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ਗਉੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਃ ੫ ॥ 

ગૌરી રાગ, સુખમાાંની મહેલ ૫।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ॥ 

એક શાશ્વત પરમાત્મા છે જ ેસાચા ગુરુની કૃપા થી પ્રાપ્ત થાય છે 

ਆਤਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ 

સૌથી ઊાં ચા અકાલ પુરખને મારા નમસ્કાર છે 

ਜੁਗਾਤਿ ਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥ 

જ ેબધાાં નો આરાંભ છે અને જ ેયુગોના આરાંભથી છે એને મારા નમસ્કાર છે 

ਸਤਿਗੁਰਏ ਨਮਹ ॥. 

સદગુરુ ને મારા નમસ્કાર 

ਸਰੀ ਗੁਰਿੇਵਏ ਨਮਹ ॥੧॥ 

શ્રી ગુરુદેવને મારા નમસ્કાર ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਤਸਮਰਉ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਵਉ ॥ 

હુાં તે અકાલ પુરખ ના નામનુાં સ્મરણ કરુાં  છુાં અને સ્મરણ કરી કરીને સુખ હાસસલ કરુાં  છુાં

ਕਤਲ ਕਲੇਸ ਿਨ ਮਾਤਹ ਤਮਟਾਵਉ ॥ 

આવી રીત ેશરીરમાાં જ ેદુુઃખ અને વ્યાસધ છે તેને દૂર કરુાં  છુાં

ਤਸਮਰਉ ਜਾਸੁ ਤਿਸੁੁੰਭਰ ਏਕੈ ॥ 

જ ેઆ જગતનો પાલક હસર નુાં નામ અનેક 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਅਗਨਿ ਅਨੇਕੈ ॥ 

અગસણત જીવ તે નામ જપે છે હુાં પણ તેનુાં સ્મરણ કરુાં  છુાં

ਿੇਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਤਸੁੰਤਮਰਤਿ ਸੁਧਾਖ੍੍ਰ ॥ 

વેદ પુરાણ શ્રુસતએ એક અકાલ પુરખ નુાં નામ સૌથી પસવત્ર માનયુાં છે 

ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਕ ਆਖ੍੍ਰ ॥ 

જ ેમનુષ્ય એ પોતાની અાંદર અકાલ પુરખનુાં નામ થોડુાંક પણ વસાવ્યુાં છે 
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ਤਕਨਕਾ ਏਕ ਤਜਸੁ ਜੀਅ ਿਸਾਵੈ ॥ ਿਾ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ॥ 

જ ેમનુષ્ય એ પોતાની અાંદર અકાલ પુરખનુાં નામ થોડુાંક પણ વસાવ્યુાં છે. તેની મસહમાનુાં 

વણણન નથી કરી શકતો 
 

ਕਾਾਂਖੀ ਏਕ ੈਿਰਸ ਿੁਹਾਰੋ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੁੰਤਗ ਮੋਤਹ ਉਧਾਰੋ ॥੧॥ 

હે અકાલ પુરખ જ ેમનુષ્યને તારા દશણનની આકાાંક્ષા છે, નાનક કહે છે તેમની સ્મૃસતમાાં 

રહીને મને સાંસારસાગર થી બચાવી લે ।।૧।। 
 

ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੁੰਤਮਰਿ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥ 

પ્રભુનુાં અમર કરવાવાળુાં સુખદાઈ નામ બધાાં સુખોની મણી છે 

 

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੈ ਮਤਨ ਤਿਸਰਾਮ ॥ ਰਹਾਉ ॥ 

તેનુાં ઠેકાણુાં ભક્તોના હૃદયમાાં છે. સવરામ।। 
 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਗਰਤਭ ਨ ਿਸ ੈ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી જીવ જનમ-મરણના ફેરામાાં નથી આવતો 
 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਿਖੂੁ ਜਮੁ ਨਸੈ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી જીવ નુાં દુુઃખ દૂર થઈ જાય છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਕਾਲੁ ਪ੍ਰਹਰੈ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી યમરાજ નો ડર દૂર થઈ જાય છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਿਸੁਮਨੁ ਟਰ ੈ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી મોતનો ભય પણ દૂર થઈ જાય છે સવકાર રૂપી દુશ્મન પણ ટળી જાય 

છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਤਸਮਰਿ ਕਛੁ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી જીવનની રાહમાાં કોઇ રૂકાવટ નથી આવતી 
 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਗੈ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી મનુષ્ય દરકે ક્ષણ સવકારોની તરફથી સચેત થઈ જાય છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਭਉ ਨ ਤਿਆਪ੍ੈ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી કોઈ પણ ડર નો દબાવ જીવ ઉપર નથી આવતો 
 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਿਖੁੁ ਨ ਸੁੰਿਾਪ੍ੈ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી કોઈ પણ દુુઃખ વ્યાકુળ નથી કરી શકતુાં 
 

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી ગુરુ મુખની સાંગસત માાંથી મળે છે 
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ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੁੰਤਗ ॥੨॥ 

હે નાનક! અકાલ પુરખ ના પ્રેમમાાં દુસનયાનો બધો જ ખજાનો મળી જાય છે ।।૨।। 
 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਉ ਤਨਤਧ ॥ 

પ્રભુના સ્મરણમાાં જ બધી જ સરસિ અને સસસિ અને નવ ખજાના છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਿਿੁ ਿੁਤਧ ॥ 

પ્રભ ુસ્મરણમાાં જ જ્ઞાન ટકી શકે છે અને જગતનુાં મૂળ સમજવાની બુસિ આવી જાય છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਜਪ੍ ਿਪ੍ ਪ੍ੂਜਾ ॥ 

પ્રભુના સ્મરણમાાં જ બધાાં જ જપ પજૂા છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਤਿਨਸੈ ਿਜੂਾ ॥ 

કારણ કે સ્મરણ કરવાથી પ્રભ ુવગર કોઈ બીજુાં  તેના જવુેાં અસસ્તત્વ ધરાવતુાં હશે એવો 

ખ્યાલ જ દૂર થઈ જાય છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਿੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી આત્મા તીથણ સ્નાન કરી લે છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਿਰਗਹ ਮਾਨੀ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી દરગાહમાાં તેને આદર મળે છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી જ જગતમાાં જ ેકાાંઇ પણ ઘટી રહ્ુાં છે તે તેને યોગ્ય લાગે છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી તેનાાં માનવ જનમનો શ્રેષ્ઠ ઉદે્દશ્ય સસિ થઈ જાય છે 

 

ਸੇ ਤਸਮਰਤਹ ਤਜਨ ਆਤਪ੍ ਤਸਮਰਾਏ ॥ 

તે જ સ્મરણ કરી શકે છે જનેે પ્રભ ુસ્વયાં પ્રેસરત કર ેછે 

 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪ੍ਾਏ ॥੩॥ 

હે નાનક! હુાં તેનુાં સ્મરણ કરવા વાળા ના પગે લાગુાં છુાં  ।।૩।। 
 

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਤਸਮਰਨੁ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવુાં એ બધી કોસશશ થી મહાન છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਉਧਰ ੇਮੂਚਾ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી ઘણા જીવો અવ્યવસ્થા થી બચી જાય છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਿੁਝੈ ॥ 

પ્રભ ુસ્મરણ કરવાથી માયાની ભૂખ મટી જાય છે 
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ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਸੁਝੈ ॥ 

પ્રભ ુસ્મરણ કરવાથી માયાની દરકે ચાલની સમજ આવી જાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਿਰਾਸਾ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી યમરાજ નો ડર ખતમ થઇ જાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਪ੍ੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી જીવનની આશા પૂણણ થઈ જાય છે અને આશાઓથી મન તૃપ્ત થઈ 

જાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲੁ ਜਾਇ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી મનના સવકારો નો મેલ દૂર થઈ જાય છે 

ਅੁੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਤਰਿ ਮਾਤਹ ਸਮਾਇ ॥ 

અને મનુષ્યના હૃદયમાાં પ્રભુનુાં અમર નામ ટકી જાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਿਸਤਹ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥ 

પ્રભજુી ગુરુમુખ દ્વારા મનુષ્યની જીભ ઉપર વસી જાય છે 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਿਾਸਤਨ ਿਸਨਾ ॥੪॥ 

નાનક કહે છે કે હુાં ગુરુના મુખના સેવકોનો સેવક બની જાઉાં  ।।૪।। 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਧਨਵੁੰਿੇ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તે ધનવાન છે 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਪ੍ਤਿਵੁੰਿੇ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તે આદરણીય છે 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તેનુાં માન સનમાન થાય છે અને પ્રસસિ થઈ જાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਪ੍ਰੁਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તે બધાાં મનુષ્યોથી સવણશ્રેષ્ઠ બની જાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਸ ਿਮੇੁਹਿਾਜੇ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તે કોઈના મોહતાજ નથી રહેતા 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਸ ਸਰਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તે તો બધાનો બાદશાહ થઈ જાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તે સુખી થઈ જાય છે 
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ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸਿਾ ਅਤਿਨਾਸੀ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તે સદા જનમ મરણ રસહત થઈ જાય છે 

 

ਤਸਮਰਨ ਿੇ ਲਾਗੇ ਤਜਨ ਆਤਪ੍ ਿਇਆਲਾ ॥ 

પ્રભુના નામ સ્મરણમાાં તે જ મનુષ્ય લાગી પડે છે તેની ઉપર પ્રભુની સ્વયાંની મહેરબાની થાય 

છે 

 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੁੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ॥੫॥ 

હે નાનક! કોઈ ભાગ્યશાળી જ ગુરુ મુખની ચરણ ધૂળ માાંગે છે ।।૫।। 
 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰੀ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તે બીજાાં સાથ ેભલાઈ કરવાવાળો બની જાય છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਸਿ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તેને હુાં સદાય કુરબાન જાઉાં  છુાં  
 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਮਖੁ ਸੁਹਾਵੇ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તેમનુાં મુખ સુાંદર લાગે છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਸੂਤਖ ਤਿਹਾਵੈ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તેમની ઉાંમર સુખમાાં વીતે છે 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਆਿਮੁ ਜੀਿਾ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તે પોતે પોતાની જાતને જીતી લે છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਤਨਰਮਲ ਰੀਿਾ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તેમનુાં જીવન સવતાવવાની ની રીત પસવત્ર થઇ જાય છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਤਿਨ ਅਨਿ ਘਨੇਰੇ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે તેમને ખુશીઓ પ્રાપ્ત થાય છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਤਸਮਰਤਹ ਿਸਤਹ ਹਤਰ ਨੇਰੇ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે પ્રભ ુની ખુશામત માાં રહે છે 

 

ਸੁੰਿ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਅਨਤਿਨੁ ਜਾਤਗ ॥ 

સાંતો ની કૃપાથી જ દરકે ક્ષણ પ્રભુની પ્રભુના શરણમાાં જાગૃસત માાં વીતાવે છે 

 

ਨਾਨਕ ਤਸਮਰਨੁ ਪ੍ੂਰੈ ਭਾਤਗ ॥੬॥ 

હે નાનક! સ્મરણનુાં દાન ખૂબ જ સકસ્મતવાળા ને મળે છે ।।૬।। 
 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਕਾਰਜ ਪ੍ੂਰੇ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી મનુષ્યના બધાાં કામ પૂરાાં થઈ જાય છે 
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ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਕਿਹੁ ਨ ਝੂਰੇ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી મનુષ્ય આવશ્યકતાઓને આધીન નથી રહેતો અન ેક્યારયે 

સચાંતાઓને વશ નથી થતો 
 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਿਾਨੀ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી મનુષ્ય અકાલ પુરખ ના ગુણ ઉચ્ચાર ેછે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਸਹਤਜ ਸਮਾਨੀ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી મનુષ્યને તેની મસહમા ની આદત પડી જાય છે અને સહજ અવસ્થા  

માાં ટકી રહે છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી મનુષ્યના મનનુાં આસન ડોલતુાં નથી 
 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸਨੁ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી તેનુાં હૃદય કમળ ફૂલની માફક ખીલી જાય છે 

 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਤਸਮਰਤਨ ਅਨਹਿ ਝੁਨਕਾਰ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી મનુષ્યની અાંદર એક-રસ સાંગીત જવુેાં થઇ જાય છે 

 

ਸੁਖੁ ਪ੍ਰਭ ਤਸਮਰਨ ਕਾ ਅੁੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਰ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી જ ેસુખ ઉપજ ેછે તે ક્યારયે ખતમ નથી થતુાં 
 

ਤਸਮਰਤਹ ਸੇ ਜਨ ਤਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ॥ 

તે જ મનુષ્ય પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે જનેી ઉપર પ્રભુ ની મહેર થઇ છે 

 

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪ੍ਇਆ ॥੭॥ 

હે નાનક! કોઈ ભાગ્યશાળી તેનુાં સ્મરણ કરવાવાળા માણસો ની શરણ પડે છે ।।૭।। 
 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਕਤਰ ਭਗਿ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી ભક્તો જગતમાાં મશહૂર થઈ જાય છે 

 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਲਤਗ ਿੇਿ ਉਪ੍ਾਏ ॥ 

પ્રભ ુસ્મરણ માાં જોડાઈને ઋસિઓએ વેદ વગેર ેધમણ પુસ્તકો ની રચના કરી 
 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਭਏ ਤਸਧ ਜਿੀ ਿਾਿੇ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી જ મનુષ્ય સસિ બની ગયો જતી બની ગયો દાતા બની ગયો 
 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੁੰਟ ਜਾਿੇ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાની મહેરબાનીથી નીચ મનુષ્ય પણ આખા સાંસારમાાં પ્રગટ થઈ ગયો 
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ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી આખી ધરતી ને આશ્રય મળેલો છે 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਹਤਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥ 

એટલે, એ ભાઈ! જગતના કતાણ પ્રભુને સદા સ્મરણ કર 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਤਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥ 

પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવા માટે જ આ જગત બનાવ્યુાં છે 

ਹਤਰ ਤਸਮਰਨ ਮਤਹ ਆਤਪ੍ ਤਨਰੁੰਕਾਰਾ ॥ 

જ્ાાં પ્રભ ુસ્મરણ છે ત્યાાં સનરાંકાર સ્વયાં વસ ેછે 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸੁ ਆਤਪ੍ ਿੁਝਾਇਆ ॥ 

પ્રભુએ મહેર કરીને જ ેમનુષ્યને સ્મરણ કરવાની સમજ આપી છે 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਤਸਮਰਨੁ ਤਿਤਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥੮॥੧॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્ય ગુરુ દ્વારા સ્મરણનુાં દાન પ્રાપ્ત કર ેછે ।।૮।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક।। 

ਿੀਨ ਿਰਿ ਿਖੁ ਭੁੰਜਨਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ 

દુસખયાનો દદણ  અને દુુઃખોનો નાશ કરવાવાળા હે પ્રભ!ુ હે દરકે શરીરમાાં વ્યાપક હસર! હે 

અનાથના નાથ! 

ਸਰਤਿ ਿੁਮਹਹ੍ਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ॥੧॥ 

હે પ્રભ ુગુરુનાનક નો હાથ પકડ કે હુાં તારી શરણ આવ્યો છુાં  ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਜਹ ਮਾਿ ਤਪ੍ਿਾ ਸੁਿ ਮੀਿ ਨ ਭਾਈ ॥ 

જ્ાાં માતા સપતા-પુત્ર ભાઈ કોઈ જ સાથી નથી બનતા 

ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮੁ ਿੇਰੈ ਸੁੰਤਗ ਸਹਾਈ ॥ 

ત્યાાં હે મન! પ્રભુનુાં નામ તારી સહાયતા કરવા વાળુાં બને છે 

ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਿਿੂ ਜਮ ਿਲੈ ॥ 

જ્ાાં ઘણાાં ભયાનક યમદૂતો ના દળ છે 

ਿਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮੁ ਸੁੰਤਗ ਿਰੈੇ ਚਲੈ ॥ 

ત્યાાં તારી સાથ ેફક્ત પ્રભુ નુાં નામ જ જાય છે 
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ਜਹ ਮੁਸਕਲ ਹੋਵ ੈਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ 

જ્ાાં ખૂબ જ મોટી મુશ્કેલીઓ આવ ેછે 

 

ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮੁ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ਉਧਾਰੀ ॥ 

ત્યાાં પ્રભ ુનુાં નામ આાંખના પલકારામાાં બચાવી લે છે 

 

ਅਤਨਕ ਪ੍ੁਨਹਚਰਨ ਕਰਿ ਨਹੀ ਿਰੈ ॥ 

અનેક ધાસમણક રીસત-સરવાજ કરીને પણ મનુષ્ય પાપોથી નથી બચતો 
 

ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮੁ ਕੋਤਟ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ਰਹਰੈ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ કરોડો પાપોનો નાશ કરી દે છે 

 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ 

એટલે હે મારા મન! ગુરૂની શરણ પડીને પ્રભુના નામનો જાપ કર 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥੧॥ 

હે નાનક! નામ ની મહેર થી તને સુખ મળશે ।।૧।। 
 

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਿਖੁੀਆ ॥ 

આખી દુસનયાના રાજા થઈને પણ મનુષ્ય દુુઃખી રહે છે 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਹੋਇ ਸੁਖੀਆ ॥. 

પણ પ્રભુનુાં નામ જપવાથી સુખી થઈ જાય છે 

 

ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਿੁੰਧੁ ਨ ਪ੍ਰੈ ॥. 

કારણ કે લાખો કરોડો રૂસપયા કમાઈને પણ માયાની ભૂખ રોકી નથી શકાતી 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਤਨਸਿਰੈ ॥ 

આ માયાના કીચડ માાંથી પ્રભુના નામના જપથી જ મનુષ્ય પાર થઈ જાય છે 

 

ਅਤਨਕ ਮਾਇਆ ਰੁੰਗ ਤਿਖ ਨ ਿੁਝਾਵੈ ॥ 

માયાના અનાંત ચહેરા હોય છે, ખુશીઓ હોય છે પણ માયા ની ભુખ નથી મટતી 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਆਘਾਵੈ ॥ 

પ્રભુના નામનો જાપ કરવાથી મનુષ્ય માયા થી તૃપ્ત થઈ જાય છે 

 

ਤਜਹ ਮਾਰਤਗ ਇਹੁ ਜਾਿ ਇਕੇਲਾ ॥ 

જ ેરસ્તેથી આ જીવ એકલો જાય છે સજાંદગીના ઝમેલા માાં સચાંતાતુર જીવ ને કોઈ સહાયતા  

નથી કરી શકતુાં 
 

ਿਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸੁੰਤਗ ਹੋਿ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 

ત્યાાં પ્રભ ુનુાં નામ તેને સુખ દેવાવાળ ુબની જાય છે 
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ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਮਨ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ॥ 

એટલા માટે હે મન! એટલા સુાંદર નામ નુાં સદા સ્મરણ કર 

 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ਰਮ ਗਤਿ ਪ੍ਾਈਐ ॥੨॥ 

હે નાનક! ગુરુ દ્વારા નામ જપવાથી ઊાં ચો દરજ્જો મળે છે ।।૨।। 
 

ਛੂਟਿ ਨਹੀ ਕੋਤਟ ਲਖ ਿਾਹੀ ॥ 

લાખો-કરોડો ભાઈઓ હોવા છતાાં પણ મનુષ્ય દીનહીન અવસ્થા થી સનજાત નથી મેળવી 

શકતો 
 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਿਹ ਪ੍ਾਤਰ ਪ੍ਰਾਹੀ ॥ 

ત્યાાં પ્રભુના નામનો જાપ કરવાથી તે પાર લાગી જાય છે 

 

ਅਤਨਕ ਤਿਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੁੰਘਾਰੈ ॥ 

જ્ાાં અનેક મુશ્કેલીઓ તેને દબોચી લે છે 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਿਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 

ત્યાાં પ્રભુનુાં નામ તરત બચાવી લે છે 

 

ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਜਨਮੈ ਮਤਰ ਜਾਮ ॥ 

જ ેઅનેક યોસનઓમાાં પેદા થાય છે મર ેછે ફરીથી પેદા થાય છે આવી રીતે જનમ અને 

મરણના ચક્કર માાં પડ્યો રહે છે 

 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਪ੍ਾਵੈ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ જપવાથી પ્રભ ુચરણમાાં ટકી જાય છે 

 

ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲੁ ਕਿਹੁ ਨ ਧੋਵੈ ॥ 

અહાંકારથી ગાંદો થયેલો જીવ ક્યારયે પોતાનો મેલ ધોતો નથી 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕੋਤਟ ਪ੍ਾਪ੍ ਖੋਵੈ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ કરોડો પાપોનો નાશ કરી દે છે 

 

ਐਸਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਹੁ ਮਨ ਰੁੰਤਗ ॥ 

હે મન! પ્રભુના નામને પ્રમેથી જપ 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ॥੩॥ 

હે નાનક! પ્રભુનુાં નામ ગરુૂમુખવાણી ની સાંગસત માાં જ મળે છે ।।૩।। 
 

ਤਜਹ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨੇ ਜਾਤਹ ਨ ਕੋਸਾ ॥ 

જ ેજીવનરૂપી રસ્તાના કોસ ગણી નથી શકાતા 
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ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਊਹਾ ਸੁੰਤਗ ਿੋਸਾ ॥ 

ત્યાાં પ્રભ ુનુાં નામ જીવને માટે રાસશ અને પૂાંજી છે અને રોશની પણ છે 

 

ਤਜਹ ਪ੍ੈਡੈ ਮਹਾ ਅੁੰਧ ਗੁਿਾਰਾ ॥ 

જ ેસજાંદગી ની રાહમાાં સવકારોનો ઘોર અાંધકાર છવાયેલો છે 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸੁੰਤਗ ਉਜੀਆਰਾ ॥ 

ત્યાાં પ્રભ ુનુાં નામ જીવને રોશની આપે છે 

 

ਜਹਾ ਪ੍ੁੰਤਥ ਿੇਰਾ ਕੋ ਨ ਤਸਞਾਨੂ ॥ 

જ ેરસ્તાઓ પર હે જીવ! તારો કોઈ અસલી સાથી નથી 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਹ ਨਾਤਲ ਪ੍ਛਾਨੂ ॥ 

ત્યાાં પ્રભુનુાં નામ તારો સાચો સાથી છે 

 

ਜਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਿਪ੍ਤਿ ਿਹੁ ਘਾਮ ॥ 

જ્ાાં સજાંદગીના સફરમાાં સવકારોની ઘણી જ ભયાનક તસપશ અને ગરમી છે 

 

ਿਹ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਿੁਮ ਊਪ੍ਤਰ ਛਾਮ ॥ 

ત્યાાં, હે જીવ! પ્રભ ુતારા ઉપર છાયા કર ેછે 

 

ਜਹਾ ਤਿਰਖਾ ਮਨ ਿੁਝੁ ਆਕਰਖੈ ॥ 

હે મન! જ્ાાં માયાની ભૂખ તને સદાય આકસિણત કરતી રહે છે 

 

ਿਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਿਰਖੈ ॥੪॥ 

ત્યાાં, હે નાનક! પ્રભુના નામ નો વરસાદ થાય છે જ ેતાપ અને ગરમીને સમાપ્ત કરી દે છે 

।।૪।। 
 

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੀ ਿਰਿਤਨ ਨਾਮੁ ॥ 

પ્રભ ુનુાં નામ ભક્તોનુાં હસથયાર છે 

 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਕੈ ਮਤਨ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

ભક્તોના મન પ્રભુના નામમાાં ટકી જાય છે 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਿਾਸ ਕੀ ਓਟ ॥ 

પ્રભ ુનુાં નામ ભક્તો નો આશરો છે 

 

ਹਤਰ ਕ ੈਨਾਤਮ ਉਧਰ ੇਜਨ ਕੋਤਟ ॥ 

પ્રભુના નામ થી કરોડો લોકો સવકારોથી બચી જાય છે 

 

ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਰਿ ਸੁੰਿ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

ભક્ત જનો સદવસ-રાત પ્રભુની સ્તુસત કર ેછે 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਮਾਤਿ ॥ 

અને પ્રભ ુના નામની દવા ભેગી કર ેછે જનેાથી અહાંકારનો રોગ દૂર થઈ જાય છે 

 

ਹਤਰ ਜਨ ਕੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

ભક્તો ની પાસ ેપ્રભુના નામનો જ ખજાનો છે 

 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਤਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਿਾਨ ॥ 

પ્રભુના નામ ની બસક્ષસ પ્રભ ુપોતાના સેવકોને સ્વયાં આપે છે 

 

ਮਨ ਿਨ ਰੁੰਤਗ ਰਿੇ ਰੁੰਗ ਏਕ ੈ॥ 

ભક્તજનો મન અને તન થી એક જ પ્રભુના પ્રેમમાાં રાંગાયેલા રહે છે 

 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਤਿਰਤਿ ਤਿਿੇਕੈ ॥੫॥ 

હે નાનક! ભક્તો નો સારા અને ખરાબ ને પારખવાનો સ્વભાવ બની જાય ।।૫।। 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ॥ 

ભક્તને માટે પ્રભુનુાં નામ જ માયાના બાંધનમાાંથી છૂટવાનો માટેનુાં સાધન છે 

 

ਹਤਰ ਕ ੈਨਾਤਮ ਜਨ ਕਉ ਤਿਰਪ੍ਤਿ ਭੁਗਤਿ ॥ 

પ્રભુના નામ થી માયા ના ભોગ ની તરફ ભક્ત તૃપ્ત થઈ જાય છે 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ੍ ਰੁੰਗੁ ॥ 

પ્રભ ુનુાં નામ ભક્ત માટે સરળ અને સુાંદર છે 

 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਕਿ ਪ੍ਰੈ ਨ ਭੁੰਗੁ ॥ 

પ્રભ ુનુાં નામ જપીને ભક્તોના રસ્તા ઉપર ક્યારયે રુકાવટ નથી આવતી 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ જ ભક્તને માટે માન અને સનમાન છે 

 

ਹਤਰ ਕ ੈਨਾਤਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪ੍ਾਈ ॥ 

પ્રભુના નામ દ્વારા જ ભક્તો જગતમાાં મશહુર થઈ ગયા છે 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ ॥ 

ત્યાગીઓ યોગસાધના કર ેછે અને ગૃહસ્થી અને માયાનો ત્યાગ કર ેછે ભક્તજનને માટે 

પ્રભુનુાં નામ જ છે 

 

ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ਤਿਓਗੁ ॥ 

પ્રભ ુનુાં નામ જપતાાં જપતાાં તેને કોઈ જ દુુઃખ અને કષ્ટ નથી આવતાાં 
 

ਜਨੁ ਰਾਿਾ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ ॥ 

પ્રભુના ભક્ત સદાય પ્રભુના નામ ની સેવા અને સ્મરણમાાં મસ્ત રહે છે 
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ਨਾਨਕ ਪ੍ੂਜੈ ਹਤਰ ਹਤਰ ਿੇਵਾ ॥੬॥ 

હે નાનક! ભક્ત સદા પ્રભ ુદેવને જ પજૂ ેછે ।।૬।। 
 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ ભક્તોને માટે માલ ધન બરોબર છે 

 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਰਤਭ ਿੀਨਾ ॥ 

આ નામ પ્રભુએ પોતાના ભક્તોને આપેલુાં છે 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਿਾਿੀ ॥ 

ભક્તને માટે પ્રભુનુાં નામ જ બહુ જ મોટો આશરો છે 

 

ਹਤਰ ਪ੍ਰਿਾਤਪ੍ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਿੀ ॥ 

ભક્તોને પ્રભ ુના પ્રતાપથી કોઈ બીજા આશરા ની જરૂર નથી પડતી 
 

ਓਤਿ ਪ੍ੋਤਿ ਜਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਾਿੇ ॥ 

ભક્તજનો પ્રભ ુનામ રસમાાં ડૂબી જાય છે 

 

ਸੁੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਿੇ ॥ 

નામ રસમાાં મસ્ત થઈને મનની અાંદર આનાંદ લે છે જ ેસનસવણચાર અવસ્થા હોય છે 

 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਪ੍ੈ ॥ 

પ્રભ ુના ભક્તો આઠેય પહોર પ્રભુને જ જપે છે 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਭਗਿੁ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀ ਛਪ੍ੈ ॥ 

ભક્ત જગતમાાં પ્રગટ થઈ જાય છે છુપા રહેતા નથી 

 

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਿਹੁ ਕਰੇ ॥ 

પ્રભુની ભસક્ત અનાંત જીવોને સવકાર માાંથી છુટકારો અપાવ ેછે 

 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁੰਤਗ ਕੇਿੇ ਿਰੇ ॥੭॥ 

હે નાનક! ભક્ત ની સાંગસત માાં બીજાાં ઘણાાં બધા લોકો પણ પાર થઈ જાય છે ।।૭।। 
 

ਪ੍ਾਰਜਾਿੁ ਇਹੁ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਮ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ પાસરજાત નુાં વૃક્ષ છે 

 

ਕਾਮਧੇਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਿ ਗਾਮ ॥ 

પ્રભ ુગુણ ગાવાની ઈચ્છા કામધેનુાં છે 

 

ਸਭ ਿ ੇਊਿਮ ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ॥ 

પ્રભુના મસહમાની વાતો બીજી બધી વાતોથી સારી છે 
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ਨਾਮੁ ਸੁਨਿ ਿਰਿ ਿਖੁ ਲਥਾ ॥ 

કારણ કે પ્રભુનુાં નામ સાાંભળીને બધાાં જ દુુઃખ દદણ  ખતમ થઇ જાય છે 

 

ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਸੁੰਿ ਤਰਿ ਵਸ ੈ॥ 

પ્રભ ુનામ ની મસહમા સાંતોના હૃદયમાાં વસ ેછે 

 

ਸੁੰਿ ਪ੍ਰਿਾਤਪ੍ ਿਰੁਿੁ ਸਭੁ ਨਸੈ ॥ 

સાંતો ના પ્રતાપથી બધાાં જ પાપ દૂર થઈ જાય છે 

 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਈਐ ॥ 

ખૂબ જ ભાગ્યથી સાંતોને સાંગસત મળી શકે છે 

 

ਸੁੰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮੁ ਤਧਆਈਐ ॥ 

સાંતોની સેવા કરવાથી પ્રભુના નામનુાં સ્મરણ કરવામાાં આવ ેછે 

 

ਨਾਮ ਿੁਤਲ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥ 

પ્રભ ુનામ ની બરાબરીમાાં કોઈ પણ પદાથણ ન આવી શકે 

 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਪ੍ਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੮॥੨॥ 

હે નાનક! ગુરુ ની સામે આવીને કોઈ સવરલા મનુષ્ય નામ નુાં દાન પામે છે ।।૮।।૧૨।। 
 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક।। 

 

ਿਹੁ ਸਾਸਿਰ ਿਹੁ ਤਸਤਮਰਿੀ ਪ੍ੇਖੇ ਸਰਿ ਢਢੋਤਲ ॥ 

ઘણા બધાાં શાસ્ત્ર અને ઘણી બધી શ્રુસતઓ બધાાં જ અમ ેશોધીને જોઈ લીધા આ બધી 

પુસ્તકો ઘણી બધી ધાસમણક ચચાણઓ અને ભાઈચારાની રીત શીખવાડે છે 

 

ਪ੍ੂਜਤਸ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ ॥੧॥ 

હે નાનક! પણ તે અકાલ પુરખ ના નામની બરાબરી નથી કરી શકતા અને પ્રભુના નામ નુાં 

મૂળ પામી નથી શકાતુાં ।।૧।। 
 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી।। 
 

ਜਾਪ੍ ਿਾਪ੍ ਤਗਆਨ ਸਤਭ ਤਧਆਨ ॥ 

જો કોઈ વેદ માંત્રોના જાપ કરધેૂણી ધખાવીને શરીર ને તપાવ ેઅને ઘણાાં બધાાં જ્ઞાનની 

વાતો  

કર ેઅને દેવતાઓ નુાં ધ્યાન ધર ે

 

ਖਟ ਸਾਸਿਰ ਤਸਤਮਰਤਿ ਵਤਖਆਨ ॥ 

છ શાસ્ત્ર અને શ્રુસતઓ ના ઉપદેશ કર ે
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ਜੋਗ ਅਤਭਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਕਤਰਆ ॥ 

યોગ સાધના કર ેકમણકાાંડ અને ધમણની સિયા કર ે

 

ਸਗਲ ਤਿਆਤਗ ਿਨ ਮਧੇ ਤਫਤਰਆ ॥ 

અથવા બધાાં કામ છોડીને જાંગલમાાં ભટકતો ફર ે

 

ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਿਹੁ ਜਿਨਾ ॥ 

અનેક પ્રકારના ઘણાાં બધાાં યજ્ઞ કર ે

 

ਪ੍ੁੁੰਨ ਿਾਨ ਹੋਮੇ ਿਹੁ ਰਿਨਾ ॥ 

પુણ્ય દાન કરીને ઘણા બધા ઘી થી હવન કર ે

 

ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹੋਮੈ ਕਤਰ ਰਾਿੀ ॥ 

પોતાના શરીરના ટુકડે ટુકડા કરીને આગમાાં જલાવી નાખે 
 

ਵਰਿ ਨੇਮ ਕਰੈ ਿਹੁ ਭਾਿੀ ॥ 

ઘણી પ્રકાર ના બાંધન કર.ે 
 

ਨਹੀ ਿੁਤਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਿੀਚਾਰ ॥ 

આ બધાાં જ પ્રભુના નામ ના સવચાર બરાબર પણ નથી 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ੀਐ ਇਕ ਿਾਰ ॥੧॥ 

ભલ,ે હે નાનક આ નામ એકવાર પણ ગુરુની સનમુખ થઈને જપવામાાં આવે ।।૧।। 
 

ਨਉ ਖੁੰਡ ਤਪ੍ਰਥਮੀ ਤਫਰੈ ਤਚਰੁ ਜੀਵੈ ॥ 

જો કોઈ મનુષ્ય આખી ધરતી ઉપર ફર ેલાાંબી ઉાંમર જીવે 

 

ਮਹਾ ਉਿਾਸੁ ਿਪ੍ੀਸਰੁ ਥੀਵੈ ॥ 

જગતથી ભાગીને મોટો તપસ્વી બની જાય 

 

ਅਗਤਨ ਮਾਤਹ ਹੋਮਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥ 

આગમાાં પોતાના પ્રાણનુાં હવન કરી દે 

 

ਕਤਨਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਤਮ ਿਾਨ ॥ 

સોના ઘોડા અને સુાંદર ઘોડા તથા જમીનનુાં અનુદાન કર ે

 

ਤਨਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਿਹੁ ਆਸਨ ॥ 

યોગની સિયાઓ અને ઘણાાં બધાાં આસનો કર ે

 

ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੁੰਜਮ ਅਤਿ ਸਾਧਨ ॥ 

જનૈ મુસનઓના રસ્તે ચાલે અને ખૂબ જ કસઠન સાધના કર ે
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ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਕਤਰ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵੈ ॥ 

શરીર ના ટુકડા ટુકડા કરીને કાપી નાખે 
 

ਿਉ ਭੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 

તો પણ મન નો આહાંકાર નો મેલ દૂર નથી થતો 
 

ਹਤਰ ਕ ੇਨਾਮ ਸਮਸਤਰ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ 

એવુાં કોઈ ઉદ્યમ પ્રભુના નામ ની બરાબરી ન કરી શકે 

 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਗਤਿ ਪ੍ਾਤਹ ॥੨॥ 

હે નાનક! જ ેમનુષ્ય ગુરુની સાંનમુખ થઈને તેનુાં નામ જપે છે. તે ઉચ્ચ આસત્મક અવસ્થા પ્રાપ્ત 

કર ેછે ।।૨।। 
 

ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਿੀਰਥ ਿੇਹ ਛੁਟੈ ॥ 

ઘણાાં પ્રાણીઓના મનમાાં ઈચ્છા થતી હોય છે કે તીથણ ઉપર જઈને શરીરનો ત્યાગ કરીએ 

 

ਗਰਿੁ ਗੁਮਾਨੁ ਨ ਮਨ ਿੇ ਹੁਟੈ ॥ 

પણ આવી રીત ેગવણ અને અહાંકાર મનમાાંથી ઓછાાં નથી થતાાં 

 

ਸੋਚ ਕਰੈ ਤਿਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਿ ॥ 

મનુષ્ય સદવસ અને રાત સદાય તીથણ ઉપર સ્નાન કર ે

 

ਮਨ ਕੀ ਮੈਲੁ ਨ ਿਨ ਿੇ ਜਾਤਿ ॥ 

તો પણ મનનો મેલ શરીર ધોવાથી નથી જતો 
 

ਇਸੁ ਿੇਹੀ ਕਉ ਿਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥ 

જો આ શરીરને સાધન માનીને ઘણાાં પ્રયત્ન કર ે

 

ਮਨ ਿ ੇਕਿਹੂ ਨ ਤਿਤਖਆ ਟਰ ੈ॥ 

તો પણ ક્યારયે મનની માયાનો પ્રભાવ જતો નથી 
 

ਜਤਲ ਧੋਵੈ ਿਹ ੁਿੇਹ ਅਨੀਤਿ ॥ 

જો શરીરને ઘણી વાર પાણીથી પણ ધોઈએ 

 

ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਇ ਕਾਚੀ ਭੀਤਿ ॥ 

તો પણ શરીર રૂપી કાચી સદવાલ ક્યાાં પસવત્ર થઈ શકે છે? 

 

ਮਨ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਊਚ ॥ 

હે મન! પ્રભ ુના નામ ની મસહમા ઘણી જ મોટી છે 
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ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਉਧਰ ੇਪ੍ਤਿਿ ਿਹੁ ਮਚੂ ॥੩॥ 

હે નાનક! નામની મસહમાથી અગસણત બુરા કમો વાળો જીવ સવકારોથી બચી જાય છે 

।।૩।। 
 

ਿਹੁਿੁ ਤਸਆਿਪ੍ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਤਿਆਪ੍ੈ ॥ 

જીવને ઘણી બધી ચતુરાઈ કરવાના કારણે યમ નો ડર આવી ને દબોચી લે છે 

 

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਤਿਰਸਨ ਨਾ ਧਰਾਪ੍ੈ ॥ 

કારણકે ચતુરાઈ તથા અનેક પ્રયત્ન કરીને માયાની ભૂખ નથી જતી 
 

ਭੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਤਨ ਨਹੀ ਿੁਝੈ ॥ 

અનેક ધાસમણક વેિ ધરીને તૃષ્ણા ની આગ નથી બુઝાતી 
 

ਕੋਤਟ ਉਪ੍ਾਵ ਿਰਗਹ ਨਹੀ ਤਸਝੈ ॥ 

એવા કરોડો રીત ેવતણન કરવાથી પ્રભ ુની દરગાહ માાં સ્વીકાર નથી થતો 
 

ਛੂਟਤਸ ਨਾਹੀ ਊਭ ਪ੍ਇਆਤਲ ॥ 

આ બધાાં પ્રયત્નો થી ભલ ેઆકાશમાાં ચઢી જાવ ભલ ેપાતાળ છુપાઇ જાવ માયાથી બચી 

નથી શકતો 
 

ਮੋਤਹ ਤਿਆਪ੍ਤਹ ਮਾਇਆ ਜਾਤਲ ॥ 

પરાંતુ જ ેમાયાની જાળમાાં અને મોહમાાં ફસાય જાય છે ફસાતો જ જાય છે 

 

ਅਵਰ ਕਰਿੂਤਿ ਸਗਲੀ ਜਮੁ ਡਾਨੈ ॥ 

નામ વગર અને બધી કરતૂતો યમરાજ દાં ડે છે. 
 

ਗੋਤਵੁੰਿ ਭਜਨ ਤਿਨੁ ਤਿਲੁ ਨਹੀ ਮਾਨੈ ॥ 

પ્રભ ુના ભજન વગર યમરાજ જરાપણ દયા નથી કરતો 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਿਖੁੁ ਜਾਇ ॥ 

તેનુાં દુુઃખ પ્રભુનુાં નામ જપતા ની સાથ ેજ દૂર થઈ જાય છે 

 

ਨਾਨਕ ਿੋਲੈ ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ॥੪॥ 

હે નાનક! જ ેમનુષ્ય આસત્મક અડોલતામાાં ટકી જાય છે તે પ્રેમથી હસરના નામનુાં ઉચ્ચારણ 

કર ેછે ||૪|| 

 

ਚਾਤਰ ਪ੍ਿਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮਾਗੈ ॥ 

જો કોઈ મનુષ્ય ધમણ અથણ કામ અને મોક્ષ આ ચાર પદાથોની અસભલાિી હોય 

 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ ॥ 

તો તેણે ગુરુ ચરણોની સેવા કરવી જોઈએ 
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ਜੇ ਕੋ ਆਪ੍ੁਨਾ ਿਖੂੁ ਤਮਟਾਵੈ ॥ 

જો કોઈ મનુષ્ય પોતાનુાં દુુઃખ દૂર કરવાની ઈચ્છા કર ે

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸਿ ਗਾਵੈ ॥ 

તો પ્રભુનુાં નામ સદા હૃદયમાાં સ્મરણ કરવુાં જોઈએ 

 

ਜੇ ਕੋ ਅਪ੍ੁਨੀ ਸੋਭਾ ਲੋਰੈ ॥ 

જો કોઈ મનુષ્યે પોતાની શોભા વધારવી હોય 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਇਹ ਹਉਮੈ ਛੋਰੈ ॥ 

તો સત્સાંગી ની સાથ ેરહીને અહાંકાર નો ત્યાગ કરવો જોઈએ 

 

ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਿ ਿੇ ਡਰ ੈ॥ 

જો કોઈ મનુષ્ય જનમ મરણના ચક્કર થી ડરતો હોય 

 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪ੍ਰੈ ॥ 

તો તેણે સાંતોના ચરણોમાાં રહેવુાં જોઇએ 

 

ਤਜਸੁ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਿਰਸ ਤਪ੍ਆਸਾ ॥ 

જ ેમનુષ્યની પ્રભુના દશણનની ઇચ્છા હોય 

 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਿਤਲ ਿਤਲ ਜਾਸਾ ॥੫॥ 

હે નાનક! તેની ઉપર હુાં હાંમેશા કુરબાન જાઉાં  છુાં  ||૫|| 

 

ਸਗਲ ਪ੍ੁਰਖ ਮਤਹ ਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥ 

તે મનુષ્ય બધા મનુષ્યોમાાં મહાન છે 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਜਾ ਕਾ ਤਮਟੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

સત્સાંગમાાં રહીને જ ેમનુષ્ય નો અહાંકાર દૂર થઈ જાય છે 

 

ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਿੈ ਨੀਚਾ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પોતે જ પોતાને બધાાં થી નાનુાં કામ વાળો માને છે 

 

ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਿੇ ਊਚਾ ॥ 

તેને બધાાંથી સવણશ્રેષ્ઠ સમજવો જોઇએ 

 

ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 

જ ેમનુષ્યનુાં પોતાને બધાનાાં ચરણોની ધૂળ સમજ ેછે 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਿਤਨ ਘਤਟ ਘਤਟ ਚੀਨਾ ॥ 

તે મનુષ્યને દરકે શરીરમાાં પ્રભ ુની સત્તાનો અનુભવ થાય છે 

 

SikhBookClub.com 17 



ਮਨ ਅਪ੍ੁਨੇ ਿੇ ਿੁਰਾ ਤਮਟਾਨਾ ॥ 

જણેે પોતાના મનમાાંથી દુષ્ટતા ભગાડી દીધી છે 

 

ਪ੍ੇਖੈ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜਨਾ ॥ 

તે બધાાં જીવોને પોતાનો સમત્ર માને છે 

 

ਸੂਖ ਿਖੂ ਜਨ ਸਮ ਤਿਰਸਟਿੇਾ ॥ 

એવા મનુષ્ય સુખ અને દુુઃખને એક જવેા સમજ ેછે 

 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ੁੁੰਨ ਨਹੀ ਲੇਪ੍ਾ ॥੬॥ 

હે નાનક! એટલે તો પાપ અને પુણ્યની તેની ઉપર અસર નથી થતી ||૬|| 

 

ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਿੇਰੋ ਨਾਉ ॥ 

હે પ્રભ!ુ કાંગાળો ને માટે તારુાં  નામ જ ધન રૂપી છે 

 

ਤਨਥਾਵੇ ਕਉ ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਥਾਉ ॥ 

આશરા વગરના ને તારો જ આશરો છે 

 

ਤਨਮਾਨੇ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਿੇਰੋ ਮਾਨੁ ॥ 

હે પ્રભ!ુ સનમાણા ને તારા જ નામ નો સહારો છે આદર અને સનમાન છે 

 

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਿੇਵਹੁ ਿਾਨੁ ॥ 

તુાં બધા જ જીવો ને દાન આપે છે 

 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥ 

હે સ્વામી! તુાં જ બધુાં કર ેછે અને કરાવ ેછે 

 

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੁੰਿਰਜਾਮੀ ॥ 

હે બધા પ્રાણીઓના સદલને જાણવા વાળા! 
 

ਅਪ੍ਨੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਪ੍ੇ ॥ 

તુ પોતાનુાં હાલત અને પોતાની મસહમા ની મયાણદા પોતે જ જાણે છે 

 

ਆਪ੍ਨ ਸੁੰਤਗ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਰਭ ਰਾਿੇ ॥ 

હે પ્રભ!ુ તુાં પોતે પોતાનામાાં મગન છે 

 

ਿੁਮਹਹ੍ਰੀ ਉਸਿਤਿ ਿੁਮ ਿ ੇਹੋਇ ॥ 

હે પ્રભ!ુ તારી મસહમા ના વખાણ તારા દ્વારા જ થઈ શકે છે 

 

ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਤਸ ਕੋਇ ॥੭॥ 

હે નાનક! કોઈ તારી મસહમા નથી જાણતુાં ।।૭।। 
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ਸਰਿ ਧਰਮ ਮਤਹ ਸਰੇਸਟ ਧਰਮੁ ॥ 

આ ધમણ બધાાં ધમો થી શ્રષે્ઠ છે 

 

ਹਤਰ ਕ ੋਨਾਮੁ ਜਤਪ੍ ਤਨਰਮਲ ਕਰਮੁ ॥ 

હે મન! પ્રભુના નામનો જાપ કર અને પસવત્ર આચરણ રાખ 

 

ਸਗਲ ਤਕਰਆ ਮਤਹ ਊਿਮ ਤਕਤਰਆ ॥ 

આ કામ બીજા બધાાં ધાસમણક રીસત સરવાજથી ઉત્તમ છે 

 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਿਰੁਮਤਿ ਮਲੁ ਤਹਤਰਆ ॥ 

સત્સાંગમાાં રહીને ખરાબ મસત નો મેલ દૂર થાય છે 

 

ਸਗਲ ਉਿਮ ਮਤਹ ਉਿਮ ੁਭਲਾ ॥ 

આ ઉદ્યોગ બીજા બધાાં ઉદ્યોગ કરતાાં ભલો છે 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਹੁ ਜੀਅ ਸਿਾ ॥ 

હે મન! સદાય પ્રભુના નામનો જાપ કર 

 

ਸਗਲ ਿਾਨੀ ਮਤਹ ਅੁੰਤਮਰਿ ਿਾਨੀ ॥ 

પ્રભુના યશની આસત્મક જીવન દેવાવાળી વાણી બીજી બધી વાણી થી સુાંદર છે 

 

ਹਤਰ ਕ ੋਜਸੁ ਸੁਤਨ ਰਸਨ ਿਖਾਨੀ ॥ 

પ્રભુનો યશ કાનથી સાાંભળ અને જીભથી બોલ 

 

ਸਗਲ ਥਾਨ ਿੇ ਓਹੁ ਊਿਮ ਥਾਨੁ ॥ 

જ ેહૃદયમાાં પ્રભુનુાં નામ વસ ેછે 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਹ ਘਤਟ ਵਸੈ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥੮॥੩॥ 

હે નાનક!તે હૃદય ની જગ્યા બીજી બધાાં તીથણસ્થાનો થી પસવત્ર છે ।।૮।।૩।। 
 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 
 

ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਤਨਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਿਾ ਸਮਾਤਲ ॥ 

હે અજાણ! હે ગુણ હીન મનુષ્ય! તે માસલકને સદાય યાદ કર 

 

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਿਸੁ ਚੀਤਿ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਤਨਿਹੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

હે નાનક! જણેે તને પેદા કયો તેને સચત્તમાાં પરોવીને રાખ તે જ તારો સાથ સનભાવશે ।।૧।। 
 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી।। 
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ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਨ ਚੇਤਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ 

હે જીવ! સુાંદર રામનાાં ગુણોને યાદ કર 

 

ਕਵਨ ਮੂਲ ਿੇ ਕਵਨ ਤਿਰਸਟਾਨੀ ॥ 

જો તો ખરો કેવી રીતે તેણે તને સુાંદર બનાવ્યો છે 

 

ਤਜਤਨ ਿੂੁੰ ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰ ਸੀਗਾਤਰਆ ॥ 

જ ેપ્રભુએ તને સુાંદર સજાવીને સુાંદર કયો છે 

 

ਗਰਭ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਤਜਨਤਹ ਉਿਾਤਰਆ ॥ 

જણેે તારી પેટની આગ થી પણ તને બચાવ્યો છે 

 

ਿਾਰ ਤਿਵਸਥਾ ਿੁਝਤਹ ਤਪ੍ਆਰੈ ਿਧੂ ॥ 

નાનપણની જણેે તેને દૂધ પીવડાવ્યુાં છે 

 

ਭਤਰ ਜੋਿਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥ 

ભરી યુવાનીમાાં તને ભોજન અને સુખની સમજ આપી છે 

 

ਤਿਰਤਧ ਭਇਆ ਊਪ੍ਤਰ ਸਾਕ ਸੈਨ ॥ 

જ્ાર ેતુાં ઘરડો થઈ જશે તો સેવા કરવા માટે લોકોની તૈયાર કરી દે છે 

 

ਮੁਤਖ ਅਤਪ੍ਆਉ ਿੈਠ ਕਉ ਿੈਨ ॥ 

જ ેબેઠા બેઠા તને તારા મોઢા માાં શ્રેષ્ઠ ભોજન આપે છે 

 

ਇਹੁ ਤਨਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਿੂਝੈ ॥ 

હે પ્રભ!ુઆ ગુણ વગરનોજીવ તારો કોઈ જ ઉપકાર નથી સમજતો 
 

ਿਖਤਸ ਲੇਹੁ ਿਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ ॥੧॥ 

પણ હે નાનક! જો તુાં જ મારી ઉપર મહેર કર તો જ આ જનમ ના ઉદે્દશ્ય માાં હુાં સફળ થઈ 

શકુાં ।।૧।। 
 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਧਰ ਊਪ੍ਤਰ ਸੁਤਖ ਿਸਤਹ ॥ 

હે જીવ! જ ેપ્રભુની કૃપાથી તુાં ધરતી ઉપર સુખથી વસવાટ કર ેછે 

 

ਸੁਿ ਭਰਾਿ ਮੀਿ ਿਤਨਿਾ ਸੁੰਤਗ ਹਸਤਹ ॥ 

પુત્ર ભાઈ અને સ્ત્રીની સાથે હસ ેછે 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਪ੍ੀਵਤਹ ਸੀਿਲ ਜਲਾ ॥ 

જનેી મહેરથી તુાં ઠાં ડુ પાણી પીવ ેછે 

ਸੁਖਿਾਈ ਪ੍ਵਨੁ ਪ੍ਾਵਕੁ ਅਮੁਲਾ ॥ 

સુખ દેવાવાળી હવા અને અમૂલ્ય આગનો ઉપયોગ કર ેછે 
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ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਭੋਗਤਹ ਸਤਭ ਰਸਾ ॥ 

જનેી કૃપાથી બધાાં રસો નુાં પાન કર ેછે 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੁੰਤਗ ਸਾਤਥ ਿਸਾ ॥ 

બધા પદાથોના ભોગ ભોગવે છે 

ਿੀਨੇ ਹਸਿ ਪ੍ਾਵ ਕਰਨ ਨੇਿਰ ਰਸਨਾ ॥ 

જણેે તને હાથ પગનાક જીભ આપ્યાછે 

ਤਿਸਤਹ ਤਿਆਤਗ ਅਵਰ ਸੁੰਤਗ ਰਚਨਾ ॥ 

તે પ્રભુને સવસારીને હે જીવ! તુાં બીજા બધાાંની સાથ ેમગ્ન થઈ ગયો છે 

ਐਸੇ ਿੋਖ ਮੂੜ ਅੁੰਧ ਤਿਆਪ੍ੇ ॥ 

હે મૂખણ! આાંધળા જીવ!જ ેભલાઈ ભુલાવી દેવા વાળાઅવગુણો માાં ફસાયેલો છે 

ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪ੍ੇ ॥੨॥ 

હે નાનક! આવા જીવો ને માટે પ્રાથણના કર અને બોલ ; હે પ્રભ!ુ આ બધાાંને તેના અવગુણો 

માાં થી બહાર કાઢ ।।૨।। 

ਆਤਿ ਅੁੰਤਿ ਜੋ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 

જ ેતેના જનમથી લઈને મરતા દમ સુધી તેની રક્ષણ કરવાવાળો છે 

ਤਿਸ ਤਸਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰੁ ॥ 

મૂખણ મનુષ્ય તે પ્રભુને પ્રેમ નથી કરતો 

ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

જનેી સેવા કરવાથી તેને આ સૃસષ્ટના બધાાં જ ખજાના મળી જાય છે 

ਿਾ ਤਸਉ ਮੂੜਾ ਮਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵੈ ॥ 

મૂખણ જીવ તે પ્રભુની સાથેનથી જોડાતો મૂખણ અને અજાણ જીવ તે પ્રભુને સવસારીને બેઠો છે 

ਜੋ ਠਾਕੁਰੁ ਸਿ ਸਿਾ ਹਜੂਰੇ ॥ 

જ ેઠાકોર દરકે ક્ષણે તેના અાંગેઅાંગમાાં પરોવાયેલો છે 

ਿਾ ਕਉ ਅੁੰਧਾ ਜਾਨਿ ਿਰੇੂ ॥ 

આધ્યાસત્મક રીત ેઆાંધળો મનુષ્ય ક્યાાંય દૂર બેઠેલો સમજ ેછે  

ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਪ੍ਾਵੈ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ॥ 

જનેી મહેરથી તેની દરગાહ માાં તેને આદર મળે છે 

ਤਿਸਤਹ ਤਿਸਾਰੈ ਮੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥ 

પણ કયા-કયા અવગુણો ને ચીતરુાં? 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਇਹੁ ਭੂਲਨਹਾਰੁ ॥ 

આ જીવ તો સદાય ભૂલો કરતો જ રહે છે 
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ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਪ੍ਾਰੁ ॥੩॥ 

હે નાનક! રક્ષા કરવાવાળા પ્રભ ુઅનાંત છે તે જીવના અવગુણોને નથી જોતો ।।૩।। 

ਰਿਨੁ ਤਿਆਤਗ ਕਉਡੀ ਸੁੰਤਗ ਰਚੈ ॥ 

માયા ધારી જીવ નામ રૂપી રત્નના છોડીને માયારૂપી કોડીથી ખુશ થઈ જાય છે 

ਸਾਚੁ ਛੋਤਡ ਝੂਠ ਸੁੰਤਗ ਮਚ ੈ॥. 

સાચા પ્રભુને છોડીને નાશવાન પદાથોની સાથે જલતો રહે છે 

ਜੋ ਛਡਨਾ ਸੁ ਅਸਤਥਰੁ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ॥ 

જ ેમાયા છોડીને ચાલી જવાની છે તેને સદાય અટલ સમજ ેછે 

ਜੋ ਹੋਵਨੁ ਸੋ ਿਤੂਰ ਪ੍ਰਾਨੈ ॥ 

જ ેમોત ઘટવાનુાં જ છે તેનુાં દૂર બેઠો બેઠોખ્યાલ કર ેછે 

ਛੋਤਡ ਜਾਇ ਤਿਸ ਕਾ ਸਰਮੁ ਕਰੈ ॥ 

જ ેધન અને પદાથોને માટે સનત્ય મહેનત કરતો ફર ેછે તે છેલ્લે તો છોડીને જવાનુાં છે 

ਸੁੰਤਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਹਰੈ ॥ 

જ ેપ્રભ ુએનો રક્ષક છે તેને સવસારીને બેઠો છે  

ਚੁੰਿਨ ਲੇਪ੍ੁ ਉਿਾਰੈ ਧੋਇ ॥ ਗਰਧਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਸਮ ਸੁੰਤਗ ਹੋਇ ॥ 

ગધેડા નો પ્રેમ સદાય રાખની સાથ ેજ હોય છે ચાંદનનો લેપ તો તે ધોઈને ઉતારી નાખે છે 

ਅੁੰਧ ਕੂਪ੍ ਮਤਹ ਪ੍ਤਿਿ ਤਿਕਰਾਲ ॥ 

જીવ માયા ના અાંધારામાાં ભયાનક કુવામાાં પડે છે 

ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭ ਿਇਆਲ ॥੪॥ 

હે નાનક! અરદાસ કર અને બોલ હે દયાળુ પ્રભુ! તેવા લોકોને તમે સ્વયાંઆ કુવામાાંથી 

બહાર કાઢો ।।૪।। 

ਕਰਿੂਤਿ ਪ੍ਸੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤਿ ॥ 

જાસત મનુષ્યની છે, મનુષ્ય શ્રેણીમાાં તુાં પેદા થયો છે પણ કામ તો પશુ વાળા છે 

ਲੋਕ ਪ੍ਚਾਰਾ ਕਰੈ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

જવેી રીત ેસદવસ રાત લોકોને માટે દેખાડો કરી રહ્ો છે 

ਿਾਹਤਰ ਭੇਖ ਅੁੰਿਤਰ ਮਲੁ ਮਾਇਆ ॥ 

બાહર શરીર ઉપર ધાસમણક પોશાક પહેયો છે પણ મનમાાં માયા નો મેલ છે 

ਛਪ੍ਤਸ ਨਾਤਹ ਕਛੁ ਕਰੈ ਛਪ੍ਾਇਆ ॥ 

બહારના વેશ દ્વારાછુપાવીને યત્ન કરીને મનનો મેલ છુપાવી નથી શકાતો 

ਿਾਹਤਰ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥ 

બહાર દેખાડો કર ેછે તીથણસ્થાન અને જ્ઞાનની વાતો કર ેછે 
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ਅੁੰਿਤਰ ਤਿਆਪ੍ੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥ 

સમાસધ પણ લગાડે છે પણ મનમાાં લોભ પોતાનુાં જોર નાખે છે 

ਅੁੰਿਤਰ ਅਗਤਨ ਿਾਹਤਰ ਿਨੁ ਸੁਆਹ ॥ 

મનમાાં તૃષ્ણાની આગ છે બાહ્ શરીર રાખ થી લપેટાયેલુાં છે 

ਗਤਲ ਪ੍ਾਥਰ ਕੈਸੇ ਿਰੈ ਅਥਾਹ ॥ 

ગળામાાં સવકારોના પથ્થર હોય તો આવડોમોટો સાંસાર સમુદ્ર કેવી રીતે પાર કરી શકે 

ਜਾ ਕੈ ਅੁੰਿਤਰ ਿਸ ੈਪ੍ਰਭੁ ਆਤਪ੍ ॥ 

જ ેજ ેમનુષ્યના હૃદયમાાં પ્રભ ુઆવીને વસ ેછે 

ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਸਹਤਜ ਸਮਾਤਿ ॥੫॥ 

હે નાનક ! તે અડોલ અવસ્થામાાં ટકી રહે છે ।।૫।। 

ਸੁਤਨ ਅੁੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

આાંધળો મનુષ્ય ફક્ત સાાંભળીને કેવી રીત ેરસ્તો શોધી શકે? 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲੇਹੁ ਓਤੜ ਤਨਿਹਾਵੈ ॥ 

હે પ્રભ!ુ સ્વયાં તેનો હાથ પકડી લે જથેી કરીને છેલ્લે સુધી તે પ્રીસત સનભાવી શકે 

ਕਹਾ ਿੁਝਾਰਤਿ ਿੂਝੈ ਡੋਰਾ ॥ 

બહેરો મનુષ્યસાાંભળી કેવી રીત ેશકે? 

ਤਨਤਸ ਕਹੀਐ ਿਉ ਸਮਝੈ ਭੋਰਾ ॥ 

રાત કહીએ તો તે સદવસ સમજી લે છે 

ਕਹਾ ਤਿਸਨਪ੍ਿ ਗਾਵੈ ਗੁੁੰਗ ॥ 

મુાંગો મનુષ્ય કેવી રીતે સવષ્ણુ-પદ ગાઈ શકે 

ਜਿਨ ਕਰੈ ਿਉ ਭੀ ਸੁਰ ਭੁੰਗ ॥ 

ઘણાાં પ્રયત્નો પણ કર ેતો પણ તેના સુર તૂટેલા જ રહે છે 

ਕਹ ਤਪ੍ੁੰਗੁਲ ਪ੍ਰਿਿ ਪ੍ਰ ਭਵਨ ॥ 

લાંગડો કેવી રીત ેપહાડ ઉપર ચડી શકે 

ਨਹੀ ਹੋਿ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥ 

ત્યાાં સુધી તેની પહોાંચ ન હોઈ શકે 

ਕਰਿਾਰ ਕਰੁਿਾ ਮੈ ਿੀਨੁ ਿੇਨਿੀ ਕਰੈ ॥ 

હે કરતાર! આ હાલતમાાં ફક્ત અરદાસ કરીને બોલ 

ਨਾਨਕ ਿੁਮਰੀ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿਰੈ ॥੬॥ 

હે નાનક! હે દયાના સાગર! આ સનમાણો દાસ સવનાંતી કર ેછે જથેી કરીને તે તારી મહેર થી 

તરી શકે ।।૬।। 
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ਸੁੰਤਗ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵੈ ਨ ਚੀਤਿ ॥ 

જ ેપ્રભ ુઆ મૂખણ નો સાંગી સાથી છે તેને તે યાદ નથી કરતો 

ਜੋ ਿੈਰਾਈ ਿਾ ਤਸਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 

પણ જ ેવેરી છે તેને તે પ્રેમ કર ેછે 

ਿਲੂਆ ਕੇ ਤਗਰਹ ਭੀਿਤਰ ਿਸ ੈ॥ 

રતેીના ઘરમાાં વસ ેછે રતેીના કણ ની જમે તેની ઉાંમર ક્ષણક્ષણ કરીને ઓછી થઈ રહી છે 

ਅਨਿ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੁੰਤਗ ਰਸੈ ॥ 

તો પણ માયાની મસ્તીમાાં આનાંદ ની મોજ મનાવી રહ્ો છે 

ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਮਾਨੈ ਮਨਤਹ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ॥ 

મનમાાં તેણે પાકુાં કરી લીધુાં છે કે તે તો હાંમેશા રહેશે પોતાને તે અમર સમજી બેઠો છે 

ਕਾਲੁ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੇ ਚੀਤਿ ॥ 

પણ મૂખણ ના સચત્તમાાં ક્યારયેમોતનો ખ્યાલ પણ નથી આવતો 

ਿੈਰ ਤਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਮਹੋ ॥ 

વેર સવરોધ કામ ગુસ્સો ખરાબ કાયો ખૂબ લાલચ અને દગો  

ਝੂਠ ਤਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹ ॥ 

આવા રસ્તા ઉપર પડીને કેટલાાંય જનમ નીકળી ગયા 

ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਿ ਤਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ॥ 

અને બોલ કે તારી મહેર કરીને આ બધાાંને તુાં બચાવી લે 

ਨਾਨਕ ਰਾਤਖ ਲੇਹੁ ਆਪ੍ਨ ਕਤਰ ਕਰਮ ॥੭॥ 

હે નાનક! જીવ આ સબચારા જીવને માટે પ્રભુના દરવાજા ઉપર પ્રાથણના કર ।।૭।। 

ਿੂ ਠਾਕੁਰੁ ਿੁਮ ਪ੍ਤਹ ਅਰਿਾਤਸ ॥ 

હે પ્રભ!ુ તુાં માસલક છે અમ ેજીવો તારી સામે અરજી કરીએ છીએ 

ਜੀਉ ਤਪ੍ੁੰਡੁ ਸਭੁ ਿੇਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 

આ સજાંદગી અને શરીર તે અમને આપ્યુાં છે એ બધી તારી જ કૃપા છે 

ਿੁਮ ਮਾਿ ਤਪ੍ਿਾ ਹਮ ਿਾਤਰਕ ਿੇਰੇ ॥ 

તુાં અમારો મા-બાપ છે અમ ેતારા બાળકો છીએ 

ਿੁਮਰੀ ਤਕਰਪ੍ਾ ਮਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ ॥ 

તારી મહેર ની નજર માાં અનાંત સુખ છે 

ਕੋਇ ਨ ਜਾਨੈ ਿੁਮਰਾ ਅੁੰਿੁ ॥ 

કોઈ તારો અાંત પામી નથી શકતા 
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ਊਚੇ ਿ ੇਊਚਾ ਭਗਵੁੰਿ ॥ 

કારણ કે તુાં સૌથી ઊાં ચો ભગવાન છે 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਿੁਮਰੈ ਸੂਤਿਰ ਧਾਰੀ ॥ 

જગત નાાં બધાાં જ પદાથણ તારા જ હુકમમાાં ટકેલા છે 

ਿੁਮ ਿ ੇਹੋਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

તારી રચેલી સૃસષ્ટ તારી આજ્ઞામાાં જ ચાલી રહી છે 

ਿੁਮਰੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਿੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ 

તુાં કેવો છે અને કેટલો મોટો છે એ તો તુાં સ્વયાં જ જાણે છે 

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਕੁਰਿਾਨੀ ॥੮॥੪॥ 

હે નાનક! તુાં બોલ હે પ્રભ!ુ તારો સેવક તારા ઉપર સદાય કુરબાન થાય છે ।।૮।।૪।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਿੇਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭ ਛੋਤਡ ਕੈ ਲਾਗਤਹ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥ 

બધાાં જ દાન દેવા વાળા પ્રભ ુને છોડીને જીવ અનય સ્વાદમાાં લાગી પડે છે 

ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਤਿਨੁ ਨਾਵੈ ਪ੍ਤਿ ਜਾਇ ॥੧॥ 

પણ હે નાનક! એવોમનુષ્ય જીવન યાત્રામાાં કામયાબ નથી થતો કારણ કે પ્રભ ુના 

નામવગરઇજ્જત નથી રહેતી ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਿਸ ਿਸਿੂ ਲੇ ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

મનુષ્ય પ્રભ ુપાસેથી દસ વસ્તુ લઈને સાંભાળીને રાખી લે છે 

ਏਕ ਿਸਿੁ ਕਾਰਤਨ ਤਿਖੋਤਟ ਗਵਾਵੈ ॥ 

પણ એક વસ્તુ ને ખાતર પોતાનો સવશ્વાસ ગુમાવી દે છે 

ਏਕ ਭੀ ਨ ਿੇਇ ਿਸ ਭੀ ਤਹਤਰ ਲੇਇ ॥ 

કારણકે મળેલી ચીજોની બદલે ધનયવાદ તો કરતો નથી અને નથી મળેલી તેના માટે 

સશકાયત કરતો રહે છે 

ਿਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰੇਇ ॥ 

તો બતાવો, આ મૂખણ શુાં કરી શકે છે? 

ਤਜਸੁ ਠਾਕੁਰ ਤਸਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥ 

જ ેમાસલક ની સામે તમારુાં  કાંઈ જ ચાલતુાં નથીતેની આગળ માથુાં નમાવવુાંજ જોઈએ 

ਿਾ ਕਉ ਕੀਜੈ ਸਿ ਨਮਸਕਾਰਾ ॥ 

જો પ્રભ ુએક ચીજ પણ ન આપે દીધેલી વસ્તુ પણ છીનવી લે 
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ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥ 

કારણ કે જ ેમનુષ્ય ના મનમાાં પ્રભ ુપ્યારા નુાં નામ લખાય જાય છે 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਿਾਹੂ ਮਤਨ ਵਠੂਾ ॥ 

બધાાં જ સુખ તેના હૃદયમાાં આવીને વસ ેછે 

ਤਜਸੁ ਜਨ ਅਪ੍ਨਾ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਆ ॥ 

તે આ દુસનયાના બધાાં પદાથણ પ્રાપ્ત કરી લે છે 

ਸਰਿ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਤਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥੧॥ 

હે નાનક! જ ેમનુષ્યને પ્રભ ુપોતાના બનાવી લે છે।।૧।। 

ਅਗਨਿ ਸਾਹੁ ਅਪ੍ਨੀ ਿੇ ਰਾਤਸ ॥ 

પ્રભ ુશાહ અગસણત પદાથોની પૂાંજી બાંજારા જીવને આપી દે છે 

ਖਾਿ ਪ੍ੀਿ ਿਰਿੈ ਅਨਿ ਉਲਾਤਸ ॥ 

જીવ ખાતો પીતો ખુશીથી આ પદાથો ને વાપર ેછે 

ਅਪ੍ੁਨੀ ਅਮਾਨ ਕਛੁ ਿਹੁਤਰ ਸਾਹੁ ਲੇਇ ॥ 

જો શાહ પોતાની કોઈ અમાનત પાછી લઈ લે 

ਅਤਗਆਨੀ ਮਤਨ ਰੋਸੁ ਕਰੇਇ ॥ 

તો અજ્ઞાની માણસ મનમાાં ગુસ્સો કર ેછે 

ਅਪ੍ਨੀ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ਆਪ੍ ਹੀ ਖੋਵੈ ॥ 

તેવી રીત ેપોતાનો સવશ્વાસ સ્વયાં જ ખોઈ નાખે છે 

ਿਹੁਤਰ ਉਸ ਕਾ ਤਿਸਵਾਸੁ ਨ ਹੋਵੈ ॥ 

અને ફરીથી તેના ઉપર સવશ્વાસ નથી કરી શકાતો 

ਤਜਸ ਕੀ ਿਸਿੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਰਾਖ ੈ॥ 

જો જ ેપ્રભ ુએ ચીજ બક્ષી છે તેની સામે પોતે જ ખુશીથી તેને આપી દે 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਤਗਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ ॥ 

અનેકોઈપણ ચીજ છીનવાઈ જવાને પણ તેનો હુકમ જ માની લે 

ਉਸ ਿ ੇਚਉਗੁਨ ਕਰੈ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

તો પ્રભ ુતેની સામે ચાર ગણુાં સનછાવર કર ેછે 

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਿੁ ਸਿਾ ਿਇਆਲੁ ॥੨॥ 

હે નાનક! માસલક સદાય મહેર કરવાવાળો છે ।।૨।। 

ਅਤਨਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਿ ॥ ਸਰਪ੍ਰ ਹੋਵਿ ਜਾਨੁ ਅਨੇਿ ॥ 

માયા નો પ્રેમ અનેક પ્રકારનો છે માયાના અનેક સુાંદર રૂપ મનુષ્યના મનને મોહી લે છે પણ 

આ બધાનો અાંત માાં નાશ થઈ ગયો સમજો 
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ਤਿਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਸਉ ਰੁੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥ 

જો કોઈ મનુષ્ય વૃક્ષની છાયા ને પ્રેમ કરવા લાગે તો પસરણામ શુાં આવશે? 

ਓਹ ਤਿਨਸੈ ਉਹੁ ਮਤਨ ਪ੍ਛੁਿਾਵੈ ॥ 

તે છાયા તો નાશ થઈ જાય છેઅને તે મનુષ્ય મનમાાં પસ્તાય છે 

ਜੋ ਿੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥ 

આ આખુાંય જગત જ ેદેખાઈ રહ્ુાં છે તે નાશવાન છે 

ਲਪ੍ਤਟ ਰਤਹਓ ਿਹ ਅੁੰਧ ਅੁੰਧਾਰੁ ॥ 

આ જગત થી આાંધળાઓ ચીપકીને બેઠા છે 

ਿਟਾਊ ਤਸਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥ 

જ ેકોઈ પણ મનુષ્ય કોઈ રાહગીર ની સાથ ેપ્રેમમાાં પડી જાય 

ਿਾ ਕਉ ਹਾਤਥ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥ 

અાંતેતેના હાથમાાં કાંઈ જ નથી આવતુાં 

ਮਨ ਹਤਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੁਖਿਾਈ ॥ 

હે મન! પ્રભુના નામ નો પ્રેમ સુખ આપવા વાળો છે 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਨਾਨਕ ਆਤਪ੍ ਲਏ ਲਾਈ ॥੩॥ 

પણ હે નાનક! આ પ્રેમ તે મનુષ્યને નસીબ માાં મળે છે જનેી ઉપર પ્રભુ એ પોતે જ મહેર કરી 

હોય ।।૩।। 

ਤਮਤਥਆ ਿਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੁੰਿੁ ਸਿਾਇਆ ॥ 

જ્ાર ેઆ શરીર ધન અને આખોય પસરવાર નાશવાન છે 

ਤਮਤਥਆ ਹਉਮੈ ਮਮਿਾ ਮਾਇਆ ॥ 

તો માયા ની સમલકત અને અહાંકાર ધન અને પસરવારની પસરવાર ને લીધે મળેલો સનમાન 

આ બધુાં પણ જૂઠુાં  છે 

ਤਮਤਥਆ ਰਾਜ ਜੋਿਨ ਧਨ ਮਾਲ ॥ 

રાજ્ યુવાની અને ધન માલ બધુાં જ નાશવાન છે  

ਤਮਤਥਆ ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਤਿਕਰਾਲ ॥ 

vતેને કારણે કામ ની લહેર અને ભયાનક િોધ આ પણ વ્યથણ છે 

ਤਮਤਥਆ ਰਥ ਹਸਿੀ ਅਸਵ ਿਸਿਰਾ ॥ 

રથ હાથી-ઘોડા અને સુાંદર કપડાાં કાયમ માટે રહેવા નથી 

ਤਮਤਥਆ ਰੁੰਗ ਸੁੰਤਗ ਮਾਇਆ ਪ੍ੇਤਖ ਹਸਿਾ ॥ 

આ બધી માયા ને પ્રેમથી જોઈને જીવ હસ ેછે પણ આ હસવુાં એ અને ગુમાન બાંને વ્યથણ છે 

ਤਮਤਥਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

દગો મોહ અહાંકાર આ બધુાં જ મનની વ્યથણ તરાંગો છે 
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ਤਮਤਥਆ ਆਪ੍ਸ ਊਪ੍ਤਰ ਕਰਿ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 

પોતાની ઉપર ગુમાન કરવુાં પણ નકલી નશો છે 

ਅਸਤਥਰ ੁਭਗਤਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥ 

સદાય કાયમ રહેવા વાળી પ્રભુની ભસક્ત જ છે જ ેગુરુની શરણમાાં જઈ ને કરવી જોઈએ 

ਨਾਨਕ ਜਤਪ੍ ਜਤਪ੍ ਜੀਵੈ ਹਤਰ ਕੇ ਚਰਨ ॥੪॥ 

હે નાનક! પ્રભુના ચરણમાાં સદાય જાપ કરીને મનુષ્ય અસલી જીવન જીવે છે ।।૪।। 

ਤਮਤਥਆ ਸਰਵਨ ਪ੍ਰ ਤਨੁੰ ਿਾ ਸੁਨਤਹ ॥  

મનુષ્ય ના કાન વ્યથણ છે જો તે પરાઈસનાંદા સાાંભળે છે 

ਤਮਤਥਆ ਹਸਿ ਪ੍ਰ ਿਰਿ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥ 

હાથ પણ વ્યથણ છે જો તે પરાયુાં ધન ચોરી કર ેછે 

ਤਮਤਥਆ ਨੇਿਰ ਪ੍ੇਖਿ ਪ੍ਰ ਤਿਰਅ ਰੂਪ੍ਾਿ ॥ 

આાંખો વ્યથણ છે જો તે પરાઈ સ્ત્રી ના રૂપ ને જોવે છે 

ਤਮਤਥਆ ਰਸਨਾ ਭੋਜਨ ਅਨ ਸਵਾਿ ॥ 

જીભ વ્યથણ છે જો તે ભોજન અને અનય સ્વાદો માાં લાગેલી છે 

ਤਮਤਥਆ ਚਰਨ ਪ੍ਰ ਤਿਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਤਹ ॥ 

પગ વ્યથણ છે જો તે બીજાના નુકસાન માટે દોડભાગ કરી રહ્ા છે 

ਤਮਤਥਆ ਮਨ ਪ੍ਰ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਤਹ ॥ 

હે મન! તુાં પણ વ્યથણ છે જો તુાં પરાયા ધન ધન નો લોભ કરી રહ્ો છે 

ਤਮਤਥਆ ਿਨ ਨਹੀ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰਾ ॥ 

તે શરીર વ્યથણ છે જ ેબીજાની ભલાઈ નથી કરતો 

ਤਮਤਥਆ ਿਾਸੁ ਲੇਿ ਤਿਕਾਰਾ ॥ 

તે નાકવ્યથણ છે જ ેસવકારોના વાસનાની ખુશ્બુ લઈ રહ્ો છે 

ਤਿਨੁ ਿੂਝੇ ਤਮਤਥਆ ਸਭ ਭਏ ॥ 

પોત પોતાના અસસ્તત્વનો ઉદે્દશ્યને સમજ્ા વગર બધા જ અાંગ વ્યથણ છે 

ਸਫਲ ਿੇਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮ ਲਏ ॥੫॥ 

હે નાનક! તે શરીર સફળ છે જ ેપ્રભુનુાં નામ જપે છે ।।૫।। 

ਤਿਰਥੀ ਸਾਕਿ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥ 

ઈશ્વરથી તૂટેલા મનુષ્ય ની ઉાંમર વ્યથણ થઇ જાય છે 

ਸਾਚ ਤਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਿ ਸੂਚਾ ॥ 

કારણ કે સાચા પ્રભુના નામ વગર તે સ્વચ્છ કેવી રીત ેથઈ શકે? 
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ਤਿਰਥਾ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਿਨੁ ਅੁੰਧ ॥ 

નામ વગર આાંધળુાં આ શરીર કોઈ જ કામનુાં નથી 

ਮੁਤਖ ਆਵਿ ਿਾ ਕੈ ਿਰੁਗੁੰਧ ॥ 

કારણ કે તેના મોઢામાાંથી સનાંદા ની બદબુ આવે છે 

ਤਿਨੁ ਤਸਮਰਨ ਤਿਨੁ ਰੈਤਨ ਤਿਰਥਾ ਤਿਹਾਇ ॥ 

તેવી જ રીત ેસ્મરણ વગર સદવસ રાત બેકાર થઈ જાય છે 

ਮੇਘ ਤਿਨਾ ਤਜਉ ਖੇਿੀ ਜਾਇ ॥ 

જવેી રીત ેવરસાદ વગર ખેતી સનષ્ફળ જાય છે 

ਗੋਤਿਿ ਭਜਨ ਤਿਨੁ ਤਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ॥ 

પ્રભ ુના ભજન થી વાંસચત રહેવાને કારણેમનુષ્ય ના બધાાં જ કામ નો કોઈ જ અથણ નથી 

ਤਜਉ ਤਕਰਪ੍ਨ ਕੇ ਤਨਰਾਰਥ ਿਾਮ ॥ 

કારણ કે આ કામ તેના તેને પોતાને સુાંદર નથી બનાવી શકતા જવેી રીતે કાંજૂસ નુાં ધન તેને 

પોતાને કામ નથી આવતુાં 

ਧੁੰਤਨ ਧੁੰਤਨ ਿੇ ਜਨ ਤਜਹ ਘਤਟ ਿਤਸਓ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

તે મનુષ્યની મુબારક છે જનેા હૃદયમાાં પ્રભુનુાં નામ વસ ેછે 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਿਤਲ ਿਤਲ ਜਾਉ ॥੬॥ 

હે નાનક! બોલ કે હુાં ગુરુ ના ચરણો ઉપર કુરબાન જાઉાં  છુાં  ।।૬।। 

ਰਹਿ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਮਾਵਿ ॥ 

ધમણ ના બાહરી બતાવેલા સચનહ બીજાાં છે પણ અસલ જીાંદગી કાંઈક બીજી જ છે 

ਮਤਨ ਨਹੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੁਖਹੁ ਗੁੰਢ ਲਾਵਿ ॥ 

મનમાાં તો પ્રભુની સાથે પ્રેમ નથી પરાંતુ મોઢાથી વાતો કરીને બતાવે છે કે હુાં પરમાત્મા ને 

પ્રેમ કરુાં  છુાં   

ਜਾਨਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਿੀਨ ॥ 

પણ સદલ ને જાણવા વાળો પ્રભ ુઘણો જ સમજદાર છે 

ਿਾਹਤਰ ਭੇਖ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ॥ 

તે ક્યારયે કોઇના બાહર ના વેિ થી પ્રસન્ન નથી થતો 

ਅਵਰ ਉਪ੍ਿੇਸੈ ਆਤਪ੍ ਨ ਕਰੈ ॥ 

જ ેમનુષ્ય બીજા લોકોને સલાહ આપે છે પણ પોતે તે સલાહ પર નથી ચાલતો 

ਆਵਿ ਜਾਵਿ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ 

તે સદાય જનમ અને મરણના ચક્કર માાં પડ્યો રહે છે 

ਤਜਸ ਕ ੈਅੁੰਿਤਰ ਿਸ ੈਤਨਰੁੰਕਾਰੁ ॥ 

જ ેમનુષ્યના હૃદયમાાં સનરાંકાર વસ ેછે  
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ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਿਰੈ ਸੁੰਸਾਰੁ ॥ 

તેની સશક્ષાથી જગત સવકારોથી બચી જાય છે 

ਜੋ ਿੁਮ ਭਾਨੇ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਿਾ ॥ 

હે પ્રભ!ુ જ ેભક્ત તને પ્રેમ કર ેછે તેઓએ તને ઓળખી લીધા છે 

ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਿਾ ॥੭॥ 

હે નાનક! તુાં બોલ કે હુાં તે ભક્તો ના ચરણો માાં પડ્યો રહુાં ।।૭।। 

ਕਰਉ ਿੇਨਿੀ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਸਭੁ ਜਾਨੈ ॥ 

જ ેકોઈપણ સવનાંતી હુાં  કરુાં  છુાં , પ્રભ ુતે બધુાં જ જાણે છે 

ਅਪ੍ਨਾ ਕੀਆ ਆਪ੍ਤਹ ਮਾਨੈ ॥ 

તેણે પેદા કરલેા જીવને તે ખૂબ જ સનમાન આપે છે 

ਆਪ੍ਤਹ ਆਪ੍ ਆਤਪ੍ ਕਰਿ ਤਨਿੇਰਾ ॥ 

જીવના કરલેા કમો ને સહસાબે પ્રભ ુપોતે જ ફેસલો કર ેછે 

ਤਕਸੈ ਿਤੂਰ ਜਨਾਵਿ ਤਕਸ ੈਿੁਝਾਵਿ ਨੇਰਾ ॥ 

અને કોઈકોઈને તે એ બુસિ બક્ષે છે કે પ્રભ ુઅમારી નજીક છે 

ਉਪ੍ਾਵ ਤਸਆਨਪ੍ ਸਗਲ ਿੇ ਰਹਿ ॥ 

અને કોઈને તે જણાવે છે કે પ્રભ ુઘણો જ દૂર છે 

ਸਭੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਿਮ ਕੀ ਰਹਿ ॥ 

અને કોઈને તે જણાવે છે કે પ્રભ ુઘણો જ દૂર છે 

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥ 

બધી રીતની ચતુરાઈથી પ્રભ ુદૂર છે કોઈ પણ ચતુરાઈથી પ્રભ ુપ્રસન્ન નથી થતા 

ਥਾਨ ਥਨੁੰ ਿਤਰ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥ 

જ ેજીવ તેને ગમે છે તેને તે પોતાની સાથ ેજોડી લે છે પ્રભ ુબધી જ જગ્યાએ મોજુદ છે 

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਤਜਸੁ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰੀ ॥ 

તે મનુષ્ય અસલી સેવક બની શકે છે જનેી ઉપર પ્રભ ુની મહેર થઇ છે 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਜਤਪ੍ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥ 

હે નાનક! એવા પ્રભ ુને તુાં ક્ષણ ક્ષણ યાદ કર ।।૮।।૫।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક।। 

ਕਾਮ ਕਰੋਧ ਅਰੁ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਿਨਤਸ ਜਾਇ ਅਹੁੰਮੇਵ ॥ 

મારી ઉપર મહેર કર મારા કામ િોધ લોભ મોહ અને અહાંકાર દૂર થઈ જાય એવુાં કર 
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ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਿਾਗਿੀ ਕਤਰ ਪ੍ਰਸਾਿ ੁਗੁਰਿੇਵ ॥੧॥  

હે નાનક! સવનાંતી કર અને બોલ હે ગુરુદેવ! હે પ્રભ!ુ હુાં તારી શરણ આવ્યો છુાં  ।। ૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਛਿੀਹ ਅੁੰਤਮਰਿ ਖਾਤਹ ॥ 

હે ભાઈ! જ ેપ્રભુની કૃપાથી તુાં ઘણી પ્રકારના સ્વાસદષ્ટ પકવાન ખાય છે 

ਤਿਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

તે ઠાકુર ને મનમાાં યાદ કર 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁਗੁੰਧਿ ਿਤਨ ਲਾਵਤਹ ॥ 

જનેી મહેરબાનીથી પોતાના શરીર ઉપર તુાં અત્તર લગાડે છે 

ਤਿਸ ਕਉ ਤਸਮਰਿ ਪ੍ਰਮ ਗਤਿ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥ 

તેને યાદ કરીને તો ઉચ્ચ પદવી હાાંસલ કરી લઈશ 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿਸਤਹ ਸੁਖ ਮੁੰਿਤਰ ॥ 

જનેી દયાથી તુાં સુખ મહેલમાાં વસ ેછે 

ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਇ ਸਿਾ ਮਨ ਅੁੰਿਤਰ ॥ 

તેને સદાય મનમાાં સ્મરણ કર 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਤਗਰਹ ਸੁੰਤਗ ਸੁਖ ਿਸਨਾ ॥ 

જ ેપ્રભુની કૃપાથી તુાં ઘરમાાં મોજથી જીવી રહ્ો છે 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਤਸਮਰਹੁ ਤਿਸੁ ਰਸਨਾ ॥ 

તે જીભથી આઠેય પહોર યાદ કર 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਰੁੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ॥ 

જ ેપ્રભુની બસક્ષસ થી ખેલ તમાશા મોજ-મસ્તી સ્વાસદષ્ટ ભોજન અને પદાથણ નસીબમાાં મળે 

છે 

ਨਾਨਕ ਸਿਾ ਤਧਆਈਐ ਤਧਆਵਨ ਜੋਗ ॥੧॥ 

હે નાનક! તે ધ્યાન યોગ ને હાંમેશા ધ્યાનમાાં ના રાખ ।।૧।। 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਪ੍ਾਟ ਪ੍ਟੁੰਿਰ ਹਢਾਵਤਹ ॥ 

હે મન! જ ેપ્રભુની કૃપામાાં તુાં રશેમી કપડાાં પહેર ેછે 

ਤਿਸਤਹ ਤਿਆਤਗ ਕਿ ਅਵਰ ਲੁਭਾਵਤਹ ॥ 

તેને વીસરીને બીજ ેક્યાાં લોભ કરી રહ્ો છે? 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁਤਖ ਸੇਜ ਸਈੋਜੈ ॥ 

જનેી મહેરબાનીથી પલાંગ ઉપર સુખથી સુવે છે 
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ਮਨ ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਿਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜੈ ॥ 

હે મન! તે પ્રભુનો યશ આઠેય પહોર ગાવો જોઈએ 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੁਝੁ ਸਭੁ ਕੋਊ ਮਾਨੈ ॥ 

જનેી મહેરબાનીથી દરકે મનુષ્ય તારો આદર કર ેછે 

ਮੁਤਖ ਿਾ ਕੋ ਜਸੁ ਰਸਨ ਿਖਾਨੈ ॥ 

તેની મસહમા પોતાના મખુ અને જીભથી સદાય કર 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰੋ ਰਹਿਾ ਧਰਮੁ ॥ 

જ ેપ્રભુની કૃપાથી તારો ધમણ કાયમ રહે છે 

ਮਨ ਸਿਾ ਤਧਆਇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ॥ 

હે મન! તુાં સદાય તે પરમેશ્વર નુાં સ્મરણ કર 

ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪ੍ਿ ਿਰਗਹ ਮਾਨੁ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥ 

પરમાત્મા ના ભજન કરવાથી દરગાહમાાં તને સનમાન પ્રાપ્ત થશે અને 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਤਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਵਤਹ ॥੨॥ 

હે નાનક! અહીાંયાથી ઈજ્જત ની સાથ ેતુાં પરલોક સીધાવી જઈશ।।૨।। 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਆਰੋਗ ਕੁੰਚਨ ਿੇਹੀ ॥ 

જ ેપ્રભુની કૃપાથી તને રોગ રસહત કાંચન જવુેાં શરીર મળયુાં 

ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ਤਿਸੁ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥ 

તે પ્યારા રામની સાથે રાંગાઇ જા 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰਾ ਓਲਾ ਰਹਿ ॥ 

જ ેપ્રભુની કૃપા મળી છે તેની શરણે પડી જા 

ਮਨ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਿ ॥ 

હે મન! જનેી કૃપાથી તારા પડદા બની રહે છે 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰੇ ਸਗਲ ਤਛਿਰ ਢਾਕ ੇ॥ 

જનેી કૃપાથી તારાાં બધાાં જ એબ દબાઈને ઢકાઈને રહે છે 

ਮਨ ਸਰਨੀ ਪ੍ਰੁ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਿਾ ਕੈ ॥ 

હે મન! તુાં પ્રભ ુઠાકોરની શરણે પડી જા 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੁਝੁ ਕੋ ਨ ਪ੍ਹੂਚੈ ॥ 

જનેી કૃપાથી તારી કોઈ બરાબરી નથી કરી શકતુાં  

ਮਨ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ ॥ 

હે મન! તુાં ઉચ્ચપ્રભુને શ્વાસે શ્વાસે યાદ કર  
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ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਪ੍ਾਈ ਿਰਲੁਭ ਿੇਹ ॥ 

જનેી કૃપાથી તને આ માનવ શરીર મળયુાં છે 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹ ॥੩॥ 

હે નાનક! જ ેખૂબજ દુલણભ છે તેના દ્વારા તે પ્રભુની ભસક્ત કર ।।૩।। 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਆਭੂਖਨ ਪ੍ਤਹਰੀਜੈ ॥ 

જ ેપ્રભુની કૃપાથી અલાંકાર પહેર ેછે ઘરણેાાં પહેર ેછે 

ਮਨ ਤਿਸੁ ਤਸਮਰਿ ਤਕਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜੈ ॥ 

હે મન! તેને સ્મરણ કરવા માટે આળસ શા માટે કરવી જોઈએ 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਅਸਵ ਹਸਤਿ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

જનેી કૃપાથી ઘોડા અને હાથીઓ ની સવારી કર ેછે 

ਮਨ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਿਹ ੂਨ ਤਿਸਾਰੀ ॥ 

હે મન! તે પ્રભુને ક્યારયે નહીાં વીસરતો 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿਾਗ ਤਮਲਖ ਧਨਾ ॥ 

જનેી કૃપાથી બાગ બગીચા જમીન અને ધન તને નસીબ થયા છે 

ਰਾਖ ੁਪ੍ਰੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪ੍ੁਨੇ ਮਨਾ ॥ 

તે પ્રભુને પોતાના મનમાાં પરોવીને રાખ 

ਤਜਤਨ ਿੇਰੀ ਮਨ ਿਨਿ ਿਨਾਈ ॥ 

હે મન! જ ેપ્રભુએ તને સજાવ્યો છે 

ਊਠਿ ਿੈਠਿ ਸਿ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਈ ॥ 

ઊઠતા બેસતાાં દરકે સમયે તેનુાં જ સ્મરણ કર 

ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਇ ਜੋ ਏਕ ਅਲਖੈ ॥ 

તે પ્રભુને સ્મરણ કર જ ેએક છે અને અનાંત છે 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਿੇਰੀ ਰਖੈ ॥੪॥ 

હે નાનક! લોક અને પરલોકમાાં તજે તારી લાજ રાખવા વાળો છે ।।૪।। 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਕਰਤਹ ਪ੍ੁੁੰਨ ਿਹੁ ਿਾਨ ॥ 

જ ેપ્રભુની કૃપાથી ઘણાાં દાન-પુણ્ય કર ેછે 

ਮਨ ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਕਤਰ ਤਿਸ ਕਾ ਤਧਆਨ ॥ 

હે મન! આઠે પહોર તેને યાદ કર 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੂ ਆਚਾਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ॥ 

જનેી કૃપાથી તુાં રીસત-સરવાજ કરવાને લાયક થયો છે 
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ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਿਾਰੀ ॥ 

તે પ્રભુને શ્વાસે શ્વાસે યાદ કર 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰਾ ਸੁੁੰਿਰ ਰੂਪ੍ੁ ॥ 

જનેી દયાથી તને સુાંદર મોઢુાં  મળયુાં છે 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਸਮਰਹੁ ਸਿਾ ਅਨੂਪ੍ੁ ॥ 

તે સુાંદર માસલકને સદાય સ્મરણ કર 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਿ ॥ 

જ ેપ્રભુની કૃપાથી તને આ મનુષ્ય જાસત મળી છે 

ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਤਸਮਤਰ ਸਿਾ ਤਿਨ ਰਾਤਿ ॥ 

તેને સદાય સદવસ રાત યાદ કર 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰੀ ਪ੍ਤਿ ਰਹੈ ॥ 

જનેી કૃપાથી તારી ઈજ્જત આ જગત માાં બનેલી છે 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹੈ ॥੫॥ 

તેના નામનુાં સ્મરણ કર ગુરુ ની મહેર થી ભાગ્યશાળી મનુષ્ય તેની મસહમા કરી શકે છે 

।।૫।। 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁਨਤਹ ਕਰਨ ਨਾਿ ॥ 

જનેી કૃપાથી તુાં પોતાના કાનમાાં અવાજ સાાંભળી શકે છે અને સાાંભળવાની તાકાત મળી છે 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਪ੍ੇਖਤਹ ਤਿਸਮਾਿ ॥ 

જનેી કૃપાથી આશ્ચયણજનક દ્રશ્ય તને દેખાય છે 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੋਲਤਹ ਅੁੰਤਮਰਿ ਰਸਨਾ ॥ 

જનેી કૃપાથી પામી ને જીભ થી મીઠા શબ્દો બોલે છે 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁਤਖ ਸਹਜੇ ਿਸਨਾ ॥ 

જનેી કૃપાથી સ્વભાસવક રીત ેજસુખમાાં વસી રહ્ો છે 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਹਸਿ ਕਰ ਚਲਤਹ ॥ 

જનેી કૃપાથી તારાાં હાથ અને બધાાં અાંગો કામ કરી રહ્ા છે 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁੰਪ੍ੂਰਨ ਫਲਤਹ ॥ 

જનેી કૃપાથી તુાં દરકે કાયણ વ્યવહારમાાં કામયાબ થઈ રહ્ો છે 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਪ੍ਰਮ ਗਤਿ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥ 

જનેી કૃપાથી તને ઊાં ચો દરજ્જો મળયો છે 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਹ ॥ 

જનેી કૃપાથી તુાં સુખ અને બે સફકર થઈને મસ્ત રહે છે 
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ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਤਗ ਅਵਰ ਕਿ ਲਾਗਹੁ ॥ 

એવા પ્રભુને સવસરી ને તુાં બીજ ેક્યાાં લાગેલો છે? 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥ 

હે નાનક! ગુરુની મહેરબાની લઈને મનને જાગૃત કર ।।૬।। 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੂੁੰ ਪ੍ਰਗਟ ੁਸੁੰਸਾਤਰ ॥ 

જ ેપ્રભુની કૃપાથી તુાં જગતમાાં શોભાયમાન થયો છે 

ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਮੂਤਲ ਨ ਮਨਹੁ ਤਿਸਾਤਰ ॥ 

તેને ક્યારયે મનથી ન ભુલતો 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰਾ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ੁ ॥ 

જનેી કૃપાથી તને આદર-સનમાન મળેલુાં છે 

ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਿੂ ਿਾ ਕਉ ਜਾਪ੍ੁ  

હે મૂખણ મન! તુાં એ પ્રભુને જપ 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ੂਰੇ ॥  

જનેી કૃપાથી તારાાં બધાાં જ કામ સસિ થાય છે 

ਤਿਸਤਹ ਜਾਨੁ ਮਨ ਸਿਾ ਹਜੂਰੇ ॥ 

હે મન! તુાં તે પ્રભુને સદાય પોતાની અાંદર સમાયેલો જાણ 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੂੁੰ ਪ੍ਾਵਤਹ ਸਾਚੁ ॥ 

જનેી કૃપાથી તને સત્ય પ્રાપ્ત થાય છે 

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਿੂੁੰ ਿਾ ਤਸਉ ਰਾਚੁ ॥ 

હે મારા મન! તુાં તે પ્રભુની સાથ ેજોડાઈને રહે 

ਤਜਹ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸਭ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ 

જનેી કૃપાથી દરકે જીવ ઉપર પહોાંચી જાય છે તુાં તેનો જપ કર 

ਨਾਨਕ ਜਾਪ੍ੁ ਜਪ੍ੈ ਜਪ੍ੁ ਸਇੋ ॥੭॥ 

હે નાનક! જ ેમનુષ્યનેઆ દાન મળે છે તે ફક્ત હસરનુાં નામ જપે છે ।।૭।। 

ਆਤਪ੍ ਜਪ੍ਾਏ ਜਪ੍ੈ ਸੋ ਨਾਉ ॥ 

તે જ મનુષ્ય પ્રભુના નામને જપે છે જનેે તુાં કહે છે 

ਆਤਪ੍ ਗਾਵਾਏ ਸੁ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

તે જ મનુષ્ય હસરના ગુણ ગાય છે જનેે ગાવા માટે તમે પ્રેરણા આપો છો 

ਪ੍ਰਭ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 

પ્રભુની કૃપાથી મનમાાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે 
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ਪ੍ਰਭੂ ਿਇਆ ਿੇ ਕਮਲ ਤਿਗਾਸੁ ॥ 

પ્રભુની કૃપાથી હૃદય રૂપી કમળ ફૂલ ખીલી જાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ਿਸ ੈਮਤਨ ਸਇੋ ॥ 

તે પ્રભ ુમનુષ્યના મનમાાં વસ ેછે જનેી ઉપર તે પ્રસન્ન થાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਿਇਆ ਿੇ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਇ  

પ્રભુની કૃપાથી મનુષ્યની બુસિ શ્રેષ્ઠ બને છે 

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਿੇਰੀ ਮਇਆ ॥ 

હે પ્રભ!ુ તારી કૃપાથી નજરમાાં જ બધાાં જ ખજાના છે પોતાના પ્રયત્નથી કોઈને કાાંઈ જ નથી 

મળતુાં 

ਆਪ੍ਹੁ ਕਛੂ ਨ ਤਕਨਹੂ ਲਇਆ ॥ 

જીવ ગમે તેટલો ઉદ્યમ કર ેતે ત્યાર ેજ સફળ થાય છે જ્ાર ેતારી સીધી નજર તેની ઉપર 

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਿੁ ਲਗਤਹ ਹਤਰ ਨਾਥ ॥ 

હે હસર! હે નાથ! જ્ાાં તુાં મનને લગાડે છે જીવ પણ ત્યાાં જ મનને લગાડે છે 

ਨਾਨਕ ਇਨ ਕੈ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥ 

હે નાનક! આજીવોના હાથમાાં કાાંઈ જ નથી ।।૮।।૬।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਅਗਮ ਅਗਾਤਧ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਸੋਇ ॥ 

હે અનાંત પ્રભ!ુ જીવની પહોાંચથી તુાં પર ેછે અને તુાં અખૂટ છે 

ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੁ ਮੁਕਿਾ ਹੋਇ ॥ 

જ ેજમેનુષ્ય તારુાં  સ્મરણ કર ેછે તે સવકારોના જાળ માાં થી મુક્ત થઈ જાય છે 

ਸੁਤਨ ਮੀਿਾ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨਵੁੰਿਾ ॥ 

હે સમત્ર! સાાંભળ, નાનક સવનાંતી કર ેછે કે સ્મરણ કરવા વાળા ગુરુ મુખ ના ગુણો ના સચત્રણ 

હેરાન કરી નાખવા વાળા છે 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥ 

નામ જપની મહેરબાનીથી ભક્તજનો માાં એટલા ગુણ આવી જાય છે કે તે ગુણો ની વાત 

કરીને તે આશ્ચયણચસકત થઈ જાય છે ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਿ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં રહેવાથી મુખ ઉજળુાં થઈ જાય છે ઈજ્જત બની રહે છે 
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ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਿ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત ની પાસ ેરહેવાથી સવકારોનો બધો મેલ મટી જાય છે ધોવાઈ જાય છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਤਮਟ ੈਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં અહાંકાર દૂર થઈ જાય છે  

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਤਗਆਨੁ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય છે  

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਿੁਝੈ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં પ્રભ ુઅાંગેઅાંગમાાં વસતાાં પ્રતીત થાય છે  

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਸਭੁ ਹੋਿ ਤਨਿਰੇਾ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં ખરાબ સાંસ્કારો અથવા વાસના નો સફાયો થઈ જાય છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਏ ਨਾਮ ਰਿਨੁ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં ગુરુ ચરણની સાંગસત માાં મનુષ્ય નામરૂપી રત્ન શોધી લે છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਏਕ ਊਪ੍ਤਰ ਜਿਨੁ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં પ્રભુ ને મળવાનો પ્રયત્ન કર ેછે 

ਸਾਧ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਿਰਨੈ ਕਉਨੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ 

સાધુઓની મસહમા કયો મનુષ્ય બયાન કરી શકે? 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥ 

કારણ કે હે નાનક! સાધુજનો ની શોભા અનેપ્રભુની શોભાની બાંને બરાબરજછે ।।૧।। 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਅਗੋਚਰੁ ਤਮਲੈ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં મનુષ્યને તે પ્રભ ુમળી જાય છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਸਿਾ ਪ੍ਰਫੁਲੈ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં જ ેશારીસરક ઇસનદ્રયોની પહોાંચ બહાર છે અને મનુષ્ય સદાય ખીલેલો 

રહે છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਆਵਤਹ ਿਤਸ ਪ੍ੁੰਚਾ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં રહેવાથી તે કામાસદક પાાંચ સવકારો તેના કાબૂમાાં કરી શકે છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਅੁੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਭੁੁੰਚਾ ॥ 

ગુરુ ચરણ ની સાંગસત માાં મનુષ્ય નામ રૂપી અમૃત ના રસ નુાં પાન કરી લ ેછે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਹੋਇ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ॥ 

ગુરુ ચરણ ની સાંગસત કરવાથીમનુષ્ય બધાાં પ્રાણીઓના ચરણોની ધૂળ બની જાય છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਮਨੋਹਰ ਿਨੈ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં સૌથી મીઠા વચન બોલવા લાગે છે 
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ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਨ ਕਿਹੂੁੰ ਧਾਵੈ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં રહેવાથી મનુષ્યનુાં મન કોઈ બીજી તરફ દોડતુાં જ નથી 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਅਸਤਥਤਿ ਮਨੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

ગુરુ ચરણ ની સાંગસત માાં પ્રભ ુચરણમાાં ટકી જાય છે પ્રભુના ચરણોની રજ હાસસલ કરી લે છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਮਾਇਆ ਿੇ ਤਭੁੰਨ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં રહીને મનુષ્ય માયાથી અસરથીબેદાગ રહે છે.  

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ॥੨॥ 

હે નાનક! ગુરુ ચરણ ની સાંગસત માાં અકાલ પુરખ તેની ઉપર દયા કર ેછે ।।૨।। 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਿਸੁਮਨ ਸਤਭ ਮੀਿ ॥ 

ગુરુ ચરણોની સાંગસત માાં રહીને બધાાં જ વેરી પણ સમત્ર દેખાવા લાગે છે 

ਸਾਧੂ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਮਹਾ ਪ੍ੁਨੀਿ ॥ 

કારણ કે સાધુ-સાંતો ની સાંગસત માાં મનુષ્યનુાં હૃદય એકદમ સાફ થઈ જાય છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਤਕਸ ਤਸਉ ਨਹੀ ਿੈਰੁ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં બેસવા થી તે કોઈની સાથે વેર નથી કરી શકતો 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਨ ਿੀਗਾ ਪ੍ਰੁੈ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં કોઈ તેની તરફ ખરાબ નજરથી ચાલીને નથી આવતુાં 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੁੰਿਾ ॥ 

ભલા લોકોની સાંગતમાાં કોઈ મનુષ્ય બુરા નથી દેખાતા 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਜਾਨੇ ਪ੍ਰਮਾਨੁੰ ਿਾ ॥ 

કારણ કે દરકે જગ્યાએ ઉચ્ચ સુખ નો માસલક પ્રભ ુની જ તેને દેખાય છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਿਾਪ੍ੁ ॥ 

ગુરુચરણની સાંગસત કરીને અહાંકાર રૂપી તાપ નથી રહી જતો 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਿਜੈ ਸਭੁ ਆਪ੍ੁ ॥  

કારણ કે સાધુની સાંગસત માાં મનુષ્ય બધા જ અપનત્વનો ત્યાગ કરી દે છે 

ਆਪ੍ੇ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਿਡਾਈ ॥ 

સાધુ ની મસહમા પ્રભ ુજ પોતે જાણે છે 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਿਤਨ ਆਈ ॥੩॥ 

કારણ કે હે નાનક! સાધુની અને પ્રભુની વચ્ચે નો પ્રેમ પાક્કો હોય છે ।।૩।। 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਨ ਕਿਹ ੂਧਾਵੈ ॥ 

ગુરુ ચરણોની સાંગસત ના રહી મનુષ્યનુાં મન ક્યારયે ભટકતુ નથી 
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ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਸਿਾ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

સાધુ-સાંતો ની સાંગસત માાં મનુષ્ય સદાય સુખને પામે છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਿਸਿੁ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ ॥ 

સાંત જનોની સાંગસત માાં રહીને પ્રભુના નામની અગોચર વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે 

ਸਾਧੂ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਅਜਰੁ ਸਹ ੈ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં મનુષ્ય તે ન સાંભાળી શકવા વાળી માંસઝલ નો દરજ્જો સાંભાળી લે છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਿਸੈ ਥਾਤਨ ਊਚੈ ॥ 

ગુરુ ચરણોની સાંગતમાાં રહીને મનુષ્ય ઉચ્ચ આસત્મક ઠેકાણા ઉપર વસવાટ કરી લે છે 

ਸਾਧੂ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਮਹਤਲ ਪ੍ਹੂਚੈ ॥  

સાંતો ની સાંગસત માાંઅકાલ પુરખ ના ચરણો માાં જોડાઈને રહે છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਤਿਰੜ ੈਸਤਭ ਧਰਮ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં રહીને મનુષ્ય બધાાં ધમો અને ફરજ ને સરખી રીત ેસમજી લે છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਕੇਵਲ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં ફક્ત અકાલ પુરખ ને બધી જગ્યાએ જોવ ેછે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਏ ਨਾਮ ਤਨਧਾਨ ॥ 

સાધુઓની સાંગસત માાં મનુષ્ય નામરૂપી ખજાનો શોધી લે છે 

ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਿਾਨ ॥੪॥ 

હે નાનક! હુાં સાધુ જનોન ેકુરબાન થઇ જાઉાં  છુાં  ।।૪।। 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 

ગુરુ ચરણોની સાંગસત માાં રહીને મનુષ્ય પોતાની પોતાના બધાાં સવકારો થી બચીને પાર થઈ 

જાય છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਸਾਜਨ ਮੀਿ ਕੁਟੁੰਿ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥ 

ગુરુ ચરણોની સાંગસત માાં પોતાના સજ્જન સમત્ર અને પસરવારને પણ તારી લે છે 

ਸਾਧੂ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਸ ੋਧਨੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં મનુષ્ય તે ધનને પ્રાપ્ત કરી લે છે 

ਤਜਸੁ ਧਨ ਿੇ ਸਭੁ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ॥ 

જ ેધન મળવાથી દરકે મનુષ્ય મશહૂર બની જાય છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ॥ 

સાધુ-સાંતો ની સાંગસત માાં રહેવાથી ધમણરાજ પણ સેવા કર ેછે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰਿੇਵਾ ॥ 

ગુરુ ચરણોની સાંગતમાાં દેવતાઓ પણ શોભા કર ેછે પાપ દૂર થઈ જાય છે 
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ਸਾਧੂ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ਲਾਇਨ ॥ 

ગુરુ ચરણોની સાંગતમાાં પાપ દૂર થઈ જાય છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਅੁੰਤਮਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥ 

કારણકે સાંતો ની સાંગસત માાં અમર કરવાવાળા ગુણ મનુષ્ય ગાય છે  

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਸਰਿ ਥਾਨ ਗੁੰਤਮ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં રહીને બધી જગ્યાએ પહોાંચબની જાય છે (ઉાંચી આસત્મક અવસ્થા 

આવી જાય છે) 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਸਫਲ ਜਨੁੰ ਮ ॥੫॥ 

હે નાનક! સાધુની સાંગતમાાં રહીનેમાનવ જનમ નુાં ફળ મળી જાય છે ।।૫।। 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥ 

સાધુ-સાંતો ની સાંગસત માાં રહીને તપ વગેર ેમાાં તપવાની આવશ્યકતા નથી રહેતી 

ਿਰਸਨੁ ਭੇਟਿ ਹੋਿ ਤਨਹਾਲ ॥ 

કારણ કે તેમના દશણન કરીને હૃદય ખીલી જાય છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਕਲੂਖਿ ਹਰੈ ॥ 

ગુરુ ચરણોની સાંગસત માાં મનુષ્ય પોતે પોતાના પાપોનો નાશ કરી લે છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਨਰਕ ਪ੍ਰਹਰੈ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં આવી રીત ેનકણમાાં જવાથી બચી જાય છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹੇਲਾ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં રહીને મનુષ્ય ની ઈચ્છાખતમ થઇ જાય છે એવુાં નથી 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਤਿਛੁਰਿ ਹਤਰ ਮੇਲਾ ॥ 

ગુરુ ચરણોની સાંગસત માાં તે જ ેઇચ્છા કર ેછે તે તેને મળી જાય છે 

ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં રહીને મનુષ્ય આ લોકમાાં પણ અને પરલોકમાાં પણ સુખી થઈ જાય છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਨ ਤਿਰਥਾ ਜਾਵੈ ॥ 

અને પ્રભ ુથી અલગ થઈને તેમાાં જ સમાઈ જાય છે 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਸਾਧ ਤਰਿ ਿਸ ੈ॥ 

અકાલ પુરખ સાંત જનોના હૃદયમાાં વસ ેછે 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ੈਸਾਧ ਸੁਤਨ ਰਸੈ ॥੬॥ 

હે નાનક! મનુષ્ય સાધુ જનોના ઉપદેશ સાાંભળીને સવકારોથી બચી જાય છે ।।૬।। 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

હુાં ગુરુચરણની સાંગસત માાં રહીનેપ્રભુનુાં નામ સાાંભળુાં 
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ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

ગુરુચરણની સાંગસત માાં પ્રભુના ગુણ ગાઉાં  આ મારી કામના છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਨ ਮਨ ਿੇ ਤਿਸਰੈ ॥ 

સાંતો ની સાંગસત માાં રહીને પ્રભ ુમનથી ભુલાતા નથી 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਸਰਪ੍ਰ ਤਨਸਿਰੈ ॥ 

સાધુ-સાંતો ની સાંગસત માાં મનુષ્ય સવકારોથી બચીને નીકળી જાય છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭੁ ਮੀਠਾ ॥ 

ભલા લોકોની સાંગત માાં રહેવાથી પ્રભ ુપ્યારા લાગવા માાંડે છે 

ਸਾਧੂ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਘਤਟ ਘਤਟ ਡੀਠਾ ॥ 

સાધુ-સાંતો ની સાંગસત માાં દરકે શરીરમાાં તે જ દેખાઈ દેવા લાગે છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਭਏ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

સાધુ સાંગસત કરવાથીઆપણે પ્રભુના આજ્ઞાકારી બની જઈએ છીએ 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਗਤਿ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ॥ 

સાધુ સાંગસત કરવાથી આપણી આસત્મક અવસ્થા સુધરી જાય છે 

ਸਾਧ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਤਮਟ ੇਸਤਭ ਰੋਗ ॥ 

સાંત જનોની સોબતમાાં સવકાર અને બીજા બધા રોગ મટી જાય છે 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੁੰਜੋਗ ॥੭॥ 

હે નાનક! ઘણાાં ભાગ્યથી સાધુ ની સાંગસત મળે છે ।।૭।। 

ਸਾਧ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਿੇਿ ਨ ਜਾਨਤਹ ॥ 

સાધુ ની મસહમા વેદ પણ નથી જાણતા 

ਜੇਿਾ ਸੁਨਤਹ ਿੇਿਾ ਿਤਖਆਨਤਹ ॥ 

તે જટેલુાં સાાંભળે છે એટલુાં જ બયાન કર ેછે પણ સાધુની મસહમા વણણન ની બહાર છે 

ਸਾਧ ਕੀ ਉਪ੍ਮਾ ਤਿਹੁ ਗੁਿ ਿੇ ਿਤੂਰ ॥ 

સાધુ ની સમાનતા ત્રણ ગુણોથી ઉપર છે 

ਸਾਧ ਕੀ ਉਪ੍ਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪ੍ੂਤਰ ॥ 

સાધુ ની સમાનતા તે પ્રભુની સાથ ેજ થઈ શકે જ ેસવણવ્યાપક છે 

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੁੰਿ ॥ 

સાધુ ની શોભા નો અાંદાજ લગાવી ન શકાય સદાય  

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਿਾ ਿੇਅੁੰਿ ॥ 

તે અનાંત છે તેને અનાંત જ કહી શકીએ 
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ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਿੇ ਊਚੀ ॥ 

સાધુ ની શોભાતો બધાાંની શોભાથી ખૂબ જ ઊાં ચી છે  

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਿੇ ਮਚੂੀ ॥ 

સાધુ ની શોભાતો બધાાંની શોભાથી ખુબજ મોટી છે 

ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

સાધુ ની શોભા સાધુ ઉપર જ સારી લાગે છે 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਿ ੁਨ ਭਾਈ ॥੮॥੭॥ 

હે નાનક! હે ભાઈ! સાધુ અને પ્રભુમાાં કોઈ જ ફરક નથી ।।૮।।૭।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਮਤਨ ਸਾਚਾ ਮੁਤਖ ਸਾਚਾ ਸਇੋ ॥ 

જ ેમનુષ્યના મનમાાં સદા સસ્થર રહેવાવાળા પ્રભુ વસ ેછે જ ેમોઢાથી પણ તે પ્રભુને જ જાં પે છે 

ਅਵਰੁ ਨ ਪ੍ੇਖੈ ਏਕਸੁ ਤਿਨੁ ਕੋਇ ॥ 

જ ેમનુષ્ય એક અકાલ પુરખ સસવાયક્યાાંય પણ કોઈને પણ નથી જોતો 

ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਿ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਹੋਇ ॥੧॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્ય આ ગુણોને કારણે બ્રહ્મજ્ઞાની થઈ જાય છે ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਤਨਰਲੇਪ੍ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્ય સવકારો થી સદાય બેદાગ રહે છે 

ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਤਹ ਕਮਲ ਅਲੇਪ੍ ॥ 

જવેી રીત ેપાણીમાાં ડૂબેલુાં કમળનુાં ફૂલ કીચડ થી સાફ રહે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਤਨਰਿੋਖ ॥ 

તેવી રીત ેબ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્ય બધાાં પાપો ને જલાવી દે છે પાપો થી બચીને રહે છે 

ਜੈਸੇ ਸੂਰੁ ਸਰਿ ਕਉ ਸੋਖ ॥ 

જવેી રીત ેસૂયણ બધા જ રસોને સૂકવી નાખે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਤਿਰਸਤਟ ਸਮਾਤਨ ॥ 

તેવી જ રીત ેબ્રહ્મજ્ઞાની ની નજર બધા માટેએક જ જવેી હોય છે કોઈ સારુાં  કહે અથવા 

ખરાબ 

ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੁੰਕ ਕਉ ਲਾਗੈ ਿੁਤਲ ਪ੍ਵਾਨ ॥ 

જવેી રીત ેહવા રાજા અને કાંગાળ બાંને માટે એક જ જવેી હોય છે 
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ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰਜੁ ਏਕ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્યમાાં એક તાર જ કાયમ રહે છે 

ਤਜਉ ਿਸੁਧਾ ਕੋਊ ਖੋਿੈ ਕੋਊ ਚੁੰਿਨ ਲੇਪ੍ ॥ 

જવેી રીત ેધરતીને કોઈ ખોદે છે કોઈ ચાંદનનો લેપ કર ેછે પણ ધરતી ને તેનાથી કોઇ જ ફરક 

નથી પડતો 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ॥ 

તેવી રીત ેબ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્યનુાં પણ એવુાં જ છે 

ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਪ੍ਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਭਾਉ ॥੧॥ 

હે નાનક! જમે આગ નો કુદરતી સ્વભાવદરકે વસ્તુનો મેલ બાળી નાખવાનો છે ।।૧।। 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਤਨਰਮਲ ਿੇ ਤਨਰਮਲਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્ય પણઅાંદરથી મહા સનમણળ થઈ જાય છે 

ਜੈਸੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ॥ 

જવેી રીત ેપાણી મેલુાં નથી રહી શકતુાં તે બાષ્પ બનીને ફરીથી સાફ અન ેસાફ થતુાં રહે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਮਤਨ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 

તેવી રીતેબ્રહ્મજ્ઞાની ના મનમાાં પણ એક રોશની થઈ જાય છેકે પ્રભ ુબધી જગ્યાએ મોજુદ છે 

ਜੈਸੇ ਧਰ ਊਪ੍ਤਰ ਆਕਾਸੁ ॥ 

જવેી રીત ેધરતીની ઉપર આકાશ બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਤਮਿਰ ਸਿਰੁ  ਸਮਾਤਨ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ને માટે સજ્જન અને વેરી એક જ જવેા બની જાય છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਤਭਮਾਨ ॥ 

તેની અાંદર અહાંકાર નથી કે આપણ ેખરાબ ની સાથે ખરાબ અને સારાાં ની સાથ ેસારો 

વ્યવહાર કરીએ અથવા હિણ અને શોક પણ તેની અાંદર નથી રહેતો 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਊਚ ਿੇ ਊਚਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની આસત્મક અવસ્થામાાં સૌથી ઊાં ચો છે 

ਮਤਨ ਅਪ੍ਨੈ ਹੈ ਸਭ ਿੇ ਨੀਚਾ ॥ 

અને પોતાના મનમાાંપોતાની જાતને સૌથી નીચો જાણે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ॥ 

તે મનુષ્ય બ્રહ્મજ્ઞાની બની જાય છે 

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਆਤਪ੍ ਕਰੇਇ ॥੨॥ 

હે નાનક! જનેે પ્રભ ુખુદ બ્રહ્મજ્ઞાની બનાવ ેછે ।।૨।। 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્ય બધાનાાં જ પગની રાખ જવેો થઇને રહે છે 
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ਆਿਮ ਰਸੁ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની એ આસત્મક આનાંદ ઓળખી લીધો છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਊਪ੍ਤਰ ਮਇਆ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની બધાાં જ ઉપર ખુશ રહે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਿੇ ਕਛੁ ਿੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ॥ 

અને ત ેકોઈપણ બુરા કામ નથી કરતો 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਸਮਿਰਸੀ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની સદા બધી તરફ એક જ જવેી નજરથી જુએ છે  

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਿਰਸੀ ॥ 

તેની નજરમાાં તે સમજ ેછે કે બધાની ઉપર અમૃતની વિાણ થાય છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਿੁੰਧਨ ਿੇ ਮੁਕਿਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની માયાનાાં બાંધનોથી આઝાદ હોય છે અને તેનુાં જીવન સવકારો વગરનુાં હોય છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਜੁਗਿਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની નુાં આસત્મક જીવન તેનો આશરો છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਤਗਆਨ ॥ 

બ્રહ્મનુાં જ્ઞાન બ્રહ્મજ્ઞાની નો ખોરાક છે 

ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਿਰਹਮ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥ 

હે નાનક! બ્રહ્મજ્ઞાની ની સાથ ેઅકાલ પુરખ હાંમેશા જોડાયેલો રહે છે ।।૩।। 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਏਕ ਊਪ੍ਤਰ ਆਸ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની અકાલ પુરખ ઉપર જ આશા રાખે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਿਨਾਸ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ની ઉચ્ચ આસત્મક અવસ્થાનો કયારયે પણ નાશ નથી થતો 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਿੀ ਸਮਾਹਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ના હૃદય માાં પોતે ગરીબ જવેો બની ને જ રહે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਪ੍ਰਉਪ੍ਕਾਰ ਉਮਾਹਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની બીજાની ભલુાં કરવામાાં જ હાંમેશાાં આનાંસદત રહે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੁੰਧਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ના મનમાાં માયાની જાંજાળ વ્યાપ્ત નથી રહેતી 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਲੇ ਧਾਵਿੁ ਿੁੰਧਾ ॥ 

કારણ કે બ્રહ્મજ્ઞાની મન ભટકતુાં નથી અને તેનુાં મન માયા તરફ નથી રહેતુાં 
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ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਸੁ ਭਲਾ ॥ 

જ ેકાાંઈ પણ પ્રભ ુકર ેછે બ્રહ્મજ્ઞાની માટે તે બધુાં જ ભલુાં જ છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ॥ 

આવી રીત ેબ્રહ્મજ્ઞાનીનો માનવ જનમ એકદમ કામયાબ નીવડે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੁੰਤਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ની સાંગસત માાં બધાાંનો બેડો પાર થઈ જાય છે 

ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਜਪ੍ੈ ਸਗਲ ਸੁੰਸਾਰੁ ॥੪॥ 

હે નાનક! બ્રહ્મજ્ઞાની દ્વારા આખુાં જગત પ્રભુના નામનો જાપ કરવામાાં લાગી પડે છે ।।૪।। 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਏਕੈ ਰੁੰਗ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ના હૃદય માાં સદાય એક અકાલ પુરખ નો પ્રેમ વસ ેછે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਿਸੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁੰਗ ॥ 

એટલે તો પ્રભ ુબ્રહ્મજ્ઞાની ના અાંગેઅાંગ માાં રહે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ના મનમાાં પ્રભ ુનુાં નામ જ ટકેલુાં રહે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਵਾਰੁ ॥ 

અને એ નામ જ બ્રહ્મજ્ઞાનીનો પસરવાર છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿਾ ਸਿ ਜਾਗਿ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની સદાય સવકારોના હુમલાથી સાવધાન રહે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਅਹੁੰਿੁਤਧ ਤਿਆਗਿ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની’હુાં ’ ‘હુાં ’ કરવાવાળી બુસિ નો ત્યાગ કરી દે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਮਤਨ ਪ੍ਰਮਾਨੁੰ ਿ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની નુાં મન ઊાં ચા સુખનુાં માસલક બની જાય છે અને તેના મનમાાં સદાય અકાલ પુરખ 

વસ ેછે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਘਤਰ ਸਿਾ ਅਨੁੰ ਿ ॥ 

એટલે તો બ્રહ્મજ્ઞાનીના હૃદય રૂપી ઘરમાાં હાંમેશાાં ખુશી ખડકાઈ જાય છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਨਵਾਸ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્ય સુખ અને શાાંસતમાાં જ રહે છે 

ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਿਨਾਸ ॥੫॥ 

હે નાનક! બ્રહ્મજ્ઞાની ની આ ઊાં ચી અવસ્થાનો કયારયે નાશ નથી થતો।।૫।। 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਿਰਹਮ ਕਾ ਿੇਿਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની મનુષ્ય અકાલ પુરખ ની જાણવા વાળો બની જાય છે 
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ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਏਕ ਸੁੰਤਗ ਹੇਿਾ ॥ 

અને બ્રહ્મજ્ઞાની એક પ્રભુની સાથ ેજ પ્રેમ કરવા લાગે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਹੋਇ ਅਤਚੁੰਿ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની નુાં મન સદાય સચાંતા વગરનુાં રહે છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮੁੰਿ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાનીના ઉપદેશ પણ લોકોને પસવત્ર કરવાવાળા હોય છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਤਜਸੁ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਆਤਪ੍ ॥ 

પણ ત ેમનુષ્ય બ્રહ્મજ્ઞાની બને છે જનેે પ્રભ ુપોતે જ બ્રહ્મજ્ઞાની બનાવ ેછે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਿਡ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની નુાં નામ તેની મસહમા ખૂબ જ મોટી છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਿਰਸੁ ਿਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਈਐ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ના દશણન ભાગ્યવાન ને જ પ્રાપ્ત થાય છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਿਤਲ ਿਤਲ ਜਾਈਐ ॥. 

બ્રહ્મજ્ઞાની ઉપર સદાય હુાં કુરબાન થઇ જાઉાં  છુાં  

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਖੋਜਤਹ ਮਹੇਸੁਰ ॥ 

સશવ અને બીજા બધા દેવો પણ બ્રહ્મજ્ઞાની ને શોધતા ફર ેછે 

ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ॥੬॥ 

હે નાનક! અકાલ પુરખ સ્વયાં જ બ્રહ્મજ્ઞાની નુાં રૂપ છે ।।૬।। 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾਤਹ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ના ગુણો નુાં મૂલ્ય ન થઈ શકે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

બધાાં જ ગુણો બ્રહ્મજ્ઞાની ની અાંદર છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਭੇਿ ੁ॥ 

કયો મનુષ્ય બ્રહ્મજ્ઞાની ની સજાંદગી નો ભેદ પામી શકે છે? 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਿਾ ਅਿੇਸੁ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ની સામે હાંમેશા નમીને ને રહેવુાં એ જ બરાબર છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਤਥਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖ੍੍ਰੁ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ની મસહમા નો અડધો અક્ષર પણ વણણવી ન શકાય  

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਰਿ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની બધાાં જ જીવો માટે પજૂ્ છે 
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ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਮਤਿ ਕਉਨੁ ਿਖਾਨੈ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ના ઊાં ચા જીવન નો અાંદાજ કોણ લગાડી શકે? 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਗਤਿ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥ 

તેના મનની ઉચ્ચ સસ્થસત ને તો ફક્ત બ્રહ્મજ્ઞાની જ જાણી શકે છે  

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਅੁੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਰੁ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ના ગુણોની કોઈ સીમા નથી 

ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੭॥ 

હે નાનક! સદાય બ્રહ્મજ્ઞાની ના ચરણો માાં પડ્યો રહે ।।૭।। 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਕਰਿਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની આખા જગતને બનાવવા વાળો છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਿ ਜੀਵੈ ਨਹੀ ਮਰਿਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની સદાય જીસવત છે ક્યારયે જનમ મરણના ફેરામાાં નથી આવતો 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਮੁਕਤਿ ਜੁਗਤਿ ਜੀਅ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની મુસક્તની રાહ બતાવવા વાળો ઉચ્ચ આધ્યાસત્મક જીવન દેવાવાળો છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੁਰਖੁ ਤਿਧਾਿਾ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની જ પૂણણ છે, તે બધી યોજના બનાવવા વાળો છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની અનાથો નો નાથ છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਊਪ੍ਤਰ ਹਾਥੁ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની બધાાંની સહાયતા કર ેછે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ ॥ 

સારા દેખાવા વાળા જગતમાાં બ્રહ્મજ્ઞાની થી ફક્ત પોતાનો છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਆਤਪ੍ ਤਨਰੁੰਕਾਰੁ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની તો પ્રત્યક્ષ સ્વયાં ઈશ્વર છે 

ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਿਨੀ ॥ 

બ્રહ્મજ્ઞાની ની મસહમા કોઈ બ્રહ્મજ્ઞાની જ કરી શકે 

ਨਾਨਕ ਿਰਹਮ ਤਗਆਨੀ ਸਰਿ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥ 

હે નાનક! બ્રહ્મજ્ઞાની બધાાં જીવોનો માસલક છે ।।૮।।૮।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 
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ਉਤਰ ਧਾਰੈ ਜੋ ਅੁੰਿਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

જ ેહૃદયમાાં નામ સ્થાસપત કર ેછે 

ਸਰਿ ਮੈ ਪ੍ੇਖੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥ 

જઓે બધામાાં ભગવાનને વળગીને જુએ છે 

ਤਨਮਖ ਤਨਮਖ ਠਾਕੁਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥ 

અને જ ેદરકે ક્ષણે ગુરુને આદર આપે છે 

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਅਪ੍ਰਸੁ ਸਗਲ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥੧॥ 

હે નાનક! તે જ અસલમાાં અસ્પૃશ્ય રહી શકે છે અને તે બધાાં જ જીવો ને સાંસાર સમુદ્ર માાંથી 

તારી લ ેછે ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਤਮਤਥਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਪ੍ਰਸ ॥ 

જ ેમનુષ્યની જીભને ખોટુાં અડતુ પણ નથી  

ਮਨ ਮਤਹ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਨਰੁੰਜਨ ਿਰਸ ॥ 

જ ેમાણસ માણસ સદાય પોતાના હૃદયમાાં અકાલ પુરખ ના દશણન ની તમન્ના રાખ ેછે 

ਪ੍ਰ ਤਿਰਅ ਰੂਪ੍ੁ ਨ ਪ੍ੇਖੈ ਨੇਿਰ ॥ 

જ ેપરાઈ સ્ત્રી ની યુવાની ને પોતાની આાંખોથી નથી જોતા 

ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੁੰਿਸੁੰਤਗ ਹੇਿ ॥ 

ભલા મનુષ્યોની સેવા કર ેછે અને સાંત લોકોની સાંગસતમાાં પ્રીસત રાખ ેછે 

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਤਨੁੰ ਿਾ ॥ 

જ ેકાનથી કોઈની પણ સનાંદા નથી સાાંભળતા 

ਸਭ ਿ ੇਜਾਨੈ ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਮੁੰਿਾ ॥ 

પરાંતુ બધાાંથી વધાર ેપોતાને ખરાબ સમજ ેછે 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਤਿਤਖਆ ਪ੍ਰਹਰੈ ॥ 

જ ેગુરુની મહેરબાની થી મનના પ્રભાવથી દૂર રહી શકે છે 

ਮਨ ਕੀ ਿਾਸਨਾ ਮਨ ਿੇ ਟਰ ੈ॥ 

અને જનેા મન ની વાસના મનમાાંથી તૂટી જાય છે 

ਇੁੰਿਰੀ ਤਜਿ ਪ੍ੁੰਚ ਿੋਖ ਿੇ ਰਹਿ ॥ 

જ ેપોતાની ઇસનદ્રયોને વશમાાં રાખીને કામ આસદક પાાંચ સવકારોથી બચેલો રહે છે 

ਨਾਨਕ ਕੋਤਟ ਮਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪ੍ਰਸ ॥੧॥ 

હે નાનક! કરોડોમાાં પણ એવા કોઈ સવરલા મનુષ્ય ને અસ્પૃશ્ય કહી શકાય ।।૧।। 
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ਿੈਸਨੋ ਸੋ ਤਜਸੁ ਊਪ੍ਤਰ ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ॥ 

સાચુાં વૈષ્ણવ તે જ છે જનેા ઉપર પ્રભ ુપોતે પ્રસન્ન થાય છે 

ਤਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਿੇ ਹੋਇ ਤਭੁੰਨ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુની માયા ના અસરથી બેદાગ છે 

ਕਰਮ ਕਰਿ ਹੋਵੈ ਤਨਹਕਰਮ ॥ 

જ ેધમણના કામ કરતા કરતા આ કામોના ફળની ઇચ્છા નથી રાખતો 

ਤਿਸੁ ਿੈਸਨੋ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਧਰਮ ॥ 

તે જ સાચો વૈષ્ણવ છે તે વૈષ્ણવ નો ધમણ પણ પસવત્ર છે 

ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਿਾਛੈ ॥ 

અને કોઈ પણ ફળની ઇચ્છા નથી કરતો 

ਕੇਵਲ ਭਗਤਿ ਕੀਰਿਨ ਸੁੰਤਗ ਰਾਚੈ ॥ 

જ ેમનુષ્ય ધ્યાન ભસક્ત અને કીતણનમાાં જ મસ્ત રહે છે 

ਮਨ ਿਨ ਅੁੰਿਤਰ ਤਸਮਰਨ ਗੋਪ੍ਾਲ ॥ 

જનેા મન અને તનમાાં પ્રભુનુાં સ્મરણ આવીને વસી ગયુાં છે 

ਸਭ ਊਪ੍ਤਰ ਹੋਵਿ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ॥ 

જ ેબધા જ જીવો ઉપર દયા કર ેછે 

ਆਤਪ੍ ਤਿਰੜੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਾਵੈ ॥ 

જ ેપ્રભુના નામ ને પોતાની અાંદર સસ્થર રાખ ેછે અને બીજા લોકોની પાસે પણ નામ જપાવે 

છે 

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਿੈਸਨੋ ਪ੍ਰਮ ਗਤਿ ਪ੍ਾਵੈ ॥੨॥ 

હે નાનક! એવો વૈષ્ણવ ઉચ્ચ સ્થાનને હાાંસલ કર ેછે ।।૨।। 

ਭਗਉਿੀ ਭਗਵੁੰਿ ਭਗਤਿ ਕਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

ભગવાન નો અસલી ઉપાસક તે છે જનેા હૃદયમાાં ભગવાનની ભસક્ત નો પ્રેમ છે  

ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਿਸੁਟ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥ 

અને ત ેબધાાં બુરા કામ કરવાવાળા ની સાંગસત ત્યાગી દે છે 

ਮਨ ਿ ੇਤਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮੁ ॥ 

જનેા મનમાાંથી બધો જ વહેમ મટી જાય છે 

ਕਤਰ ਪ੍ੂਜੈ ਸਗਲ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ॥ 

જ ેઅકાલ પુરખ ને બધી જગ્યાએ મોજુદ જાણીને પજૂ ેછે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਪ੍ਾ ਮਲੁ ਖੋਵ ੈ॥ 

જ ેગુરુ ચરણોની સાંગતમાાં રહીને પાપના મેલ મનમાાંથી દૂર કરી દે છે 

SikhBookClub.com 49 



ਤਿਸੁ ਭਗਉਿੀ ਕੀ ਮਤਿ ਊਿਮ ਹੋਵੈ ॥ 

તે ભગવાન ભક્તની બુસિ સવોચ્ચ બને છે 

ਭਗਵੁੰਿ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰੈ ਤਨਿ ਨੀਤਿ ॥ 

જ ેસનત્ય પ્રેમ અને ભસક્તથી ભગવાનનુાં સ્મરણ કર ેછે 

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਰਪ੍ੈ ਤਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 

જ ેપ્રભુને ના પ્રેમમાાં પોતાનુાં મન અને તન કુરબાન કરી દે છે 

ਹਤਰ ਕ ੇਚਰਨ ਤਹਰਿੈ ਿਸਾਵੈ ॥ 

જ ેપ્રભુના ચરણોને પોતાના હૃદયમાાં વસાવી લે છે 

ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਉਿੀ ਭਗਵੁੰਿ ਕਉ ਪ੍ਾਵੈ ॥੩॥ 

હે નાનક! એવા ભક્તો ભગવાનને પામી લે છે ।।૩।। 

ਸੋ ਪ੍ੁੰਤਡਿੁ ਜ ੋਮਨੁ ਪ੍ਰਿੋਧ ੈ॥ 

સાચા પાંસડત તે છે જ ેપોતાના મનને સશક્ષા આપ ેછે 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਿਮ ਮਤਹ ਸੋਧੈ ॥ 

અને પ્રભુના નામને પોતાના મનની અાંદર શોધ કર ેછે 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ਪ੍ੀਵੈ ॥ 

જ ેરામ નામ નો રસ પીવ ેછે 

ਉਸੁ ਪ੍ੁੰਤਡਿ ਕੈ ਉਪ੍ਿੇਤਸ ਜਗੁ ਜੀਵੈ ॥ 

તે પાંસડત ના ઉપદેશ થી આખાય સાંસારને આધ્યાસત્મક જીવન પ્રાપ્ત થાય છે  

ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਤਹਰਿੈ ਿਸਾਵੈ ॥ 

તે અકાલ પુરખ ની મસહમા ની વાતો પોતાના હૃદયમાાં વસાવે છે 

ਸੋ ਪ੍ੁੰਤਡਿੁ ਤਫਤਰ ਜੋਤਨ ਨ ਆਵੈ ॥ 

તે પાંસડત ફરીથી જનમ મરણના ફેરામાાં નથી આવતો 

ਿੇਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਿ ਿੂਝੈ ਮੂਲ ॥ 

જ ેવેદ પુરાણ શ્રુસત બધા જ ધમણ પુસ્તકો ના મૂળ પ્રભુને સમજ ેછે 

ਸੂਖਮ ਮਤਹ ਜਾਨੈ ਅਸਥੂਲੁ ॥ 

જ ેએ જાણે છે કે આ આખુાં દ્રશ્યમાન જગતઅદ્રશ્ય પ્રભ ુના આશર ેછે 

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਿੇ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ॥ 

જ ેબ્રાહ્મણ ક્ષસત્રય વૈશ્ય અને શૂદ્ર ચાર ેજાસતઓને સશક્ષા આપે છે 

ਨਾਨਕ ਉਸੁ ਪ੍ੁੰਤਡਿ ਕਉ ਸਿਾ ਅਿੇਸੁ ॥੪॥ 

હે નાનક! તે પાંસડત ની સામે અમ ેસદાય નતમસ્તક છીએ ।।૧૪।। 
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ਿੀਜ ਮੁੰਿਰੁ  ਸਰਿ ਕੋ ਤਗਆਨੁ ॥ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਮਤਹ ਜਪ੍ੈ ਕੋਊ ਨਾਮੁ ॥ 

પ્રભુનામ આ બધા જ માંત્રોનો મૂળ માંત્ર છે અને બધા જ જ્ઞાનનો દાતા છે; બ્રાહ્મણ ક્ષસત્રય 

વૈશ્ય અને શૂદ્ર ચારયે જાસતઓમાાંથી કોઈ પણ મનુષ્ય પ્રભુના નામનો જાપ કરીને જોઈ લે 

ਜੋ ਜੋ ਜਪ੍ ੈਤਿਸ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ 

જ ેજ ેમનુષ્ય નામ જપે છે તેની સજાંદગી ઊાં ચી થઈ જાય છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 

પણ કોઈ સવરલા મનુષ્ય જ ની સાંતો ની સાંગસત માાં રહીને તેને હાાંસલ કરી શકે છે 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਅੁੰਿਤਰ ਉਰ ਧਾਰੈ ॥ 

પ્રભ ુની મહેર તેના હૃદયમાાં ટકાવી દે છે 

ਪ੍ਸੁ ਪ੍ਰੇਿ ਮੁਘਿ ਪ੍ਾਥਰ ਕਉ ਿਾਰੈ ॥ 

પશુ પ્રેત આત્મા મૂખણ પથ્થર ગમે તેવા સદલના મનુષ્ય હોય પણ બધાાંને પ્રભુ તારી દે છે 

ਸਰਿ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਿ ੁਨਾਮੁ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ બધાાં જ રોગો ની દવા છે 

ਕਤਲਆਿ ਰੂਪ੍ ਮੁੰਗਲ ਗੁਿ ਗਾਮ ॥ 

પ્રભુના ગુણગાન ગાવાથી સૌભાગ્ય અને સુખ મળે છે 

ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਿ ਤਕਿੈ ਨ ਪ੍ਾਈਐ ਧਰਤਮ ॥ 

પણ આ નામ કોઈ બીજી રીત ેઅથવા કોઈ ધાસમણક રીતી સરવાજ થી કરવાથી નથી મળતુાં 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਤਮਲੈ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਤਮ ॥੫॥ 

હે નાનક! આ નામ તે મનુષ્યોને જ મળે છે જનેા ભાગ્યમાાં પ્રભુની મહેરબાની લખી હોય છે 

।।૫।। 

ਤਜਸ ਕ ੈਮਤਨ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕਾ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

જનેા મનમાાં અકાલ પુરખ વસ ેછે 

ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਰਾਮਿਾਸੁ ॥ 

તે મનુષ્ય નુાં નામ સાચા અથણમાાં ‘રામદાસ’ પ્રભુનો સેવક છે 

ਆਿਮ ਰਾਮੁ ਤਿਸੁ ਨਿਰੀ ਆਇਆ ॥ 

તેને સવણ વ્યાપી પ્રભ ુદેખાઈ જાય છે 

ਿਾਸ ਿਸੁੰਿਿ ਭਾਇ ਤਿਤਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

દાસોના દાસ હોવાના સ્વભાવ થી તેણે પ્રભુને પામી લીધા છે 

ਸਿਾ ਤਨਕਤਟ ਤਨਕਤਟ ਹਤਰ ਜਾਨੁ ॥ 

જ ેમનુષ્ય સદાય પ્રભુને નજીકથી જાણે છે 

ਸੋ ਿਾਸੁ ਿਰਗਹ ਪ੍ਰਵਾਨੁ ॥ 

તે સેવક દરબારમાાં સ્વીકાર થઈ જાય છે 
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ਅਪ੍ੁਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਆਤਪ੍ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰੈ ॥ 

પ્રભ ુત ેસેવક ઉપર હાંમેશાપોતે પણ તેની કૃપા આપે છે 

ਤਿਸੁ ਿਾਸ ਕਉ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰੈ ॥ 

અને ત ેસેવકને સાચી સમજ આવી જાય છે 

ਸਗਲ ਸੁੰਤਗ ਆਿਮ ਉਿਾਸੁ ॥ 

આખા પસરવાર માાં રહેવા છતાાં પણ અાંદરથી તે સનમોહી થઈ જાય છે 

ਐਸੀ ਜੁਗਤਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮਿਾਸੁ ॥੬॥ 

હે નાનક! એવા જીવનની યુસક્તથી તે સાચા અથણમાાં રામદાસ બની જાય છે ।।૬।। 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਤਗਆ ਆਿਮ ਤਹਿਾਵੈ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુની મરજી ને મનમાાં મીઠી કરીને માને છે 

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ 

તે જીવતા જીવ મુક્ત કહેવાય છે 

ਿੈਸਾ ਹਰਖੁ ਿੈਸਾ ਉਸੁ ਸੋਗੁ ॥ 

તેને માટે ખુશી અથવા ગમ એક સમાન છે 

ਸਿਾ ਅਨੁੰ ਿ ੁਿਹ ਨਹੀ ਤਿਓਗੁ ॥ 

તેને સદા આનાંદમાાં જ રહે છે કારણ કે તેના હૃદયમાાં પ્રભુના ચરણોનો સવજોગ નથી 

ਿੈਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਿੈਸੀ ਉਸੁ ਮਾਟੀ ॥ 

સોનુ અને માટી પણ તે મનુષ્યને માટે એક બરાબર છે 

ਿੈਸਾ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਿੈਸੀ ਤਿਖੁ ਖਾਟੀ ॥ 

અમૃત અને કડવુાં ઝેર પણ તેને માટે એક સરખુાં છે 

ਿੈਸਾ ਮਾਨੁ ਿੈਸਾ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

કોઈ તેની સાથ ેઆદર નો વહેવાર કર ેઅથવા અહાંકારનો તે મનુષ્યને માટે એક સમાન છે 

ਿੈਸਾ ਰੁੰਕੁ ਿੈਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥  

કાંગાલ અને શહેનશાહ પણ તેની નજરમાાં એક બરાબર છે 

ਜੋ ਵਰਿਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤਿ ॥ 

જ ેકાાંઈ પણ પ્રભ ુકર ેછે તે તેના માટે સજાંદગીનો સાચો રસ્તો છે 

ਨਾਨਕ ਓਹੁ ਪ੍ੁਰਖੁ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ॥੭॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્ય જીસવત હોવા છતાાં પણ મુક્ત કહેવાય છે ।।૭।। 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ॥ 

બધી જગ્યાએ અકાલ પુરખ જ છે 
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ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਰਾਖ ੈਿੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਉ ॥ 

જ ેજ ેજગ્યાએ તે જીવને રાખ ેછે તેવુાં જ તેનુાં નામ પડી જાય છે 

ਆਪ੍ੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜੋਗੁ ॥ 

પ્રભ ુસ્વયમ જ બધુાં કરવાની તાકાત રાખ ેછે 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਤਨ ਹੋਗੁ ॥ 

જ ેપ્રભ ુને સારુાં  લાગે છે તે જ થાય છે 

ਪ੍ਸਤਰਓ ਆਤਪ੍ ਹੋਇ ਅਨਿ ਿਰੁੰਗ ॥ 

સજાંદગીની અનાંત લહેરો બનીને અકાલ પૂરક ખુદ જ બધી જગ્યાએ મોજુદ છે 

ਲਖ ੇਨ ਜਾਤਹ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੇ ਰੁੰਗ ॥ 

અકાલ પુરખની રમત નુ વણણન નથી થઈ શકતુાં 

ਜੈਸੀ ਮਤਿ ਿੇਇ ਿੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 

જવેી રીત ેની બુસિ તે આપે છે તેવી રોશની જીવની અાંદર થાય છે 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਕਰਿਾ ਅਤਿਨਾਸ ॥ 

અકાલ પુરખ સ્વયાં બધુાં જ કરવા વાળા છે 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਇਆਲ ॥ 

પ્રભ ુસદા મહેર કરવાવાળા છે 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥੮॥੯॥ 

હે નાનક! જીવ તેને સદા સ્મરણ કરીને ફૂલની જમે ખીલેલા રહે છે ।।૮।।૧।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਉਸਿਤਿ ਕਰਤਹ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੁੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਰਾਵਾਰ ॥ 

અનેક લોકો પ્રભુના ગુણ ના વખાણ કર ેછે પરાંતુ તેના ગુણો અનાંત છે 

ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਤਭ ਰਚੀ ਿਹੁ ਤਿਤਧ ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥੧॥  

હે નાનક! આ આખીયે સૃસષ્ટ પ્રભુએ કેટલીયે પ્રકાર ેઅને કેટલીય રીત ેબનાવેલી છે ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી।। 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਹੋਏ ਪ੍ੂਜਾਰੀ ॥ 

પ્રભુની રચેલી આ દુસનયામાાં કેટલાાંય કરોડો લોકો પજુારી છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਆਚਾਰ ਤਿਉਹਾਰੀ ॥ 

અને કેટલાાંય કરોડો ધાસમણક રીસત-સરવાજ કરવાવાળા છે 
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ਕਈ ਕੋਤਟ ਭਏ ਿੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ 

કેટલાાંય કરોડો લોકો તીથોના વાસી છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਨ ਭਰਮਤਹ ਉਿਾਸੀ ॥  

અને કેટલાાંય કરોડો જગતથી દૂર જઈને જાંગલોમાાં ફર ેછે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੇਿ ਕੇ ਸਰੋਿੇ ॥ 

કેટલાાંય કરોડો જીવ વેદને સાાંભળે છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਪ੍ੀਸੁਰ ਹੋਿੇ ॥ 

અને કેટલાાંય કરોડો મોટા મોટા તપસ્વી બનેલા છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਆਿਮ ਤਧਆਨੁ ਧਾਰਤਹ ॥ 

કેટલાાંય કરોડ મનુષ્ય પોતાની અાંદર ઈશ્વરનુાં ધ્યાન ધરીને બેઠા છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਕਤਿ ਕਾਤਿ ਿੀਚਾਰਤਹ ॥ 

અને કેટલાાંય કરોડ મનુષ્ય કસવઓની રચેલી કસવતા ઉપર સવચાર કર ેછે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਵਿਨ ਨਾਮ ਤਧਆਵਤਹ ॥ 

કેટલાાંયકરોડો લોકો પ્રભુના સનત્ય નવા નામનુાં સ્મરણ કર ેછે 

ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕਾ ਅੁੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥੧॥ 

પણ હે નાનક! તે કરતાર નો કોઈ પણ અાંત જ પામી નથી શકતા ।।૧।। 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਭਏ ਅਤਭਮਾਨੀ ॥ 

આ જગતની રચના માાં કરોડો અહાંકારી જીવ છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਅੁੰਧ ਅਤਗਆਨੀ ॥ 

કરોડો લોકો હદ દરજ્જાના જાસહલ છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਤਕਰਪ੍ਨ ਕਠੋਰ ॥ 

કરોડો મનુષ્ય કાંજૂસ અને પથ્થર સદલ છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਅਤਭਗ ਆਿਮ ਤਨਕੋਰ ॥ 

અને કેટલાય કરોડ અાંદરથી વાંસચત છે જ ેકોઈના દુુઃખ જોઈને ક્યારયે પલળતા નથી 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਰ ਿਰਿ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥ 

કરોડો લોકો બીજાનુાં ધન ચોર ેછે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਰ ਿਖੂਨਾ ਕਰਤਹ ॥ 

અને કરોડો બીજાની સનાંદા કર ેછે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮ ਮਾਤਹ ॥ 

કરોડો લોકો ધન કમાવા માટે મહેનત માાં લાગેલા છે 
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ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਰਿੇਸ ਭਰਮਾਤਹ ॥ 

અને કેટલાય કરોડ બીજા દેશોમાાં ભટકી રહ્ા છે 

ਤਜਿੁ ਤਜਿੁ ਲਾਵਹੁ ਤਿਿੁ ਤਿਿੁ ਲਗਨਾ ॥ 

હે પ્રભ!ુ જનેે જનેે તુાં વ્યસ્તતામાાં રાખ ેછે તે જીવ તેમજ લાગેલો છે 

ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਿਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥ 

હે નાનક! કતાણર ની રચના નો ભેદ ફક્ત કતાણર જ જાણે છે ।।૨।। 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਤਸਧ ਜਿੀ ਜਗੋੀ ॥ 

આ સૃસષ્ટની રચનામાાં કરોડો સસધ્ધો છે અને કામને વશ રાખવાવાળા કેટલાાં જોગી છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ॥ 

અને કરોડો રસ ભોગવાવાળા રાજાઓ છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ੁੰਖੀ ਸਰਪ੍ ਉਪ੍ਾਏ ॥ 

કરોડો પક્ષી અને સાપ પ્રભુએ પેદા કયાણ છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਾਥਰ ਤਿਰਖ ਤਨਪ੍ਜਾਏ ॥ 

અને કરોડો પથ્થરો અને વૃક્ષો ઉગાડયાાં છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਵਿ ਪ੍ਾਿੀ ਿੈਸੁੰਿਰ ॥ 

કરોડો હવા પાણી અને આગ છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੇਸ ਭੂ ਮੁੰਡਲ ॥ 

કરોડો દેશ અને કરોડો પૃથ્વી છે  

ਕਈ ਕੋਤਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਿਰ ॥ 

કેટલાય કરોડ ચાંદ્ર અને સૂયણ અને તારા છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੇਵ ਿਾਨਵ ਇੁੰਿਰ ਤਸਤਰ ਛਿਰ ॥ 

કરોડો દેવતાઓ અને ઈનદ્ર છે જનેા માથા ઉપર છત્ર છે 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਅਪ੍ਨੈ ਸੂਤਿ ਧਾਰੈ ॥ 

આ બધાાં જ જીવ જાંતુ અને પદાથોપ્રભુએ પોતાના હુકમ સૂત્રની અાંદર પરોવેલા છે 

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਤਨਸਿਾਰੈ ॥੩॥ 

હે નાનક! જ ેપ્રભુનેગમે છે તેને જ પ્રભ ુતારી લે છે ।।૩।। 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਰਾਜਸ ਿਾਮਸ ਸਾਿਕ ॥ 

કરોડો જીવ માયા ના ત્રણ ગુણ રજસ તમસ અને સત્વમાાં જ છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੇਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਤਸਤਮਰਤਿ ਅਰੁ ਸਾਸਿ ॥ 

કરોડો લોકો વેદ પુરાણ શ્રુસત અને શાસ્ત્ર વાાંચવા વાળા છે 
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ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਏ ਰਿਨ ਸਮੁਿ ॥ 

સમુદ્રમાાં કરોડો રત્ન પેદા થયેલા છે  

ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੁੰਿ ॥ 

અને કેટલાાંય પ્રકારના જીવજાંતુ બનાવી દીધા છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਏ ਤਚਰ ਜੀਵੇ ॥ 

કરોડો જીવ લાાંબી ઉાંમરવાળા પેદા થયા છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਤਗਰੀ ਮੇਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵੇ ॥ 

કરોડો સોનાના મેરુ પવણત બની ગયા છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਜਖ੍੍ ਤਕੁੰਨਰ ਤਪ੍ਸਾਚ ॥ 

કરોડો યક્ષ સકન્નર અને રાક્ષસ છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਭੂਿ ਪ੍ਰੇਿ ਸੂਕਰ ਤਮਰਗਾਚ ॥ 

અને કરોડો ભૂતપ્રેત,અને કરોડો ડુક્કર અને સસાંહ છે 

ਸਭ ਿ ੇਨੇਰੈ ਸਭਹੂ ਿੇ ਿਤੂਰ ॥ 

પ્રભ ુઆ બધાાંની નજીક પણ છે અને દૂર પણ છે 

ਨਾਨਕ ਆਤਪ੍ ਅਤਲਪ੍ਿੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪ੍ੂਤਰ ॥੪॥ 

હે નાનક! પ્રભ ુબધી જગ્યાએ વ્યાપક પણ છે અને સનલેપ પણ છે ।।૪।। 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਾਿਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ॥ 

કરોડો જીવ પાતાળમાાં વસવાવાળા છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਨਵਾਸੀ ॥ 

અને કરોડો નકણ  અને સ્વગણમાાં વસ ેછે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਜਨਮਤਹ ਜੀਵਤਹ ਮਰਤਹ ॥ 

કરોડો જીવ પેદા થાય છે અને કરોડો જીવ મરી જાય છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਹੁ ਜੋਨੀ ਤਫਰਤਹ ॥ 

અને કરોડો જીવ કેટલી યોસનઓમાાં ભટકી રહ્ા છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿੈਠਿ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

કરોડો જીવ બેઠાાં બેઠાાં ખાય છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਘਾਲਤਹ ਥਤਕ ਪ੍ਾਤਹ ॥ 

અને કરોડો એવા છે જ ેખાવાને માટે મહેનત કર ેછે અને થાકીને તૂટી જાય છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਏ ਧਨਵੁੰਿ ॥ 

કરોડો જીવ પ્રભ ુએ ધનવાન બનાવ્યા છે 
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ਕਈ ਕੋਤਟ ਮਾਇਆ ਮਤਹ ਤਚੁੰਿ ॥ 

અને કરોડો એવા છે જનેે માયા ની સચાંતા લાગેલી છે 

ਜਹ ਜਹ ਭਾਿਾ ਿਹ ਿਹ ਰਾਖ ੇ॥ 

જ્ાાં ત ેઇચ્છે છે તે જીવો ને ત્યાાં રાખ ેછે 

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ॥੫॥ 

હે નાનક! દરકે વાત પ્રભુએ પોતાના હાથમાાં જ રાખી છે ।।૫।। 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਭਏ ਿੈਰਾਗੀ ॥ 

આ રચનામાાં કરોડો જીવ વૈરાગી છે 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁੰਤਗ ਤਿਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 

જ ેલોકો હાંમેશા અકાલ પુરખની સાથ ેજ જોડાયેલા રહે છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੁੰਿੇ ॥ 

કરોડો લોકો પ્રભુને શોધે છે 

ਆਿਮ ਮਤਹ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਲਹੁੰਿੇ ॥ 

અને પોતાની અાંદર અકાલ પુરખ ને શોધે છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਤਪ੍ਆਸ ॥ 

કરોડો જીવો ને પ્રભના દશણનની તમન્ના લાગી રહે છે 

ਤਿਨ ਕਉ ਤਮਤਲਓ ਪ੍ਰਭੁ ਅਤਿਨਾਸ ॥ 

તેમને અસવનાશી પ્રભુ મળી જાય છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਮਾਗਤਹ ਸਿਸੁੰਗੁ ॥ 

કરોડો મનુષ્ય સત્સાંગ માાંગે છે 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

તેમને અકાલ પુરખની સાથે પ્રેમ થઈ જાય છે 

ਤਜਨ ਕਉ ਹੋਏ ਆਤਪ੍ ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ॥ 

જનેી ઉપર પ્રભ ુસ્વયાં મહેરબાન થાય છે 

ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਸਿਾ ਧਤਨ ਧੁੰਤਨ ॥੬॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્ય સદા ભાગ્યશાળી છે ।।૬।। 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਖਾਿੀ ਅਰੁ ਖੁੰਡ ॥ 

ધરતીના નવ ખાંડ, ચાર ખૂણા થી કરોડો જીવ ઉત્પન્ન થયા છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਅਕਾਸ ਿਰਹਮੁੰਡ ॥ 

બધાાં જ આકાશ બ્રહ્માાંડમાાં કરોડો જીવ છે 
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ਕਈ ਕੋਤਟ ਹੋਏ ਅਵਿਾਰ ॥ 

કરોડો પ્રાણી પેદા થઈ રહ્ા છે 

ਕਈ ਜੁਗਤਿ ਕੀਨੋ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

કેટલીય રીત ેપ્રભુને જગતની રચના કરી છે 

ਕਈ ਿਾਰ ਪ੍ਸਤਰਓ ਪ੍ਾਸਾਰ ॥ 

પ્રભુએ કેટલીયે વાર જગતની રચના કરી છે 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਇਕੁ ਏਕੁੰਕਾਰ ॥ 

અને પછી તે સદાય એક સ્વયમ જ થઈ જાય છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਕੀਨੇ ਿਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 

પ્રભુએ કેટલાય પ્રકારના કરોડો જીવનને પેદા કયાણ છે 

ਪ੍ਰਭ ਿ ੇਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਤਿ ॥ 

જ ેપ્રભુએ પેદા થઈને પછી પ્રભુમાાં લીન થઈ જાય છે 

ਿਾ ਕਾ ਅੁੰਿੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕੋਇ ॥ 

તે પ્રભુનુાં અાંત કોઈ પણ નથી જાણતા 

ਆਪ੍ੇ ਆਤਪ੍ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੭॥ 

હે નાનક! તે પ્રભ ુપોતાના જવેો એક સ્વયમ જ છે ।।૭।। 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੇ ਿਾਸ ॥ 

આ જગતની રચના માાં કરોડો જીવ પ્રભુના સેવક છે 

ਤਿਨ ਹੋਵਿ ਆਿਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 

તેમની આત્માને પ્રભ ુનો પ્રકાશ થઈ જાય છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਿਿ ਕੇ ਿਿੇੇ ॥ 

કરોડો જીવ જગત ની અસસલયત અકાલ પૂરખ ને માને છે 

ਸਿਾ ਤਨਹਾਰਤਹ ਏਕ ੋਨੇਿਰੇ ॥ 

જ ેસદા એક પ્રભુને એક જ રીતેબધી જગ્યાએ જુએ છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਾਮ ਰਸੁ ਪ੍ੀਵਤਹ ॥ 

કરોડો લોકો પ્રભ ુનામ નો આનાંદ લે છે 

ਅਮਰ ਭਏ ਸਿ ਸਿ ਹੀ ਜੀਵਤਹ ॥ 

તે જનમ મરણ રસહત થઈને સદાય જીવે છે 

ਕਈ ਕੋਤਟ ਨਾਮ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥ 

કરોડો મનુષ્ય પ્રભુનામ ના ગુણ ગાય છે 
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ਆਿਮ ਰਤਸ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਮਾਵਤਹ ॥ 

તે આસત્મક આનાંદમાાં સુખમાાં અડોલ અવસ્થામાાં રહે છે 

ਅਪ੍ੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਰੇ ॥ 

પ્રભ ુપોતાના ભક્તોને યાદ રાખ ેછે 

ਨਾਨਕ ਓਇ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਕੇ ਤਪ੍ਆਰੇ ॥੮॥੧੦॥ 

કારણ કે હે નાનક! તે ભક્ત પ્રભુના પ્યારા હોય છે ।।૮।।૧૦।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਕਰਿ ਕਾਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਏਕੁ ਹੈ ਿਸੂਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

આ આખાય જગતનુાં મૂળ કારણ અકાલ પુરખ જ છે કોઈ બીજુાં  નથી 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਿਤਲਹਾਰਿੈ ਜਤਲ ਥਤਲ ਮਹੀਅਤਲ ਸੋਇ ॥੧॥ 

હે નાનક! હુાં તે પ્રભુને કુરબાન જાઉાં  છુાં  જ ેજલમાાં થલ માાં અને ધરતીના તલ ઉપર એટલે કે 

આકાશમાાં હાજર છે ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ 

પ્રભ ુબધુાં જ કરવા માટે સમથણ છે 

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥ 

અને જીવોને કામ કરવા માટે પ્રેસરત કરવામાાં પણ સમથણ છે 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਥਾਤਪ੍ ਉਥਾਪ੍ਨਹਾਰਾ ॥ 

આાંખના પલકારામાાં જગતને પેદા કરીને નાશ પણ કરી શકે છે 

ਅੁੰਿੁ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਪ੍ਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 

તેની તાકાતની કોઈ જ સીમા નથી 

ਹੁਕਮੇ ਧਾਤਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ ॥ 

સૃસષ્ટને પોતાના હુકમમાાં પેદા કરીને અધ્ધર ટકાવીને રાખેલી છે 

ਹੁਕਮੇ ਉਪ੍ਜੈ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਵੈ ॥ 

જગત તેના હુકમમાાં પેદા થાય છે અને હુકમમાાં લીન થઈ જાય છે 

ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਉਹਾਰ ॥ 

ઊાં ચા અને નીચા લોકો પણ તેના હુકમમાાં છે 

ਹੁਕਮੇ ਅਤਨਕ ਰੁੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ॥ 

અનેક પ્રકારના ખેલ તેના હુકમમાાં જ થઈ રહ્ા છે 
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ਕਤਰ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ਅਪ੍ਨੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

પોતાની પ્રસતભા નુાં કામ કરી કરીને પોતે જોઈ રહ્ો છે 

ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਤਹ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ 

હે નાનક! પ્રભ ુબધાાં જ જીવોમાાં વ્યાપક છે ।।૧।। 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤਿ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

જો પ્રભુને ઠીક લાગે તો તે મનુષ્યને ઉચ્ચ આસત્મક અવસ્થા આપે છે 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਪ੍ਾਥਰ ਿਰਾਵੈ ॥ 

અને પથ્થર સદલને વાળાને પણ પાર લગાડી દે છે 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਨੁ ਸਾਸ ਿੇ ਰਾਖ ੈ॥ 

જો પ્રભ ુઈચ્છે તો શ્વાસ વગર પણ પ્રાણીને મોતથી બચાવીને રાખ ેછે 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਹਤਰ ਗੁਿ ਭਾਖ ੈ॥ 

તેની મહેરબાની હોય તો તે પ્રભુની મહેરબાની ના ગુણ ગાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਿਾ ਪ੍ਤਿਿ ਉਧਾਰੈ ॥ 

જો અકાલ પુરખ ની માંજૂરી હોય તો ખરાબ ચાલ ચલન વાળા ને પણ સવકારોથી બચાવી લે 

છે 

ਆਤਪ੍ ਕਰੈ ਆਪ੍ਨ ਿੀਚਾਰੈ ॥ 

જ ેકાાંઈ પણ કર ેછે પોતાની સલાહ અનુસાર જ કર ેછે 

ਿਹੁਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਆਤਪ੍ ਸੁਆਮੀ ॥ 

પ્રભ ુપોતે જ લોક પરલોક નો માસલક છે 

ਖੇਲੈ ਤਿਗਸੈ ਅੁੰਿਰਜਾਮੀ ॥ 

તે બધાનાાં સદલ ને જાણવા વાળો છે તે પોતે જ જગતનો રમત રમી રહ્ો છે 

ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ॥ 

અને તેને જોઇને ખુશ થાય છે જ ેતેને સારુાં  લાગે છે તે જ કામ તે કર ેછે 

ਨਾਨਕ ਤਿਰਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵੈ ॥੨॥ 

હે નાનક! તેના જવેો બીજો કોઈ જ દેખાતો નથી ।।૨।। 

ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਿੇ ਤਕਆ ਹੋਇ ਆਵੈ ॥ 

માણસને જરા પૂછો કે તારા પોતાનાથી કયુાં કામ થઈ જાય છે? 

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ॥ 

જ ેપ્રભ ુને સારુાં  લાગે છે તે જ જીવ પાસ ેતે કરાવે છે 

ਇਸ ਕ ੈਹਾਤਥ ਹੋਇ ਿਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਲੇਇ ॥ 

જો મનુષ્યના હાથમાાં હોય તો બધી એ વસ્તુ ઉપર તે કબજો કરી લે 
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ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇਇ ॥ 

પણ પ્રભુએ પ્રભ ુતે જ કર ેછે જ ેતેને ગમે છે 

ਅਨਜਾਨਿ ਤਿਤਖਆ ਮਤਹ ਰਚੈ ॥ 

મૂખણતા ને કારણે મનુષ્ય માયામાાં ડૂબી ગયો છે 

ਜੇ ਜਾਨਿ ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ ਿਚ ੈ॥ 

જો સમજદાર હોય તો પોતે જ તેનાથી બચેલો રહે 

ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਿਹ ਤਿਤਸ ਧਾਵੈ ॥ 

પણ તેનુાં મન ભુલાવામાાં ભુલાયેલુાં છે 

ਤਨਮਖ ਮਾਤਹ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰਟ ਤਫਤਰ ਆਵੈ ॥ 

માયા માટે થઈને દશેય સદશાઓમાાં દોડે છે આાંખના પલકારામાાં ચાર ેકોર દોડભાગ કર ેછે 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸੁ ਅਪ੍ਨੀ ਭਗਤਿ ਿੇਇ ॥ 

પ્રભ ુની મહેર જ ેજ ેમનુષ્યને મળે તે તે મનુષ્યને તે પોતાની ભસક્ત બક્ષે છે 

ਨਾਨਕ ਿੇ ਜਨ ਨਾਤਮ ਤਮਲੇਇ ॥੩॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્યનામમાાં અડોલ રહે છે ।।૩।। 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥ 

ક્ષણમાાં પ્રભ ુકીડી જવેા મનુષ્યને રાજ્ આપી દે છે 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਗਰੀਿ ਤਨਵਾਜ ॥ 

પ્રભ ુગરીબો ઉપર મહેર કરવાવાળો છે 

ਜਾ ਕਾ ਤਿਰਸਤਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵੈ ॥ 

જ ેમનુષ્યમાાં કોઈ ગુણ નથી દેખાતો 

ਤਿਸੁ ਿਿਕਾਲ ਿਹ ਤਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥ 

તેને ત ેએક પળમાાં દશે સદશાઓમાાં ચમકાવી દે છે 

ਜਾ ਕਉ ਅਪ੍ੁਨੀ ਕਰੈ ਿਖਸੀਸ ॥ 

જ ેમનુષ્ય ઉપર જગતનો માસલક પ્રભ ુપોતાની બસક્ષશ કર ેછે 

ਿਾ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਿੀਸ ॥ 

તેના કમોના લેખ નથી ગણાતા 

ਜੀਉ ਤਪ੍ੁੰਡੁ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥ 

આ જીવન અને શરીર બધુાં જ તે પ્રભુએ આપેલી પૂાંજી છે 

ਘਤਟ ਘਤਟ ਪ੍ੂਰਨ ਿਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 

દરકે શરીરમાાં વ્યાપક પ્રભુનો જ જલવો છે 
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ਅਪ੍ਨੀ ਿਿਿ ਆਤਪ੍ ਿਨਾਈ ॥ 

આ જગતની રચના તેણે પોતે જ રચી છે 

ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਿੇਤਖ ਿਡਾਈ ॥੪॥ 

હે નાનક! પોતાની પ્રસતભા ને પોતે જ જોઈ ને ખુશ થઇ રહ્ો છે ।।૪।। 

ਇਸ ਕਾ ਿਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥ 

આ જીવની તાકાત તેના પોતાના હાથમાાં નથી 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਿ ਕੋ ਨਾਥ ॥ 

બધાાં જ જીવો પાસ ેપ્રભુ સ્વયાં બધુાં કરાવવા માટે સમથણ છે 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਿਪ੍ੁਰਾ ਜੀਉ ॥ 

સબચારો જીવ પ્રભુના હુકમમાાં ચાલવાવાળો છે 

ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਤਨ ਥੀਉ ॥ 

કારણ કે થાય છે એ જ જ ેપ્રભ ુને ગમે છે 

ਕਿਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਮਤਹ ਿਸੈ ॥ 

પ્રભ ુસ્વયમ ક્યાર ેઊાં ચામાાં ક્યારકે નીચામાાં પ્રગટ થઈ જાય છે 

ਕਿਹੂ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੁੰਤਗ ਹਸ ੈ॥ 

ક્યારકે સચાંતામાાં હોય છે ક્યારકે ખુશી ની મોજ માાં હસતો દેખાય છે 

ਕਿਹੂ ਤਨੁੰ ਿ ਤਚੁੰਿ ਤਿਉਹਾਰ ॥ 

ક્યારકે બીજાની સનાંદા સવચારવાનો વ્યવહાર બનાવીને બેઠો છે 

ਕਿਹੂ ਊਭ ਅਕਾਸ ਪ੍ਇਆਲ ॥ 

ક્યારકેખુશી ના કારણે આકાશમાાં ઊાં ચ ેચડે છે; ક્યારકે સચાંતાને કારણે પાતાળમાાં પડી જાય 

છે 

ਕਿਹੂ ਿੇਿਾ ਿਰਹਮ ਿੀਚਾਰ ॥ 

ક્યારકે તે પોતે જ ઈશ્વરીય સવચાર કર ેછે 

ਨਾਨਕ ਆਤਪ੍ ਤਮਲਾਵਿਹਾਰ ॥੫॥ 

હે નાનક! જીવને પોતાનામાાં મેળવવા વાળો તે પોતે જ છે ।।૫।। 

ਕਿਹੂ ਤਨਰਤਿ ਕਰੈ ਿਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 

પ્રભ ુજીવોમાાં વ્યાપક થઈ ને ક્યારકે કેટલાય પ્રકારના નાચ કરી રહ્ો છે 

ਕਿਹੂ ਸੋਇ ਰਹੈ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

ક્યારકે સદવસ-રાત સૂતો જ રહે છે 

ਕਿਹੂ ਮਹਾ ਕਰੋਧ ਤਿਕਰਾਲ ॥ 

ક્યારકે િોધમાાં આવીને ખૂબ જ ડરામણો લાગે છે 
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ਕਿਹੂੁੰ ਸਰਿ ਕੀ ਹੋਿ ਰਵਾਲ ॥ 

ક્યારકે જીવોના ચરણોની ધૂળ બનીને રહે છે 

ਕਿਹੂ ਹੋਇ ਿਹ ੈਿਡ ਰਾਜਾ ॥ 

ક્યારકે મોટો રાજા બની બેસ ેછે 

ਕਿਹੁ ਭੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥ 

ક્યારકે એક નીચી જાસતના સભખારીનો વેશ ધરી લે છે 

ਕਿਹੂ ਅਪ੍ਕੀਰਤਿ ਮਤਹ ਆਵੈ ॥ 

ક્યારકે બદનામ કરાવે છે 

ਕਿਹੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ 

ક્યારકે પોતાના વખાણ કરાવ ેછે 

ਤਜਉ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖ ੈਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ ॥  

જીવ તેવી જ રીત ેજીવન વ્યતીત કર ેછે જમે પ્રભુ કરાવ ેછે  

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹੈ ॥੬॥ 

હે નાનક !કોઈ સવરલા મનુષ્ય ગુરુની કૃપાથી પ્રભુનુાં સ્મરણ કર ેછે ।।૬।। 

ਕਿਹੂ ਹੋਇ ਪ੍ੁੰਤਡਿੁ ਕਰੇ ਿਖ੍੍ਾਨੁ ॥ 

સવણ વ્યાપી પ્રભ ુક્યારકે પાંસડત બનીને બીજા ને ઉપદેશ કરી રહ્ો હોય છે 

ਕਿਹੂ ਮੋਤਨਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਤਧਆਨੁ ॥ 

ક્યારકે મૌની સાધુ બનીને સમાસધ લગાડીને બેઠો હોય છે 

ਕਿਹੂ ਿਟ ਿੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥ 

ક્યારકે તીથણના સકનાર ેસ્નાન કરી રહ્ો હોય છે 

ਕਿਹੂ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਮੁਤਖ ਤਗਆਨ ॥ 

ક્યારકે સસધ્ધો અને સાધક ના રૂપમાાં મોઢાથી જ્ઞાનની વાતો કર ેછે 

ਕਿਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪ੍ਿੁੰਗ ਹੋਇ ਜੀਆ ॥ 

ક્યારકે કીડી, હાથી, પતાંસગયુાં એવા જીવ બનીને રહે છે 

ਅਤਨਕ ਜੋਤਨ ਭਰਮੈ ਭਰਮੀਆ ॥ 

પોતે જ પરમાત્મા એ ભ્રમમાાં નાખેલા કેટલીય યોસનઓમાાં ભટકે છે 

ਨਾਨਾ ਰੂਪ੍ ਤਜਉ ਸਵਾਗੀ ਤਿਖਾਵੈ ॥ 

બહુ રૂસપયા ની જમે કેટલીય પ્રકાર ેરૂપ દેખાડે છે 

ਤਜਉ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ॥ 

જવેી રીત ેપ્રભ ુને ગમે છે તેવી રીત ેતે જીવોને નચાવે છે 
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ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਇ ॥ 

તે જ થાય છે જ ેતે માસલકને ઠીક લાગે છે 

ਨਾਨਕ ਿਜੂਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥੭॥ 

હે નાનક! તેના જવેો બીજો કોઈ જ નથી ।।૭।। 

ਕਿਹੂ ਸਾਧਸੁੰਗਤਿ ਇਹੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

જ્ાર ેક્યારયે પણ પ્રભુ નો અાંશ આ જીવ સત્સાંગમાાં પહોાંચે છે 

ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਿੇ ਿਹੁਤਰ ਨ ਆਵੈ ॥ 

તો તે સ્થાન પરથી પાછો નથી આવતો  

ਅੁੰਿਤਰ ਹੋਇ ਤਗਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 

કારણ કે તેની અાંદર પ્રભુના જ્ઞાનનો પ્રકાશ થઈ જાય છે 

ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਤਿਨਾਸੁ ॥ 

અને ત ેજ્ઞાનના પ્રકાશ વાળી હાલત નો નાશ નથી હોતો 

ਮਨ ਿਨ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਇਕ ਰੁੰਤਗ ॥ 

જ ેમનુષ્યના તન પ્રભુના નામમાાં અને પ્રેમમાાં રાંગાઈને રહે છે 

ਸਿਾ ਿਸਤਹ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ॥ 

તે હાંમેશા પ્રભુની હજુરી માાં વસ ેછે 

ਤਜਉ ਜਲ ਮਤਹ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥ 

તો જવેા પાણીમાાં પાણી આવીને મળે છે 

ਤਿਉ ਜੋਿੀ ਸੁੰਤਗ ਜੋਤਿ ਸਮਾਨਾ ॥ 

તેવો જ સત્સાંગ માાં જઈને આત્મા પ્રભ ુની જ્ોસત માાં લીન થઈ જાય છે 

ਤਮਤਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪ੍ਾਏ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

તેના જનમ મરણના ફેરા સમાપ્ત થઈ જાય છે પ્રભુ ચરણોમાાં તેને ઠેકાણુાં મળી જાય છે 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿ ਕੁਰਿਾਨ ॥੮॥੧੧॥ 

હે નાનક પ્રભુને સદાય કુરબાન થઇ જાઉાં  છુાં  ।।૮।।૧૧।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਸੁਖੀ ਿਸ ੈਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ੍ੁ ਤਨਵਾਤਰ ਿਲੇ ॥ 

ગરીબ સ્વભાવવાળો મનુષ્ય અહાંકાર દૂર કરીને અને સવનમ્રરહીને સુખી રહે છે 

ਿਡੇ ਿਡੇ ਅਹੁੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਤਿ ਗਲੇ ॥੧॥ 

પણ હે નાનક! મોટા મોટા અહાંકારી મનુષ્ય અહાંકારમાાં ગળી જાય છે ।।૧।। 
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ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਤਜਸ ਕ ੈਅੁੰਿਤਰ ਰਾਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

જ ેમનુષ્યના મનમાાં રાજ્નુાં ગુમાન છે 

ਸੋ ਨਰਕਪ੍ਾਿੀ ਹੋਵਿ ਸੁਆਨੁ ॥ 

તે નકણમાાં પડવાનો અસધકારી છે 

ਜੋ ਜਾਨੈ ਮੈ ਜੋਿਨਵੁੰਿੁ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પોતે પોતાને ખૂબ જ સુાંદર સમજ ેછે 

ਸੋ ਹੋਵਿ ਤਿਸਟਾ ਕਾ ਜੁੰਿੁ ॥ 

તે સવષ્ટાનો કીડો હોય છે 

ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਕਰਮਵੁੰਿੁ ਕਹਾਵੈ ॥ 

જ ેપોતે પોતાને ખૂબ જ ગજબના કામ કરવાવાળો કહેવડાવે છે 

ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਿਹੁ ਜੋਤਨ ਭਰਮਾਵੈ ॥ 

તે સદા પેદા થાય છે અને મર ેછે કેટલી યોસનમાાં ભટકતો ફર ેછે 

ਧਨ ਭੂਤਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥ 

જ ેમનુષ્ય ધન અને જમીનની માસલકીનો અહાંકાર કર ેછે 

ਸੋ ਮੂਰਖੁ ਅੁੰਧਾ ਅਤਗਆਨੁ ॥ 

તે મૂખણ છે અને અજ્ઞાની છે 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਗਰੀਿੀ ਿਸਾਵੈ ॥ 

મહેર કરીને જ ેમનુષ્યના સદલમાાં ગરીબી નો સ્વભાવ ઈશ્વર નાખે છે 

ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਮੁਕਿੁ ਆਗੈ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥੧॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્ય આ સજાંદગીમાાં સવકારોથી બચેલો રહે છે અને પરલોકમાાં સુખ પામે છે 

।।૧।। 

ਧਨਵੁੰਿਾ ਹੋਇ ਕਤਰ ਗਰਿਾਵੈ ॥ 

મનુષ્ય ધનવાન થઈને ગુમાન કર ેછે 

ਤਿਰਿ ਸਮਾਤਨ ਕਛੁ ਸੁੰਤਗ ਨ ਜਾਵੈ ॥ 

પણ તેના અાંત સમયે કોઈ તલ ભારની વસ્તુ પણ તેની સાથ ેનથી જતી 

ਿਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨੁਖ ਊਪ੍ਤਰ ਕਰੇ ਆਸ ॥ 

ઘણાાં બધાાં લશ્કરો અને મનુષ્ય ઉપર માણસ આશા લગાડીને રાખ ેછે 

ਪ੍ਲ ਭੀਿਤਰ ਿਾ ਕਾ ਹੋਇ ਤਿਨਾਸ ॥ 

પણ થોડી ક્ષણ માાં તેનો સવનાશ થઈ જાય છે 

SikhBookClub.com 65 



ਸਭ ਿ ੇਆਪ੍ ਜਾਨੈ ਿਲਵੁੰਿੁ ॥ 

અને તેમાાંથી કોઈ પણ તેનો સહાયક નથી બનતો 

ਤਖਨ ਮਤਹ ਹੋਇ ਜਾਇ ਭਸਮੁੰਿੁ ॥ 

પણ અાંત સમય ેએક ક્ષણમાાં બળીને રાખ થઈ જાય છે 

ਤਕਸੈ ਨ ਿਿ ੈਆਤਪ੍ ਅਹੁੰਕਾਰੀ ॥ 

જ ેમાણસ પોતે એટલો અહાંકારી થઇ જાય છે કે તે કોઈ ની પણ પરવા નથી કરતો 

ਧਰਮ ਰਾਇ ਤਿਸੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥ 

સદગુરુ ની દયાથી જનેો અહાંકાર દૂર થાય છે 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਜਾ ਕਾ ਤਮਟੈ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥ 

સદગુરુ ની દયાથી જનેો અહાંકાર દૂર થાય છે 

ਸੋ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਿਰਗਹ ਪ੍ਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્યપ્રભુની દરગાહમાાં સ્વીકાર થાય છે ।।૨।। 

ਕੋਤਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ॥ 

જો કોઇ મનુષ્ય કરોડો ધાસમણક કમણ કર ેઅને તેનો અહાંકાર પણ કર ે

ਸਰਮੁ ਪ੍ਾਵੈ ਸਗਲੇ ਤਿਰਥਾਰੇ ॥ 

તો તે બધાાં જ કામ વ્યથણ થઈ જાય છે તે બધાાં કામ થી તે થાકી જાય છે 

ਅਤਨਕ ਿਪ੍ਤਸਆ ਕਰੇ ਅਹੁੰਕਾਰ ॥ 

અનેકો તપ અને સાધના કરીને જો તેનુાં ગુમાન કર ે

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਅਵਿਾਰ ॥ 

તો તે પણ નરક અને સ્વગણ માાં વારાંવાર પેદા થાય છે ક્યારકે સુખ અને ક્યારકે દુુઃખ ભોગવે 

છે 

ਅਤਨਕ ਜਿਨ ਕਤਰ ਆਿਮ ਨਹੀ ਿਰਵੈ ॥ 

અનેક પ્રયત્ન કરીને પણ જો હૃદય નરમ ન થાય 

ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ ॥ 

તો બતાવો કે એવો મનુષ્ય પ્રભુના દરબારમાાં કેવી રીત ેપહોાંચી શકે? 

ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પોતે પોતાને નેક કહેવડાવે છે 

ਤਿਸਤਹ ਭਲਾਈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵੈ ॥ 

નેકીતેની નજીક પણ નથી ફટકતી 

ਸਰਿ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ॥ 

જ ેમનુષ્યનુાં મન બધાનાાં ચરણોની ધૂળ જવુેાં થઈ જાય છે 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਸੋਇ ॥੩॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્યની શોભા સુાંદર થઈ જાય છે ।।૩।। 

ਜਿ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਮੁਝ ਿੇ ਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 

મનુષ્ય જ્ાાં સુધી એવુાં સમજ ેછે કે મારાથી કાંઈક થઈ શકશે 

ਿਿ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

ત્યાાં સુધી તેને કોઈ જ સુખ નથી મળતુાં 

ਜਿ ਇਹ ਜਾਨੈ ਮੈ ਤਕਛੁ ਕਰਿਾ ॥ 

જ્ાાં સુધી તે સમજ ેછે કે હુાં મારા બળ ઉપર કાંઈક કરી શકુાં છુાં  

ਿਿ ਲਗੁ ਗਰਭ ਜੋਤਨ ਮਤਹ ਤਫਰਿਾ ॥ 

ત્યાાં સુધી તેના અહાંકાર ને કારણે તે યોસનમાાં ભટકતો ફર ેછે 

ਜਿ ਧਾਰੈ ਕੋਊ ਿੈਰੀ ਮੀਿੁ ॥ 

જ્ાાં સુધી મનુષ્ય કોઈનો વેરી અને કોઈને સમત્ર સમજ ેછે 

ਿਿ ਲਗੁ ਤਨਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਿੁ ॥ 

ત્યાાં સુધી તેનુાં મન ઠેકાણે નથી આવતુાં 

ਜਿ ਲਗੁ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੁੰਤਗ ਮਾਇ ॥ 

જ્ાાં સુધી માણસ માયાના મોહમાાં ગરક થઈ ને રહે છે 

ਿਿ ਲਗੁ ਧਰਮ ਰਾਇ ਿੇਇ ਸਜਾਇ ॥ 

ત્યાાં સુધી તેને ધમણરાજ દાં ડ દેતા રહે છે 

ਪ੍ਰਭ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਿੁੰਧਨ ਿੂਟੈ ॥ 

માયાના બાંધન પ્રભ ુની મહેર થી તૂટે છે 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ॥੪॥ 

હે નાનક! મનુષ્યનો અહાંકાર ગુરુની કૃપા માાં જ ખતમ થાય છે ।।૪।। 

ਸਹਸ ਖਟ ੇਲਖ ਕਉ ਉਤਠ ਧਾਵੈ ॥ 

મનુષ્ય હજારો રૂસપયા કમાય છે તો લાખો રૂસપયાની માટે ઊઠીને દોડે છે 

ਤਿਰਪ੍ਤਿ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪ੍ਾਛੈ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

માયા જમા કરતો જ જાય છે પણ તૃપ્ત નથી થતો 

ਅਤਨਕ ਭੋਗ ਤਿਤਖਆ ਕੇ ਕਰੈ ॥ 

માયાની અનેક મોજ મનાવ ેછે પણ હૈય ેધર પત નથી થતી 

ਨਹ ਤਿਰਪ੍ਿਾਵੈ ਖਤਪ੍ ਖਤਪ੍ ਮਰੈ ॥ 

ભોગ ની પાછળ દોડે છે અને ખૂબ જ દુુઃખી થાય છે  
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ਤਿਨਾ ਸੁੰਿੋਖ ਨਹੀ ਕੋਊ ਰਾਜੈ ॥ 

જો અાંદર સાંતોિ ન હોય તો કોઈ પણ મનુષ્ય તૃપ્ત ન થઈ શકે 

ਸੁਪ੍ਨ ਮਨੋਰਥ ਤਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ॥ 

તેવી રીત ેસાંતોિ હીન મનુષ્ય બધા જ કામની ઇચ્છાઓ વ્યથણ છે જવેી રીતે સપનાનો કોઈ 

લાભ નથી હોતો 

ਨਾਮ ਰੁੰਤਗ ਸਰਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

પ્રભુના નામ ની મોજ માાં જ બધા સુખ છે 

ਿਡਭਾਗੀ ਤਕਸੈ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਹੋਇ 

અને આ સુખ કોઈ પણ મોટા ભાગ્યશાળી ને જ મળે છે 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆਪ੍ੇ ਆਤਪ੍ ॥ 

જ ેપ્રભ ુપોતે જ બધુાં જ કર ેછે અને જીવો પાસે કરાવવા સમથણ છે 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਾਤਪ੍ ॥੫॥ 

હે નાનક!તે પ્રભુનુાં સદા સ્મરણ કર ।।૫।। 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

પ્રભ ુપોતે જ બધુાં કરવાની યોગ્ય છે અને જીવો પાસ ેકરાવવા માટે સમથણ છે 

ਇਸ ਕ ੈਹਾਤਥ ਕਹਾ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

સવચાર કરીને જોઈ લે આ જીવના હાથમાાં કાંઈ જ નથી 

ਜੈਸੀ ਤਿਰਸਤਟ ਕਰੇ ਿੈਸਾ ਹਇੋ ॥ 

પ્રભ ુજવેી નજર તે મનુષ્ય ઉપર કર ેછે તે તેવો જ બની જાય છે 

ਆਪ੍ੇ ਆਤਪ੍ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 

તે પ્રભ ુસ્વયાં જ છે 

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕੀਨੋ ਸੁ ਅਪ੍ਨੈ ਰੁੰਤਗ ॥ 

જ ેકાાંઈ પણ તેને બનાવ્યુાં છે તે તેને તેણે પોતાની મોજ માાં બનાવ્યુાં છે 

ਸਭ ਿ ੇਿਤੂਰ ਸਭਹੂ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ॥ 

બધાાં જીવોના અાંગેઅાંગમાાં તે જ છે અને બધાાં થી અલગ પણ તે જ છે 

ਿੂਝੈ ਿੇਖੈ ਕਰੈ ਤਿਿੇਕ ॥ 

તે બધુાં જ સમજ ેછે જુએ છે અને ઓળખે છે 

ਆਪ੍ਤਹ ਏਕ ਆਪ੍ਤਹ ਅਨੇਕ ॥ 

પ્રભ ુસ્વયાં જ એક છે અને સ્વયાં અનેક રૂપ ધારણ કરી રહેલા છે 

ਮਰੈ ਨ ਤਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ 

તે ન તો ક્યારયે મર ેછે અને ન તેનો સવનાશ છે તે ન તો પેદા થાય છે 
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ਨਾਨਕ ਸਿ ਹੀ ਰਤਹਆ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 

હે નાનક! પ્રભ ુહાંમેશા પોતાની અાંદર સસ્થર રહે છે ।।૬।। 

ਆਤਪ੍ ਉਪ੍ਿੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਤਪ੍ ॥ 

તે સ્વયાં જ સશક્ષા આપે છે અને સ્વયાં જ તે સશક્ષણને સમજ ેછે 

ਆਪ੍ੇ ਰਤਚਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਤਥ ॥ 

જગતની દરકે વસ્તુ તેણે બનાવેલી છે 

ਆਤਪ੍ ਕੀਨੋ ਆਪ੍ਨ ਤਿਸਥਾਰੁ ॥ 

પોતાનો સવસ્તાર તેણે ખુદ જ બનાવ્યો છે 

ਸਭੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

આ બધુાં તેણે જ તો બનાવેલુાં છે 

ਉਸ ਿ ੇਤਭੁੰਨ ਕਹਹੁ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 

બતાવો તેનાથી અલગ કાાંઈ હોઈ શકે ખરુાં? 

ਥਾਨ ਥਨੁੰ ਿਤਰ ਏਕ ੈਸੋਇ ॥ 

દરકે જગ્યાએ તે પ્રભ ુપોતે જ મોજુદ છે 

ਅਪ੍ੁਨੇ ਚਤਲਿ ਆਤਪ੍ ਕਰਿੈਹਾਰ ॥ 

અને પોતાનો ખેલ પોતે જ કરવા લાયક છે 

ਕਉਿਕ ਕਰੈ ਰੁੰਗ ਆਪ੍ਾਰ ॥ 

અનાંત રાંગોના દેખાડો કર ેછે 

ਮਨ ਮਤਹ ਆਤਪ੍ ਮਨ ਅਪ੍ੁਨੇ ਮਾਤਹ ॥ 

જીવના મનની અાંદર સ્વયાં વસ ેછે જીવને પોતાના મનમાાં વસાવીને બેઠો છે 

ਨਾਨਕ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥ 

હે નાનક! તેનુાં મૂલ્ય ક્યારયે ન બતાવી શકાય ।।૭।। 

ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੁਆਮੀ ॥ 

બધાાંનો માસલક પ્રભ ુહાંમેશા કાયમ રહેવા વાળો છે 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਤਕਨੈ ਵਤਖਆਨੀ ॥ 

ગુરુની મહેરબાનીથી કોઈ સવરલાએ જ આ વાત કહી છે  

ਸਚੁ ਸਚ ੁਸਚੁ ਸਭੁ ਕੀਨਾ ॥  

જ ેકાાંઈ પણ તેને બનાવ્યુાં છે તે સાંપૂણણ છે અધૂરુાં  નથી 

ਕੋਤਟ ਮਧ ੇਤਕਨੈ ਤਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ॥  

આ વાત કરોડમાાંથી કોઈ સવરલા એ જ આ વાત જાણી છે 
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ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਿੇਰਾ ਰੂਪ੍ ॥  

હે અત્યાંત સુાંદર અનાંત અને બેસમસાલ પ્રભ!ુ 

ਅਤਿ ਸੁੁੰਿਰ ਅਪ੍ਾਰ ਅਨੂਪ੍ ॥ 

તારુાં  રૂપ કેટલુ સુાંદર, અનાંત, અનુપમ છે  

ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲ ਿੇਰੀ ਿਾਿੀ ॥ 

તારી બોલી કેટલી શુિ અને મીઠી છે  

ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਿਖ੍੍ਾਿੀ ॥ 

અને જીભ તેને ઉચ્ચારણ કરી રહી છે; દરકે શરીરના કાનો દ્વારા સાાંભળી શકાય છે દરકે 

શરીરમાાં તુાં ખુદ જ બોલી રહ્ો છે 

ਪ੍ਤਵਿਰ ਪ੍ਤਵਿਰ ਪ੍ਤਵਿਰ ਪ੍ੁਨੀਿ ॥ 

તુાં શુિ અને પસવત્ર થઈ જઈશ 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ ੈਨਾਨਕ ਮਤਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥੮॥੧੨॥ 

હે નાનક! એવા પ્રભ ુના નામની પ્રીસતને મનમાાં જપતો રહે ।।૮।।૧૨।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਸੁੰਿ ਸਰਤਨ ਜੋ ਜਨੁ ਪ੍ਰੈ ਸੋ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥ 

જ ેમનુષ્ય સાંતોની શરણ પડે છે તે માયાના બાંધનથી બચી જાય છે  

ਸੁੰਿ ਕੀ ਤਨੁੰ ਿਾ ਨਾਨਕਾ ਿਹੁਤਰ ਿਹੁਤਰ ਅਵਿਾਰ ॥੧॥ 

પણ હે નાનક! સાંતોની સનાંદા કરવા વાળા ને વારાંવાર પેદા થવુાં પડે છે ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਸੁੰਿ ਕ ੈਿਖੂਤਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાથી મનુષ્યનુાં જીવન વ્યથણ જ નીકળી જાય છે  

ਸੁੰਿ ਕ ੈਿਖੂਤਨ ਜਮ ਿੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥ 

કારણ કે સાંતની સનાંદા કરવાથી યમ થી બચી નથી શકતા 

ਸੁੰਿ ਕ ੈਿਖੂਤਨ ਸੁਖੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાથી બધા જ સુખનો નાશ થઈ જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੈਿਖੂਤਨ ਨਰਕ ਮਤਹ ਪ੍ਾਇ ॥ 

અને મનુષ્ય દુુઃખના નરકમાાં પડી જાય છે  

ਸੁੰਿ ਕ ੈਿਖੂਤਨ ਮਤਿ ਹੋਇ ਮਲੀਨ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાથી મનુષ્યની બુસિ મેલી થઈ જાય છે 
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ਸੁੰਿ ਕ ੈਿਖੂਤਨ ਸੋਭਾ ਿੇ ਹੀਨ ॥ 

અને જગતમાાં મનુષ્ય ની શોભા થી તે વાંસચત રહી જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੇਹਿੇ ਕਉ ਰਖੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 

સાંત જનેી સધક્કાર ેછે તે મનુષ્ય ની કોઈ પણ મનુષ્ય સહાયતા નથી  

ਸੁੰਿ ਕ ੈਿਖੂਤਨ ਥਾਨ ਭਰਸਟ ੁਹੋਇ ॥ 

કરતા કારણ કે સાંતની સનાંદા કરવાથી હૃદય ગાંદુ થઈ જાય છે 

ਸੁੰਿ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ਤਕਰਪ੍ਾ ਜੇ ਕਰੈ ॥ 

પણ જો કૃપાળુ સાંતો પોતે જ કૃપા કર ેતો 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਿਸੁੰਤਗ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਭੀ ਿਰੈ ॥੧॥ 

હે નાનક! સાંત ની સાંગસત માાં સનાંદક પણ પાપોથી બચી જાય છે ।।૧।। 

ਸੁੰਿ ਕ ੇਿਖੂਨ ਿੇ ਮੁਖ ੁਭਵੈ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાથી સનાંદકનો ચહેરો ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે 

ਸੁੰਿਨ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਕਾਗ ਤਜਉ ਲਵੈ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાથી સનાંદક બધી જગ્યાએ કાગડાની જમે કાાં કાાં કર ેછે સનાંદાના વચન 

બોલતો ફર ેછે 

ਸੁੰਿਨ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਸਰਪ੍ ਜਤੋਨ ਪ੍ਾਇ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાથી ખોટા સ્વભાવવાળો બની જાય છે અને મનુષ્ય સાપ ની યોની માાં પડે 

છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੈਿਖੂਤਨ ਤਿਰਗਿ ਜੋਤਨ ਤਕਰਮਾਇ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાથી કૃસમ વગેર ેનાની યોની માાં ભટકતો રહે છે 

ਸੁੰਿਨ ਕੈ ਿਖੂਤਨ ਤਿਰਸਨਾ ਮਤਹ ਜਲੈ ॥ 

સાંતની સનાંદા ને કારણે સનાંદક તૃષ્ણાની આગમાાંસળગતો રહે છે  

ਸੁੰਿ ਕ ੈਿਖੂਤਨ ਸਭੁ ਕੋ ਛਲੈ ॥ 

સાંતની સનાંદા ને કારણે દરકે મનુષ્ય દરકે ને દગો દેતો ફર ેછે 

ਸੁੰਿ ਕ ੈਿਖੂਤਨ ਿੇਜੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાથી બધુાં જ તજે પ્રતાપ નષ્ટ થઇ જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੈਿਖੂਤਨ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાથી સનાંદક મહા નીચ બની જાય છે 

ਸੁੰਿ ਿੋਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਤਹ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવા વાળા ને કોઈ આશરો નથી રહેતો 
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ਨਾਨਕ ਸੁੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਓਇ ਭੀ ਗਤਿ ਪ੍ਾਤਹ ॥੨॥ 

હે નાનક! જો સાંત ને ગમે તો તે સનાંદક ને પણ ખુબ જ સારી અવસ્થામાાં પહોાંચાડી દે છે 

।।૨।। 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਮਹਾ ਅਿਿਾਈ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવા વાળો સદાય અસત માાં રહે છે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਤਖਨੁ ਤਟਕਨੁ ਨ ਪ੍ਾਈ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાવાળો એક ક્ષણ પણ પોતાનો અત્યાચારી સ્વભાવ નથી છોડતો 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਮਹਾ ਹਤਿਆਰਾ ॥ 

સાંતનો સનાંદક ખૂબ જ મોટો જુલમી બની જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਪ੍ਰਮੇਸੁਤਰ ਮਾਰਾ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાવાળો ઈશ્વર દ્વારા તેને સધક્કાર મળે છે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਰਾਜ ਿੇ ਹੀਨੁ ॥ 

સાંતનો સનાંદક રાજ્ થી વાંસચત થઈ જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਤਨੁੰ ਿਕੁ ਿਖੁੀਆ ਅਰੁ ਿੀਨੁ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાવાળો સદાય દુુઃખી અને આતુર રહે છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੇਤਨੁੰ ਿਕ ਕਉ ਸਰਿ ਰੋਗ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવા વાળા ને બધા જ રોગ વ્યાપી જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੇਤਨੁੰ ਿਕ ਕਉ ਸਿਾ ਤਿਜੋਗ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવાવાળો સુખના સ્રોતથી સદાય અલગ રહે છે 

ਸੁੰਿ ਕੀ ਤਨੁੰ ਿਾ ਿੋਖ ਮਤਹ ਿੋਖੁ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવીએ ખૂબ જ ખરાબ કાયણ છે 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਉਸ ਕਾ ਭੀ ਹੋਇ ਮੋਖੁ ॥੩॥ 

હે નાનક! જો સાંતો ને ગમે તો તે સનાંદકને પણ સનાંદા માાંથી છુટકારો મળી શકે ।।૩।। 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿਾ ਅਪ੍ਤਵਿੁ ॥ 

સાંતો નો સનાંદક હાંમેશા મેલા મનવાળો હોય છે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਤਕਸੈ ਕਾ ਨਹੀ ਤਮਿੁ ॥ 

એટલે તો સાંતની સનાંદા કરવાવાળો ક્યારયે સજ્જન નથી બની શકતો 

ਸੁੰਿ ਕ ੇਿੋਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗੈ ॥ 

અાંત સમયમાાં સાંતોના સનાંદકને ધમણરાજ પાસેથી સજા મળે છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੇਿੋਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ ॥ 

અને બધા જ સાંતની સનાંદા કરવાળા નો સાથ છોડી ને જાય છે 
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ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਮਹਾ ਅਹੁੰਕਾਰੀ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવા વાળા ખૂબ જ અહાંકારી અને અક્ડ વાળો બની જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿਾ ਤਿਕਾਰੀ ॥ 

અને સાંતની સનાંદા કરવા વાળા હાંમેશા ખરાબ કાયો કર ેછે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવા વાળા આ બધાાં અવગુણોની સાથેપેદા થાય છે અને મરતા રહે છે 

ਸੁੰਿ ਕੀ ਿਖੂਨਾ ਸੁਖ ਿੇ ਟਰੈ ॥ 

અને સાંતની સનાંદા ને કારણે સુખોથી વાંસચત રહી જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੇਿੋਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવા વાળા ને સાંતાનો દ્વારા કોઈ સહારો નથી મળતો 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥ 

પણ હા હે નાનક! જો સાંત ઇચ્છે તો તે પોતાનામાાં સનાંદકને મેળવી લે છે ।।૪।। 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਅਧ ਿੀਚ ਿੇ ਟਟੂੈ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવા વાળા નુાં કોઈ કામ પૂરુાં  નથી થતુાં 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਤਕਿੈ ਕਾਤਜ ਨ ਪ੍ਹੂਚੈ ॥.  

સાંતની સનાંદા કરવા વાળા નુાં કામ વચ્ચે અધૂરુાં  રહી જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੇਿੋਖੀ ਕਉ ਉਤਿਆਨ ਭਰਮਾਈਐ ॥ 

સાંતના સનાંદકને જાંગલોમાાં હેરાન કરવામાાં આવે છે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਉਝਤੜ ਪ੍ਾਈਐ ॥  

સાંતની સનાંદા કરવા વાળા નેરસ્તાથી અલગ થઈને ઉજ્જડ જગ્યામાાં માાં નાખી દેવામાાં આવ ે

છે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਅੁੰਿਰ ਿੇ ਥੋਥਾ ॥ 

તેવી રીત ેસાંતનો સનાંદક અાંદરથી સાચી સજાંદગીથી જ ેમનુષ્ય નો આધાર છે તેનાથી ખાલી 

હોય છે 

ਤਜਉ ਸਾਸ ਤਿਨਾ ਤਮਰਿਕ ਕੀ ਲੋਥਾ ॥ 

જવેી રીત ેપ્રાણ વગર મડદુાં શબ બની જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੇਿੋਖੀ ਕੀ ਜੜ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ 

સાંતના સનાંદક ની સારી કમાણી અને પ્રભુનુાં સ્મરણ વાળી કોઈ પાક્કી નીાંવ નથી હોતી 

ਆਪ੍ਨ ਿੀਤਜ ਆਪ੍ੇ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

પોતે જ સનાંદા ની કમાણી કરીને પોતે જ તેનુાં ખરાબ ફળ ખાય છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੇਿੋਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 

સાંતની સનાંદા કરવા વાળા ને કોઈ બીજો મનુષ્ય બચાવી નથી શકતો 

SikhBookClub.com 73 



ਨਾਨਕ ਸੁੰਿ ਭਾਵੈ ਿਾ ਲਏ ਉਿਾਤਰ ॥੫॥ 

પણ હે નાનક! સાંત ચાહે તો સનાંદકને સનાંદાના સ્વભાવથી બચાવી શકે છે ।।૫।।  

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਇਉ ਤਿਲਲਾਇ ॥ 

સાંતનો સનાંદક એવી રીતે ચીસો પાડીને રડે છે 

ਤਜਉ ਜਲ ਤਿਹੂਨ ਮਛੁਲੀ ਿੜਫੜਾਇ ॥ 

જવેી રીત ેપાણી વગર માછલી તડપ ેછે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਭੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜੈ ॥ 

સાંતનો સનાંદક તૃષ્ણનો માર ખાય છે અને ક્યારયે સાંતુષ્ટ નથી થતો 

ਤਜਉ ਪ੍ਾਵਕੁ ਈਧਤਨ ਨਹੀ ਧਰਾਪ੍ੈ ॥ 

જવેી રીત ેઆગમાાં ઈાં ધણથી તૃસપ્ત નથી હોતી 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਛੁਟੈ ਇਕੇਲਾ ॥ 

સાંત ની સનાંદા ને કારણેતેની ઈિાણ ક્યારયે ઓછી નથી થતી 

ਤਜਉ ਿੂਆੜੁ ਤਿਲੁ ਖੇਿ ਮਾਤਹ ਿਹੁੇਲਾ ॥ 

જવેી રીત ેઅાંદરથી બળેલો તલ ના છોડને ખેતરમાાં કોઈ પણ પૂછતુાં નથી અને પડ્યુાં રહે છે 

તેવી રીત ેસાંતનો સનાંદક પણ એકલો ત્યાાં પડ્યો રહે છે કોઈ તેની નજીક પણ નથી જતુાં 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਧਰਮ ਿੇ ਰਹਿ ॥ 

સાંતનો સનાંદક ધમણહીન થઈ જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿ ਤਮਤਥਆ ਕਹਿ ॥ 

સાંતનો સનાંદક સદાય ખોટુાં બોલ ેછે 

ਤਕਰਿੁ ਤਨੁੰ ਿਕ ਕਾ ਧੁਤਰ ਹੀ ਪ੍ਇਆ ॥ 

પહેલી જ સનાંદા જ્ાર ેતે કર ેછેતેના ફળ સ્વરૂપ તેનો સ્વભાવ પહેલેથી જ સનાંદા કરવાનો 

થઈ જાય છેઅને આ સ્વભાવને કારણે સબચારો કર ેતો પણ શુાં કર?ે 

ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਤਥਆ ॥੬॥ 

હે નાનક! માસલકની જો મરજી હોય તો તેને ઠીક લાગે તે જ થાય છે ।।૬।। 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਤਿਗੜ ਰੂਪ੍ ੁਹੋਇ ਜਾਇ ॥ 

સાંતોની સનાંદા કરવા વાળો ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੇਿੋਖੀ ਕਉ ਿਰਗਹ ਤਮਲੈ ਸਜਾਇ ॥ 

સાંતનો સનાંદકને પ્રભુના દરબારમાાં સજા મળે છે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਸਿਾ ਸਹਕਾਈਐ ॥ 

સાંતનો સનાંદક હાંમેશા આતુર રહે છે અને રડતો અને સસસકતો રહે છે 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਨ ਮਰੈ ਨ ਜੀਵਾਈਐ ॥ 

સાંતનો સનાંદક ન તો તે જીસવત હોય છે અને ન તે મરલેો હોય છે 
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ਸੁੰਿ ਕ ੇਿੋਖੀ ਕੀ ਪ੍ੁਜੈ ਨ ਆਸਾ ॥ 

સાંતના સનાંદક ની આશા ક્યારયે પૂરી નથી થતી 

ਸੁੰਿ ਕਾ ਿੋਖੀ ਉਤਠ ਚਲੈ ਤਨਰਾਸਾ ॥ 

સાંતનો સનાંદક જગતમાાંથી તે સનરાશ જ ચાલ્યો જાય છે 

ਸੁੰਿ ਕ ੈਿੋਤਖ ਨ ਤਿਰਸਟੈ ਕਇੋ ॥ 

એટલા માટે સાંતોની સનાંદા કરવા વાળો મનુષ્ય આ તરસથી બચી નથી શકતો 

ਜੈਸਾ ਭਾਵੈ ਿੈਸਾ ਕੋਈ ਹਇੋ ॥ 

જવેો મનુષ્યની નીસત હોય છે તેવો તેનો સ્વભાવ બની જાય છે 

ਪ੍ਇਆ ਤਕਰਿੁ ਨ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ 

પહેલાાં કરલેી બુરી કમાઈ ભેગી કરીને સ્વભાવ ના ફળ ને કોઈ સમટાવી નથી શકતુાં 

ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥੭॥ 

હે નાનક! આ ભેદને તે સાચો પ્રભ ુજાણે છે ।।૭।। 

ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਓਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

બધા જ જીવ જાંતુ તે પ્રભુના છે તે જ બધુાં કરવા માટે સમથણ છે 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਿਸ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥ 

સદા ત ેપ્રભુની સામે માથુાં નમાવો 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਿਤਿ ਕਰਹੁ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

સદવસ-રાત પ્રભુના ગુણગાન કરો 

ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ॥ 

દરકે ક્ષણ તેની યાદ ને સાથ ેરાખો 

ਸਭੁ ਕਛੁ ਵਰਿੈ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥ 

જગતમાાં દરકે ખેલ તેની જ ચલાવેલી ચાલ છે 

ਜੈਸਾ ਕਰੇ ਿੈਸਾ ਕੋ ਥੀਆ ॥ 

પ્રભ ુઆ જીવને જવેો બનાવે છે તેવો જ દરકે જીવ બની જાય છે 

ਅਪ੍ਨਾ ਖੇਲੁ ਆਤਪ੍ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

જગતરૂપી પોતાનો ખેલ પોતે જ કરવામાાં સમથણ છે 

ਿਸੂਰ ਕਉਨੁ ਕਹੈ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

તેને બીજુાં  કોણ સલાહ આપી શકે? 

ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰੈ ਤਿਸੁ ਆਪ੍ਨ ਨਾਮੁ ਿੇਇ ॥ 

જ ેજ ેજીવ ઉપર મહેર કર ેછે તે તે જીવને પોતાનુાં નામ બક્ષે છે 
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ਿਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੇਇ ॥੮॥੧੩॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્ય ખૂબ જ ભાગ્યશાળી થઈ જાય છે ।।૮।।૧૩।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਿਜਹੁ ਤਸਆਨਪ੍ ਸੁਤਰ ਜਨਹੁ ਤਸਮਰਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥ 

હે ભલા માણસો! ચતુરાઈને ત્યાગો અને અકાલ પુરખનુાં સ્મરણ કરો 

ਏਕ ਆਸ ਹਤਰ ਮਤਨ ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਿਖੂੁ ਭਰਮੁ ਭਉ ਜਾਇ ॥੧॥ 

હે નાનક! એક પ્રભુની આશા મનમાાં રાખો આવી રીત ેદુુઃખ વહેમ અને ડર દૂર થઈ જાય છે 

।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી।। 

ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਤਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨੁ ॥ 

હે મન! કોઈ પણ મનુષ્ય નો આશરો સબલકુલ વ્યથણ સમજ 

ਿੇਵਨ ਕਉ ਏਕ ੈਭਗਵਾਨੁ ॥ 

એક અકાલપુરખ જ બધાાં જીવોને આપવા માટે સમથણ છે 

ਤਜਸ ਕ ੈਿੀਐ ਰਹੈ ਅਘਾਇ ॥ 

તે જો આપે તો મનુષ્ય તૃપ્ત થઇ જાય છે  

ਿਹੁਤਰ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ 

અને બીજી વાર તેને લાલચ દબોચી નથી લેતી 

ਮਾਰੈ ਰਾਖ ੈਏਕ ੋਆਤਪ੍ ॥ 

પ્રભ ુખુદ જ જીવને માર ેછે અથવા પાલન-પોિણ કર ેછે 

ਮਾਨੁਖ ਕੈ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਤਥ ॥ 

કાંઈપણ નશ્વરના હાથમાાં નથી 

ਤਿਸ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਿੂਤਝ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ 

એટલે તે માસલક ના હુકમને જ ેસમજ ેછે તે સુખી થાય છે 

ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖੁ ਕੁੰਤਠ ਪ੍ਰੋਇ ॥ 

હે મન! તેનુાં નામ હર ક્ષણ યાદ કર 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 

તે પ્રભુને સદાય પ્રેમ અને ભસક્તદ્વારા સ્મરણ કર 

ਨਾਨਕ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥੧॥ 

હે નાનક! નામ જપવા ની કૃપાથી સજાંદગીના સફરમાાં ક્યારયે રુકાવટ નથી આવતી ।।૧।। 
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ਉਸਿਤਿ ਮਨ ਮਤਹ ਕਤਰ ਤਨਰੁੰਕਾਰ ॥ 

પોતાની અાંદર અકાલ પુરખ ની મસહમા કર 

ਕਤਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿ ਤਿਉਹਾਰ ॥ 

હે મારા મન! આ સાચો વ્યવહાર કર 

ਤਨਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਪ੍ੀਉ ॥ 

જીભથી મીઠા નામનુાં અમૃત પી 

ਸਿਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਤਰ ਲੇਤਹ ਜੀਉ ॥ 

તો આવી રીત ેપોતાના પ્રાણને સદાય સુખી કરી લે 

ਨੈਨਹੁ ਪ੍ੇਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

આાંખોથી અકાલ પુરખ ના જગત નો તમાશો જો 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਤਿਨਸੈ ਸਭ ਸੁੰਗੁ ॥ 

ભલા લોકોની સાંગતમાાં સસ્થર થઈને રહે તેથી પસરવાર વગેરનેો મોહ મટી જાય છે 

ਚਰਨ ਚਲਉ ਮਾਰਤਗ ਗੋਤਿੁੰਿ ॥ 

પગથી ઈશ્વરના રસ્તા ઉપર ચાલ 

ਤਮਟਤਹ ਪ੍ਾਪ੍ ਜਪ੍ੀਐ ਹਤਰ ਤਿੁੰਿ ॥ 

પ્રભુને તુાં રતી માત્ર પણ જપીશ તો પણ પાપ ધોવાઈજશે 

ਕਰ ਹਤਰ ਕਰਮ ਸਰਵਤਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ॥ 

હાથો થી, પ્રભુની રાહ માાં જવાનુાં કામ કર અને કાનથી તેની મસહમા સાાંભળ 

ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ ॥੨॥ 

હે નાનક! આવી રીતે પ્રભુના દરબારમાાં સુખી થઈ જાય છે ।।૨।। 

ਿਡਭਾਗੀ ਿੇ ਜਨ ਜਗ ਮਾਤਹ ॥ 

તે મનુષ્ય જગતમાાં ખૂબ જ ભાગ્યશાળી હોય છે 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਤਹ ॥ 

જ ેમનુષ્ય સદાય પ્રભુના જ ગુણ ગાય છે 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਕਰਤਹ ਿੀਚਾਰ ॥ 

જ ેરામનામનો જાપ સદાય કર ેછે 

ਸੇ ਧਨਵੁੰਿ ਗਨੀ ਸੁੰਸਾਰ ॥ 

જ ેસાંતુષ્ટ છે જ ેએક અકાલ તે મનુષ્ય જગતમાાં ધનવાન છે પુરખ ના નામ નુાં ધ્યાન ધર ેછે 

ਮਤਨ ਿਤਨ ਮੁਤਖ ਿੋਲਤਹ ਹਤਰ ਮੁਖੀ ॥ 

જ ેભલા લોકો મનથી અને મુખથી પ્રભુના નામનુાં ઉચ્ચારણ કર ેછે 
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ਸਿਾ ਸਿਾ ਜਾਨਹੁ ਿੇ ਸੁਖੀ ॥ 

તેમને સદાય સુખી જાણો 

ਏਕ ੋਏਕੁ ਏਕੁ ਪ੍ਛਾਨੈ ॥ 

જ ેમનુષ્ય કેવળ એક પ્રભુને બધી જગ્યાએ ઓળખે છે 

ਇਿ ਉਿ ਕੀ ਓਹੁ ਸੋਝੀ ਜਾਨੈ ॥ 

તે આ લોકમાાં અને પરલોકમાાં જીવન ના સફર ની સમજ તેને આવી જાય છે 

ਨਾਮ ਸੁੰਤਗ ਤਜਸ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਤਨਆ ॥ 

જ ેમનુષ્યનુાં મન પ્રભુના નામમાાં વસી જાય છે 

ਨਾਨਕ ਤਿਨਤਹ ਤਨਰੁੰਜਨੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥ 

હે નાનક!તેણે પ્રભ ુને ઓળખી લીધા છે ।।૩।। 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ੁ ਸੁਝੈ ॥ 

જ ેમનુષ્યને ગુરુની કૃપાથી પોતાની જાતની સમજ આવી જાય છે 

ਤਿਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤਿਰਸਨਾ ਿੁਝੈ ॥ 

એ જાણી લ્યો કે તેની તૃષ્ણા મટી જાય છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਿ ॥ 

જ ેપરમાત્માના પ્યારા સત્સાંગમાાં અકાળ પુરક ની મસહમા કર ેછે 

ਸਰਿ ਰੋਗ ਿੇ ਓਹੁ ਹਤਰ ਜਨੁ ਰਹਿ ॥ 

તે બધા જ રોગોથી બચી જાય છે 

ਅਨਤਿਨੁ ਕੀਰਿਨੁ ਕੇਵਲ ਿਖ੍੍ਾਨੁ ॥ 

જ ેમનુષ્ય દરરોજ પ્રભુ નુાં કીતણન કર ેછે 

ਤਗਰਹਸਿ ਮਤਹ ਸੋਈ ਤਨਰਿਾਨੁ ॥ 

તે મનુષ્ય ગૃહસ્થીમાાં રહીને પણ સનલેપ રહે છે 

ਏਕ ਊਪ੍ਤਰ ਤਜਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ 

પછી જ ેમનુષ્યની આશા એક અકાલ પુરખ ઉપર છે 

ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ॥ 

તેની મૃત્ય ુની ફાાંસી કાપવામાાં આવ ેછે અને તે જનમ અને મરણના ચિમાાંથી બચી જાય છે 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਭੂਖ ॥ 

જ ેમનુષ્યના મનમાાં પ્રભુ ને મળવાની તમન્ના છે 

ਨਾਨਕ ਤਿਸਤਹ ਨ ਲਾਗਤਹ ਿਖੂ ॥੪॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્યને કોઈ દુુઃખ પાસ ેનથી આવતુાં ।।૪।। 
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ਤਜਸ ਕਉ ਹਤਰ ਪ੍ਰਭੁ ਮਤਨ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ॥ 

જ ેમનુષ્યને હસર પ્રભ ુમનમાાં સદાય યાદ રહે છે 

ਸੋ ਸੁੰਿੁ ਸੁਹੇਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵੈ ॥ 

તે સાંત છે, સુખી છે તે ક્યારયે ગભરાતા નથી 

ਤਜਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪ੍ੁਨਾ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰੈ ॥ 

જ ેમનુષ્ય ઉપર પ્રભ ુપોતાની મહેરબાની કર ેછે 

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਕਹ ੁਤਕਸ ਿੇ ਡਰੈ ॥ 

બતાવો પ્રભુના તે સેવક ને બીજો કેવો ડર હોઈ શકે? 

ਜੈਸਾ ਸਾ ਿੈਸਾ ਤਿਰਸਟਾਇਆ ॥ 

કારણ કે તે પ્રભ ુજવેો છે તેવો જ તેને દેખાઈ ગયો છે જવેી રીત ેતે સાચે માાં જ છે 

ਅਪ੍ੁਨੇ ਕਾਰਜ ਮਤਹ ਆਤਪ੍ ਸਮਾਇਆ ॥ 

પોતાની રચેલી દુસનયા માાં સ્વયાં તે વ્યાપક છે 

ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਸੋਧਿ ਸੀਤਝਆ ॥  

સનત્ય સવચાર કરીને સફળતા મળી જાય છે 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿਿੁ ਸਭੁ ਿੂਤਝਆ ॥  

ગુરુની કૃપાથી બધી જ વાસ્તસવકતા સમજમાાં આવી જાય છે 

ਜਿ ਿੇਖਉ ਿਿ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਮੂਲੁ ॥  

મને બધી જ વસ્તુ ના પ્રારાંભ મૂળ રૂપમાાં પ્રભુ નો રાંગ દેખાઈ રહ્ો છે .આ દેખાતો સાંસાર 

પણ સ્વયાં તજે છે અને બધાાં જ ની અાંદર વ્યાપક જ્ોસત પણ તે પોતે જ છે 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਖਮੁ ਸੋਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥ 

હે નાનક! મારી ઉપર ગરુુની મહેર થઇ છે હવે હુાં જગતને તેના સાચા સ્વરૂપમાાં જોઈ શકુાં  

છુાં  ।।૫।। 

ਨਹ ਤਕਛੁ ਜਨਮੈ ਨਹ ਤਕਛੁ ਮਰੈ ॥ 

ન તો કાંઇ જ પેદા થયુાં છે અને ન કાંઈ મર ેછે 

ਆਪ੍ਨ ਚਤਲਿੁ ਆਪ੍ ਹੀ ਕਰੈ ॥ 

આ જનમ-મરણ તો પ્રભુ સ્વયાં ખેલ કરી રહ્ા છે 

ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਤਿਰਸਤਟ ਅਨਤਿਰਸਤਟ ॥ 

પેદા થવુાં મરવુાં દેખાઈ જાય છે અને નથી દેખાતુાં  

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਭ ਤਸਰਸਤਟ ॥ 

આ આખા સાંસારને પ્રભુએ પોતાના હુકમમાાં ચાલવાવાળો બનાવી દીધો છે 

ਆਪ੍ੇ ਆਤਪ੍ ਸਗਲ ਮਤਹ ਆਤਪ੍ ॥ 

બધા જ જીવોમાાં કેવળ તે ખુદ છે 
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ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਿ ਰਤਚ ਥਾਤਪ੍ ਉਥਾਤਪ੍ ॥ 

અનેક રીત ેજગતને બનાવી, બનાવીને નાશ પણ કરી દીધો છે 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਖੁੰਡ ॥ 

પ્રભ ુપોતે અસવનાશી છે તેનો ક્યારયે નાશ નથી થતો 

ਧਾਰਿ ਧਾਤਰ ਰਤਹਓ ਿਰਹਮੁੰਡ ॥ 

આખા બ્રહ્માાંડની રચના પણ તેણે સ્વયાંને જ રચેલી છે 

ਅਲਖ ਅਭੇਵ ਪ੍ੁਰਖ ਪ੍ਰਿਾਪ੍ ॥ 

તે વ્યાપક પ્રભુના પ્રતાપ નો કોઈ ભેદ નથી પામી શક્યા તેનુાં વણણન નથી થઈ શકતુાં 

ਆਤਪ੍ ਜਪ੍ਾਏ ਿ ਨਾਨਕ ਜਾਪ੍ ॥੬॥ 

હે નાનક!જો તે સ્વયમ પોતાનો જાપ કરાવ ેતો જ જીવ જાપ કરી શકે ।।૬।। 

ਤਜਨ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਿਾ ਸੁ ਸੋਭਾਵੁੰਿ ॥ 

જ ેલોકો એ પ્રભુને ઓળખી લીધા છે તે શોભા વાળા થઈ ગયા છે 

ਸਗਲ ਸੁੰਸਾਰੁ ਉਧਰ ੈਤਿਨ ਮੁੰਿ ॥ 

આખુાં જગત તેમના ઉપદેશોથી બચી જાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੇਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥ 

હસર ના ભક્તો બધા જ જીવોને બચાવવા ની લાયકાત ધરાવે છે 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੇਸੇਵਕ ਿਖੂ ਤਿਸਾਰਨ ॥ 

ભગવાનના સેવકો બધાયના દુુઃખ દૂર કરવા માટે સમથણ છે 

ਆਪ੍ੇ ਮੇਤਲ ਲਏ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ॥ 

સેવકોને કૃપાળુ પ્રભ ુપોતે જ પોતાની સાથ ેમેળવી લે છે 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਿ ੁਜਤਪ੍ ਭਏ ਤਨਹਾਲ ॥ 

સદગુરુ ના શબ્દો પાકેલા ફૂલની જમે ખીલી ઊઠે છે 

ਉਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥ 

તે મનુષ્ય જ તે સેવકોની સેવામાાં લાગેલા રહે છે 

ਤਜਸ ਨੋ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਤਹ ਿਡਭਾਗੈ ॥ 

જનેી ઉપર પરમાત્માની કૃપા થાય છે અને તે ભાગ્યશાળી છે 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਪ੍ਾਵਤਹ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

પણ હે પ્રભ ુતુાં પોતે જ મહેર કર ેછે તે સેવક નામ જપવાથી અડોલ અવસ્થા હાસસલ કરી લે 

છે 

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪ੍ੁਰਖ ਕਉ ਊਿਮ ਕਤਰ ਮਾਨੁ ॥੭॥ 

હે નાનક! તે લોકો ને ખબૂ જ ઊાં ચા મનુષ્ય સમજ ।।૭।। 
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ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰੈ ਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੁੰਤਗ ॥ 

જ ેકાંઈ પણ કર ેછે પ્રભુની માંજૂરીમાાં રહીને જ કર ેછે 

ਸਿਾ ਸਿਾ ਿਸ ੈਹਤਰ ਸੁੰਤਗ ॥ 

પ્રભુના સેવક સદાય પ્રભુની હજુરી માાં વસ ેછે 

ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹਇੋ ॥ 

સહજ જ જ ેકાંઈ પણ થાય છે તે પ્રભુની મરજી જ જાણે છે 

ਕਰਿੈਹਾਰੁ ਪ੍ਛਾਿੈ ਸੋਇ ॥ 

અને બધુાં જ કરવા વાળા પ્રભ ુને તે ઓળખે છે 

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥ 

પ્રભુના સેવકોને પ્રભુએ કરલેુાં બધુાં જ મીઠુાં  લાગે છે 

ਜੈਸਾ ਸਾ ਿੈਸਾ ਤਿਰਸਟਾਨਾ ॥ 

કારણ કે પ્રભ ુસવણ વ્યાપક છે અને તેઓ જ તેને નજર પણ આવે છે 

ਤਜਸ ਿ ੇਉਪ੍ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਏ ॥ 

જ ેપ્રભુથી તે સેવકો પેદા થયા છે તેમાાં જ તે લીન રહે છે 

ਓਇ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਉਨਹੂ ਿਤਨ ਆਏ ॥ 

તે સુખનો ખજાનો થઈ જાય છે અને તેનો દરજ્જો પણ તેમનો જ છે 

ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਆਤਪ੍ ਿੀਨੋ ਮਾਨੁ ॥ 

સેવકોને સનમાન આપીને પ્રભ ુપોતે પોતાની જ સનમાન આપે છે કારણ કે સેવક નુાં સનમાન 

પ્રભ ુનુાં સનમાન છે 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨੁ ਏਕੋ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥ 

હે નાનક! પ્રભ ુઅને પ્રભુના સેવકોને એકરૂપ સમજો ।।૮।।૧૪।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક || 

ਸਰਿ ਕਲਾ ਭਰਪ੍ੂਰ ਪ੍ਰਭ ਤਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥ 

પ્રભ ુબધી જ શસક્તઓ ની સાથ ેપૂણણ છે બધા જીવોના દુુઃખદદણ  જાણે છે 

ਜਾ ਕੈ ਤਸਮਰਤਨ ਉਧਰੀਐ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਿਤਲਹਾਰ ॥੧॥ 

હે નાનક! એવા પ્રભુનુાં સ્મરણ કરીને સવકારોથી બચી શકાય છે તેને હુાં સદાય કુરબાન થઇ 

જાઉાં  છુાં  ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી || 

ਟਟੂੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੋੁਪ੍ਾਲ ॥ 

બધાાં જીવોને પાલન પોિણ કરવા વાળા ગોપાલ પ્રભ ુપોતે જ છે 
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ਸਰਿ ਜੀਆ ਆਪ੍ੇ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲ ॥ 

તે જાતે જ બધા માણસોનુાં ધ્યાન રાખ ેછે 

ਸਗਲ ਕੀ ਤਚੁੰਿਾ ਤਜਸੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

જ ેપ્રભ ુને પોતાના મનમાાં બધાની રોજીરોટી ની સફકર છે 

ਤਿਸ ਿ ੇਤਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਤਹ ॥  

તે તેના દરબારમાાંથી કોઇ પણ જીવ ના ઉમ્મીદ નથી જતો 

ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਿਾ ਹਤਰ ਜਾਤਪ੍ ॥ 

હે મારા મન! સદાય પ્રભુનો જાપ કર 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ੍ੇ ਆਤਪ੍ ॥ 

તે નાશ રસહત છે અને ત ેપોતાના જવેો ફક્ત એક જ છે 

ਆਪ੍ਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹੋਇ ॥ 

પ્રાણી પોતાના પ્રયત્નોથી કરલેુાં કોઈપણ કામ સફળ નથી કરી શકતો 

ਜੇ ਸਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਲੋਚੈ ਕੋਇ ॥ 

જો કોઈ પ્રાણી સો વાર ઇચ્છે તો પણ 

ਤਿਸੁ ਤਿਨੁ ਨਾਹੀ ਿੇਰੈ ਤਕਛੁ ਕਾਮ ॥ 

તે પ્રભ ુવગર કોઈ બીજી વસ્તુ અસલમાાં તને કામ નહીાં લાગ ે

ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਜਤਪ੍ ਏਕ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥੧॥ 

હે નાનક! એક પ્રભુનુાં નામ જપીશ તો ગસત થશે ।।૧।। 

ਰੂਪ੍ਵੁੰਿੁ ਹੋਇ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ ॥ 

કોઈ વ્યસક્ત રૂપવાન હોય તો તે રૂપનો ગુમાન ન કર ે

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋਤਿ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋਹੈ ॥ 

કારણ કે આખા શરીરમાાં પ્રભુની જ જ્ોસત સુશોસભત છે 

ਧਨਵੁੰਿਾ ਹੋਇ ਤਕਆ ਕੋ ਗਰਿੈ ॥ 

ધનવાન થઈને શુાં કોઈ મનુષ્ય અહાંકાર કર ેછે? 

ਜਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਿੀਆ ਿਰਿੈ ॥ 

જ્ાર ેકે બધુાં જ ધન તે પ્રભુનુાં જ દીધેલુાં છે 

ਅਤਿ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ॥ 

જો કોઈ મનુષ્ય પોતે પોતાને મોટો શૂરવીર કહેવડાવે 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਤਿਨਾ ਕਹ ਧਾਵੈ ॥ 

તો તે એવુાં સવચારી લે કે પ્રભુએ આપેલી તાકાત વગર શુાં તે દોડી શકત? 
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ਜੇ ਕੋ ਹੋਇ ਿਹ ੈਿਾਿਾਰੁ ॥ 

જો કોઈ ધનાઢય હોય અને દાતા બની બેસ ે

ਤਿਸੁ ਿੇਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥ 

તો તે મૂખણ તે પ્રભ ુને ઓળખે કે જ ેબધાાં જીવોને દાન દેવા માટે સમથણ છે 

ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਿੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗੁ ॥ 

જનેો અહાંકાર રૂપી રોગ ગુરુની કૃપા માાં દૂર થઈ ગયો છે 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਿਾ ਅਰੋਗੁ ॥੨॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્ય સદાય સનરોગી છે ।।૨।। 

ਤਜਉ ਮੁੰਿਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੁੰਮਨੁ ॥ 

જવેી રીત ેઘરની છત ને થાાંભલા નો સહારો લેવો પડે છે 

ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿਿ ੁਮਨਤਹ ਅਸਥੁੰਮਨੁ ॥ 

તેવી રીત ેગુરુના શબ્દ મનનો સહારો છે 

ਤਜਉ ਪ੍ਾਖਾਿੁ ਨਾਵ ਚਤੜ ਿਰੈ ॥ 

જવેી રીત ેપથ્થર નાવમાાં ચડીને નદી પાર કરી લે છે 

ਪ੍ਰਾਿੀ ਗੁਰ ਚਰਿ ਲਗਿੁ ਤਨਸਿਰੈ ॥ 

તેવી રીત ેગુરુના ચરણમાાં રહેતો માણસ સાંસાર સમુદ્ર તરી જાય છે 

ਤਜਉ ਅੁੰਧਕਾਰ ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥ 

જવેી રીત ેદીપક અાંધકાર દૂર કરીને રોશની આપે છે  

ਗੁਰ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਮਤਨ ਹੋਇ ਤਿਗਾਸੁ ॥ 

તેવી જ રીત ેગુરુના દશણન કરીને મન ખીલી જાય છે નવુાં પેદા થઈ જાય છે 

ਤਜਉ ਮਹਾ ਉਤਿਆਨ ਮਤਹ ਮਾਰਗੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

જવેી રીત ેકોઇ ઘનઘોર જાંગલમાાં ભટકેલા ને રાહ મળી જાય 

ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੁੰਤਗ ਤਮਤਲ ਜਤੋਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ ॥ 

તેવી રીત ેસાધુની સાંગત માાં બેસીને અકાલ પુરખ ની જ્ોસત મનુષ્યની અાંદર પ્રગટ થઈ 

જાય છે 

ਤਿਨ ਸੁੰਿਨ ਕੀ ਿਾਛਉ ਧੂਤਰ ॥ 

હુાં તે સાંતોના ચરણ ની ધળૂ માાંગુાં છુાં  

ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਤਰ ਲੋਚਾ ਪ੍ੂਤਰ ॥੩॥ 

હે પ્રભ!ુ નાનકની આ ઈચ્છા પૂરી કરી દે ।।૩।। 

ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਤਿਲਲਾਈਐ ॥ 

હે મૂખણ મન! દુખ મળવાથી શા માટે ચીસો પાડે છે? 
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ਪ੍ੁਰਿ ਤਲਖੇ ਕਾ ਤਲਤਖਆ ਪ੍ਾਈਐ ॥ 

તે વાવેલા પહેલાાંના બીજ ના ફળ ખાવા જ પડે છે 

ਿਖੂ ਸੂਖ ਪ੍ਰਭ ਿੇਵਨਹਾਰੁ ॥ 

દુુઃખ સુખ દેવાવાળો પ્રભુ પોતે જ છે 

ਅਵਰ ਤਿਆਤਗ ਿੂ ਤਿਸਤਹ ਤਚਿਾਰੁ ॥ 

એટલે બીજાનો આશરો છોડીને તુાં તેને જ યાદ કર 

ਜੋ ਕਛੁ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਮਾਨੁ ॥ 

જ ેકાાંઈ પણ પ્રભ ુકર ેછે તેને જ સુખ સમજ 

ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਤਫਰਤਹ ਅਜਾਨ ॥ 

હે અજાણ્યા માનવ! શા માટે તુાં ભૂલો પડેલો ફર ેછે? 

ਕਉਨ ਿਸਿੁ ਆਈ ਿੇਰੈ ਸੁੰਗ ॥ 

બતાવ કઈ વસ્તુ તારી સાથે આવી હતી? 

ਲਪ੍ਤਟ ਰਤਹਓ ਰਤਸ ਲੋਭੀ ਪ੍ਿੁੰਗ ॥ 

હે લોભી પતાંસગયા! તુાં માયાના સ્વાદમાાં મસ્ત થઈ રહ્ો છે 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਤਪ੍ ਤਹਰਿੇ ਮਾਤਹ ॥ 

હૃદયમાાં પ્રભુના નામનો જપ કર 

ਨਾਨਕ ਪ੍ਤਿ ਸੇਿੀ ਘਤਰ ਜਾਤਹ ॥੪॥ 

હે નાનક! આવી રીતે તુાં ઈજ્જત સાથ ેપરલોક વાળા ઘરમાાં જઈ શકીશ ।।૪।। 

ਤਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲੈਤਨ ਿੂ ਆਇਆ ॥ 

હે ભાઈ! જ ેસામાન ખરીદવા માટે તુાં આ જગતમાાં આવ્યો છે 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਸੁੰਿਨ ਘਤਰ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

તે રામનામ રૂપી સાંતોના ઘરમાાં મળે છે 

ਿਤਜ ਅਤਭਮਾਨੁ ਲੇਹੁ ਮਨ ਮੋਤਲ ॥ 

એટલે અહાંકાર છોડી દે અને મનને બદલ સામાન ખરીદી લ ે

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਹਰਿੇ ਮਤਹ ਿੋਤਲ ॥ 

પ્રભુના નામ ને હૃદયમાાં પારખી લે  

ਲਾਤਿ ਖੇਪ੍ ਸੁੰਿਹ ਸੁੰਤਗ ਚਾਲੁ ॥ 

અને રામનામનો આ સામાન ઉપાડીને સાંતોની સાથ ેચાલી નીકળ 

ਅਵਰ ਤਿਆਤਗ ਤਿਤਖਆ ਜੁੰਜਾਲ ॥ 

માયાના બીજા બધા ધાંધા છોડી દે 
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ਧੁੰਤਨ ਧੁੰਤਨ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 

જો તુાં ઉદ્યમ કરીશ તો બધાાં જ જીવ તને શાબાશી આપશે 

ਮੁਖ ਊਜਲ ਹਤਰ ਿਰਗਹ ਸੋਇ ॥ 

અને પ્રભુના દરબારમાાં પણ તારુાં  નામ ઉજ્જવળ થઈ જશે 

ਇਹੁ ਵਾਪ੍ਾਰੁ ਤਵਰਲਾ ਵਾਪ੍ਾਰੈ ॥ 

પણ આ વેપાર તો કોઈ સવરલો જ કરી શકે 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੈ ਸਿ ਿਤਲਹਾਰੈ ॥੫॥ 

હે નાનક! આવો વેપારીબીજા ઉપર હાંમેશા કુરબાન જાય છે ।।૫।। 

ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਇ ਧੋਇ ਪ੍ੀਉ ॥ 

હે ભાઈ! સાધુ જનોના પગ ધોઈ ધોઈને એ જળન ેપી લે 

ਅਰਤਪ੍ ਸਾਧ ਕਉ ਅਪ੍ਨਾ ਜੀਉ ॥ 

સાધુ જનો ઉપર પોતાનુાં જીવન કુરબાન કરી દે 

ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

ગુરુચરણની રજ થી સ્નાન કરી લે 

ਸਾਧ ਊਪ੍ਤਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਿਾਨੁ ॥ 

સાધુ ઉપર કુરબાન થઇ જા 

ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਈਐ ॥ 

સાંતની સેવા કોઈ ભાગ્યશાળી ને જ મળે છે  

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਿਨੁ ਗਾਈਐ ॥ 

સાંતની સાંગતમાાં જ પ્રભુને મસહમા કરી શકાય છે 

ਅਤਨਕ ਤਿਘਨ ਿੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖ ੈ॥ 

સાંત આધ્યાસત્મક જીવન ની રાહ માાં આવતી મુશ્કેલીઓથી બચાવી લે છે 

ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੁੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖੈ ॥ 

સાંત પ્રભુના ગુણ ગાઇને નામ રૂપી અમૃતનો સ્વાદ લેતો રહે છે 

ਓਟ ਗਹੀ ਸੁੰਿਹ ਿਤਰ ਆਇਆ ॥ 

જ ેમનુષ્ય ને મનુષ્યએ સાંતો નો આશરો લીધો છે તે સાંતોના દરબાર ઉપર કુરબાન થઇ ગયો 

છે 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪ੍ਾਇਆ ॥੬॥ 

હે નાનક! બધુાં જ સુખ પ્રાપ્ત થઈ ગયુાં છે ।।૭।। 

ਤਮਰਿਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥ 

પ્રભ ુમરલેાને પણ જીવતા કરી શકે છે 
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ਭੂਖੇ ਕਉ ਿੇਵਿ ਅਧਾਰ ॥ 

ભૂખ્યા ને પણ આશરો આપી શકે છે  

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਟੀ ਮਾਤਹ ॥ 

બધાાં જ ખજાનો તે માસલકની નજર માાં છે 

ਪ੍ੁਰਿ ਤਲਖੇ ਕਾ ਲਹਿਾ ਪ੍ਾਤਹ ॥ 

પણ જીવ પોતાના પહેલાના કરલેા કમોના ફળ ભોગવે છે 

ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਤਿਸ ਕਾ ਓਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥ 

બધુાં જ તે પ્રભુનુાં છે અને તે બધુાં જ કરવાને માટે સમથણ છે 

ਤਿਸੁ ਤਿਨੁ ਿਸੂਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥ 

તેના વગર બીજુાં  કોઈ હતુાં નહીાં, છે પણ નહીાં અને થશે પણ નહીાં 

ਜਤਪ੍ ਜਨ ਸਿਾ ਸਿਾ ਤਿਨੁ ਰੈਿੀ ॥ 

હે લોકો! હાંમેશા સદવસ-રાત પ્રભુને યાદ કરો 

ਸਭ ਿ ੇਊਚ ਤਨਰਮਲ ਇਹ ਕਰਿੀ ॥ 

બધા જ કમો થી આ કમણ ઊાં ચુાં અને સ્વચ્છ છે 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸ ਕਉ ਨਾਮੁ ਿੀਆ ॥ 

પ્રભ ુજ ેમનુષ્ય ઉપર મહેર કરીને તેનુાં નામ બક્ષે છે 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્ય શુિ અને પસવત્ર થઇ જાય છે ।।૭।। 

ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ॥ 

જ ેમનુષ્યના મનમાાં સદગુરુની શ્રિા થઈ ગઈ છે 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਤਰ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥ 

તેના સચત્તમાાં પ્રભ ુસસ્થર થઈ જાય છે 

ਭਗਿੁ ਭਗਿੁ ਸੁਨੀਐ ਤਿਹੁ ਲੋਇ ॥ 

તે મનુષ્ય આખા જગતમાાં ભક્ત કહેવાય છે 

ਜਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਏਕ ੋਹੋਇ ॥ 

જનેા હૃદયમાાં એક પ્રભુ જ વસ ેછે 

ਸਚੁ ਕਰਿੀ ਸਚੁ ਿਾ ਕੀ ਰਹਿ ॥ 

તેની સાચી જીાંદગી અને સજાંદગી નો હેતુ એક સમાન છે 

ਸਚੁ ਤਹਰਿੈ ਸਤਿ ਮੁਤਖ ਕਹਿ ॥ 

સાચા પ્રભ ુતેના સદલમાાં છે અને પ્રભુનુાં નામ જ તે મોઢાથી ઉચ્ચારણ કર ેછે 
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ਸਾਚੀ ਤਿਰਸਤਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 

તે મનુષ્યની નજર સાચા પ્રભુના રાંગમાાં રાંગાયેલી હોય છે એટલે તો આખાએજગતમાાં તેને 

પ્રભ ુજ દેખાય છે 

ਸਚੁ ਵਰਿੈ ਸਾਚਾ ਪ੍ਾਸਾਰੁ ॥ 

પ્રભ ુજ બધી જગ્યાએ મોજુદ દેખાય છે અને પ્રભુનુાં જ બધો પથારો દેખાય છે 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਕਤਰ ਜਾਿਾ ॥ 

જ ેમનુષ્યને એ અકાલ પુરખ અને સદાય સસ્થર રહેવા વાળો સમજ્ો છે 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨੁ ਸਤਚ ਸਮਾਿਾ ॥੮॥੧੫॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્ય સદાય તે સસ્થર રહેવા વાળા માાં લીન થઈ જાય છે ।।૮।।૧૫।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક।। 

ਰੂਪ੍ੁ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੁੰਗੁ ਤਕਛੁ ਤਿਰਹੁ ਗੁਿ ਿੇ ਪ੍ਰਭ ਤਭੁੰਨ ॥ 

પ્રભુનુાં ન કોઈ રૂપ છે, ન સચનહ, ન ચિ અને ન કોઈ રાંગ છે પ્રભ ુમાયાના ત્રણ ગુણોથી 

બહાર છે 

ਤਿਸਤਹ ਿੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤਜਸੁ ਹੋਵੈ ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ॥੧॥ 

હે નાનક! પ્રભ ુપોતે જ તે મનુષ્ય ને સમજાવે છે જનેી ઉપર તે પોતે મહેરબાન થઈ જાય છે 

।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਖ ੁ॥ 

હે ભાઈ! પોતાના મનમાાં અકાલ પુરખ ને પરોવીને રાખ 

ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਿੂ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤਿਆਗੁ ॥ 

બધાાં જ જીવો ની અાંદર એક અકાલ પુરખ જ વ્યાપક છે 

ਤਿਸ ਿ ੇਪ੍ਰੈ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਕੋਇ ॥ 

તેનાથી બાહર બીજો કોઈ જ જીવ નથી કોઈ વસ્તુ નથી 

ਸਰਿ ਤਨਰੁੰਿਤਰ ਏਕ ੋਸੋਇ ॥ 

એક ભગવાન બધા વચ્ચે વ્યાપક છે 

ਆਪ੍ੇ ਿੀਨਾ ਆਪ੍ੇ ਿਾਨਾ ॥ 

તે ખુદ જ જીવોના હૃદયને ઓળખવા વાળા અને જાણવાવાળા છે 

ਗਤਹਰ ਗੁੰਭੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ 

પ્રભ ુખૂબ જ ગાંભીર અને ઊાં ડા છે સમજદાર છે 
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ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਗੋਤਿੁੰਿ ॥ 

હે પરબ્રહ્મ પ્રભ!ુ બધાાં થી મોટો માસલક! જીવોનો પાલનહાર 

ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਨਧਾਨ ਿਇਆਲ ਿਖਸੁੰਿ ॥ 

દયા ના ખજાના દયા નુાં ઘર અને બક્ષણ હાર 

ਸਾਧ ਿੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪ੍ਾਉ ॥ 

તારા સાધુઓના ચરણોમાાં પડ્યો રહુાં  

ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਤਨ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥ 

નાનકના મનમાાં આ તમન્ના છે ।।૧।। 

ਮਨਸਾ ਪ੍ੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ ॥ 

પ્રભ ુજીવોના મન ની ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે 

ਜੋ ਕਤਰ ਪ੍ਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗੁ ॥ 

અને તેની શરણ ગયેલા ની સહાયતા કરવા માટે સમથણ છે 

ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਿਰ ਫੋਰੁ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਮੁੰਿਰੁ  ਨ ਜਾਨੈ ਹੋਰੁ ॥ 

જ ેતેણે જીવોના હાથમાાં લખી દીધુાં છે તે જ થાય છે જ ેપ્રભુની આાંખ ફરકવા જટેલો સમય 

જગતના પાલન પોિણ અને નાશ કરવા માટે કાફી છે તેનો છુપાયેલો ભેદ કોઈ બીજો જીવ 

નથી જાણતો 

ਅਨਿ ਰੂਪ੍ ਮੁੰਗਲ ਸਿ ਜਾ ਕੈ ॥ 

જ ેપ્રભુના ઘરમાાં સદાય આનાંદ અને ખુશી છે 

ਸਰਿ ਥੋਕ ਸੁਨੀਅਤਹ ਘਤਰ ਿਾ ਕੈ ॥ 

જગતના બધાાં જ પદાથણ તેના ઘરમાાં મોજુદ હોય છે 

ਰਾਜ ਮਤਹ ਰਾਜੁ ਜੋਗ ਮਤਹ ਜੋਗੀ ॥ 

રાજાઓમાાં પ્રભ ુપોતે જ રાજા છે યોગીઓમાાં તે યોગી છે 

ਿਪ੍ ਮਤਹ ਿਪ੍ੀਸਰੁ ਤਗਰਹਸਿ ਮਤਹ ਭੋਗੀ ॥ 

તપસ્વીઓ માાં સ્વયમ જ મોટો તપસ્વી છે અને ગૃહસ્થમાાં તે સ્વયાં ગૃહસ્થ છે 

ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਭਗਿਹ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

ભક્ત જનોએ તે પ્રભુનુાં સ્મરણ કરી કરીને સુખ પામી લીધુાં છે 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਪ੍ੁਰਖ ਕਾ ਤਕਨੈ ਅੁੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥੨॥ 

હે નાનક! કોઇપણ જીવ તે અકાલ પુરખ નો અાંત નથી પામી શક્યો ।।૨।। 

ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਤਮਤਿ ਨਾਤਹ ॥ 

જ ેપ્રભુનો જગતરૂપી ખેલનો અાંદાજો કોઈ નથી લગાડી શકતો 

ਸਗਲ ਿੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਤਹ ॥ 

તેને શોધી શોધીન ેબધા દેવતાઓ પણ થાકી ગયા છે 
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ਤਪ੍ਿਾ ਕਾ ਜਨਮੁ ਤਕ ਜਾਨੈ ਪ੍ੂਿੁ ॥ 

કારણ કે સપતાનો જનમ પુત્ર કેવી રીત ેજાણી શકે? 

ਸਗਲ ਪ੍ਰੋਈ ਅਪ੍ੁਨੈ ਸੂਤਿ ॥ 

જમે માળાનો મણકો દોરામાાં પરોવેલા હોય છે તેવી રીત ેઆખી રચના પ્રભુએ પોતાના 

હુકમ રૂપી દોરામાાં પરોવી દીધી છે 

ਸੁਮਤਿ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਜਨ ਿੇਇ ॥ ਜਨ ਿਾਸ ਨਾਮੁ ਤਧਆਵਤਹ ਸੇਇ ॥ 

જ ેલોકોને પ્રભ ુસુમસત ઊાં ચી સમજ અને તેની સાથેનો પ્રેમ જોડી ને દાન આપે છે 

ਤਿਹੁ ਗੁਿ ਮਤਹ ਜਾ ਕਉ ਭਰਮਾਏ ॥ 

તે જ સેવક અને દાસ તેના નામનુાં સ્મરણ કર ેછે, પરાંતુ જ ેમાયાના ત્રણ ગુણો દુગંધ,શસક્ત 

અને પુણ્યમાાંભટકે છે 

ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਤਫਤਰ ਆਵੈ ਜਾਏ ॥ 

તે પેદા થતાાં જ રહે છે અને મરતા રહે છે અને વારાંવાર જગતમાાં આવ ેછે અને જાય છે 

ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ॥ 

ભગવાન આ બધી ઉચ્ચ અને નીચી આધ્યાસત્મક સસ્થસતમાાં રહે છે 

ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਿੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥ 

હે નાનક! જવેી બુસિ અને મસત તે આપે છે જીવ તેવી જ સમજ વાળો બની જાય છે ।।૩।। 

ਨਾਨਾ ਰੂਪ੍ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁੰਗ ॥ 

હે પ્રભ!ુ તારાકેટલાયરૂપરાંગ છે  

ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰਤਹ ਇਕ ਰੁੰਗ ॥ 

તેમણે ધારલેા ઘણા દેખાવ છે, અને છતાાં તે તેના પ્રકારનો એક જ છે 

ਨਾਨਾ ਤਿਤਧ ਕੀਨੋ ਤਿਸਥਾਰੁ ॥ 

અસાંખ્ય રીત,ે તેણે પોતે તેમના બ્રહ્માાંડ વધાયાણ છે. 

ਪ੍ਰਭੁ ਅਤਿਨਾਸੀ ਏਕੁੰਕਾਰੁ ॥ 

પરાંતુ હજી પણ, તે શાશ્વત છે અને એકમાત્ર સજણક છે 

ਨਾਨਾ ਚਤਲਿ ਕਰੇ ਤਖਨ ਮਾਤਹ ॥ 

કેટલાય તમાશા પ્રભ ુપલકવારમાાં કરી દે છે 

ਪ੍ੂਤਰ ਰਤਹਓ ਪ੍ੂਰਨੁ ਸਭ ਠਾਇ ॥ 

તે પૂણણ પુરુિ બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે 

ਨਾਨਾ ਤਿਤਧ ਕਤਰ ਿਨਿ ਿਨਾਈ ॥ 

જગતની રચના પ્રભુએ કેટલીયે રીત ેરચી છે 

ਅਪ੍ਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪ੍ੇ ਪ੍ਾਈ ॥ 

પોતાની મસહમા નુાં મૂલ્ય તે પોતજે જાણે છે 
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ਸਭ ਘਟ ਤਿਸ ਕੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕੇ ਠਾਉ ॥ 

બધાાં જ શરીર તે પ્રભુના જ છે બધી જગ્યાએ તે જ છે 

ਜਤਪ੍ ਜਤਪ੍ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੪॥ 

હે નાનક! તારો દાસ તારુાં  નામ જપી જપીને જીવે છે ।।૪।। 

ਨਾਮ ਕ ੇਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੁੰਿ ॥ 

બધાાં જ જીવ જાંતુ અકાલ પુરખના આશર ેછે 

ਨਾਮ ਕ ੇਧਾਰੇ ਖੁੰਡ ਿਰਹਮੁੰਡ ॥ 

જગતના બધા જ સહસ્સા પણ પ્રભુએ જ ટકાવીને રાખેલા છે 

ਨਾਮ ਕ ੇਧਾਰੇ ਤਸਤਮਰਤਿ ਿੇਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ॥ 

વેદ પુરાણ સ્મૃસત પ્રભુને જ આધાર ેછે 

ਨਾਮ ਕ ੇਧਾਰੇ ਸੁਨਨ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ॥ 

જ્ઞાનની વાતો સાાંભળીને તેની સાથ ેહૃદયને જોડીને અકાલ પુરખ નો જ આશરો છે 

ਨਾਮ ਕ ੇਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪ੍ਾਿਾਲ ॥ 

બધાાં જ આકાશ પાતાળ પ્રભ ુના આશર ેછે 

ਨਾਮ ਕ ੇਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥ 

બધાાં શરીર પ્રભ ુના આધાર ેછે 

ਨਾਮ ਕ ੇਧਾਰੇ ਪ੍ੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ॥ 

ત્રણેય લોકમાાં અકાલ પુરખે જ બધુાં ટકાવી રાખેલુાં છે 

ਨਾਮ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਉਧਰ ੇਸੁਤਨ ਸਰਵਨ ॥ 

જીવ પ્રભ ુની સાથ ેજોડાઈને તેનુાં નામ કાનથી સાાંભળીને સવકારોથી બચી શકે છે 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸੁ ਆਪ੍ਨੈ ਨਾਤਮ ਲਾਏ ॥ 

પ્રભ ુજનેા ઉપર મહેર કર ેછે તેને પોતાના નામની સાથ ેજોડી લે છે 

ਨਾਨਕ ਚਉਥੇ ਪ੍ਿ ਮਤਹ ਸੋ ਜਨੁ ਗਤਿ ਪ੍ਾਏ ॥੫॥ 

હે નાનક! તે મનુષ્ય માયાની અસરથી ઉપર ચોથા તલ ઉપર પહોાંચીને ઉચ્ચ અવસ્થાને પ્રાપ્ત 

કર ેછે ।।૫।। 

ਰੂਪ੍ੁ ਸਤਿ ਜਾ ਕਾ ਸਤਿ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 

જ ેપ્રભુનો રૂપ અને ઠેકાણુાં સદાય સસ્થર રહેવા વાળુાં છે 

ਪ੍ੁਰਖੁ ਸਤਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥ 

કેવળ તે જ સવણ વ્યાપક પ્રભ ુબધાયના ઉપર આશીવાણદ વરસાવે છે 

ਕਰਿੂਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਾ ਕੀ ਿਾਿੀ ॥ ਸਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਸਭ ਮਾਤਹ ਸਮਾਿੀ ॥ 

જ ેસદાય અટલ અકાલ પુરખની વાણી બધાાં જીવોમાાં વસેલી છે જ ેપ્રભુ બધા જીવો ની 

અાંદર થી બોલી રહ્ો છે 

SikhBookClub.com 90 



ਸਤਿ ਕਰਮੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿ ॥ 

તેનુાં કામ પણ અટલ છે જ ેપ્રભુની રચના સાંપૂણણ છે અધૂરી નથી 

ਮੂਲੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਉਿਪ੍ਤਿ ॥ 

જ ેબધાનાાં મૂળ રૂપમાાં સદાય છે જનેુાં પેદા હોવુાં પણ સાંપૂણણ છે 

ਸਤਿ ਕਰਿੀ ਤਨਰਮਲ ਤਨਰਮਲੀ ॥ 

તેની બસક્ષસ હાંમેશા રહે છે પ્રભુની મહા પસવત્ર મરજી છે 

ਤਜਸਤਹ ਿੁਝਾਏ ਤਿਸਤਹ ਸਭ ਭਲੀ ॥ 

જ ેજીવને આ મરજી સમજ આવી જાય છે તેને તેની માંજૂરી પૂણણ રીત ેસુખદાયી લાગે છે 

ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਿਾਈ ॥ 

પ્રભ ુસદાય સસ્થર રહેવા વાળા નુાં નામ સુખ દાતા છે 

ਤਿਸਵਾਸੁ ਸਤਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਿੇ ਪ੍ਾਈ ॥੬॥ 

હે નાનક! જીવને આ અટલ સદગુરુ ની સાથ ેતે મેળવી આપે છે ।।૬।। 

ਸਤਿ ਿਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪ੍ਿੇਸ ॥ 

ઉપદેશ અને ગુરુની સૂચના હાંમેશા માટે સાચી છે. 

ਸਤਿ ਿ ੇਜਨ ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਪ੍ਰਵੇਸ ॥ 

જનેા હૃદયમાાં આ ઉપદેશ નો પ્રવેશ થઇ જાય છે તે પણ જનમ મરણ ના ફેરામાાંથી મુક્ત થઈ 

જાય છે 

ਸਤਿ ਤਨਰਤਿ ਿੂਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ॥ 

જો કોઈ મનુષ્ય ને સદાય સસ્થર રહેવાવાળા પ્રભુ ની સાથ ેપ્રેમ થઈ જાય 

ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ 

તો તેનુાં નામ જપીને તે ઉચ્ચ અવસ્થાને હાાંસલ કરી લે છે પ્રભ ુપોતે સદાય કાયમ રહેવા 

વાળા છે 

ਆਤਪ੍ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ 

તેના પેદા કરલેુાં જગત પણ સાચે જ અસસ્તત્વ વાળુાં છે સમથ્યા નથી 

ਆਪ੍ੇ ਜਾਨੈ ਅਪ੍ਨੀ ਤਮਤਿ ਗਤਿ ॥ 

પ્રભ ુપોતાની અવસ્થા અને મયાણદા પોતે જ જાણે છે 

ਤਜਸ ਕੀ ਤਸਰਸਤਟ ਸੁ ਕਰਿੈਹਾਰੁ ॥ 

જ ેપ્રભુએ આ જગત બનાવ્યુાં છે તે પોતે તેને બનાવવા વાળો છે 

ਅਵਰ ਨ ਿੂਤਝ ਕਰਿ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

કોઈ બીજુ આ જગત નો ખ્યાલ રાખવા વાળો પણ નથી. 

ਕਰਿੇ ਕੀ ਤਮਤਿ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥ 

કતાણરની પ્રસતભાનો અાંદાજો તેણે પેદા કરલેો માણસ નથી લગાડી શકતો 
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ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਿੀਆ ॥੭॥ 

હે નાનક! તે જ થાય છે જ ેપ્રભ ુને પસાંદ આવે છે ।।૭।। 

ਤਿਸਮਨ ਤਿਸਮ ਭਏ ਤਿਸਮਾਿ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પ્રભુની મોટાઈનેસમજ્ા છે તેને તેને તેનો આનાંદ મળયો છે તેની મસહમા ને જોઈને 

તે ખૂબ જ હેરાન અને આશ્ચયણ ચસકત થઈ ગયા છે 

ਤਜਤਨ ਿੂਤਝਆ ਤਿਸੁ ਆਇਆ ਸਵਾਿ ॥ 

જણેે ઈશ્વરને સમજી લીધાાં તેને તેનો સ્વાદ આવી ગયો 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੈਰੁੰਤਗ ਰਾਤਚ ਜਨ ਰਹੇ ॥ 

પ્રભુના દાસ પ્રભુના પ્રેમમાાં મસ્ત રહે છે 

ਗੁਰ ਕ ੈਿਚਤਨ ਪ੍ਿਾਰਥ ਲਹੇ ॥ 

અને સદગુરુ ના ઉપદેશ ની મહેર થી તે નામનો પદાથણ હાાંસસલ કરી લે છે 

ਓਇ ਿਾਿੇ ਿਖੁ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥ 

તે સેવક ખુદ જ નામ નુાં દાન કર ેછે અને જીવો ના દુુઃખ દૂર કર ેછે 

ਜਾ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਿਰੈ ਸੁੰਸਾਰ ॥ 

તેમની સાંગસત થી જગતના જીવોના સાંસાર સમુદ્ર તરી જાય છે 

ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ ॥ 

એવા સેવકો ખૂબ જ ભાગ્યશાળી હોય છે 

ਜਨ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਏਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 

તેમની સાંગસત્તમાાં જોડાઈને અકાલ પુરખની સાથે સાંબાંધ જોડાઈ જાય છે 

ਗੁਨ ਗੋਤਿਿ ਕੀਰਿਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵੈ ॥ 

પ્રભુના સેવક પ્રભુના ગુણગાન ગાય છે અને મસહમા કર ેછે  

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਫਲੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥੮॥੧੬॥ 

હે નાનક! સદગુરૂની કૃપાથી તે પ્રભુના નામ રૂપી નુાં ફળ પ્રાપ્ત કરી લે છે ।।૮।।૧૬।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਆਤਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਿ ਸਚੁ ॥ 

પ્રભ ુશરૂઆતથી જ અસસ્તત્વમાાં છે યુગોના શરૂઆતથી જ મોજુદ છે  

ਹੈ ਤਭ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਤਭ ਸਚੁ ॥੧॥ 

હે નાનક! અત્યાર ેપણ મોજુદ છે અને ભસવષ્યમાાં પણ મોજૂદ રહેશે હાંમેશા ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 
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ਚਰਨ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਸਨਹਾਰ ॥ 

પ્રભુના ચરણ સદાય સસ્થર છે ચરણોને સ્પશી ને સેવક પણ અટલ થઇ જાય છે 

ਪ੍ੂਜਾ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸੇਵਿਾਰ ॥ 

પ્રભુની ઉપાસના કરવી એ કાયમનુાં કાયણ છે 

ਿਰਸਨੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ੇਖਨਹਾਰ ॥ 

પ્રભુના દશણન એક કમણ છે દશણન કરવા વાળા ના જનમ મરણ ના ફેરા ટળી જાય છે 

ਨਾਮੁ ਸਤਿ ਸਤਿ ਤਧਆਵਨਹਾਰ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ અટલ છે સ્મરણ કરવા વાળા પણ સસ્થર છે 

ਆਤਪ੍ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਭ ਧਾਰੀ ॥ 

પ્રભ ુપોતે સદાય અસસ્તત્વમાાં છે 

ਆਪ੍ੇ ਗੁਿ ਆਪ੍ੇ ਗੁਿਕਾਰੀ ॥ 

પ્રભ ુપોતે ગુણ રૂપ છે સ્વયાં ગુણ પેદા કરવા વાળા છે 

ਸਿਿ ੁਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਿਕਿਾ ॥ 

પ્રભુની મહેમાન મસહમાના શબ્દ કાયમ રહે છે શબ્દને ચારણ કરવાવાળો પણ સસ્થર થઈ 

જાય છે 

ਸੁਰਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਜਸੁ ਸੁਨਿਾ ॥ 

પ્રભુની સાથ ેસાંબાંધ જોડવાના કમણ થી પ્રભુના યશ સાાંભળવા વાળા ના પણ કમણ ઉચ્ચ બને 

છે 

ਿੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਿ ਸਭ ਹੋਇ ॥ 

પ્રભુનુ અસસ્તત્વ સમજવા વાળા અને તેમને રચેલુાં જગત પણ હસ્તી વાળુાં દેખાય છે જસેમથ્યા 

નથી લાગતુાં 

ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ 

હે નાનક! પ્રભ ુસ્વયાં સસ્થર રહેવા વાળો છે ।।૧।। 

ਸਤਿ ਸਰੂਪ੍ੁ ਤਰਿੈ ਤਜਤਨ ਮਾਤਨਆ ॥ 

જ ેમનુષ્યે અટલ પ્રભુની હસ્તી ને સદાય મનમાાં સસ્થર રાખેલો છે 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਤਨ ਮੂਲੁ ਪ੍ਛਾਤਨਆ ॥ 

તેણે બધુાં જ કરવા વાળો અને કરાવવા વાળા જગતના મૂળને ઓળખી લીધો છે 

ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਤਿਸਵਾਸੁ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ॥ 

જ ેમનુષ્યના હૃદયમાાં પ્રભુની હસ્તી ની શ્રિા બાંધાઈ ગઈ છે 

ਿਿੁ ਤਗਆਨੁ ਤਿਸੁ ਮਤਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥ 

તેના મનમાાં સાચુાં જ્ઞાન પ્રગટ થઈ ગયો છે 
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ਭੈ ਿੇ ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ਿਸਾਨਾ ॥ 

તે મનુષ્ય જગતના બધા જ ડર રસહત થઈને નીડર થઈને વસ ેછે 

ਤਜਸ ਿ ੇਉਪ੍ਤਜਆ ਤਿਸੁ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨਾ ॥ 

કારણ કે તે સદાય તે પ્રભુમાાં લીન રહે છે જણેે તેને પેદા કરલેો છે  

ਿਸਿੁ ਮਾਤਹ ਲੇ ਿਸਿੁ ਗਡਾਈ ॥ ਿਾ ਕਉ ਤਭੁੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥ 

જવેી રીત ેએક વસ્તુ લઈને બીજી વસ્તુ માાં મેળવી દેવામાાં આવ ેતો બે માાં કોઈ ફરક નથી 

રહી જતોતેવી જ રીતે મનુષ્ય પ્રભુના ચરણોમાાં લીન થઈ જાય છે તેવો મનુષ્ય પ્રભુથી અલગ 

નથી કહેવાતો  

ਿੂਝੈ ਿੂਝਨਹਾਰੁ ਤਿਿੇਕ ॥ 

પણ આ સવચારને સવચારવા વાળા કોઈ સવરલા જ સમજ ેછે  

ਨਾਰਾਇਨ ਤਮਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ॥੨॥ 

હે નાનક! જ ેજીવ પ્રભુ માાં મળી જાય છે તે તેની સાથ ેએકરૂપ થઈ જાય છે ।।૨।। 

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

પ્રભુનો સેવક પ્રભુની આજ્ઞા માાં ચાલે છે  

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸਿਾ ਪ੍ਜੂਾਰੀ ॥ 

અને સદાય તેની પજૂા કરતો રહે છે 

ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਤਨ ਪ੍ਰਿੀਤਿ ॥ 

લખતા નો સેવક ના મનમાાં તેની હસ્તીની શ્રિા રહે છે 

ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ 

ત્યાર ેજ તો તેનુાં જીવન સ્વચ્છ અને મયાણદા વાળુાં હોય છે 

ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸੇਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੁੰਤਗ ॥ 

સેવક માસલક પ્રભુને હર ક્ષણ પોતાની સાથ ેછે એવુાં જાણે છે 

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਨਾਮ ਕੈ ਰੁੰਤਗ ॥ 

પ્રભ ુના સેવક હાંમેશાાં નામના પ્રેમથી રાંગાયેલા છે 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਾਲਨਹਾਰਾ ॥ 

અને તેના નામ ની મોજ માાં રહે છે 

ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖ ੈਤਨਰੁੰਕਾਰਾ ॥ 

પ્રભ ુપોતાના સેવક નુાં સદાય પાલન પોિણમાાં કરવામાાં સમથણછે 

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਤਜਸੁ ਿਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਧਾਰੈ ॥ 

પણ સેવક તે જમનુષ્ય બની શકે જનેી ઉપર પ્રભુ પોતે મહેરબાની કર ે

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਮਾਰੈ ॥੩॥ 

હે નાનક! એવા પ્રભુને હર વક્ત યાદ રાખવા જોઈએ ।।૩।। 
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ਅਪ੍ੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਿਾ ਢਾਕੈ ॥ 

પ્રભ ુપોતાના સેવક ને પડદાથી ઢાાંકે છે 

ਅਪ੍ਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰ ਰਾਖ ੈ॥ 

અને તેની લાજ અવશ્ય રાખ ેછે 

ਅਪ੍ਨੇ ਿਾਸ ਕਉ ਿੇਇ ਵਡਾਈ ॥ 

પ્રભ ુપોતાના સેવક ને સનમાન બક્ષે છે 

ਅਪ੍ਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਾਈ ॥ 

અને તેની પાસ ેપોતાનુાં નામ જપાવ ેછે 

ਅਪ੍ਨੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਤਿ ਰਾਖ ੈ॥ 

પ્રભ ુપોતાના સેવક ની ઈજ્જત પોતે જ રાખ ેછે 

ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕੋਇ ਨ ਲਾਖੈ ॥ 

અને તેમને ઉચ્ચ અવસ્થા અને તેના મહાનતાનો નો કોઈ અાંદાજો નથી લગાડી શકતા 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੇਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨ ਪ੍ਹੂਚੈ ॥ 

કોઈ મનુષ્ય પ્રભુના સેવક ની બરાબરી ન કરી શકે 

ਪ੍ਰਭ ਕ ੇਸੇਵਕ ਊਚ ਿੇ ਊਚ ੇ॥ 

કારણ કે પ્રભુનો સેવક જથેી પણ ઊાં ચો હોય છે 

ਜੋ ਪ੍ਰਤਭ ਅਪ੍ਨੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ॥ 

જણેે પ્રભુએ પોતાની સેવામાાં લગાડી દીધો છે 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਿਹ ਤਿਤਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥ 

પણ હે નાનક! તે સેવક આખા જગતમાાં પ્રગટ થાય છે।।૪।। 

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਤਹ ਕਲ ਰਾਖ ੈ॥ 

જો ભગવાન તેમની શસક્તને ખૂબ જ નાના કીડીની જમે નબળા મનુષ્યમાાં નાખે છે, 

ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਤਟ ਲਾਖੈ ॥ 

તે નાનકડી કીડી લાખો-કરોડો લશ્કરો ને રાખ કરી દે છે 

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਿ ਆਤਪ੍ ॥ 

જ ેજીવને પ્રભ ુજીવન આપવા ઈચ્છે છે 

ਿਾ ਕਉ ਰਾਖਿ ਿੇ ਕਤਰ ਹਾਥ ॥ 

તેને ત ેપોતાના આશીવાણદ આપે છે 

ਮਾਨਸ ਜਿਨ ਕਰਿ ਿਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 

મનુષ્ય કેટલાય પ્રકારના પ્રયત્નો કર ેછે 
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ਤਿਸ ਕ ੇਕਰਿਿ ਤਿਰਥੇ ਜਾਤਿ ॥ 

પણ જો પ્રભ ુસહાયતા ન કર ેતો તેનુાં કામ કામ વ્યથણ જાય છે 

ਮਾਰੈ ਨ ਰਾਖ ੈਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਸਰਿ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਇ ॥ 

પ્રભ ુવગર જીવોને ન કોઈ મારી શકે છે ન રાખી શકે છે પ્રભ ુજવેડુાં બીજુાં  કોઈ જ નથી બધા 

જ જીવો ના રક્ષક પ્રભુ પોતે છે 

ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰਤਹ ਰੇ ਪ੍ਰਾਿੀ ॥ 

હે પ્રાણી! તુાં શા માટે દેખભાળ કર ેછે? 

ਜਤਪ੍ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਤਵਡਾਿੀ ॥੫॥ 

હે નાનક! અલખ અને આશ્ચયણજનક પ્રભુને સ્મરણ કર ।।૫।। 

ਿਾਰੁੰ ਿਾਰ ਿਾਰ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪ੍ੀਐ ॥ 

હે ભાઈ! ઘડી ઘડી પ્રભુને સ્મરણ કર 

ਪ੍ੀ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਿਨੁ ਧਰਪ੍ੀਐ ॥ 

અને નામ રૂપી અમૃત પીને આ મનને અને શારીસરક ઇસનદ્રયોને તૃપ્ત કરી લે 

ਨਾਮ ਰਿਨੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰਮੁਤਖ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

ગુરુ ના અનુયાયીઓને નામ રૂપી રત્ન પ્રાપ્ત થઈ ગયુાં છે 

ਤਿਸੁ ਤਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਤਿਰਸਟਾਇਆ ॥ 

તેને પ્રભ ુસસવાય બીજુાં  કાંઈ જ દેખાતુાં નથી 

ਨਾਮੁ ਧਨੁ ਨਾਮੋ ਰੂਪ੍ੁ ਰੁੰਗੁ ॥ 

તેના માટે,ગુરુનુાં નામ જ સાચુાં ધન અને સાચી સુાંદરતા છે 

ਨਾਮੋ ਸੁਖੁ ਹਤਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥ 

અને પ્રભુનુાં નામ તેનો આરામ અને સાથી છે  

ਨਾਮ ਰਤਸ ਜੋ ਜਨ ਤਿਰਪ੍ਿਾਨੇ ॥ 

જ ેમનુષ્ય નામના સ્વાદમાાં તૃપ્ત થઈ ગયો 

ਮਨ ਿਨ ਨਾਮਤਹ ਨਾਤਮ ਸਮਾਨੇ ॥ 

તેના મન અને તન કેવળ પ્રભ ુનામ માાં જોડાયેલા રહે છે 

ਊਠਿ ਿੈਠਿ ਸੋਵਿ ਨਾਮ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਿ ਕਾਮ ॥੬॥ 

ઊઠતા બેસતાાં સુતા જાગતા બધો જ સમય પ્રભુનુાં નામ સ્મરણ કર ેછે, હે નાનક! પ્રભ ુના 

નામનુાં સ્મરણ તે સેવકોનો આહાર હોય છે ।।૬।। 

ਿੋਲਹੁ ਜਸੁ ਤਜਹਿਾ ਤਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ 

સદવસ-રાત પોતાની જીભથી પ્રભુના ગુણગાન ગાય 

ਪ੍ਰਤਭ ਅਪ੍ਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਿਾਤਿ ॥ 

મસહમાની આ બસક્ષસ પ્રભ ુએ પોતાના સેવકો પર જ કરલેી છે 
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ਕਰਤਹ ਭਗਤਿ ਆਿਮ ਕੈ ਚਾਇ ॥ 

સેવક અાંદરથી એક ઉત્સાહથી ભસક્ત કર ેછે 

ਪ੍ਰਭ ਅਪ੍ਨੇ ਤਸਉ ਰਹਤਹ ਸਮਾਇ ॥ 

અને પોતાના પ્રભુની સાથ ેજોડાયેલો રહે છે 

ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਿ ਸ ੋਜਾਨੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਅਪ੍ਨੇ ਕਾ ਹੁਕਮੁ ਪ੍ਛਾਨੈ ॥ 

અને જ ેકાંઈ થઈ રહ્ુાં છે તે તેની મરજી જ જાણે છે સેવક પોતાના પ્રભુને ઓળખી લે છે 

ਤਿਸ ਕੀ ਮਤਹਮਾ ਕਉਨ ਿਖਾਨਉ ॥ 

તેવા સેવકની કઈ મસહમા તમને બતાવુાં? 

ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਤਹ ਏਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 

હુાં તો તે સેવકનો એક પણ ગુણ વણણન કરી શકુાં  તેમ નથી 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਿਸਤਹ ਹਜੂਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪ੍ੂਰੇ ॥੭॥ 

આઠે પહોર પ્રભુની હજૂરી માાં જ વસ ેછે; હે નાનક! તે મનુષ્ય સાંપૂણણ રીતે પાત્રતા ધરાવે છે. 

।।૧૭।। 

ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਤਹ ॥ 

હે મારા મન! જ ેમનુષ્ય સદાય પ્રભુની હજુરી માાં વસ ેછે 

ਮਨੁ ਿਨੁ ਅਪ੍ਨਾ ਤਿਨ ਜਨ ਿੇਤਹ ॥ 

તેમની શરણ પડીને અને પોતાના તન મન તેમને કુરબાન કરી દે 

ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਅਪ੍ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਛਾਿਾ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਸਰਿ ਥੋਕ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥ 

ભગવાનને માનયતા આપનાર ભક્ત, બધી વસ્તુઓનો સહાયક બને છે. 

ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਤਨ ਸਰਿ ਸੁਖ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥ 

તે મનુષ્ય બધા જ પદાથણ લેવા માટે સમથણ થઈ જાય છે 

ਤਿਸ ਕ ੈਿਰਤਸ ਸਭ ਪ੍ਾਪ੍ ਤਮਟਾਵਤਹ ॥ 

હે મન! તેની શરણ પડી ને તુાં બધુાં જ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકીશ 

ਅਵਰ ਤਸਆਨਪ੍ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥ 

તેના દશણનથી તારાાં બધાાં જ પાપ દૂર થઈ જશે 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੀ ਿੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੁ ॥ 

ચતુરાઇ ત્યાગી દે અને તે સેવક ની સેવામાાં લાગી જા 

ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹੋਵੀ ਿੇਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੇ ਪ੍ੂਜਹੁ ਸਿ ਪ੍ੈਰਾ ॥੮॥੧੭॥ 

તે સાંત જનોના પગ ની પજૂા સદાય કર; હે નાનક! આવી રીત ેવારાંવાર જગતમાાં તારુાં  

આવવાનુાં અને જવાનુાં નહીાં થાય ।।૮।।૧૭।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 
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ਸਤਿ ਪ੍ੁਰਖੁ ਤਜਤਨ ਜਾਤਨਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

જનેે સદાય સસ્થર અને વ્યાપક પ્રભ ુને ઓળખી લીધા છે તેનુાં નામ સદગુરુ છે 

ਤਿਸ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਤਸਖੁ ਉਧਰ ੈਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ 

હે નાનક! તેની સાંગતમાાં રહીને સવકારોથી બચી શકાય છે એટલે તુાં પણ ગુરુની સાંગતમાાં 

રહીને અકાલ પુરખ ના ગુણ ગા ૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲ ॥ 

સદગુરુ હાંમેશા રક્ષા કર ેછે 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਿਾ ਿਇਆਲ ॥ 

સદગુરૂ પોતાના સેવક ઉપર સદાય દયા કર ેછે 

ਤਸਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਿਰੁਮਤਿ ਮਲੁ ਤਹਰੈ ॥ 

સદગુરૂ પોતાના સેવકની ખરાબ બુસિ ના મેલન ેદૂર કરી દે છે 

ਗੁਰ ਿਚਨੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥ 

કારણ કે સેવક પોતાના સદગુરૂના ઉપદેશ દ્વારા પ્રભુનુાં નામ સ્મરણ કરતો રહે છે 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕੇ ਿੁੰਧਨ ਕਾਟੈ ॥ 

સદગુરૂ પોતાના સેવકની માયાના બાંધન કાપી નાખે છે 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਤਿਕਾਰ ਿੇ ਹਾਟੈ ॥ 

અને ગુરુના સેવકના સવકારો દૂર થઈ જાય છે 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨੁ ਿੇਇ ॥ 

કારણકે સદગુરૂ પોતાના સેવક અને પ્રભુના નામ ધન આપે છે 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ॥ 

અને આવી રીત ેસદગુરૂ સેવકને ખૂબ જ ભાગ્યશાળી બનાવી દે છે 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਾ ਹਲਿੁ ਪ੍ਲਿੁ ਸਵਾਰੈ ॥ 

સદગુરૂ પોતાના સેવકને લોક અને પરલોકમાાં સૈર કરાવ ેછે 

ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ਸਮਾਰੈ ॥੧॥ 

હે નાનક! સદગુરૂ પોતાના સેવકને પોતાની સજાંદગીમાાં યાદ રાખ ેછે ।।૧।। 

ਗੁਰ ਕ ੈਤਗਰਤਹ ਸੇਵਕੁ ਜੋ ਰਹੈ ॥ 

જ ેસેવક સશક્ષા માટે ગુરુના ઘરમાાં ગુરુ ના દરબાર માાં રહે છે 

ਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਮਨ ਮਤਹ ਸਹ ੈ॥ 

અને ગુરુનો હુકમને મનથી માને છે 
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ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਕਤਰ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵੈ ॥ 

જ ેપોતાને મોટો નથી દેખાડતો તે પોતાની મોટાઈ નથી દેખાડતો 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਰਿੈ ਸਿ ਤਧਆਵੈ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ સદાય હૃદયમાાં ધ્યાન કરીને રાખ ેછે 

ਮਨੁ ਿੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਾਤਸ ॥ 

જ ેપોતાનુાં મન સદગુરુ ની સામે વેચી દે છે ગુરુના હવાલે કરી દે છે 

ਤਿਸੁ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਤਸ ॥ 

તે સેવક નાાં બધાાં જ કામ મોટા થઈ જાય છે 

ਸੇਵਾ ਕਰਿ ਹੋਇ ਤਨਹਕਾਮੀ ॥ 

જ ેસેવક ગુરુની સેવા કર તો રહે છે અને ફળની ઇચ્છા નથી રાખતો 

ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਿ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਸੁਆਮੀ ॥ 

તેને માસલક પ્રભ ુમળી જાય છે 

ਅਪ੍ਨੀ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਸੁ ਆਤਪ੍ ਕਰੇਇ ॥ 

જનેી ઉપર પ્રભુની મહેરબાની થાય છે 

ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਲੇਇ ॥੨॥ 

હે નાનક! તે સેવક સદગુરુ ની સશક્ષા લઈ શકે છે ।।૨।। 

ਿੀਸ ਤਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨੁ ਮਾਨੈ ॥ 

જ ેસેવક પોતાના સદગુરુને પોતાની શ્રિાનો પૂણણ રૂપ ેસવશ્વાસઅપાવ ેછે 

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਪ੍ਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਤਿ ਜਾਨੈ ॥ 

તે અકાલ પુરખની અવસ્થાને સમજી લે છે  

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਜਸੁ ਤਰਿੈ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

સદગુરુ પણ તે છે જનેા હૃદયમાાં પ્રભુનુાં નામ વસે છે 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਿਤਲ ਜਾਉ ॥ 

હુાં એવા સદગુરુ ને કેટલીયે વાર કુરબાન જાઉાં  છુાં  

ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਿਾਿਾ ॥ 

સદગુરુ બધાાં ખજાનો ના અને આસત્મક સજાંદગી દેવાવાળા છે 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਰੁੰਤਗ ਰਾਿਾ ॥ 

કારણ કે તે આઠેય પહોર અકાલ પુરખના 

ਿਰਹਮ ਮਤਹ ਜਨੁ ਜਨ ਮਤਹ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ॥ 

સાચા ગુરુ સવોચ્ચ પ્રભુમાાં સમાઈ જાય છે અને પરમપ્રભ ુતેમના ભક્તોમાાં વસ ેછે 
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ਏਕਤਹ ਆਤਪ੍ ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮੁ ॥ 

ગુરુ અને પ્રભ ુએક જ છે તે વાત ભૂલવી જોઈએ નહીાં 

ਸਹਸ ਤਸਆਨਪ੍ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈਐ ॥ 

હજારો ચતુરાઈ થી આવા સદગુરુ નથી મળતા 

ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰੁ ਿਡਭਾਗੀ ਪ੍ਾਈਐ ॥੩॥ 

હે નાનક! ઘણા જ ભાગ્યથી તે મળે છે।।૩।। 

ਸਫਲ ਿਰਸਨੁ ਪ੍ੇਖਿ ਪ੍ਨੁੀਿ ॥ 

ગુરુના દશણન બધાાં જ ફળ આપવા વાળા હોય છે 

ਪ੍ਰਸਿ ਚਰਨ ਗਤਿ ਤਨਰਮਲ ਰੀਤਿ ॥ 

દશણન કરીને તે પસવત્ર થઇ જાય છે; ગુરુના ચરણ ને રજ લઈને તે ઉચ્ચ અવસ્થા અને સ્વચ્છ 

વ્યવહારવાળો થઈ જાય છે 

ਭੇਟਿ ਸੁੰਤਗ ਰਾਮ ਗੁਨ ਰਵ ੇ॥ 

ગુરુ ની સાંગસત માાં રહી ને તે પ્રભુના ગુણ ગાઇ શકે છે 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਕੀ ਿਰਗਹ ਗਵੇ ॥ 

અને અકાલ પુરખની દરગાહમાાં પહોાંચી જાય છે 

ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਿਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥ 

ગુરુના વચન સાાંભળીને તેના કાન તૃપ્ત થઈ જાય છે 

ਮਤਨ ਸੁੰਿੋਖੁ ਆਿਮ ਪ੍ਿੀਆਨੇ ॥ 

મનમાાં સાંતોિ આવી જાય છે અને આત્મા પીગળી જાય છે 

ਪ੍ੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖ੍੍ਓ ਜਾ ਕਾ ਮੁੰਿਰ ॥ 

સદગુરુ પૂણણ પુરુિ છે તેનો ઉપદેશ પણ સદા માટે અટલ છે 

ਅੁੰਤਮਰਿ ਤਿਰਸਤਟ ਪ੍ੇਖੈ ਹੋਇ ਸੁੰਿ ॥ 

જનેી તરફ તેની અમર કરવાવાળી દ્રસષ્ટ પડી જાય છે,તે સાંત થઈ જાય છે  

ਗੁਿ ਤਿਅੁੰਿ ਕੀਮਤਿ ਨਹੀ ਪ੍ਾਇ ॥ 

સદગુરૂના ગુણ અનાંત છે તેનુાં મૂલ્ય આાંકી ન શકાય 

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥੪॥ 

હે નાનક! જ ેજીવ પ્રભુને ગમે છે તે ગુરુની સાથે મળી જાય છે ।। ૪।। 

ਤਜਹਿਾ ਏਕ ਉਸਿਤਿ ਅਨੇਕ ॥ 

મનુષ્યની જીભ એક છે પણ પ્રભુના ગુણ અનેક છે 

ਸਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਪ੍ੂਰਨ ਤਿਿੇਕ ॥ 

પૂણણ પુરુિ સદાય સસ્થર વ્યાપક છે  
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ਕਾਹੂ ਿੋਲ ਨ ਪ੍ਹੁਚਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ॥ 

મનુષ્ય કોઈ બોલીને પ્રભુના ગુણો સુધી નથી પહોાંચી શકતો; પ્રભ ુપહોાંચની પર ેછે વાસના 

રસહત છે 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਤਨਰਿਾਨੀ ॥ 

મનુષ્યની શારીસરક ઇસનદ્રયો તેના સુધી પહોાંચી નથી શકતી 

ਤਨਰਾਹਾਰ ਤਨਰਵੈਰ ਸੁਖਿਾਈ ॥ 

અકાલ પુરખ ને કોઈ ખોરાકની જરૂર નથી પ્રભુ વેર રસહત છે સુખ દેવાવાળા છે 

ਿਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਤਕਨੈ ਨ ਪ੍ਾਈ ॥ 

કોઈ જીવ તેના ગુણોનો મૂલ્યોને પારખી નથી શકતો 

ਅਤਨਕ ਭਗਿ ਿੁੰਿਨ ਤਨਿ ਕਰਤਹ ॥ 

અનેક ભક્તો સદાય પ્રભુને નમસ્કાર કર ેછે 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਹਰਿੈ ਤਸਮਰਤਹ ॥ 

અને તેના કમળ સમાન સુાંદર ચરણોને પોતાના હૃદયમાાં સ્મરણ કર ેછે 

ਸਿ ਿਤਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਪ੍ਨੇ ॥ 

હુાં તે ગુરુને માટે હાંમેશા કુરબાન છુાં  

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਪ੍ਨੇ ॥੫॥ 

હે નાનક! જ ેગુરુ ની મહેરથી આવા પ્રભ ુનો જાપ કરી શકીએ છીએ ।।૫।।  

ਇਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਪ੍ਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ 

કોઈ સવરલા મનુષ્ય જ પ્રભુના નામનો સ્વાદ લે છે 

ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਪ੍ੀਵੈ ਅਮਰੁ ਸੋ ਹਇੋ ॥ 

અને જ ેલે છે તે નામનો અમૃત પીવ ેછે અને અમર થઈ જાય છે 

ਉਸੁ ਪ੍ੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਿੇ ਤਿਨਾਸ ॥ 

તેનો ક્યારયે નાશ નથી થતો 

ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਨਿਾਸ ॥ 

જનેા મનમાાં ગુણોનો ખજાનો અને પ્રભ ુનો પ્રકાશ હોય છે 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੇਇ ॥ 

સદગુરુ આઠે પહોર પ્રભુના નામનુાં સ્મરણ કર ેછે 

ਸਚੁ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ਸਵੇਕ ਕਉ ਿੇਇ ॥ 

અને પોતાના સેવક ને પણ આ જ ઉપદેશ આપે છે 

ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ਨ ਲੇਪ੍ੁ ॥ 

માયા ના મોહથી તેનો ક્યારયે લગાવ નથી હોતો 
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ਮਨ ਮਤਹ ਰਾਖ ੈਹਤਰ ਹਤਰ ਏਕੁ ॥ 

તે સદાય પોતાના મનમાાં એક પ્રભુને જ સસ્થર રાખે છે 

ਅੁੰਧਕਾਰ ਿੀਪ੍ਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ ॥ 

જનેી અાંદર નામ રૂપી દીવાથી અજ્ઞાનતાનુાં અાંધારુાં  હટીને પ્રકાશ થઈ જાય છે 

ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਿਖੁ ਿਹ ਿੇ ਨਾਸੇ ॥੬॥ 

હે નાનક! તેનાભુલાવામાાં અને મોહ માાં આવેલા મોહના કારણે આવેલા દુુઃખ દૂર થઈ જાય 

છે ।।૬।। 

ਿਪ੍ਤਿ ਮਾਤਹ ਠਾਤਢ ਵਰਿਾਈ ॥ 

ગુરુના પૂણણ ઉપદેશથી સવકારોની આગમાાં વસવા છતાાંય પ્રભ ુએ આપણી અાંદર ઠાંડક આપી 

દીધી છે 

ਅਨਿ ੁਭਇਆ ਿਖੁ ਨਾਠੇ ਭਾਈ ॥ 

હે ભાઈ! ચારકેોર સુખ જ સુખ થઈ ગયુાં છે દુુઃખ ભાગી ગયુાં છે 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਤਮਟੇ ਅੁੰਿੇਸੇ ॥ 

અને જનમ-મરણના ફેરામાાં પડવાનો ડર અને સફકર મટી ગયા છે 

ਸਾਧੂ ਕ ੇਪ੍ੂਰਨ ਉਪ੍ਿੇਸੇ ॥ 

સદગુરુ ના ઉપદેશથી જ આ થયુાં છે 

ਭਉ ਚੂਕਾ ਤਨਰਭਉ ਹੋਇ ਿਸ ੇ॥ 

બધો જ ડર ખતમ થઈ ગયો છે હવે નીડરતા મનમાાં વસી ગઈ છે 

ਸਗਲ ਤਿਆਤਧ ਮਨ ਿੇ ਖ ੈਨਸੇ ॥ 

અને રોગોના નાશ થઇ ને મન તેને ભૂલી ગયુાં છે 

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਤਨ ਤਕਰਪ੍ਾ ਧਾਰੀ ॥ 

જ ેગુરુ બનયા હતા તેણે અમારી ઉપર કૃપા કરી છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਜਤਪ੍ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥ 

સત્સાંગમાાં પ્રભુના નામનો જાપ કરીને 

ਤਥਤਿ ਪ੍ਾਈ ਚੂਕੇ ਭਰਮ ਗਵਨ ॥ 

અને અમારા ભૂલાવા અને ભટકાવ સમાપ્ત થઈ ગયા છે 

ਸੁਤਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸਰਵਨ ॥੭॥ 

હે નાનક! પ્રભુનો યશ કાનથી સાાંભળીને અમને શાાંસત મળી ગઈ છે ।।૭।। 

ਤਨਰਗੁਨੁ ਆਤਪ੍ ਸਰਗੁਨੁ ਭੀ ਓਹੀ ॥ 

તુાં સ્વયાં માયા ત્રણ ગુણોથી પર છે સત્રગુણી સાંસારનુાં રૂપ પણ તુાં પોતે જ છે 

ਕਲਾ ਧਾਤਰ ਤਜਤਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ ॥ 

જ ેપ્રભુએ પોતાની તાકાત કાયમ કરવા માટે આખા જગતને મોસહત કરી લીધો છે 
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ਅਪ੍ਨੇ ਚਤਰਿ ਪ੍ਰਤਭ ਆਤਪ੍ ਿਨਾਏ ॥ 

પ્રભુને પોતાના ખેલ તમાશો સ્વયાં જ બનાવેલો છે 

ਅਪ੍ੁਨੀ ਕੀਮਤਿ ਆਪ੍ੇ ਪ੍ਾਏ ॥ 

પોતાની પ્રસતભા નુાં મૂલ્ય પણ પોતે જ કયુ ંછે 

ਹਤਰ ਤਿਨੁ ਿਜੂਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 

પ્રભ ુસસવાય તેના જવેો બીજો કોઈ જ નથી 

ਸਰਿ ਤਨਰੁੰਿਤਰ ਏਕ ੋਸੋਇ ॥ 

બધાની અાંદર પ્રભ ુસ્વયાં મોજુદ છે 

ਓਤਿ ਪ੍ੋਤਿ ਰਤਵਆ ਰੂਪ੍ ਰੁੰਗ ॥ 

ઓતપ્રોત થઈને બધાાં જ ગુણ રૂપ રાંગમાાં વ્યાપક છે 

ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਗ ॥ 

આ પ્રકાશ સદગુરુ ની સાંગસત માાં પ્રકાસશત થાય છે 

ਰਤਚ ਰਚਨਾ ਅਪ੍ਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 

સૃસષ્ટ રચી અને પ્રભુએ પોતાની સત્તા આ સૃસષ્ટમાાં સસ્થર રાખી છે 

ਅਤਨਕ ਿਾਰ ਨਾਨਕ ਿਤਲਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥ 

હે નાનક! હુાં કેટલીય વાર આવા પ્રભુને કુરબાન જાઉાં  છુાં . ।।૮।।૧૮।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲੈ ਤਿਨੁ ਭਜਨ ਤਿਤਖਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ 

પ્રભ ુના ભજન સવના બીજી કોઈ વસ્તુ મનુષ્યની સાથ ેનથી જતી બધી જ માયા જ ેમનુષ્ય 

કમાય છે જગતમાાં થીજતી વખતેરાખ સમાન થઈ જાય છે 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ 

હે નાનક! અકાલ પુરખ ના નામ સ્મરણ ની કમાણી કરવી તે જ સૌથી મોટુાં ધન છે આ જ 

મનુષ્યનો સાથ સનભાવે છે ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી।। 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਤਮਤਲ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

સાંતો ન ેમળીને પ્રભુના ગુણો નો સવચાર કરો 

ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰੁ ॥ 

એક પ્રભુનુાં સ્મરણ કરો અને પ્રભુના નામનો આશરો લ્યો 

ਅਵਤਰ ਉਪ੍ਾਵ ਸਤਭ ਮੀਿ ਤਿਸਾਰਹੁ ॥ 

હે સમત્ર! બીજાબધા જ ઉપાય છોડી દો 
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ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਰਿ ਮਤਹ ਉਤਰ ਧਾਰਹੁ ॥ 

પ્રભુના કમળ જવેા સુાંદર ચરણને હૃદયમાાં સસ્થર કરી દો 

ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਮਰਥੁ ॥ 

તે પ્રભ ુજ ેબધુાં પોતે જ કર ેછે અને જીવો પાસે કરાવવાની ક્ષમતા રાખે છે 

ਤਿਰੜੁ ਕਤਰ ਗਹਹੁ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਵਥੁ ॥ 

તે પ્રભુના નામ રૂપી સુાંદર પદાથણ સરસ રીત ેસાંભાળી લ્યો 

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੁੰਚਹੁ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੁੰਿ ॥ 

હે ભાઈ! નામ રૂપી આ ધન સાંસચત કરો અને ભાગ્યશાળી બનો 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਕਾ ਤਨਰਮਲ ਮੁੰਿ ॥ 

સાંતોનો આજ પસવત્ર ઉપદેશ છે 

ਏਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

પોતાના મનમાાં એક પ્રભુની આસ્થા રાખો 

ਸਰਿ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਤਮਤਟ ਜਾਤਹ ॥੧॥ 

હે નાનક! આ પ્રકાર ેબધા જ રોગ મટી જશે ।।૧।। 

ਤਜਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰਟ ਉਤਠ ਧਾਵਤਹ ॥ 

હે સમત્ર! જ ેધનની માટે તુાં ચાર ેકોર દોડતો રહે છે 

ਸੋ ਧਨੁ ਹਤਰ ਸੇਵਾ ਿੇ ਪ੍ਾਵਤਹ ॥ 

તે ધન પ્રભુની સેવા કરવાથી મળી જશે 

ਤਜਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਤਨਿ ਿਾਛਤਹ ਮੀਿ ॥ 

એ સમત્ર જ ેસુખની તને સદાય ઈચ્છા રહેતી હતી 

ਸੋ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੁੰਤਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 

તે સુખ સાંતોની સાંગસતમાાં પ્રેમ કરવાથી મળે છે 

ਤਜਸੁ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਤਹ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ॥ 

જ ેશોભાની પ્રાસપ્તમાટે તેં કમાણી કરી છે 

ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥ 

તે શોભા કમાવવા માટે તુાં હસરની શરણમાાં પડી જા 

ਅਤਨਕ ਉਪ੍ਾਵੀ ਰੋਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

જ ેઅહાંકારનો રોગ અનેક રીત ેઉપાય કરવાથીદૂર નથી થતો 

ਰੋਗੁ ਤਮਟੈ ਹਤਰ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥ 

તે રોગ પ્રભુના નામ રૂપી દવાના પ્રયોગ થી મટી જાય છે 
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ਸਰਿ ਤਨਧਾਨ ਮਤਹ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

આખી દુસનયાનો ખજાનો પ્રભુના નામ ના ખજાનાથી નાનો છે 

ਜਤਪ੍ ਨਾਨਕ ਿਰਗਤਹ ਪ੍ਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 

હે નાનક! નામ જપ કર તેના દરબાર માાં સ્વીકાર થઈ જઈશ ।।૨।। 

ਮਨੁ ਪ੍ਰਿੋਧਹੁ ਹਤਰ ਕੈ ਨਾਇ ॥ 

હે ભાઈ! પોતાના મનને પ્રભુના નામ વડે જગાડ 

ਿਹ ਤਿਤਸ ਧਾਵਿ ਆਵੈ ਠਾਇ ॥ 

નામની મહેરબાનીથી દશે સદશામાાં દોડતા આ મનને ઠેકાણુાં મળી જશે 

ਿਾ ਕਉ ਤਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ ॥ 

તે મનુષ્યને કોઈ મુશ્કેલી નથી આવતી 

ਜਾ ਕੈ ਤਰਿੈ ਿਸ ੈਹਤਰ ਸਇੋ ॥ 

જનેા હૃદયમાાં પ્રભ ુવસે છે 

ਕਤਲ ਿਾਿੀ ਠਾਾਂਢਾ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

કસળયુગ ગરમ અસગ્ન છે સવકાર જીવોને બાળી રહ્ો છે પ્રભુનુ નામ ઠાંડક આપે છે 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸਿਾ ਸੁਖ ਪ੍ਾਉ ॥ 

સદાય પ્રભ ુના નામનુાં સ્મરણ કરો જ ેસુખ અપાવે છે 

ਭਉ ਤਿਨਸੈ ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਇ ਆਸ ॥ 

નામ સ્મરણ કરવાથી ડર દૂર થઈ જાય છે અને આશા પૂરી થઈ જાય છે 

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਆਿਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 

કારણ કે પ્રભુની ભસક્ત થી આત્મા ચમકી જાય છે 

ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਜਾਇ ਿਸ ੈਅਤਿਨਾਸੀ ॥ 

જ ેસ્મરણ કર ેછે તેના હૃદય ઘરમાાં અસવનાશી પ્રભ ુઆવીને વસ ેછે 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ ॥੩॥ 

તારુાં  નામ જપવાથી યમરાજની ફાાંસી કપાઈ જાય છે ।।૩।। 

ਿਿੁ ਿੀਚਾਰੁ ਕਹੈ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥ 

જ ેમનુષ્ય પરમાત્માનુાં પરબ્રહ્મનુાં સચાંતન કર ેછે તે જ સાચો મનુષ્ય છે 

ਜਨਤਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ॥ 

પણ જ ેપેદા થઈને ફક્ત મરી જાય છે અને બાંદગી નથી કરતો તે તો સાવ કાચો છે 

ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਤਮਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ॥ 

અહાંકાર ત્યાગીને સદગુરુની શરણ પડીને પ્રભુનુાં સ્મરણ કરવાથી જનમ-મરણ ના ચિ સમાપ્ત 

થઈ જાય છે 
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ਆਪ੍ੁ ਤਿਆਤਗ ਸਰਤਨ ਗੁਰਿੇਵ ॥ 

અહાંકાર ત્યાગીને ગુરુને શરણે જાય છે 

ਇਉ ਰਿਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਇ ਉਧਾਰੁ ॥ 

આવી રીત ેકીમતી માનવ જનમ સફળ થઈ જાય છે 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਮਤਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 

એટલે હે ભાઈ! પ્રભુનુાં સ્મરણ કર આજ પ્રાણ નો આશરો છે 

ਅਤਨਕ ਉਪ੍ਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰੇ ॥ 

અનેકો ઉપાય કરવાથી તુાં જનમ-મરણના ફેરામાાંથી બચી નહીાં શકે 

ਤਸੁੰਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿ ਿੇਿ ਿੀਚਾਰੇ ॥ 

શ્રુસત શાસ્ત્ર વેદ આ બધાનો સવચાર કરવાથી કોઈ જ ફાયદો નથી 

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨੁ ਲਾਇ ॥ 

મન લગાવીને કેવળ પ્રભુની જ ભસક્ત કરો 

ਮਤਨ ਿੁੰਛਿ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪ੍ਾਇ ॥੪॥ 

હે નાનક! જ ેભસક્ત કર ેછે તેને મન વાાંસછત ફળ મળી જાય છે ।।૪।। 

ਸੁੰਤਗ ਨ ਚਾਲਤਸ ਿੇਰੈ ਧਨਾ ॥ 

ધન તારી સાથ ેનહીાં જઈ શકે 

ਿੂੁੰ ਤਕਆ ਲਪ੍ਟਾਵਤਹ ਮੂਰਖ ਮਨਾ ॥ 

હે મૂખણ મન! તો શા માટે તેનેલપેટીને રાખ ેછે? 

ਸੁਿ ਮੀਿ ਕੁਟੁੰਿ ਅਰੁ ਿਤਨਿਾ ॥ 

પુત્ર સમત્ર પસરવાર અને સ્ત્રી 

ਇਨ ਿ ੇਕਹਹੁ ਿੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥ 

આમાાંથી બતાવ તો, કોણ તારો સાથ આપવાનુાં છે? 

ਰਾਜ ਰੁੰਗ ਮਾਇਆ ਤਿਸਥਾਰ ॥ 

માયાનો આડાંબર રાજ્ અને રાંગરલેીયા બતાવ તો 

ਇਨ ਿ ੇਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥ 

આમાાંથી કોની સાથ ેમોહ કરવાથી સદાયને માટે માયાથી મુસક્ત મળી શકે છે? 

ਅਸੁ ਹਸਿੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

ઘોડા હાથી રથ ની સવારી કરવી 

ਝੂਠਾ ਡੁੰਫੁ ਝੂਠੁ ਪ੍ਾਸਾਰੀ ॥ 

આ બધો જુઠ્ઠા દેખાડો છે આ આડાંબર રચવા વાળા પણ સવનાશવાન છે 
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ਤਜਤਨ ਿੀਏ ਤਿਸੁ ਿੁਝੈ ਨ ਤਿਗਾਨਾ ॥ 

મૂખણ મનુષ્ય તે પ્રભુને નથી ઓળખતો જણેે આ બધા પદાથણ આપ્યા છે 

ਨਾਮੁ ਤਿਸਾਤਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਛੁਿਾਨਾ ॥੫॥ 

તુાં નામ ને ભુલાવીને હે નાનક છેલ્લે પસ્તાય છે ।।૫।। 

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਿੂੁੰ ਲੇਤਹ ਇਆਨੇ ॥ 

હે અજાણ મનુષ્ય! સદગુરુ ની મસત લઈ લે તેની સશક્ષા ઉપર ચાલ 

ਭਗਤਿ ਤਿਨਾ ਿਹੁ ਡੂਿੇ ਤਸਆਨੇ ॥ 

ઘણાાં જ સમજદાર લોકો પણ ભસક્ત વગર સવકારોમાાં જ ડૂબીને રહે છે 

ਹਤਰ ਕੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਿ ॥ 

હે સમત્ર મન! પ્રભુની ભસક્ત કર 

ਤਨਰਮਲ ਹੋਇ ਿੁਮਹਹ੍ਾਰੋ ਚੀਿ ॥ 

આવી રીત ેતારી બુસિ પસવત્ર થઈ જશે 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖਹੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

હે ભાઈ! પ્રભુના કમળ જવેા સુાંદર ચરણ પોતાના મનની અાંદર પરોવીને રાખ 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਤਕਲਤਿਖ ਜਾਤਹ ॥ 

આવી રીત ેકેટલાય જનમોનાાં પાપોનો નાશ થઈ જશે 

ਆਤਪ੍ ਜਪ੍ਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਾਵਹੁ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ તુાં ખુદ જપ અને બીજા લોકોને જ જપવા માટે પ્રેસરત કર 

ਸੁਨਿ ਕਹਿ ਰਹਿ ਗਤਿ ਪ੍ਾਵਹੁ ॥ 

નામ સાાંભળીને ઉચ્ચારણ કરીને અને સનમણળ વ્યવહાર રાખીને ઉચ્ચ અવસ્થા બની જશે 

ਸਾਰ ਭੂਿ ਸਤਿ ਹਤਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ 

પ્રભ ુનુાં નામ જ બધા પદાથોથી ઉત્તમ પદાથણ છે 

ਸਹਤਜ ਸੁਭਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੬॥ 

એટલે હે નાનક! આસત્મક અડોલતા માાં રહીને પ્રેમથી પ્રભુના ગુણ ગા ।।૬।। 

ਗੁਨ ਗਾਵਿ ਿੇਰੀ ਉਿਰਤਸ ਮੈਲੁ ॥ 

હે ભાઈ! પ્રભુના ગુણ ગાતા રહીને તારા સવકારોનો મેલ ઉતરી જશે 

ਤਿਨਤਸ ਜਾਇ ਹਉਮੈ ਤਿਖ ੁਫੈਲੁ ॥ 

અને અહાંકાર રૂપી સવિ ના પથારા પણ મટી જશે 

ਹੋਤਹ ਅਤਚੁੰਿੁ ਿਸ ੈਸੁਖ ਨਾਤਲ ॥ 

બેસફકર થઈ જઈશ અને સુખી જીવન વ્યસતત કરીશ 
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ਸਾਤਸ ਗਰਾਤਸ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਸਮਾਤਲ ॥ 

હર ક્ષણ પ્રભુના નામ ને યાદ કર 

ਛਾਤਡ ਤਸਆਨਪ੍ ਸਗਲੀ ਮਨਾ ॥ 

હે મન! બધી ચતુરાઈ છોડી દે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਪ੍ਾਵਤਹ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥ 

હાંમેશા સાથ સનભાવવા વાળુાં ધન સત્સાંગમાાં જ મળશે 

ਹਤਰ ਪ੍ੂੁੰਜੀ ਸੁੰਤਚ ਕਰਹੁ ਤਿਉਹਾਰੁ ॥ 

પ્રભુના નામ ની રાસશ સાંસચત કર આજ વ્યવહાર કર 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਿਰਗਹ ਜੈਕਾਰੁ ॥ 

આ જીવનમાાં સુખ મળશે અને પ્રભુના દરબારમાાં આદર મળશે 

ਸਰਿ ਤਨਰੁੰਿਤਰ ਏਕ ੋਿੇਖੁ ॥ 

બધા જ જીવો ની અાંદર એક અકાલ પુરખ ને જ જો 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਲੇਖੁ ॥੭॥ 

પરાંતુ હે નાનક! આ કામ તે જ મનુષ્ય કરી શકે છે જનેા ભાગ્ય ખુલી જાય છે ।।૭।। 

ਏਕ ੋਜਤਪ੍ ਏਕ ੋਸਾਲਾਤਹ ॥ 

એક જ પ્રભુને જપ 

ਏਕੁ ਤਸਮਤਰ ਏਕ ੋਮਨ ਆਤਹ ॥ 

એક જ પ્રભુનુાં સ્મરણ કર 

ਏਕਸ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੁੰ ਿ ॥ 

અને એક જ પ્રભુની કીસતણ કર 

ਮਤਨ ਿਤਨ ਜਾਤਪ੍ ਏਕ ਭਗਵੁੰਿ ॥ 

હે મન! એક જ પ્રભ ુમળવાની તમન્ના રાખ 

ਏਕ ੋਏਕੁ ਏਕੁ ਹਤਰ ਆਤਪ੍ ॥ 

એક પ્રભુનાાં ગુણગાન મનમાાં અને શારીસરક ઇસનદ્રયોથી કર 

ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੂਤਰ ਰਤਹਓ ਪ੍ਰਭੁ ਤਿਆਤਪ੍ ॥ 

બધી જગ્યાએ પ્રભ ુપોતે જ પોતે છે બધા જીવોમાાં પ્રભ ુજ વસી રહ્ો છે 

ਅਤਨਕ ਤਿਸਥਾਰ ਏਕ ਿੇ ਭਏ ॥ 

જગતના અનેક પથારા એક જ પ્રભ ુએ જ પાથરલેા છે 

ਏਕੁ ਅਰਾਤਧ ਪ੍ਰਾਛਿ ਗਏ ॥ 

એક પ્રભુને સ્મરણ કરવાથી પાપોનો નાશ થાય છે 
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ਮਨ ਿਨ ਅੁੰਿਤਰ ਏਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਿਾ ॥ 

જ ેમનુષ્યે મન અને શરીરમાાં એક પ્રભુને જ પરોવી લીધા છે 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਿਾ ॥੮॥੧੯॥ 

હે નાનક! તેણે ગુરુની કૃપાથી એક પ્રભ ુને ઓળખી લીધો છે ।।૮।।૧૯।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਤਫਰਿ ਤਫਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪ੍ਤਰਆ ਿਉ ਸਰਨਾਇ ॥ 

હે પ્રભ ુભટકતા ભટકતા હુાં તારી શરણ આવી પડ્યો છુાં  

ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਿੇਨਿੀ ਅਪ੍ਨੀ ਭਗਿੀ ਲਾਇ ॥੧॥ 

હે પ્રભ!ુ નાનકની આ સવનાંતી છે કે મને પોતાની ભસક્તમાાં જોડી દે ।।૧।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਿਾਨੁ ॥ 

હે પ્રભ ુસભખારી દાસ તારા નામનુાં દાન માાંગ ેછે 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

હસર કૃપા કરીને તારુાં  નામ આપી દે 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮਾਗਉ ਧੂਤਰ ॥  

સાધુ જનોના પગની ધૂળ માગુાં છુાં  

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪ੍ੂਤਰ ॥ 

હે પરબ્રહ્મ! મારી ઈચ્છા પૂરી કર હુાં  

ਸਿਾ ਸਿਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 

હુાં સદાય પ્રભુના ગુણગાન ગાઉાં  

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਪ੍ਰਭ ਿੁਮਤਹ ਤਧਆਵਉ ॥ 

હે પ્રભ!ુ હુાં હર ક્ષણ તને જ સ્મરણ કરુાં  

ਚਰਨ ਕਮਲ ਤਸਉ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 

પ્રભુના કમળ જવેા સુાંદર ચરણો સાથ ેમારી પ્રીતી લાગી રહે 

ਭਗਤਿ ਕਰਉ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਤਨਿ ਨੀਤਿ ॥ 

અને સદાય પ્રભુની ભસક્ત કરતો રહુાં  

ਏਕ ਓਟ ਏਕ ੋਆਧਾਰੁ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ જ એક જ મારો સહારો છે અને મારો આશરો છે 
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ਨਾਨਕੁ ਮਾਗੈ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰੁ ॥੧॥ 

આ નાનક પ્રભુનુાં શ્રેષ્ઠ નામ માાંગે છે ।।૧।। 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ੁਹੋਇ ॥  

પ્રભુની મહેરબાની નજરથી મોટુાં સુખ બીજુાં  કોઈ જ નથી 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪ੍ਾਵੈ ਤਿਰਲਾ ਕੋਇ ॥ 

કોઈ સવરલા મનુષ્યને જ પ્રભુના નામનો સ્વાદ ચાખવા મળે છે 

ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸੇ ਜਨ ਤਿਰਪ੍ਿਾਨੇ ॥ 

જમેણે નામ રસનો સ્વાદ ચાખ્યો છે તે મનુષ્ય માયા તરફથી સાંતુષ્ટ થઈ જાય છે 

ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੁਰਖ ਨਹੀ ਡੋਲਾਨੇ ॥ 

તે પૂણણ મનુષ્ય બની ગયો છે ક્યારયે માયા ના ફાયદા નુકસાન માાં તે ભટકતો નથી 

ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੁੰਤਗ ॥ 

પ્રભુના પ્રેમના સ્વાદ ની મોજ માાં સરાબોર રહે છે 

ਉਪ੍ਜੈ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕੈ ਸੁੰਤਗ ॥ 

સાધુ-સાંતો ની સાંગસત માાં રહીને તેની અાંદર પ્રભુ ને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા પેદા થઈ ગઈ છે 

ਪ੍ਰੇ ਸਰਤਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਤਗ ॥ 

અને બધાાં જ આશરા છોડીને તે પ્રભુની શરણમાાં પડેલો રહે છે 

ਅੁੰਿਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਅਨਤਿਨੁ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ॥ 

તેની અાંદર પ્રકાશ થઈ જાય છે અને હર ક્ષણ તેની પ્રભુની સાથેની લગન લાગી રહે છે 

ਿਡਭਾਗੀ ਜਤਪ੍ਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 

તે ખૂબ જ ભાગ્યશાળી થઈ જાય છે અને પ્રભુનુાં સ્મરણ કરતો રહે છે 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਮ ਰਿੇ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੨॥ 

હે નાનક! પ્રભુના નામમાાં રાંગાઈને રહેવામાાં સુખ છે ।।૨।। 

ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪ੍ੂਰੀ ਭਈ ॥ 

સેવકના મનની બધી ઈચ્છાઓ પૂણણ થઈ જાય છે 

ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਤਨਰਮਲ ਮਤਿ ਲਈ ॥ 

જ્ાર ેસેવક પોતાના ગુરૂ પાસેથી ઉત્તમ સશક્ષણ પ્રાપ્ત કર ેછે. માયા ની દોડ સમાપ્ત થઈ 

જાય છે 

ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਇਓ ਿਇਆਲੁ ॥ 

પ્રભ ુપોતાના આવા સેવક ઉપર મહેરબાની કર ેછે 

ਸੇਵਕੁ ਕੀਨੋ ਸਿਾ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

અને સેવક ને સદાય પ્રસન્ન રાખ ેછે 
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ਿੁੰਧਨ ਕਾਤਟ ਮੁਕਤਿ ਜਨੁ ਭਇਆ ॥ 

સેવકની માયાની જાંજીર તોડીને મુક્ત કરી દે છે 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਖੂੁ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ॥ 

તેના જનમ મરણના ચિ ના દુખ એકદમ ખતમ થઇ જાય છે 

ਇਛ ਪ੍ੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪ੍ੂਰੀ ॥ 

સેવક ની ઈચ્છા અને શ્રિા સફળ થઈ જાય છે 

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਿ ਸੁੰਤਗ ਹਜੂਰੀ ॥  

તેને પ્રભ ુજ બધી જગ્યાએ વ્યાપક થયેલો અને પોતાના અાંગેઅાંગમાાં દેખાય છે 

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਤਨ ਲੀਆ ਤਮਲਾਇ ॥ 

જ ેમાસલકનો તે સેવક બને છે તે માસલક તેને પોતાની સાથ ેભેળવી દે છે 

ਨਾਨਕ ਭਗਿੀ ਨਾਤਮ ਸਮਾਇ ॥੩॥ 

હે નાનક! ભસક્ત કરીને નામમાાં સસ્થર રહે છે ।।૩।। 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜ ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ॥ 

મનુષ્યને તે પ્રભ ુકેવી રીતે ભૂલી શકે 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥ 

મહેનતને વ્યથણ કેવી રીતે જવા દે 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜਤਨ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਿੀਆ ॥ 

મનુષ્યને તે પ્રભ ુકેવી રીતે ભૂલી શકે? 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥ 

મહેનતને વ્યથણ કેવી રીતે જવા દે? 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਰਾਖ ੈ॥ 

તે પ્રભ ુકેવી રીત ેભૂલી જાય તેણે બધુાં જ આપ્યુાં છે જ ેજીવોને સજાંદગી નો આશરો છે 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਕੋ ਤਿਰਲਾ ਲਾਖੈ ॥ 

કારણ કે સવરલા મનુષ્યને જ ગુરુ ની પ્રસાદી મળે છે 

ਸੋ ਤਕਉ ਤਿਸਰੈ ਤਜ ਤਿਖੁ ਿੇ ਕਾਢੈ ॥ 

તે અકાલ પુરખ કેવી રીત ેવીસરી જાય જ ેમાયાના ઝેરથી બચાવ ેછે 

ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟਟੂਾ ਗਾਢੈ ॥ 

અને કેટલાય જનમોથી સવજોગી થયેલા જીવને પોતાની સાથ ેજોડી દે છે 

ਗੁਤਰ ਪ੍ੂਰੈ ਿਿੁ ਇਹੈ ਿੁਝਾਇਆ ॥ 

જ ેસેવકો પૂણણ ગુરૂ ની આ વાત સમજ્ા છે 
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ਪ੍ਰਭੁ ਅਪ੍ਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥ 

હે નાનક! તેમણે પોતાના પ્રભુનુાં સ્મરણ કયુ ંછે ।।૪।। 

ਸਾਜਨ ਸੁੰਿ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਮੁ ॥ 

હે સજ્જનો! હે સાંત જનો! આ કામ કરો 

ਆਨ ਤਿਆਤਗ ਜਪ੍ਹੁ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ॥ 

બાકી બધા જ પ્રયાસ છોડીને પ્રભ ુનુાં નામ જપો 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਸੁਖ ਪ੍ਾਵਹੁ ॥ 

સદાય સ્મરણ કરો અને સ્મરણ કરીને સુખ હાાંસલ કરો 

ਆਤਪ੍ ਜਪ੍ਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਾਵਹੁ ॥ 

પ્રભુનુાં નામ પોતે જપો અને બીજા લોકો પાસ ેપણ જપાવો 

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਿਰੀਐ ਸੁੰਸਾਰੁ ॥ 

પ્રભુની ભસક્તમાાં સ્નેહ લગાડીને આ સાંસાર સમુદ્ર તરી શકાય છે 

ਤਿਨੁ ਭਗਿੀ ਿਨੁ ਹੋਸੀ ਛਾਰੁ ॥ 

ભસક્ત સવના આ શરીર કોઈ જ કામનુાં નથી 

ਸਰਿ ਕਤਲਆਿ ਸੂਖ ਤਨਤਧ ਨਾਮੁ ॥ 

પ્રભુના નામનો જાપ કરવાથી કલ્યાણ થાય છે અને સુખ મળે છે 

ਿੂਡਿ ਜਾਿ ਪ੍ਾਏ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

નામ જપવાથી સવકારોમાાં ડૂબી જાતાઓ ને આશરો અને ઠેકાણુાં મળે છે 

ਸਗਲ ਿਖੂ ਕਾ ਹੋਵਿ ਨਾਸੁ ॥ 

બધા જ દુુઃખોનો નાશ થાય છે 

ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਹੁ ਗੁਨਿਾਸੁ ॥੫॥ 

એટલે હે નાનક! નામનો જાપ કર નામ જ ગુણોનો ખજાનો છે ।।૫।। 

ਉਪ੍ਜੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਚਾਉ ॥ 

જનેી અાંદર પ્રભુની પ્રીસત પેદા થઈ જાય છે પ્રભુના પ્રેમનો સ્વાદ અને પ્રેમ પેદા થઈ જાય છે 

ਮਨ ਿਨ ਅੁੰਿਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ॥ 

તેના મનમાાં અને તનમાાં એક જ ઈચ્છા રહે છે 

ਨੇਿਰਹੁ ਪ੍ੇਤਖ ਿਰਸੁ ਸੁਖੁ ਹਇੋ ॥ 

મને નામ નુાં દાન મળી જાય આાંખોથી ગુરુના દશણન કરીને તેને સુખ મળે છે 

ਮਨੁ ਤਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਇ ॥ 

ગુરુના ચરણ ધોઈને તેમનુાં મન ખીલી ઊઠે છે 
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ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੈ ਮਤਨ ਿਤਨ ਰੁੰਗੁ ॥ 

ભક્તોના મન અને શરીરમાાં પ્રભુનો પ્રેમ સસ્થર થઈ જાય છે 

ਤਿਰਲਾ ਕੋਊ ਪ੍ਾਵੈ ਸੁੰਗੁ ॥ 

પણ કોઈ સવરલા ભાગ્યશાળીને તેની સાંગસત નસીબ માાં મળે છે 

ਏਕ ਿਸਿੁ ਿੀਜੈ ਕਤਰ ਮਇਆ ॥ 

હે પ્રભ!ુ મહેર કરીને એક નામ અમને આપી દે 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਮੁ ਜਤਪ੍ ਲਇਆ ॥ 

જથેી કરીને ગુરુની કૃપાથી તારુાં  નામ જ શકીએ 

ਿਾ ਕੀ ਉਪ੍ਮਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

તારી મસહમાનુાં વણણન ન કરી શકાય 

ਨਾਨਕ ਰਤਹਆ ਸਰਿ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 

હે નાનક! તે પ્રભ ુબધી જગ્યાએ મોજુદ છે ।।૬।। 

ਪ੍ਰਭ ਿਖਸੁੰਿ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ॥ 

હે બક્ષણ હાર પ્રભ!ુ હે ગરીબો પર દયા કરવા વાળા! 

ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਸਿਾ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ॥ 

હે ભસક્તને પ્રેમ કરવાવાળા! હે સદા દયા ન ઘર! 

ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਤਿੁੰਿ ਗੁਪ੍ਾਲ ॥ 

હે અનાથના નાથ! હે ગોસવાંદ! હે ગોપાલ! 

ਸਰਿ ਘਟਾ ਕਰਿ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲ ॥ 

હે બધાાં શરીરોનુાં પાલન પોિણ કરવા વાળા! 

ਆਤਿ ਪ੍ੁਰਖ ਕਾਰਿ ਕਰਿਾਰ ॥ 

હે બધાનાાં આસદ અને બધામાાં વ્યાપક પ્રભ!ુ હે જગતના મૂળ! હે કરતાર! 

ਭਗਿ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 

હે ભક્તોની સજાંદગી ના આશરા! 

ਜੋ ਜੋ ਜਪ੍ ੈਸੁ ਹੋਇ ਪ੍ੁਨੀਿ ॥ 

જ ેજ ેમનુષ્ય ભસક્તભાવથી પોતાના મનમાાં તારો પ્રેમ સસ્થર કર ેછે અને તને જપે છે તે 

પસવત્ર થઇ જાય છે 

ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਿ ॥ 

સેવકના મનમાાં મનની બધી ઈચ્છાઓ પૂણણ થઈ જાય છે 

ਹਮ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥ 

અમ ેનીચ છીએ અજાણ છીએ અને ગુણ હીન છીએ 
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ਨਾਨਕ ਿੁਮਰੀ ਸਰਤਨ ਪ੍ੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ॥੭॥ 

હે નાનક! સવનાંતી કર અને બોલ હે અકાલ પુરખ! હે ભગવાન! અમ ેતારી શરણ આવ્યા 

છીએ ।।૭।। 

ਸਰਿ ਿੈਕੁੁੰਠ ਮੁਕਤਿ ਮੋਖ ਪ੍ਾਏ ॥ 

તેણે સ્વગણ અને મોક્ષ મુસક્ત હાસસલ કરી દીધી છે 

ਏਕ ਤਨਮਖ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਏ ॥ 

જણેે આાંખ ના પલકારા જટેલા સમય માટે પણ પ્રભુના ગુણ ગાયા છે 

ਅਤਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਿਤਡਆਈ ॥ 

જ ેમનુષ્ય ના મનમાાં પ્રભુ ના નામ ની મીઠી વાતો હોય છે તેને અનેક રાજભોગ પદાથણ અને 

મસહમા મળી ગઈ છે 

ਹਤਰ ਕ ੇਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਤਨ ਭਾਈ ॥ 

તેના મનમાાં પ્રભ ુના નામ ની કથા વસી ગઈ છે 

ਿਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾਪ੍ਰ ਸੁੰਗੀਿ ॥ 

તેને તો કેટલાય પ્રકારના ભોજન કપડા રાગ રાંગ હાાંસલ થઈ ગયા 

ਰਸਨਾ ਜਪ੍ਿੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨੀਿ ॥ 

એની જીભ પ્રભુના નામનો જાપ હર સમય ેકરતી રહે છે 

ਭਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੁੰਿ ॥ 

તેનુાં આચરણ ભલુાં થઈ જાય છે તેની તો શોભા સનરાળી થઈ જાય છે તે ધનવાન થઈ જાય છે 

ਤਹਰਿੈ ਿਸ ੇਪ੍ੂਰਨ ਗੁਰ ਮੁੰਿ ॥ 

જ ેમનુષ્યના હૃદયમાાં પૂણણ ગુરુ ના ઉપદેશ વસી જાય છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਪ੍ਰਭ ਿੇਹੁ ਤਨਵਾਸ ॥ 

હે પ્રભ!ુ પોતાના સાંતોની સાંગતમાાં જગ્યા આપો 

ਸਰਿ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥੮॥੨੦॥ 

હે નાનક! સત્સાંગમાાં રહેવાવાળાને બધાાં જ સુખનો પ્રકાશ મળી જાય છે ।।૮।।૨૦।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક ।। 

ਸਰਗੁਨ ਤਨਰਗੁਨ ਤਨਰੁੰਕਾਰ ਸੁੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਤਪ੍ ॥ 

સનરાંકાર આકાર રસહત અકાલ પુરખ સત્રગુણી માયા નુાં રૂપ પણ પોતે જ છે અને માયાના 

ત્રણ ગુણોથી પર પણ પોતે જ છે સનસવણચાર અવસ્થામાાં સસ્થર થયેલો પણ તે જ છે 

ਆਪ੍ਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪ੍ੇ ਹੀ ਤਫਤਰ ਜਾਤਪ੍ ॥੧॥ 

હે નાનક! આખુાંયે જગત પ્રભ ુએ પોતે રચેલુાં છે અને જગતના જીવો માાં બેસી ને પોતે જ 

પોતાને યાદ કરી રહ્ો છે ।।૧।। 
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ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી ।। 

ਜਿ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਤਿਰਸਟੇਿਾ ॥ 

જ્ાર ેજગતના જીવોની કોઈ ચહેરો નથી દેખાતો 

ਪ੍ਾਪ੍ ਪ੍ੁੁੰਨ ਿਿ ਕਹ ਿੇ ਹਿੋਾ ॥ 

ત્યાર ેપાપ અથવા પુણ્ય કયા જીવથી થઈ શકતા હતા? 

ਜਿ ਧਾਰੀ ਆਪ੍ਨ ਸੁੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ॥ 

જ્ાર ેપ્રભ ુએ પોતે જ શૂનય અવસ્થામાાં સમાસધ લગાડેલી હતી 

ਿਿ ਿੈਰ ਤਿਰੋਧ ਤਕਸੁ ਸੁੰਤਗ ਕਮਾਤਿ ॥ 

ત્યાર ેકોની સાથ ેવેર સવરોધ ની કમાણી થતી હતી 

ਜਿ ਇਸ ਕਾ ਿਰਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨ ਜਾਪ੍ਿ ॥ 

જ્ાર ેઆ જગતના કોઇ જ રૂપ રાંગ નથી દેખાતા 

ਿਿ ਹਰਖ ਸੋਗ ਕਹ ੁਤਕਸਤਹ ਤਿਆਪ੍ਿ ॥ 

ત્યાર ેજરા બતાવો કે ખુશી અથવા સચાંતા કોને થતી હતી? 

ਜਿ ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮ ॥ 

જ્ાર ેઅકાલ પુરખ કેવળ પોતે જ પોતે હતા 

ਿਿ ਮੋਹ ਕਹਾ ਤਕਸੁ ਹੋਵਿ ਭਰਮ ॥ 

ત્યાર ેમોહ ક્યાાંથી હોઈ શકે ત્યાર ેભ્રમ અને ભુલાવા કોને થતા હતા? 

ਆਪ੍ਨ ਖੇਲੁ ਆਤਪ੍ ਵਰਿੀਜਾ ॥ 

જગતરૂપી પોતાનો ખેલ પ્રભુએ સ્વયાં બનાવ્યો છે 

ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਿਜੂਾ ॥੧॥ 

હે નાનક! તેના સવના આ ખેલ ને બનાવવા વાળો બીજો કોઈ જ નથી ।।૧।। 

ਜਿ ਹੋਵਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ ॥ 

જયાર ેપ્રભ ુસ્વયાં માસલક માત્ર હતા 

ਿਿ ਿੁੰਧ ਮੁਕਤਿ ਕਹੁ ਤਕਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥ 

ત્યાર ેકહો, કોને બાંધનમાાં ફસાયેલો અને કોને મુક્ત સમજવો ? 

ਜਿ ਏਕਤਹ ਹਤਰ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ॥ 

જયાર ેઅગસણત અગમ પ્રભ ુએક સ્વયાં જ હતો 

ਿਿ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਿਾਰ ॥ 

ત્યાર ેકહો નરકો અને સ્વગોમાાં આવવાવાળા ક્યા જીવો હતા 
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ਜਿ ਤਨਰਗੁਨ ਪ੍ਰਭ ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ॥ 

જયાર ેસહજ સ્વભાવવાળા પ્રભ ુજ સનગુણણ હતા 

ਿਿ ਤਸਵ ਸਕਤਿ ਕਹਹ ੁਤਕਿੁ ਠਾਇ ॥ 

ત્યાર ેકહો ક્યાાં હતા જીવો અને ક્યાાં હતી માયા? 

ਜਿ ਆਪ੍ਤਹ ਆਤਪ੍ ਅਪ੍ਨੀ ਜੋਤਿ ਧਰੈ ॥ 

જયાર ેપ્રભ ુજ સ્વયાં પોતાની જ્ોત જગાવીને બઠેા હતા 

ਿਿ ਕਵਨ ਤਨਡਰ ੁਕਵਨ ਕਿ ਡਰ ੈ॥ 

ત્યાર ેકોણ નીડર હતુાં ને કોણ કોનાથી ડરતુાં હતુાં? 

ਆਪ੍ਨ ਚਤਲਿ ਆਤਪ੍ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ 

એ પોતે જ પોતાની જ રમતમાાં ખેલાડી છે 

ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪ੍ਾਰ ॥੨॥ 

હે નાનક! અનાંત પૂવણજ અગમ અને અગસણત છે. ।।2।। 

ਅਤਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪ੍ਨ ਆਸਨ ॥ 

જ્ાર ેઅકાળ પૂવણજ પોતાની મસ્તીમાાં પોતાના સ્વરુપમાાં જ ટકીને બેઠા હતા 

ਿਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਤਿਨਾਸਨ ॥ 

ત્યાર ેકહો જનમવુાં અને મરવુાં અને મૃત્ય ુક્યાાં બેઠુાં  હતુાં 

ਜਿ ਪ੍ੂਰਨ ਕਰਿਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 

જયાર ેકરનાર પૂણણ પ્રભુ સ્વયાં પોતે જ હતા 

ਿਿ ਜਮ ਕੀ ਿਰਾਸ ਕਹਹੁ ਤਕਸੁ ਹੋਇ ॥ 

ત્યાર ેકહો મૃત્ય ુનો ડર કોને લાગી શકે છે? 

ਜਿ ਅਤਿਗਿ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ ॥ 

જયાર ેઅદ્રશ્ય અને અગોચર પ્રભ ુએક સ્વયાં પોતે જ હતા 

ਿਿ ਤਚਿਰ ਗੁਪ੍ਿ ਤਕਸੁ ਪ੍ਛੂਿ ਲੇਖਾ ॥ 

ત્યાર ેસચત્રગુપ્ત કોને લેખનો સહસાબ પૂછી શકતા હતા? 

ਜਿ ਨਾਥ ਤਨਰੁੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ ॥ 

જયાર ેમાસલક માયા રસહત અથાગ અગોચર સ્વયાં જ હતા 

ਿਿ ਕਉਨ ਛੁਟੇ ਕਉਨ ਿੁੰਧਨ ਿਾਧੇ ॥ 

તો કોણ માયાના બાંધનોમાાંથી મુક્ત હતુાં અને કોણ માયાના બાંધનમાાં બાંધાયેલુાં હતુાં? 

ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ ਆਪ੍ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥ 

એ આશ્ચયણજનકપ્રભુ સ્વયાં પોતાના જવેો છે 
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ਨਾਨਕ ਆਪ੍ਨ ਰੂਪ੍ ਆਪ੍ ਹੀ ਉਪ੍ਰਜਾ ॥੩॥ 

હે નાનક પોતાનો આકાર એને સ્વયાં ઉતપન્ન કયો છે. ।।3।। 

ਜਹ ਤਨਰਮਲ ਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ੁਰਖ ਪ੍ਤਿ ਹੋਿਾ ॥ 

જ ેઅવસ્થામાાં જીવોના માસલક સનમણલ પ્રભ ુસ્વયાં જ હતા 

ਿਹ ਤਿਨੁ ਮੈਲੁ ਕਹਹੁ ਤਕਆ ਧੋਿਾ ॥ 

ત્યાાં ત ેમેલ સવનાના હતા તો કહો એને કયો મેલ ધોવાનો હતો? 

ਜਹ ਤਨਰੁੰਜਨ ਤਨਰੁੰਕਾਰ ਤਨਰਿਾਨ ॥ 

જ્ાાં સનમોહી, સનરાકાર અને સનવાણણ પ્રભ ુજ હતા 

ਿਹ ਕਉਨ ਕਉ ਮਾਨ ਕਉਨ ਅਤਭਮਾਨ ॥ 

ત્યાાં અહાંકાર અને ઘમાંડ કોને થવાના હતા? 

ਜਹ ਸਰੂਪ੍ ਕੇਵਲ ਜਗਿੀਸ ॥ 

જ્ાાં કેવળ જગતના મસલક પ્રભુનુાં જ સ્વરૂપ હતુાં, 

ਿਹ ਛਲ ਤਛਿਰ ਲਗਿ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥ 

ત્યાાં કહો લુચ્ચાઈ અને કપટ કોને લાગી શકતા હતા? 

ਜਹ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ੍ੀ ਜੋਤਿ ਸੁੰਤਗ ਸਮਾਵੈ ॥ 

જયાર ેજ્ોસતરૂપ પ્રભુ પોતે જ જ્ોસતમાાં લીન હતા 

ਿਹ ਤਕਸਤਹ ਭੂਖ ਕਵਨੁ ਤਿਰਪ੍ਿਾਵੈ ॥ 

ત્યાર ેકોને માયાની ભૂખ લાગી શકતી હતી? 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

કરનાર ખુદ જ બધુાં કરવાવાળો અને જીવો પાસે કરાવનાર છે 

ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕਾ ਨਾਤਹ ਸੁਮਾਰੁ ॥੪॥ 

હે નાનક! કરનારનો અાંદાજો લગાવી શકાતો નથી. ।।4।। 

ਜਿ ਅਪ੍ਨੀ ਸੋਭਾ ਆਪ੍ਨ ਸੁੰਤਗ ਿਨਾਈ ॥ 

જયાર ેપ્રભુએ પોતાની શોભા પોતાની સાથ ેજ બનાવી છે 

ਿਿ ਕਵਨ ਮਾਇ ਿਾਪ੍ ਤਮਿਰ ਸੁਿ ਭਾਈ ॥ 

તો માતા સપતા સમત્ર પુત્ર કે ભાઈ કોણ હતા? 

ਜਹ ਸਰਿ ਕਲਾ ਆਪ੍ਤਹ ਪ੍ਰਿੀਨ ॥ 

જયાર ેઅકાળ પૂવણજ સ્વયાં જ બધી તાકાતોમાાં સમજદાર હતા 

ਿਹ ਿੇਿ ਕਿਿੇ ਕਹਾ ਕੋਊ ਚੀਨ ॥ 

ત્યાર ેક્યાાં કોઈ વેદ અને કુરાનોાં નુાં સવચારતા હતા 
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ਜਿ ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ੁ ਆਤਪ੍ ਉਤਰ ਧਾਰੈ ॥ 

જયાર ેપ્રભ ુસ્વયાં જ પોતાને ખુદમાાં ટકાવીને બેઠા હતા 

ਿਉ ਸਗਨ ਅਪ੍ਸਗਨ ਕਹਾ ਿੀਚਾਰੈ ॥ 

ત્યાર ેશુકન અને અપશુકન સવિ ેકોણ સવચારતુાં હતુાં? 

ਜਹ ਆਪ੍ਨ ਊਚ ਆਪ੍ਨ ਆਤਪ੍ ਨੇਰਾ ॥ 

જયાર ેએ સ્વયાં ઉચ્ચ આસાન આપીને રહે છે 

ਿਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ ॥ 

ત્યાર ેકહો મસલક કોણ હતુાં અને સેવક કોણ હતુાં 

ਤਿਸਮਨ ਤਿਸਮ ਰਹੇ ਤਿਸਮਾਿ ॥ 

જીવો તારી ગસત શોધતા હેરાન થઇ ને આશ્ચયણચસકત થઇ રહ્ા છે 

ਨਾਨਕ ਅਪ੍ਨੀ ਗਤਿ ਜਾਨਹੁ ਆਤਪ੍ ॥੫॥ 

નાનક કહે છે તુાં પોતાની ગસત સ્વયાં જ જાણે છે. ।।5।। 

ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਿ ਅਭੇਿ ਸਮਾਇਆ ॥ 

જ ેઅચલ અછેદ અભેદ અસવનાશી પ્રભ ુપોતાનામાાં ટકી રહ્ા છે 

ਊਹਾ ਤਕਸਤਹ ਤਿਆਪ੍ਿ ਮਾਇਆ ॥ 

ત્યાાં કોઈને માયા સ્પશી શકે છે 

ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਆਪ੍ਤਹ ਆਿੇਸੁ ॥ 

જયાર ેપ્રભ ુસ્વયાં પોતાને જ નમસ્કાર કર ેછે 

ਤਿਹੁ ਗੁਿ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸੁ ॥ 

માયાના ત્રણ ગુણોની એના પર કોઈ અસર થતી નથી 

ਜਹ ਏਕਤਹ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੁੰਿਾ ॥ 

જયાર ેપ્રભ ુસ્વયાં પોતે એક જ હતા 

ਿਹ ਕਉਨੁ ਅਤਚੁੰਿੁ ਤਕਸੁ ਲਾਗੈ ਤਚੁੰਿਾ ॥ 

ત્યાર ેકોણ બેસફકર હતુાં અને કોને કોઈ સચાંતા થતી હતી 

ਜਹ ਆਪ੍ਨ ਆਪ੍ੁ ਆਤਪ੍ ਪ੍ਿੀਆਰਾ ॥ 

જયાર ેસ્વયાં પોતાને જ કહેવાવાળો પ્રભ ુપોતે જ હતા 

ਿਹ ਕਉਨੁ ਕਥੈ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥ 

ત્યાર ેકોણ બોલતુાં હતુાં અને કોણ સાાંભળવાવાળુાં હતુાં, 

ਿਹੁ ਿੇਅੁੰਿ ਊਚ ਿ ੇਊਚਾ ॥ 

પ્રભ ુબહુ ઉાંચા ને અગસણત છે 
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ਨਾਨਕ ਆਪ੍ਸ ਕਉ ਆਪ੍ਤਹ ਪ੍ਹੂਚਾ ॥੬॥ 

હે નાનક પોતાના સુધી સ્વયાં પોતે જ પહોચવાવાળા છે. ।।6।। 

ਜਹ ਆਤਪ੍ ਰਤਚਓ ਪ੍ਰਪ੍ੁੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥ 

જયાર ેપ્રભુએ સ્વયાં જગતના ખેલની રચના કરી છે 

ਤਿਹੁ ਗੁਿ ਮਤਹ ਕੀਨੋ ਤਿਸਥਾਰੁ ॥ 

અને માયાના ત્રણ ગુણોને આધીન સવશ્વને બનાવ્યુાં 

ਪ੍ਾਪ੍ੁ ਪ੍ੁੁੰਨੁ ਿਹ ਭਈ ਕਹਾਵਿ ॥ 

ત્યાર ેઆ વાત ખુબ ચાલી હતી કે આ પાપ છે અને આ પુણ્ય છે 

ਕੋਊ ਨਰਕ ਕੋਊ ਸੁਰਗ ਿੁੰਛਾਵਿ ॥ 

ત્યાર ેકોઈ જીવો નરકોના ભોગી અને કોઈ સ્વગણની ઈચ્છાવાળા બનયા 

ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੁੰਜਾਲ ॥ 

ઘરના ધાંધા, માયાના બાંધન 

ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਭਾਰ ॥ 

મનમાાં મોહ અને અહાંકારનો ભાર 

ਿਖੂ ਸੂਖ ਮਾਨ ਅਪ੍ਮਾਨ ॥ 

ડર સુખ દુુઃખ મન અપમાન 

ਅਤਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਿਖ੍੍ਾਨ ॥ 

અનેક પ્રકારોનુાં વણણન કરવામાાં આવ્યુાં 

ਆਪ੍ਨ ਖੇਲੁ ਆਤਪ੍ ਕਤਰ ਿੇਖੈ ॥ 

પ્રભ ુસ્વયાં નાટક રચીને સ્વયાં જોઈ રહ્ો છે 

ਖੇਲੁ ਸੁੰਕੋਚੈ ਿਉ ਨਾਨਕ ਏਕ ੈ॥੭॥ 

હે નાનક! જયાર ેપ્રભુ આ રમતને સમેટે છે ત્યાર ેએકએ સ્વયાં પોતે જ થઇ જાય છે. ।।7।। 

ਜਹ ਅਤਿਗਿੁ ਭਗਿੁ ਿਹ ਆਤਪ੍ ॥ 

જ્ાાં અદ્રશ્ય પ્રભ ુછે ત્યાાં એના ભકત છે જ્ાાં ભક્ત છે ત્યાાં તે પ્રભ ુસ્વયાં છે 

ਜਹ ਪ੍ਸਰੈ ਪ੍ਾਸਾਰੁ ਸੁੰਿ ਪ੍ਰਿਾਤਪ੍ ॥ 

બધી જગ્યાએ સાંતોની મસહમા માટે પ્રભ ુસવશ્વને આધીન બનાવી રહ્ા છે 

ਿਹੁੂ ਪ੍ਾਖ ਕਾ ਆਪ੍ਤਹ ਧਨੀ ॥ 

બાંને પક્ષોના મસલક પ્રભુ સ્વયાં જ છે 

ਉਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਿਨੀ ॥ 

પ્રભ ુપોતાની શોભા સ્વયાં જ જાણેછે 
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ਆਪ੍ਤਹ ਕਉਿਕ ਕਰੈ ਅਨਿ ਚੋਜ ॥ 

પ્રભુસ્વયાં જ રમત રમી રહ્ાછે અને સ્વયાં જ એનો આનાંદ લઇ રહ્ા છે 

ਆਪ੍ਤਹ ਰਸ ਭੋਗਨ ਤਨਰਜੋਗ ॥ 

પ્રભ ુસ્વયાં જ રસોને ભોગવનાર ને સ્વયાં જ સનલેપ છે 

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਆਪ੍ਨ ਨਾਇ ਲਾਵੈ ॥ 

જનેે એ પસાંદ કર ેછે એને પોતાના નામમાાં જોડી દે છે 

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਖੇਲ ਤਖਲਾਵੈ ॥ 

અને જનેે ઈચ્છે એને માયાની રમતમાાં રમાડે છે 

ਿੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਿ ਅਿੋਲੈ ॥ 

હે અગસણત અથાગ અનાંત અતુલ્ય 

ਤਜਉ ਿੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਿੋਲੈ ॥੮॥੨੧॥ 

નાનક કહે છે જમે તુાં બોલાવ ેછે તેમ તારા દાસ બોલ ેછે. ।।8।।।।21।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક|| 

ਜੀਅ ਜੁੰਿ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪ੍ੇ ਵਰਿਿਹਾਰ ॥ 

હે જીવજનતુઓના પાલનહાર પ્રભ ુતુાં સ્વયાં જ બધે સવણવ્યાપક છે 

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪ੍ਸਤਰਆ ਿਜੂਾ ਕਹ ਤਿਰਸਟਾਰ ॥੧॥ 

હે નાનક! પ્રભ ુસ્વયાં જ સવણવ્યાપક છે એના સસવાય બીજુાં  કાાંઈ જોવામાાં આવ્યુાં નથી. 

।।1।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી|| 

ਆਤਪ੍ ਕਥੈ ਆਤਪ੍ ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ॥ 

પ્રભ ુસ્વયાં જ બોલી રહ્ા છે ને સ્વયાં જ સાાંભળી રહ્ા છે 

ਆਪ੍ਤਹ ਏਕੁ ਆਤਪ੍ ਤਿਸਥਾਰੁ ॥ 

સ્વયાં એક જ છે અને સ્વયાં સવસ્તાર પણ છે 

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਤਸਰਸਤਟ ਉਪ੍ਾਏ ॥ 

જયાર ેએને ગમે ત્યાર ેએ સૃસષ્ટનુાં સજણન કર ે

ਆਪ੍ਨੈ ਭਾਿੈ ਲਏ ਸਮਾਏ ॥ 

જયાર ેએને ગમે ત્યાર ેએ એને પોતાનામાાં સમાવી પણ લે છે 

ਿੁਮ ਿ ੇਤਭੁੰਨ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਹੋਇ ॥ 

પ્રભ ુતારાથી અલગ કાાંઈ નથી 
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ਆਪ੍ਨ ਸੂਤਿ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਪ੍ਰੋਇ ॥ 

તારા દોરામાાં જ તે આખા જગતને પરોવ્યુાં છે 

ਜਾ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਆਤਪ੍ ਿੁਝਾਏ ॥ 

જનેે પ્રભુએ સ્વયાં સમજણ આપી છે 

ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪ੍ਾਏ ॥ 

તે જ માણસ સ્વયાંને પ્રભુનામમાાં સમાવી લે છે 

ਸੋ ਸਮਿਰਸੀ ਿਿ ਕਾ ਿਿੇਾ ॥ 

એ માણસ બધાની તરફ એક જ નજર થી જોવ ેછે અને એને સનાતન સત્યની ખબર પડે છે 

ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਜੇਿਾ ॥੧॥ 

vહે નાનક! એ આખા જગતને જીતવાવાળો છે. ।।1।। 

ਜੀਅ ਜੁੰਿਰ ਸਭ ਿਾ ਕੈ ਹਾਥ ॥ 

બધા જીવજાંતુઓ એ પ્રભુના વશમાાં છે 

ਿੀਨ ਿਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥੁ ॥ 

એ ગરીબો પર દયા કરનારા અને અનાથોના માસલક છે 

ਤਜਸੁ ਰਾਖ ੈਤਿਸੁ ਕੋਇ ਨ ਮਾਰੈ ॥ 

પ્રભ ુસ્વયાં રક્ષા કર ેછે એને કોઈ મારી શકતુાં નથી 

ਸੋ ਮੂਆ ਤਜਸੁ ਮਨਹੁ ਤਿਸਾਰੈ ॥ 

મરલેો તો એ જીવ છે જ ેપ્રભુને ભુલાવી દે છે 

ਤਿਸੁ ਿਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥ 

એ પ્રભુને છોડીને કોઈ બીજ ેક્યાાં જાય? 

ਸਭ ਤਸਤਰ ਏਕੁ ਤਨਰੁੰਜਨ ਰਾਇ ॥ 

બધા જીવોના માથા પર એક પ્રભ ુસ્વયાં જ છે જ ેમાયાના પ્રભાવથી ઉપર છે 

ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਿ ਜਾ ਕੈ ਸਭ ਹਾਤਥ ॥ 

જનેા વશમાાં બધાના જીવનનુાં રહસ્ય છે 

ਅੁੰਿਤਰ ਿਾਹਤਰ ਜਾਨਹੁ ਸਾਤਥ ॥ 

એ પ્રભુને અાંદર બહાર બધે સાથ ેજ સમજો 

ਗੁਨ ਤਨਧਾਨ ਿੇਅੁੰਿ ਅਪ੍ਾਰ ॥ 

જ ેગુણોનો ખજાનો અગસણત અપાર છે 

ਨਾਨਕ ਿਾਸ ਸਿਾ ਿਤਲਹਾਰ ॥੨॥ 

દાસ નાનક હાંમેશા એના પર વારી જાય છે. ।।2।। 
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ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ੂਤਰ ਰਹੇ ਿਇਆਲ ॥ 

દયાળુના ઘરમાાં પ્રભ ુસવણવ્યાપક છે 

ਸਭ ਊਪ੍ਤਰ ਹੋਵਿ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ॥ 

અને બધા જીવો પાર કૃપા કર ેછે 

ਅਪ੍ਨੇ ਕਰਿਿ ਜਾਨੈ ਆਤਪ੍ ॥ 

પ્રભ ુપોતાનો ખેલ સ્વયાં જ જાણે છે 

ਅੁੰਿਰਜਾਮੀ ਰਤਹਓ ਤਿਆਤਪ੍ ॥ 

બધાના સદલનુાં જાણનાર અાંતયાણમી પ્રભ ુસવણવ્યાપક છે 

ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲੈ ਜੀਅਨ ਿਹੁ ਭਾਤਿ ॥ 

જીવોનુાં અનેક રીતોથી પોિણ કર ેછે 

ਜੋ ਜੋ ਰਤਚਓ ਸੁ ਤਿਸਤਹ ਤਧਆਤਿ ॥ 

જ ેજ ેજીવોનુાં એણેસજણન કયુ ંછે એ પ્રભુનુાં જ સ્મરણ કર ેછે 

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥ 

જનેા પર પ્રસન્ન થાય છે એને સાથ ેમેળવી લે છે 

ਭਗਤਿ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਿ ਗਾਇ ॥ 

જનેા પર પ્રસન્ન થાય છે એ ભક્ત એના ગુણગાન ગાઈને ભસક્ત કયાણ કર ેછે 

ਮਨ ਅੁੰਿਤਰ ਤਿਸਵਾਸੁ ਕਤਰ ਮਾਤਨਆ ॥ 

જ ેમાણસ ેમનમાાં શ્રિા ધારણ કરી પ્રભુને માની લીધા છે 

ਕਰਨਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥ 

હે નાનક! એને એક કરનારને ઓળખી લીધા છે. ।।3।। 

ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਏਕ ੈਨਾਇ ॥ 

જ ેસેવક એક પ્રભ ુનામમાાં ટકી રહ્ો છે 

ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਤਿਰਥੀ ਜਾਇ ॥ 

એને આશા ક્યારયે ખાલી જતી નથી 

ਸੇਵਕ ਕਉ ਸੇਵਾ ਿਤਨ ਆਈ ॥ 

સેવકને એવુાં લાગે છે કે એ બધાની સેવા કર ેછે 

ਹੁਕਮੁ ਿੂਤਝ ਪ੍ਰਮ ਪ੍ਿ ੁਪ੍ਾਈ ॥ 

પ્રભુની આજ્ઞા સમજીને એને ઉાંચો દરજ્જો મળી જાય છે 

ਇਸ ਿ ੇਊਪ੍ਤਰ ਨਹੀ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

એનાથી મોટો એને કોઈ સવચાર નથી સજુતો 
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ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਿਤਸਆ ਤਨਰੁੰਕਾਰੁ ॥ 

જનેા મનમાાં સનરાકાર પ્રભ ુવસ ેછે 

ਿੁੰਧਨ ਿੋਤਰ ਭਏ ਤਨਰਵੈਰ ॥ 

માયાના બાંધન તોડી એ સનવેર થઈ જાય છે 

ਅਨਤਿਨੁ ਪ੍ੂਜਤਹ ਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ੈਰ ॥ 

દરકે સદવસ ેએ સતગુરુના ચરણોની પજૂા કર ેછે 

ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ॥ 

એ માણસ આ લોકમાાં પણ સુખી અને પરલોકમાાં પણ સુખી રહે છે 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਪ੍ਰਤਭ ਆਪ੍ਤਹ ਮੇਲੇ ॥੪॥ 

હે નાનક! પ્રભ ુએ એમને સ્વયાં પોતાનામાાં મેળવી લીધા છે. ।।4।। 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਤਮਤਲ ਕਰਹੁ ਅਨੁੰ ਿ ॥ 

સત્સાંગમાાં સાંતો ને મળીને આનાંદ કરો 

ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਮਾਨੁੰ ਿ ॥ 

પરમાનાંદ પ્રભુની મસહમાના ગુણ ગાઓ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਿਿੁ ਕਰਹੁ ਿੀਚਾਰੁ ॥ 

પ્રભુનામના રહસ્યનો સવચાર કરો 

ਿਰਲੁਭ ਿੇਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥ 

અને આ દુલણભ શરીરનો બચાવ કરો 

ਅੁੰਤਮਰਿ ਿਚਨ ਹਤਰ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

અનાંત પૂવણજના ગુણ ગાઓ જ ેઅમર કરવાવાળા વચન છે 

ਪ੍ਰਾਨ ਿਰਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ 

જીવનને સવકારોથી બચાવવાનો આ જ ઉપાય છે 

ਆਠ ਪ੍ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ੇਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥ 

આઠેય પ્રહરપોતાના સાથ ેજુઓ 

ਤਮਟੈ ਅਤਗਆਨੁ ਤਿਨਸੈ ਅੁੰਧੇਰਾ ॥ 

અજ્ઞાનતા દૂર થઇ જશે અને માયાનુાં અાંધારુાં  નાશ પામશે 

ਸੁਤਨ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ਤਹਰਿੈ ਿਸਾਵਹੁ ॥ 

સતગુરુનો ઉપદેશ સાાંભળી હૃદયમાાં વસાવો 

ਮਨ ਇਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪ੍ਾਵਹੁ ॥੫॥ 

આથી હે નાનક! મનથી ધારલેી બધી ઈચ્છાઓ પુરી થશે. ।।5।। 
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ਹਲਿੁ ਪ੍ਲਿੁ ਿਇੁ ਲੇਹੁ ਸਵਾਤਰ ॥ 

આ લોક અને પરલોક બાંનેને સુધારી લો 

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਅੁੰਿਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

પ્રભુનામ અાંદર હૃદયમાાં ટકાવી રાખો 

ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ੂਰੀ ਿੀਤਖਆ ॥ 

પૂણણ ગુરુની આપેલી સશક્ષા પણ પૂણણ હોઈ છે 

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਿਸ ੈਤਿਸੁ ਸਾਚੁ ਪ੍ਰੀਤਖਆ ॥ 

જ ેમાણસના મનમાાં એ સશક્ષા વસ ેછે એને સદાસસ્થર પ્રભુની સમજણ આવે છે 

ਮਤਨ ਿਤਨ ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

મન અને શરીર દ્વારા ધ્યાન જોડીને નામનો જાપ કરો 

ਿਖੂੁ ਿਰਿ ੁਮਨ ਿੇ ਭਉ ਜਾਇ ॥ 

દુુઃખ, દદણ  અને મનમાાંથી ડર દૂર થઇ જશે  

ਸਚੁ ਵਾਪ੍ਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਪ੍ਾਰੀ ॥ 

હે વણજારા જીવ! સાચો વેપાર કર 

ਿਰਗਹ ਤਨਿਹੈ ਖੇਪ੍ ਿੁਮਾਰੀ ॥ 

પ્રભુનામ રૂપી વેપારથી તારો સોદો પ્રભ ુદરબારમાાં વેચાઈ જશે 

ਏਕਾ ਟੇਕ ਰਖਹੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 

મનમાાં એક જ ટેક રાખો અનાંત પૂવણજનો આસરો રાખો 

ਨਾਨਕ ਿਹੁਤਰ ਨ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥੬॥ 

હે નાનક! જનમ મરણના ચક્કરમાાં વારાંવાર નસહ રહેવુાં પડે. ।।6।। 

ਤਿਸ ਿ ੇਿਤੂਰ ਕਹਾ ਕੋ ਜਾਇ ॥ 

એ પ્રભુથી દૂર ક્યાાં કોઈ જીવ જઈ શકે? 

ਉਿਰ ੈਰਾਖਨਹਾਰੁ ਤਧਆਇ ॥ 

જીવ પાલનહાર પ્રભુના સ્મરણથી જ બચે છે, 

ਤਨਰਭਉ ਜਪ੍ੈ ਸਗਲ ਭਉ ਤਮਟੈ ॥ 

જ ેમનુષ્ય સનભણય અનાંત પૂવણજનો જાપ કર ેછે એનો ડર દૂર થઇ જાય છે 

ਪ੍ਰਭ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਪ੍ਰਾਿੀ ਛੁਟੈ ॥ 

પ્રભુની કૃપાથી જ પ્રાણીઓ ડરથી મુસક્ત પામે છે 

ਤਜਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖ ੈਤਿਸੁ ਨਾਹੀ ਿਖੂ ॥ 

જ ેમાણસની રક્ષા પ્રભુ કર ેછે એને કોઈ દુુઃખ સ્પશણતુાં નથી 
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ਨਾਮੁ ਜਪ੍ਿ ਮਤਨ ਹੋਵਿ ਸੂਖ ॥ 

પ્રભ ુનામ જપવાથી મનમાાં સુખ ઉત્પન્ન થાય છે 

ਤਚੁੰਿਾ ਜਾਇ ਤਮਟੈ ਅਹੁੰਕਾਰੁ ॥ 

પ્રભુનામ નુાં સ્મરણ કરવાથી સચાંતા દૂર થઇ જાય છે અને અહાંકાર પણ દૂર થાય છે 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕੋਇ ਨ ਪ੍ਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥ 

એ માણસની કોઈ બરાબરી કરી શકતુાં નથી 

ਤਸਰ ਊਪ੍ਤਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ 

જ ેમાણસના માથે શૂરવીર સતગુરુ ઉભા છે 

ਨਾਨਕ ਿਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ੂਰਾ ॥੭॥ 

હે નાનક એના બધા કામ પુરા થઇ જાય છે. ।।7।। 

ਮਤਿ ਪ੍ੂਰੀ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਜਾ ਕੀ ਤਿਰਸਤਟ ॥ 

જ ેપ્રભુની સમજ અચૂક છે જનેી નજરમાાંથી અમૃત વરસે છે  

ਿਰਸਨੁ ਪ੍ੇਖਿ ਉਧਰਿ ਤਸਰਸਤਟ ॥ 

એના દશણન માત્રથી સૃસષ્ટનો ઉિાર થાય છે 

ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ੍ ॥ 

જ ેપ્રભુના કમલ જવેા સુાંદર ચરણ છે 

ਸਫਲ ਿਰਸਨੁ ਸੁੁੰਿਰ ਹਤਰ ਰੂਪ੍ ॥ 

એનુાં રૂપ સુાંદર છે અને એના દશણન મનની ઈચ્છાઓ પુરી કરવવાળા છે 

ਧੁੰਨੁ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕੁ ਪ੍ਰਵਾਨੁ ॥ 

એનો એ સેવક ધનય છે જનેી સેવા સ્વીકાર થાય છે 

ਅੁੰਿਰਜਾਮੀ ਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ॥ 

એ અનાંત પૂવણજ અાંતયાણમી છે 

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਿਸ ੈਸੁ ਹਿੋ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

જનેા મનમાાં અને હૃદયમાાં પ્રભ ુવસ ેછે એ ફૂલની જમે ખીલે છે 

ਿਾ ਕੈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵਿ ਕਾਲੁ ॥ 

કાળ એની નજીક આવતો નથી 

ਅਮਰ ਭਏ ਅਮਰਾ ਪ੍ਿ ੁਪ੍ਾਇਆ ॥ 

એ જનમ મરણથી અમર થઇને સદા કાયમ રહેનાર પ્રભ ુપાસ ેસ્થાન મેળવી લે છે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥ 

હે નાનક! સાધુસાંગતમાાં રહી પ્રભુનુાં ધ્યાન ધર. ।।8।। ।।22।। 
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ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક|| 

ਤਗਆਨ ਅੁੰਜਨੁ ਗੁਤਰ ਿੀਆ ਅਤਗਆਨ ਅੁੰਧੇਰ ਤਿਨਾਸੁ ॥ 

જ ેમાણસને સતગુરુએ જ્ઞાનરૂપી આાંજણ આપ્યુાં છે એના અજ્ઞાનરૂપી અાંધારાનો નાશ 

થયો છે 

ਹਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਸੁੰਿ ਭੇਤਟਆ ਨਾਨਕ ਮਤਨ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ॥੧॥ 

હે નાનક જ ેમાણસને અનાંત પૂવણજની કૃપાથી ગુરુ મળયા છે એના મનમાાં જ્ઞાનો પ્રકાશ થઇ 

જાય છે. ।।1।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી|| 

ਸੁੰਿਸੁੰਤਗ ਅੁੰਿਤਰ ਪ੍ਰਭੁ ਡੀਠਾ ॥ 

જ ેમાણસ ેગુરુની સાંગસત માાં રહીને પોતાની અાંદર પૂવણજ જોયા છે 

ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ ॥ 

એને પ્રભુનુાં નામ પ્યારુાં  લાગ્યુાં છે 

ਸਗਲ ਸਤਮਗਰੀ ਏਕਸੁ ਘਟ ਮਾਤਹ ॥ 

જગતના બધા પદાથો એને એક જ પ્રભુમાાં લીન દેખાય છે 

ਅਤਨਕ ਰੁੰਗ ਨਾਨਾ ਤਿਰਸਟਾਤਹ ॥ 

એ પ્રભુથી જ અનેક રાંગના ખેલ નીકળતા જોવા મળે છે 

ਨਉ ਤਨਤਧ ਅੁੰਤਮਰਿੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ 

એ પ્રભુનામ જાણે નવ ખજાનાઓ સમાન છે અને તે મનુષ્ય માટે અમૃત સમાન છે 

ਿੇਹੀ ਮਤਹ ਇਸ ਕਾ ਤਿਸਰਾਮੁ ॥ 

એ માણસ ના શરીર માાં પ્રભુના એ નામ નુાં સનવાસ થઇ જાય છે 

ਸੁੁੰਨ ਸਮਾਤਧ ਅਨਹਿ ਿਹ ਨਾਿ ॥ 

એ માણસની અાંદર શૂનય સમાસધની અવસ્થા સનરાંતર સનસવણઘ્ન ચરણોમાાં બનેલી રહે છે 

ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਤਿਸਮਾਿ ॥ 

એક એવુાં એક રસ રાગરૂપી આનાંદ બનેલુાં રહે છે જ ેઅવણણનીય છે 

ਤਿਤਨ ਿੇਤਖਆ ਤਜਸੁ ਆਤਪ੍ ਤਿਖਾਏ ॥ 

એ આનાંદ એ જ માણસે જોયો છે જનેે પ્રભ ુસ્વયાં દેખાડે છે 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪ੍ਾਏ ॥੧॥ 

હે નાનક એ માણસને જ એ આનાંદની સમજણ પડે છે. ।।1।। 

ਸੋ ਅੁੰਿਤਰ ਸੋ ਿਾਹਤਰ ਅਨੁੰ ਿ ॥ 

એ અનાંત ભગવાન અાંદર અને બહાર દરકેના શરીરમાાં હાજર છે 
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ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਿਆਤਪ੍ ਰਤਹਆ ਭਗਵੁੰਿ ॥. 

એ ભગવાન કણમાાં કણમાાં વ્યાપક રહેલા છે 

ਧਰਤਨ ਮਾਤਹ ਆਕਾਸ ਪ੍ਇਆਲ ॥ 

ધરતી આકાશ અને પાતાળમાાં છે 

ਸਰਿ ਲੋਕ ਪ੍ੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲ ॥ 

બધા ભવનોમાાં હાજર છે અને બધાનુાં પાલન કર ેછે 

ਿਤਨ ਤਿਤਨ ਪ੍ਰਿਤਿ ਹੈ ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ॥ 

એ પરમબ્રહ્મ જાંગલમાાં ઘાસમાાં અને પવણતમાાં છે 

ਜੈਸੀ ਆਤਗਆ ਿੈਸਾ ਕਰਮੁ ॥ 

જવેા એ હુકમ કર ેછે એવુાં જ જીવ કામ કર ેછે 

ਪ੍ਉਿ ਪ੍ਾਿੀ ਿੈਸੁੰਿਰ ਮਾਤਹ ॥ 

તે પવનમાાં, પાણીમાાં, આગમાાં ફેલાયેલ છે 

ਚਾਤਰ ਕੁੁੰਟ ਿਹ ਤਿਸੇ ਸਮਾਤਹ ॥ 

તે ચાર ેખૂણા અને દસેય સદશામાાં સમાયેલો છે 

ਤਿਸ ਿ ੇਤਭੁੰਨ ਨਹੀ ਕੋ ਠਾਉ ॥ 

કોઈ પણ જગ્યાએ એ પ્રભુથી અલગ નથી 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਉ ॥੨॥ 

પરાંતુ હે નાનક! આ સનશ્ચયનો આનાંદ ગુરુકૃપાથી જ મળે છે. ।।2।। 

ਿੇਿ ਪ੍ੁਰਾਨ ਤਸੁੰਤਮਰਤਿ ਮਤਹ ਿੇਖੁ ॥ 

વેદોમાાં પુરાણોમાાં અને સ્મૃસતઓમાાં જુઓ 

ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਿਰ ਮਤਹ ਏਕੁ ॥ 

તારાઓમાાં ચાંદ્રમા અને સુરજમાાં પણ એ એક જ છે 

ਿਾਿੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭੁ ਕੋ ਿੋਲੈ ॥ 

દરકે જીવ અનાંત પૂવણજની જ વાણી બોલ ેછે 

ਆਤਪ੍ ਅਡੋਲੁ ਨ ਕਿਹੂ ਡੋਲੈ ॥ 

સવદ્યમાન હોવા છતાાં પણ એ આપણામાાં અડગ જ રહે છે ક્યારયે ડગતો નથી  

ਸਰਿ ਕਲਾ ਕਤਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ ॥ 

બધી તાકાતોની રચના કરી એ સાંસારમાાં રમત રમ્યા જ કર ેછે 

ਮੋਤਲ ਨ ਪ੍ਾਈਐ ਗੁਿਹ ਅਮੋਲ ॥.  

એની સકાંમત પામી શકતી નથી કેમ કે એ અમુલ્યગુણોવાળા છે 
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ਸਰਿ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤਿ ॥ 

જ ેપ્રભુની જ્ોસત બધી જ્ોસતઓમાાં સળગી રહી છે 

ਧਾਤਰ ਰਤਹਓ ਸੁਆਮੀ ਓਤਿ ਪ੍ੋਤਿ ॥ 

એ માસલક ઓતપ્રોત થઈને બધાને આસરો આપી રહ્ા છે 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ 

ગુરુની કૃપાથી ભ્રમ નો નાશ થાય છે 

ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਤਹ ਏਹੁ ਤਿਸਾਸੁ ॥੩॥ 

હે નાનક! આવો સવશ્વાસ એ માણસોની અાંદર વસેલો રહે છે. ।।3।। 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਕਾ ਪ੍ੇਖਨੁ ਸਭੁ ਿਰਹਮ ॥ 

સાંતજનો આખા બ્રહ્મમાાંડમાાં દરકે જગ્યાએ અકાળ પૂવણજને જ જોવે છે 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਸਤਭ ਧਰਮ ॥ 

સાંતજનોના હૃદયમાાં બધા ધમણના જ સવચારો જ ઉઠે છે 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਸੁਨਤਹ ਸੁਭ ਿਚਨ ॥ 

સાંતજનો સારા વચનો જ સાાંભળે છે 

ਸਰਿ ਤਿਆਪ੍ੀ ਰਾਮ ਸੁੰਤਗ ਰਚਨ ॥ 

અને સવણવ્યાપક અકાળ પૂવણજ સાથ ેજોડાઈને જ રહે છે 

ਤਜਤਨ ਜਾਿਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿ ॥ 

જ ેસાધુએ એને જાણ્યો છે એની રહેણી કરણી એવી જ થાય છે 

ਸਤਿ ਿਚਨ ਸਾਧੂ ਸਤਭ ਕਹਿ ॥ 

એ સાધુઓ હાંમેશા સાચા વચનો જ બોલતા હોઈ છે 

ਜੋ ਜੋ ਹੋਇ ਸਈੋ ਸੁਖੁ ਮਾਨੈ ॥ 

અને જ ેકઈ પણ થાય એને જ સુખ માને છે 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ॥ 

બધા કામ કરનાર અને કરાવનાર પ્રભુને જ જાણે છે 

ਅੁੰਿਤਰ ਿਸ ੇਿਾਹਤਰ ਭੀ ਓਹੀ ॥ 

અાંદર અને બહાર સાધુજનો માટે એ જ સવણવ્યાપક છે  

ਨਾਨਕ ਿਰਸਨੁ ਿੇਤਖ ਸਭ ਮੋਹੀ ॥੪॥ 

હે નાનક! સવણવ્યાપક ના દશણન કરીને આખી સૃસષ્ટ મોસહત થઇ જાય છે. ।।4।। 

ਆਤਪ੍ ਸਤਿ ਕੀਆ ਸਭੁ ਸਤਿ ॥ 

એ પ્રભ ુસ્વયાં સત્ય છે અને એને જ બધુાં બનાવ્યુાં એ સત્ય છે 
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ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਿੇ ਸਗਲੀ ਉਿਪ੍ਤਿ ॥ 

આખા જગતની રચના એ પ્રભુથી જ થઇ છે 

ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਕਰੇ ਤਿਸਥਾਰੁ ॥ 

જો એની મરજી હોઈ તો જગત ને સવસતારી દે છે 

ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਿਾ ਏਕੁੰਕਾਰੁ ॥ 

જો એને ગમે તો ફરી સ્વયાં જ એકાકાર થઇ જાય છે 

ਅਤਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥ 

એની અનેક તાકાતો છે અને બધી અવણણનીય છે 

ਤਜਸੁ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਲਏ ਤਮਲਾਇ ॥ 

જનેા પાર એ પ્રસન્ન થાય છે એને પોતાનામાાં મેળવી લેછે 

ਕਵਨ ਤਨਕਤਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਿਤੂਰ ॥ 

એ પ્રભ ુકેટલાથી નજીક અને કેટલાથી દૂર ક્યાાં જઈ શકે છે 

ਆਪ੍ੇ ਆਤਪ੍ ਆਪ੍ ਭਰਪ੍ੂਤਰ ॥ 

કારણ કે એ પ્રભ ુસવણવ્યાપક છે 

ਅੁੰਿਰਗਤਿ ਤਜਸੁ ਆਤਪ੍ ਜਨਾਏ ॥ 

જ ેમાણસને પ્રભ ુસ્વયાં જ અાંદર ઉચ્ચ અવસ્થાની સમજ આપે છે 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਤਪ੍ ਿੁਝਾਏ ॥੫॥ 

હે નાનક! એ મનુષ્યને પોતાની સવણવ્યાપક સમજ આપે છે. ।।5।। 

ਸਰਿ ਭੂਿ ਆਤਪ੍ ਵਰਿਾਰਾ ॥ 

બધા જીવોમાાં પ્રભ ુસ્વયાં જ વસી રહ્ા છે 

ਸਰਿ ਨੈਨ ਆਤਪ੍ ਪ੍ੇਖਨਹਾਰਾ ॥ 

બધા જીવોની આાંખોમાાંથી પ્રભ ુસ્વયાં જ જોઈ રહ્ા છે 

ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਿਨਾ ॥ 

જગતના તમામ પદાથો જ ેપ્રભુના શરીરમાાં છે 

ਆਪ੍ਨ ਜਸੁ ਆਪ੍ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥ 

સવણવ્યાપક થઈને પ્રભુ પોતાની શોભા સ્વયાં જ સાાંભળી રહ્ા છે 

ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਿਨਾਇਆ ॥ 

જીવોના જનમ અને મરણની એક રમત પ્રભુએ બનાવી છે 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਮਾਇਆ ॥ 

અને પોતાના હુકમ પ્રમાણે ચાલનાર માયા બનાવી છે 
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ਸਭ ਕ ੈਮਤਧ ਅਤਲਪ੍ਿੋ ਰਹੈ ॥ 

બધાની વચ્ચે, તે જોડાયેલ નથી 

ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਹਿਾ ਸੁ ਆਪ੍ੇ ਕਹੈ ॥ 

જ ેકાાંઈપણ કહેવુાં હોઈ એ સ્વયાં કહે છે 

ਆਤਗਆ ਆਵੈ ਆਤਗਆ ਜਾਇ ॥ 

પ્રભુની આજ્ઞા પ્રમાણે જ જીવ જનમે અને મર ેછે 

ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਿਾ ਲਏ ਸਮਾਇ ॥੬॥ 

હે નાનક! જયાર ેએની મરજી હોઈ ત્યાર ેએને પોતાનામાાં સમાવી લે છે. ।।6।। 

ਇਸ ਿ ੇਹੋਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਿਰੁਾ ॥ 

જ ેકાાંઈપણ પ્રભ ુતરફથી થાય છે એ જીવો માટે ખરાબ હોતુાં નથી 

ਓਰੈ ਕਹਹੁ ਤਕਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥ 

અને પ્રભ ુસવના કહો કોણે શુાં કરી બતાવ્યુાં? 

ਆਤਪ੍ ਭਲਾ ਕਰਿੂਤਿ ਅਤਿ ਨੀਕੀ ॥ 

પ્રભ ુસ્વયાં સારા છે અને એનુાં કામ પણ સારુાં  છે 

ਆਪ੍ੇ ਜਾਨੈ ਅਪ੍ਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥ 

પોતાના સદલની વાત પોતે સ્વયાં જ જાણે છે 

ਆਤਪ੍ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚੁ ॥ 

એ સ્વયાં જ સત્ય છે બધી રચના જ ેએના આશર ેછે એ સાચા અસસ્તત્વ વાળી છે 

ਓਤਿ ਪ੍ੋਤਿ ਆਪ੍ਨ ਸੁੰਤਗ ਰਾਚੁ ॥ 

ઓતપ્રોત થઈને એને પોતાની સાથ ેએને મેળવી લીધી છે 

ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਤਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

એ પ્રભ ુકેવા છે અને કેવા મોટા છેએ વાત જ અવણણનીય છે 

ਿਸੂਰ ਹੋਇ ਿ ਸੋਝੀ ਪ੍ਾਇ ॥ 

બીજુાં  કોઈ અલગ હોઈ તો સમજી શકે 

ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭੁ ਪ੍ਰਵਾਨੁ ॥ 

પ્રભુનુાં કરલેુાં તમામ જીવોએ પોતાના માથે માનવુાં પડે છે 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥ 

પરાંતુ હે નાનક! આ ઓળખાણ ગુરુની કૃપાથી આવ ેછે. ।।7।। 

ਜੋ ਜਾਨੈ ਤਿਸੁ ਸਿਾ ਸੁਖ ੁਹੋਇ ॥ 

જ ેમાણસ પ્રભુનો સાથ પામી લે છે એને સદાય સુખી જ હોઈ છે 

SikhBookClub.com 130 



ਆਤਪ੍ ਤਮਲਾਇ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ 

પ્રભ ુસ્વયાં એને પોતાની સાથ ેમેળવી લે છે 

ਓਹੁ ਧਨਵੁੰਿੁ ਕੁਲਵੁੰਿੁ ਪ੍ਤਿਵੁੰਿੁ ॥ 

એ ધનવાન કુળવાન અને ઇજ્જતવાળો બને છે 

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਤਜਸੁ ਤਰਿ ੈਭਗਵੁੰਿੁ ॥ 

જ ેમનુષ્યના હૃદયમાાં ભગવાન વસ ેછે એ જીવતા જ મુક્ત થઇ જાય છે 

ਧੁੰਨੁ ਧੁੰਨੁ ਧੁੰਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ 

એ માણસનુાં જગતમાાં આવવુાં ધનય ધનય છે 

ਤਜਸੁ ਪ੍ਰਸਾਤਿ ਸਭੁ ਜਗਿੁ ਿਰਾਇਆ ॥ 

જ ેમાણસની કૃપાથી આખા જગતનો ઉિાર થાય છે 

ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥ 

એવા માણસનો આવવાનો એક જ ઉદેશ્ય હોઈ છે 

ਜਨ ਕ ੈਸੁੰਤਗ ਤਚਤਿ ਆਵੈ ਨਾਉ ॥ 

એની સાંગસતમાાં રહીને પ્રભુનામ સચત્તમાાં આવ ેછે 

ਆਤਪ੍ ਮੁਕਿੁ ਮੁਕਿੁ ਕਰੈ ਸੁੰਸਾਰੁ ॥ 

એ માણસ સ્વયાં માયાથી મુક્ત છે અને સાંસારને પણ આઝાદ કર ેછે 

ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਿਾ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥ 

હે નાનક આવા ઉત્તમ માણસને અમારા સદાય પ્રણામ છે. ।।8।। ।।23।। 

ਸਲੋਕੁ ॥ 

શ્લોક|| 

ਪ੍ੂਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਤਧਆ ਪ੍ੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

જ ેમાણસ ેઅટલ નામવાળા પૂણણપ્રભુનુાં ધ્યાન ધયું છે 

ਨਾਨਕ ਪ੍ੂਰਾ ਪ੍ਾਇਆ ਪ੍ੂਰੇ ਕੇ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ 

હે નાનક! એને એ પૂણણ પ્રભ ુમળી ગયા છે તો એ પૂણણપ્રભુના ગુણ ગા. ।।1।। 

ਅਸਟਪ੍ਿੀ ॥ 

અષ્ટપદી|| 

ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਤਨ ਉਪ੍ਿੇਸੁ ॥ 

હે મન પુરા સતગુરુની સશક્ષા સાાંભળ 

ਪ੍ਾਰਿਰਹਮੁ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਪ੍ੇਖੁ ॥ 

પરબ્રહ્મ પ્રભુને બધી જગ્યાએ નજીકથી જોઈને જાણ 
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ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਮਰਹੁ ਗੋਤਿੁੰਿ ॥ 

હે ભાઈ દરકે શ્વાસે પ્રભુને યાદ કર 

ਮਨ ਅੁੰਿਰ ਕੀ ਉਿਰੈ ਤਚੁੰਿ ॥ 

આથી મારા મનમાાંથી સચાંતા દૂર થઇ જાય 

ਆਸ ਅਤਨਿ ਤਿਆਗਹੁ ਿਰੁੰਗ ॥ 

હે મન! દરરોજ ના રહેવાવાળી ક્ષસણક આશાઓની લહેરોને ત્યાગી દે 

ਸੁੰਿ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਤਰ ਮਨ ਮੁੰਗ ॥ 

અને સાંતજનોના ચરણની ધૂળ મનમાાં માાંગ 

ਆਪ੍ੁ ਛੋਤਡ ਿੇਨਿੀ ਕਰਹੁ ॥ 

પોતાનો સ્વભાવ છોડીને પ્રભ ુઆગળ પ્રાથણના કર 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਿਰਹੁ ॥ 

અને આ રીત ેસવકારોની આગના દસરયાને પાર કર 

ਹਤਰ ਧਨ ਕੇ ਭਤਰ ਲੇਹੁ ਭੁੰਡਾਰ ॥ 

પ્રભુનામરૂપી ધનના ખજાનાઓ ભરી લે 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ॥੧॥ 

હે નાનક પૂણણ સતગુરુને નમસ્કાર કર. ।।1।। 

ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੁੰ ਿ ॥ 

અટલ સુખ શાાંસતભયંુ જીવન આસત્મક અડગતાનો આનાંદ પ્રાપ્ત થશે 

ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਭਜੁ ਪ੍ਰਮਾਨੁੰ ਿ ॥ 

હે ભાઈ સાધુ સાંગસતમાાં પરમાનાંદ પ્રભુનુાં સ્મરણ કર 

ਨਰਕ ਤਨਵਾਤਰ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥ 

નરકો ને દૂર કરીને જીવાત્માઓને બચાવી લે 

ਗੁਨ ਗੋਤਿੁੰਿ ਅੁੰਤਮਰਿ ਰਸੁ ਪ੍ੀਉ ॥ 

ગોસવાંદ પ્રભુના ગુણ અને પ્રભુનામરૂપી અમૃત રસ પી 

ਤਚਤਿ ਤਚਿਵਹੁ ਨਾਰਾਇਿ ਏਕ ॥ 

એ એક પ્રભુનુાં ધ્યાન સચત્તમાાં ધર 

ਏਕ ਰੂਪ੍ ਜਾ ਕੇ ਰੁੰਗ ਅਨੇਕ ॥ 

જનેા અનેક રાંગ અને એક જ રૂપ છે 

ਗੋਪ੍ਾਲ ਿਾਮੋਿਰ ਿੀਨ ਿਇਆਲ ॥ 

ગરીબો પર દયા કરનાર ગોપાલ દામોદર 
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ਿਖੁ ਭੁੰਜਨ ਪ੍ੂਰਨ ਤਕਰਪ੍ਾਲ ॥ 

એ દુુઃખોનો નાશ કરનાર છે અને સવણવ્યાપક અને કૃપા કરનાર છે 

ਤਸਮਤਰ ਤਸਮਤਰ ਨਾਮੁ ਿਾਰੁੰ ਿਾਰ ॥ 

એનુાં નામ વારાંવાર સ્મરણ કર 

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹੈ ਅਧਾਰ ॥੨॥ 

હે નાનક! જીવનનો આસરો આ નામ જ છે. ।।2।। 

ਉਿਮ ਸਲੋਕ ਸਾਧ ਕੇ ਿਚਨ ॥ 

સાધુ અને ગુરુના વચન સૌથી સારી મસહમાની વાણી છે 

ਅਮੁਲੀਕ ਲਾਲ ਏਤਹ ਰਿਨ ॥ 

આ લાલ અમૂલ્ય રત્ન છે 

ਸੁਨਿ ਕਮਾਵਿ ਹੋਿ ਉਧਾਰ ॥ 

આ વચનોને સાાંભળીને કમાણી કરવાથી ઉિાર થાય છે 

ਆਤਪ੍ ਿਰੈ ਲੋਕਹ ਤਨਸਿਾਰ ॥ 

જ ેકમાય છે એ સ્વયાં તરી જાય છે અને લોકોને પણ તાર ેછે 

ਸਫਲ ਜੀਵਨੁ ਸਫਲੁ ਿਾ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥ 

એનુાં જીવન સફળ થઇ જાય છે અને એનો સાંગ પણ ઈચ્છાઓ પુરી કરનાર હોઈ છે 

ਜਾ ਕੈ ਮਤਨ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਰੁੰਗੁ ॥ 

જનેા મનમાાં પ્રભ ુમાટે પ્રેમ વસી જાય છે 

ਜੈ ਜੈ ਸਿਿ ੁਅਨਾਹਿ ੁਵਾਜੈ ॥ 

જયજયકાર શબ્દની ગુાંજ હાંમેશા ચાલતી રહે છે 

ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਅਨਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਗਾਜੈ ॥ 

જનેે સાાંભળીને સદાસસ્થર પ્રભ ુએમની અાંદર ખુશી રોશન કર ેછે 

ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਪ੍ਾਲ ਮਹਾਾਂਿ ਕੈ ਮਾਥੇ ॥ 

ગોપાલ પ્રભ ુઉચ્ચ કમણ કરનારના માથા પર પ્રગટ થાય છે 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ੇਤਿਨ ਕੈ ਸਾਥੇ ॥੩॥ 

હે નાનક! આવા માણસોની સાથ ેબીજા માણસોનો પણ ઉિાર થાય છે. ।।3।। 

ਸਰਤਨ ਜੋਗੁ ਸੁਤਨ ਸਰਨੀ ਆਏ ॥ 

હે પ્રભ!ુ આ સાાંભળ કે તુાં શરણે આવેલાની રક્ષા માટે સમથણ છે 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ੍ ਤਮਲਾਏ ॥ 

હે પ્રભ!ુ અમ ેતારી શરણે આવ્યા હતા. તે કૃપા કરીને પોતાની સાથ ેઅમને મેળવી લીધા 
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ਤਮਤਟ ਗਏ ਿੈਰ ਭਏ ਸਭ ਰੇਨ ॥ 

હવે અમારા બધા વેર દૂર થઇ ગયા છે અને અમે ચરણરજ બની ગયા છીએ 

ਅੁੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਲੈਨ ॥ 

હવે સાધુઓની સાંગતમાાં અમર કરાવવાવાળુાં પ્રભુ નામ જપી રહ્ા છીએ 

ਸੁਪ੍ਰਸੁੰਨ ਭਏ ਗੁਰਿੇਵ ॥ 

ગુરૂદેવજી અમારા પર પ્રસન્ન થઈ ગયા છે 

ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਈ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਵੇ ॥ 

આથી અમારી સેવકોની સેવા સફળ થઇ ગઈ છે 

ਆਲ ਜੁੰਜਾਲ ਤਿਕਾਰ ਿੇ ਰਹਿੇ ॥ 

અમ ેહવે ઘરના ધાંધા અને સવકારોથી બચી ગયા છીએ 

ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਤਨ ਰਸਨਾ ਕਹਿੇ ॥ 

પ્રભુનામ સાાંભળીને જીભથી ઉચ્ચારીએ પણ છીએ 

ਕਤਰ ਪ੍ਰਸਾਿ ੁਿਇਆ ਪ੍ਰਤਭ ਧਾਰੀ ॥ 

પ્રભુએ કૃપા કરીને અમારા પર દયા કરી છે 

ਨਾਨਕ ਤਨਿਹੀ ਖੇਪ੍ ਹਮਾਰੀ ॥੪॥ 

હે નાનક! અમારો કરલેો વેપાર પ્રભ ુદરબારમાાં સ્વીકાર થઇ ગયો છે. ।।4।। 

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਿਤਿ ਕਰਹੁ ਸੁੰਿ ਮੀਿ ॥ 

હે સાંત સમત્રો! પ્રભુની મસહમા કરો 

ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਿ ॥ 

ધ્યાનથી એક સચતે નામ સ્મરણ કરો 

ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਜ ਗੋਤਿੁੰਿ ਗੁਨ ਨਾਮ ॥ 

પ્રભુની મસહમા અને પ્રભુનામની અડગતાનુાં કારણ સુખરૂપી રત્ન છે 

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਿਸ ੈਸੁ ਹਿੋ ਤਨਧਾਨ ॥ 

જનેા મનમાાં નામ વસે છે એ ગુણોનો ખજાનો થઇ જાય છે 

ਸਰਿ ਇਛਾ ਿਾ ਕੀ ਪ੍ੂਰਨ ਹੋਇ  

એ માણસની બધી ઈચ્છાઓ પુરી થઇ જાય છે 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ੁਰਖੁ ਪ੍ਰਗਟ ੁਸਭ ਲੋਇ ॥ 

એ માણસ જગતમાાં સવણશ્રેષ્ઠ બની જાય છે 

ਸਭ ਿ ੇਊਚ ਪ੍ਾਏ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 

અને સૌથી ઉચ્ચુાં આસન પામે છે 
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ਿਹੁਤਰ ਨ ਹੋਵੈ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ 

વારાંવાર એને જનમ મરણના ચક્કરમાાં ફરવુાં પડતુાં નથી 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਾਤਟ ਚਲੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ 

એ માણસ પ્રભુનામરૂપી ધન કમાઈને જગતમાાંથી જાય છે 

ਨਾਨਕ ਤਜਸਤਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਿ ਹੋਇ ॥੫॥ 

હે નાનક! જનેે આ પ્રભુ જાતે જ આ ભેટ પ્રાપ્ત થાય છે. ।।5।। 

ਖੇਮ ਸਾਾਂਤਿ ਤਰਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ॥ 

અટલ સુખ, મન ની શાાંસત, યોગ ની તાકાતો અન ેનવ ખજાના  

ਿੁਤਧ ਤਗਆਨੁ ਸਰਿ ਿਹ ਤਸਤਧ ॥ 

બુસિ, જ્ઞાન અને બધી જ યુસક્તઓ તે મનુષ્ય માાં આવી જાય છે 

ਤਿਤਿਆ ਿਪ੍ੁ ਜੋਗੁ ਪ੍ਰਭ ਤਧਆਨੁ ॥ 

સવદ્યા, તપ, જોગ, દુકાળ પૂવણજ નુાં ધ્યાન 

ਤਗਆਨੁ ਸਰੇਸਟ ਊਿਮ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

ઉત્તમ જ્ઞાન,સારા માાં સારી લાગણી , તીથો નુાં સ્નાન 

ਚਾਤਰ ਪ੍ਿਾਰਥ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ 

ધમણ, અથણ, કામ, અને, મોક્ષ આ ચાર પદાથણ , હદય કમલ નુાં ખીલવુાં 

ਸਭ ਕ ੈਮਤਧ ਸਗਲ ਿੇ ਉਿਾਸ ॥ 

બધા માાં રહી ને પણ બધા થી અલગ રહેવુાં 

ਸੁੁੰਿਰੁ ਚਿੁਰੁ ਿਿ ਕਾ ਿੇਿਾ ॥ 

સુાંદર, સમજદાર, જગત ના મૂળ તત્વ ને જાણવા વાળા 

ਸਮਿਰਸੀ ਏਕ ਤਿਰਸਟੇਿਾ ॥ 

બધા ન ેએક જ રીત ેજાણવુાં અને બધા ને એક જ રીત ેજોવુાં  

ਇਹ ਫਲ ਤਿਸੁ ਜਨ ਕੈ ਮਤੁਖ ਭਨੇ ॥ 

આ બધાફળ તે મનુષ્ય ની અાંદર વસ ેજ ેગુરુ ના શબ્દ અને પ્રભ ુનુાં નામ મોઢે થી બોલ ેછે  

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਿਚਨ ਮਤਨ ਸੁਨੇ ॥੬॥ 

હે નાનક! ગુરુ ન ેસાાંભળીને, પ્રભુના નામ માાં મન લગાવી દે ।।૬।। 

ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜਪ੍ੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥ 

જ ેપણ મનુષ્ય આ નામ નુાં રટણ કર ેછે  

ਸਭ ਜੁਗ ਮਤਹ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥ 

બધી ઉમર તેની ઉચ્ચ આધ્યાસત્મક સસ્થસત બની રહે છે  
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ਗੁਿ ਗੋਤਿੁੰਿ ਨਾਮ ਧੁਤਨ ਿਾਿੀ ॥ 

તે મનુષ્ય ના સદા શબ્દો પણ ગોસવાંદ ના ગુણ અને નામ ની તરાંગ હોય છે 

ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਿੇਿ ਿਖਾਿੀ ॥ 

સ્મૃસતઓ, શાસ્ત્રો અને વેદો એ પણ આ જ વાત કહી છે 

ਸਗਲ ਮਿਾਾਂਿ ਕੇਵਲ ਹਤਰ ਨਾਮ ॥ 

બધી ધારણાનો અાંત પ્રભ ુનુાં નામ જ છે  

ਗੋਤਿੁੰਿ ਭਗਿ ਕੈ ਮਤਨ ਤਿਸਰਾਮ ॥ 

આ નામ નુાં રહેઠાણ પ્રભુ ના ભક્ત ના મન માાં જ હોય છે 

ਕੋਤਟ ਅਪ੍ਰਾਧ ਸਾਧਸੁੰਤਗ ਤਮਟੈ ॥ 

જ ેમનુષ્ય નામ રટે છે તેને કરોડો પાપ સત્સાંગ માાં રહી ને ધોવાય જાય છે 

ਸੁੰਿ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਜਮ ਿੇ ਛੁਟੈ ॥ 

ગુરુ ની કૃપાથી તે મનુષ્ય યમરાજથી બચી જાય છે 

ਜਾ ਕੈ ਮਸਿਤਕ ਕਰਮ ਪ੍ਰਤਭ ਪ੍ਾਏ ॥ 

જનેા મસ્તક પર પ્રભ ુના નામ નુાં ભાગ્ય લખેલુાં છે 

ਸਾਧ ਸਰਤਿ ਨਾਨਕ ਿੇ ਆਏ ॥੭॥ 

હે નાનક ! તે મનુષ્ય ગુરુ ની શરણ માાં આવ ેછે ।।૭।। 

ਤਜਸੁ ਮਤਨ ਿਸ ੈਸੁਨੈ ਲਾਇ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ 

જ ેમનુષ્ય ના મન માાં આ નામ વસ ેછે જ ેપ્રીત લગાવીને નામ સાાંભળે છે 

ਤਿਸੁ ਜਨ ਆਵੈ ਹਤਰ ਪ੍ਰਭੁ ਚੀਤਿ ॥ 

તે મનુષ્ય ના મન માાં પ્રભ ુયાદ આવ છે 

ਜਨਮ ਮਰਨ ਿਾ ਕਾ ਿਖੂੁ ਤਨਵਾਰੈ ॥ 

તે મનુષ્ય ના જનમ અને મૃત્ય ુના દુુઃખ દૂર કર ેછે 

ਿਲੁਭ ਿੇਹ ਿਿਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ॥ 

તે આ દુલણભ માનવ શરીર ને તે જ સમય ેઅવ્યવ્શ્થા થી બચાવી લે છે 

ਤਨਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੁੰਤਮਰਿ ਿਾ ਕੀ ਿਾਨੀ ॥ 

તેની પસવત્ર શોભા અને તેની વાણી અમૃત થી ભરલેી હોય છે 

ਏਕੁ ਨਾਮੁ ਮਨ ਮਾਤਹ ਸਮਾਨੀ ॥m. 

કારણ કે તેના મન માાં પ્રભ ુનુાં નામ રહેલુાં હોય છે 

ਿਖੂ ਰੋਗ ਤਿਨਸੇ ਭੈ ਭਰਮ ॥ 

દુુઃખ, રોગ, ડર, અને ભ્રમ નો સવનાશ થઈ જાય છે 

SikhBookClub.com 136 



ਸਾਧ ਨਾਮ ਤਨਰਮਲ ਿਾ ਕੇ ਕਰਮ ॥ 

તેનુાં નામ “સાધુ ” પડી જાય છે અને તેના કામ સનમણળ થઈ જાય છે 

ਸਭ ਿ ੇਊਚ ਿਾ ਕੀ ਸੋਭਾ ਿਨੀ ॥ 

બધા થી ઉચ્ચી શોભા તેને મળે છે 

ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਤਿ ਨਾਮੁ ਸੁਖਮਨੀ ॥੮॥੨੪॥ 

હે નાનક ! આ ગુણ ના કારણે પ્રભ ુનુાં નામ સુખો ની મસણ છે ।।૮।।૨૪।। 
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આધ્યાિ�કતા તરફનો પ્રવાસ 
 
ગુ� ગં્રથ સાિહબ એક શા�ત �વંત ગુ� છે, જ ેશીખ ગુ�ઓ, િહંદુ અને મુિસ્લમ 
સંતોની કાવ્ય રચના છે. સંકલન એ તેમના �ારા સમગ્ર માનવ�તને ઈ�ર તરફથી 
મળેલી ભટે છે. ગુ� ગં્રથ સાિહબની દ્રિ� કોઈ પણ પ્રકારના જુલમ િવના દૈવી ન્યાય 
પર આધાિરત સમાજની છે. �ાર ેગં્રથ િહંદુ ધમ� અને ઇસ્લામના ગં્રથોને સ્વીકાર ે
છે અને તેનો આદર કર ેછે, તે આ બંને ધમ�માંથી કોઈ એક સાથે નૈિતક સમાધાન 
સૂિચત કરતંુ નથી. 
 
ગુ� ગં્રથ સાિહબમાં મિહલાઓને પુ�ષોની સમાન ભૂિમકા સાથે ખૂબ સન્માન 
આપવામાં આવ્યુ ંછે. �ીઓમાં પુ�ષો જટેલો જ આ�ા હોય છે અને તેથી મુિ� 
હાંસલ કરવાની સમાન તક સાથે તેમની આધ્યાિ�કતા કેળવવાનો સમાન અિધકાર 
ધરાવ ે છે. મિહલાઓ અગ્રણી ધાિમ�ક મંડળો સિહત તમામ ધાિમ�ક, સાંસ્કૃિતક, 
સામાિજક અને િબનસાંપ્રદાિયક પ્રવૃિ�ઓમાં ભાગ લઈ શકે છે. શીખ ધમ� 
સમાનતા, સામાિજક ન્યાય, માનવતાની સેવા અને અન્ય ધમ� માટે સિહષ્ણુતાની 
િહમાયત કર ેછે. રોિજંદા �વનમાં ક�ણા, પ્રામાિણકતા, નમ્રતા અને ઉદારતાના 
આદશ�નો અભ્યાસ કરતી વખતે શીખ ધમ�નો આવશ્યક સંદેશ આધ્યાિ�ક ભિ� 
અને ભગવાન પ્રત્યેનો આદર છે. શીખ ધમ�ના ત્રણ મુખ્ય િસ�ાંતો છે ભગવાનનંુ 
ધ્યાન અને સ્મરણ, પ્રામાિણક �વન માટે કામ કરવુ ંઅને અન્ય લોકો સાથે શેર 
કરવુ.ં 
 
આ�ા માટે આ આધ્યાિ�ક પ્રવાસ પર જવાનો પ્રયાસ કરવા બદલ અિભનંદન. 
અનુવાદ �ારયે મૂળની ન�ક ન હોઈ શકે, ખાસ કરીને �ાર ે સંપૂણ� ગુ� ગં્રથ 
સાિહબ કિવતામાં હોય અને �પકોનો ઉપયોગ કાય�ને અત્યંત મશુ્કેલ બનાવે છે. 
દૈવી સંદેશમાં, િહંદુ અને મુિસ્લમ પૌરાિણક કથાઓનો વારંવાર પ્રહલાદ, હરનાકશ, 
લ�મી, બ્ર�ા વગેરનેો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કૃપા કરીને તેમને શાિબ્દક રીતે 
વાંચશો નહી ંપરંતુ તેમના અંતગ�ત સંદેશને સમજો. ધ્યાન એ હકીકત પર છે કે 
ભગવાન એક છે અને તેમની સાથે એકતા મેળવવી એ માનવ �વનનંુ લ� છે. 
 
તમારી ભાષામાં દૈવી સંદેશ તમારા સુધી પહોચંાડવા માટે આ કાય� વષ�થી ઘણા 
સ્વયંસેવકો �ારા કરવામાં આવ્યુ ં છે. જો તમને કોઈ પ્ર�ો હોય, તો કૃપા કરીને 
walnut@gmail.com પર િનઃસંકોચ ઈમેલ કરો અને અમને આ પ્રવાસમાં તમારી 
સાથે જોડાવાનંુ ગમશે. 
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