் தடுறதனத அலணத்து கய்கீ ரணிடர்களும் 

தசரர்லடந்துிட்டணர். 
 

ਤਤਾ ਕਾ ਜਨਭੁ ਤਕ ਜਾਨੈ ੂਤੁ ॥ 

pitaa kaa janam ke jaanai poot. 
What does the son know of his father's birth? 

ன்னுலட ந்லின் திநப்லதப் தற்நற கனுக்கு ன்ண கரிபம்? 

 

ਗਲ ਰਈ ਅੁਨੈ ੂਤਤ ॥ 

sagal paro-ee apunai soot. 
As all beads are strung in a rosary, He has bound the entire Universe 

under His Law. 
கஜதரலனில் வ்ரறு அலணத்து ிகளும் ரிலசரக தகரர்க்கப்தட்டு 

உள்பதர, அதததரல் அபேலட சட்டத்றன்தடி இந் கரத் 
திதஞ்சத்லபம் அர் றடத்துகறநரர். 
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ੁਭਤਤ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਜਨ ਦਇ ॥ ਜਨ ਦਾ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਤਸ ਇ ॥ 

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. 
பேக்கு இலநன் ல்ன உர்வுகள், ஆன்றக ஞரணம் ற்றும் றரணத்ல 

அபேபிபள்பரதர, அத்லக ரழ்லரண தக்ர்கள் இலநலண 
அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் றலணில் ககரண்டுள்பரர்கள். 

 

ਤਤਸੁ ਗੁਣ ਭਤਸ 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), 
சறனல அர் நரண றில் டத்ற ரத்றன் பன்று தண்புகபில் (ீ 

எழுக்கம், சக்ற ற்றும் ற்தண்பு) அர்கலப ஈடுதடுத்துகறநரர். 
 

ਜਨਤਭ ਭਰ ਤਪਤਰ ਆਵ ਜਾ ॥ 

janam marai fir aavai jaa-ay. 
and they keep wandering in the cycles of birth and death. 

அத்லகர்கள் திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் சுன்று ககரண்தட 
இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਊਚ ਨੀਚ ਤਤ ਕ ਅਥਾਨ ॥ 

ooch neech tis kay asthaan. 
God resides in all these high and low spiritual states of mind (in people of 

all states of mind). 
இத்லக அலணத்து உர்ந் ற்றும் ரழ்ந் ஆன்றக ணறலனிலும் 
இலநன் சறக்கறநரர். (அலணத்து ணறலனில் உள்ப ணிர்கபிடம்) 

 

ਜਾ ਜਨਾਵ ਤਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥ 

jaisaa janaavai taisaa naanak jaan. ||3|| 

As He inspires mortals to know Him, O‟ Nanak, so is He known. ||3|| 
அர் ணிர்கலப ன்லண அநறந்துககரள்ப ஊக்கப்தடுத்துகறநரர். ஏ ரணக், 

ஆகத அர்கள் அல அநறந்து ககரள்கறநரர்கள். 
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ਨਾਨਾ ਰੂ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕ ਰੁੰਗ ॥ 

naanaa roop naanaa jaa kay rang. 
Many are His forms; many are His colors. 

அபேலட உபேங்கள் தன; அபேலட றநங்கள் தன. 
 

ਨਾਨਾ ਬਖ ਕਰਤਸ ਇਕ ਰੁੰਗ ॥ 

naanaa bhaykh karahi ik rang. 
Many are the appearances which He assumes and yet, He is only One of 

its kind. 
அபேலட தரற்நங்கபரக ரம் கிப்தல தன, ஆினும் அந் இணத்றல் 

அர் எபேத. 
 

ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਕੀਨ  ਤਫਥਾਰੁ ॥ 

naanaa biDh keeno bisthaar. 
In numerous ways He has extended Himself (expanded His universe) 
,ண்ற்ந றகபில் அர் அல ிரிவுதடுத்ற உள்பரர். (அபேலட 

திதஞ்சத்ல ிரிவுதடுத்ற உள்பரர்) 
 

ਰਬੁ ਅਤਫਨਾੀ ਕੁੰਕਾਰੁ ॥ 

parabh abhinaasee aikankaar. 
but still, He is eternal and the only One Creator. 

இபேப்தினும் அர் படிற்ந றத்றரணர் ற்றும் எத எபே தலடப்தரபி. 
 

ਨਾਨਾ ਚਤਲਤ ਕਰ ਤਖਨ ਭਾਤਸ ॥ 

naanaa chalit karay khin maahi. 
He performs His many plays in an instant. 

அபேலட தன ரடகங்கலப கரடிப்கதரழுறல் அர் டத்துகறநரர். 
 

ੂਤਰ ਰਤਸ ੂਰਨੁ ਬ ਠਾਇ ॥ 

poor rahi-o pooran sabh thaa-ay. 
The Perfect God is pervading all places. 

பழுறலநரண இலநதண அலணத்து இடங்கபிலும் தி இபேக்கறநரர். 
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ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਕਤਰ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥ 

naanaa biDh kar banat banaa-ee. 
In so many ways, He has created the creation, 

தன றகபில் அர் தலடப்புகலபப் தலடத்துள்பரர். 
 

ਅਨੀ ਕੀਭਤਤ ਆ ਾਈ ॥ 

apnee keemat aapay paa-ee. 
and He Himself has appraised His worth. 

அபேலட றப்லத அர் அரகத றப்திடுகறநரர். 
 

ਬ ਘਟ ਤਤ ਕ ਬ ਤਤ 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). 

அலணத்து இங்களும் அபேலடது ற்றும் அலணத்து இடங்களும் 
அபேலடது. (அலணத்து தலடப்புகளும் அபேக்கு கசரந்ரணல) 

 

ਜਤ ਜਤ ਜੀਵ ਨਾਨਕ ਸਤਰ ਨਾਉ ॥੪॥ 

jap jap jeevai naanak har naa-o. ||4|| 

O‟ Nanak, His slave lives by meditating on God‟s Name”.||4|| 
ஏ ரணக், அபேலட அடில இலநணின் ரத்ல றரணிப்தரல் 

ரழ்கறநது. 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਗਲ ਜੁੰ ਤ ॥ 

naam kay Dhaaray saglay jant. 
Naam is the Support of all creatures. 

இலநணின் ரத அலணத்து உிரிணங்களுக்கும் ஆவு. 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਖੁੰ ਡ ਫਰਸਭੁੰਡ ॥ 

naam kay Dhaaray khand barahmand. 
Naam is the Support of the earth and the solar systems. 

இலநணின் ரத பூறக்கும், சூரி ண்டனத்துக்கும் ஆவு. 
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ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਤਤਭਰਤਤ ਫਦ ੁਰਾਨ ॥ 

naam kay Dhaaray simrit bayd puraan. 
Naam is the Support of the Smritis, the Vedas and the Puranas. 
இலநணின் ரத ஸ்றபேறஸ்க்கும், தங்களுக்கும் ற்றும் 

புரங்களுக்கும் ஆவு. 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ੁਨਨ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ॥ 

naam kay Dhaaray sunan gi-aan Dhi-aan. 
Naam is the Support by which we hear of spiritual wisdom and 

meditation. 
இலநணின் ரத ரம் தகட்கும் ஆன்ீக ஞரணத்றற்கும், றரணத்றற்கும் 

ஆவு. 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਆਗਾ ਾਤਾਲ ॥ 

naam kay Dhaaray aagaas paataal. 
Naam is the Support of the Akashic ethers (skies) and the nether regions. 

இலநணின் ரத ஆகரத்றற்கும், தரரப உனகத்றற்கும் ஆவு. 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਗਲ ਆਕਾਰ ॥ 

naam kay Dhaaray sagal aakaar. 
Naam is the Support of all bodies (all forms of life). 

இலநணின் ரத அலணத்து ஜீரசறகளுக்கும் (அலணத்து ிரண 
உிரிணங்கள்) ஆவு. 

 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ੁਰੀਆ ਬ ਬਵਨ ॥ 

naam kay Dhaaray puree-aa sabh bhavan. 
Naam is the Support of all the worlds and realms. 

இலநணின் ரத அலணத்து உனகத்றற்கும் ற்றும் சரம்ரஜ்த்றற்கும் 
ஆவு. 

 
 
 
 



264 
 

ਨਾਭ ਕ ੁੰ ਤਗ ਉਧਰ ੁਤਨ ਰਵਨ ॥ 

naam kai sang uDhray sun sarvan. 
By meditating and listening to God‟s name, many have been saved from 

vices. 
இலநணின் ரத்ல றரணிப்தரலும் ற்றும் தகட்தரலும் தன ீ 

எழுக்கங்கபில் இபேந்து கரப்தரற்நப்தடுகறநரர்கள். 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜੁ ਆਨੈ ਨਾਤਭ ਲਾ ॥ 

kar kirpaa jis aapnai naam laa-ay. 
Those whom God attaches to His Name by His grace, 

ர் எபேல இலநன் ன்னுலட கபேலரல், ன்னுலட 
ரத்தரடு இலகறநரதர, 

 

ਨਾਨਕ ਚਉਥ ਦ ਭਤਸ  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|| 

ஏ ரணக், ரன்கரது றலனில் அத்லக ரழ்லரண தசகர்கள் 
ிடுலனல அலடகறநரர்கள். (திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றனறபேந்து) 

 

ਰੂੁ ਤਤ ਜਾ ਕਾ ਤਤ ਅਥਾਨੁ ॥ 

roop sat jaa kaa sat asthaan. 
Whose form is eternal and whose seat of power is eternal, 

பேலட உபேம் படிற்ந றத்றரணதர ற்றும் பேலட 
சக்றின் இபேப்திடம் படிற்ந றத்றரணதர, 

 

ੁਰਖੁ ਤਤ ਕਵਲ ਰਧਾਨੁ ॥ 

purakh sat kayval parDhaan. 
is all-pervading Eternal Being and is supreme. 

அந் படிற்ந றத்றரணர் ங்கும் தி இபேக்கறநரர் ற்றும் அர் 
தன்லரணர். 
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ਕਰਤੂਤਤ ਤਤ ਤਤ ਜਾ ਕੀ ਫਾਣੀ ॥ ਤਤ ੁਰਖ ਬ ਭਾਤਸ ਭਾਣੀ ॥ 

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. 
அந் ங்கும் தி இபேக்கும் உண்லரண இலநணின் கசல்கள் 

உண்லரணல ற்றும் அபேலட ரர்த்லகள் உண்லரணல. 
அர் அலணத்றலும் ஊடுபேி இபேக்கறநரர். 

 

ਤਤ ਕਰਭੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਤਤ ॥ 

sat karam jaa kee rachnaa sat. 
His creation is true and true are His actions. 

அபேலட தலடப்புகள் உண்லரணல ற்றும் அபேலட கசல்கள் 
உண்லரணல. 

 

ਭੂਲੁ ਤਤ ਤਤ ਉਤਤਤ ॥ 

mool sat sat utpat. 
His root (beginning) is existentially true, and true is what originates from 

it. 
அபேலட தரணது (ஆம்தம்) உண்லரக இபேப்தது ற்றும் அறனறபேந்து 

கபிபேம் உிர்களும் உண்லரணல. 
 

ਤਤ ਕਰਣੀ ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲੀ ॥ 

sat karnee nirmal nirmalee. 
His abiding will is purest of the pure. 

அபேலட ற்றுக்ககரள்பப்தடும் ிபேப்தரணது தூய்லரணற்றுள் 
தூய்லரணது. 

 

ਤਜਤਸ ਫੁਝਾ ਤਤਤਸ ਬ ਬਲੀ ॥ 

jisahi bujhaa-ay tiseh sabh bhalee. 
All goes well for the one, whom God enables to know His Will. 

இலநன் ரல ன்னுலட ிபேப்தத்ல அநறந்து ககரள்ப 
ஊக்கப்தடுத்துகறநரதர, அந் எபேபேக்கு அலணத்தும் ல்னரகத டக்கும். 
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ਤਤ ਨਾਭੁ ਰਬ ਕਾ ੁਖਦਾਈ ॥ 

sat naam parabh kaa sukh-daa-ee. 
The everlasting Naam is the Giver of peace. 
படிற்ந ரத அலறல அபிக்கல்னது. 

 

ਤਫਵਾੁ ਤਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤ ਾਈ ॥੬॥ 

bisvaas sat naanak gur tay paa-ee. ||6|| 

O’ Nanak, this faith is obtained only through the Guru. ||6|| 
ஏ ரணக், இந் ம்திக்லக குபேின் ரினரக ட்டுத கதநப்தடுகறநது. 

 

ਤਤ ਫਚਨ ਾਧੂ ਉਦ ॥ 

sat bachan saaDhoo updays. 
The Teachings and the Instructions of the Guru are true for ever. 

குபேின் ததரலணகளும், றகரட்டுல்களும் ன்கநன்றும் 
உண்லரணல. 

 

ਤਤ ਤ ਜਨ ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਰਵ ॥ 

sat tay jan jaa kai ridai parvays. 
Those who permeate these teachings into their heart, also become true 

(liberated from the cycles of birth and death). 
கரபேர் இந் ததரலணகலப ங்களுலட இத்றற்குள் ஊடுபே 
டுத்து கசல்கறநரர்கதபர, அர்களும் உண்லரணர் ஆகறநரர்கள். (திநப்பு 

இநப்பு ன்ந சக்கத்றனறபேந்து ிடுலன அலடகறநரர்கள்) 
 

ਤਤ ਤਨਰਤਤ ਫੂਝ ਜ ਕਇ ॥ 

sat nirat boojhai jay ko-ay. 
If one comes to realize the depth of the eternal God‟s love, 

ர் எபேர் படிற்ந றத்ற இலநணின் அன்தின் ஆத்ல புரிந்து 
ககரள்கறநரர்கதபர, 
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ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਸਇ ॥ 

naam japat taa kee gat ho-ay. 
that person meditates on Naam and achieves an elevated spiritual state. 

அந் ணிர் இலநணின் ரத்ல றரணம் கசய்து, ஆன்ீகத்றல் 
உர்றலனல கற்நற ககரள்கறநரர். 

 

ਆਤ ਤਤ ਕੀਆ ਬੁ ਤਤ ॥ 

aap sat kee-aa sabh sat. 
God Himself is eternal, and all that He has created is also eternal. 
இலநன் அத படிற்ந றத்றரணர் ற்றும் அர் தலடத் 

அலணத்து தலடப்புகளும் படிற்ந றத்றரணல. 
 

ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੀ ਤਭਤਤ ਗਤਤ ॥ 

aapay jaanai apnee mit gat. 
He Himself knows His worth and limit. 

அர் ட்டுத அபேலட றப்லதபம், ல்லனலபம் அநறந்ர். 
 

ਤਜ ਕੀ ਤਰਤਟ ੁ ਕਰਣਸਾਰੁ ॥ 

jis kee sarisat so karnaihaar. 
He, to whom this Universe belongs, is the Creator thereof. 

ரபேக்கு இந் திதஞ்சம் கசரந்ரணதர, அத அல தலடத்ர் ஆரர். 
 

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. 
இலநலண ட்டுத இந் திதஞ்சத்றன் தரதுகரனரகவும் உங்கபின் 

தரதுகரனரகவும் கபேதுங்கள் ற்ந ரலபம் இல்லன. 
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ਕਰਤ ਕੀ ਤਭਤਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥ 

kartay kee mit na jaanai kee-aa. 
The created cannot know the extent of the Creator. 

தலடக்கப்தட்ட ற்கும், தலடப்தரபிின் அபவு கரிரது. 
 

ਨਾਨਕ ਜ ਤਤੁ ਬਾਵ  ਵਰਤੀਆ ॥੭॥ 

naanak jo tis bhaavai so vartee-aa. ||7|| 

O‟ Nanak, whatever pleases Him comes to pass. ||7|| 
ஏ ரணக், து அல றபேப்ற தடுத்துகறநதர, அல கடந்து கசல்கறநது. 

 

ਤਫਭਨ ਤਫਭ ਬ ਤਫਭਾਦ ॥ 

bisman bisam bha-ay bismaad. 
Whoever has gazed upon His wondrous wonder, is amazed! 

ரகல்னரம் அபேலட அறசத்க்க அறசங்கலப கரண்கறநரர்கதபர, 
அர்கள் ிந்து ததரகறநரர்கள். 

 

ਤਜਤਨ ਫੂਤਝਆ ਤਤੁ ਆਇਆ ਵਾਦ ॥ 

jin boojhi-aa tis aa-i-aa savaad. 
One who realized God, has enjoyed the bliss. 

ர் எபேர் இலநலண அநறந்து ககரள்கறநரதர, அர் ததரின்தத்ல 
அனுதிக்கறநரர். 

 

ਰਬ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ਰਾਤਚ ਜਨ ਰਸ ॥ 

parabh kai rang raach jan rahay. 
God's humble servants remain absorbed in His Love. 

இலநணின் ரழ்லரண தசகர்கள், அபேலட அன்தில் பழ்கற 
இபேக்கறநரர்கள். 
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ਗੁਰ ਕ ਫਚਤਨ ਦਾਰਥ ਲਸ ॥ 

gur kai bachan padaarath lahay. 
and through the Guru‟s teachings, they obtain the commodity of Naam 

(love for God). 
 குபேின் ததரலணகபின் ரினரக, அர்கள் இலநணின் ரம் 

(இலநணிடம் அன்பு) ன்னும் கதரபேலப கதறுகறநரர்கள். 
 

ਇ ਦਾਤ ਦੁਖ ਕਾਟਨਸਾਰ ॥ 

o-ay daatay dukh kaatanhaar. 
They themselves become benefactors and removers of woes of others. 

அர்கள் அர்கதப ககரலடரபிகபரகவும் ற்றும் ற்நர்கபின் 
துங்கலப துலடப்தரகவும் இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਜਾ ਕ ੁੰ ਤਗ ਤਰ ੁੰ ਾਰ ॥ 

jaa kai sang tarai sansaar. 
In their company, the rest of world is saved. 

அர்களுலட அபேகரலில், உனகறன் ற்நர்கள் கரப்தரற்நப்தடுகறநரர்கள். 
 

ਜਨ ਕਾ ਵਕੁ  ਵਡਬਾਗੀ ॥ 

jan kaa sayvak so vadbhaagee. 
Fortunate is the one who becomes servant of the devotee of God. 
கரபேர் இலநணின் தக்பேக்கு தசகரக ரறுகறநரதர, அர் 

அறர்ஷ்டசரனற. 
 

ਜਨ ਕ ੁੰ 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. 
அத்லக தக்ரின் அபேகரலில், எபேர் எத இலநணின் அன்புக்கு 

இலசந்து ததரகறநரர். 
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ਗੁਨ ਗਤਫਦ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵ ॥ 

gun gobid keertan jan gaavai. 
The devotee who sings the praises of God, 

ந் தக்ர் இலநணின் புகழ்கலப தரடுகறநரதர, 
 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ 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|| 
ஏ ரணக், குபேின் கபேலரல் அர் ரம் ன்ந தரிலசப் கதறுகறநரர். 

 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਆਤਦ ਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਚੁ ॥ 

aad sach jugaad sach. 
True One has existed from the beginning (from before time); He has 

existed since the beginning of the ages. 
உண்லரண எபேர் ஆம்தத்றல் (கரனங்கள் கரடங்குற்கு 
பன்திபேந்த) இபேந்த இபேக்கறநரர்; அர் பகங்கள் ஆம்தித் 

கரனத்றனறபேந்து இபேந்து ககரண்தட இபேக்கறநரர். 
 

ਸ ਤਬ ਚੁ ਨਾਨਕ ਸੀ ਤਬ ਚੁ ॥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. 
அர் இப்கதரழுதும் உண்லரணர் (றகழ்கரனத்றல் அர் ரழ்ந்து 

ககரண்டு இபேக்கறநரர்); ஏ ரணக், அர் றர்கரனத்றலும் (ரழ்ந்து ககரண்டு 
இபேக்கறநரர்) உண்லரணர். 
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ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਚਰਨ ਤਤ ਤਤ ਰਨਸਾਰ ॥ 

charan sat sat parsanhaar. 
Eternal is God‟s presence, and those who realize His presence also 

become eternal. 
இலநணின் சன்ணித்றம் படிற்ந றத்றரணது. அபேலட 

சன்ணித்றத்ல உர்ந்து ககரண்டர்களும் படிற்ந றத்றரணர்கள் 
ஆகறநரர்கள். 

 

ੂਜਾ ਤਤ ਤਤ ਵਦਾਰ ॥ 

poojaa sat sat sayvdaar. 
Devotional worship of God is an ever lasting task, and those who perform 
such worship also become ever lasting (get out of the cycle of birth and 

death). 
இலநனுக்கரண கய்கீ றதரடு எபே படிற்ந கசனரகும் ற்றும் 

அத்லக றதரலட தற்ககரள்தர்களும் படிற்ந றத்றரணர்கபரக 
ரறுகறநரர்கள். (திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் இபேந்து ிடுதடுகறநரர்கள்) 

 

ਦਰਨੁ ਤਤ ਤਤ ਖਨਸਾਰ ॥ 

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). 
அபேலட கரடம் தரற்நரணது உண்லரணது ற்றும் ரர் அரின் 
தரற்நத்ல கரண்கறநரர்கதபர அர்களும் உண்லரணர்கள் ஆகறநரர்கள். 
(படிற்ந றத்றரணர்கபரகற திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் இபேந்து 

ிடுதடுகறநரர்கள்) 
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ਨਾਭੁ ਤਤ ਤਤ ਤਧਆਵਨਸਾਰ ॥ 

naam sat sat Dhi-aavanhaar. 
His Name is True, and True are those who meditate on it. 
அபேலட ரம் ஆணது உண்லரணது ற்றும் அல ரர் 

றரணிக்கறநரர்கதபர, அர்களும் உண்லரணர்கள். 
 

ਆਤ ਤਤ ਤਤ ਬ ਧਾਰੀ ॥ 

aap sat sat sabh Dhaaree. 
He Himself is True, and True is all that He sustains. 

அர் அத உண்லரணர் ற்றும் அர் தரதுகரப்தர்கள் அலணபேம் 
உண்லரணர்கள். 

 

ਆ ਗੁਣ ਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ 

aapay gun aapay gunkaaree. 
He Himself is the embodiment of virtue, and He is the bestower of virtue. 

அர் அத ற்தண்புகபின் தண்புபேம் ற்றும் அத ற்தண்புகலப 
அபேளுதர் 

 

ਫਦੁ ਤਤ ਤਤ ਰਬੁ ਫਕਤਾ ॥ 

sabad sat sat parabh baktaa. 
Eternal is His word and eternal becomes the one who utters that true 

word. 
அபேலட ரர்த்ல படிற்நது ற்றும் ர் எபேர் அந் உண்லரண 

ரர்த்லகலப உச்சரிக்கறநரதர, அர்களும் படிற்ந றத்றரணர் 
ஆகறநரர்கள். 

 

ੁਰਤਤ ਤਤ ਤਤ ਜੁ ੁਨਤਾ ॥ 

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. 
இலநலண றரணம் கசய்பம் கசல் உண்லரணது ற்றும் கரபேர் 

இலநணின் புகல தகட்கறநரர்கதபர, அர்களும் உண்லரணர்கள். 
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ਫੁਝਨਸਾਰ ਕਉ ਤਤ ਬ ਸਇ ॥ 

bujhanhaar ka-o sat sabh ho-ay. 
The one who knows that God is eternal, deems everything created by 

Him also as eternal. 
ர் எபேர் இலநலண படிற்ந றத்றரணர் ன்தல அநறந்து 

ககரள்கறநரதர, அர் அலணத்லபம் இலநதண தலடத்துள்பரர் ன்தலபம் 
அநறந்து, அலகளும் படிற்ந றத்றரணல ண புரிந்து ககரள்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਤਤ ਤਤ ਰਬੁ ਇ ॥੧॥ 

naanak sat sat parabh so-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, God is eternal for sure! ||1|| 
ஏ ரணக், இலநன் படிற்ந றத்றரணர் ன்தது உறுற. 

 

ਤਤ ਰੂੁ ਤਰਦ ਤਜਤਨ ਭਾਤਨਆ ॥ 

sat saroop ridai jin maani-aa. 
One who has enshrined God, the Embodiment of Truth in his heart, 

ர் எபேர் இலநலண திறஷ்லட கசய்துள்பரதர, அபேலட இம் 
உண்லின் தண்புபேம். 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਤਤਨ ਭੂਲੁ ਛਾਤਨਆ ॥ 

karan karaavan tin mool pachhaani-aa. 
has recognized God as the Cause of causes, the Root of all. 

அர் கரங்களுக்கு கரரக இலநன் இபேக்கறநரர் ன்தல புரிந்து 
ககரள்கறநரர். அத அலணத்றற்கும் ஆிதர் ஆரர். 

 

ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਤਫਵਾੁ ਰਬ ਆਇਆ ॥ 

jaa kai ridai bisvaas parabh aa-i-aa. 
One whose heart is completely convinced (of the presence of God), 

பேலட இம் பழுதுரக ம்புகறநதர, (இலநணின் சன்ணிணத்ல) 
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ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ਤਤੁ ਭਤਨ ਰਗਟਾਇਆ ॥ 

tat gi-aan tis man paragtaa-i-aa. 
the true spiritual wisdom is revealed to him. 

அபேக்கு உண்லரண ஆன்றக ஞரணம் கபிப்தடுகறநது. 
 

ਬ ਤ ਤਨਰਬਉ ਸਇ ਫਾਨਾ ॥ 

bhai tay nirbha-o ho-ay basaanaa. 
Having come out of every fear, he lives without any fear. 

ல்னர தத்றல் இபேந்தும் கபிதநற, அர் ந் தபம் அற்ந ரழ்க்லக 
ரழ்கறநரர். 

 

ਤਜ ਤ ਉਤਜਆ ਤਤੁ ਭਾਤਸ ਭਾਨਾ ॥ 

jis tay upji-aa tis maahi samaanaa. 
He is absorbed into the One from whom he originated. 

அர்கள் ரரிடம் இபேந்து ந்ரர்கதபர, அந் எபேரிடத பழுதுரக 
ஈர்க்கப்தடுகறநரர்கள். 

 

ਫਤੁ ਭਾਤਸ ਲ ਫਤੁ ਗਡਾਈ ॥ ਤਾ ਕਉ ਤਬੁੰ ਨ ਨ ਕਸਨਾ 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). 

வ்ரறு எபே கதரபேள் ன்னுலட கசரந் லகினரண ற்கநரபே 
கதரபேளுடன் கனந்து ிடுகறநதர, (அறகரக அத இணரண என்றுடன்) 
இண்டிற்கும் தறுதரடு ன்தது இல்லன ன்ந றலனில் கனக்கறநதர, 

(அதததரல் தக்ர் ன்னுலட கசரந் அலடரபத்ல இந்து 
இலநனுடன் என்நரக கனந்து ிடுகறநரர் ற்றும் ஆன்றகத்றலும் 

உர்த்ப்தட்டு அத இலநனுலட றலனக்கும் உர்த்ப்தடுகறநரர்) 
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ਫੂਝ ਫੂਝਨਸਾਰੁ ਤਫਫਕ ॥ 

boojhai boojhanhaar bibayk. 
Only an acute discerner understands it. 

கரபேர் குறுகற கரனத்றல் இல கபிரக உர்கறநரதர, அர்கள் 
ட்டுத இலப் புரிந்து ககரள்கறநரர்கள். 

 

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|| 

ஏ ரணக், அதததரல் ர் எபேர் இலநலண தரில் தரர்த்ரதர, அர் 
இலநனுடன் என்நறலகறநரர். 

 

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਵਕੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

thaakur kaa sayvak aagi-aakaaree. 
The servant of God is obedient to Him. 

இலநனுலட தசகர் அரிடம் கலழ்தடிலுடன் டக்கறநரர். 
 

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਵਕੁ ਦਾ ੂਜਾਰੀ ॥ 

thaakur kaa sayvak sadaa poojaaree. 
The servant of God always adores Him. 

ਠਾਕੁਰ ਕ ਵਕ ਕ ਭਤਨ ਰਤੀਤਤ ॥ 

 
thaakur kay sayvak kai man parteet. 

The servant‟s mind has complete faith in God. 
தசகபேலட ணரணது இலநணின் தல் பழு ம்திக்லக ககரண்டுள்பது. 

 

ਠਾਕੁਰ ਕ ਵਕ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਤ ॥ 

thaakur kay sayvak kee nirmal reet. 
Immaculate is the way of life of God‟s devotee. 

இலநணின் தக்பேலட ரழ்க்லக தரலரணது ரசற்நது. 
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ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਵਕੁ ਜਾਨੈ ੁੰ ਤਗ ॥ 

thaakur ka-o sayvak jaanai sang. 
God‟s servant believes that God is always with him. 

இலநனுலட தசகர் இலநன் ன்றும் அபேடன் இபேப்தரக ம்புகறநரர். 
 

ਰਬ ਕਾ ਵਕੁ ਨਾਭ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

parabh kaa sayvak naam kai rang. 
God's servant is always imbued with the love of Naam. 

இலநனுலட தசகர் ன்றும் இலநணின் ரத்றன் தல் உள்ப 
அன்தில் பழ்கற இபேக்கறநரர். 

 

ਵਕ ਕਉ ਰਬ ਾਲਨਸਾਰਾ ॥ 

sayvak ka-o parabh paalanhaaraa. 
God is the Cherisher of His servant. 

இலநன் அபேலட தசகல ததரற்நற ததடகறநரர். 

ਵਕ ਕੀ ਰਾਖ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰਾ ॥ 

sayvak kee raakhai nirankaaraa. 
The Formless God preserves the honor of His devotee. 

உபேற்ந இலநன் அபேலட தக்ரின் ரிரலல தரதுகரக்கறநரர். 
 

 ਵਕੁ ਤਜੁ ਦਇਆ ਰਬੁ ਧਾਰ ॥ 

so sayvak jis da-i-aa parabh Dhaarai. 
His servant is one unto whom God shows mercy. 

ர் எபேபேக்கு இலநன் கபேலல கரட்டுகறநரதர, அர்கதப 
அபேலட தசகர். 

 

ਨਾਨਕ  ਵਕੁ ਾਤ ਾਤ ਭਾਰ ॥੩॥ 

naanak so sayvak saas saas samaarai. ||3|| 

O‟ Nanak, such a servant remembers Him with every breath. ||3|| 
ஏ ரணக், அத்லக தசகர் அல எவ்கரபே சுரசத்றலும் றலணில் 

ககரள்கறநரர். 
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ਅੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਰਦਾ ਢਾਕ ॥ 

apunay jan kaa pardaa dhaakai. 
He covers the shortcomings of His devotee. 

இலநன் அபேலட தக்ர்கபின் குலநகலப லநத்து ிடுகறநரர். 

ਅਨੇ ਵਕ ਕੀ ਰਰ ਰਾਖ ॥ 

apnay sayvak kee sarpar raakhai. 
He surely preserves the honor of His servant. 

அபேலட தசகரின் ரிரலல அர் கண்டிப்தரக தரதுகரக்கறநரர். 
 

ਅਨੇ ਦਾ ਕਉ ਦਇ ਵਡਾਈ ॥ 

apnay daas ka-o day-ay vadaa-ee. 
He bestows glory on His devotee. 

அபேலட தக்பேக்கு அர் கறலல அபேளுகறநரர். 
 

ਅਨੇ ਵਕ ਕਉ ਨਾਭੁ ਜਾਈ ॥ 

apnay sayvak ka-o naam japaa-ee. 
He blesses His servant to meditate on Naam. 

அபேலட தசகர் இலநணின் ரத்ல றரணிப்தற்கு அர் 
ஆசலர்றக்கறநரர். 

 

ਅਨੇ ਵਕ ਕੀ ਆਤ ਤਤ ਰਾਖ ॥ 

apnay sayvak kee aap pat raakhai. 
He Himself preserves the honor of His servant.அபேலட தசகரிண 

ரிரலல அர் அத தரதுகரக்கறநரர். 
 

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. 
இலநனுலட தக்ரின் உர்ந் ஆன்ீக றலனல ரலும் றப்திட 

படிரது. 
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ਰਬ ਕ ਵਕ ਕਉ ਕ ਨ ਸੂਚ ॥ 

parabh kay sayvak ka-o ko na pahoochai. 
No one can equate with the servant of God, 

இலநனுலட தசகபேக்கு ரபேம் ஈடரக ரட்டரர்கள். 
 

ਰਬ ਕ ਵਕ ਊਚ ਤ ਊਚ ॥ 

parabh kay sayvak ooch tay oochay. 
because the devotees of God are highest of the high.கணன்நரல், 
இலநனுலட தக்ர்கதப உர்ந்ர்களுள் றக உர்ந்ர்கள். 

 

ਜ ਰਤਬ ਅਨੀ ਵਾ ਲਾਇਆ ॥ 

jo parabh apnee sayvaa laa-i-aa. 
One whom God applies to His service,ர் எபேல இலநன் 

ன்னுலட தசலில் ஈடுதடுத்துகறநரதர, 
 

ਨਾਨਕ  ਵਕੁ ਦਸ ਤਦਤ ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥ 

naanak so sayvak dah dis paragtaa-i-aa. ||4|| 

O‟ Nanak, that servant becomes renowned in every direction. ||4|| ஏ 
ரணக், 

அந் தசகர் அலணத்து றலசகபிலும் கலர்த்ற கதற்நர் ஆகறநரர். 
 

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਭਤਸ ਕਲ ਰਾਖ ॥ 

neekee keeree meh kal raakhai. 
If God infuses His power into a very weak human being (weak like a tiny 
ant), இலநன் ன்னுலட சக்றல றக தனணீரண உிரிணங்களுக்கும் 

கசலுத்றணரல், (சறநற றும்பு ததரன்ந தனணீரண உிரிணம்) 
 

ਬਭ ਕਰ ਲਕਰ ਕਤਟ ਲਾਖ ॥ 

bhasam karai laskar kot laakhai. 
then that person can reduce the armies of millions to ashes. 
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ਤਜ ਕਾ ਾੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਤ ॥ 

jis kaa saas na kaadhat aap. 
The one whose life-breath, God does not take away;பேலட உிர் 

சுரசத்ல இலநன் டுக்கரல் ிடுகறநரதர, 
 

ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦ ਕਤਰ ਸਾਥ ॥ 

taa ka-o raakhat day kar haath. 
He himself preserves him. 

அர்கலப அர் அத ன் கங்கபரல் தரதுகரக்கறநரர். 
 

ਭਾਨ ਜਤਨ ਕਰਤ ਫਸੁ ਬਾਤਤ ॥ 

maanas jatan karat baho bhaat. 
One makes all sorts of efforts, 

கரபேர் அலணத்து ிரண பற்சறகலபபம் டுக்கறநரதர, 
 

ਤਤ ਕ ਕਰਤਫ ਤਫਰਥ ਜਾਤਤ ॥ 

tis kay kartab birthay jaat. 
but all these efforts are in vain without the will of God. 

ஆினும், இலநனுலட ிபேப்தம் இல்னரிட்டரல் அலணத்து ிரண 
இந் பற்சறகளும் ீரகறநது. 

 

ਭਾਰ ਨ ਰਾਖ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਰਫ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਇ ॥ 

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. 
அலணத்து உிரிணங்களுக்கும் இலநதண தரதுகரனர்; இலநலண ி 

தறு ரரலும் உிரிணங்கலப தரதுகரக்கதர அல்னது ககரல்னதர 
படிரது. 
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ਕਾਸ ਚ ਕਰਤਸ ਰ ਰਾਣੀ ॥ 

kaahay soch karahi ray paraanee. 
So, why are you so anxious, O‟ mortal? 

ணத, ஏ ணிர்கதப, ீங்கள் ன் றகுந் ஆலுடன் (தரசலணில்) 
இபேக்கறநரீ்கள்? 

 

ਜਤ ਨਾਨਕ ਰਬ ਅਲਖ ਤਵਡਾਣੀ ॥੫॥ 

jap naanak parabh alakh vidaanee. ||5|| 

Meditate O‟ Nanak, on that incomprehensible and amazing God. ||5|| 
ஏ ரணக், அந் புரிந்துககரள்பபடிர ற்றும் அறசத்க்க இலநலண 

றரணிபங்கள். 
 

ਫਾਰੁੰ  ਫਾਰ ਫਾਰ ਰਬੁ ਜੀ ॥ 

baaraN baar baar parabh japee-ai. 
Time and again, let us meditate on Him, 
ரம் அல கரனந்தரறும் றரணிப்ததரம். 

 

ੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਇਸੁ 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.). 
இலநணின் ரம் ன்னும் அறர் சறஞ்சலில குடித்து, ரம் ம்பலட 
ணலபம் உடம்தின் உர்வு புனன்கலபபம் (தகட்கும், தரர்க்கும், தகபேம், 

கரடுல் ததரன்ந றநன்கள் அலணத்தும்) றபேப்ற அலட கசய்தரம். 
 

ਨਾਭ ਰਤਨੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਇਆ ॥ 

naam ratan jin gurmukh paa-i-aa. 
The follower of the Guru who has acquired the jewel of Naam, 

குபேல தின்தற்றுதரர்கபில் பேக்கு இலநணின் ரம் ன்று த்றணம் 
கறலடத்துள்பதர, 
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ਤਤੁ ਤਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਸੀ ਤਦਰਟਾਇਆ ॥ 

tis kichh avar naahee daristaa-i-aa. 
sees everywhere none but God. 

அர்கள் ல்னர இடத்றலும் இலநலண ட்டுத கரண்கறநரர்கள் ற்ந 
தறு ரலபம் இல்லன. 

 

ਨਾਭੁ ਧਨੁ ਨਾਭ ਰੂੁ ਰੁੰਗੁ ॥ 

naam Dhan naamo roop rang. 
For him, God‟s Name is the true wealth and the true beauty. 

அர்களுக்கு இலநணின் ரத உண்லரண கசல்ம் ற்றும் 
உண்லரண அகு. 

 

ਨਾਭ ੁਖੁ ਸਤਰ ਨਾਭ ਕਾ ੁੰਗੁ ॥ 

naamo sukh har naam kaa sang. 
God‟s Name is his comfort and companion. 

இலநணின் ரத அர்களுக்கு சவுகரிம் ற்றும் உற்ந தரன். 
 

ਨਾਭ ਰਤ ਜ ਜਨ ਤਤਰਤਾਨੇ ॥ 

naam ras jo jan tariptaanay. 
Those who are satiated with the essence of Naam, 

ர் எபேர் இலநணின் ரம் ன்னும் சரரம்சத்ரல் றபேப்ற 
அலடந்துள்பரர்கதபர, 

 

ਭਨ ਤਨ ਨਾਭਤਸ ਨਾਤਭ ਭਾਨੇ ॥ 

man tan naameh naam samaanay. 
Keep their minds and the faculties of their bodies drenched with Naam. 
அர்கள் ங்களுலட ணலபம் ங்களுலட உடம்தின் றநன்கலபபம் 

இலநணின் ரத்றல் பழுதும் லணத்து லத்துள்பரர்கள். 
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ਊਠਤ ਫਠਤ ਵਤ ਨਾਭ ॥ ਕਸੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕ ਦ 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|| 
ஏ ரணக், ீங்கள் கூறுரது " இலநனுலட தக்ர்கள் அலணத்து 

தங்கபிலும் இலநணின் ரத்ல றரணம் கசய்லத கரடர்ந்து 
துல கரறனரக ககரண்டுள்பரர்கள் ". 

 

ਫਲਸੁ ਜੁ ਤਜਸਫਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

bolhu jas jihbaa din raat. 
Day and night, use the God-given tongue to utter His praises. 
தகலும் இவும் இலநன் ககரடுத் ரல அபேலட புகல 

உச்சரிப்தற்கு அர்கள் தன்தடுத்துகறநரர்கள். 
 

ਰਤਬ ਅਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥ 

parabh apnai jan keenee daat. 
This gift of praising Him is conferred by God Himself on His servants. 
இலநலண புகழ்ந்து தரடும் இந் தரிசரணது இலநணரல் அரகத 

அபேலட தசகர்களுக்கு அபிக்கப்தட்டுள்பது. 
 

ਕਰਤਸ ਬਗਤਤ ਆਤਭ ਕ ਚਾਇ ॥ 

karahi bhagat aatam kai chaa-ay. 
The devotees perform devotional worship with heart-felt love, 

இலநனுலட தக்ர்கள் கய்கீ றதரலட இம் றலநந் அன்ததரடு 
கசய்கறநரர்கள். 

 

ਰਬ ਅਨੇ ਤਉ ਰਸਤਸ ਭਾਇ ॥ 

parabh apnay si-o raheh samaa-ay. 
and thus remain absorbed in God. 

ஆனரல், அர்கள் இலநதணரடு ன்றும் ஈர்க்கப்தட்டு இபேக்கறநரர்கள். 
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ਜ ਸਆ ਸਵਤ  ਜਾਨੈ ॥ ਰਬ ਅਨੇ ਕਾ ਸੁਕਭੁ 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. 
றகழ்கரனத்றல் டப்ததும், றர்கரனத்றல் டக்கப் ததரதும் ஆகற 

அலணத்துத இலநணின் ிபேப்தத்றற்கு ற்தத டந்து, ன்று தக்ர்கள் 
புரிந்துககரள்கறநரர்கள் ற்றும் ம்புகறநரர்கள். 

 

ਤਤ ਕੀ ਭਤਸਭਾ ਕਉਨ ਫਖਾਨਉ ॥ 

tis kee mahimaa ka-un bakhaana-o. 
Which of the virtues of such a devotee may I describe? 

அத்லக தக்ர்கபின் ந் ற்தண்புகலப ரன் ிரிப்ததன்? 

 

ਤਤ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਤਸ ਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 

tis kaa gun kahi ayk na jaan-o. 
I know not how to describe even a single one of his qualities. 

அபேலட எபே தண்லத கூட ன்ணரல் வ்ரறு ிரிக்க இலும். 
 

ਆਠ ਸਰ ਰਬ ਫਤਸ ਸਜੂਰ ॥ ਕਸੁ ਨਾਨਕ ਈ 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|| 
ஏ ரணக், ீங்கள் கூறுரது "ர் எபேர் இலநணின் சந்றரணத்றல் 

எபே ரபில் இபேதத்ற ரன்கு ி தபம் சறக்கறநரதர, அர்கதப 
பழுலரண தக்ர்கள்". 

 

ਭਨ ਭਰ ਤਤਨ ਕੀ ਟ ਲ ਤਸ ॥ 

man mayray tin kee ot layhi. 
O‟ my mind, seek the protection of those who always dwell in God‟s 

presence; 
ஏ ன் ணத, கரபேர் இலநனுலட சந்றரணத்றல் ன்றும் 

சறக்கறநரதர, அர்கபின் தரதுகரப்லத ரடுங்கள். 
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ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਨਾ ਤਤਨ ਜਨ ਦਤਸ ॥ 

man tan apnaa tin jan deh. 
and dedicate your mind and the faculties of body to those devotees. 
அத்லக தக்ர்களுக்கு உங்களுலட ணலபம் ற்றும் உடம்தின் 

றநன்கலபபம் அர்ப்திபங்கள். 
 

ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਾ ਰਬੂ ਛਾਤਾ ॥  ਜਨੁ ਰਫ 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. 

தக்ர்கள் ர் இலநலண அநறந்து லத்துள்பரதர, அர் அலணத்து 
கதரபேட்கபின் ககரலடரபி ஆகறநரர். 

 

ਤਤ ਕੀ ਰਤਨ ਰਫ ੁਖ ਾਵਤਸ ॥ 

tis kee saran sarab sukh paavahi. 
In his sanctuary, all comforts are obtained. 

அபேலட புகனறடத்றல், அலணத்து கசௌகரிங்களும் கதநப்தடுகறநது. 
 

ਤਤ ਕ ਦਰਤ ਬ ਾ ਤਭਟਾਵਤਸ ॥ 

tis kai daras sabh paap mitaaveh. 
By having the sight of such a devotee, you will eradicate all sins. 

அத்லக தக்ர்கபின் தரற்நத்ல கரண்தரல் உங்களுலட அலணத்து 
தரங்களும் அறக்கப்தடுகறன்நண. 

 

ਅਵਰ ਤਆਨ ਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥ 

avar si-aanap saglee chhaad. 
Renounce all other clevernesses, 

ற்ந அலணத்து புத்றசரனறத்ணத்லபம் துநந்து ிடுங்கள். 
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ਤਤੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਵਾ ਲਾਗੁ ॥ 

tis jan kee too sayvaa laag. 
and enjoin yourself to the service of such a devotee. 

அத்லக தக்ரின் தசலக்கு உங்கலப ீங்கதப உத்ிட்டு தசர்த்துக் 
ககரள்ளுங்கள். 

 

ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਸਵੀ ਤਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਜਨ ਕ ੂਜਸੁ ਦ 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|| 
ஏ ரணக், இலநணின் அத்லக தக்ர்கபின் அநறவுலல ன்றும் 

கதரறுப்புடன் கலடப்திடித்து, உங்கபின் திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்ல எபே 
படிவுக்கு ககரண்டு ரபேங்கள். 

 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਤਤ ੁਰਖੁ ਤਜਤਨ ਜਾਤਨਆ ਤਤਗੁਰੁ ਤਤ 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. 
ர் எபேர் உண்லரண ங்கும் ீக்கந றலநந்றபேக்கும் இலநலண 

அநறந்து ககரள்கறநரதர, அத உண்லரண குபே ன்று அலக்கப்தடுகறநரர். 
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ਤਤ ਕ ੁੰ ਤਗ ਤਖੁ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਸਤਰ 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. 
உண்லரண குபேின் அபேகரலில், சறஷ்ர்கள் ீ எழுக்கத்றனறபேந்து 

கரப்தரற்நப்தடுகறநரர்கள். ஆகத ஏ ரணக், அத்லக உண்லரண 
குபேின் அபேகரலில், ீங்களும் இலநணின் புகலப் தரடுங்கள். 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਤਤਗੁਰੁ ਤਖ ਕੀ ਕਰ ਰਤਤਾਲ ॥ 

satgur sikh kee karai partipaal. 
The True Guru cherishes His disciple. 

உண்லரண குபே அபேலட சறஷ்ர்கலப ததரற்நற ததடகறநரர். 
 

ਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 

sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal. 
The Guru is always merciful to His servant. 

குபே அபேலட தசகரிடம் ன்றும் கபேலபடன் இபேக்கறநரர். 
 

ਤਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਭਤਤ ਭਲ ੁਤਸਰ ॥ 

sikh kee gur durmat mal hirai. 
The Guru washes away the filth of impious thoughts from the disciple‟s 

mind, 
குபே அபேலட சறஷ்ர்கபின் ணறனறபேந்து தக்றற்ந ண்ங்கபரல் 

தசர்ந் அசுத்த்ல கழுி ிடுகறநரர். 
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ਗੁਰ ਫਚਨੀ ਸਤਰ ਨਾਭੁ ਉਚਰ ॥ 

gur bachnee har naam uchrai. 
since following the advice of the Guru, the disciple recites God‟s Name. 
குபேின் அநறவுலல தின்தற்ந ஆம்தித்தின் சறஷ்ர்கள் இலநணின் 

ரத்ல உச்சரிக்க ஆம்திக்கறநரர்கள். 
 

ਤਤਗੁਰੁ ਤਖ ਕ ਫੁੰ ਧਨ ਕਾਟ ॥ 

satgur sikh kay banDhan kaatai. 
The Guru liberates His devotee from the bonds of worldly desires. 
குபே அபேலட தக்ல உனகறல் ஆலசகள் ன்ந தந்த்றல் இபேந்து 

ிடுிக்கறநரர். 
 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਖੁ ਤਫਕਾਰ ਤ ਸਾਟ ॥ 

gur kaa sikh bikaar tay haatai. 
The Sikh (disciple) of the Guru abstains from wicked deeds. 

குபேின் சறஷ்ர்கள் (சலக்கறர்கள்) ீ கசல்கலப ிர்க்கறநரர்கள். 
 

ਤਤਗੁਰੁ ਤਖ ਕਉ ਨਾਭ ਧਨੁ ਦਇ ॥ 

satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay. 
The True Guru gives His Sikh (disciple) the wealth of Naam. 

உண்லரண குபே அபேலட சறஷ்ர்களுக்கு (சலக்கறர்) இலநணின் ரம் 
ன்ந கசல்த்ல ககரடுக்கறநரர். 

 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਖੁ ਵਡਬਾਗੀ ਸ ॥ 

gur kaa sikh vadbhaagee hay. 
The disciple of the Guru is very fortunate. 

குபேின் சறஷ்ர் றகுந் அறர்ஷ்டசரனற 
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ਤਤਗੁਰੁ ਤਖ ਕਾ ਸਲਤੁ ਲਤੁ ਵਾਰ ॥ 

satgur sikh kaa halat palat savaarai. 
The true Guru enhances a disciple‟s life both here and hereafter. 
உண்லரண குபே அபேலட சறஷ்ர்கபின் ரழ்க்லகல இந் 
உனகத்றலும் இற்கு அடுத்துள்ப உனகத்றலும் தம்தடுத்துகறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਤਤਗੁਰੁ ਤਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ਭਾਰ ॥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|| 

ஏ ரணக், உண்லரண குபே அபேலட சறஷ்ர்கலப ணது இத்றன் 
ஆத்றல் இபேந்து அன்பு கசலுத்துகறநரர். 

 

ਗੁਰ ਕ ਤਗਰਤਸ ਵਕੁ ਜ ਰਸ ॥ 

gur kai garihi sayvak jo rahai. 
The devotee who lives by the Guru‟s door (always seeks Guru‟s advice), 

குபேின் தக்ர் கரபேர் குபேின் ரசனறதனத (குபேின் 
அநறவுலகலப ன்றும் ரசறப்தர்) ரழ்கறநரதர, 

 

ਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਭਨ ਭਤਸ ਸ ॥ 

gur kee aagi-aa man meh sahai. 
and obeys the Guru's Commands with all his heart, 

குபேின் கட்டலபகலப ன் பழுணரக ற்றுக் கலழ்தடிலுடன் 
டக்கறநரதர, 

 

ਆ ਕਉ ਕਤਰ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵ ॥ 

aapas ka-o kar kachh na janaavai. 
never displays pride in any way, 

ந் றிலும் ன்னுலட ற்கதபேலல கபிக்கரட்டரல் டந்து 
ககரள்கறநரதர, 
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ਸਤਰ ਸਤਰ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਦ ਤਧਆਵ ॥ 

har har naam ridai sad Dhi-aavai. 
always meditates on God‟s Name, 

ன்கநன்றும் இலநணின் ரத்ல றரணிக்கறநரதர, 
 

ਭਨੁ ਫਚ ਤਤਗੁਰ ਕ ਾਤ ॥ 

man baychai satgur kai paas. 
surrenders his mind to the True Guru, 

ன்னுலட ணல உண்லரண குபேிற்கு அர்ப்தம் கசய்கறநரதர, 
 

ਤਤੁ ਵਕ ਕ ਕਾਰਜ ਰਾਤ ॥ 

tis sayvak kay kaaraj raas. 
that humble servant's affairs are resolved. 

அந் திரண தசகரின் கரரிங்கலப ீர்த்து லக்கறநரர். 
 

ਵਾ ਕਰਤ ਸਇ ਤਨਸਕਾਭੀ ॥ 

sayvaa karat ho-ay nihkaamee. 
One who performs selfless service without any thought of reward, 

கரபேர் ந் எபே சன்ரணத்ல தற்நற ண்ங்களும் இல்னரல் 
சுனற்ந தசலல புரிகறநரர்கதபர, 

 

ਤਤ ਕਉ ਸਤ ਰਾਤਤ ੁਆਭੀ ॥ 

tis ka-o hot paraapat su-aamee. 
shall acquire his Master God. 

அபேலட ஜரணர் இலநலண பன்று கதநனரம். 
 

ਅਨੀ ਤਕਰਾ ਤਜੁ ਆਤ ਕਰਇ ॥ 

apnee kirpaa jis aap karay-i. 
Upon whom God shows His grace. 

ரபேக்கு இலநன் ன்னுலட கபேலல கரட்டுகறநரதர, 
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ਨਾਨਕ  ਵਕੁ 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|| 

ஏ ரணக், அந் தக்ர் ட்டுத குபேின் ததரலணகலப ற்றுக் ககரள்கறநரர். 
 

ਫੀ ਤਫਵ ਗੁਰ ਕਾ ਭਨੁ ਭਾਨੈ ॥ 

bees bisvay gur kaa man maanai. 

The one who has convinced the Guru of his total devotion. 

கரபேர் குபேிடம் ன்னுலட 
பழுலரண அர்ப்திப்லத ம்த லக்கறநரதர, 

 

 ਵਕੁ ਰਭੁਰ ਕੀ ਗਤਤ ਜਾਨੈ ॥ 

so sayvak parmaysur kee gat jaanai. 

that devotee gets to know the mystical state of the Transcendent God. 

அந் தக்ர் உர்ந் றலனில் உள்ப இலநணின் அறசத்க்க றலனல 
புரிந்து ககரள்கறநரர். 

 

 ਤਤਗੁਰੁ ਤਜੁ ਤਰਦ ਸਤਰ ਨਾਉ ॥ 

so satgur jis ridai har naa-o. 

The true Guru is the one, in whose heart is enshrined God‟s Name. 

பேலட இத்றல் இலநணின் ரம் திறஷ்லட கசய்ப்தட்டுள்பதர, 
அத உண்லரண குபே ஆரர். 

 

ਅਤਨਕ ਫਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਫਤਲ ਜਾਉ ॥ 

anik baar gur ka-o bal jaa-o. 

I dedicate myself to that Guru many times. 

அந் குபேிற்கு ரன் ன்லண தனபலந அர்ப்தம் கசய்கறதநன். 
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ਰਫ ਤਨਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

sarab niDhaan jee-a kaa daataa. 

The True Guru is the bestower of all treasures and spiritual life. 

உண்லரண குபேத அலணத்து கதரக்கறங்கலபபம், ஆன்ீக 
ரழ்க்லகலபம் அபேளுதர். 

 

ਆਠ ਸਰ ਾਰਫਰਸਭ ਰੁੰ ਤਗ ਰਾਤਾ ॥ 

aath pahar paarbarahm rang raataa. 

At all times he remains imbued with the love of God. 

அர் ல்னர தத்றலும் இலநனுலட அன்தில் ன்றும் பழ்கற 
இபேக்கறநரர். 

 

ਫਰਸਭ ਭਤਸ ਜਨੁ ਜਨ ਭਤਸ ਾਰਫਰਸਭੁ ॥ 

barahm meh jan jan meh paarbarahm. 

The True Guru is absorbed in the Supreme God and the supreme God 

dwells in his His devotees. 

உண்லரண குபே தன்லரண இலநணிடம் இலந்து இபேக்கறநரர் 
ற்றும் தன்லரண இலநன் ன்னுலட தக்ர்கபிடம் குடிிபேக்கறநரர். 

 

ਕਤਸ ਆਤ ਨਸੀ ਕਛੁ ਬਰਭੁ ॥ 

aykeh aap nahee kachh bharam. 

There is no doubt that God and the True Guru are one and the same. 

இலநனும் உண்லரண குபேவும் எபேத, இறல் ந் எபே சந்தகபம் 
தண்டரம். 
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ਸ ਤਆਨ 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. 

ஆிக்கக்கரண புத்றசரனறத்ணரண ந்றங்கலப லகரளுரல் ரம் 
உண்லரண குபேல சந்றக்க இனரது. 

 

ਨਾਨਕ ਾ 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|| 

ஏ ரணக், ல்ன அறர்ஷ்டத்றன் ரினரக ட்டுத ரம் அத்லக குபேல 
சந்றக்க இலும். 

 

ਪਲ ਦਰਨੁ ਖਤ ੁਨੀਤ ॥ 

safal darsan paykhat puneet. 

Blessfull is the union with the True Guru; one gets sanctified upon 

accepting the Guru‟s teachings. 

உண்லரண குபேவுடன் தசர்து ஆசலர்றக்கப்தட்டது; குபேின் 
ததரலணகலப எபேர் ற்றுக்ககரள்ரல் அர் தூய்லப்தடுத் தடுகறநரர். 

 

ਰਤ 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. 

குபேின் (கரல்கலபத் கரடுது) அரது ததரலணகலப எபேர் 
கதரறுப்புடன் தின்தற்நற ந்ரல், அபேலட ண றலனரணது 

உர்த்ப்தட்டு அர் தற்ககரள்ளும் ரழ்க்லக தரணது ரசற்நரக 
ரறுகறநது. 
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ਬਟਤ ੁੰ ਤਗ ਰਾਭ ਗੁਨ ਰਵ ॥ 

bhaytat sang raam gun ravay. 

Dwelling in the company of Guru, one joins in singing the praises of God, 

குபேின் அபேகரலில் எபேர் சறக்கும் ததரது, அர் இலநணின் 
புகலப் தரடுறல் தசர்கறநரர். 

 

ਾਰਫਰਸਭ ਕੀ ਦਰਗਸ ਗਵ ॥ 

paarbarahm kee dargeh gavay. 

and reaches the Court of the Supreme God. 

அர் தன்லரண இலநணின் ீறன்நத்ல அலடகறநரர். 
 

ੁਤਨ ਕਤਰ ਫਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥ 

sun kar bachan karan aaghaanay. 

Listening to the Guru‟s teachings one's ears are satiated, 

குபேின் ததரலணகலப தகட்தரல் எபேபேலட கரதுகள் றபேப்ற 
அலடகறன்நண. 

 

ਭਤਨ ੁੰ ਤਖੁ ਆਤਭ ਤੀਆਨੇ ॥ 

man santokh aatam patee-aanay. 

the mind is contented, and the soul is fulfilled. 

ணது ண றலநவு அலடகறநது ற்றும் ஆன்ர றபேப்ற அலடகறநது. 
 

ੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖ੍੍ ਜਾ ਕਾ ਭੁੰ ਤਰ ॥ 

pooraa gur akh-ya-o jaa kaa mantar. 

Perfect is the Guru and eternally true are His teachings. 

குபே பழுறலநரணர் ற்றும் அபேலட ததரலணகள் படிற்ந 
உண்லரணல. 
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ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਤਦਰਤਟ ਖ ਸਇ ੁੰ ਤ ॥ 

amrit darisat paykhai ho-ay sant. 

Upon whom the Guru casts an ambrosial glance, that person becomes a 

saint. 

ர் எபேரின் தல் குபே ன்னுலட அபேஞ்சுல உலட தரர்லல 
தரர்க்கறநரதர, அந் ணிர் சரதுரக ரறுகறநரர். 

 

ਗੁਣ ਤਫਅੁੰਤ ਕੀਭਤਤ ਨਸੀ ਾਇ ॥ 

gun bi-ant keemat nahee paa-ay. 

Infinite are the virtues of the true Guru and no one can estimate his 

worth. 

உண்லரண குபேின் ற்தண்புகள் ல்லனற்நல ற்றும் அபேலட 
றப்லத ரரலும் றப்திட படிரது. 

 

ਨਾਨਕ ਤਜੁ ਬਾਵ ਤਤੁ 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. 

ஏ ரணக், இலநன் ரரிடம் ிபேப்தப்தடுகறநரதர, அந் ணில குபேிடம் 
அர் இலத்து லக்கறநரர். 

 

ਤਜਸਫਾ ਕ ਉਤਤਤ ਅਨੇਕ ॥ 

jihbaa ayk ustat anayk. 

A mortal has only one tongue, but countless are the praises of God, 

ணிபேக்கு இபேப்தது எத எபே ரக்கு, ஆணரல் இலநனுலட புகழ்கள் 
ண்ற்நல. 
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ਤਤ ੁਰਖ ੂਰਨ ਤਫਫਕ ॥ 

sat purakh pooran bibayk. 

who is eternal, perfect and insightful Being. 

இலநன் படிற்ந றத்றரணர், பழுறலநரணர் ற்றும் தண்நறவு 
றகுந்ர். 

 

ਸੂ ਫਲ ਨ ਸੁਚਤ ਰਾਨੀ ॥ 

kaahoo bol na pahuchat paraanee. 

Through no words, can a mortal describe the virtues of God, 

ந் ரர்த்லகபின் ரினரகவும், எபே ணிரல் இலநணின் 
ற்தண்புகலப ிரிக்க இனரது. 

 

ਅਗਭ ਅਗਚਰ ਰਬ ਤਨਰਫਾਨੀ ॥ 

agam agochar parabh nirbaanee. 

who is inaccessible, incomprehensible, and free of all desires. 

இலநன் அலட படிரர், ிரிக்க படிரர் ற்றும் அலணத்து 
ஆலசகபில் இபேந்து ிடுலன கதற்நர். (ணிணின் உடல் புனன்களுக்கு 

அற்கரண அடகல் இல்லன). 
 

ਤਨਰਾਸਾਰ ਤਨਰਵਰ ੁਖਦਾਈ ॥ 

niraahaar nirvair sukh-daa-ee. 

He needs no sustenance, is without enmity and is peace giving, 

இலநனுக்கு ஆகரம் தலில்லன. அபேக்கு தலகில்லன ற்றும் 
அர் அலறல அபிப்தர். 
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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. 

இலநனுலட ற்தண்புகபின் றப்லத ரலும் உறுறப்தடுத்றக் கூந 
இனரது. 

 

ਅਤਨਕ ਬਗਤ ਫੁੰਦਨ ਤਨਤ ਕਰਤਸ ॥ 

anik bhagat bandan nit karahi. 

Countless devotees daily bow in reverence to Him, 

ண்ற்ந தக்ர்கள் இலநலண றணபம் தக்றதரடு லன 
ங்குகறநரர்கள். 

 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਸਰਦ ਤਭਰਤਸ ॥ 

charan kamal hirdai simrahi. 

and meditate on His Name with love and devotion. 

ற்றும் அற்நறன் ரல ததரல் இபேக்கும் அகற தரங்கலப அர்கபின் 
ணறல் றரணிக்கறநரகள். 

 

ਦ ਫਤਲਸਾਰੀ ਤਤਗੁਰ ਅਨੇ ॥ 

sad balihaaree satgur apne. 

I dedicate myself to the true Guru forever, 

ਭੈਂ ਆਣ ਉ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਾ ਦਕ ਸਾਂ, 
ரன் உண்லரண குபேிற்கு ன்கநன்றும் ன்லண அர்ப்திப்பு 

கசய்கறதநன். 
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ਨਾਨਕ ਤਜੁ ਰਾਤਦ ਾ ਰਬੁ ਜਨੇ ॥੫॥ 

naanak jis parsaad aisaa parabh japnay. ||5|| 

O‟ Nanak, by whose grace I can lovingly meditate on God‟s Name. ||5|| 

ஏ ரணக், ரபேலட கபேலரல் இலநணின் ரத்ல ரன் அன்ததரடு 
றரணிக்கறதநன். (குபேின் அபேபரல் எபேர் அத்லக 

இலநலணறரணிக்கறநரர்). 
 

ਇਸੁ ਸਤਰ ਰੁ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥ 
ih har ras paavai jan ko-ay. 

Only a very rare person enjoys the essence of God's Name, 

றக அரி ணின் ட்டுத இலநணின் ரத்றன் சரரம்சத்ல 
அனுதிக்கறநரர். 

 

ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ੀਵ ਅਭਰੁ  ਸਇ ॥ 

amrit peevai amar so ho-ay. 

by partaking the Nectar of Naam, he becomes immortal. 

இலநணின் ரம் ன்று அறர்த்ல குடிப்தரல், அர் அறரர் 
ஆகறநரர். 

 

ਉੁ ੁਰਖ ਕਾ ਨਾਸੀ ਕਦ ਤਫਨਾ ॥ 

us purakh kaa naahee kaday binaas. 

That person never perishes (does not endure death again and again), 

அந் ணிர் ன்றும் அறறல்லன (ீண்டும், ீண்டும் அர் இநப்லத 
ழுவுறல்லன) 
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ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਰਗਟ ਗੁਨਤਾ ॥ 

jaa kai man pargatay guntaas. 

in whose mind manifests God, the Treasure of virtues. 

ற்தண்புகபின் கதரக்கறங்கபரண இலநலண ர் எபேர் ணறல் 
திகடணப்தடுத்றக் ககரள்கறநரதர, 

 

ਆਠ ਸਰ ਸਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਲਇ ॥ 

aath pahar har kaa naam lay-ay. 

At all times such a devotee meditates on God‟s Name, 

அத்லக தக்ர்கள் ல்னர தத்றலும் இலநனுலட ரத்ல 
றரணிகறநரர்கள். 

 

ਚੁ ਉਦੁ ਵਕ ਕਉ ਦਇ ॥ 

sach updays sayvak ka-o day-ay. 

and imparts the same true advice to his disciple as well. 

ற்றும் அத உண்லரண அநறவுலல அபேலட சறஷ்ர்களுக்கும் 
ங்குகறநரர். 

 

ਭਸ ਭਾਇਆ ਕ ੁੰ ਤਗ ਨ ਲ ੁ॥ 

moh maa-i-aa kai sang na layp. 

He is not attached to Maya (worldly desires), 

அர் எபேததரதும் ரத்துடன் (உனகறல் ஆலசகள்) ன்லண இலத்துக் 
ககரள்றல்லன. 
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ਭਨ ਭਤਸ ਰਾਖ ਸਤਰ ਸਤਰ ਕੁ ॥ 

man meh raakhai har har ayk. 

and he always enshrines God in his mind. 

ற்றும் அர் ன்றும் ன்னுலட ணறல் இலநலண திறஷ்லட 
கசய்துள்பரர். 

 

ਅੁੰਧਕਾਰ ਦੀਕ ਰਗਾ ॥ 

anDhkaar deepak pargaasay. 

The one whose darkness of ignorance has been replaced by the light of 

Naam, 

பேலட அநறரல ன்னும் இபேபரணது இலநணின் ரம் ன்ந 
எபிரல் ரற்நற அலக்கப்தடுகறநதர, 

 

ਨਾਨਕ ਬਰਭ ਭਸ ਦੁਖ ਤਸ ਤ ਨਾ ॥੬॥ 

naanak bharam moh dukh tah tay naasay. ||6|| 

O Nanak, his doubt, emotional attachment and sorrows flee away. 

ஏ ரணக், அபேலட சந்தகங்கள், உர்ச்சறகபின் திலப்பு ற்றும் 
துன்தங்கள் தநந்தரடுகறன்நண. 

 

ਤਤਤ ਭਾਤਸ ਠਾਤਢ ਵਰਤਾਈ ॥ 

tapat maahi thaadh vartaa-ee. 

Through the Guru‟s teachings, peace has prevailed even when living in 

the heat of vices, 

குபேின் ததரலணகபின் ரினரக, ீ எழுக்கங்கபின் கப்தத்றல் ரழும் 
ததரது கூட அலற ததனரங்கறிபேக்கறநது. 
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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. 

ஏ ன் சதகரத, ததரின்த றலன ததனரங்குகறநது ற்றும் அலணத்து 
துங்களும் லநந்து ிடுகறன்நண. 

 

ਜਨਭ ਭਰਨ ਕ ਤਭਟ ਅੁੰ ਦ ॥ 

janam maran kay mitay andaysay. 

The fear of birth and death is dispelled, 

திநப்பு இநப்பு தற்நற தம் ீங்கற ிடுகறநது. 
 

ਾਧੂ ਕ ੂਰਨ ਉਦ ॥ 

saaDhoo kay pooran updaysay. 

through the perfect teachings of the Guru. 

குபேின் றலநரண ததரலணகபின் ரினரக, 
 

ਬਉ ਚੂਕਾ ਤਨਰਬਉ ਸਇ ਫ ॥ 

bha-o chookaa nirbha-o ho-ay basay. 

All fear is lifted, and now we dwell in fearlessness, 

அலணத்து தங்களும் ிட்டப்தட்டு, ரம் இப்ததரது தம் அற்ந றலனில் 
ரழ்கறதநரம். 

 

ਗਲ ਤਫਆਤਧ ਭਨ ਤ ਖ ਨ ॥ 

sagal bi-aaDh man tay khai nasay. 

and all the maladies are destroyed and dispelled from the mind. 

அலணத்து ிரண தரய்களும் அறக்கப்தட்டு, ணறல் இபேந்து லநந்து 
ிடுகறன்நண. 
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ਤਜ ਕਾ ਾ ਤਤਤਨ ਤਕਰਾ ਧਾਰੀ ॥ 

jis kaa saa tin kirpaa Dhaaree. 

The Guru to whom we surrendered has shown mercy; 

ந் குபேிற்கு ரம் ம்ல சலடந்தரதர, அர் க்கு கபேல 
கரட்டிபள்பரர். 

 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਜਤ ਨਾਭੁ ਭੁਰਾਰੀ ॥ 

saaDhsang jap naam muraaree. 

by meditating on God‟s Name in the holy congregation, 

ஆன்ீக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) இலநனுலட ரத்ல றரணிப்தரல், 
 

ਤਥਤਤ ਾਈ ਚੂਕ ਬਰਭ ਗਵਨ ॥ 

thit paa-ee chookay bharam gavan. 

we have attained Spiritual stability and our doubts and wanderings have 

ended. 

ரம் ஆன்ீக சறலனல அலடந்து ிட்தடரம் ற்றும் ம்பலட 
சந்தகங்கள் ற்றும் சுற்நற றரிது ஆகற அலணத்தும் எபே படிவுக்கு 

பேகறநது. 
 

ੁਤਨ ਨਾਨਕ ਸਤਰ ਸਤਰ ਜੁ ਰਵਨ ॥੭॥ 

sun naanak har har jas sarvan. ||7||O‟ 

Nanak, this has happened by listening to God‟s praises with our ears. 

ஏ ரணக், இலநனுலட புகழ்கலப ம்பலட கரதுகபரல் தகட்தரல் 
இது டக்கறநது. 
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ਤਨਰਗੁਨੁ ਆਤ ਰਗੁਨੁ ਬੀ ਸੀ ॥ 

nirgun aap sargun bhee ohee. 

He Himself is intangible (unaffected by Maya); and He Himself is tangible 

(in the form of His Creation). 

அர் அத உபேற்நர் (ரரரல் தரறக்கப்தடரர், ரரின் 
பன்று தண்புகபினறபேந்து தறுதட்டர்) ற்றும் அர் அத உபேம் 

உலடர் (அபேலட தலடப்புகபின் டிம்). 
 

ਕਲਾ ਧਾਤਰ ਤਜਤਨ ਗਲੀ ਭਸੀ ॥ 

kalaa Dhaar jin saglee mohee. 

He has fascinated the entire universe by manifesting His power. 

இலநன் ன்னுலட சக்றல கரத் திதஞ்சத்றற்கும் திகடணம் 
கசய்ன் பனம் சலகரித்து உள்பரர். 

 

ਅਨੇ ਚਤਰਤ ਰਤਬ ਆਤ ਫਨਾ ॥ 

apnay charit parabh aap banaa-ay. 

He Himself has created His wonders. 

அர் அபேலட ஆச்சரிங்கலப அரகத தலடத்துள்பரர். 
 

ਅੁਨੀ ਕੀਭਤਤ ਆ ਾ ॥ 

apunee keemat aapay paa-ay. 

He Himself ascertains His worth. 

அர் அபேலட றப்லத அரகத உறுறப்தடுத்துகறநரர். 
 

ਸਤਰ ਤਫਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਸੀ ਕਇ ॥ 

har bin doojaa naahee ko-ay. 

Besides God there is no one else like Him. 

இலநலணத் ி தறு ரபேம் அலப் ததரல் இல்லன. 
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ਰਫ ਤਨਰੁੰਤਤਰ ਕ ਇ ॥ 

sarab nirantar ayko so-ay. 

He is the only One, permeating all. 

அர் எத எபேர், அலணத்றலும் ஊடுபேி இபேக்கறநரர். 
 

ਤਤ ਤਤ ਰਤਵਆ ਰੂ ਰੁੰਗ ॥ 

ot pot ravi-aa roop rang. 

Through and through, He pervades in all forms and colors. 

றபேம்தத், றபேம்த அர் அலணத்து டிங்கபிலும் றநங்கபிலும் தி 
இபேக்கறநரர். 

 

ਬ ਰਗਾ ਾਧ ਕ ੁੰਗ ॥ 

bha-ay pargaas saaDh kai sang. 

This enlightenment is revealed in the company of the Guru. 

குபேின் அபேகரலில் இந் எபிரணது திகரசறக்கறநது. 
 

 

ਰਤਚ ਰਚਨਾ ਅਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 

rach rachnaa apnee kal Dhaaree. 
Having created the creation, He has infused His might into it. 

இலநன் ன்னுலட தலடப்புகலப தலடத் தின்பு, அபேலட தனத்ல 
அர் அனுள் உட்கசலுத்துகறநரர். 

 

ਅਤਨਕ ਫਾਰ ਨਾਨਕ ਫਤਲਸਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥ 

anik baar naanak balihaaree. ||8||18|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life to Him innumerable times. 
ஏ ரணக், அபேக்கு ன்னுலட ரழ்க்லகல ண்ற்ந பலந ரன் 

அர்ப்தம் கசய்கறதநன். 
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ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਾਤਥ ਨ ਚਾਲ  ਤਫਨੁ ਬਜਨ ਤਫਤਖਆ ਗਲੀ ਛਾਰ ੁ॥ 

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. 
இலநணின் றதரடு ி ற்ந துவும் ணினுடன் கசல்றல்லன. 
அலணத்து உனகறல் கசல்ங்களும் அனுலட த்றற்குப் திநகு 

றப்தற்ந கறும் சரம்தல் ஆகறநது. 
 

ਸਤਰ ਸਤਰ ਨਾਭੁ ਕਭਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਸ ੁਧਨੁ ਾਰੁ ॥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. 
ஏ ரணக், இலநணின் ரத்ல அர்ப்திப்ததரடு றரணிப்தரல் றகுறரண 

தனரண கசல்த்ல சம்தரறக்கனரம். அந் கசல்த ணிபேக்கு 
அபேலட த்றற்குப் திநகு உடன் கசல்கறநது. 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ੁੰਤ ਜਨਾ ਤਭਤਲ ਕਰਸੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

sant janaa mil karahu beechaar. 
Contemplate on God‟s virtues in the company of the Saints. 

சரதுக்கபின் அபேகரலில் இலநனுலட ற்தண்புகலப ஆழ்ந்து 
சறந்றபங்கள். 
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ਕ ੁਤਭਤਰ ਨਾਭ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ayk simar naam aaDhaar. 
Meditate on God with loving devotion and make Naam your support. 

இலநலண அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் றரணம் கசய்து, 
இலநனுலட ரத்ல உங்களுலட ஆவு ஆக்குங்கள். 

 

ਅਵਤਰ ਉਾਵ ਤਬ ਭੀਤ ਤਫਾਰਸੁ ॥ 

avar upaav sabh meet bisaarahu. 
O‟ my friend, forget all other efforts, 

ஏ ன் ண்தத, ற்ந அலணத்து பற்சறகலபபம் நந்துிடுங்கள். 
 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਰਦ ਭਤਸ ਉਤਰ ਧਾਰਸੁ ॥ 

charan kamal rid meh ur Dhaarahu. 
and enshrine God‟s virtues within your heart. 

இலநனுலட (ரல ததரன்ந அகரண தரங்கலப)ற்தண்புகலப 
உங்களுலட இத்றல் திறஷ்லட கசய்பங்கள். 

 

ਕਰਨ ਕਾਰਨ  ਰਬੁ ਭਰਥੁ ॥ 

karan kaaran so parabh samrath. 
That God is capable of doing and getting everything done. 

அந் இலநனுக்கு அலணத்லபம் கசய்ற்கும், ற்நர்கலப அந் 
கசல்கலப கசய் லக்கவும் றநன் உள்பது. 

 

ਤਦਰੜ ੁਕਤਰ ਗਸਸੁ ਨਾਭੁ ਸਤਰ ਵਥ ੁ॥ 

darirh kar gahhu naam har vath. 
Therefore, firmly grasp the wealth of God‟s Name. 

ணத, இலநணின் ரம் ன்ந கசல்த்ல றடரக திடித்துக் 
ககரள்ளுங்கள். 
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ਇਸ ੁਧਨੁ ੁੰਚਸੁ ਸਵਸੁ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

ih Dhan sanchahu hovhu bhagvant. 
Gather this wealth of Naam, and become very fortunate. 
இந் ரம் ன்னும் கசல்த்ல தசகரித்து, அர்கள் றகுந் 

அறர்ஷ்டசரனறகள் ஆகறநரர்கள். 
 

ੁੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਭੁੰਤ ॥ 

sant janaa kaa nirmal mant. 
This is the immaculate teaching of the Saintly people. 

இதுத சரதுக்கபின் ரசற்ந ததரலண. 
 

ਕ ਆ ਰਾਖਸੁ ਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

ayk aas raakho man maahi. 
Keep faith in the One God in your mind. 

உங்கள் ணறல் எத இலநன் தல் ம்திக்லக லபங்கள். 
 

ਰਫ ਰਗ ਨਾਨਕ ਤਭਤਟ ਜਾਤਸ ॥੧॥ 

sarab rog naanak mit jaahi. ||1|| 

O‟ Nanak, this way, all your maladies shall be dispelled. 
ஏ ரணக், இந் றில் உங்களுலட அலணத்து தரய்களும் லநந்து 

ிடுகறன்நண. 
 

ਤਜੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਉਤਠ ਧਾਵਤਸ ॥ 

jis Dhan ka-o chaar kunt uth Dhaaveh. 
The wealth which you chase after in all directions, 

ந் கசல்த்ல ீங்கள் அலணத்து றலசகபிலும் தடி ஏடுகறநரீ்கதபர, 
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 ਧਨੁ ਸਤਰ ਵਾ ਤ ਾਵਤਸ ॥ 

so Dhan har sayvaa tay paavahi. 
you shall obtain that wealth by lovingly meditating on God. 

ீங்கள் அந் கசல்த்ல இலநலண அன்ததரடு 
றரணிப்தறலும்,தசலினறபேந்து கதநனரம். 

 

ਤਜੁ ੁਖ ਕਉ ਤਨਤ ਫਾਛਤਸ ਭੀਤ ॥ 

jis sukh ka-o nit baachheh meet. 
O‟ friend, the peace you always yearn for, 

ஏ ண்தத, ீங்கள் ன்றும் ங்கும் அலறக்கு, 
 

 ੁਖ ੁਾਧੂ ੁੰ ਤਗ ਰੀਤਤ ॥ 

so sukh saaDhoo sang pareet. 
that peace comes by loving God in the Holy congregation. 

ஆன்றக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) இலநன் தல் அன்பு ககரள்ரல் அந் 
அலற பேகறநது. 

 

ਤਜੁ ਬਾ ਕਉ ਕਰਤਸ ਬਲੀ ਕਰਨੀ ॥ 

jis sobhaa ka-o karahi bhalee karnee. 
The glory, for which you perform good deeds, 

கறலல தண்டி ீங்கள் கசய்பம் ல்ன கசல்கள் 

 

ਾ ਬਾ ਬਜੁ ਸਤਰ ਕੀ ਰਨੀ ॥ 

saa sobhaa bhaj har kee sarnee. 
you shall obtain that glory by seeking God's refuge. 

அந் கறலல ீங்கள் இலநணிடம் அலடக்கனம் தடுரல் கதநனரம். 
 

ਅਤਨਕ ਉਾਵੀ ਰਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

anik upaavee rog na jaa-ay. 
All sorts of remedies have not cured the disease of ego, 

அலணத்து ிரண ீர்வுகளும், கர்ம் ன்று தரல 
குப்தடுத்துறல்லன. 
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ਰਗੁ ਤਭਟ ਸਤਰ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥ 

rog mitai har avkhaDh laa-ay. 
that disease is cured by partaking the medicine of God's Name. 

இலநணின் ரம் ன்ந பேந்ல டுத்துக் ககரள்ரல், அந் தரய் 
குப்தடுத்தடுகறநது. 

 

ਰਫ ਤਨਧਾਨ ਭਤਸ ਸਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

sarab niDhaan meh har naam niDhaan. 
Of all treasures, God's Name is the supreme treasure. 

அலணத்து கதரக்கறங்களுள், இலநணின் ரத றக உர்ந் கதரக்கறம். 
 

ਜਤ ਨਾਨਕ ਦਰਗਤਸ ਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 

jap naanak dargahi parvaan. ||2|| 
O‟ Nanak, meditate on His Name and you will be approved in God‟s court. 

ஏ ரணக், அபேலட ரத்ல றரணிப்தரல் ீங்கள் இலநணின் ீற 
ன்நத்றல் ற்றுக்ககரள்ப தடுரீ்கள். 

 

ਭਨੁ ਰਫਧਸੁ ਸਤਰ ਕ ਨਾਇ ॥ 

man parboDhahu har kai naa-ay. 
Enlighten your mind with the Name of God 

இலநனுலட ரத்ரல் உங்களுலட ணல எபிபெட்டுங்கள். 
 

ਦਸ ਤਦਤ ਧਾਵਤ ਆਵ ਠਾਇ ॥ 

dah dis Dhaavat aavai thaa-ay. 
This way the mind, which keeps running in different directions, is 

stabilized. 
இந் றில், தன றலசகபில் ஏடிக் ககரண்டிபேக்கும் ணரணது எபே றலன 

ககரள்கறநது. 
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ਤਾ ਕਉ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ਕਇ ॥ 

taa ka-o bighan na laagai ko-ay. 
No obstacle stands in the way of one, 

அந் எபேரின் தரலில் ந் லடகளும் இபேப்தறல்லன. 
 

ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਫ ਸਤਰ ਇ ॥ 

jaa kai ridai basai har so-ay. 
in whose heart dwells that God. 

பேலட இத்றல் இலநன் சறக்கறநரதர, 
 

ਕਤਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਸਤਰ 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 if vices. 
இந் இபேபரண ீலகள் றலநந் பகத்றல் (கனறபகம்) அர்கள் 

ீஎழுக்கங்கபரல் றகுந் கப்தத்ரல் அறபறும் ததரது, இலநணின் 
ரத்ல றரணம் கசய்த ணிர்களுக்கு இரண சவுகரித்ல 

அபிக்கறநது. 
 

ਤਭਤਰ ਤਭਤਰ ਦਾ ੁਖ ਾਉ ॥ 

simar simar sadaa sukh paa-o. 
Always lovingly meditate on God and receive everlasting peace. 
இலநலண ன்றும் அன்ததரடு றரணித்து, படிற்ந அலறல 

கதறுங்கள். 
 

ਬਉ ਤਫਨ ੂਰਨ ਸਇ ਆ ॥ 

bha-o binsai pooran ho-ay aas. 
By meditating on His Name, fear is dispelled and desires are fulfilled. 
இலநணின் ரத்ல றரணிப்தரல், தம் லநந்து ிடுகறநது ற்றும் 

ஆலசகள் றலநதறுகறநது. 
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ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਆਤਭ ਰਗਾ ॥ 

bhagat bhaa-ay aatam pargaas. 
Through the loving devotion of God, the soul is enlightened. 

இலநலண அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் றரணிப்தன் ரினரக ஆன்ர 
திகரசறக்கறநது. 

 

ਤਤਤ ੁਘਤਰ ਜਾਇ ਫ ਅਤਫਨਾੀ ॥ 

tit ghar jaa-ay basai abhinaasee. 
Eternal God comes to dwell in the heart of the one who meditates on 

Naam. 
ர் எபேர் இலநணின் ரத்ல றரணிக்கறநரதர, அபேலட 

இத்றல் படிற்ந றத்ற இலநன் ந்து சறக்கறநரர். 
 

ਕਸੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਭ ਪਾੀ ॥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. 

ரணக் கூறுரது, இந் றில் இநப்பு ன்ந அக்கணின் கிறு 
அறுக்கப்தட்டு, எபேர் திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றனறபேந்து ிடுதடுகறநரர். 

 

ਤਤ ੁਫੀਚਾਰ ੁਕਸ ਜਨੁ ਾਚਾ ॥ 

tat beechaar kahai jan saachaa. 
One who contemplates on the virtues of God, is said to be the true 

human being. 
கரபேர் இலநணின் ற்தண்புகலப ஆழ்ந்து சறந்றக்கறநரதர, அத 

உண்லரண ணிர் ஆகறநரர். 
 

ਜਨਤਭ ਭਰ  ਕਾਚ ਕਾਚਾ ॥ 

janam marai so kaacho kaachaa. 
But one who is born just to die and does not meditate on God is spirituall 

immature. 
ஆினும் கரபேர் திநந்து இலநலண றரணம் கசய்ரல் கறுதண 

இநக்கறநரதர, அர்கள் ஆன்ீகத்றல் பறர்ச்சற அலடரர்கள். 
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ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਤਭਟ ਰਬ ਵ ॥ 

aavaa gavan mitai prabh sayv.. 
The cycle of birth and death ends by lovingly meditating on God, 

இலநலண அன்ததரடு றரணம் கசய்ரல் திநப்பு-இநப்பு ன்ந சக்கம் 
படிவுக்கு பேகறநது. 

 

ਆ ੁਤਤਆਤਗ ਰਤਨ ਗੁਰਦਵ ॥ 

aap ti-aag saran gurdev 
by renouncing self-conceit and seeking the refuge of the Guru. 
சுனத்லத் துநந்து ிட்டு, குபேின் அலடக்கனத்ல ரடுங்கள். 

 

ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਭ ਕਾ ਸਇ ਉਧਾਰੁ ॥ 

i-o ratan janam kaa ho-ay uDhaar. 
This way, the precious human life is saved. 

இந் றில், ிலனறப்தற்ந ணி ரழ்க்லக கரப்தரற்நப்தடுகறநது. 
 

ਸਤਰ ਸਤਰ ਤਭਤਰ ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 

har har simar paraan aaDhaar. 
therefore, lovingly remember God, who is the support of life. 
ஆகத இலநலண அன்ததரடு றலணில் ககரள்ளுங்கள், அத 

ரழ்க்லகின் ஆவு. 
 

ਅਤਨਕ ਉਾਵ ਨ ਛੂਟਨਸਾਰ ॥ 

anik upaav na chhootanhaaray. 
One cannot escape from the rounds of birth and death by trying 

countless ways, 
ரபேம் ண்ற்ந றகபில் பற்சற கசய்ரல், திநப்பு இநப்பு ன்ந 

சக்கத்றல் இபேந்து ப்திப்தது இல்லன. 
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ਤੁੰ ਤਭਰਤਤ ਾਤ ਫਦ ਫੀਚਾਰ ॥ 

simrit saasat bayd beechaaray. 
or by studying the Smritis, the Shastras and the Vedas. 

அதததரல் ஸ்றரித்ஸ்கள், சரஸ்றங்கள் ற்றும் தங்கள் தடிப்தரல் 
அறனறபேந்து ப்திப்தது இல்லன. 

 

ਸਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਸੁ ਭਨੁ ਲਾਇ ॥ 

har kee bhagat karahu man laa-ay. 
Therefore, worship God with steady devotion. 

ணத இலநலண றரணரண அர்ப்திப்ததரடு றதரடு கசய்பங்கள். 
 

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. 

ஏ ரணக், ரகல்னரம் இலநலண அன்ததரடு றதரடு கசய்கறநரர்கதபர, 
அர்களுலட ணறன் ஆலசகள் றலநதற்நப்தடுகறன்நண. 

 

ੁੰ ਤਗ ਨ ਚਾਲਤ ਤਰ ਧਨਾ ॥ 

sang na chaalas tayrai Dhanaa. 
This worldly wealth shall not go with you; 

இந் உனகறல் கசல்ங்கள் உங்களுடன் கசல்றல்லன. 
 

ਤੂੁੰ  ਤਕਆ ਲਟਾਵਤਸ ਭੂਰਖ ਭਨਾ ॥ 

tooN ki-aa laptaavahi moorakh manaa. 
O‟ my foolish mind, why do you cling to it? 

ஏ ன் பட்டரள் ணத, ீங்கள் ன் அலப் திடித்துக் ககரண்டு 
இபேக்கறநரீ்கள்? 
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ੁਤ ਭੀਤ ਕੁਟੁੰ ਫ ਅਰ ੁਫਤਨਤਾ ॥ 

sut meet kutamb ar banitaa. 
Children, friends, family and spouse, 

குந்லகள், ண்தர்கள், குடும்தம் ற்றும் ரழ்க்லக துல (கன் 
அல்னது லணி) 

 

ਇਨ ਤ ਕਸਸੁ ਤੁਭ ਕਵਨ ਨਾਥਾ ॥ 

in tay kahhu tum kavan sanaathaa. 
which one of these shall be your savior in the end? 

இர்களுள் ரர் இறுறில் உங்களுலட தரதுகரனரக இபேக்கப்ததரது? 

 

ਰਾਜ ਰੁੰਗ ਭਾਇਆ ਤਫਥਾਰ ॥ 

raaj rang maa-i-aa bisthaar. 
Power, pleasure and the vast expanse of Maya (worldly wealth), 

சக்ற, இன்தம் ற்றும் ரரின் தந்து ிரிந் ன்ல (உனகறல் கசல்ம்) 
 

ਇਨ ਤ ਕਸਸੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥ 

in tay kahhu kavan chhutkaar. 
tell me who has ever escaped from these. 

கசரல்லுங்கள், இறனறபேந்து ரர் ப்தித்து இபேக்கறநரர்கள்? 

 

ਅ ੁਸਤੀ ਰਥ ਅਵਾਰੀ ॥ 

as hastee rath asvaaree. 
The riding of horses, elephants, chariots (expansive vehicles of Past), 

குறலகள், ரலணகள், ங்கள் (பற்கரனத்றல் தன்தடுத்ப்தட்ட 
ிலனபர்ந் ரகணங்கள்) ஆகறற்நறல் சரரி கசய்து. 
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ਝੂਠਾ ਡੁੰ ਪ ੁਝੂਠੁ ਾਾਰੀ ॥ 

jhoothaa damf jhooth paasaaree. 
is all false splendor and so is the one who displays it all. 

இலகள் அலணத்தும் ததரனறரண அற்புங்கள். ஆகத இலகலபக் 
ககரண்டு ற்கதபேல ககரள்தர்களும் ததரனறரணர்கள். 

 

ਤਜਤਨ ਦੀ ਤਤੁ ਫੁਝ ਨ ਤਫਗਾਨਾ ॥ 

jin dee-ay tis bujhai na bigaanaa. 
The ignorant mortal does not acknowledge God who has given these 

gifts, 
அநறரல உலட ணிர் இந் தரிசுகள் ககரடுத் இலநலண அநற 

ரட்டரர்கள். 
 

ਨਾਭੁ ਤਫਾਤਰ ਨਾਨਕ ਛੁਤਾਨਾ ॥੫॥ 

naam bisaar naanak pachhutaanaa. ||5|| 
and, O‟ Nanak by forsaking God‟s Name, he grieves in the end. ||5|| 

ஏ ரணக், இலநணின் ரத்ல லநப்தரல் அர் இறுறில் 
பேத்ப்தடுகறநரர். 

 

ਗੁਰ ਕੀ ਭਤਤ ਤੂੁੰ  ਲਤਸ ਇਆਨੇ ॥ 

gur kee mat tooN layhi i-aanay. 
O the ignorant, follow the Guru's teachings, 

ஏ ரணக், இலநணின் ரத்ல லநப்தரல் அர் இறுறில் 
பேத்ப்தடுகறநரர். 

 

ਬਗਤਤ ਤਫਨਾ ਫਸੁ ਡੂਫ ਤਆਨੇ ॥ 

bhagat binaa baho doobay si-aanay. 
Without the devotional worship of God, even the extremely wise have 

drowned in the world-ocean of vices. 
இலநணிடம் பழுரண அர்ப்திப்ததரடு கூடி றதரடு கசய்ர றகுந் 

அநறரபிகள் கூட, ீ எழுக்கங்கள் றலநந் உனகம் ன்னும் கடனறல் 
பழ்கற ிடுகறநரர்கள். 
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ਸਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਸੁ ਭਨ ਭੀਤ ॥ 

har kee bhagat karahu man meet. 
O‟ my friendly mind, worship God with love and devotion, 

ஏ ன் கபேக்கரண ணத, இலநலண அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் 
றதரடு கசய்பங்கள். 

 

ਤਨਰਭਲ ਸਇ ਤੁਭ੍ਸਾਰ ਚੀਤ ॥ 

nirmal ho-ay tumHaaro cheet. 
your consciousness shall become pure. 

உங்களுலட உள்ளுர்வு தூய்லரணரக ரறுகறநது. 
 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਰਾਖਸ ੁਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

charan kamal raakho man maahi. 
Enshrine God‟s Name in Your mind; 

,உங்களுலட ணறல் இலநணின் ரத்ல திறஷ்லட கசய்பங்கள். 
 

 

ਜਨਭ ਜਨਭ ਕ ਤਕਲਤਫਖ ਜਾਤਸ ॥ 

janam janam kay kilbikh jaahi. 
and the sins of countless lives shall be destroyed. 

தலும் ண்ற்ந திநப்புகபின் தரங்கள் அறக்கப்தடுகறன்நண. 
 

ਆਤ ਜਸ ੁਅਵਰਾ ਨਾਭੁ ਜਾਵਸੁ ॥ 

aap japahu avraa naam japaavhu. 
Meditate on God‟s Name and inspire others to meditate as well. 

இலநணின் ரத்றல் றரணம் கசய்பங்கள் ற்றும் ற்நர்கலபபம் 
றரணம் கசய் ஊக்குிபங்கள். 
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ੁਨਤ ਕਸਤ ਰਸਤ ਗਤਤ ਾਵਸ ੁ॥ 

sunat kahat rahat gat paavhu. 
Higher spiritual state is achieved by listening and uttering Naam and by 

living a righteous life. 
இலநணின் ரத்ல கஜதிப்தரலும், தகட்தரலும் ற்றும் தர்லரண 
ரழ்க்லக பலநல தற்ககரள்ரலும் உர்ந் தன்லரண ஆன்ீக 

றலனல அலட படிபம். 
 

ਾਰ ਬੂਤ ਤਤ ਸਤਰ ਕ ਨਾਉ ॥ 

saar bhoot sat har ko naa-o. 
God‟s Name is the essence of all things, and everlasting. 
இலநணின் ரம் ட்டுத ல்னரற்நறலும் சறநந்து. 

 

ਸਤਜ ੁਬਾਇ 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|| 
ஏ ரணக், இலநணின் புகழ்கலப அலறரண ற்றும் றரணரண 

றலனில் தரடுங்கள். 
 

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤਰੀ ਉਤਰਤ ਭਲੁ ॥ 

gun gaavat tayree utras mail. 
By singing of His virtues, your filth of vices shall be washed off, 

அபேலட ற்தண்புகலப தரடுரல், ீ எழுக்கங்கபரல் உண்டரகும் 
உங்களுலட அசுத்ங்கள் கழுப்தடுகறன்நண. 

 

ਤਫਨਤ ਜਾਇ ਸਉਭ ਤਫਖੁ ਪਲ ੁ॥ 

binas jaa-ay ha-umai bikh fail. 
and the all-consuming poison of ego will be eradicated. 

தலும் அலணத்லபம் ிழுங்கும் கர்ம் ன்ந ிம் அறக்கப்தடுகறநது. 
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ਸਤਸ ਅਤਚੁੰਤੁ ਫ ੁਖ ਨਾਤਲ ॥ 

hohi achint basai sukh naal. 
You shall become worry free and you shall live in peace. 

ீங்கள் கலனற்நரகவும், அலறிலும் உங்கள் ரழ்க்லகல 
ரழ்ரீ்கள். 

 

ਾਤ ਗਰਾਤ ਸਤਰ ਨਾਭ ੁਭਾਤਲ ॥ 

saas garaas har naam samaal. 
Meditate on God‟s Name with each and every breath. 

எவ்கரபே சுரசத்றலும் இலநனுலட ரத்ல றரணிபங்கள். 
 

ਛਾਤਡ ਤਆਨ ਗਲੀ ਭਨਾ ॥ 

chhaad si-aanap saglee manaa. 
O‟ my mind, renounce all your cleverness, 

எவ்கரபே சுரசத்றலும் இலநனுலட ரத்ல றரணிபங்கள். 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਾਵਤਸ ਚੁ ਧਨਾ ॥ 

saaDhsang paavahi sach Dhanaa. 
you shall receive the everlasting wealth of Naam in the holy 

congregation. 
ஆன்றக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) ீங்கள் இலநணின் ரம் ன்ந றத்ற 

கசல்த்ல கதறுரீ்கள். 
 

ਸਤਰ ੂੁੰ ਜੀ ੁੰ ਤਚ ਕਰਸੁ ਤਫਉਸਾਰੁ ॥ 

har poonjee sanch karahu bi-uhaar. 
Amass the wealth of God‟s Name and engage in this true deed. 
இலநணின் ரம் ன்ந கசல்த்ல தசகரிபங்கள். ற்றும் இந் 

உண்லரண கசனறல் உங்கலப ஈடுதடுத்றக் ககரள்ளுங்கள். 
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ਈਸਾ ੁਖੁ ਦਰਗਸ ਜਕਾਰੁ ॥ 

eehaa sukh dargeh jaikaar. 
You shall obtain peace here and honor in God‟s court. 

ீங்கள் இங்கு அலறல கதறுரீ்கள் ற்றும் இலநணின் ீற ன்நத்றல் 
ரிரலல கதறுரீ்கள். 

 

ਰਫ ਤਨਰੁੰਤਤਰ ਕ ਦਖ ੁ॥ 

sarab nirantar ayko daykh. 
Behold the One permeating in all; 

அலணத்றலும் ஊடுபேி இபேக்கும் அந் எபேல உங்கள் தரர்லில் 
இபேத்துங்கள். 

 

ਕਸੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕ ਭਤਤਕ ਲਖੁ ॥੭॥ 

kaho naanak jaa kai mastak laykh. ||7|| 

Nanak says, the one who is predestined receives this blessing.||7|| 
ரணக் கூறுரது, கரபேர் இற்கரண லனிறல ஆசலர்ரரக 

கதற்றுள்பரதர, அத இந் கசல்கலப கசய்கறநரர். 
 

ਕ ਜਤ ਕ ਾਲਾਤਸ ॥ 

ayko jap ayko saalaahi. 
Meditate only on the One and praise only that One. 

அந் எபேல றரணிபங்கள் ற்றும் அந் எத எபேல புகழுங்கள். 
 

ਕ ੁਤਭਤਰ ਕ ਭਨ ਆਤਸ ॥ 

ayk simar ayko man aahi. 
Remember the One, and yearn for the One in your mind. 

உங்கள் ணறல் அந் எபேல றலணில் ககரள்ளுங்கள் ற்றும் அந் 
எபேபேக்கரக ங்குங்கள். 
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ਕ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੁੰ ਤ ॥ 

aykas kay gun gaa-o anant. 
Sing the endless Glorious Praises of the One. 

எத இலநணின் படிற்ந கறலறக்க புகலப் தரடுங்கள். 
 

ਭਤਨ ਤਤਨ ਜਾਤ ਕ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

man tan jaap ayk bhagvant. 
With mind and body, meditate on the One God. 

எத இலநலண உங்களுலட ணம் ற்றும் உடம்தரல் றரணிபங்கள். 
 

ਕ ਕ ੁਕ ੁਸਤਰ ਆਤ ॥ 

ayko ayk ayk har aap. 
The One God Himself is the One and Only One. 
எத இலநன் அத, அர் எபேர் ட்டுத. 

 

ੂਰਨ ੂਤਰ ਰਤਸ ਰਬੁ ਤਫਆਤ ॥ 

pooran poor rahi-o parabh bi-aap. 
The perfect God is pervading in all. 

றலநரண இலநன் அலணத்றலும் தி இபேக்கறநரர். 
 

ਅਤਨਕ ਤਫਥਾਰ ਕ ਤ ਬ ॥ 

anik bisthaar ayk tay bha-ay. 
The many expanses of the creation have all come from the One. 
எத இலநணிடறபேந்த இந்ப் தலடப்தின் தப்புகள் அலணத்தும் 

ந்துள்பண. 
 

ਕ ੁਅਰਾਤਧ ਰਾਛਤ ਗ ॥ 

ayk araaDh paraachhat ga-ay. 
Meditating on the One with loving devotion, all sins are removed. 

எத இலநலண அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் றரணிப்தரல், அலணத்து 
தரங்களும் அறக்கப்தடுகறன்நண. 
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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). 
பேலட ணதும் உடம்பும் எத இலநணின் தல் அன்தில் பழ்கற 

உள்பதர, 
 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਾ ॥੮॥੧੯॥ 

gur parsaad naanak ik jaataa. ||8||19|| 

O‟ Nanak, by the Guru‟s grace, he has realized the One. 
ஏ ரணக், குபேின் கபேலரல் எத இலநலண அர் 

அநறந்துககரள்கறநரர். 
 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਤਪਰਤ ਤਪਰਤ ਰਬ ਆਇਆ ਤਰਆ ਤਉ ਰਨਾਇ ॥ 

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. 
ஏ இலநதண, ரன் ண்ற்ந திநப்புகள் டுத்து அறல் அலனந்து றரிந்து 

ிட்டு, உங்களுலட அலடக்கனத்ல ரடி ந்துள்தபன். 
 

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. 

ஏ இலநதண, வுகசய்து உங்களுலட ஆரலண ன்னும் 
ஆசலர்ரத்ல அபேளுங்கள் ன்தத ரணக்கறன் திரண தண்டுல். 
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ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚ ਰਬ ਦਾਨੁ ॥ 

jaachak jan jaachai parabh daan. 
O‟ God, this humble devotee begs for the gift of Naam from You, 
ஏ இலநதண, இந் திரண தக்ர் உங்கபிடம் ரம் ன்ந தரிலச 

திச்லச தகட்கறநரர். 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਦਵਸ ੁਸਤਰ ਨਾਭੁ ॥ 

kar kirpaa dayvhu har naam. 
please bestow mercy and bless me with Naam. 

வுகசய்து ணக்கு உங்கள் ரம் ன்ந ஆசலர்ரத்லபம், 
கபேலலபம் அபேளுங்கள். 

 

ਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਭਾਗਉ ਧੂਤਰ ॥ 

saaDh janaa kee maaga-o Dhoor. 
I request for the most humble service of the Saints. 

சரதுக்கபின் றக திரண தசலல ரன் தண்டுகறதநன். (புணிர்கபின் 
கரல்கபின் தூசறலக் தகட்கறதநன்) 

 

ਾਰਫਰਸਭ ਭਰੀ ਰਧਾ ੂਤਰ ॥ 

paarbarahm mayree sarDhaa poor. 
O‟ Supreme God, please fulfill this yearning of mine. 

ஏ தரத்ரத, ன்னுலட இந் க்கத்ல வுகசய்து பூர்த்ற 
கசய்பங்கள். 
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ਦਾ ਦਾ ਰਬ ਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 

sadaa sadaa parabh kay gun gaava-o. 
I may sing the virtues of God forever and ever. 

ரன் இலநணின் ற்தண்புகலப ன்கநன்றும் தரடுதன். 
 

ਾਤ ਾਤ ਰਬ ਤੁਭਤਸ ਤਧਆਵਉ ॥ 

saas saas parabh tumeh Dhi-aava-o. 
O‟ God. I may lovingly meditate on You with each and every breath. 

ஏ இலநதண, ரன் உங்கலப எவ்கரபே சுரசத்றலும் அன்ததரடு 
றரணிக்கறதநன். 

 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਉ ਲਾਗ ਰੀਤਤ ॥ 

charan kamal si-o laagai pareet. 
May I be imbued with the love of Your immaculate Name, 

ரன் உங்களுலட ரசற்ந ரத்றன்தல் அன்தில் பழ்கற இபேக்க 
தண்டும். 

 

ਬਗਤਤ ਕਰਉ ਰਬ ਕੀ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥ 

bhagat kara-o parabh kee nit neet. 
and may I remember God with reverence each and every day. 

எவ்கரபே ரளும் இலநலண தக்றதரடு றலணில் ககரள்ப தண்டும். 
 

ਕ ਟ ਕ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ayk ot ayko aaDhaar. 
God‟s Name is my only Shelter, my only Support. 

இலநணின் ரத ன்னுலட எத அலடக்கனம் ற்றும் ன்னுலட 
எத ஆவு. 

 

ਨਾਨਕ ੁਭਾਗ ਨਾਭੁ ਰਬ ਾਰ ੁ॥੧॥ 

naanak maagai naam parabh saar. ||1|| 

Nanak asks for the most sublime Name of God. ||1|| 
ரணக் றகவும் தனரண இலநணின் ரத்ல தகட்கறநரர். 
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ਰਬ ਕੀ ਤਦਰਤਟ ਭਸਾ ੁਖ ੁਸਇ ॥ 

parabh kee darisat mahaa sukh ho-ay. 
God‟s glance of grace brings supreme bliss. 

இலநணின் கபேலப் தரர்ல தனரண ததரின்தத்ல ககரண்டு பேகறநது. 
 

ਸਤਰ ਰੁ ਾਵ ਤਫਰਲਾ ਕਇ ॥ 

har ras paavai birlaa ko-ay. 
But only a rare one receives the nectar of God‟s Name. 

ஆணரல் அரி ணிர் ட்டுத, இலநணின் ரம் ன்ந அறர்த்ல 
சுலக்கறநரர். 

 

ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ  ਜਨ ਤਤਰਤਾਨੇ ॥ 

jin chaakhi-aa say jan tariptaanay. 
Those who have partaken the Nectar of Naam are completely contented. 

ர் எபேர் இலநணின் ரம் ன்று அறர்த்ல சுலத்து 
உள்பரர்கதபர, அர்கள் பழுதுரக றபேப்ற உலடர்கபரக 

இபேக்கறநரர்கள். 
 

ੂਰਨ ੁਰਖ ਨਸੀ ਡਲਾਨੇ ॥ 

pooran purakh nahee dolaanay. 
They have become perfect persons, and do not waver in any situation. 
அர்கள் றலநரண ணிர்கள் ஆகறநரர்கள் ற்றும் ந் சூழ்றலனிலும் 

டுரற்நம் அலடறல்லன. 
 

ੁਬਰ ਬਰ ਰਭ ਰ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

subhar bharay paraym ras rang. 
They remain completely filled with the sweet delight of Love for God. 
அர்கள் இலநணின் அன்பு ன்ந இணிலரண இன்தத்றல் பழுதுரக 

றலநந்து இபேக்கறநரர்கள். 
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ਉਜ ਚਾਉ ਾਧ ਕ ੁੰ ਤਗ ॥ 

upjai chaa-o saaDh kai sang. 
Longing to unite with God wells up in them in the Company of the Holy. 
புணிர்கபின் அபேகரலில், அர்களுக்கு இலநனுடன் இலற்கரண 

க்கம் கதபேக்ககடுக்கறநது. 
 

ਰ ਰਤਨ ਆਨ ਬ ਤਤਆਤਗ ॥ 

paray saran aan sabh ti-aag. 
Forsaking the support all others, they come to the refuge of God. 
ற்ந ல்னரற்லநபம் (ஆல) ிட்டுிட்டு அர்கள் இலநலண 

அலடக்கனம் கதறுகறநரர்கள், 
 

ਅੁੰਤਤਰ ਰਗਾ ਅਨਤਦਨੁ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ॥ 

antar pargaas an-din liv laag. 
Spiritually enlightened, they are tuned to God day and night. 

ஆன்ீகத்றல் எபிபெட்டப்தட்டு, அர்கள் இலநணின் தரல் இவும் தகலும் 
இலசந்து இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਫਡਬਾਗੀ ਜਤਆ ਰਬੁ ਇ ॥ 

badbhaagee japi-aa parabh so-ay. 
Most fortunate are those who have lovingly meditated on God. 

ர் எபேர் இலநலண அன்ததரடு றரணிக்கறநரர்கதபர, அர்கதப றகுந் 
அறர்ஷ்டசரனறகள். (றகவும் அறர்ஷ்டசரனறகள்இலநலண 

றரணித்றபேக்கறநரர்கள்). 
 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਰਤ ੁਖ ੁਸਇ ॥੨॥ 

naanak naam ratay sukh ho-ay. ||2|| 

O‟ Nanak, peace is received by being imbued with Naam. 
ஏ ரணக், இலநணின் ரத்றல் பழ்கற இபேப்தரல் அலற கதநப்தடுகறநது. 
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ਵਕ ਕੀ ਭਨਾ ੂਰੀ ਬਈ ॥ 

sayvak kee mansaa pooree bha-ee. 
The mind‟s desires of a devotee are fulfilled, 

தக்ர்கபின் ணறன் ஆலசரணது றலநதற்நப்தடுகறநது. 
 

ਤਤਗੁਰ ਤ ਤਨਰਭਲ ਭਤਤ ਲਈ ॥ 

satgur tay nirmal mat la-ee. 
upon receiving the immaculate teachings from the True Guru. 

உண்லரண குபேிடறபேந்து ரசற்ந ததரலணகலப கதறுரல், 
 

ਜਨ ਕਉ ਰਬੁ ਸਇ ਦਇਆਲੁ ॥ 

jan ka-o parabh ho-i-o da-i-aal. 
God bestows mercy on His Humble servant, 

அபேலட அத்லக திரண தசகபேக்கு இலநன் கபேலல 
அபேளுகறநரர். 

 

ਵਕੁ ਕੀਨ  ਦਾ ਤਨਸਾਲ ੁ॥ 

sayvak keeno sadaa nihaal. 
and keeps His devotee eternally happy. 

அபேலட தக்ல படிற்ந றத்றரண ஆணந்த்றல் லத்றபேக்கறநரர். 
 

ਫੁੰਧਨ ਕਾਤਟ ਭੁਕਤਤ ਜਨੁ ਬਇਆ ॥ 

banDhan kaat mukat jan bha-i-aa. 
Cutting all bonds of Maya, the devotee is liberated, 

ரத்றன் அலணத்து தந்ங்கலபபம் துண்டிப்தரல், தக்ர் ிடுலன 
கதறுகறநரர். 

 

ਜਨਭ ਭਰਨ ਦੂਖ ੁਬਰਭੁ ਗਇਆ ॥ 

janam maran dookh bharam ga-i-aa. 
the pain of the cycle of birth and death and doubt is gone. 

திநப்பு ற்றும் இநப்பு ன்ந சக்கத்றன் னறபம் ற்றும் சந்தகங்களும் 
லநந்து ிடுகறன்நண. 
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ਇਛ ੁਨੀ ਰਧਾ ਬ ੂਰੀ ॥ 

ichh punee sarDhaa sabh pooree. 
The devotee‟s desire for liberation is satisfied, his devotion is fully 

rewarded, 
திநப்பு இநப்பு சக்கத்றல் இபேந்து ிடுதடும் தக்ரின் ஆலசரணது 

றலநதற்நப்தட்டு, அது அர்ப்திப்பு பழுதுரக அங்கலகரிக்கப்தட்டு 
சன்ரணம் அபிக்கப்தடுகறநது. 

 

ਰਤਵ ਰਤਸਆ ਦ ੁੰ ਤਗ ਸਜੂਰੀ ॥ 

rav rahi-aa sad sang hajooree. 
he feels God‟s presence everywhere and within himself forever. 

அத்லக தக்ர்கள் இலநணின் சன்ணிரணத்ல ல்னர இடங்கபிலும் 
உர்கறநரர்கள் ற்றும் ன்கநன்றும் ன்னுள்ளும் அர் இபேப்தல 

உர்கறநரர்கள். 
 

ਤਜ ਕਾ ਾ ਤਤਤਨ ਲੀਆ ਤਭਲਾਇ ॥ 

jis kaa saa tin lee-aa milaa-ay. 
The devotee is united with God to whom he belongs, 

அந் தக்ர்கள் ரபேக்குத்ரன் கசரந்ரணர்கதபர, அந் 
இலநனுடதணத இலகறநரர்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤੀ ਨਾਤਭ ਭਾਇ ॥੩॥ 

naanak bhagtee naam samaa-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, by devotional worship, the devotee stays absorbed in Naam. 
ஏ ரணக், கய்கீ றதரடுகள் பனம் தக்ர் இலநணின் ரத்றல் 

பழுதுரக பழ்கற இபேக்கறநரர். 
 

 ਤਕਉ ਤਫਰ 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? 

ணிரின் பற்சறகள் ீரக ததரகரல் தரர்த்துக் ககரள்ளும் இலநலண 
ரம் ன் நக்க தண்டும்? 
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 ਤਕਉ ਤਫਰ ਤਜ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥ 

so ki-o bisrai je kee-aa jaanai. 
Why forget Him, who acknowledges what we do? 

ரம் கசய்பம் கசல்கலப ற்றுக்ககரள்ளும் இலநலண ரம் ன் நக்க 
தண்டும்? 

 

 ਤਕਉ ਤਫਰ ਤਜਤਨ ਬੁ ਤਕਛੁ ਦੀਆ ॥ 

so ki-o bisrai jin sabh kichh dee-aa. 
Why forget Him, who has given us everything? 

க்கு ல்னரற்லநபம் ககரடுத் இலநலண ன் நக்க தண்டும்? 

 

 ਤਕਉ ਤਫਰ ਤਜ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥ 

so ki-o bisrai je jeevan jee-aa. 
Why forget Him, who is the Life of the living beings? 

உிரிணங்கபின் ரழ்க்லகரக (ஆரண) இபேக்கும் இலநலண ன் 
நக்க தண்டும்? 

 

 ਤਕਉ ਤਫਰ ਤਜ ਅਗਤਨ ਭਤਸ ਰਾਖ ॥ 

so ki-o bisrai je agan meh raakhai. 
Why forget Him, who preserves us in the fire of the womb? 

கபேலநின் கப்தத்றல் இபேந்து ம்ல தரதுகரக்கும் இலநலண ன் 
நக்க தண்டும்? 

 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਕ ਤਫਰਲਾ ਲਾਖ ॥ 

gur parsaad ko birlaa laakhai. 
Rare is the one who realizes this by the Guru's Grace, 

குபேின் கபேலரல் அரி ணிர்கபரல் ட்டுத இலப் புரிந்துககரள்ப 
படிபம். 
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 ਤਕਉ ਤਫਰ ਤਜ ਤਫਖੁ ਤ ਕਾਢ ॥ 

so ki-o bisrai je bikh tay kaadhai. 
Why forget Him, who saves us from the poison of worldly illusions?. 
உனகறல் ரதிம்தங்கள் னும் ித்றனறபேந்து ம்ல தரதுகரக்கும் 

இலநலண ன் நக்க தண்டும்? 

 

ਜਨਭ ਜਨਭ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢ ॥ 

janam janam kaa tootaa gaadhai. 
and reunites with Him the mortal separated from Him for countless 

lifetimes? 
ண்ற்ந திநப்புகபரல் ணின் இலநணிடம் இபேந்து திரிக்கப்தட்டு திநகு 

அபேடன் ீண்டும் இலக்க தடுகறநரன். 
 

ਗੁਤਰ ੂਰ ਤਤ ੁਇਸ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

gur poorai tat ihai bujhaa-i-aa. 
The devotees,whom the perfect Guru has made to understand this 

essence, 
ந் தக்ர்களுக்கு, றலநரண குபே இந் சரரம்சத்ல புரி 

லத்துள்பரதர, 
 

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. 
ஏ ரணக், அர்கள் அர்கபின் ஜரணல அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் 

றரணம் கசய்துள்பரர்கள். 
 

ਾਜਨ ੁੰਤ ਕਰਸੁ ਇਸ ੁਕਾਭੁ ॥ 

saajan sant karahu ih kaam. 
O‟ my Saintly friends, take up this task, 

ஏ ன் புணி ண்தர்கதப, இந் கசல்கலப டுத்துக் ககரள்ளுங்கள். 
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ਆਨ ਤਤਆਤਗ ਜਸੁ ਸਤਰ ਨਾਭੁ ॥ 

aan ti-aag japahu har naam. 
of meditating on God‟s Name and renounce all other ritualistic practices. 

இலநணின் ரத்ல றரணம் கசய்பங்கள். ற்ந அலணத்து ஆன்ீக 
சடங்குகலபபம் ிட்டுிடுங்கள். 

 

ਤਭਤਰ ਤਭਤਰ ਤਭਤਰ ੁਖ ਾਵਸ ੁ॥ 

simar simar simar sukh paavhu. 
Constantly meditate on God‟s Name and enjoy the taste of bliss. 

இலநணின் ரத்ல கரடர்ந்து றரணித்து, ததரின்தத்றன் சுலல 
அனுதிபங்கள். 

 

ਆਤ ਜਸ ੁਅਵਰਸ ਨਾਭ ੁਜਾਵਸ ੁ॥ 

aap japahu avrah naam japaavhu. 
Meditate on Naam yourself and inspire others to do the same. 
இலநணின் ரத்ல ீங்கதப றரணம் கசய்பங்கள் ற்றும் 

ற்நர்கலபபம் றரணம் கசய் ஊக்குிபங்கள். 
 

ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਤਰੀ ੁੰਾਰੁ ॥ 

bhagat bhaa-ay taree-ai sansaar. 
By loving devotional worship, one crosses the world-ocean of vices. 
அன்ததரடு கய்கீ றதரடு தற்ககரள்தர் ீ எழுக்கங்கள் றலநந் 

உனகம் ன்னும் கடலன கடக்கறநரர். 
 

ਤਫਨੁ ਬਗਤੀ ਤਨੁ ਸੀ ਛਾਰ ੁ॥ 

bin bhagtee tan hosee chhaar. 
Consider this human body wasted if there is no devotional worship of 

God. 
இலநலண கய்கீ றதரடு கசய்ரர்கபின் ணி உடம்தரணது 

ீரணரக கபேப்தடுகறநது. 
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ਰਫ ਕਤਲਆਣ ੂਖ ਤਨਤਧ ਨਾਭੁ ॥ 

sarab kali-aan sookh niDh naam. 
Naam is the treasure of all good fortune and peace. 

இலநணின் ரத அலணத்து ல்ன அறர்ஷ்டத்றற்கும், அலறக்கும் 
கதரக்கறம். 

 

ਫੂਡਤ ਜਾਤ ਾ ਤਫਰਾਭੁ ॥ 

boodat jaat paa-ay bisraam. 
Even the one drowning in vices, gets saved by meditating on Naam. 

ீ எழுக்கங்கபில் பழ்கற இபேப்தர் கூட, இலநணின் ரத்ல 
றரணிப்தரல் கரப்தரற்நப்தடுகறநரர். (இலநணிடம் அலடக்கனம் 

கறலடக்கறநது) 
 

ਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਸਵਤ ਨਾੁ ॥ 

sagal dookh kaa hovat naas. 
All sorrows vanish by remembering God. 

இலநலண றலணில் ககரள்ரல், ல்னர துன்தங்களும் லநகறன்நண. 
 

ਨਾਨਕ ਨਾਭ ੁਜਸੁ ਗੁਨਤਾੁ ॥੫॥ 

naanak naam japahu guntaas. ||5|| 

Therefore, O‟ Nanak, meditate on the Naam, the treasure of virtues. 
ணத, ஏ ரணக், இலநணின் ரத்ல றரணம் கசய்த ற்தண்புகபின் 

கதரக்கறரகும். 
 

ਉਜੀ ਰੀਤਤ ਰਭ ਰ ੁਚਾਉ ॥ 

upjee pareet paraym ras chaa-o. 
The one in whom has welled up love, affection and yearning for God, 

ர் எபேரிடம் இலநனுக்கரண அன்பு, ஆலச ற்றும் க்கம் 
கதபேக்ககடுக்கறநதர, 

 

 



331 
 

 

ਭਨ ਤਨ ਅੁੰਤਤਰ ਇਸੀ ੁਆਉ ॥ 

man tan antar ihee su-aa-o. 
desires only this gift of Naam. 

அர்கள் (ணரலும், உடனரலும்) இலநணின் ரம் ன்ந தரிசுக்கரக 
ட்டுத ஆலச ககரள்ரர்கள். 

 

ਨੇਤਰਸ ੁਤਖ ਦਰ ੁੁਖੁ ਸਇ ॥ 

naytarahu paykh daras sukh ho-ay. 
Beholding His Blessed Vision (following Guru‟s advice), he feels blessed. 

அபேலட ஆசலர்றக்கப்தட்ட கரட்சறல கரண்தரல் (குபேின் 
அநறவுலல தின்தற்நற), அர் ஆசலர்றக்கப்தட்டரக உபேகறநரர். 

 

ਭਨੁ ਤਫਗ ਾਧ ਚਰਨ ਧਇ ॥ 

man bigsai saaDh charan Dho-ay. 
His mind blossoms in ecstasy by sincerely following the teachings of the 

Guru. 
குபேின் ததரலணகலப கணரக தின்தற்றுன் பனம், அபேலட 

ணது தசத்றல் னர்கறநது. 
 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਤਨ ਰੁੰਗ ੁ॥ 

bhagat janaa kai man tan rang.The mind and body of God‟s devotees are 
infused with His Love. 

இலநணின் தக்ர்கபின் ணதும், உடம்பும் அபேலட அன்தில் றலநந்து 
இபேக்கும். 

 

ਤਫਰਲਾ ਕਊ ਾਵ ੁੰਗੁ ॥ 

birlaa ko-oo paavai sang. 
Rare is the one who joins the company of such devotees of God. 

அரிர்கள் ட்டுத அத்லக இலநணின் தக்ர்கபின் அபேகரலில் 
தசர்ந்து இபேக்கறநரர்கள். 
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ਕ ਫਤ ੁਦੀਜ ਕਤਰ ਭਇਆ ॥ 

ayk basat deejai kar ma-i-aa. 
O‟ God, mercifully bless us with this one gift, 

ஏ இலநதண, ங்கலப உங்களுலட இந் எபே தரிசரல் கபேலபடன் 
ஆசறர்ரம் கசய்பங்கள். 

 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ 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. 

குபேின் கபேலரல், ங்கபரல் உங்களுலட ரத்ல றரணம் கசய் 
இலும். 

 

ਤਾ ਕੀ ਉਭਾ ਕਸੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

taa kee upmaa kahee na jaa-ay. 
His greatness cannot be described; 

அபேலட தன்லல ிரிக்க இனரது. 
 

ਨਾਨਕ ਰਤਸਆ ਰਫ ਭਾਇ ॥੬॥ 

naanak rahi-aa sarab samaa-ay. ||6|| 

O‟ Nanak, He is all pervading. 
ஏ ரணக், அர் அலணத்றலும் தி இபேக்கறநரர். 

 

ਰਬ ਫਖੁੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 

parabh bakhsand deen da-i-aal. 
O‟ all forgiving and merciful God of the meek, 

ஏ அலணத்லபம் ன்ணிப்தபேம் ற்றும் திரண ணிர்கபிடம் 
(லகளுக்கு) கபேல உலடபேரண இலநதண, 
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ਬਗਤਤ ਵਛਲ ਦਾ ਤਕਰਾਲ ॥ 

bhagat vachhal sadaa kirpaal. 
O‟ lover of meditation and ever merciful, 

ஏ றரணத்றன் ீது அன்புககரண்டத ற்றும் ன்றும் கபேல 
உலடத. 

 

ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗਤਫੁੰ ਦ ਗੁਾਲ ॥ 

anaath naath gobind gupaal. 
O‟ the support of the support-less, protector of the world. 

ஏ ஆற்நர்களுக்கு ஆரபத, உனகத்றன் தரதுகரனத. 
 

ਰਫ ਘਟਾ ਕਰਤ ਰਤਤਾਲ ॥ 

sarab ghataa karat partipaal. 
O‟ the sustainer of all beings. 

ஏ அலணத்து உிரிணங்கலபபம் ததடதத, 
 

ਆਤਦ ੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ॥ 

aad purakh kaaran kartaar. 
O‟ the Primal Being, O‟ the Creator of the universe. 

ஏ உிரிணங்கபில் பன்லரணத, ஏ திதஞ்சத்றன் தலடப்தரபித, 
 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 

bhagat janaa kay paraan aDhaar. 
O‟ the Support of life of the devotees. 
ஏ தக்ர்கபின் ரழ்க்லகின் ஆத, 

 

ਜ ਜ ਜ ੁ ਸਇ ੁਨੀਤ ॥ 

jo jo japai so ho-ay puneet. 
Whoever meditates on You is sanctified, 

ர் எபேர் உம்ல றரணிக்கறதநரதர, அர் தூய்லப்தடுத்ப் தடுகறநரர். 
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ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਲਾਵ ਭਨ ਸੀਤ ॥ 

bhagat bhaa-ay laavai man heet. 
while focusing the mind in loving devotional worship. 

அன்ததரடு கய்கீ றதரடு கசய்றல் ணல றலனத்து லத்து இபேக்கும் 
ததரது, 

 

ਸਭ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥ 

ham nirgunee-aar neech ajaan. 
we are meritless, ignorant, and malicious, 

ரம் தணற்நர்கள், அநறரல உலடர்கள் ற்றும் ீர்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਤੁਭਰੀ ਰਤਨ ੁਰਖ ਬਗਵਾਨ ॥੭॥ 

naanak tumree saran purakh bhagvaan. ||7|| 

O‟ Nanak, pray and say, O‟ God, we have come to Your sanctuary. ||7|| 
ஏ ரணக், தண்டிக் கூறுங்கள், ஏ இலநதண, ரங்கள் உங்கள் 

புகனறடத்றற்கு ந்துள்தபரம். 
 

ਰਫ 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, 

உங்கள் புகனறடத்ல அலடந்ர் அலணத்து கசரர்க்கத்றன் 
கசௌகரிங்கலபபம் அலடந்ரக கபேப்தடுகறநரர் ற்றும் அர் ீ 

எழுக்கங்கபினறபேந்து ிடுதடுகறநரர். திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றனறபேந்து 
ிடுலன அலடகறநரர். 

 

ਕ ਤਨਭਖ ਸਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾ ॥ 

ayk nimakh har kay gun gaa-ay. 
if one has sung the praises of God even for an instant 

ர் எபேர் இலநணின் புகல எபே கரடிதனும் தரடிபள்பரதர, 
 



335 
 

ਅਤਨਕ ਰਾਜ ਬਗ ਫਤਡਆਈ ॥ 

anik raaj bhog badi-aa-ee. 
Consider one has received the powe of countless kingdoms, pleasures, 

and glory. 
அத்லகர்கள் சக்றரய்ந் ண்ற்ந ததசுகலபபம், இன்தங்கலபபம் 

ற்றும் கறலலபம் அலடந்ர்கபரக கபேப்தடுகறநரர்கள். 
 

ਸਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਕਥਾ ਭਤਨ ਬਾਈ ॥ 

har kay naam kee kathaa man bhaa-ee. 
who loves to sing the praises of God. 

ர் எபேர் இலநணின் புகலப் தரடுறல் ிபேப்தம் ககரண்டுள்பரதர, 
 

ਫਸੁ ਬਜਨ ਕਾਰ ੁੰਗੀਤ ॥ 

baho bhojan kaapar sangeet. 
Consider one has received all the worldly pleasure of beautiful clothes, 

tasty foods and soothing music 
அத்லகர் உனகத்றன் அலணத்து ிரண இன்தங்கபரண அகற 

ஆலடகள், சுலரண உவுகள் ற்றும் இணிலரண இலச ஆகறற்லந 
கதற்நர்கபரக கபேப்தடுகறநரர். 

 

ਰਨਾ ਜਤੀ ਸਤਰ ਸਤਰ ਨੀਤ ॥ 

rasnaa japtee har har neet. 
who always remembers God and utters God‟s Name. 

ர் எபேர் ப்கதரழுதும் இலநலண றலணில் ககரண்டு இலநணின் 
ரத்ல உச்சரிக்கறநரதர, 

 

ਬਲੀ ੁ ਕਰਨੀ ਬਾ ਧਨਵੁੰਤ ॥ 

bhalee so karnee sobhaa Dhanvant. 
The deeds of that person are virtuous, he earns glory and is spiritually 

wealthy, 
அந் ணிரின் கசல்கபரணது ற்தண்புகள் உலடது. அர் கறல 

கதறுகறநரர் ற்றும் ஆன்ீகத்றல் கசல்ந்ரக உள்பரர். 
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ਤਸਰਦ ਫ ੂਰਨ ਗੁਰ ਭੁੰਤ ॥ 

hirdai basay pooran gur mant. 
in whose heart dwells Guru‟s teachings. 

பேலட இத்றல் குபேின் ததரலணகள் ரசம் கசய்கறநதர, 
 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਰਬ ਦਸੁ ਤਨਵਾ ॥ 

saaDhsang parabh dayh nivaas. 
O God, grant me a place in the Company of the Holy 

ஏ இலநதண, ணக்கு புணிர்கபின் அபேகரலில் எபே இடத்ல 
அபேளுங்கள். 

 

ਰਫ ੂਖ ਨਾਨਕ ਰਗਾ ॥੮॥੨੦॥ 

sarab sookh naanak pargaas. ||8||20|| 

O‟ Nanak, by abiding in whose company, all comforts become manifest 
|20|| 

ஏ ரணக், ரபேலட அபேகரலில் சறப்தரல் அலணத்து கசௌகரிங்களும் 
கதநப்தடுகறநதர, 

 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਰਗੁਨ ਤਨਰਗੁਨ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ੁੁੰ ਨ ਭਾਧੀ 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. 
உபேற்ந இலநன் அத அலணத்து தண்புகலபபம் கதற்றுள்பரர் ற்றும் 

அத தண்புகள் லபம் கதநரர். அர் ரணரகத பழுலரண 
றரணத்றல் இபேக்கறநரர். 
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ਆਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆ ਸੀ 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|| 
ஏ ரணக், அர் ரணரகத இந் திதஞ்சத்ல தலடத்துள்பரர் ற்றும் 

அபேலட தலடப்புகபின் ரினரக அர் ன்லணத்ரதண றரணம் கசய்து 
ககரள்கறநரர். 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਜਫ ਅਕਾਰ ੁਇਸ ੁਕਛੁ ਨ ਤਦਰਟਤਾ ॥ 

jab akaar ih kachh na daristaytaa. 
When this world had not yet appeared in any visible form, 

இந் உனகம் ந் எபே கரக்கூடி டித்றலும் கரப்தடுறல்லன. 
 

ਾ ੁੁੰ ਨ ਤਫ ਕਸ ਤ ਸਤਾ ॥ 

paap punn tab kah tay hotaa. 
who then committed sins and performed good deeds? 

தின் ர் தரங்கலப புரிந்ர் ற்றும் ல்ன கசல்கலப புரிந்ர். 
 

ਜਫ ਧਾਰੀ ਆਨ ੁੁੰ ਨ ਭਾਤਧ ॥ 

jab Dhaaree aapan sunn samaaDh. 
When the God Himself was in profound meditation, 

ப்கதரழுது இலநன் ரணரகத ஆழ்ந் றரணத்ல தற்ககரள்கறநரதர, 
 

ਤਫ ਫਰ ਤਫਰਧ ਤਕੁ ੁੰ ਤਗ ਕਭਾਤਤ ॥ 

tab bair biroDh kis sang kamaat. 
then against whom were hate and jealousy directed? 

தின் ரல தரக்கற தலகலபம் கதரநரலபம் கசலுத்ப்தடுகறநது? 
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ਜਫ ਇ ਕਾ ਫਰਨੁ ਤਚਸਨੁ ਨ ਜਾਤ ॥ 

jab is kaa baran chihan na jaapat. 
When there was no color or shape of this world to be seen, 

ப்கதரழுது இந் உனகத்றன் ண்பம் டிபம் கரரததரது, 
 

ਤਫ ਸਰਖ ਗ ਕਸੁ ਤਕਤਸ ਤਫਆਤ ॥ 

tab harakh sog kaho kiseh bi-aapat. 
then who experienced joy and sorrow? 

தின் ரர் கறழ்ச்சறலபம், துன்தத்லபம் அனுதிப்தரர்கள்? 

 

ਜਫ ਆਨ ਆ ਆਤ ਾਰਫਰਸਭ ॥ 

jab aapan aap aap paarbarahm. 
When the Supreme God was alone by Himself, 
தரத்ர அரகத ணிரக இபேக்கும்ததரது, 

 

ਤਫ ਭਸ ਕਸਾ ਤਕ ੁਸਵਤ ਬਰਭ ॥ 

tab moh kahaa kis hovat bharam. 
then where was emotional attachment, and who had doubts? 

தின் ங்கு உர்ச்சறகபின் திலப்பு இபேக்கும் ற்றும் ரபேக்கு சந்தகம் 
இபேக்கும்? 

 

ਆਨ ਖਲੁ ਆਤ ਵਰਤੀਜਾ ॥ 

aapan khayl aap varteejaa. 
He Himself has staged His own play, 

இலநன் அரகத அபேலட கசரந் ரடகத்ல உபேரக்கற 
டத்துகறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਸਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥ 

naanak karnaihaar na doojaa. ||1|| 

O‟ Nanak, there is no other Creator. 
ஏ ரணக், அல ி தறு தலடப்தரபி இல்லன. 
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ਜਫ ਸਵਤ ਰਬ ਕਵਲ ਧਨੀ ॥ 

jab hovat parabh kayval Dhanee. 
When there was only God, the Master, 

ப்கதரழுது எத இலநன் ஜரணர் ட்டும் இபேக்கறநரதர, 
 

ਤਫ ਫੁੰਧ ਭੁਕਤਤ ਕਸੁ ਤਕ ਕਉ ਗਨੀ ॥ 

tab banDh mukat kaho kis ka-o ganee. 
then who was considered attached to Maya or liberated from Maya? 
தின் ர் ரத்துடன் திலக்கப்தட்டு உள்பரகவும் அல்னது ர் 

ரத்றல் இபேந்து ிடுலன கதற்று ிட்டரகவும் கபேப்தடுகறநரர்கள்? 

 

ਜਫ ਕਤਸ ਸਤਰ ਅਗਭ ਅਾਰ ॥ 

jab aykeh har agam apaar. 
When there was only God, Unfathomable and Infinite, 

புரிந்துககரள்ப படிரரகவும், ல்லனற்நரகவும், எத இலநன் 
இபேக்கும்ததரது, 

 

ਤਫ ਨਰਕ ੁਰਗ ਕਸੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥ 

tab narak surag kaho ka-un a-utaar. 
then who entered hell, and who entered heaven? 

திநகு ரர் கத்றற்கு கசன்நது ற்றும் ரர் கசரர்க்கத்றற்கு கசன்நது? 
 

ਜਫ ਤਨਰਗੁਨ ਰਬ ਸਜ ੁਬਾਇ ॥ 

jab nirgun parabh sahj subhaa-ay. 
When God was without attributes, in absolute poise, 

ப்கதரழுது இலநன் தண்புகலப ிட்டுிட்டு, பழுதுரண சறலனில் 
இபேக்கறநரதர, 
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ਤਫ ਤਵ ਕਤਤ ਕਸਸੁ ਤਕਤੁ ਠਾਇ ॥ 

tab siv sakat kahhu kit thaa-ay. 
then where was the (shiva) soul and where was the (shakti) 

திநகு ங்கு (சறன்) ஆன்ர இபேக்கறநது ற்றும் ங்கு உடம்பு (சக்ற) 
இபேக்கறநது? 

 

ਜਫ ਆਤਸ ਆਤ ਅਨੀ ਜਤਤ ਧਰ ॥ 

jab aapeh aap apnee jot Dharai. 
When He held His Own Light unto Himself, 

ப்கதரழுது இலநன் ன்னுலட கசரந் எபில ணக்குள்தபத 
லத்துக் ககரள்கறநரதர, 

 

ਤਫ ਕਵਨ ਤਨਡਰ ੁਕਵਨ ਕਤ ਡਰ ॥ 

tab kavan nidar kavan kat darai. 
then who was fearless, and who was afraid of anyone? 

திநகு ரர் தற்நர்கள் ற்றும் ரர் ற்நல கண்டு தம் 
ககரள்தர்கள்? 

 

ਆਨ ਚਤਲਤ ਆਤ ਕਰਨੈਸਾਰ ॥ 

aapan chalit aap karnaihaar. 
He Himself is the Performer of His own plays; 

அத ணது ரடகங்கலப றகழ்த்துதர் 

 

ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਭ ਅਾਰ ॥੨॥ 

naanak thaakur agam apaar. ||2|| 

O‟ Nanak, the Supreme Master is Unfathomable and Infinite. ||2|| 
ஏ ரணக், தரத்ர புரிந்துககரள்ப படிரரகவும், ல்லனற்நரகவும் 

இபேக்கறநரர். 
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ਅਤਫਨਾੀ ੁਖ ਆਨ ਆਨ ॥ 

abhinaasee sukh aapan aasan. 
When the Immortal God was absorbed in His own state of peace and 

poise, 
ப்கதரழுது படிற்ந றத்ற இலநன் ன்னுலட கசரந் றலனரண 

அலறிலும், சறலனிலும் பழுதுரக பழ்கறபள்பரதர, 
 

ਤਸ ਜਨਭ ਭਰਨ ਕਸੁ ਕਸਾ ਤਫਨਾਨ ॥ 

tah janam maran kaho kahaa binaasan. 
then where was birth, death and destruction? 

தின் ங்கு திநப்பு, இநப்பு ற்றும் அறவு இபேக்கறநது? 

 

ਜਫ ੂਰਨ ਕਰਤਾ ਰਬੁ ਇ ॥ 

jab pooran kartaa parabh so-ay. 
When there was only God, the Perfect Creator, 

ப்கதரழுது றலநரண தலடப்தரபி எத இலநணரக இபேக்கறநரதர, 
 

ਤਫ ਜਭ ਕੀ ਤਰਾ ਕਸਸੁ ਤਕ ੁਸਇ ॥ 

tab jam kee taraas kahhu kis ho-ay. 
then who was afraid of death? 

தின் ரர் இநப்லத றலணத்து தம் ககரள்கறநரர்கள்? 

 

ਜਫ ਅਤਫਗਤ ਅਗਚਰ ਰਬ ਕਾ ॥ 

jab abigat agochar parabh aykaa. 
When there was only the One God, unmanifest and incomprehensible, 

ப்கதரழுது திகடணம் கசய்ப்தடரபேம், அநறந்து ககரள்ப 
படிரபேரண எத இலநன் ட்டுத இபேக்கறநரதர, 
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ਤਫ ਤਚਤਰ ਗੁਤ ਤਕੁ ੂਛਤ ਲਖਾ ॥ 

tab chitar gupat kis poochhat laykhaa. 
then whom Chittar and Gupat (the recording angels) asked for the 

account of their deeds? 
தின் ரரிடம் சறத்றகுப்ர் (ணிரின் கசல்கலப குநறப்கதடுக்கும் தர்கள்) 

அர்கபின் கசல்களுக்கு கக்கு தகட்தரர்? 

 

ਜਫ ਨਾਥ ਤਨਰੁੰਜਨ ਅਗਚਰ ਅਗਾਧ ॥ 

jab naath niranjan agochar agaaDhay. 
When there was only the Immaculate, Incomprehensible, Unfathomable 

Master, 
ப்கதரழுது ரசற்ந, புரிந்துககரள்ப படிர, ிரிக்க இனர இலநன் 

எபேர் ட்டுத இபேக்கறநரதர, 
 

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? 

தின் ர் ரத்றன் தந்த்றனறபேந்து ிடுலன கசய்ப்தட்டுள்பரர் ற்றும் 
ரத்றன் தந்த்றல் திலக்கப்தட்டு உள்பரர்? 

 

ਆਨ ਆ ਆ ਸੀ ਅਚਰਜਾ ॥ 

aapan aap aap hee acharjaa. 
That wonderful God alone is Himself like Him. 

அந் அற்புரண இலநன் ட்டுத அலப் ததரன்தந இபேக்கறநரர். 
அல ததரல் பேம் இல்லன. 

 

ਨਾਨਕ ਆਨ ਰੂ ਆ ਸੀ ਉਰਜਾ ॥੩॥ 

naanak aapan roop aap hee uparjaa. ||3|| 

O‟ Nanak, He Himself has created His Own Form. ||3|| 
ஏ ரணக், அபேலட கசரந் டித்ல அர் ரணரகத 

உபேரக்கறபள்பரர். 
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ਜਸ ਤਨਰਭਲ ੁਰਖ ੁੁਰਖ ਤਤ ਸਤਾ ॥ 

jah nirmal purakh purakh pat hotaa. 
When the immaculate Being, the Master of mankind was all by Himself, 

ப்கதரழுது ரசற்ந ணிபேம், ணிப் திநிகபின் ஜரணபேரண 
இலநன் ரதண அலணத்துரக இபேக்கறநரதர, 

 

ਤਸ ਤਫਨੁ ਭਲੁ ਕਸਸੁ ਤਕਆ ਧਤਾ ॥ 

tah bin mail kahhu ki-aa Dhotaa. 
there was no filth of sins, so what was there to be washed clean? 
தரங்கபரல் அங்கு அசுத்ம் இல்னர ததரது, தின் ன் அல கழு 

தண்டும்? (சுத்ரக கழு ன்ண இபேந்து?) 
 

ਜਸ ਤਨਰੁੰਜਨ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ਤਨਰਫਾਨ ॥ 

jah niranjan nirankaar nirbaan. 
When there was only the immaculate, formless, and desire-free God, 
ப்கதரழுது ரசற்ந, உபேற்ந ற்றும் ஆலசகபற்ந இலநன் எபேர் 

ட்டும் இபேக்கறநரதர, 
 

ਤਸ ਕਉਨ ਕਉ ਭਾਨ ਕਉਨ ਅਤਬਭਾਨ ॥ 

tah ka-un ka-o maan ka-un abhimaan. 
then who had self esteem and who had ego? 

தின் ர் சு றப்பு ககரண்டுள்பரர் ற்றும் ர் கர்ம் ககரண்டுள்பரர்? 

 

ਜਸ ਰੂ ਕਵਲ ਜਗਦੀ ॥ 

jah saroop kayval jagdees. 
When there was only the Master of the Universe, 

ப்கதரழுது திதஞ்சத்றன் ஜரணர் இலநன் ட்டுத இபேக்கறநரதர, 
 

ਤਸ ਛਲ ਤਛਦਰ ਲਗਤ ਕਸ ੁਕੀ ॥ 

tah chhal chhidar lagat kaho kees. 
then who was tainted by fraud and sin? 

தின் ர் தரத்ரலும், தரசடிரலும் அசுத்ம் அலடகறநரர்? 
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ਜਸ ਜਤਤ ਰੂੀ ਜਤਤ ੁੰ ਤਗ ਭਾਵ ॥ 

jah jot saroopee jot sang samaavai. 
When the embodiment of Light (God) was immersed in His Own Light, 
ப்கதரழுது எபி டிினரண இலநன் ன்னுலட கசரந் எபிரல் 

பழுதுரக ஈர்க்கப்தட்டு உள்பரதர, 
 

ਤਸ ਤਕਤਸ ਬੂਖ ਕਵਨੁ ਤਤਰਤਾਵ ॥ 

tah kiseh bhookh kavan tariptaavai. 
then who was longing for Maya, and who was satisfied? 

தின் ர் ரத்றற்கு ங்கறக் ககரண்டிபேக்கறநரர் ற்றும் ர் றபேப்ற 
அலடந்ரக இபேக்கறநரர்? 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਸਾਰੁ ॥ 

karan karaavan karnaihaar. 
The Creator is the doer of everything and the Cause of all causes. 

தலடப்தரபித அலணத்லபம் கசய்கறநரர் ற்றும் அலணத்து 
கரங்களுக்கும் கரரகறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕਾ ਨਾਤਸ ੁਭਾਰੁ ॥੪॥ 

naanak kartay kaa naahi sumaar. ||4|| 

O Nanak, the Creator is beyond estimation ||4|| 
ஏ ரணக், தலடப்தரபில றப்திட படிரது. 

 

ਜਫ ਅਨੀ ਬਾ ਆਨ ੁੰ ਤਗ ਫਨਾਈ ॥ 

jab apnee sobhaa aapan sang banaa-ee. 
When He contained His Glory within Himself, 

ப்கதரழுது இலநன் ன்னுலட கறலல ணக்குள்பரகத லத்துக் 
ககரள்கறநரதர, 
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ਤਫ ਕਵਨ ਭਾਇ ਫਾ ਤਭਤਰ ੁਤ ਬਾਈ ॥ 

tab kavan maa-ay baap mitar sut bhaa-ee. 
then who was mother, father, friend, child or sibling? 

தின் ரர் ரய், ந்ல, ண்தர், குந்ல அல்னது சதகரர்? 

 

ਜਸ ਰਫ ਕਲਾ ਆਤਸ ਰਫੀਨ ॥ 

jah sarab kalaa aapeh parbeen. 
When God Himself was ultimate in all the powers, 

ப்கதரழுது இலநன் அலணத்து சக்றகளுக்கும் ரதண இறுறரணரக 
இபேக்கறநரதர, 

 

ਤਸ ਫਦ ਕਤਫ ਕਸਾ ਕਊ ਚੀਨ ॥ 

tah bayd katayb kahaa ko-oo cheen. 
then where was anybody reading the Vedas and katebas (the religious 

books)? 
தின் ங்கு ர் தங்கள் ற்றும் கததரஸ் (ச புத்கங்கள்) ததரன்ந 

தல்கலப தடிக்கறநரர்கள். 
 

ਜਫ ਆਨ ਆ ੁਆਤ ਉਤਰ ਧਾਰ ॥ 

jab aapan aap aap ur Dhaarai. 
When He kept Himself, to His own self, 

ப்கதரழுது அர் ன்லண ணக்குள்தபத லத்துக் ககரள்கறநரதர, 
 

ਤਉ ਗਨ ਅਗਨ ਕਸਾ ਫੀਚਾਰ ॥ 

ta-o sagan apasgan kahaa beechaarai. 
then who considered omens to be good or bad? 

திநகு ர் ல்ன ற்றும் ீ அநறகுநறகலப கபேதுகறநரர்கள்? 
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ਜਸ ਆਨ ਊਚ ਆਨ ਆਤ ਨੇਰਾ ॥ 

jah aapan ooch aapan aap nayraa. 
When He Himself was the highest and Himself lower (in rank), 

ப்கதரழுது அர் ரதண உர்ந்ரகவும், ரழ்ந்ரகவும் (ரிலசில்) 
உள்பரதர, 

 

ਤਸ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਸੀ ਚਰਾ ॥ 

tah ka-un thaakur ka-un kahee-ai chayraa. 
then who was the master, and who was the servant? 

திநகு ர் ஜரணர் ற்றும் ர் தசகர்? 

 

ਤਫਭਨ ਤਫਭ ਰਸ ਤਫਭਾਦ ॥ 

bisman bisam rahay bismaad. 
People are astounded by the amazing wonders of Your Creation. 

உங்களுலட தலடப்புகபின் ஆச்சரித்க்க அறசங்கலப கண்டு க்கள் 
ிப்தலடந்து உள்பரர்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਅਨੀ ਗਤਤ ਜਾਨਸ ੁਆਤ ॥੫॥ 

nanak apnee gat jaanhu aap. ||5|| 
Nanak says, O‟ God only You know Your state 

ரணக் கூறுரது, ஏ இலநதண, உங்களுலட றலனல ீங்கதப 
அநறரீ்கள். 
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ਜਸ ਅਛਲ ਅਛਦ ਅਬਦ ਭਾਇਆ ॥ 

jah achhal achhayd abhayd samaa-i-aa. 
When Undeceivable, Indestructible the Incomprehensible One was self-

absorbed. 
ப்கதரழுது புரிந்துககரள்ப படிரபேம், அறக்கபடிரபேம் ற்றும் 
ரற்ந படிரபேரண எத இலநன் ணக்குள்தபத பழுதுரக 

பழ்கற இபேக்கறநரதர, 
 

ਊਸਾ ਤਕਤਸ ਤਫਆਤ ਭਾਇਆ ॥ 

oohaa kiseh bi-aapat maa-i-aa. 
then who was swayed by Maya (worldly distractions)? 

திநகு ரர் ரரரல் (உனகறல் கணச் சறநல்கள்) அறகரம் 
கசய்ப்தடுகறநரர்கள். 

 

ਆ ਕਉ ਆਤਸ ਆਦੁ ॥ 

aapas ka-o aapeh aadays. 
When He paid homage to Himself, 

ப்கதரழுது அர் ணக்தக ரிரல கசலுத்துகறநரதர, 
 

ਤਤਸ ੁਗੁਣ ਕਾ ਨਾਸੀ ਰਵੁ ॥ 

tihu gun kaa naahee parvays. 
then the three modes of Maya (power, vices and virtue) did not prevail. 

திநகு ரங்கபின் பன்று தண்புகளும் (சக்ற, ீ எழுக்கம் ற்றும் ற்தண்பு) 
ததனரங்குது இல்லன. 
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ਜਸ ਕਤਸ ਕ ਕ ਬਗਵੁੰਤਾ ॥ 

jah aykeh ayk ayk bhagvantaa. 
When there was only the One, Supreme God alone, 

ப்கதரழுது தரத்ர ரதண எபேர் ட்டுரக உள்பரதர, 
 

ਤਸ ਕਉਨੁ ਅਤਚੁੰਤੁ ਤਕੁ ਲਾਗ ਤਚੁੰ ਤਾ ॥ 

tah ka-un achint kis laagai chintaa. 
then who was not anxious, and who felt anxiety? 

தின் ர் அக்கலநற்நரக உள்பரர் ற்றும் ர் அக்கலந உலடரக 
உபேகறநரர்? 

 

ਜਸ ਆਨ ਆ ੁਆਤ ਤੀਆਰਾ ॥ 

jah aapan aap aap patee-aaraa. 
When only He Himself was there to please Him, ப்கதரழுது இலநன் 

ரன் ட்டுத அல கறழ்ச்சற தடுத்றக்ககரள்ப இபேக்கறநரதர, 
 

ਤਸ ਕਉਨੁ ਕਥ ਕਉਨੁ ੁਨਨੈਸਾਰਾ ॥ 

tah ka-un kathai ka-un sunnaihaaraa. 
then who was the speaker and who was the listener? 
திநகு ர் ததசுகறநரர்கள் ற்றும் ர் தகட்கறநரர்கள்? 

 

ਫਸੁ ਫਅੁੰ ਤ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ॥ 

baho bay-ant ooch tay oochaa. 
He is vastly infinite and the highest of the high. 

இலநன் ல்லனற்நர் ற்றும் உர்ந்ர்களுக்கு ல்னரம் உர்ந்ர். 
 

ਨਾਨਕ ਆ ਕਉ ਆਤਸ ਸੂਚਾ ॥੬॥ 

naanak aapas ka-o aapeh pahoochaa. ||6|| 

O‟ Nanak, He alone can fathom Himself.||6|| 
ஏ ரணக், அல அர் ட்டுத ிரிக்க இலும். 
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ਜਸ ਆਤ ਰਤਚ ਰੁੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥ 

jah aap rachi-o parpanch akaar. 
When God fashioned this universe of visible form, 

ப்கதரழுது இலநன் இந் திதஞ்சத்ல கரக்கூடி டிில் 
டிலத்ரதர, 

 

ਤਤਸ ੁਗੁਣ ਭਤਸ ਕੀਨ  ਤਫਥਾਰੁ ॥ 

tihu gun meh keeno bisthaar. 
He made the world subject to the three modes of Maya (vice, virtue, and 

power). 
அர் இந் உனகத்ல ரத்றன் பன்று தண்புகளுக்கு (ீ எழுக்கம், 

ற்தண்பு ற்றும் சக்ற) ஆட்தடுத்ற உள்பரர். 
 

ਾੁ ੁੁੰ ਨੁ ਤਸ ਬਈ ਕਸਾਵਤ ॥ 

paap punn tah bha-ee kahaavat. 
Then the concept of sin and virtue came into existence. 

திநதக, ற்தண்புகள் ற்றும் தரங்கள் ததரன்ந தகரட்தரடுகள் இந் 
உனகத்றல் ந்துள்பண. 

 

ਕਊ ਨਰਕ ਕਊ ੁਰਗ ਫੁੰਛਾਵਤ ॥ 

ko-oo narak ko-oo surag banchhaavat. 
as a result, some went to hell and some yearned for heaven. 
இன் ிலபரக, சறனர் கத்றற்கு கசல்கறநரர்கள் ற்றும் சறனர் 

கசரர்க்கத்றற்கு க்கம் ககரள்கறநரர்கள். 
 

ਆਲ ਜਾਲ ਭਾਇਆ ਜੁੰਜਾਲ ॥ 

aal jaal maa-i-aa janjaal. 
Domestic traps and entanglements of Maya, 

டீ்டின் திலப்புகளும் ற்றும் ரத்றன் திலப்புகளும் 

 
 

 



350 
 

 
 
 

ਸਉਭ ਭਸ ਬਰਭ ਬ ਬਾਰ ॥ 

ha-umai moh bharam bhai bhaar. 
loads of egotism, attachment, doubt and fear, 

அறகப்தடிரக கர்பம், திலப்பும், சந்தகம் ற்றும் தம். 
 

ਦੂਖ ੂਖ ਭਾਨ ਅਭਾਨ ॥ 

dookh sookh maan apmaan. 
sorrows and pleasure, honor and dishonor, 

துன்தம் ற்றும் இன்தம், ரிரல ற்றும் அரிரல. 
 

ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ਕੀ ਫਖ੍੍ਾਨ ॥ 

anik parkaar kee-o bakh-yaan. 
all these came to be described in various ways. 

இல அலணத்தும் தன றகபில் ிரிக்கப்தட்டுள்பண. 
 

ਆਨ ਖਲੁ ਆਤ ਕਤਰ ਦਖ ॥ 

aapan khayl aap kar daykhai. 
He beholds His play that He created Himself. 

அரல் டத்ப்தடுகறந அபேலட ரடகத்ல அர்ரதண கரண்கறநரர். 
 

ਖਲੁ ੁੰ ਕਚ 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|| 

ஏ ரணக், ப்கதரழுது அர் ன்னுலட ரடகத்ல படித்து ககரள்கறநரதர, 
அன் திநகு அர் ன்லணத ணிலப் தடுத்றக் ககரள்கறநரர். (அரது 

அத அரக ணில ககரள்கறநரர்) 
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ਜਸ ਅਤਫਗਤੁ ਬਗਤੁ ਤਸ ਆਤ ॥ 

jah abigat bhagat tah aap. 
Wherever the invisible God‟s devotee is, He Himself is there. 

ங்ககல்னரம் கரபடிர இலநனுலட தக்ர் இபேக்கறநரதர, அங்கு 
இலநன் ரதண இபேக்கறநரர். 

 

ਜਸ ਰ ਾਾਰੁ ੁੰ ਤ ਰਤਾਤ ॥ 

jah pasrai paasaar sant partaap. 
He unfolds the expanse of His creation for the glory of His Saints. 

அர் ன்னுலட தலடப்புகலப றகவும் தந்து ிரிந்ரக தலடத்துள்பரர். 
அபேலட சரதுக்கபின் கறலல தப்புற்கரகத இல அர் 

கசய்துள்பரர். 
 

ਦੁਸੂ ਾਖ ਕਾ ਆਤਸ ਧਨੀ ॥ 

duhoo paakh kaa aapeh Dhanee. 
He is the master of both sides (of His manifest and unmanifest forms). 
இலநன் அத இபே தக்கங்களுக்கும் ஜரணர். (அபேலட திகடணம் 

தடுத்ப்தடர ற்றும் திகடணம் கசய்ப்தட்ட டிங்கள்) 
 

ਉਨ ਕੀ ਬਾ ਉਨਸੂ ਫਨੀ ॥ 

un kee sobhaa unhoo banee. 
The glory of those saints behooves them alone. 

அத்லக சரதுக்கபின் கறலல அர்கள் ட்டுத அநறரர்கள். 
 

ਆਤਸ ਕਉਤਕ ਕਰ ਅਨਦ ਚਜ ॥ 

aapeh ka-utak karai anad choj. 
He Himself performs His miracles and blissful frolics. 

அர் அபேலட அற்புங்கலபபம், ததரின்தரண தகபிக்லககலபபம் 
ரணரகத டத்துகறநரர். 
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ਆਤਸ ਰ ਬਗਨ ਤਨਰਜਗ ॥ 

aapeh ras bhogan nirjog. 
He Himself enjoys pleasures, and yet He is not influenced by those 

pleasures. 
அர் இன்தங்கலப ரதண அனுதிக்கறநரர். இபேப்தினும் அத்லக 

இன்தங்கபரல் அர் ஈர்க்கப்தடுறல்லன. 
 

ਤਜੁ ਬਾਵ ਤਤੁ ਆਨ ਨਾਇ ਲਾਵ ॥ 

jis bhaavai tis aapan naa-ay laavai. 
Whoever He pleases, He blesses with His Name, 

ரகல்னரம் அபேக்கு இன்தரணர்கபரக இபேக்கறநரர்கதபர, அர்கலப 
அர் ன்னுலட ரத்ரல் ஆசலர்றக்கறநரர். 

 

ਤਜੁ ਬਾਵ ਤਤੁ ਖਲ ਤਖਲਾਵ ॥ 

jis bhaavai tis khayl khilaavai. 
and whoever He wishes, He keeps them entangled in worldly pleasures. 

ரல ல்னரம் அர் ிபேப்தப்தடுகறநரதர, அர்கலப அர் உனகறல் 
இன்தங்களுடன் திலத்து லத்துள்பரர். 

 

ਫੁਭਾਰ ਅਥਾਸ ਅਗਨਤ ਅਤਲ ॥ 

baysumaar athaah agnat atolai. 
O‟ infinite, unfathomable and eternal God, 

ஏ ல்லனற்ந, ிரிக்க படிர ற்றும் படிற்ந றத்ற இலநதண, 
 

ਤਜਉ ਫੁਲਾਵਸੁ ਤਤਉ ਨਾਨਕ ਦਾ 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|| 
ஏ ரணக், ீங்கள் உங்களுலட தக்ர்கலப வ்ரறு ற டத்துகறநரீ்கதபர, 

அவ்ரதந அர்கள் ததசுகறநரர்கள். 
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ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 

 

ਜੀਅ ਜੁੰਤ ਕ ਠਾਕੁਰਾ ਆ ਵਰਤਣਸਾਰ ॥ 

jee-a jant kay thaakuraa aapay vartanhaar. 
O‟Master of all beings and creatures, You Yourself are prevailing 

everywhere. 
ஏ அலணத்து ணிர்களுக்கும் உிரிணங்களுக்கும் ஜரணத, ீங்கள் 

ரணரகத ல்னர இடத்றலும் ததனரங்கற இபேக்கறநரீ்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਕ ਤਰਆ ਦੂਜਾ ਕਸ ਤਦਰਟਾਰ ॥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|| 

ஏ ரணக், இலநதண அலணத்றலும் தி இபேக்கறநரர். அல ி தறு 
எபேர் ங்கு கரப்தடுகறநரர்? 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ਆਤ ਕਥ ਆਤ ੁਨਨੈਸਾਰੁ ॥ 

aap kathai aap sunnaihaar. 
God Himself is the speaker, and He Himself is the listener. 
இலநன் ரதண ததசுகறநரர் ற்றும் அர் ரதண தகட்கறநரர். 
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ਆਤਸ ਕੁ ਆਤ ਤਫਥਾਰੁ ॥ 

aapeh ayk aap bisthaar. 
He Himself is the One, and He Himself is the many. (prevailing in his 

creation) 
அர் ரதண எபேரக இபேக்கறநரர் ற்றும் அர் ரதண தனததரக 

இபேக்கறநரர். (ன்னுலட தலடப்புகபில் அர் ததனரங்கற இபேக்கறநரர்) 
 

ਜਾ ਤਤੁ ਬਾਵ ਤਾ ਤਰਤਟ ਉਾ ॥ 

jaa tis bhaavai taa sarisat upaa-ay. 
When it so pleases Him, He creates the world, 

அர் ப்கதரழுது றகுந் ஆணந்த்தரடு இபேக்கறநரதர, அப்கதரழுது அர் 
உனகத்ல தலடக்கறநரர். 

 

ਆਨੈ ਬਾਣ ਲ ਭਾ ॥ 

aapnai bhaanai la-ay samaa-ay. 
and when it so pleases, He absorbs it back into Himself. 

ற்றும் ப்கதரழுது அர் ிபேப்தப்தடுகறநரதர, அப்கதரழுது அர் இந் 
உனகத்ல ணக்குள்தபத ஈர்த்துக் ககரள்கறநரர். 

 

ਤੁਭ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਨਸੀ ਤਕਛੁ ਸਇ ॥ 

tum tay bhinn nahee kichh ho-ay. 
O‟ God, there is nothing outside of You. 

ஏ இலநதண, உங்களுக்கு கபித, உங்கலப ி தறு துவும் 
இல்லன. 

 

ਆਨ ੂਤਤ ਬੁ ਜਗਤੁ ਰਇ ॥ 

aapan soot sabh jagat paro-ay. 
You have kept the entire world subject to Your command. 

ீங்கள் இந் கரத் உனகத்லபம் உங்களுலட ஆலின் கலழ் ற 
டத்துகறநரீ்கள். 

 

 



355 
 

 
 

ਜਾ ਕਉ ਰਬ ਜੀਉ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥ 

jaa ka-o parabh jee-o aap bujhaa-ay. 
Whom God Himself enables someone to understand this concept, 
இலநன் ரணரகத ரல இந்க் தகரட்தரடுகலப புரிந்து ககரள்ப 

திக்கறநரதர, அத இல புரிந்து ககரள்கறநரர். 
 

ਚੁ ਨਾਭੁ ਈ ਜਨੁ ਾ ॥ 

sach naam so-ee jan paa-ay. 
that person alone realizes the eternal Naam 

அத்லக ணிர் ட்டுத படிற்ந றத்ற இலநணின் ரத்ல 
அநறந்துககரள்கறநரர். 

 

 ਭਦਰੀ ਤਤ ਕਾ ਫਤਾ ॥ 

so samadrasee tat kaa baytaa. 
Such a person looks impartially upon all, and is the knower of reality. 
அத்லக ணிர் ல்னரற்லநபம் தரகுதரடற்ந கண்தரட்டத்தரடு 
கரண்கறநரர். அணரல் அர் ரர்த்த்ல தற்நற கரிந்து ககரள்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਗਲ ਤਰਤਟ ਕਾ ਜਤਾ ॥੧॥ 

naanak sagal sarisat kaa jaytaa. ||1|| 
O‟ Nanak, he is the conqueror of the entire world. ||1|| 

ஏ ரணக், அத கரத் உனகத்லபம் கற்நற ககரண்டர். 
 

ਜੀਅ ਜੁੰਤਰ ਬ ਤਾ ਕ ਸਾਥ ॥ 

jee-a jantar sabh taa kai haath. 
All beings and creatures are under His command. 

அலணத்து ணிர்களும், ஜீரசறகளும் அபேலட ஆலின் கலழ் உள்பண. 
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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. 
அர் ழ்லரணர்கபிடம் கபேலதரடு இபேக்கறநரர் ற்றும் 

உிற்நர்களுக்கு ஆரக இபேக்கறநரர். 
 

ਤਜੁ ਰਾਖ ਤਤੁ ਕਇ ਨ ਭਾਰ ॥ 

jis raakhai tis ko-ay na maarai. 
No one can destroy the one who is protected by God. 

இலநணரல் தரதுகரக்கப்தடுகறநல ரரலும் அறக்க படிரது. 
 

 ਭੂਆ ਤਜੁ ਭਨਸੁ ਤਫਾਰ ॥ 

so moo-aa jis manhu bisaarai. 
However, consider one spiritually dead whom God forsakes. 

ல இலநன் நக்கறநரதர, அர் ஆன்ீக ரீறரக இநந்ர் ஆகறநரர். 
 

ਤਤੁ ਤਤਜ ਅਵਰ ਕਸਾ ਕ ਜਾਇ ॥ 

tis taj avar kahaa ko jaa-ay. 
Forsaking Him, where else could anyone go? 

இலநலண நந்து, எபேர் தறு ங்கு கசல்ன படிபம்? 
 

ਬ ਤਤਰ ਕੁ ਤਨਰੁੰਜਨ ਰਾਇ ॥ 

sabh sir ayk niranjan raa-ay. 
The immaculate supreme God is the protector of all. 

ரசற்ந தன்லரண இலநதண ல்னரற்லநபம் தரதுகரப்தர். 
 

ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਤ ਜਾ ਕ ਬ ਸਾਤਥ ॥ 

jee-a kee jugat jaa kai sabh haath. 
He controls all the the secrets of all creatures. 

அலணத்து உிரிணங்கபின் அலணத்து கசறத்லபம் அத 
கட்டுப்தடுத்துகறநரர். 
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ਅੁੰਤਤਰ ਫਾਸਤਰ ਜਾਨਸੁ ਾਤਥ ॥ 

antar baahar jaanhu saath. 
Know that God is always with you within and without. 

இலநன் ப்கதரழுதும் உங்களுக்கு உள்தபபம், கபிதபம் இபேக்கறநரர் 
ன்தல கரிந்து ககரள்ளுங்கள். 

 

ਗੁਨ ਤਨਧਾਨ ਫਅੁੰ ਤ ਅਾਰ ॥ 

gun niDhaan bay-ant apaar. 
who is the treasure of virtues, Infinite and Endless, 

ற்தண்புகபின் கதரக்கறரகவும், ல்லனற்நரகவும் ற்றும் 
படிற்நரகவும் இபேக்கறநரர் , 

 

ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਾ ਫਤਲਸਾਰ ॥੨॥ 

nanak daas sadaa balihaar.||2|| 
O‟ Nanak, God‟s devotees are forever dedicated to Him. ||2|| 

ஏ ரணக், இலநனுலட தக்ர்கள் ன்கநன்றும் அபேக்கு அர்ப்திப்ததரடு 
இபேக்கறநரர்கள். 

 

ੂਰਨ ੂਤਰ ਰਸ ਦਇਆਲ ॥ 

pooran poor rahay da-i-aal. 
The Perfect, Merciful God is pervading everywhere, 

றலநரண கபேலபலட இலநன் ங்கும் தி இபேக்கறநரர். 
 

ਬ ਊਤਰ ਸਵਤ ਤਕਰਾਲ ॥ 

sabh oopar hovat kirpaal. 
and His kindness extends to all. 

ற்றும் அபேலட கபேலல அர் ல்னரற்றுக்கும் தப்புகறநரர். 
 

ਅਨੇ ਕਰਤਫ ਜਾਨੈ ਆਤ ॥ 

apnay kartab jaanai aap. 
He Himself knows His own ways. 

இலநன் ணது ிலபரட்லட ரதண அநறந்ர். 
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ਅੁੰਤਰਜਾਭੀ ਰਤਸ ਤਫਆਤ ॥ 

antarjaamee rahi-o bi-aap. 
The knower of our thinking, is pervading everywhere. 

ம்பலட சறந்லணகலப அநறந் இலநன் ங்கும் தி இபேக்கறநரர். 
 

ਰਤਤਾਲ ਜੀਅਨ ਫਸੁ ਬਾਤਤ ॥ 

paratipaalai jee-an baho bhaat. 
He cherishes His living beings in so many ways. 

அர் அபேலட உிரிணங்கலப தனறகபில் ததி கரக்கறநரர். 
 

ਜ ਜ ਰਤਚ ੁ ਤਤਤਸ ਤਧਆਤਤ ॥ 

jo jo rachi-o so tiseh Dhi-aat. 
Whosoever He has created, meditates on Him. 

ரல ல்னரம் அர் தலடத்ரதர, அர்கள் அல றரணிக்கறநரர்கள். 
 

ਤਜੁ ਬਾਵ ਤਤੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. 
Whoever pleases Him, He unites that person with Him, 

ரல ல்னரம் இலநன் ிபேப்தப்தடுகறநரதர, அந் ணிர்கலப அர் 
ன்னுடன் இலத்துக் ககரள்கறநரர். 

 

ਬਗਤਤ ਕਰਤਸ ਸਤਰ ਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 

bhagat karahi har kay gun gaa-ay. 
and such persons worship Him by singing His praises. 

அத்லக ணிர்கள் அபேலட புகல தரடுன் பனம் இலநலண 
றதடுகறநரர்கள். 

 

ਭਨ ਅੁੰਤਤਰ ਤਫਵਾੁ ਕਤਰ ਭਾਤਨਆ ॥ 

man antar biswas kar maani-aa. 
The one who with heartfelt faith has believed in Him, 

ர் எபேர் இலநலண இத்றல் ககரண்ட ம்திக்லகரல் பழுரக 
ம்திக்லக ககரண்டுள்பரதர, 
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ਕਰਨਸਾਰੁ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥ 

karanhaar nanak ik jaani-aa. ||3|| 
O‟ Nanak, he has realized the one Creator ||3|| 

ஏ ரணக், அந் ணிர் எத தலடப்தரபில அநறந்து ககரண்டுள்பரர். 
 

ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਸਤਰ ਕ ਨਾਇ ॥ 

jan laagaa har aikai naa-ay. 
A devotee who is attuned only to God‟s Name, 

ந் எபே தக்ர் இலநணின் ரத்றல் ட்டும் இலசந்து இபேக்கறநரதர, 
 

ਤਤ ਕੀ ਆ ਨ ਤਫਰਥੀ ਜਾਇ ॥ 

tis kee aas na birthee jaa-ay. 
his desires do not go in vain. 

அபேலட ஆலசகள் ீரக ததரறல்லன. 
 

ਵਕ ਕਉ ਵਾ ਫਤਨ ਆਈ ॥ 

sayvak ka-o sayvaa ban aa-ee. 
It behoves a devotee to meditate on God and serve His creation. 

இதுத எபே தக்ல, இலநலண றரணம் கசய்ற்கும் அபேலட 
தலடப்புகளுக்கு தசல கசய்ற்கும் குறபலடர் ஆக்குகறநது. 

 

ਸੁਕਭੁ ਫੂਤਝ ਰਭ ਦੁ ਾਈ ॥ 

hukam boojh param pad paa-ee. 
By understanding God‟s will he obtains the supreme spiritual state. 

இலநணின் ிபேப்தத்ல புரிந்து ககரள்ரல், அர் றக உர்ந் ஆன்ீக 
றலனல அலடகறநரர். 
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ਇ ਤ ਊਤਰ ਨਸੀ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

is tay oopar nahee beechaar 

There is no better contemplation than meditating on God‟s Name for 
those, 

ர் எபேரல் இலநனுலட ரத்ல றரணம் கசய்ல ி தறு 
ந் பலநிலும் இலநலண அநறந்து ககரள்ப இனரதர, 

 

ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਫਤਆ ਤਨਰੁੰਕਾਰੁ ॥ 

jaa kai man basi-aa nirankaar 
in whose mind dwells the formless God. 

பேலட ணறல் உபேற்ந இலநன் சறக்கறநரதர . 
 

ਫੁੰਧਨ ਤਤਰ ਬ ਤਨਰਵਰ ॥ 

banDhan tor bha-ay nirvair. 
Breaking the bonds of Maya, they become free from enmity, 

ரத்றன் தந்ங்கலப உலடத்து, அர்கள் தலகல உர்ில் இபேந்து 
ிடுதடுகறநரர்கள். 

 

ਅਨਤਦਨੁ ੂਜਤਸ ਗੁਰ ਕ ਰ ॥ 

an-din poojeh gur kay pair. 
and they always respectfully follow the Guru‟s advice. 

ற்றும் அர் குபேின் ததரலணகலப ன்றும் ரிரலபடன் 
தின்தற்றுகறநரர். 

 

ਇਸ ਲਕ ੁਖੀ ਰਲਕ ੁਸਲ  ॥ 

ih lok sukhee-ay parlok suhaylay. 
They are at peace in this world, and in the next, 

அர்கள் இந் உனகத்றலும், இற்கு அடுத்துள்ப உனகத்றலும் அலறதரடு 
இபேக்கறநரர்கள். 
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ਨਾਨਕ ਸਤਰ ਰਤਬ ਆਤਸ ਭਲ ॥੪॥ 

naanak har parabh aapeh maylay. ||4|| 

O‟ Nanak, God has Himself united them with Him.||4|| 
ஏ ரணக், இலநன் ரதண அர்கலப ன்னுடன் இலத்துக் ககரள்கறநரர். 

 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਤਭਤਲ ਕਰਸੁ ਅਨੁੰ ਦ ॥ 

saaDh sang mil karahu anand. 
Join the Company of the Saints, and enjoy the true bliss. 

சரதுக்கபின் அபேகரலில் இபேப்தரல், அர்கள் உண்லரண 
ததரின்தத்ல அனுதிக்கறநரர்கள். 

 

ਗੁਨ ਗਾਵਸੁ ਰਬ ਰਭਾਨੁੰ ਦ ॥ 

gun gaavhu parabh parmaanand. 
Sing the praises of God, the embodiment of supreme bliss. 

தன்லரண ததரின்தத்றன் இபேப்திடரக இபேக்கும் இலநணின் புகலப் 
தரடுங்கள். 

 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਤਤੁ ਕਰਸੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

raam naam tat karahu beechaar. 
Contemplate on the essence of God‟s Name, 

இலநணின் ரத்றன் சரரம்சத்ல ஆழ்ந்து சறந்றபங்கள். 
 

ਦੁਲਬ ਦਸ ਕਾ ਕਰਸੁ ਉਧਾਰੁ ॥ 

darulabh dayh kaa karahu uDhaar. 
and redeem this human body, so difficult to obtain. 

இந் ணி உடம்லத தரதுகரக்கவும், அல கதறுது றகவும் கடிணம். 
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ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਫਚਨ ਸਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

amrit bachan har kay gun gaa-o. 
Recite with reverence the ambrosial hymns of God‟s Praises; 
இலநனுலட றுஞ்சுலபலட புகழ் தரடல்கலப தக்றதரடு 

கஜதிபங்கள். 
 

ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਸ ੁਆਉ ॥ 

paraan taran kaa ihai su-aa-o. 
this is the only way to save your lifefrom vices. 

இது ட்டுத ீ எழுக்கங்கபினறபேந்து உங்கள் ரழ்க்லகல கரப்தரற்ந 
எத றரகும். 

 

ਆਠ ਸਰ ਰਬ ਖਸੁ ਨੇਰਾ ॥ 

aath pahar parabh paykhahu nayraa. 
Feel the presence of God within you, twenty-four hours a day. 

எபே ரபில் இபேதத்ற ரன்கு ி தபம் இலநனுலட 
சன்ணிரணத்ல உங்களுக்குள் உபேங்கள். 

 

ਤਭਟ ਅਤਗਆਨੁ ਤਫਨ ਅੁੰ ਧਰਾ ॥ 

mitai agi-aan binsai anDhayraa. 
your ignorance shall depart, and darkness of Maya shall be dispelled. 
உங்களுலட அநறரல ினகுகறநது ற்றும் ரத்றன் இபேபரணது 

அகலுகறநது. 
 

ੁਤਨ ਉਦੁ ਤਸਰਦ ਫਾਵਸੁ ॥ 

sun updays hirdai basaavhu. 
Listen to the Guru‟s teachings and enshrine them in your heart, 
குபேின் ததரலணகலப தகட்டு உங்களுலட இத்றல் அந் 

ததரலணகலப திறஷ்லட கசய்பங்கள். 
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ਭਨ ਇਛ ਨਾਨਕ ਪਲ ਾਵਸੁ ॥੫॥ 

man ichhay nanak fal paavhu. ||5|| 
O‟ Nanak, all your desires shall be fulfilled. ||5|| 

ஏ ரணக், உங்களுலட அலணத்து ஆலசகளும் றலநதற்நப்தடுகறன்நண. 
 

ਸਲਤੁ ਲਤੁ ਦੁਇ ਲਸੁ ਵਾਤਰ ॥ 

halat palat du-ay layho savaar. 
Embellish both this world and the next, 

இந் உனகத்லபம், அடுத் உனகத்லபம் அனங்கரம் கசய்பங்கள். 
 

ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਅੁੰ ਤਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

raam naam antar ur Dhaar. 
by enshrining God‟s Name deep within your heart. 

இலநணின் ரத்ல உங்களுலட இத்றன் ஆத்றல் திறஷ்லட 
கசய்ன் பனம், 

 

ੂਰ ਗੁਰ ਕੀ ੂਰੀ ਦੀਤਖਆ ॥ 

pooray gur kee pooree deekhi-aa. 
Perfect is the Teaching of the Perfect Guru. 

றலநரண குபேின் ததரலணகள் றலநரணல. 
 

ਤਜੁ ਭਤਨ ਫ ਤਤੁ ਾਚੁ ਰੀਤਖਆ ॥ 

jis man basai tis saach pareekhi-aa. 
The person in whose heart it dwells, realizes the eternal God 

ந் ணினுலட இத்றல் றலநரண குபேின் ததரலணகள் 
இபேக்கறநதர, அந் ணிர் படிற்ந றத்ற இலநலண அநறந்து 

ககரள்கறநரர். 
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ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭੁ ਜਸੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

man tan naam japahu liv laa-ay. 
With your mind and body, recite the Naam lovingly and attune yourself to 

it. 
உங்களுலட ணரலும், உடம்தரலும் இலநணின் ரத்ல அன்ததரடு 

கஜதித்து, ரத்றற்கு உங்கலப இலசந்து ககரள்ளுங்கள். 
 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਨ ਤ ਬਉ ਜਾਇ ॥ 

dookh darad man tay bha-o jaa-ay. 
Sorrow, pain and fear from the mind shall depart. 
ணறனறபேந்து துக்கம், னற ற்றும் தம் ினகுகறநது. 

 

ਚੁ ਵਾਾਰੁ ਕਰਸੁ ਵਾਾਰੀ ॥ 

sach vaapaar karahu vaapaaree. 
O‟ mortal, do the true trade of meditating on God‟s Name, 

ஏ ணிர்கதப, இலநனுலட ரத்ல றரணம் கசய்பம் உண்லரண 
ிகம் கசய்பங்கள். 

 

ਦਰਗਸ ਤਨਫਸ ਖ ਤੁਭਾਰੀ ॥ 

dargeh nibhai khayp tumaaree. 
so that the merchandise (wealth of Naam) is duly approved in God‟s 

court. 
இலநணின் ரம் ன்ந கசல்த்ல ிகம் கசய்ற்கு இலநனுலட 

ீறன்நத்றல் பழு ஆவு அபிக்கப்தடுகறநது. 
 

ਕਾ ਟਕ ਰਖਸੁ ਭਨ ਭਾਤਸ ॥ 

aykaa tayk rakhahu man maahi. 
Keep in mind, the real support of God, 

இலநணின் உண்லரண ஆல ணறல் லத்துக் ககரள்ளுங்கள். 
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ਨਾਨਕ ਫਸੁਤਰ ਨ ਆਵਤਸ ਜਾਤਸ ॥੬॥ 

nanak bahur na aavahi jaahi. ||6|| 

O‟ Nanak, you shall be free from the cycles of birth and death.|6|| 
ஏ ரணக், ீங்கள் திநப்பு ற்றும் இநப்பு ன்ந சக்கத்றனறபேந்து 

ிடுிக்கப்தடுகறநரீ்கள். 
 

ਤਤ ਤ ਦੂਤਰ ਕਸਾ ਕ ਜਾਇ ॥ 

tis tay door kahaa ko jaa-ay. 
Where can anyone go, to get away from Him? 

அரிடறபேந்து ினகற, ரல் ங்கு கசல்ன இலும்? 

 

ਉਫਰ ਰਾਖਨਸਾਰੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ubrai raakhanhaar Dhi-aa-ay. 
One is saved only by meditating on the Protector God. 

தரதுகரக்கும் இலநலண றரணம் கசய்ரல் ட்டுத, எபேர் 
கரப்தரற்நப்தடுகறநரர். 

 

ਤਨਰਬਉ ਜ ਗਲ ਬਉ ਤਭਟ ॥ 

nirbha-o japai sagal bha-o mitai. 
Meditating on the Fearless God, all fear departs, 

தற்ந இலநலண றரணம் கசய்ரல், ல்னர தங்களும் ினகுகறநது. 
 

ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਰਾਣੀ ਛਟੁ ॥ 

parabh kirpaa tay paraanee chhutai. 
(because) by God's Grace alone, the mortal is released from all fear. 
(கணன்நரல்) இலநணின் கபேலரல் ட்டுத, ணிர்கள் அலணத்து 

தத்றனறபேந்தும் ிடுிக்கப்தடுகறநரர்கள். 
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ਤਜੁ ਰਬੁ ਰਾਖ ਤਤੁ ਨਾਸੀ ਦੂਖ ॥ 

jis parabh raakhai tis naahee dookh. 
One who is protected by God never suffers in any sorrow. 

ர் எபேர் இலநணரல் தரதுகரக்கப்தடுகறநரதர, அர் ந்த் துன்தத்றலும் 
அறப்தடுது இல்லன. 

 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਭਤਨ ਸਵਤ ਖੂ ॥ 

naam japat man hovat sookh. 
By meditating on Naam with love and devotion, the mind becomes 

peaceful. 
இலநனுலட ரத்ல அன்ததரடும் அர்ப்திப்ததரடும் றரணம் 

கசய்ரல், ணது அலற றலநந்ரக ரறுகறநது. 
 

ਤਚੁੰ ਤਾ ਜਾਇ ਤਭਟ ਅਸੁੰਕਾਰੁ ॥ 

chintaa jaa-ay mitai ahaNkaar. 
Anxiety departs, and ego is eliminated. 

தற்நம் ினகுகறநது ற்றும் கர்ம் அறக்கப்தடுகறநது. 
 

ਤਤੁ ਜਨ ਕਉ ਕਇ ਨ ਸੁਚਨਸਾਰੁ ॥ 

tis jan ka-o ko-ay na pahuchanhaar. 
No one can compare himself with that devotee of God. 

அத்லக இலநணின் தக்பேக்கு ரபேம் ன்லண இலதடுத்றக் ககரள்ப 
இனரது. 

 

ਤਰ ਊਤਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ੂਰਾ ॥ 

sir oopar thaadhaa gur sooraa. 
The one who is protected by the all powerful God, 

கரபேர் அலணத்து சக்றகளும் ரய்ந் (தரதுகரனர்) இலநணரல் 
தரதுகரக்கப்தடுகறநரதர, 
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ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਕਾਰਜ ੂਰਾ ॥੭॥ 

naanak taa kay kaaraj pooraa. ||7|| 
O‟ Nanak, all his tasks are accomplished.||7|| 

ஏ ரணக், அத்லகபேலட அலணத்து கசல்களும் 
றலநதற்நப்தடுகறன்நண. 

 

ਭਤਤ ੂਰੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਜਾ ਕੀ ਤਦਰਤਟ ॥ 

mat pooree amrit jaa kee darisat. 
God, whose wisdom is perfect, and whose glance is ambrosial, 

இலநதண பேலட ஞரணம் றலநரணதர ற்றும் பேலட தரர்ல 
றுஞ் சுலபலடதர, 

 

ਦਰਨੁ ਖਤ ਉਧਰਤ ਤਰਤਟ ॥ 

darsan paykhat uDhrat sarisat. 
beholding His Vision (acquiring His Virtues), the world is saved. 

அபேலட கரட்சறல கரண்தரல் (அபேலட ற்தண்புகலப கதறுரல்) 
இந் உனகம் கரப்தரற்நப்தடுகறநது. 

 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਜਾ ਕ ਅਨੂ ॥ 

charan kamal jaa kay anoop. 
God, whose virtues are incomparably great, 

ரல (ததரன்ந) றகவும் அகரண தரங்கள் ககரண்டன். 
 

ਪਲ ਦਰਨੁ ੁੁੰ ਦਰ ਸਤਰ ਰੂ ॥ 

safal darsan sundar har roop. 
beauteous is His Form and most rewarding is His sight. 

அபேலட டிம் றக அகரணது ற்றும் அபேலட கரட்சறரணது 
எபேபேக்கு கறலடக்கும் றகப்கதரி சன்ரணம். (ற்றும் ஆலசகலப 

றலநதற்றுரகும்). 
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ਧੁੰ ਨੁ ਵਾ ਵਕੁ ਰਵਾਨੁ ॥ 

Dhan sayvaa sayvak parvaan. 
Blessed is his devotion, and acceptable is that devotee in God‟s court. 

அபேலட அர்ப்திப்பு ஆசலர்றக்கப்தட்டது ற்றும் அந் தக்ர் 
இலநனுலட ீறன்நத்றல் ற்றுக்ககரள்பப் தடுகறநரர். 

 

ਅੁੰਤਰਜਾਭੀ ੁਰਖੁ ਰਧਾਨੁ ॥ 

antarjaamee purakh parDhaan. 
God, the inner-knower is the most exalted Supreme Being. 

இலநன் ல்னரற்லநபம் அநறந்ர் ற்றும்ல்னரற்நறரிற்கும் 
தனரணர் 

 

ਤਜੁ ਭਤਨ ਫ ੁ ਸਤ ਤਨਸਾਲੁ ॥ 

jis man basai so hot nihaal. 
The one, within whose mind God dwells, becomes blissfully happy. 

பேலட ணறல் இலநன் சறக்கறநரதர, அர் றகுந் ததரின்தத்றல் 
ஆழ்கறநரர். 

 

ਤਾ ਕ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥ 

taa kai nikat na aavat kaal. 
The fear of death does not draw near him. 
அத்லகரிடம் தம் கபேங்கரது. 

 

ਅਭਰ ਬ ਅਭਰਾ ਦੁ ਾਇਆ ॥ 

amar bha-ay amraa pad paa-i-aa. 
They have become immortal, and have received an immortal status, 
அர்கள் இநப்தற்நர்கபரக ஆகறநரர்கள் ற்றும் றத்றரணர் ன்ந 

றலனல அலடகறநரர்கள். 
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ਾਧੁੰ ਤਗ ਨਾਨਕ ਸਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥ 

saaDhsang naanak har Dhi-aa-i-aa. ||8||22|| 
O‟ Nanak, by meditating on God in the holy congregation. ||8||22|| 

ஏ ரணக், ஆன்றக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) இலநலண றரணிப்தரல், 
 

ਲਕੁ ॥ 
salok. 

Shalok: 
சதனரக் 

 

ਤਗਆਨ ਅੁੰਜਨੁ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਅਤਗਆਨ ਅੁੰਧਰ ਤਫਨਾੁ ॥ 

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. 
ப்கதரழுது குபே எபேபேக்கு புணி ஞரணம் ன்னும் பேந்ல 

ஆசறர்றக்கறநரதர, அப்கதரழுது அபேலட அநறரல ன்னும் இபேபரணது 
ினகுகறநது. 

 

ਸਤਰ ਤਕਰਾ ਤ ੁੰ ਤ ਬਤਟਆ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਰਗਾੁ ॥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|| 

ஏ ரணக், இலநணின் கபேலரல் கரபேர் உண்லரண குபேல 
சந்றக்கறநரதர, அபேலட ணது புணி ஆன்றக அநறரல் 

எபிபெட்டப்தடுகறநது. 
 

ਅਟਦੀ ॥ 

ashtapadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 
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ੁੰਤੁੰ ਤਗ ਅੁੰਤਤਰ ਰਬੁ ਡੀਠਾ ॥ 

satsang antar parabh deethaa. 
In the Holy Congregation, One who has realized God within the self, 
ஆன்ீக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) கரபேர் இலநலண ணக்குள்தபத 

அநறந்து ககரள்கறநரதர, 
 

ਨਾਭੁ ਰਬੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਭੀਠਾ ॥ 

naam parabhoo kaa laagaa meethaa 
starts adoring God‟s Name. 

அர் இலநணின் ரத்ல தசறக்க கரடங்குகறநரர். 
 

ਗਲ ਤਭਗਰੀ ਕੁ ਘਟ ਭਾਤਸ ॥ 

sagal samagri aykas ghat maahi. 
This person sees everything of the world contained in God Almighty, 
ணிர் உனகறன் அலணத்தும் தரத்ரிடம் இபேப்தரக கரண்கறநரர் 
(அரது) உனகறல் உள்ப அலணத்து ிங்களும் அபேக்கு எத 

இலநணில் உள்ரங்கப்தடுரகத் கரிகறநது. 
 

ਅਤਨਕ ਰੁੰਗ ਨਾਨਾ ਤਦਰਟਾਤਸ ॥ 

anik rang naanaa daristaahi. 
and countless phenomena of different colors and forms emanating from 

Him. 
அரிடறபேந்து ண்ற்ந ஆச்சரித்க்க தனிரண ண்ங்களும், 

டிங்களும் கபிப்தடுகறன்நண. 
 

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, 

இலநணின் றுஞ்சுலபலட அறர்ம் ததரன்ந ரத உனகறன் என்தது 
கதரக்கறம் ற்றும் அறர்ம் ததரன்நது. 
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ਦਸੀ ਭਤਸ ਇ ਕਾ ਤਫਰਾਭੁ ॥ 

dayhee meh is kaa bisraam. 
and It dwells in the human body itself. 
இது ணி உடம்தின் உள்தப சறக்கறநது. 

 

ੁੁੰ ਨ ਭਾਤਧ ਅਨਸਤ ਤਸ ਨਾਦ ॥ 

sunn samaaDh anhat tah naad. 
In the state of deepest meditation, the non-stop celestial music keeps 

playing. 
ஆழ்ந் றரண றலனில் இபேக்கும்ததரது, றறுத் படிர இணிலரண 

இலச கரடர்ந்து இலசக்கப்தடுகறநது. 
 

ਕਸਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਤਫਭਾਦ ॥ 

kahan na jaa-ee achraj bismaad. 
The bliss of such a wonderful ecstasy cannot be described. 

அத்லக ஆச்சரித்க்க தசம் றலநந் ததரின்தத்ல ிரிக்க இனரது. 
 

ਤਤਤਨ ਦਤਖਆ ਤਜੁ ਆਤ ਤਦਖਾ ॥ 

tin daykhi-aa jis aap dikhaa-ay. 
The one whom God Himself shows, experiences this bliss. 

ர் எபேபேக்கு இலநன் ரணரகத இல கரண்திக்கறநரதர, அர்கள் 
இந் ததரின்தத்ல அனுதிக்கறநரர்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਜਨ ਝੀ ਾ ॥੧॥ 

naanak tis jan sojhee paa-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, God grants this understanding to such a devotee only. ||1|| 
ஏ ரணக், இலநன் இந் புரிலன அத்லக தக்பேக்கு ட்டுத 

ங்குகறநரர். 
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 ਅੁੰ ਤਤਰ  ਫਾਸਤਰ ਅਨੁੰ ਤ ॥ 

so antar so baahar anant. 
The Infinite God is both within and same God is outside also. 

படிற்ந இலநன் உள்தப, கபித ஆகற இபே இடத்றலும் இபேக்கறநரர். 
 

ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਫਆਤ ਰਤਸਆ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

ghat ghat bi-aap rahi-aa bhagvant. 
God is pervading in each and every heart. 

எவ்கரபே இத்றலும் இலநன் தி இபேக்கறநரர். 
 

ਧਰਤਨ ਭਾਤਸ ਆਕਾ ਇਆਲ ॥ 

Dharan maahi aakaas pa-i-aal. 
He is pervading in earth, in the sky and in the nether regions. 

அர் பூறிலும், ரணத்றலும், தரரப உனகத்றலும் தி இபேக்கறநரர். 
 

ਰਫ ਲਕ ੂਰਨ ਰਤਤਾਲ ॥ 

sarab lok pooran partipaal. 
He is the perfect sustainer of all worlds. 

அத ல்னர உனகங்களுக்கும் றலநரண தரதுகரனர். 
 
 

ਫਤਨ ਤਤਤਨ ਰਫਤਤ ਸ ਾਰਫਰਸਭੁ ॥ 

ban tin parbat hai paarbarahm. 
The Supreme God is permeating in the forests, fields and mountains. 

தன்லரண இலநன் கரடுகபிலும், ல்கபிலும், லனகபிலும் 
ஊடுபேி இபேக்கறநரர். 

 

ਜੀ ਆਤਗਆ ਤਾ ਕਰਭੁ ॥ 

jaisee aagi-aa taisaa karam. 
As is His command, so is the deed of the creature. 

அரின் ஆலின்தடித, உிரிணங்கபின் கசல்கள் இபேக்கறன்நண. 
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ਉਣ ਾਣੀ ਫੁੰ ਤਰ ਭਾਤਸ ॥ 

pa-un paanee baisantar maahi. 
He permeates the wind, the water and the fire. 

அர் கரற்று, ீர் ற்றும் கபேப்பு ஆகற அலணத்றலும் ஊடுபேி இபேக்கறநரர். 
 

ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਦਸ ਤਦ ਭਾਤਸ ॥ 

chaar kunt dah disay samaahi. 
He pervades in the four corners and in the ten directions (exists 

everywhere). 
அர் ரன்கு பலனகபிலும் ற்றும் தத்து றலசகபிலும் (ங்கும் இபேக்கறநரர்) 

ஊடுபேி இபேக்கறநரர். 
 

ਤਤ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਨਸੀ ਕ ਠਾਉ ॥ 

tis tay bhinn nahee ko thaa-o. 
There is no place where He is not. 

அர் இல்னர இடம் ன்று எபே இடபம் இல்லன. 
 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਨਾਨਕ ੁਖੁ ਾਉ ॥੨॥ 

gur parsaad naanak sukh paa-o. ||2|| 

O‟ Nanak, peace is received by the Guru's Grace. ||2|| 
ஏ ரணக், குபேின் கபேலரல் அலற கதநப்தடுகறநது. 

 

ਫਦ ੁਰਾਨ ਤੁੰ ਤਭਰਤਤ ਭਤਸ ਦਖੁ ॥ 

bayd puraan simrit meh daykh. 
Behold Him in the teachings of Vedas, the Puranas and the Smritis. 

தங்கபிலும், புரங்கபிலும் ற்றும் ஸ்றர்றஸ்கபிலும் உள்ப 
ததரலணகபில் அல கரடங்கள். 

 
 
 



374 
 

 
 

ੀਅਰ ੂਰ ਨਖ੍੍ਤਰ ਭਤਸ ਕੁ ॥ 

sasee-ar soor nakh-yatar meh ayk. 
The same One is permeating in the moon, the sun and the stars. 

அந் எத இலநதண றனரிலும், சூரிணிலும் ற்றும் ட்சத்றங்கபிலும் 
ஊடுபேி இபேக்கறநரர். 

 

ਫਾਣੀ ਰਬ ਕੀ ਬੁ ਕ ਫਲ ॥ 

banee prabh kee sabh ko bolai. 
Everyone utters God‟s word, 

எவ்கரபேபேம் இலநணின் ரர்த்லகலப உச்சரிக்கறநரர்கள். 
 

ਆਤ ਅਡਲੁ ਨ ਕਫਸੂ ਡਲ ॥ 

aap adol na kabhoo dolai. 
But despite being present in all, He Himself is unshakable and never 

wavers. 
அர் ல்னரற்நறலுத இபேந்ததரதும், அர் ரதண 

அலசக்கபடிரரகவும், டுரற்நம் அலடரரகவும் இபேக்கறநரர். 
 

ਰਫ ਕਲਾ ਕਤਰ ਖਲ ਖਲ ॥ 

sarab kalaa kar khaylai khayl. 
After creating all powers, He is playing the worldly games. 

அலணத்து சக்றகலபபம் உபேரக்கற தின், அர் ன்னுலட உனக 
ிலபரட்லட ிலபரடுகறநரர். 

 

ਭਤਲ ਨ ਾਈ ਗੁਣਸ ਅਭਲ ॥ 

mol na paa-ee-ai gunah amol. 
His virtues are invaluable and His eminence cannot be assessed. 

அபேலட ற்தண்புகள் ிலனறப்தற்நல ற்றும் அபேலட உர்வு 
அபிடபடிரது. 
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ਰਫ ਜਤਤ ਭਤਸ ਜਾ ਕੀ ਜਤਤ ॥ 

sarab jot meh jaa kee jot. 
He, whose light illuminates all creatures, 

இலநனுலட எபிரணது அலணத்து உிரிணங்களுக்கும் எபிபெட்டுகறநது. 
 

ਧਾਤਰ ਰਤਸ ੁਆਭੀ ਤਤ ਤਤ ॥ 

Dhaar rahi-o su-aamee ot pot. 
that Master is providing support to all through and through. 

அந் ஜரணர் ல்னரற்நறற்கும் கரடர்ந்து ன்னுலட ஆல ந்து 
ககரண்தட இபேக்கறநரர். 

 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਬਰਭ ਕਾ ਨਾੁ ॥ 

gur parsaad bharam kaa naas. 
They, whose doubt is dispelled by the Guru‟s grace. 

ரபேலட சந்தகங்கள் குபேின் கபேலரல் அகற்நப்தடுகறநதர, 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਭਤਸ ਸੁ ਤਫਾੁ ॥੩॥ 

naanak tin meh ayhu bisaas. ||3|| 
O‟ Nanak, they firmly believe that God is omnipotent. ||3|| 

ஏ ரணக், அர்கள் சர் ல்னல கதரபேந்ற இலநணின் தல் பழுரண 
ம்திக்லக ககரண்டுள்பரர்கள். 

 

ੁੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਖਨੁ ਬੁ ਫਰਸਭ ॥ 

sant janaa kaa paykhan sabh barahm. 
The Saints behold God everywhere. 

சரதுக்கள் இலநலண ங்கும் கரடகறநரர்கள். 
 

ੁੰਤ ਜਨਾ ਕ ਤਸਰਦ ਤਬ ਧਰਭ ॥ 

sant janaa kai hirdai sabh Dharam. 
In the heart of the Saints, all thoughts that arise are of righteousness. 
சரதுக்கபின் இத்றல் அலணத்துிரண தர்லரண ண்ங்களும் 

ழுகறன்நண. 
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ੁੰਤ ਜਨਾ ੁਨਤਸ ੁਬ ਫਚਨ ॥ 

sant janaa suneh subh bachan. 
The Saints listen words of goodness only, 

சரதுக்கள் ல்ன ரர்த்லகலப ட்டுத தகட்கறநரர்கள். 
 

ਰਫ ਤਫਆੀ ਰਾਭ ੁੰ ਤਗ ਰਚਨ ॥ 

sarab bi-aapee raam sang rachan. 
and always remain absorbed in the all-pervading God. 

ப்ததரதும் அலணத்றலும் தி இபேக்கும் இலநணிடம் பழுதுரக 
ஈர்க்கப்தட்டு இபேக்கறநரர்கள். 

 

ਤਜਤਨ ਜਾਤਾ ਤਤ ਕੀ ਇਸ ਰਸਤ ॥ 

jin jaataa tis kee ih rahat. 
Such is the way of life of the one who has realized God 

இதுத இலநலண அநறந்து ககரண்டரின் ரழ்க்லக பலந. 
 

ਤਤ ਫਚਨ ਾਧੂ ਤਬ ਕਸਤ ॥ 

sat bachan saaDhoo sabh kahat. 
that saint utters only the divine words (words of God‟s praises). 

அந் சரதுக்கள் புணி ரர்த்லகலப (இலநணின் புகழ் ரர்த்லகள்) 
ட்டுத உச்சரிக்கறநரர்கள். 

 

ਜ ਜ ਸਇ ਈ ੁਖੁ ਭਾਨੈ ॥ 

jo jo ho-ay so-ee sukh maanai. 
Whatever happens, he peacefully accepts. 

து டந்ரலும் அர் அல அலறதரடு ற்றுக் ககரள்கறநரர். 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਸਾਰੁ ਰਬੁ ਜਾਨੈ ॥ 

karan karaavanhaar parabh jaanai. 
He knows, God as the Doer, the Cause of causes. 

இலநதண கசல்கலப கசய்தர், கரங்களுக்கு கரரணர் ன்தல 
அர் அநறரர். 
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ਅੁੰਤਤਰ ਫ ਫਾਸਤਰ ਬੀ ਸੀ ॥ 

antar basay baahar bhee ohee. 
He believes that the same God who dwells within is also outside. 

ந் இலநன் உள்தப சறக்கறநரதர, அத கபிதபம் இபேக்கறநரர் 
ன்தல அர் ம்புகறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਦਰਨੁ ਦਤਖ ਬ ਭਸੀ ॥੪॥ 

naanak darsan daykh sabh mohee. ||4|| 

O‟ Nanak, beholding this all pervading sight of God, the entire world is 
fascinated. ||4|| 

ஏ ரணக், ல்னரற்நறலும் தி இபேக்கும் இலநணின் கரட்சறல 
கரண்தரல், இந் கரத் உனகபம் ஆச்சரித்றல் உள்பது. 

 

ਆਤ ਤਤ ਕੀਆ ਬੁ ਤਤ ॥ 

aap sat kee-aa sabh sat. 
He Himself is True, and all that He has made is also True and not an 

illusion. 
இலநன் ரதண உண்லரணர் ற்றும் அர் தலடத் அலணத்தும் 

உண்லரணது. ரத்தரற்நங்கள் அல்ன. 
 

ਤਤੁ ਰਬ ਤ ਗਲੀ ਉਤਤਤ ॥ 

tis parabh tay saglee utpat. 
The entire creation has originated from God. 

இந் கரத் தலடப்புகளும் இலநணிடறபேந்து உபேரகுகறன்நண. 
 

ਤਤੁ ਬਾਵ ਤਾ ਕਰ ਤਫਥਾਰੁ ॥ 

tis bhaavai taa karay bisthaar. 
As it pleases Him, He creates the expanse, 

அரின் ிபேப்தத்றற்கு ற்த, அர் தலடப்புகபின் ல்லனகலப தப்புகறநரர். 
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ਤਤੁ ਬਾਵ ਤਾ ਕੁੰਕਾਰੁ ॥ 

tis bhaavai taa aikankaar. 
and as it pleases Him, He becomes the One and the only One again. 
அரின் ிபேப்தத்றற்கு ற்த, அர் எபேத ற்றும் ீண்டும் எபேர் 

ட்டுத இபேக்கறநரர். 
 

ਅਤਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਸ ਜਾਇ ॥ 

anik kalaa lakhee nah jaa-ay. 
Manifold are His powers which cannot be known. 

அபேலட சக்றகள் தனப்தட்டல. அலகலப ரரலும் அநறந்து 
ககரள்ப படிரது. 

 

ਤਜੁ ਬਾਵ ਤਤੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. 
He unites with Himself whomsoever He pleases. 

அர் ரல ிபேப்தப்தடுகறநரதர, அர்கதபரடு அர் ன்லண இலத்துக் 
ககரள்கறநரர். 

 

ਕਵਨ ਤਨਕਤਟ ਕਵਨ ਕਸੀ 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, 
இலநன் ரபேடன் அபேகறல் இபேக்கறநரர் ற்றும் ரபேடன் கரலனில் 

இபேக்கறநரர் ன்தல ரலும் கூந இனரது. 
 

ਆ ਆਤ ਆ ਬਰੂਤਰ ॥ 

aapay aap aap bharpoor. 
because He Himself is pervading everywhere. 

கணன்நரல், இலநன் ரதண ங்கும் தி இபேக்கறநரர். 
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ਅੁੰਤਰਗਤਤ ਤਜੁ ਆਤ ਜਨਾ ॥ 

antargat jis aap janaa-ay. 
To whom He imparts this understanding of higher spiritual state, 
ரபேக்கு இந் உர்ந் ஆன்ீக றலனல தற்நற புரிலன அர் 

ங்குகறநரதர, 
 

ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਜਨ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥੫॥ 

naanak tis jan aap bujhaa-ay. ||5|| 

O‟ Nanak, to that person He reveals Himself. ||5|| 
ஏ ரணக், அத்லக ணிபேக்கு அர் ன்லணத அநற லக்கறநரர். 

 

ਰਫ ਬੂਤ ਆਤ ਵਰਤਾਰਾ ॥ 

sarab bhoot aap vartaaraa. 
He Himself is pervading in all beings, 

அர் அலணத்து உிரிணங்கபிலும் ரதண தி இபேக்கறநரர். 
 

ਰਫ ਨੈਨ ਆਤ ਖਨਸਾਰਾ ॥ 

sarab nain aap paykhanhaaraa. 
through all the eyes, He Himself is the beholder. 

அலணத்து கண்கபின் ரினரக அர் ன்லணத கரண்கறநரர். 
 

ਗਲ ਭਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ॥ 

sagal samagree jaa kaa tanaa. 
All the creation is His Body. 

அலணத்து தலடப்புகளும் அபேலட உடம்பு. 
 

ਆਨ ਜੁ ਆ ਸੀ ੁਨਾ ॥ 

aapan jas aap hee sunaa. 
He Himself listens to His Own Praise. 

அர் ன்னுலட கசரந் புகல, அத தகட்கறநரர். 
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ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖਲੁ ਫਨਾਇਆ ॥ 

aavan jaan ik khayl banaa-i-aa. 
God has created the drama of birth and death. 

இலநதண திநப்பு-இநப்பு ன்ந ரடகத்ல உபேரக்கறபள்பரர். 
 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਭਾਇਆ ॥ 

aagi-aakaaree keenee maa-i-aa. 
and He has made Maya subservient to His Will. 

இலநதண ன்னுலட ிபேப்தத்றற்தகற்த ரலல தலடத்துள்பரர். 
 

ਬ ਕ ਭਤਧ ਅਤਲਤ ਰਸ ॥ 

sabh kai maDh alipato rahai. 
In the midst of all, He remains unattached. 

ல்னரற்நறற்கும் டுில் அர் இபேக்கும்ததரதும், அர் ன்லண தணரடும் 
இலத்துக் ககரள்றல்லன. 

 

ਜ ਤਕਛੁ ਕਸਣਾ ੁ ਆ ਕਸ ॥ 

jo kichh kahnaa so aapay kahai. 
Whatever has to be said, He Himself says. 

கல்னரம் கசரல்னப்தட தண்டுதர, அர் ரதண கசரல்லுகறநரர். 
 

ਆਤਗਆ ਆਵ ਆਤਗਆ ਜਾਇ ॥ 

aagi-aa aavai aagi-aa jaa-ay. 
By His order, one is born and by His order, one dies. 

(உிரிணம்) அபேலட ஆலின்தடி எபேர் திநக்கறநரர் ற்றும் அரின் 
ஆலின்தடித எபேர் இநக்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਜਾ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਭਾਇ ॥੬॥ 

naanak jaa bhaavai taa la-ay samaa-ay. ||6|| 

O Nanak, when it pleases Him, He absorbs them into Himself. ||6|| 
ஏ ரணக், ப்கதரழுது அர் ிபேப்தப்தடுகறநரதர, அர் அர்கலப 

ணக்குள்தபத ஈர்த்துக் ககரள்கறநரர். 



381 
 

 

ਇ ਤ ਸਇ ੁ ਨਾਸੀ ਫੁਰਾ ॥ 

is tay ho-ay so naahee buraa. 
Whatever comes from Him cannot be bad. 

அரிடறபேந்து து ந்ரலும் அது ககட்டது இல்லன. 
 

ਰ ਕਸਸੁ ਤਕਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥ 

orai kahhu kinai kachh karaa. 
Other than Him, who can do anything? 

அலத் ி தறு ரல் து கசய் இலும்? 

 

ਆਤ ਬਲਾ ਕਰਤੂਤਤ ਅਤਤ ਨੀਕੀ ॥ 

aap bhalaa kartoot at neekee. 
He Himself is good; His actions are the very best. 

அர் ரதண ல்னர்; அபேலட கசல்கள் றகவும் ல்னல. 
 

ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥ 

aapay jaanai apnay jee kee. 
He alone knows what is in His mind. 

அபேலட ணறல் ன்ண இபேக்கறநது ன்தல அர் ட்டுத அநறரர். 
 

ਆਤ ਾਚੁ ਧਾਰੀ ਬ ਾਚੁ ॥ 

aap saach Dhaaree sabh saach. 
He is Truel, and all that He has established is also True and not an 

illusion. 
அர் உண்லரணர் ற்றும் அர் உபேரக்கற றறுணங்கள் அலணத்தும் 

உண்லரணல ரத்தரற்நங்கள் அல்ன 

 

ਤਤ ਤਤ ਆਨ ੁੰ ਤਗ ਰਾਚੁ ॥ 

ot pot aapan sang raach. 
Through and through, He is blended with His creation. 

ீண்டும் ீண்டும் அர் ன்னுலட தலடப்புகளுடன் கனந்து இபேக்கறநரர். 
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ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਕਸੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

taa kee gat mit kahee na jaa-ay. 
His greatness and extent cannot be described. 

அபேலட தன்லலபம் அபலபம் ிரிக்க இனரது. 
 

ਦੂਰ ਸਇ ਤ ਝੀ ਾਇ ॥ 

doosar ho-ay ta sojhee paa-ay. 
If there were another like Him, only then could one understand Him. 

அலப் ததரல் தறு எபேர் இபேந்ரல் ட்டுத, அலப் தற்நற எபேர் 
புரிந்து ககரள்ப படிபம். 

 

ਤਤ ਕਾ ਕੀਆ ਬੁ ਰਵਾਨੁ ॥ 

tis kaa kee-aa sabh parvaan. 
Everything done by Him must be accepted by all. 

அரல் கசய்ப்தடும் அலணத்துத ல்தனரரலும் ற்றுக்ககரள்பப்தட 
தண்டும். 

 

ਗੁਰ ਰਾਤਦ ਨਾਨਕ ਇਸੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥ 

gur parsaad naanak ih jaan. ||7|| 

O‟ Nanak, this is known only through the Guru‟s grace. ||7|| 
ஏ ரணக், குபேின் கபேலின் ரினரக ட்டுத இல அநறந்து ககரள்ப 

படிபம். 
 

ਜ ਜਾਨੈ ਤਤੁ ਦਾ ੁਖੁ ਸਇ ॥ 

jo jaanai tis sadaa sukh ho-ay. 
One who realizes Him, receives everlasting peace. 

ர் எபேர் இலநலண அநறந்து ககரள்கறநரதர, அர் றத்ற அலறல 
கதறுகறநரர். 
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ਆਤ ਤਭਲਾਇ ਲ ਰਬੁ ਇ ॥ 

aap milaa-ay la-ay parabh so-ay. 
God unites that person with Himself. 

இலநன் அந் ணில ன்னுடன் இலத்துக் ககரள்கறநரர். 
 

ਸੁ ਧਨਵੁੰ ਤੁ ਕੁਲਵੁੰ ਤੁ ਤਤਵੁੰ ਤੁ ॥ 

oh Dhanvant kulvant pativant. 
That person is spritually wealthy, of noble family and honorable, 

அந் ணிர் ஆன்ீகத்றல் கசல்ந்ரகவும், ககௌரண குடும்தத்ல 
தசர்ந்ரகவும் ற்றும் ரிரலக்குரிரகவும் இபேக்கறநரர். 

 

ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਤਜੁ ਤਰਦ ਬਗਵੁੰ ਤੁ ॥ 

jeevan mukat jis ridai bhagvant. 
in whose heart God dwellsbecomes free from the cycle of birth and death 

while still alive. 
பேலட இத்றல் இலநன் சறக்கறநரதர, அர் உிபேடன் 

இபேக்கும்ததரத திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றனறபேந்து ிடுலன அலடகறநரர். 
 

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, 

அத்லக ணிர் இந் உனகறல் தலடக்கப்தட்டத, பழுரண ஆசலர்ரம் 
ஆகும். 

 
 

ਤਜੁ ਰਾਤਦ ਬੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ 

jis parsaad sabh jagat taraa-i-aa. 
by whose grace, the entire world is saved. 

ரபேலட கபேலரல் இந் கரத் உனகபம் கரப்தரற்நப்தடுகறநது. 
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ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਸ ੁਆਉ ॥ 

jan aavan kaa ihai su-aa-o. 
Such a devotee of God comes to the world so that, 

அத்லக இலநணின் தக்ர்கள் இந் உனகறற்கு பேகறநரர்கள் கணன்நரல், 
 

ਜਨ ਕ ੁੰ ਤਗ ਤਚਤਤ ਆਵ ਨਾਉ ॥ 

jan kai sang chit aavai naa-o. 
all those who come in his contact start meditating on Naam. 

ரகல்னரம் அத்லக தக்தரடு கபேங்கற கரடர்பு ககரண்டுள்பரர்கதபர, 
அர்களும் இலநணின் ரத்ல றரணிக்க ஆம்திக்கறநரர்கள். 

 

ਆਤ ਭੁਕਤੁ ਭੁਕਤੁ ਕਰ ੁੰ ਾਰੁ ॥ 

aap mukat mukat karai sansaar. 
Such a person is himemancipated, and emancipates the rest of the world. 

அத்லக ணிர் ன்லணத ிடுித்துக் ககரள்கறநரர் ற்றும் 
உனகத்லபம் ிடுிக்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਜਨ ਕਉ ਦਾ ਨਭਕਾਰੁ ॥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|| 
ஏ ரணக், அத்லக இலநணின் தக்பேக்கு ரன் ன்கநன்றும் தக்றதரடு 

லன ங்குகறதநன். 
 

ਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 
சதனரக் 
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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. 
ந் ணிர் றலநரண இலநணின் படிற்ந றத்ற ரத்ல 

றரணிக்கறநரதர, 
 

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|| 

ஏ ரணக், அந் ணிர் றலநரண இலநலண அநறந்து ககரள்கறநரர். ஆகத 
ீங்களும் அந் றலநரண இலநணின் புகல தரட தண்டும். 

 

ਅਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 
அஷ்டதற 

 

ੂਰ ਗੁਰ ਕਾ ੁਤਨ ਉਦੁ ॥ 

pooray gur kaa sun updays. 
O‟ my mind, listen to the teachings of the Perfect Guru; 

ஏ ன் ணத, றலநரண குபேின் ததரலணகலப தகளுங்கள். 
 

ਾਰਫਰਸਭੁ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਖੁ ॥ 

paarbarahm nikat kar paykh. 
and feel the Supreme God near you. 

தரத்ரல உங்கள் அபேகறல் உபேங்கள். 
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ਾਤ ਾਤ ਤਭਰਸੁ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ 

saas saas simrahu gobind. 
Meditate on God with each and every breath, 

இலநலண எவ்கரபே சுரசத்றலும் றரணம் கசய்பங்கள். 
 

ਭਨ ਅੁੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰ ਤਚੁੰ ਦ ॥ 

man antar kee utrai chind. 
so that the anxiety within your mind departs. 

அணரல் உங்களுலட ணறல் இபேந்து கலன அகன்றுிடும். 
 

ਆ ਅਤਨਤ ਤਤਆਗਸੁ ਤਰੁੰਗ ॥ 

aas anit ti-aagahu tarang. 
O‟ my mind, abandon the waves of desires for the transient matter, 

ஏ ன் ணத, றலனற்ந ிங்களுக்கரக உண்டரகும் ஆலச ன்னும் 
அலனல ிட்டு ிடுங்கள். 

 

ੁੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਤਰ ਭਨ ਭੁੰਗ ॥ 

sant janaa kee Dhoor man mang. 
and ask for the humble service of saintly persons. 
புணிர்கபின் ரழ்லரண தசலல தண்டுங்கள். 

 

ਆੁ ਛਤਡ ਫਨਤੀ ਕਰਸੁ ॥ 

aap chhod bayntee karahu. 
Renouncing your self-conceit, make a humble prayer to God, 

உங்களுலட சுனத்லத் துநந்து ிட்டு, இலநணிடம் ரழ்லரண 
தண்டுல் லபங்கள். 
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ਾਧੁੰ ਤਗ ਅਗਤਨ ਾਗਰੁ ਤਰਸੁ ॥ 

saaDhsang agan saagar tarahu. 
and in the company of saintly persons, swim across the fiery-ocean of 

vices. 
।புணிர்கபின் அபேகரலில் இபேப்தரல், ீலகள் றலநந் கபேப்பு 

ததரன்ந கடலன ீந்ற கடக்கனரம். 
 

ਸਤਰ ਧਨ ਕ ਬਤਰ ਲਸੁ ਬੁੰ ਡਾਰ ॥ 

har Dhan kay bhar layho bhandaar. 
Fill your heart with the wealth of God‟s Name, 

இலநணின் ரம் ன்ந கசல்த்ரல் உங்களுலட இத்ல றப்புங்கள். 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੂਰ ਨਭਕਾਰ ॥੧॥ 

nanak gur pooray namaskaar. ||1|| 
and O‟ Nanak, bow in humility to the Perfect Guru. ||1|| 

ஏ ரணக், றலநரண குபேல ரழ்லபடன் லன ங்குங்கள். 
 

ਖਭ ਕੁਲ ਸਜ ਆਨੁੰ ਦ ॥ 

khaym kushal sahj anand. 
you will be blessed with eternal peace, comforts of life, and bliss of 

equipoise. 
ீங்கள் படிற்ந றத்ற அலற, ரழ்க்லகின் சவுகரிம் ற்றும் 
ததரின்தத்றன் அலற றலன ஆகறற்நரல் ஆசலர்றக்கதடுகறநரீ்கள். 

 

ਾਧੁੰ ਤਗ ਬਜੁ ਰਭਾਨੁੰ ਦ ॥ 

saaDhsang bhaj parmaanand. 
by lovingly meditating on the supreme God in the holy congregation. 
ஆன்ீக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) தன்லரண இலநலண அன்ததரடு 

றரணிப்தரல், 
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ਨਰਕ ਤਨਵਾਤਰ ਉਧਾਰਸੁ ਜੀਉ ॥ 

narak nivaar uDhaarahu jee-o. 
Save your soul from the pains of hell, 

உங்களுலட ஆன்ரல கத்றன் னறினறபேந்து கரப்தரற்றுங்கள். 
 

ਗੁਨ ਗਤਫੁੰ ਦ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰੁ ੀਉ ॥ 

gun gobind amrit ras pee-o. 
by singing the praises of God and by partaking the elixir of Naam. 
இலநணின் புகல தரடுரலும் ற்றும் இலநணின் ரம் ன்ந 

அறர்த்ல சுலப்தரலும் ஆன்ர கரப்தரற்நப்தடுகறநது. 
 

ਤਚਤਤ ਤਚਤਵਸੁ ਨਾਰਾਇਣ ਕ ॥ 

chit chitvahu naaraa-in ayk. 
Contemplate on the one God in your mind, 

அந் எத இலநலண உங்கள் ணறல் ஆழ்ந்து சறந்லண கசய்பங்கள். 
 

ਕ ਰੂ ਜਾ ਕ ਰੁੰਗ ਅਨੇਕ ॥ 

ayk roop jaa kay rang anayk. 
Who is One, but manifests in many forms. 

।ர் எபேத, ஆணரல் தன டிங்கபில் திகடணம் கசய்ப் தடுகறநரதர, 
 

ਗਾਲ ਦਾਭਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 

gopaal daamodar deen da-i-aal. 
Sustainer of the Universe, Master of the world and kind to the meek, 

திதஞ்சத்ல ததடதர், உனகத்றன் ஜரணர் ற்றும் 
ழ்லரணர்கபிடம் இக்கம் உலடர், 

 

ਦੁਖ ਬੁੰਜਨ ੂਰਨ ਤਕਰਾਲ ॥ 

dukh bhanjan pooran kirpaal. 
He is destroyer of sorrows, all pervading and merciful. 

அர் துக்கங்கலப அறப்தர், ல்னரற்நறலும் தி இபேப்தர் ற்றும் 
இக்கம் உள்பர். 
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ਤਭਤਰ ਤਭਤਰ ਨਾਭੁ ਫਾਰੁੰ  ਫਾਰ ॥ 

simar simar naam baaraN baar. 
With love and devotion remember His Name again and again. 

அபேலட ரத்ல ீண்டும் ீண்டும் அன்ததரடும், அர்திப்ததரடும் 
றலணில் ககரள்ளுங்கள். 

 

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਸ ਅਧਾਰ ॥੨॥ 

naanak jee-a kaa ihai aDhaar. ||2|| 
O‟ Nanak, Naam is the only Support of the soul. ||2|| 

ஏ ரணக், இலநணின் ரத ஆன்ரிற்கு எத ஆவு. 
 

ਉਤਭ ਲਕ ਾਧ ਕ ਫਚਨ ॥ 

utam salok saaDh kay bachan. 
The Guru‟s Words are the most sublime hymns. 

குபேின் ரர்த்லகதப, றகவும் தனரண இலநணின் துற தரடல்கள். 
 

ਅਭੁਲੀਕ ਲਾਲ ਤਸ ਰਤਨ ॥ 

amuleek laal ayhi ratan. 
These are like priceless pearls and jewels. 

இலகள் ிலனறப்தற்ந பத்துக்கள் ற்றும் லககள் ததரன்நல. 
 

ੁਨਤ ਕਭਾਵਤ ਸਤ ਉਧਾਰ ॥ 

sunat kamaavat hot uDhaar. 
One who listens and acts on these is saved from the cycles of birth and 

death. 
கரபேர் இலக் தகட்டு அன்தடி டக்கறநரதர, அர்கள் திநப்பு ற்றும் 

இநப்பு ன்ந சக்கத்றல் இபேந்து கரப்தரற்நப் தடுகறநரர்கள். 
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ਆਤ ਤਰ ਲਕਸ ਤਨਤਾਰ ॥ 

aap tarai lokah nistaar. 
He swims across the world ocean of vices and helps others to swim 

across. 
அர் ீலகள் றலநந் உனகம் ன்னும் கடலன ீந்ற கடக்கறநரர். 

ற்நர்கலபபம் கடக்க உி புரிகறநரர். 
 

ਪਲ ਜੀਵਨੁ ਪਲੁ ਤਾ ਕਾ ੁੰਗੁ ॥ 

safal jeevan safal taa kaa sang. 
Accomplished is his life, and beneficial is his company, 

அபேலட ரழ்க்லகரணது கற்நற அலடந்து ற்றும் அபேலட 
அபேகரலரணது ற்நபேக்கு உததரகரணது. 

 

ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਲਾਗਾ ਸਤਰ ਰੁੰਗੁ ॥ 

jaa kai man laagaa har rang. 
whose mind is imbued with the love of God. 

பேலட ணரணது இலநணின் தல் அன்தில் பழ்கற இபேக்கறநதர, 
 

ਜ ਜ ਫਦੁ ਅਨਾਸਦੁ ਵਾਜ ॥ 

jai jai sabad anaahad vaajai. 
Within him vibrates a continuous divine music that keeps him in high 

spirits, 
அர்களுக்குள் ந்தபம் புணி இலசின் எனறரணது கரடர்ந்து எனறத்துக் 

ககரண்டிபேப்தரல், அது அல உர்ந் ஆன்றக ணறலனில் 
ப்கதரழுதும் லத்றபேக்கறநது. 

 

ੁਤਨ ੁਤਨ 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. 
அர் ீண்டும் ீண்டும் அல தகட்தரல், ததரின்தத்றல் இபேக்கறநரர் ற்றும் 

ன்னுள் இலநலண அநறந்து ககரண்டு அர் அல அனுதிக்கறநரர். 
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ਰਗਟ ਗੁਾਲ ਭਸਾਂਤ ਕ ਭਾਥ ॥ 

pargatay gupaal mahaaNt kai maathay. 
The Master of the universe manifests Himself through the divine person. 

திதஞ்சத்றன் ஜரணர் ன்லண புணி ணிர்கபின் ரினரக 
திகடணப்தடுத்றக் ககரள்கறநரர். 

 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਤਤਨ ਕ ਾਥ ॥੩॥ 

naanak uDhray tin kai saathay. ||3|| 

O‟ Nanak, along with such a person, many more are saved. ||3|| 
ஏ ரணக், அத்லக ணிபேடன் தசர்த்து, இன்னும் தனபேம் 

கரப்தரற்நப்தடுகறநரர்கள். 
 

ਰਤਨ ਜਗੁ ੁਤਨ ਰਨੀ ਆ ॥ 

saran jog sun sarnee aa-ay. 
Hearing that You are capable of providing shelter, we came to Your 

refuge, 
உங்கபரல் தரதுகரப்தரண புகனறடத்ல அபேப படிபம் ன்தல தகள்ிபற்று, 

ரங்கள் உங்களுலட அலடக்கனத்ல ரடி ந்துள்தபரம். 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਰਬ ਆ ਤਭਲਾ ॥ 

kar kirpaa parabh aap milaa-ay. 
O‟ God, bestowing Your mercy, You have united us with Yourself. 
ஏ இலநதண, உங்களுலட கபேலல அபேபி. ீங்கள் ங்கலப 

உங்களுடன் இலத்துக் ககரண்டுள்பரீ்கள். 
 

ਤਭਤਟ ਗ ਫਰ ਬ ਬ ਰਨ ॥ 

mit ga-ay bair bha-ay sabh rayn. 
Now our enmities are gone and we have become extremely humble with 

everybody. 
இப்கதரழுது ங்களுலட தலகல லநந்து ிட்டது. ரங்கள் 

ல்தனரரிடபம் றகவும் திவுள்பரக ஆகறிட்தடரம். (இப்ததரது) (ரங்கள் 
ல்தனரபேலட கரல்கபின் தூசறரகறிட்தடரம்) 
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ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਾਧੁੰ ਤਗ ਲਨ ॥ 

amrit naam saaDhsang lain. 
We are meditating on the ambrosial Naam in the holy congregation. 

।ரங்கள் ஆன்ீக கூட்டத்றல் (சத்சங்கம்) இலநணின் றுஞ்சுலபலட 
ரத்ல றரணிக்கறதநரம். 

 

ੁਰੁੰ ਨ ਬ ਗੁਰਦਵ ॥ 

suparsan bha-ay gurdayv. 
The Divine Guru is extremely pleased; 

புணி குபே றகவும் ஆணந்ம் அலடந்து இபேக்கறநரர். 
 

ੂਰਨ ਸਈ ਵਕ ਕੀ ਵ ॥ 

pooran ho-ee sayvak kee sayv. 
and thus the service of the devotees has been rewarded. 

அவ்ரநரக தக்ர்கபின் தசலக்கு சன்ரணம் அபிக்கப்தடுகறநது. 
 

ਆਲ ਜੁੰਜਾਲ ਤਫਕਾਰ ਤ ਰਸਤ ॥ 

aal janjaal bikaar tay rahtay. 
Now, we have been saved from worldly entanglements and vices, 

இப்கதரழுது ரங்கள் ீ எழுக்கங்கபினறபேந்தும், உனகறல் 
திலப்புகபினறபேந்தும் கரப்தரற்நப்தடுகறதநரம். 

 

ਰਾਭ ਨਾਭ ੁਤਨ ਰਨਾ ਕਸਤ ॥ 

raam naam sun rasnaa kahtay. 
by listening and uttering God‟s Name, 

இலநணின் ரத்ல தகட்தரலும் ற்றும் உச்சரிப்தரலும், 
 

ਕਤਰ ਰਾਦੁ ਦਇਆ ਰਤਬ ਧਾਰੀ ॥ 

kar parsaad da-i-aa parabh Dhaaree. 
By His Grace, God has bestowed His Mercy, 

அபேலட அபேபரல், இலநன் ன்னுலட கபேலல அபேளுகறநரர். 
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ਨਾਨਕ ਤਨਫਸੀ ਖ ਸਭਾਰੀ ॥੪॥ 

naanak nibhee khayp hamaaree. ||4|| 

and O‟ Nanak, the wealth of Naam has been accepted in God‟s court. 
||4|| 

ற்றும் ஏ ரணக், இலநணின் ரம் ன்னும் கசல்ம் இலநணின் 
ீறன்நத்றல் ற்றுக்ககரள்பப்தட்டுள்பது. 

 

ਰਬ ਕੀ ਉਤਤਤ ਕਰਸੁ ੁੰ ਤ ਭੀਤ ॥ 

parabh kee ustat karahu sant meet. 
O‟ my saintly friends, sing the praises of God, 

ஏ ன் புணி ண்தர்கதப, இலநணின் புகலப் தரடுங்கள். 
 

ਾਵਧਾਨ ਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥ 

saavDhaan aykaagar cheet. 
with total concentration and single mindedness. 

।பழு கணத்துடனும் ற்றும் எத ணதுடனும் இலநணின் புகலப் 
தரடுங்கள். 

 

ੁਖਭਨੀ ਸਜ 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. 
இலநணின் புகழ்களும் இலநணின் ரபத அலறக்கும், சறலனக்கும் 

குடத்றல் சூடப்தட்ட லக ததரன்நது. 
 

ਤਜੁ ਭਤਨ ਫ ੁ ਸਤ ਤਨਧਾਨ ॥ 

jis man basai so hot niDhaan. 
The one in whose mind resides Naam becomes the treasure of virtues. 
பேலட ணறல் இலநணின் ரம் றலனத்து இபேக்கறநதர, அர்கள் 

ற்தண்புகபின் கதரக்கறம் ஆகறநரர்கள். 
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ਰਫ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ੂਰਨ ਸਇ ॥ 

sarab ichhaa taa kee pooran ho-ay. 
All his desires are fulfilled, 

அர்களுலட அலணத்து ஆலசகளும் றலநதற்நப்தடுகறன்நண. 
 

ਰਧਾਨ ੁਰਖੁ ਰਗਟੁ ਬ ਲਇ ॥ 

parDhaan purakh pargat sabh lo-ay. 
and all over the world he becomes known as a great person. 

அந் ணிர் உனகம் பழுற்கும் கரிந் உர்ந் ணிர் ஆகறநரர். 
 

ਬ ਤ ਊਚ ਾ ਅਥਾਨੁ ॥ 

sabh tay ooch paa-ay asthaan. 
He receives the most exalted spiritual state. 

அர் றகுந் தன்லதடுத்ப்தட்ட ஆன்ீக றலனல கதறுகறநரர். 
 

ਫਸੁਤਰ ਨ ਸਵ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ 

bahur na hovai aavan jaan. 
He does not go through cycles of birth and death. 
அர் திநப்பு இநப்பு ன்ந சக்கத்றனறபேந்து ீளுகறநரர். 

 

ਸਤਰ ਧਨੁ ਖਾਤਟ ਚਲ ਜਨੁ ਇ ॥ 

har Dhan khaat chalai jan so-ay. 
That one departs from the world after accumulating the wealth of God‟s 

Name, 
அர் இலநணின் ரம் ன்ந கசல்த்ல தசர்த் தின்பு, இந் உனகத்ல 

ிட்டு ீங்குகறநரர். 
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ਨਾਨਕ ਤਜਤਸ ਰਾਤਤ ਸਇ ॥੫॥ 

nanak jisahi paraapat ho-ay. ||5|| 
O‟ Nanak, who is blessed by God with this gift.||5|| 

ஏ ரணக், ரர் இந் தரிசரல் இலநணரல் ஆசலர்றக்கப்தட்டு இபேக்கறநரர்கள். 
 

ਖਭ ਾਂਤਤ ਤਰਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ॥ 

khaym saaNt riDh nav niDh. 
Eternal peace, tranquility, all powers to perform miracles and the nine 

treasures of worldly wealth, 
படிற்ந றத்ற அலற, சரந்ம், ரங்கள் புரிற்கரண அலணத்து 
சக்றகள் ற்றும் உனகறல் கசல்ங்கபின் என்தது கதரக்கறங்கள். 

 

ਫੁਤਧ ਤਗਆਨੁ ਰਫ ਤਸ ਤਤਧ ॥ 

buDh gi-aan sarab tah siDh. 
wisdom, knowledge, and supernatural powers comes to that person (who 

meditates on God‟s Name). 
ஞரணம், அநறவு ற்றும் அற்புங்கள் புரிற்கரண சக்றகள் ஆகற அலணத்தும் 

அந் ணிபேக்கு (ர் எபேர் இலநணின் ரத்ல றரணம் 
கசய்கறநரதர) ந்து தசபேம். 

 

ਤਫਤਦਆ ਤੁ ਜਗੁ ਰਬ ਤਧਆਨੁ ॥ 

bidi-aa tap jog parabh Dhi-aan. 
knowledge, penance, Yoga and meditation on God; 

அநறவு, ம், தரகம் ற்றும் இலநனுக்கரண றரணம். 
 

ਤਗਆਨੁ ਰਟ ਊਤਭ ਇਨਾਨੁ ॥ 

gi-aan saraysat ootam isnaan. 
the most sublime wisdom and the most exalted ablution, 

lறகவும் தனரண ஞரணம் ற்றும் றகவும் தன்லதடுத்ப்தட்ட ீரட்டுல். 
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ਚਾਤਰ ਦਾਰਥ ਕਭਲ ਰਗਾ ॥ 

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. 
ரன்கு பக்கறரண ங்கபரண (ம், அர்த், கரம்,தரக்) (ம்திக்லக, 
கசல்ம், கரம் ற்றும் தரட்சம்) அத்லக உள்பரர்ந் ஆணந்த்ரல் 

இம் ரலப் பூப்ததரல் னர்கறநது. 
 

ਬ ਕ ਭਤਧ ਗਲ ਤ ਉਦਾ ॥ 

sabh kai maDh sagal tay udaas. 
detachment from all worldly attachments while living in the midst of all; 

ல்னரற்நறற்கும் டுில் ரழும்ததரதும், அர் அலணத்து உனகறல் 
திலப்புகபில் இபேந்தும் ினகற இபேக்கறநரர். 

 

ੁੁੰ ਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਫਤਾ ॥ 

sundar chatur tat kaa baytaa. 
spiritually beautiful, shrewd and knower of the essence of reality, 

ஆன்ீகத்றல் அகு உலடரகவும், புத்றகூர்ல உலடரகவும் ற்றும் 
ரர்த்த்றன் சரரம்சத்ல அநறந்ரகவும் இபேக்கறநரர். 

 

ਭਦਰੀ ਕ ਤਦਰਟਤਾ ॥ 

samadrasee ayk daristaytaa. 
able to look impartially upon all, and see only the One (God) in 

everything. 
ல்னரற்லநபம் ந் தரகுதரடுறன்நற தரர்க்கக் கூடிர் ற்றும் 

அலணத்றலும் எத இலநலண ட்டுத கரண்கறநரர். 
 

ਇਸ ਪਲ ਤਤੁ ਜਨ ਕ ਭੁਤਖ ਬਨੇ ॥ 

ih fal tis jan kai mukh bhanay. 
These blessings come to the one, 

இந் ஆசலர்ரங்கள் அந் எபேபேக்கு கசல்கறன்நண. 
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ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਫਚਨ ਭਤਨ ੁਨੇ ॥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|| 
ஏ ரணக், ர் எபேர் இலநணின் ரத்ல அன்ததரடு உச்சரிக்கறநரதர 

ற்றும் குபேின் ததரலணகலப கணத்துடன் தகட்டு அன்தடி டக்கறநரதர, 
 

ਇਸੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜ ਭਤਨ ਕਇ ॥ 

ih niDhaan japai man ko-ay. 
Whoever meditates on this treasure of Naam from the core of the heart, 
ரகல்னரம் இலநணின் ரம் ன்ந இந் கதரக்கறத்ல இத்றன் 

ஆத்றனறபேந்து றரணிக்கறநரர்கதபர, 
 

ਬ ਜੁਗ ਭਤਸ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਸਇ ॥ 

sabh jug meh taa kee gat ho-ay. 
lives the entire life in an elevated spiritual state. 

அர்கள் ங்கள் பழு ரழ்க்லகலபம் உர்ந் ஆன்றக றலனில் 
ரழ்கறநரர்கள். 

 

ਗੁਣ ਗਤਫੁੰ ਦ ਨਾਭ ਧੁਤਨ ਫਾਣੀ ॥ 

gun gobind naam Dhun banee. 
Such a person‟s ordinary words are like singing God‟s praises. 

அத்லக ணிர்கபின் சரர ரர்த்லகள் கூட இலநணின் புகலப் 
தரடுல ததரன்நத. 

 

ਤਤਭਰਤਤ ਾਤਰ ਫਦ ਫਖਾਣੀ ॥ 

simrit saastar bayd bakhaanee. 
This has also been declared by the Smritis, the Shastras and the Vedas. 

ஸ்றர்றஸ்கபிலும்,சரஸ்றங்கபிலும் ற்றும் தங்கபிலும் இது 
குநறப்திடப்தட்டுள்பண. 
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ਗਲ ਭਤਾਂਤ ਕਵਲ ਸਤਰ ਨਾਭ ॥ 

sagal mataaNt kayval har naam. 
The essence of all religions is to meditate on the Name of God, 

ல்னர சத்றன் சரரம்சபம் இலநணின் ரத்ல றரணிப்தத ஆகும். 
 

ਗਤਫੁੰ ਦ ਬਗਤ ਕ ਭਤਨ ਤਫਰਾਭ ॥ 

gobind bhagat kai man bisraam. 
and this Naam resides in the heart of the God‟s devotee. 
இந் ரம் இலநணின் தக்ர்கபது இத்றல் சறக்கறநது. 

 

ਕਤਟ ਅਰਾਧ ਾਧੁੰ 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. 
புணிர்கபின் அபேகரலில் இபேக்கும் ததரது, இலநணின் ரத்ல 
அன்ததரடு கஜதிக்கும் அத்லக தக்ர்கபின் றல்னறன் கக்கரண 

தரங்கள் அறக்கப்தடுகறன்நண. 

ੁੰਤ 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. 
குபேின் கபேலரல், அத்லக தக்ர் இநப்தின் தூதுரிடம் இபேந்து 

ப்தித்துக் ககரள்கறநரர். 
 

ਜਾ ਕ ਭਤਤਕ ਕਰਭ ਰਤਬ ਾ ॥ 

jaa kai mastak karam parabh paa-ay. 
Those, who have such preordained destiny, 

ரபேக்ககல்னரம் அத்லக பன்தத றர்ிக்கப்தட்ட லனிற 
இபேக்கறநதர, 
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ਾਧ ਰਤਣ ਨਾਨਕ ਤ ਆ ॥੭॥ 

saaDh saran naanak tay aa-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, they alone seek refuge of the Guru.||7|| 
ஏ ரணக், அர்கள் ட்டுத குபேின் அலடக்கனத்ல ரடுகறநரர்கள். 

 

ਤਜੁ ਭਤਨ ਫ ੁਨੈ ਲਾਇ ਰੀਤਤ ॥ 

jis man basai sunai laa-ay pareet. 
One, in whose heart resides Naam and who listens to Naam with love, 

ரபேலட இத்றல் இலநணின் ரம் சறக்கறநதர, ற்றும் ரர் 
இலநணின் ரத்ல அன்ததரடு தகட்கறநரர்கதபர, 

 

ਤਤੁ ਜਨ ਆਵ ਸਤਰ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥ 

tis jan aavai har parabh cheet. 
such devotee consciously remembers God. 

அத்லக தக்ர் இலநலண உள்ளுர்ில் றலணவு ககரண்டுள்பரர். 
 

ਜਨਭ ਭਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੂਖੁ ਤਨਵਾਰ ॥ 

janam maran taa kaa dookh nivaarai. 
Pains of birth and death of such a person are removed, 

அத்லக ணிணின் திநப்பு இநப்பு னறகள் ீக்கப்தடுகறன்நண. 
 

ਦੁਲਬ ਦਸ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ॥ 

dulabh dayh tatkaal uDhaarai. 
The human body which is so difficult to obtain, he instantly saves it from 

vices. 
ணி உடம்லதப் கதறுது றக கடிணரண என்று. அர் ீலகபினறபேந்து 

கரடிப்கதரழுறல் ணி உடம்லத கரப்தரற்றுகறநரர். 
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ਤਨਰਭਲ ਬਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਤਾ ਕੀ ਫਾਨੀ ॥ 

nirmal sobhaa amrit taa kee baanee. 
Spotlessly pure is his reputation, and ambrosial are the words he speaks, 
அபேலட ன்றப்பு குலநகபற்ந தூய்லரணது ற்றும் அர் ததசும் 

ரர்த்லகள் றுஞ் சுலபலட அறர்ம் ததரன்நது. 
 

ਕੁ ਨਾਭੁ ਭਨ ਭਾਤਸ ਭਾਨੀ ॥ 

ayk naam man maahi samaanee. 
because his mind is completely imbued with Naam. 

கணன்நரல் அபேலட ணது இலநணின் ரத்றல் பழுதுரக பழ்கற 
உள்பது. 

 

ਦੂਖ ਰਗ ਤਫਨ ਬ ਬਰਭ ॥ 

dookh rog binsay bhai bharam. 
Sorrow, sickness, fear and doubt depart from him. 

துன்தங்கள், தரய்கள், தங்கள் ற்றும் சந்தகங்கள் அல ிட்டு 
ினகுகறநது. 

 

ਾਧ ਨਾਭ ਤਨਰਭਲ ਤਾ ਕ ਕਰਭ ॥ 

saaDh naam nirmal taa kay karam. 
He is known as a saint and his actions are immaculate. 

அர் துநிரக அநறப்தடுகறநரர் ற்றும் அபேலட கசல்கள் 
ரசற்நரக உள்பது. 

 

ਬ ਤ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਬਾ ਫਨੀ ॥ 

sabh tay ooch taa kee sobhaa banee. 
His glory becomes the highest of the high. 

அபேலட கறலரணது உர்ந்துக்ககல்னரம் றக உர்ந்து. 
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ਨਾਨਕ ਇਸ ਗੁਤਣ ਨਾਭੁ ੁਖਭਨੀ ॥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 

ஏ ரணக், அத்லக ற்தண்புகபின் கரரக இலநணின் ரம் ல்னர 
இன்தத்றற்கும், அலறக்கும் குடத்றல் சூடப்தட்ட லக ததரன்நது ஆகும். 
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அர்தஸ் 
[வயண்டுதல்] 
பன்னுலப 

 
அர்ரஸ் ன்ந ரர்த்லக்கு தல்றலன அறகரரிக்கு ிண்ப்தித்ல் 

அல்னது தண்டுல் ன்ந அர்த்ரகும். ல்னரம் ல்ன கடவுபிடபம் 
ற்றும் படிில்னர ம்பலட குபே கறந்த் சரயறப் அர்களுக்கு 
ிடுக்கப்தடுகறநது. 

 
கலழ்க்கண்ட தத் கதரதுரக அர்ரஸ் ஆம்திப்தற்கு பன்தத 

ரசறக்கப்தடுகறநது. இந் ரிகபில் குபே அர்ஜன் தவ் ஜற கூறுரது 
ம்பலட உடம்பு ற்றும் ஆன்ர ரம் ககரண்டுள்ப அலணத்துத 
கடவுபின் ஆசலர்ரம் ஆகும். ரம் அலணபேம் அரின் குந்லகள். 
ஆகத ரபம் குந்லகபரக அர்கபின் தலக்கரக கதற்நர்கலப 
தண்டுது ததரல் ம்பலட ஆத்ல லகிட்டு கடவுபிடம் ம் 
தலகளுக்கரக தண்ட தண்டும். 

 
ற்ததரல அர்ரஸ் தன பேடங்கபரக அன் ரர்த்லகளும் 

அபவுகளும் சலக்கற கல்ிரபர்கபரல் டிலக்கப்தட்டு 
 
அபேபப்தட்டுள்பது. அர்ரஸ் பன்று பக்கற தரகங்கபரக 

திரிக்கப்தட்டுள்பது. 
 
பல் தரகம் ன்தரது ரர் வ தககௌற ஜற கற, குபே தகரிந்த் சறங் 

ஜறரல் டிலக்கப்தட்ட தரடல். 
 
அர் ல்னரம் ல்ன இலநலணபம் 9 குபேக்கலபபம் புகழ்ந்துள்பரர். 

ரர் படிவுற்நதும் அர் தத்ரது குபே ற்றும் குபே கறந்த் சரயறப்லத 
புகழ்ந்துள்பரர். 

 
அன் இண்டரம் தரகம் சலக்கற னரற்லந சுபேக்கரக கூறுதரடு 

சலக்கறர்கபின் றரகத்லபம் அர்ப்திப்பு உர்லபம் றலணவு கூறுகறநது. 
சலக்கறர்கபின் ீறகநறகலப கரப்தற்கரக உிர் துநந் றரகறகள் ற்றும் 
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ீர்கள் அர்கபின் றரக கசல்கலபபம் அர்கள் இறுற பச்சு ல 
ககரண்டு இபேந் ம்திக்லக தற்நறபம் கூறுகறநது. 

 
அன் பன்நரது தரகம் சபகத்றன் ரழ்ில் குனன்கலப 

சறம்ன் {கடவுபின் கதரல் தண்டுது} சலக்கறர்கபின் றரரண 
ரழ்க்லக பலநலபம் சபகத்றன் ம்திக்லக உபேரக்குரகும். ரம் 
குபேிடம் 5 ீ குங்கபில் (ஆலச, தகரதம்,ததரலச ,திலப்பு ற்றும் 
ஆம்) இபேந்து ம்ல தரதுகரக்க தண்ட தண்டும். 

 
அர்ரஸ் படிில் ந்கந் ிதசங்கபில் {கல்ரம், திநப்பு, 

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

ARDAS 
Prayer 

அர்ரஸ் 

தண்டுல் 

 

ਤੂ ਠਾਕੁਰ ੁਤੁਭ ਤਸ ਅਰਦਾਤ ॥ ਜੀਉ ਤੁੰ ਡ ੁਬ ੁਤਰੀ ਰਾਤ ॥ 

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. 

(ரதயகுபேஜற) ீங்கதப ங்கள் ஜரன் , ரங்கள் (க்கள்) 

உங்கபிடம் ன்நரடி தண்டுது (ங்கள் தலகளுக்கு) 

கணன்நரல் இந் உடலும், ஆன்ரவும் (ீங்கள் ககரடுத்து) 

உங்கள் ஆசலர்ரங்கள். 

 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਸ ੂਖ 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. 
ீங்கதப ங்கள் ரய் ற்றும் ந்ல (ங்கலப 

தரற்றுித்ர்) ரங்கள் உங்கள் குந்லகள்.உங்கள் 

கபேலிதன றலந ஆணந்பம், தரதுகரப்பும் இபேக்கறநது. 
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ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੁੰਤ ੁ॥ 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). 

உங்களுலட தலடப்தின் அபல ரலும் கரிந்து 

ககரள்ப படிரது கடவுலப ீங்கள் தன்லரணர் 

{உங்கலபப் ததரன்தநரர் பேம் இல்லன.} 

 

ਗਲ ਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਸਇ ੁ 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. 

இந் கரத் உனகத உங்கபின் புணி ீறின் தடித எத 

ரலனில் கரடுக்கப்தட்டது ததரல் இங்குகறநது. 

உங்கபரல் தரற்றுிக்கப்தட்ட அலணத்துத உங்கபின் 

ஆலப்தடித இங்குகறநது . 

 

ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਸੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥ 

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

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

ீங்கள் ட்டுத அநறந்து. உங்கபின் தக்ன் ன்றும் 

உங்களுக்கு கடலப்தட்டர். 
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ੴ ਵਾਤਸਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਤਸ॥ 

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

கடவுள் எபேத. ல்னர கற்நறகளும் அந் ிந்லரண 

குபேரல் (கடவுள்) அபேபப்தடுதலத. 

  

ਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਾਇ ।। 

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

doers help us!  

ங்கள் றப்திற்குரி ீல புரிதர்கலப அபிக்கும் 

கடவுதப, ங்களுக்கு உவுரீ்கபரக! 

 
ਵਾਰ ਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਸੀ ੧੦|| 

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

றப்திற்குரி கடவுபின் ழுச்சறப் தரடல்கள், தத்ரது 

குபேரல் தரடப்தட்டது. 

 

ਤਰਥਭ ਬਗਤੀ ਤਭਤਰ 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)  

ீல புரிதர்கலப அறக்கும் கடவுலப, பனறல் ணறல் 

இபேத்ற திநகு குபேரணக்- லக றலணவு ககரள்பல் தண்டும். 

(அர்கபின் ஆன்ீக தங்கபிப்லத றலணவு ககரள்ளுல் 

தண்டும்). 
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ਤਪਰ ਅੁੰਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾ ੁਰਾਭਦਾ ਸਈ ਂਸਾਇ॥  

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

spiritual contribution) 

திநகு குபே அங்கத், குபே அர் ரஸ் ற்றும் குபே ரம்ரஸ் 

ஆகறர்கலப றலணத்து றரணம் கசய் தண்டும். 

அர்கபின் உில ரடதண்டும். (அர்கபின் ஆன்ீக 

தங்கபிப்லத றலணவு ககரள்ளுல் தண்டும்). 

 

 ਅਰਜਨ ਸਰਗਤਫੁੰ ਦ ਨ  ਤਭਰ ਰੀ ਸਤਰਰਾਇ ॥  

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) 

குபே அர்ஜன், குபே யர் தகரதிந்த் ற்றும் றப்திற்குரி குபே 

யர் ரய் அர்கலப றலணத்து றரணிக்க தண்டும். 

(அர்கபின் ஆன்ீக தங்கபிப்லத றலணவு ககரள்ளுல் 

தண்டும்). 

 
ਰੀ ਸਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜ ਤਡਠੈ ਤਬ 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) 

ரபேலட தரர்ல தட்டரதன ம் னறகள் அலணத்தும் 

லநந்து ிடுதர, றப்திற்குரி குபே யர் கறபேஷ்ன், 

அல றலணவு கூர்ந்து றரணிக்க தண்டும். (அர்கபின் 

ஆன்ீக தங்கபிப்லத றலணவு ககரள்ளுல் தண்டும்).\ 
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ਤਗ ਫਸਾਦਰ ਤਭਤਰ 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. 

குபே தக் தகதூர்- றலணவு கூர்ந்ரல், ஆன்றக கசல்த்ல 

அலடற்கரண என்தது றபலநகளும் உங்கள் டீு தடி 

பேம். 

 

ਬ ਥਾਂਈ ਸਇ ਸਾਇ॥  

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

 கடவுதப! ங்களுக்கு ல்னர இடத்றலும் உங்கள் உில 

அபித்து சரிரண தரலில் ற டத்துங்கள்  
 

ਦਵਾਂ ਾਤਸਾਸ ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਤਫੁੰ ਦ ਤੁੰ ਘ ਾਤਸਫ ਜੀ! ਬ ਥਾਂਈ ਸਇ ਸਾਇ॥  

Dasvaa Paatshaah Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai 

Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh (dwell on 
his spiritual contribution). 

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

றப்திற்குரி தத்ரது குபே தகரதிந்த் சறங், அர்கலப 

றலணவு கூறுங்கள். (அர்கபின் ஆன்ீக தங்கபிப்லத 

றலணவு ககரள்ளுல் தண்டும்).கடவுதப!ங்களுக்கு ல்னர 

இடத்றலும் உி அபித்து சரிரண தரலில் ற 
டத்துங்கள். 
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ਦਾਂ ਾਤਸਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਤ ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੁੰ ਥ ਾਤਸਫ ਜੀ ਦ 
 ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ  

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

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

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

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

றப்திற்குரி குபே கறந்த் சரயறப்-தின் உள்தப கதரறந்துள்ப 

தத்து ரஜரக்கபின் புணி எபில றலணத்து றரணம் 

கசய்பங்கள். உங்கள் றலணவுகலப அரின் புணி 

தடிப்திலணகபின் தரல் றபேப்தி குபே கறந்த்சரயறப்லத 

கரடரல் ஆணந்ம் அலடபங்கள். அலணபேம் 

கூறுங்கள்: ரதயகுபே (ிப்திற்குரி கடவுதப).  
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ੁੰਜਾਂ ਤਆਤਰਆ,ਂ ਚਸਾਂ ਾਤਸਫਜਾਤਦਆ,ਂ ਚਾਲਹੀਆ ਂਭੁਕਤਤਆ,ਂ ਸਠੀਆ ਂਜੀਆ,ਂ ਤੀਆ,ਂ ਤਜਨਹ ਾ 
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੁੰਡ ਛਤਕਆ,ਂ ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਸੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਡੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਤਆਤਰਆ,ਂ 

ਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਾ ਜੀ ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਸਗਰੁ!ੂ 

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

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

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

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

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

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

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

அன்புக்குரிர்கள் ஆண ரின் கசல்கலபபம், குபே தகரதிந்த் சறங்கறன் ரன்கு 

திள்லபகபின் கசல்கலபபம், சலக்கறர்கபின் ீறகநறகலப கரப்தற்கரக 

உிர்துநந் ரற்தது றரகறகபின் கசல்கலபபம் றலணவு கூர்ல் தண்டும். 

ீறக்க சலக்கறர்கபின் ிடரப்திடிரண ண உறுறலபம், 'ரம்' ன்தறல் 

பழ்கற தக்ர்கலபபம், 'ரம்' ன்தறல் ஈர்க்கப்தட்ட அலணலபம், 'ரம்' 

ன்தல றலணில் இபேத்ற ங்களுலட உல சபகத்துடன் 

தகறர்ந்துண்டம் அலணலபம் றலணில் இபேத் தண்டும். இனச சபக 

உலநகலப ஆம்தித்ர்கலபபம், ன் சக்றல கரபேர் 

உண்லல கரப்தற்கரக உததரகப்தடுத்துகறநதநர, ர் எபேர் ற்நரின் 

குலநகலப நக்கறநரர்கதபர அர்கள் அலணபேம் அர்கபின் கசல்களும் 

றலணவு கூநப்தட தண்டும். ததன குநறப்திடப்தட்ட அலணபேம் 

தூய்லரணர்கள் ற்றும் உண்லரண அர்ப்திப்பு ண்ம் உலடர்கள். 

அலணபேம் கூறுங்கள் : ரதய குபே (ிப்திற்குரி கடவுதப) 
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ਤਜਨਹ ਾਂ ਤੁੰ ਘਾਂ ਤੁੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਸਤ ੀ ਤਦੱਤ, ਫੁੰਦ ਫੁੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆ ਂਲੁਸਾਈਆ,ਂ 

ਚਰਖੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਰਆ ਂਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦੀ ਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆ ਂ

ਕੀਤੀਆ,ਂ ਧਰਭ ਨਸੀਂ ਸਾਤਰਆ, ਤੱਖੀ ਕਾਂ ੁਆਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਸੀ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ 

ਧਰ ਕ ਖਾਲਾ ਜੀ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ 

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

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

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

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

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

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

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

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
ீறக்க சலக்கற ஆண்களும் கதண்களும் கல்னரம் சலக்கற த்ல 

ிட்டுக்ககரடுக்கரல், ங்கள் உில றரகம் கசய்ரர்கதபர அர்கலப 

றலணவுகூர்ல் தண்டும். ங்கள் உடல் துண்டு துண்டரக கட்டப்தடும் ததரதும், 

ங்கள் லன படி பழுரக சறரய்க்கப்தட்ட ததரதும், சக்கத்றல் கட்டப்தட்டு 

உபேட்டப்தட்டு ன் உடல் உலடந் ததரதும், ம்தத்ரல் கட்டப்தடும் ததரதும், 

உிதரடு ககரளுத்ப்தட்ட ததரதும் ங்கள் த்ல ிட்டுக்ககரடுக்கரல் உிர் 

றரகம் கசய்ர்கலப றலணவுகூர்ல் தண்டும். குபேதுரரின் 

ரிரலல றலனறறுத்துற்கரக உிர் றரகம்கசய்ர்கலபபம், 

ங்களுலட  ம்திக்லகல ிட்டுக்ககரடுக்கரர் கலபபம்,ர் எபேர் 

சலக்கற த்லபம் ன்னுலட லனபடிலபம் இறுற பச்சுல 

கரப்தரற்றுகறநரதர அர்கள் அலணபேம் றலணவு கூநப்தட தண்டும். 

அலணபேம் கூறுங்கள் :ரதய குபே (ிப்திற்குரி கடவுதப). 
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ੁੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਰਫੱਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ 

Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji 
Waheguroo  

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

Gurdwaras;  
everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

அலணத்து குபேதுரர கலபபம், சலக்கற  க்கலபபம் 

றலணவு கூறுங்கள். அலணபேம் கூறுங்கள்:ரதய குபே 

(ிப்திற்குரி கடவுதப). 

 

ਤਰਥਭ ਰਫੱਤ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾ ਸ ਜੀ, ਰਫੱਤ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਸਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਸਗੁਰ,ੂ 

ਵਾਤਸਗੁਰ ੂਤਚਤ ਆਵ, ਤਚੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਦਕਾ ਰਫ ੁਖ ਸਵ। 

Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji 
Ko Waheguroo Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka 

Sadkaa Surab Sukh Hovai 
First the entire respected Khalsa make this supplication that 

they meditate on Your Name; and as a result, peace and 
happiness be showered to all. 

பனரரக றப்திற்குரி பழு கரல்மர - வும் கடவுபின் 

கதரல் இலநந்து தண்ட தண்டும் அன் ிலபரக 

அர்களுக்கு அலறபம் சந்தரபம் அபேபப்தடும். 
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ਜਸਾਂ ਜਸਾਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਾਤਸਫ, ਤਸਾਂ ਤਸਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗਫ਼ਤਤਸ, 

ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੁੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਰੀ ਾਤਸਫ ਜੀ ਸਾਇ, ਖਾਲ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ  ਜੀ 
ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ 

Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it, 
Deg Teg Fateh, Bira Ki Paij, Panth Ki Jeet, Sree Saahib Ji Sahaai 

Khaalse Ji Ko Bol Baaley, Bolo Ji Waheguroo  
May God extend His protection and mercy to the Khalsa, 

wherever they are. May the Khalsa be victorious in ensuring the 
well being and protection of the community, may God shower 
His Grace upon the Khalsa, may He be our protector against 

tyranny and oppression, may the Khalsa prevail,  
everybody say Waheguru (Wondrous God)! 

கடவுள் அரின் கபேலலபம், தரதுகரப்லதபம் 

கரல்மரக்களுக்கு, அர்கள் ங்கு இபேந்ரலும் 

ங்குரரக. சபகத்றன் ன்லலபம் தரதுகரப்லதபம் 

உறுறப்தடுத் கரல்மர க்கள் தரடுதட தண்டும். அறல் 

கற்நற அலடவும் தண்டும். கடவுள் அரின் கபேலல 

கரல்மரக்கபிடம் அபேப தண்டும். கடவுதப ம்ல 

அடக்கு பலநினறபேந்து ககரடுங்தகரன்லில் இபேந்தும் 

கரப்தரற்ந தண்டும். கரல்மர க்கள் தம்தட உ 

தண்டும். அலணபேம் கூறுங்கள்:ரதய குபே 

(ிப்திற்குரி கடவுதப). 
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ਤੱਖਾਂ ਨੂੁੰ  ਤੱਖੀ ਦਾਨ, ਕ ਦਾਨ, ਰਤਸਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਾਸ ਦਾਨ, ਬਰਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ 
ਤਰ ਦਾਨ,ਨਾਭ ਦਾਨ, ਰੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆ,ਂ ਝੁੰਡ, ਫੁੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟੱਲ, 

ਧਰਭ ਕਾ ਜਕਾਰ, ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ!!  

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)! 

சலக்கறர்களுக்கு சலக்கற ம் அபித்துள்ப தரிசுகள் ஆது: 

ீபரண படி, சலக்கற சட்டங்கலப கூர்ந்து தரக்கும் றநன், 

ஆன்ீக அநறவு,றலனரண ம்திக்லக ற்றும் 'ரம்' னும் 

றகப்கதரி தரிசரகும்.கடவுதப! இந் தரடகக்குழுவும், 

இடபம், ககரடிகளும் ன்கநன்றும் றலனத்றபேப்தரகுக; 

ன்றும் உண்லத கற்நற கதறுரகுக. 

அலணபேம் கூறுங்கள்:ரதய குபே (ிப்திற்குரி 

கடவுதப). 
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ਤੱਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਸਗਰੁ।ੂ  
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. 

அலணத்து சலக்கறர்கபின் ணபம் ன்றும் திவுடனும், 

அர்கபின் கய்நறவு தன்லப்தடுத் தட்டரக 

இபேக்கட்டும். கடவுதப! ீங்கதப கய்நறின் தரதுகரனர். 

அலணபேம் கூறுங்கள்:ரதய குபே (ிப்திற்குரி 

கடவுதப). 

 

ਸ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆ ਂਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ੱਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਸਗਰੁ!ੂ ਆ ਦ 
ਸਜਰੂ…..ਦੀ ਅਰਦਾ ਸ 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….. 

 உண்லரண ந்லத, ரதய குபே! ீங்கதப சரதுக்கபின் 

ன்றப்பு, உிற்ந ர்கபின் தனம், டீு அற்நர்களுக்கு 

டீு. ரங்கள் உங்கபின்பன்ணிலனில் ங்கள் 

தண்டுல்கலப திவுடன் தகரபேகறதநரம். 

 
(substitute the occasion or prayer made here).  

 (இங்கு ிதசத்ல தற்நறதர அல்னது ற்கரக 

தண்டுல் தற்ககரள்பப்தடுகறநதர அலப்தற்நறதர 

குநறப்திடனரம்) 
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ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁੱ ਲ ਚੁੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਰਫੱਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾ 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. 
ததன தரடப்தட்ட தண்டுனறல், ங்கள் றுகலபபம் 

குலநகலபபம் கதரறுத்பேப தண்டும். ல்னர 

இனக்குகலபபம் றலநதற்ந தண்டும். 

 
ਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਤਰਾ ਨ ਤਚੱਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤਰ ਬਾਣ 

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

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

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

உங்களுலட உண்லரண கரண்டர்கலப சந்றக்கும் 

ரய்ப்லத அபேப தண்டும் ண தண்டுகறதநரம். 

கணன்நரல் அர்கலப சந்றப்தரல் உங்கலப றலணத்து 

உங்கள் கதல றரணிக்க படிபம். கடவுதப! உங்கள் கதர் 

(குபேரணக்- கரல் அநறப்தட்டது) ன்றும் ஆன்ரல 

தன்ல தடுத்ட்டும். உங்கள் ிபேப்தப்தடி அலணத்தும் 

கசறக்கட்டும். 
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ਵਾਤਸਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਾ, ਵਾਤਸਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਪਤਤਸ  

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

கடவுளுக்கு உரிது கரல்மர, அணரல் அன் கற்நற ன்தது 

கடவுபின் கற்நறதரகும். 
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சக்கன நத தத்துயங்கள் 
 

சலக்கற ம் த்துங்கபில் ணித்ன்லரணது. அது த்பைத ன்ல 
ற்றும் ிசரனரண தரர்லபம் ககரண்டது. ஆன்ீக உனகத்றலும், புந 
உனகத்றலும் அன் கற்று ஆரற்ந அடகு பலநல கலடப்திடிப்தத 
சலக்கற த்றன் ணித் ன்லரகும். சலக்கற  சரஸ்றம் பிலல 
அடிப்தலடரகக் ககரண்டது. சலக்கற  தகரட்தரடுகள் ணிணிணின் 
கடலகளுக்கும் (சங்கத்) சபகத்றன்தரல் அனுலட கடலகளுக்கும் 
பண்தரடு இல்னரரறு அலந்றபேக்கும். 

 

  சலக்கற ம் அண்ல கரனத்றல் தரன்நற ம் ஆகும். குபேரணக் 
ன்தரல் 500 பேடங்களுக்கு பன்பு தரற்றுிக்கப்தட்டது. சலக்கற த்றன் 
ம்திக்லகரணது 'எபே பன்லரண சக்ற' அத உனகத்ல 
தரற்றுித்ர் ன்தரகும். சலக்கற ம் க்களுக்கு படிில்னர 
ததரின்தத்ல அலடற்கரண தரல அலத்து பேதரடு, உனகறல் அன்லத 
தப்புகறநது. எத கடவுள், அத கரனம், இடம் அலணத்றற்கும் 
அப்தரற்தட்டர் ன்ந ம்திக்லகல உலடது. 
  

சலக்கற ம், கடவுள் எபேத அத உபேரக்குதர், கரப்தர், அறப்தர் 
ன்றும், அர் உபேற்நர் ன்தறலும் அலசர ம்திக்லக உலடது. 
கடவுள் அரம் டுப்தர் ன்தறல் ம்திக்லகற்நது. சலக்கற ம் 
கடவுளுக்கும்,கதண் கய்ங்களுக்கும் ற்றும் கடவுபர்கபின் 
றத்தரன்நனரண குபேரர்களுக்கும் குறகலப குத்து திரித்துப் 
தரர்க்கில்லன. 
 

சலக்கற த்றல் அநகநறகளும்,  கநறகளும் என்நரக திப்தல. 
எவ்கரபே ணிணினும், எழுக்க கநறபலநகலப ணறல் ஆப் தறத்து 
அன்தடி எவ்கரபே ரலபபம் ரழ்த ஆன்ீக பர்ச்சறக்கு துல 
றற்கும். தர்ல, கபேல, ரரப ணப்தரன்ல, கதரறுல, திவு ஆகற 
எழுக்க கநறபலநகலப ணின் ன் பற்சறரல் கரடர்ந்து 
தின்தற்றுரலுத பர்த்துக் ககரள்ப படிபம். கதரி கரன்கபின் 
ரழ்க்லகல பன்னுரரக ககரண்தட ணின் அவ்றில் திக்க 
தண்டும்.திநப்பு, இநப்பு ன்ந சக்கத்ல உலடத்து கடவுபிடம் 
க்கறதடுத ணிணின் தரக்கரக இபேக்க தண்டும் ன்தலத சலக்கற 
ம் ததரறக்கறநது. குபேின் றகரட்டுனறன்தடி டப்தரலும், ‘ரம்’ ன்ந 
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கதரில் றரணிப்தலும், ரணம் ர்ம் பனற கரரிங்கபில் 
ஈடுதடுரலும் கடவுபிடம் க்கறலட இலும். 
 

கடவுபிடம் பழு ஈடுதரடு ன்ந த்துத்லத, 'ரம் ரர்க்' 
னறபறுத்துகறநது. ணி ணின் பக்ற கதந ந்து குங்கபரண: கரம் 
(ஆலச), குதரத் (தகரதம்), தனரத (ததரலச), தரய (திலப்பு) ற்றும் 
அயங்கரர் (கர்ம்) ஆகற ந்லபம் அடக்கற ஆப தண்டும். ிம் 
இபேப்தது, தரன்பு தரற்தது, றறத்ம் தரர்ப்தது,  ரத்றல கசல்து 
ததரன்ந சடங்குகலப சலக்கற ம் றரகரிக்கறநது. குபே கறந்த் சரயறப்தின் 
ததரலணகலபப் தின்தற்நற டக்க தண்டும். தக்ற ரர்க்கத்லபம், 
கடவுபிடம் பழு ஈடுதரட்லடபத சலக்கற ம் னறபறுத்துகறநது. கறரன் 
ரர்க் (அநறவு றப்தரல) ற்றும் கம் ரர்க் (கசல் றப்தரல) ததரன்ந 
ரர்க்கங்கபின் பக்கறத்துத்லபம் அங்கலகரிக்கறநது. ஆன்றக குநறக்தகரலப 
அலட கடவுபின் கபேல பக்கறம் ன்தல லுரக அநறவுறுத்துகறநது. 
 

சலக்கற ம் ணீரண சரர ரழ்க்லக லடபலநக்கு ற்ந ரகும். 
இல்னந ரழ்க்லக (கறகஸ்ம்) இலநபக்றல கதந எபே லடில்லன, 
ன்தல சலக்கற த்றன் ம்திக்லக ஆகும். இலந பக்றலப் கதந துநவு 
றலனதர, சன்ரச றலனதர அசறற்நது. புந உனகம் ற்தடுத்தும் 
இடர்கபினறபேந்தும், சதனத்றல் இபேந்தும் ம்ரல் திரிந்து ர 
இலும்.தக்ன், உனகத்றன் குப்தங்கள் ற்றும் தற்நத்றல் இபேந்து ினகற 
ர கற்க தண்டும். தக்ன், குறபலட தலடீன் ததரனவும், 
சறநந்துநி ததரனவும் ர தண்டும். 
 

சலக்கற ம் சசரர்தற்ந கதரது தரக்கம் உலட சம் ன்தரல், சரற, 
, இணம் ற்றும் தரனறண தரகுதரடுகள் அற்நது. கடவுபின் தரர்லில் 
க்கள் அலணபேம் சரணர்கள் ன்ந கபேத்துலடது. குபேக்கள் ஆண் 
கதண் இபேபேம் சரணர்கள் ன்தல அநறவுறுத், கதண் சறசுக்ககரலன 
ற்றும் உடன்கட்லட றுல் ததரன்ந லடபலநகலப அநத றுத்து`. 
அர்கள் ில றுத்ல ஆரித்ணர் ற்றும் கதண்கள் தர்ர 
அில அநத றுத்ணர். கடவுள் எபேதண ன்தல அநறவுறுத் 'ரம்' 
ன்ந புணி கதல ணறல் இபேத்ற றரணம் கசய்து ரண ர் 
கரரிங்கபில் ஈடுதட அநறவுறுத்றணர். எபே ணின் ன்லண றப்பு 
றக்கணரக கபே, அன் ன்னுலட எவ்கரபே ரள் தலலபம் 
றரரண (கறத் கர்ர) பலநில் உலத்துகதந தண்டுத ி திச்லச 
ற்தது அல்னது நரண பலநகபரதனர கதநக்கூடரது ன்தல 
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அநறவுறுத்றணரர். ‘’யண்ட சக்ணர’' தகறர்ந்து ரழுல் சபக கடலரக 
கபேப்தடுகறநது.  
 

ல்னரம் ன்லக்தக, ன்லத டக்கும் ன்தல டுத்துலக்கறநது 
இம்ம். ீல டந்து ிடுதர ன்ந கபேத்லத ற்கரது. இந் 
ரழ்க்லகக்கு குநறக்தகரளும் இனக்கும் இபேப்தரக ம்புகறநரர்கள். அது 
அர்களுக்கு ன்லணபம் கடவுலபபம் புரிந்துககரள்ப எபே ரர்க்கத்ல 
அபிக்கறநது. ணின் ரன் கசய்பம் எவ்கரபே கசலுக்கும் ரதண 
கதரறுப்ததற்க தண்டும், கசல்கபின் ிலபவுகளுக்கு ரன் கதரறுப்தல்ன 
ன்று ட்டிக் கறக்க படிரது. அணரல் கசய்பம் கரரிங்கபில் 
கணத்துடன் கசல்தடுது எவ்கரபேலட கடலரகும். 
  

சலக்கறர்கபின் ஆற தல் குபே கறந்த் சரயறப்தத றத்ற குபே. சலக்கற த்றல் 
ட்டுத அர்கபின் ஆற ததனகுபேரக றக்கப்தடுகறநது. குபேரக 
(தயரரி) ணிர்கலப பேம் ற்கில்லன. 
 

Courtesy www.sikhpoint.com 
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Philosophy of Sikhs 
 

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

Courtesy www.sikhpoint.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikhpoint.com/


424 
 

சக்கனர்கின் தலப்லகனின் பக்கனத்துயம் 
 

லனப்தரலக சலக்கறர்கபிடம் இபேந்து திரிக்க படிர எபே தகுறரக 
தரர்க்கப்தடுகறநது. சலக்கற  தரன்நலுக்கு கரரண குபே ரணக் கரனம் 
ககரண்தட லனப்தரலக சலக்கறர்கபின் திரிரண கதரபேபரக இபேந்துள்பது. 
சலக்கறர்களுக்கு லனப்தரலக ன்தது அசணின் கறரீடத்ல ிட தனரணது. 

 

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

 

குபே தகரிந்த் சறங் படிகட்ட தடரல் இபேப்தல எபே கட்டரரக 
ந்து K’s அல்னது ந்து ம்திக்லகில் குநறப்திட்டரலும் சலக்கற த்தரடு 
லனப்தரலக அிது சலக்கற ம் கரடங்கப்தட்ட கரனத்றல், அரது 
1,469 இபேந்த கலடப்திடிக்கப்தட்டு பேகறநது. உனகத்றல் சலக்கற ம் என்தந 
லனப்தரலக அில அலணபேக்கும் கட்டரரக்கற எத ம். தற்கு 
ரடுகபில் லனப்தரலக அிபம் கதபேம்தரனரண க்கள் சலக்கறர்கள். 

 

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

 
 பகனர்கள் ஆட்சற கரனத்றல் பஸ்னறம் க்கள் ட்டுத 

லனப்தரலக அி அனுறக்கப்தட்டணர். பஸ்னறல்னர அலணபேம் 
லனப்தரலக அி லட ிறக்கப்தட்டது  
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குரு வகிந்த் சங் பகனர்கின் இந்த சட்டத்லத தர்த்து 
சக்கனர்கள் அலயலபபம் தலப்லக அணின அவுறுத்தர். அதன் 
பம் அயர் யகுத்த உனர்ந்த எழுக்க பபலகள் அயருலடன 
கல்ஸ பதண்டர்கள்  

 
அங்ககரிக்கர்கள் ன்று அர்த்தநகும். அயர் தன் கல்ஸ 

பதண்டர்கள் உகத்தன் ர்லயனில் தித்து பதரின வயண்டும் ன்றும் 
அயர்கள் உறுதபடன் சக்கன குருக்கள் அலநத்துக் பகடுத்த தி யம 
லதனில் னணிக்க வயண்டும் ன்றும் யிரும்ிர். இவ்யறு குருயின் 
வக்கப்டி தலப்லக அணிந்த சக்கன சநன லடயபீன் வன் 
சக்கனர்கள் சுநக அலடனம் கணப்ட்டர்கள். 

 

 சலக்கற ஆண்கதபர கதண்கதபர லனப்தரலக அிபம் ததரது அது 
அர்கபின் உடனறன் எபே தரகரக கபேப்தடுகறநது, லனில் அிபம் எபே 
துிரக அல்ன. லனப்தரலக அின் கரங்கள் தன: 
இலநல,அர்ப்திப்பு, சுரிரல, துிச்சல், கடலபர்ச்சற ண 
தனப்தன கரங்கள் இபேப்தினும், சலக்கறர்கள் அிற்கு கரம் 
கரல்மர குபே தகரதித் சறங்கறடம் கரட்டும் அன்பு, அடிதில், ற்றும் 
ரிரலல குநறக்கறநது. 

 

தலப்லக ன்து அயர்களுக்கு குருயின் ரிசு ஆகும். 
தலப்லகலன நகுடம் வல் தரித்து யிமப்புணர்வுடன் கடலநலன 
ஆற் அரினலணனில் சங் ஆகவும் பகௌர்ககவும் அநர்கன்ர். 
ஆண்கள் பண்கள் இருயருக்கும் இது அயர்கின் உரிலந, நகலந 
நற்றும் தித்தன்லநலன டுத்துக்கட்டும் அலடனம் ஆகும். இதுவய 
நற்யர்களுக்கு ம் படியற் யழ்லய யழ்யது வன் வதற்த்லத 
உருயக்குயவதடு, அந்த யழ்லய ம் வசலய பசய்யதற்கக 
அர்ப்ணிக்க வயண்டும் ன்தன் அகுனகும். தலப்லக அணியது 
பழுத அர்ப்ணிப்பு உணர்லய தயிப வயபன்லபம் குப்ிடுயது 
அல். ீங்கள் தலப்லக அணிந்து தித்து ற்க வயண்டும் ன்று 
படிவு டுக்கும்வது 600 வகடி நக்களுக்கு டுயில் னநற் 
திநிதக அனப்டுகர்கள். இதுவய தலசந்த பசனகும். 
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Importance of Sikh Turban 
 

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

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

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

சலக்கற க் ககரள்லக கதண்களுக்கு ஆன்ீக உர்ல ிலத்து ககரள்ப 
ச உரில அபிப்ததரடு ஆண்களுக்கு றகரகவும் கபேப்தடுகறநரர்கள் 
கதண்களுக்கு  கூட்டத்ல கூட்டவும் (அக்யண்ட் தரட்) ஆற தலன 
ரசறப்தற்கும்  கூட்டத்றல் தரடல் இலசக்கவும் குபேரக தி 

கசய்வும் உரில அபிக்கப்தட்டுள்பது கதண்கள் அலணத்து  கனரச்சர 
சபக ற்றும் ச சரர்தற்ந றகழ்ச்சறகபில் தங்தகற்க 

அனுறக்கப்தட்டுள்பணர். கதண்களுக்கு ச உரில அபிப்தறல் 
சலக்கறத பன்ல ரக கபேப்தடுகறநது. ஆண், ,கதண் ததற்ந 
சரக டத்ப்தட தண்டும் ன்தல குபேரணக் ததரறத்ரர். அர் ற 
ந் அலணத்து குபேரர்களும் அலத தின்தற்ந ச் சடங்குகபிலும் 

ற்ந கரரிங்கபிலும் கதண்கள் ஈடுதட ஊக்குித்ணர். 
 

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

ன்லநவன புிதநவத” [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 304]. 
 

 கதண்கள் ஆண்களுக்கு றகரக ீத்றலும் தசல ணப்தரன்லிலும் 
அர்ப்திப்பு உர்ிலும் றரகத்றலும் சறநந்து ிபங்கறணர் ன்தல 

சலக்கற னரறு தறவு கசய்துள்பது கதண்கள் கண்ிம் 
உலடர்கபரகவும் தசல ணப்தரன்ல ககரண்டர்கபரகவும் றரக 

கும் உலடர்கபரகவும் இபேந்துள்பரர்கள் ன்தற்கு தன 
டுத்துக்கரட்டுகள் சலக்கற தரம்தரித்றல் உள்பது.  

 
சலக்கற த்றல் ஆண்களும் கதண்களும் எபே ரத்றன் இபே 

தக்கங்கலபப் ததரன்நர்கள் ஆடம் கதண்டம் எபேல எபேர் சரர்ந்து 
இபேக்கறநரர்கள் ன்தற்கு இங்க கதண்ிடறபேந்து ஆண் திநக்கறநரன் 
ஆின் ிலினறபேந்து கதண் திநக்கறநரள் சலக்கற  த்துத்றன்தடி 

ஆண் கதண்ின் துல இன்நற தரதுகரப்தரண பழுலரண ரழ்க்லகல 
கதற்நரகக் கூந படிரது. எபே ஆின் கற்நற அனுலட 

துலிின் அன்லத ற்றும் துலல ககரண்தட அலகறநது. அதுத 
கதண்களுக்கும் கதரபேந்தும். 
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குருக் கூறுயதயது:  

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

பண்கிடவந”. [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 473] 
. 

பக்த ல:  
நதத்தன் பக்கனந கருத்தக இருக்க வயண்டினது பண்கல் பக்த 

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

ஆகும். 
குரு கபந்த் சஹப் கூறுயதயது: 

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

 [குரு கபந்த் சஹப் க்கம் 605] 
வநற்கண்ட குரு கபந்த் சஹப்ின் கூற்ல பகண்டு ம் அயது 
கடவுின் எி ஆண் பண் இருயரும் சநம். குருயின் கட்டலக்கு 

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

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

ண்ணங்கள் ன்லத அலீஸ் சர்வக கூறுயதயது,  
 

“எரு பதன்லநன குரு ன்யர் ஆலணபம் பண்லணபம் சநநக 
கருத தலட இல்ல, நக அயன் கடவுளுக்கு வசலய புரியதற்கும் 

பக்த ல அலடயதற்கும் பண் எரு துலணவன ஆயள்”. 
 

தருநணம்: 
 குபேரணக் தரிந்துலப்தது ‘கறகஸ்ர’ அரது சம்சரரி ரழ்க்லக. 

துநவு றலனலதர சன்ரச றலனலதர ிடுத்து ஆடம் கதண்டம் 
இல்னந ரழ்க்லகில் ம்திக்லகபடன் கறழ்ச்சறபந தண்டும். இல்னந 

ரழ்ின் ஆணந்த ததரற்நத்க்க குநறக்தகரபரக புணி ரிகள் 
அநறவுறுத்துகறன்நண 

 

சநல அந்தஸ்து: 
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 ஆண்களுக்கும் பண்களுக்கும் இலடனில் சந அந்தஸ்லத 
உறுதப்டுத்த குபே, ஆண்களும் கதண்களும் தரகுதரடின்நற  

சடங்குகபில்தங்தகற்ததும், என்நரக அர்ந்து உவு உட்ககரள்றல் தங்கு 
அபித்துள்பது. சபைப் ரஸ் தல்னர, யறர திகரஷ், குபே அர் ரஸ் 

அர்கனரல் கதண்கள் பகத்ல லநக்கும் துி அில கடுலரக 
றர்த்ரர். ற்ந சபகங்கபில் உள்ப உடன்கட்லட றுல் க்கத்ல 
றர்த்து ததரரட கதண்கலப றறத்து திச்சரத்றல் ஈடுதடுத்றணரர். 

அர்கபில் ரர குஜ்ரி ரய் தரதகர, ரர சுந்ரி, ரி சரயறப் ககௌர், 
ரி சர ககௌர், யரரி ஜறந்த் ககௌர்ஆகறதரர் பக்கறரணர்கபரக 

கபேப்தடுகறநரர்கள். 
 

கல்யி ல: 
சக்கன நதத்தல் கல்யித்தகுத பக்கனந என்கவும் பயற்னின் 

தவுவககவும் கருதப்ட்டது. கல்யிவன திநிதயர்ச்சக்கு 
உறுதுலணனயது ன் கபணத்தல் தன் பன்யது குரு  

கல்யி றுயங்கல வதற்றுயித்தர் 
 

குரு கபந்த் சகப் கூறுயதயது: 
‚ ல் புிதந அவும் ஆழ்ந்த வக்கும் தனும் குருயிடம் 

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

கல்ி ன்தது ல்தனரபேக்கும் கட்டரம். அறல் அலணபேம் 
அபேக்கு படிந் அபவு தர்ச்சற கதந பற்சறக்க தண்டும். 52 

கதண்கலப சலக்கற  ததரகரக பன்நரது குபே அனுப்திபள்பரர். சலக்கற 
கதண்கபின் தங்கு ற்றும் குற ன்தறல் யறந்ர் ககௌர் கறல் 

ழுதுரது,  
 
 

“ந்த நத வதலகளும் பண்கல் ற்றுக்பகள்ப்டும் யலப 
ஆமநக வயரூன்து ன்தல் குரு அநர் தஸ் ஆழ்ந்த ம்ிக்லக 

பகண்டுள்ர்”. 
உலடகில் கட்டுப்டுகள்: 

கதண்கள் பகத்றல அில றர்ப்ததரடு சலக்கற ம் றகவும் 
பிலரண ற்றும் பக்கறரண ிறபலநகலப ககரண்டுள்பது. குபே 

கறந்த் சரயறப் கூறுரது  

“ந்த உலடகள் உங்களுக்கு பசௌகரினத்லத ல்க யில்லவன 
புத்தனில் தனீ ண்ணங்கல உருயக்குயதக உள்வத அவ்வுலடகல 
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தயிருங்கள். உலடனணிபம் பலனில் இந்த யிதபல ஆண்,பண் 
இருரும் கலடிடிக்க வயண்டினது”.[ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 16] 

 
பண்கின் தற்கப்பு பலகள்: 

சக்கன பண்கள் (கர்ன்) கத்த நற்றும் ி ஆபதங்கல் 
தங்கல தங்கவ தற்கத்துக்பகள்வயண்டும். இது 

தித்தன்லநனது பன்ல் யபற்ல் பதன்பலனக பண்கள் 
தங்கல தங்கவ தற்கத்துக்பகள் ஊக்குயிக்கப்டுகர்கள். 

அயர்கள் ஆண்கல தங்களுலடன தற்கப்புக்கு ம்ினிருக்க வயண்டின 
அயசனநல்ல. 

 

ஸ் ஜ ஜ ஸ் வநற்வகள்கள்: 
இலயனுலடன எினது ல் ஆண்கிடபம் பண்கிடபம் 

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

 

பண்ணிடத்தருந்து ஆண் ிக்கன். பண்ணுக்குள் 
உருயகன் பண்லணவன ச்சனித்து நணந்து பகள்கன். ின் 

அயின் வதமனின் பவந அயனுலடன சந்தத யர்கது. அயனுலடன 
நலயி இந்து யிட்டல் அயன் வயபரு பண்ணின் துலணலன 
டுகன். பன்ல் அயன் பண்ணுடன் ிலணக்கப் டுகன். 
பண்ணிடம் இருந்து பஜக்கள் ிக்கர்கள். அயல ன் இமயக 
அலமக்கவயண்டும். பண்ணிடம் இருந்து தன் பண்ணும் ிக்கள். 

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

யபதட்சல குத்து கூறுயதயது:  
 “ன் கடவுவ உநது பனலப ன் தருநணத்தன் ரிசகவும் 

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

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

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

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

ணிவு சக்கன நதத்தன் பக்கனந வக்கநகும். சக்கன நக்கள் 
கடவுிடம் ணிவுடன் அடிணின வயண்டும். ணிவு அல்து “நர்த்த” ன்னும் 
ஞ்சி பநம பசல் இபண்டும் பருங்கன பதடர்புலடனலய. நர்த்த 
ன்னும் ல்பழுக்கம் அததயீிபநக குர்ினில் யர்க்கப்டுகது. ஞ்சி 
பசல்ன் பநமபனர்ப்பு ஆது “ணிவு”, “தர்நசந்தல” அல்து “அடக்கம்” 
ன்தகும். 

 

இதுத க்கள் ததிக்கரக்க தண்டி பக்கறரண தண்தரகும். சலக்கற 
க்கள் ங்கள் ணறல் ககரள்ப தண்டி பக்கறரண தகுற ஆகும். ற்ந ரன்கு 
தண்புகபரக சலக்கற தரடசரலனில் கபேப்தடுதல:  

உண்ல,சத்றம்  {சத்}, 
ணறலநவு { சந்தரக் }, 
தரிவு {ர} ற்றும்  

அன்பு {திரர்} 
 

வநற்கண்ட இந்த ந்து ண்புகளுவந சக்கனர்களுக்கு இன்னலநனத 
ண்புககும். வநலும் குருி இப்ண்புகல தனத்தன் பபம் 
பதடர்ந்து ிபர்த்தப்தலும் தங்கள் நதல் ஆமப்தத்து அலத தங்கள் 
குணதசனத்தல் என்க ஆக்க பகள்யது ன்து கடலநனகும். 

  

குருி நக்களுக்கு கூறுயதயது: 
 திின் கணிரணது ம் உள்ளுர்ரல் அநறப்தடும் அலறபம் இன்தபம் 

ஆகும். திவுடன் கடவுலப உன்ண கதரக்கறரண கடவுலப தரக்கற றரணிக்க 
தண்டும். கணரபேன் கடவுபரல் கபேலபடன் ஆசலர்றக்கப்தடுகறநரதணர 
அன் தில ன் றரக ற்கறநரன். 

 
சக்கன நதத்தன் பதல் குரு குருக்:  

“புத்தனில் அன்பு நற்றும் ணிலய பழுத ம்ிக்லகபடனும் ஆழ்ந்த 
கயத்துடனும் வகட்டு யந்தல் நது அகவகனில அது “ம்” ன் 
நந்தபத்தல் தூய்லந அலடன பசய்பம்”. {ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 4} 

 

“ந லலய உங்கள் கது யலனங்கல வவும், ணிலய உங்கள் 
ிச்லசப்த்தபம் வவும் நற்றும் தனத்லத உங்கள் உடல் பழுயதும் 
பூசப்டும் சம்க டுத்துக் பகள்ளுங்கள்”. [ஸ் ஜ ஜ ஸ் க்கம் 6] 
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Guru Granth Sahib on Humility 

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

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

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

mailto:walnut@gmail.com
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Notes 

 


