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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦ ੁ
ராம்கா� மஹாலா 3 ஆனந்� 
 
ੴ ਸਿਤਗੁਰ ਪ�ਸਾਿਦ ॥ 
சா��ர ்�ரசா� 
 
ਅਨੰਦ ੁਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਿਤਗੁਰ ੂਮੈ ਪਾਇਆ ॥ 
ஓ என் தாேய! நான் சத்��ைவக் கண்���த்ததால், என் மன�ல் 
ம�ழ்ச�்��க்�ற�. 
 
ਸਿਤਗੁਰ ੁਤ ਪਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਤੀ ਮਿਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ 
நான் இயற்ைகயாகேவ சத்��ைவ அைடந்ேதன், அதனால் என் 
மன�ல் ம�ழ்ச�் எ�ந்த�. 
 
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ 
�ைலம�ப்பற்ற இைசக்க��க�ம், ேதவைதக�ம் 
��ம்பத்�டன் ரத்�னங்களாகப் பாடைலப் பாட 
வந்��க்�றாரக்ள். 
 
ਸਬਦ ੋਤ ਗਾਵਹ ੁਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਿਨ ਿਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ 
பரமாத்மாைவ மனத்�ல் நிைலநி�த்�ய அைனவ�ம், அவ�ைடய 
���ன் வாரத்்ைதகைளப் பா��றாரக்ள். 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦ ੁਹੋਆ ਸਿਤਗੁਰ ੂਮੈ ਪਾਇਆ ॥੧॥ 
நானக் சத்��ைவக் கண்���த்த �ற�, மன�ல் ஆனந்தம் 
எ�ந்த� என்�றார.் 
 
ਏ ਮਨ ਮੇਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਰਹ ੁਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥ 
ஓ என் மனேம! நீங்கள் எப்ெபா��ம் ெதய்�கத்�ல் �ழ்� 
இ�க்கட�்ம் 
 
ਹਿਰ ਨਾਿਲ ਰਹ ੁਤੂ ਮੰਨ ਮੇਰ ੇਦਖੂ ਸਿਭ ਿਵਸਾਰਣਾ ॥ 
மனேம! நீங்கள் கட�ளிடம் �ழ்� இ�ந்தால், அவர ்உங்கள் எல்லா 
�க்கங்கைள�ம் மறந்���வார.் 
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ਅੰਗੀਕਾਰ ੁਓਹ ੁਕਰ ੇਤਰੇਾ ਕਾਰਜ ਸਿਭ ਸਵਾਰਣਾ ॥ 
அவர ்ெதாடரந்்� உங்க�க்� ஆதரவளிப்பார ்மற்�ம் உங்கள் 
எல்லா பணிகைள�ம் ெசய்வார.் 
 
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸ ੋਿਕਉ ਮਨਹ ੁਿਵਸਾਰ ੇ॥ 
அைனத்ைத�ம் நிைறேவற்ற வல்ல இைறவைன ஏன் 
மறக்��ரக்ள்? 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰ ੇਸਦਾ ਰਹ ੁਹਿਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥ 
ஓ என் மனேம! எப்ேபா�ம் கட�ளிடம் நம்�க்ைக ைவத்��ங்கள் 
 
ਸਾਚ ੇਸਾਿਹਬਾ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰ ੈ॥ 
உண்ைமயான ��ேவ! உங்கள் �ட�்ல் எ��ம் இல்ைலயா? 
    
ਘਿਰ ਤ ਤੇਰ ੈਸਭੁ ਿਕਛੁ ਹੈ ਿਜਸੁ ਦੇਿਹ ਸੁ ਪਾਵਏ ॥ 
உங்கள் �ட�்ல் எல்லாம் இ�க்�ற�, ஆனால் நீங்கள் ெகா�ப்பைத 
ெப��ரக்ள். 
 
ਸਦਾ ਿਸਫਿਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ੁਮਿਨ ਵਸਾਵਏ ॥ 
எப்ெபா��ம் உங்கள� �கைழப் பா�பவரக்�க்� அந்தப் ெபயேர 
அவரக்ள் மன�ல் உைற�ம். 
 
ਨਾਮ ੁਿਜਨ ਕੈ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਵਾਜ ੇਸਬਦ ਘਨੇਰ ੇ॥ 
யா�ைடய ெபயர ்மன�ல் இ�க்�றேதா, அவரக்ளின் இதயத்�ல் 
எல்ைலயற்ற வாரத்்ைதகளின் க��கள் ஒ�த்�க் ெகாண்ேட 
இ�க்�ம். 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸਚ ੇਸਾਿਹਬ ਿਕਆ ਨਾਹੀ ਘਿਰ ਤੇਰ ੈ॥੩॥ 
நானக் ���றார ்ஓ உண்ைமயான ��ேவ! உங்கள் �ட�்ல் 
எ��ம் நன்றாக இல்ைல 
 
ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ੋ॥ 
கட�ளின் உண்ைமயான ெபயர ்என் அ�ப்பைட. 
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ਸਾਚ ੁਨਾਮ ੁਅਧਾਰ ੁਮੇਰਾ ਿਜਿਨ ਭੁਖਾ ਸਿਭ ਗਵਾਈਆ ॥ 
அவர� உண்ைமயான ெபயர ்என� ஆதர�, இ� அைனத்� 
ப�ைய�ம் ேபாக்�ய�. 
 
ਕਿਰ ਸਾਂਿਤ ਸੁਖ ਮਿਨ ਆਇ ਵਿਸਆ ਿਜਿਨ ਇਛਾ ਸਿਭ ਪੁਜਾਈਆ ॥ 
என் ஆைசகள் அைனத்ைத�ம் நிைறேவற்�ய ெபயர,் அைம��ம், 
ம�ழ்ச�்�ம் என் மன�ல் நிைலத்��ட்ட�. 
 
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ੂਿਵਟਹ ੁਿਜਸ ਦੀਆ ਏਿਹ ਵਿਡਆਈਆ ॥ 
இந்தப் ெப�ைமைய எனக்�க் ெகா�த்த அந்த ���டம் நான் 
எப்ேபா�ம் சரணைட�ேறன். 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹ ੁਸੰਤਹ ੁਸਬਿਦ ਧਰਹ ੁਿਪਆਰ ੋ॥ 
நானக் ���றார ்ஓ �னிவரக்ேள, கவனமாகக் ேக�ங்கள்; �� 
என்ற வாரத்்ைதைய ேந�க்க�ம். 
 
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ੁਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ੋ॥੪॥ 
கட�ளின் உண்ைமயான ெபயர ்என் வாழ்க்ைக �ைண.  
 
ਵਾਜ ੇਪੰਚ ਸਬਦ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਸਭਾਗ ੈ॥ 
அந்த அ�ரஷ்்டமான இதய �ட�்ல், ரபாப், பகவாஜ், தால், �ங்� 
மற்�ம் சங்� ேபான்ற ஐந்� வைகயான ஒ�கைளக் ெகாண்ட 
எல்ைலயற்ற ெசாற்கள் உள்ளன. 
 
ਘਿਰ ਸਭਾਗ ੈਸਬਦ ਵਾਜ ੇਕਲਾ ਿਜਤੁ ਘਿਰ ਧਾਰੀਆ ॥ 
அ�ரஷ்்டமான இதய �ட�்ல் ஐந்� வாரத்்ைதகள் ஒ�க்�ன்றன, 
கட�ள் தன� சக்�ைய ைவத்��க்�ம் �ட�்ல். 
 
ਪਚੰ ਦਤੂ ਤੁਧ ੁਵਿਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਿਰਆ ॥ 
கட�ேள! கம�க்�ன் ஐந்� �தரக்ைள�ம் அடக்� பயங்கரமான 
காலத்ைத�ம் ெகான்��டட்ாய். 
 
ਧੁਿਰ ਕਰਿਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ੁਿਜਨ ਕਉ ਿਸ ਨਾਿਮ ਹਿਰ ਕੈ ਲਾਗ ੇ॥ 
இைறவனின் ெபயரால், அந்த உ�ரினங்கள் மட�்ேம 
ஈ�பட�்ள்ளன, யா�ைடய தைல�� ஆரம்பத்�ல் இ�ந்� இப்ப� 
எ�தப்பட�்ள்ள�. 
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ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਤਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਿਤਤੁ ਘਿਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ ੇ॥੫॥ 
இதயத்��ம், �ட�்�ம் நித்�ய வாரத்்ைத ஒ�க்�ற�, ம�ழ்ச�் 
�ைடக்�ற� என்� நானக் ���றார.் 
 
ਸਾਚੀ ਿਲਵ ੈਿਬਨੁ ਦੇਹ ਿਨਮਾਣੀ ॥ 
உண்ைமயான கட�ள் பக்� இல்லாமல் இந்த உடல் அற்பமான�. 
 
ਦੇਹ ਿਨਮਾਣੀ ਿਲਵ ੈਬਾਝਹ ੁਿਕਆ ਕਰ ੇਵੇਚਾਰੀਆ ॥ 
உண்ைமயான ஆைச இல்லாமல் ஒ� ஏைழ ��ய உடல் என்ன 
ெசய்ய ���ம் 
 
ਤੁਧ ੁਬਾਝੁ ਸਮਰਥ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਿਕ�ਪਾ ਕਿਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥ 
பன்வாரி! உன்ைனத் த�ர ேவ� யா�க்�ம் �றைம இல்ைல, 
க�ைண காட�். 
 
ਏਸ ਨਉ ਹਰੋ ੁਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਬਿਦ ਲਾਿਗ ਸਵਾਰੀਆ ॥ 
இந்த உட�க்� ேவ� இட�ல்ைல, ெசால்�ல் ஈ�பட்டால்தான் 
ேமம்ப�த்த ���ம். 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਿਲਵ ੈਬਾਝਹ ੁਿਕਆ ਕਰ ੇਵੇਚਾਰੀਆ ॥੬॥ 
கட�ள் பக்� இல்லாமல் இந்த ஏைழ உடல் என்ன ெசய்ய ���ம் 
என்�றார ்நானக் 
 
ਆਨੰਦ ੁਆਨੰਦ ੁਸਭੁ ਕੋ ਕਹ ੈਆਨੰਦ ੁਗੁਰ ੂਤੇ ਜਾਿਣਆ ॥ 
எல்ேலா�ம் ஆனந்ைதப் பற்� ேப��றாரக்ள், ஆனால் 
உண்ைமயான ஆனந்த் ���ட��ந்� கற்�க்ெகாண்டார.் 
 
ਜਾਿਣਆ ਆਨੰਦ ੁਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ ਿਕ�ਪਾ ਕਰੇ ਿਪਆਿਰਆ ॥ 
உண்ைமயான ம�ழ்ச�்ைய ���ட��ந்� கற்�க்ெகாள்�றார,் 
அவர ்தன� அன்பான அ�யாரக்ளிடம் எப்ேபா�ம் க�ைண 
காட�்�றார.் 
 
ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਕਲਿਵਖ ਕਟੇ ਿਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਿਰਆ ॥ 
�� தன் அ�ளால் எல்லாப் பாவங்கைள�ம் அ�த்� அ��ன் 
ஆன்�கத்ைத கண்களில் ைவக்�றார.் 
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ਅੰਦਰਹ ੁਿਜਨ ਕਾ ਮੋਹ ੁਤੁਟਾ ਿਤਨ ਕਾ ਸਬਦ ੁਸਚ ੈਸਵਾਿਰਆ ॥ 
உள்ளத்�ல் பற்�தைல இழந்தவரக்ள், வாரத்்ைத�ன் �லம் 
அவரக்ளின் வாழ்க்ைகைய அழகாக்�க் ெகாண்டான்  இைறவன். 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਏਹ ੁਅਨੰਦ ੁਹ ੈਆਨੰਦ ੁਗੁਰ ਤੇ ਜਾਿਣਆ ॥੭॥ 
இ�ேவ உண்ைமயான ேபரின்பம், ���ட��ந்� நாம் 
கற்�க்ெகாண்ட ேபரின்பம் என்�றார ்நானக். 
 
ਬਾਬਾ ਿਜਸੁ ਤੂ ਦੇਿਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵ ੈ॥ 
பாபா! நீங்கள் யா�க்� ெகா�க்��ரக்ேளா, அந்த நபர ்ெப��றார.் 
 
ਪਾਵ ੈਤ ਸੋ ਜਨੁ ਦੇਿਹ ਿਜਸ ਨੋ ਹੋਿਰ ਿਕਆ ਕਰਿਹ ਵੇਚਾਿਰਆ ॥ 
அந்த நபர ்மட�்ேம ெப��றார,் யா�க்� ெகா�க்�றாய், ேவ� 
எந்த ஏைழ�ம் என்ன நன்ைம ெசய்ய ���ம். 
 
ਇਿਕ ਭਰਿਮ ਭੂਲੇ ਿਫਰਿਹ ਦਹ ਿਦਿਸ ਇਿਕ ਨਾਿਮ ਲਾਿਗ ਸਵਾਿਰਆ ॥ 
�லர ்மாைய�ல் �ழ்� பத்� �ைசகளி�ம் அைலந்� 
�ரி�றாரக்ள் ஆனால் �லர ்நாமத்ைத ஒட�் தங்கள் 
வாழ்க்ைகைய ெவற்�யைடயச ்ெசய்�றாரக்ள். 
 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਭਇਆ ਿਨਰਮਲੁ ਿਜਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ ॥ 
கட�ளின் ��ப்பத்ைத ��ம்�யவரக்ள், ���ன் அ�ளால் மனம் 
�ய்ைமயைடந்� ���ற�. 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਿਜਸੁ ਦੇਿਹ ਿਪਆਰ ੇਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵਏ ॥੮॥ 
�ரியமான இைறவன் யா�க்� ெகா�க்�றாேரா, அந்த நபர ்
ெப��றார ்என்� நானக் ���றார.் 
 
ਆਵਹ ੁਸੰਤ ਿਪਆਿਰਹ ੋਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ॥ 
அன்�ள்ள �னிதரக்ேள! வா�ங்கள், ெசால்ல ��யாத இைறவனின் 
கைதையச ்ெசால்ேவாம். 
 
ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਿਕਤੁ ਦਆੁਰ ੈਪਾਈਐ ॥ 
�வரிக்க ��யாத கட�ைளப் பற்� ேப�ேவாம், அைத எந்த 
�ைறயால் அைடயலாம் என்� �ந்�ப்ேபாம். 
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ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਿਪ ਗੁਰ ਕਉ ਹਕੁਿਮ ਮੰਿਨਐ ਪਾਈਐ ॥ 
உங்கள் உடல், மனம், ெசல்வம் மற்�ம் அைனத்ைத�ம் ���டம் 
ஒப்பைடத்�, அவ�ைடய கடட்ைளக�க்�க் �ழ்ப்ப�ந்தால் 
மட�்ேம கட�ைளக் காண ���ம். 
 
ਹਕੁਮ ੁਮੰਿਨਹ ੁਗੁਰ ੂਕੇਰਾ ਗਾਵਹ ੁਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
���ன் கட்டைளகைளப் �ன்பற்� அவ�ைடய உண்ைமயான 
�ரைலப் பா�ங்கள் 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹ ੁਸੰਤਹ ੁਕਿਥਹ ੁਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੯॥ 
நானக் ���றார,் ஓ �னிதரக்ேள! ேக�ங்கள், ெசால்லப்படாத 
கட�ளின் கைதையச ்ெசால்�ங்கள் 
 
ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
ஓ நிைலயற்ற மனேம! �த்�சா�த்தனத்தால் யா�ம் கட�ைள 
அைடய�ல்ைல 
 
ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਪਾਇਆ ਿਕਨੈ ਤੂ ਸੁਿਣ ਮੰਨ ਮੇਿਰਆ ॥ 
ஓ என் மனேம! நீங்கள் நான் ெசால்வைத கவனமாகக் ேக�ங்கள், 
�த்�சா�த்தனத்தால் யா�ம் கட�ைளக் கண்���க்க�ல்ைல. 
 
ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਿਜਿਨ ਏਤੁ ਭਰਿਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥ 
இந்த மாைய அப்ப�ப்படட் வ�கரம், உ�ரக்ைளக் �ழப்� 
உண்ைமைய மறக்கச ்ெசய்தவன். 
 
ਮਾਇਆ ਤ ਮੋਹਣੀ ਿਤਨੈ ਕੀਤੀ ਿਜਿਨ ਠਗਉਲੀ ਪਾਈਆ ॥ 
மாைய�ன் வ��ல் வா�ம் உ�ரக்ளின் வா�ல் வஞ்சகத்ைதத் 
�ணித்த அந்தக் கட�ளால் இந்த ேமா�னி மாயா�ம் 
பைடக்கப்பட�்�க்�ற�. 
 
ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਤਾ ਿਤਸ ੈਿਵਟਹ ੁਿਜਿਨ ਮੋਹ ੁਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥ 
(ெபயர)் �� இனிைமயான பற்� ெகாண்ட கட��க்� நான் 
என்ைன �யாகம் ெசய்�ேறன் 
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ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਤੁਰਾਈ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੦॥ 
நானக் ���றார ்ஓ நிைலயற்ற மனேம! �த்�சா�த்தனத்தால் 
யா�ம் கட�ைள அைடய�ல்ைல 
 
ਏ ਮਨ ਿਪਆਿਰਆ ਤੂ ਸਦਾ ਸਚ ੁਸਮਾਲੇ ॥ 
அன்ேப மனேம! நீங்கள் எப்ேபா�ம் உண்ைமையத் 
�யானிக்��ரக்ள். 
 
ਏਹ ੁਕੁਟੰਬੁ ਤੂ ਿਜ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰ ੈਨਾਲੇ ॥ 
நீங்கள் பாரக்்�ம் இந்தக் ��ம்பம் உங்கேளா� ெசல்ல�ல்ைல. 
 
ਸਾਿਥ ਤੇਰ ੈਚਲੈ ਨਾਹੀ ਿਤਸੁ ਨਾਿਲ ਿਕਉ ਿਚਤੁ ਲਾਈਐ ॥ 
உன்�டன் ெசல்லாத ��ம்பத்�டன் ஏன் ஈ�ப��றாய். 
 
ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮਲੇੂ ਨ ਕੀਚ ੈਿਜਤੁ ਅੰਿਤ ਪਛੋਤਾਈਐ ॥ 
அத்தைகய ேவைலைய ஒ�வர ்ெசய்யக்�டா�, அதன் காரணமாக 
ஒ�வர ்இ���ல் வ�ந்த ேவண்�ம். 
 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਕਾ ਉਪਦਸੁੇ ਸੁਿਣ ਤੂ ਹੋਵ ੈਤੇਰ ੈਨਾਲੇ ॥ 
சத்���ன் அ��ைரையக் ேக�ங்கள், இ� உங்க�டன் இ�க்�ம் 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਮਨ ਿਪਆਰ ੇਤੂ ਸਦਾ ਸਚ ੁਸਮਾਲੇ ॥੧੧॥ 
அன்ேப மனேம! நீங்கள் எப்ேபா�ம் உண்ைமைய 
�யானிக்��ரக்ள் 
 
ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
கண்�க்� ெதரியாத கட�ேள! உங்கள் ��� யா�க்�ம் 
�ைடக்க�ல்ைல 
 
ਅੰਤ ੋਨ ਪਾਇਆ ਿਕਨੈ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ੁਤੂ ਜਾਣਹ ੇ॥ 
யா�ம் உங்கள் ��ைவக் கண்���க்க�ல்ைல, உங்கைள 
நீங்கேள அ��ரக்ள். 
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ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਖੇਲੁ ਤੇਰਾ ਿਕਆ ਕੋ ਆਿਖ ਵਖਾਣਏ ॥ 
இந்த �வரா�கள் அைனத்�ம் உங்கள் நாடகம் (�ைல), இந்தச ்
�ழ�ல் யார ்என்ன ெசால்� �ளக்க ���ம். 
 
ਆਖਿਹ ਤ ਵੇਖਿਹ ਸਭੁ ਤੂਹ ੈਿਜਿਨ ਜਗਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ 
இந்த உலகத்ைதப் பைடத்தவேன, நீேய ேப��றாய், அைனத்��ம் 
பாரக்்�றாய். 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਤੂ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ੁਹ ੈਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੧੨॥ 
கட�ேள! நீங்கள் எப்ேபா�ம் அ�க ��யாதவர,் உங்கள் ��ைவ 
யா�ம் கண்���க்க�ல்ைல 
 
ਸੁਿਰ ਨਰ ਮੁਿਨ ਜਨ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਖੋਜਦ ੇਸੁ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ 
ேதவரக்ளா�ம், மனிதரக்ளா�ம், �னிவரக்ளா�ம் ேதடப்ப�ம் 
அ�ரத்த்ைத நான் ���ட��ந்� ெபற்ேறன். 
 
ਪਾਇਆ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਗੁਿਰ ਿਕ�ਪਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਮਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
���ன் அ�ளால் எனக்� அ�ரத்ம் �ைடத்�, �ரண உண்ைம என் 
மன�ல் நிைலெபற்ற�. 
 
ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਿਭ ਤੁਧ ੁਉਪਾਏ ਇਿਕ ਵੇਿਖ ਪਰਸਿਣ ਆਇਆ ॥ 
கட�ேள ! நீங்கள் அைனத்� உ�ரக்ைள�ம் பைடத்�ரக்ள், ஆனால் 
ஒ� �லர ்மட�்ேம ���ன் பாதங்கைளத் தரி�க்க வந்�ள்ளனர.் 
 
ਲਬ ੁਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰ ੁਚਕੂਾ ਸਿਤਗੁਰ ੂਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ 
அவ�ைடய ேபராைச, அகங்காரம் நீங்� சத்��ைவ மட�்ேம 
நல்லவராகக் கண்டார.் 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਤੁਠਾ ਿਤਿਨ ਅੰਿਮ�ਤੁ ਗੁਰ ਤ ੇਪਾਇਆ ॥੧੩॥ 
எவரில் பரமாத்மா ம�ழ்ந்��க்�றாேரா அவர ்���ட��ந்� 
அ�ரத்ம் ெபற்றதாக நானக் ���றார.் 
 
ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਿਨਰਾਲੀ ॥ 
பக்தரக்ளின் வாழ்க்ைக-நடத்ைத உல�ன் மற்ற மக்களிட��ந்� 
தனித்�வமான�. 
 

SikhBookClub.com 8 



ਚਾਲਾ ਿਨਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੀ ਿਬਖਮ ਮਾਰਿਗ ਚਲਣਾ ॥ 
�க�ம் க�னமான பாைத�ல் நடக்க ேவண்���ப்பதால், 
பக்தரக்ளின் வாழ்க்ைக �ைற தனித்�வமான�. 
 
ਲਬ ੁਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰ ੁਤਿਜ ਿਤ�ਸਨਾ ਬਹਤੁੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥ 
ேபராைச, ஈைக, தாகம் ஆ�யவற்ைறக் ைக�ட�் அ�கம் ேபச 
��ம்ப மாடட்ாரக்ள். 
 
ਖੰਿਨਅਹ ੁਿਤਖੀ ਵਾਲਹ ੁਿਨਕੀ ਏਤੁ ਮਾਰਿਗ ਜਾਣਾ ॥ 
வாளின் �ைனைய�டக் �ரை்மயாக�ம், ��ைய�டச ்
��யதாக�ம் இ�க்�ம் இந்தப் பாைத�ல் அவரக்ள் ெசல்ல 
ேவண்�ம். 
 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨੀ ਆਪ ੁਤਿਜਆ ਹਿਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ 
���ன் அ�ளால் அகந்ைதைய �றந்தவரக்ள், தங்கள் ஆைசகள் 
ெதய்�கத்�ல்இைணந்தாரக்ள். 

ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਭਗਤਾ ਜੁਗਹ ੁਜੁਗੁ ਿਨਰਾਲੀ ॥੧੪॥ 
நானக் ��ைக�ல், பக்தரக்ளின் வாழ்க்ைக-நடத்ைத உலக 
மக்களிட��ந்� காலங் காலமாக ேவ�படட்�. 

ਿਜਉ ਤੂ ਚਲਾਇਿਹ ਿਤਵ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ੁਿਕਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰ ੇ॥ 
ஆண்டவேர! நீங்கள் நடப்ப� ேபால் நாங்க�ம் நடக்�ேறாம். 
உங்கள் �ணங்கள் எனக்�த் ெதரியா� 

ਿਜਵ ਤੂ ਚਲਾਇਿਹ ਿਤਵ ੈਚਲਹ ਿਜਨਾ ਮਾਰਿਗ ਪਾਵਹ ੇ॥ 
நீங்கள் வ�நடத்�வ� ேபால, நீங்கள் வ�நடத்�ம் பாைத�ல் 
நாங்கள் நடக்�ேறாம். 

ਕਿਰ ਿਕਰਪਾ ਿਜਨ ਨਾਿਮ ਲਾਇਿਹ ਿਸ ਹਿਰ ਹਿਰ ਸਦਾ ਿਧਆਵਹ ੇ॥ 
உன� அ�ளால் யா�ைடய நாமத்ைத நிைன� �ர�்றாேயா, 
அவரக்ள் எப்ெபா��ம் உன்ைனேய �யானித்�க் ெகாண்ேட 
இ�ப்பாரக்ள். 
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ਿਜਸ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਿਹ ਆਪਣੀ ਿਸ ਗੁਰਦਆੁਰ ੈਸੁਖੁ ਪਾਵਹ ੇ॥ 
உங்கள் கைதைய யாரிடம் ����ரக்ேளா, அவரக்ள் ���ன் 
வாச�ல் ம�ழ்ச�் அைட�றாரக்ள். 

ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸਚ ੇਸਾਿਹਬ ਿਜਉ ਭਾਵੈ ਿਤਵ ੈਚਲਾਵਹ ੇ॥੧੫॥ 
நானக் ���றார ்ஓ உண்ைம ��ேவ! உங்கள் ��ப்பப்ப� 
உ�ரக்ைள நகரத்்��ற� 

ਏਹ ੁਸੋਿਹਲਾ ਸਬਦ ੁਸੁਹਾਵਾ ॥ 
இந்த அழகான வாரத்்ைத கட�ளின் ��. 

ਸਬਦ ੋਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਿਤਗੁਰ ੂਸੁਣਾਇਆ ॥ 
சத்�� எப்ேபா�ம் அழகான வாரத்்ைதையப் �கழ்ந்� 
பா��ள்ளார.் 

ਏਹ ੁਿਤਨ ਕੈ ਮੰਿਨ ਵਿਸਆ ਿਜਨ ਧਰੁਹ ੁਿਲਿਖਆ ਆਇਆ ॥ 
ஆரம்பத்���ந்ேத யா�ைடய ���ல் எ�தப்படட்ேதா அவரக்ள் 
மன�ல் வந்� ��ேய���க்�ற�. 

ਇਿਕ ਿਫਰਿਹ ਘਨੇਰੇ ਕਰਿਹ ਗਲਾ ਗਲੀ ਿਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 
�லர ்அைலந்� �ரிந்� நிைறய ேப��றாரக்ள், ஆனால் ேபசச்ால் 
யா�ம் பயனைடய�ல்ைல. 

ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸਬਦ ੁਸੋਿਹਲਾ ਸਿਤਗੁਰ ੂਸੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥ 
அந்த வாரத்்ைதையேய சத்�� ம�ைமப்ப�த்�யதாக நானக் 
���றார.் 

ਪਿਵਤੁ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਿਜਨੀ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥ 
ெதய்�கம், �யானம் ெசய்தவரக்ள் �ய்ைமயானவரக்ள் 

ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ਪਿਵਤੁ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਨੀ ਿਧਆਇਆ ॥ 
���கன் ஆ� �யானம் ெசய்தவரக்ள் தான் கட�ைள �யானித்� 
�ய்ைமயானவரக்ள். 

ਪਿਵਤੁ ਮਾਤਾ ਿਪਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਹਤ ਿਸਉ ਪਿਵਤੁ ਸੰਗਿਤ ਸਬਾਈਆ ॥ 
அவர ்தன� ெபற்ேறார ்மற்�ம் ��ம்பத்�ன�டன் 
�னிதமா��டட்ார,் அவ�டன் பழ�பவரக்�ம் �னிதமானவரக்ள். 
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ਕਹਦ ੇਪਿਵਤੁ ਸੁਣਦ ੇਪਿਵਤੁ ਸ ੇਪਿਵਤੁ ਿਜਨੀ ਮੰਿਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
ஹரி�ன் நாமத்ைத வாயால் உசச்ரிப்பவரக்�ம், கா�களால் 
ேகட்பவரக்�ம் �ய்ைமயானவரக்ள், அைத மன�ல் 
ப�த்தவரக்�ம் �ய்ைமயானவரக்ள். 

ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸੇ ਪਿਵਤੁ ਿਜਨੀ ਗੁਰਮੁਿਖ ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਧਆਇਆ ॥੧੭॥ 
கட�ைள ���கமாக �யானித்தவரக்ள் �ய்ைமயானவரக்ள் 
என்� நானக் ���றார.் 

ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪਜ ੈਿਵਣੁ ਸਹਜ ੈਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥ 
சன்மாரக்்க ெசயல்கைளச ்ெசய்வதன் �லம், உள்�ணர�் அ�� 
மன�ல் எழா�, உள்ளாரந்்த அ��ன்�, மன�ன் கவைலகள் 
நீங்கா�. 

ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਿਕਤ ੈਸੰਜਿਮ ਰਹ ੇਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ 
இந்த கவைல எந்த வைக��ம் மனைத �ட�் அகலா�, சடங்�கள் 
ெசய்வ�ல் பலர ்ேசாரவ்ைட�றாரக்ள். 

ਸਹਸ ੈਜੀਉ ਮਲੀਣੁ ਹੈ ਿਕਤੁ ਸੰਜਿਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ॥ 
இந்த உள்ளம் சந்ேதகத்தா�ம், கவைலயா�ம் கைறப��ற�, 
அைத எதன் �லம் �ய்ைமப்ப�த்த ���ம்? 

ਮੰਨੁ ਧੋਵਹ ੁਸਬਿਦ ਲਾਗਹ ੁਹਿਰ ਿਸਉ ਰਹਹ ੁਿਚਤੁ ਲਾਇ ॥ 
மனைதத் �ய்ைமப்ப�த்த, வாரத்்ைத�ல் ஈ�பட�ம், 
ெதய்�கத்�டன் ஈ�பட�ம். 

ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਪਜ ੈਇਹ ੁਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ ॥੧੮॥ 
���ன் அ�ளால், உள்�ணர�் அ�� எ��ற�, இதனால் 
மன�ல் இ�ந்� சந்ேதகங்க�ம் கவைலக�ம் நீங்��ன்றன 
என்�றார ்நானக். 

 ਜੀਅਹ ੁਮੈਲੇ ਬਾਹਰਹ ੁਿਨਰਮਲ ॥ 
இதயத்�ல் அ�க்� உள்ளவர ்ஆனால் ெவளி�ல் �த்தமாக 
இ�ப்ப� ேபால் ந�க்�றார ்
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ਬਾਹਰਹ ੁਿਨਰਮਲ ਜੀਅਹ ੁਤ ਮੈਲੇ ਿਤਨੀ ਜਨਮ ੁਜੂਐ ਹਾਿਰਆ ॥ 
ெவளி�ல் இ�ந்� �ய்ைமயாக இ�ப்பதாக�ம், உள்ேள அ�க்� 
இ�ப்பதாக�ம் காட�்க்ெகாள்பவன் �தாட்டத்�ல் தன் �றப்ைப 
இழந்தாரக்ள் . 

ਏਹ ਿਤਸਨਾ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾ ਮਰਣੁ ਮਨਹ ੁਿਵਸਾਿਰਆ ॥ 
இந்த தாகம் என்�ம் ெப�ம் ேநா�னால் அவன் மன�ல் 
மரணத்ைத மறந்தான். 

ਵੇਦਾ ਮਿਹ ਨਾਮ ੁਉਤਮ ੁਸ ੋਸੁਣਿਹ ਨਾਹੀ ਿਫਰਿਹ ਿਜਉ ਬੇਤਾਿਲਆ ॥ 
ேவதங்களில் இப்ெபயர ்�றந்த� என்� வரண்ிக்கப்பட�்ள்ள�, 
ஆனால் இவரக்ள் அைதச ்���ம் ேகடக்ாமல் ேபய்களாக 
அைலந்�ெகாண்��க்�றாரக்ள். 

ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਸਚ ੁਤਿਜਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗ ੇਿਤਨੀ ਜਨਮ ੁਜੂਐ ਹਾਿਰਆ ॥੧੯॥ 
உண்ைமையக் ைக�ட�், ெபாய்�ன் �� பற்� ெகாண்டவரக்ள், 
�தாட்டத்�ல் தங்கள் �ைலம�ப்பற்ற உ�ைர இழந்தவரக்ள் 
என்�றார ்நானக். 

ਜੀਅਹ ੁਿਨਰਮਲ ਬਾਹਰਹ ੁਿਨਰਮਲ ॥ 
�லர ்இதயத்���ந்� �ய்ைமயானவரக்ள், ெவளி���ந்�ம் 
�ய்ைமயானவரக்ள். 

ਬਾਹਰਹ ੁਤ ਿਨਰਮਲ ਜੀਅਹ ੁਿਨਰਮਲ ਸਿਤਗੁਰ ਤ ੇਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ ॥ 
�ய்ைமயான உள்ள�ம், ெவளித்ேதாற்ற�ம் ெகாண்டவர,் 
சத்���ன் ேபாதைனகளின்ப� நற்ெசயல்கைளச ்ெசய்� 
சம்பா�க்�றார.் 

ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪਹਚੁ ੈਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਿਚ ਸਮਾਣੀ ॥ 
ெபாய்கள் அவரக்ைளத் ெதா�வ�ல்ைல, அவரக்ளின் மனம் 
சத்�யத்�ல் இைணந்��க்�ம். 

ਜਨਮ ੁਰਤਨੁ ਿਜਨੀ ਖਿਟਆ ਭਲੇ ਸ ੇਵਣਜਾਰ ੇ॥ 
மாணிக்கம் ேபான்ற �ைல ம�ப்பற்ற �றப்�ன் பயைனப் ெபற்ற 
வணிகரக்ள் மட�்ேம �றந்தவரக்ள். 
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ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਿਜਨ ਮੰਨੁ ਿਨਰਮਲੁ ਸਦਾ ਰਹਿਹ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥੨੦॥ 
யா�ைடய மனம் �ய்ைமயாக இ�க்�றேதா அவரக்ள் எப்ேபா�ம் 
���டம் இ�ப்பாரக்ள் என்� நானக் ���றார ்

ਜੇ ਕੋ ਿਸਖੁ ਗੁਰ ੂਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵ ੈ॥ 
ஒ� �டன் ���டம் ��ம்�னால் 

ਹੋਵ ੈਤ ਸਨਮੁਖੁ ਿਸਖੁ ਕੋਈ ਜੀਅਹ ੁਰਹ ੈਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥ 
ஒ� �டன் ���டன் ேந�க்� ேநர ்மா�னால், அவன் 
இதயத்���ந்�ம் ���டன் இ�ப்பான். 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਿਹਰਦ ੈਿਧਆਏ ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ॥ 
அவர ்இதயத்�ல் ���ன் பாதங்கைள �யானிப்பார ்மற்�ம் 
உள்ளத்��ம் அவர� நிைன�ல் �ழ்� இ�க்�றார.் 

ਆਪ ੁਛਿਡ ਸਦਾ ਰਹ ੈਪਰਣੈ ਗੁਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ॥ 
தன் அகங்காரத்ைத �ட�், ���ன் ேமல் தங்���ப்பதால், 
��ைவத் த�ர ேவ� யாைர�ம் அ�ய�ல்ைல. 

ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹ ੁਸੰਤਹ ੁਸ ੋਿਸਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ ॥੨੧॥ 
நானக் ���றார ்ஓ �னிதரக்ேள! கவனமாக ேக�ங்கள்; 
ஆ�ரிய�க்� �ன்னால் �டன் மட�்ேம இ�க்�றார ்

ਜ ੇਕੋ ਗੁਰ ਤ ੇਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵ ੈਿਬਨੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਵ ੈ॥ 
ஒ� �டன் ��ைவ �ட�் �ல�னால், சத்�� இல்லாமல் அவ�க்� 
�க்� �ைடக்கா�. 
 
ਪਾਵ ੈਮੁਕਿਤ ਨ ਹਰੋ ਥੈ ਕੋਈ ਪੁਛਹ ੁਿਬਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ॥ 
இந்தச ்�ழ�ல் ஞானியான ெபரியவரக்ளிடம் ெசன்� ேகட்டா�ம் 
அவ�க்� ேவ� எந்த இடத்��ம் �க்� �ைடக்கா�. 
 
ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਿਮ ਆਵ ੈਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਏ ॥ 
பல �ற�களில் அைலந்� �ரிந்� �ண்�ம் மனித �பத்�ற்� 
வந்தா�ம் �� இல்லாமல் �க்� அைடய ��யா�. 
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ਿਫਿਰ ਮੁਕਿਤ ਪਾਏ ਲਾਿਗ ਚਰਣੀ ਸਿਤਗੁਰ ੂਸਬਦ ੁਸੁਣਾਏ ॥ 
சத்�� அவ�க்� வாரத்்ைதகைள (ேபாதைனகைள) ��ம்ேபா�, 
�ண்�ம் ���ன் பாதங்களில் ேச�வதன் �லம் மட�்ேம அவர ்
�க்�ைய அைட�றார.் 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਿਰ ਦੇਖਹ ੁਿਵਣੁ ਸਿਤਗੁਰ ਮੁਕਿਤ ਨ ਪਾਏ ॥੨੨॥ 
�ந்�த்�ப் பா�ங்கள், சத்�� இல்லாமல் ஒ� அந்நிய ஆன்மா 
�க்� அைடய ��யா� என்� நானக் ���றார.் 
 
ਆਵਹ ੁਿਸਖ ਸਿਤਗੁਰ ੂਕੇ ਿਪਆਿਰਹ ੋਗਾਵਹ ੁਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
���ன் அன்பான �டரக்ேள! வா�ங்கள், உண்ைமயான �ரைலப் 
பா�ங்கள். 
 
ਬਾਣੀ ਤ ਗਾਵਹ ੁਗੁਰ ੂਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਿਸਿਰ ਬਾਣੀ ॥ 
எல்லா �ரல்களி�ம் �றந்த ���ன் �ரைல மட�்ம் பா�ங்கள் 
 
ਿਜਨ ਕਉ ਨਦਿਰ ਕਰਮ ੁਹੋਵ ੈਿਹਰਦ ੈਿਤਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ 
கட�ளால் ஆ�ரவ்�க்கப்படட்வரக்ள், இந்த ேபச�் அவரக்ளின் 
இதயத்�ல் �ைழ�ற�. 
 
ਪੀਵਹ ੁਅੰਿਮ�ਤੁ ਸਦਾ ਰਹਹ ੁਹਿਰ ਰੰਿਗ ਜਿਪਹ ੁਸਾਿਰਗਪਾਣੀ ॥ 
நமா�ரத்ம் அ�ந்�ங்கள்; எப்ெபா��ம் கட�ளின் நிறத்�ல் 
�ழ்�, எப்ேபா�ம் இைறவனின் ��நாமத்ைத 
உசச்ரித்�க்ெகாண்ேட இ�ங்கள். 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹ ੁਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੩॥ 
இந்த உண்ைமயான �ரைல எப்ேபா�ம் பா�க்ெகாண்ேட இ�ங்கள் 
என்� நானக் ���றார.் 
 
ਸਿਤਗੁਰ ੂਿਬਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹ ੈਬਾਣੀ ॥ 
சத்�� இல்லாமல், ேபச�் பசை்சயான�, ���ன் வா���ந்� 
ெசால்லப்ப�ம் ேபச�் மட�்ேம உண்ைம. 
 
ਬਾਣੀ ਤ ਕਚੀ ਸਿਤਗੁਰ ੂਬਾਝਹ ੁਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
���ன் ேபசை்சத் த�ர மற்ற அைனத்�ம் ெபாய் 
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ਕਹਦ ੇਕਚੇ ਸੁਣਦ ੇਕਚ ੇਕਚੀ ਂਆਿਖ ਵਖਾਣੀ ॥ 
ேகாஷ��பவரக்�ம், பசை்சயாகப் ேப�வைதக் ேகட்பவரக்�ம் 
இ�க்�றாரக்ள், அதாவ� அவரக்ள் ெபாய்யரக்ள், 
ெபாய்யானவரக்ள் என்� ெசால்�,  ேபசை்சத்தான் ேப��றாரக்ள். 
 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਤ ਕਰਿਹ ਰਸਨਾ ਕਿਹਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
அப்ப�ப்படட்வரக்ள், தங்களின் ஆேவசத்தால் ஹரி நாமத்ைத 
�ன�ம் உசச்ரித்�க்ெகாண்ேட இ�ப்பாரக்ள் ஆனால் அைதப் 
பற்� எ��ம் ெதரியா�.               
 
ਿਚਤੁ ਿਜਨ ਕਾ ਿਹਿਰ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਿਨ ਪਏ ਰਵਾਣੀ ॥ 
மாயாவால் மனம் ��டப்படட்வரக்ள் �ண் ேப��றாரக்ள்.        
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸਿਤਗੁਰ ੂਬਾਝਹ ੁਹਰੋ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੪॥ 
நானக் சத்���ன் வா���ந்� ெசால்லப்படட் ேபச�் மட�்ேம 
உண்ைம, மற்ற அைனத்�ப் ேபச�்ம் பசை்சயான�, அதாவ� 
ெபாய்யான� என்�றார.் 
 
ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ੁਰਤੰਨੁ ਹ ੈਹੀਰ ੇਿਜਤੁ ਜੜਾਉ ॥ 
���ன் வாரத்்ைத ஒ� �ைலம�ப்பற்ற ரத்�னம், அ�ல் 
நற்பண்�களின் வ��ல் �ைலம�ப்பற்ற ைவரங்கள் 
ப�க்கப்பட�்ள்ளன. 
 
ਸਬਦ ੁਰਤਨੁ ਿਜਤੁ ਮੰਨੁ ਲਾਗਾ ਏਹ ੁਹੋਆ ਸਮਾਉ ॥ 
எவ�ைடய மனம் அந்தச ்ெசால்�ன் �ைலம�ப்பற்ற 
மாணிக்கத்�ல் �ழ்���க்�றேதா, அவன் அ�ல் 
ஆழ்ந்����றான். 
 
ਸਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਿਮਿਲਆ ਸਚ ੈਲਾਇਆ ਭਾਉ ॥ 
யா�ைடய மனம் வாரத்்ைதேயா� ஒன்��டட்ேதா, அவன் 
உண்ைம�ன் �� காதல் ெகாண்டான். 
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ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨੁ ਆਪੇ ਿਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ 
கட�ேள வாரத்்ைத வ��ல் ரத்�னம், ��ேவ வாரத்்ைத வ��ல் 
ைவரம், வாரத்்ைத வ��ல் உள்ள இந்த நைக யா�க்� 
வழங்கப்ப��றேதா, அவர ்இந்த உண்ைமைய �ரிந்�ெகாள்�றார ்
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸਬਦ ੁਰਤਨੁ ਹ ੈਹੀਰਾ ਿਜਤੁ ਜੜਾਉ ॥੨੫॥ 
�� என்ற வாரத்்ைத �ைலம�ப்பற்ற ரத்�னம், அ�ல் 
�ணங்களின் �ைலம�ப்பற்ற ைவரங்கள் ப�க்கப்பட�்ள்ளன 
என்� நானக் ���றார.் 
 
ਿਸਵ ਸਕਿਤ ਆਿਪ ਉਪਾਇ ਕੈ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹਕੁਮ ੁਵਰਤਾਏ ॥ 
�வசக்�ைய (உணர�் மற்�ம் மாைய) உ�வாக்�வதன் �லம், 
கட�ேள தன� கடட்ைளைய இயக்��றார.் 
 
ਹਕੁਮ ੁਵਰਤਾਏ ਆਿਪ ਵਖੈੇ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥ 
அவேர தன� ெபா��கைள ஆைணகைள வழங்�வதன் �லம் 
கவனிக்�றார,் ஆனால் இந்த ரக�யத்�ன் ேயாசைனைய ஒ� 
�ர�்�க்� மட�்ேம ெகா�க்�றார.் 
 
ਤੋੜੇ ਬਧੰਨ ਹੋਵ ੈਮੁਕਤੁ ਸਬਦ ੁਮੰਿਨ ਵਸਾਏ ॥ 
வாரத்்ைத யா�ைடய மன�ல் இ�க்�றேதா, அவன் எல்லாப் 
�ைணப்�கைள�ம் உைடத்� �தந்�ரமா�றான். 
 
ਗੁਰਮਿੁਖ ਿਜਸ ਨੋ ਆਿਪ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵ ੈਏਕਸ ਿਸਉ ਿਲਵ ਲਾਏ ॥ 
கட�ேள யாைர உ�வாக்��றாேரா, அவர ்���கமா�, ஒேர 
கட�ைளேய �யானிக்�றார.் 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਆਿਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹਕੁਮੁ ਬੁਝਾਏ ॥੨੬॥ 
பைடப்பாளிேய தன� ஆைண பற்�ய �ரிதைல த��றார ்என்� 
நானக் ���றார.் 
 
ਿਸਿਮ�ਿਤ ਸਾਸਤ� ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਬੀਚਾਰਦ ੇਤਤ ੈਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
ஸ்���க�ம் சாஸ்�ரங்க�ம் பாவம் மற்�ம் �ண்ணியத்ைதக் 
க���ன்றன ஆனால் அைவ சாரத்ைத�ம் அ�ய�ல்ைல 
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ਤਤ ੈਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰ ੂਬਾਝਹ ੁਤਤ ੈਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 
�� இல்லாமல், சாரம் ெதரியா�, சாரம் அைடய ��யா�. 
 
ਿਤਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ੁਭ�ਿਮ ਸੁਤਾ ਸੁਿਤਆ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥ 
�ம்மடங்� உலகம் அ�யாைம�ன் உறக்கத்�ல் உறங்�க் 
ெகாண்��க்க, வாழ்க்ைக�ன் இர� அ�யாைம�ன் உறக்கத்�ல் 
க��ற�. 
 
ਗੁਰ ਿਕਰਪਾ ਤ ੇਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਿਜਨਾ ਹਿਰ ਮਿਨ ਵਿਸਆ ਬੋਲਿਹ ਅੰਿਮ�ਤ ਬਾਣੀ ॥ 
���ன் அ�ளால், அ�யாைம�ன் உறக்கத்�ல் இ�ந்� 
��த்�ள்ள ஆத்மாக்கள் மட�்ேம, யா�ைடய மன�ல் பரமாத்மா 
வ�க்�றாரக்ேளா, அந்த ஆன்மாக்கள் மட�்ேம அ�ரத் உைரைய 
ஓ�க் ெகாண்ேட இ�க்�ம். 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸੋ ਤਤੁ ਪਾਏ ਿਜਸ ਨੋ ਅਨਿਦਨੁ ਹਿਰ ਿਲਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਤ ਰੈਿਣ ਿਵਹਾਣੀ ॥੨੭॥ 
நானக் ��ம் ��களின் அ�ைவ அவர ்மட�்ேம அைட�றார,் 
அதன் இர�ம் பக�ம் ெதய்�கத்�ல் ஈ�பட�், அவர� 
வாழ்க்ைக�ம் இர�ம் ��த்��க்�ம்ேபா� கடந்� ெசல்�ற�. 
 
ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਿਹ ਪ�ਿਤਪਾਲ ਕਰ ੇਸ ੋਿਕਉ ਮਨਹ ੁਿਵਸਾਰੀਐ ॥ 
தா�ன் வ�ற்��ம் வளரத்்தவைன, மன���ந்� ஏன் மறக்க 
ேவண்�ம்? 
 
ਮਨਹ ੁਿਕਉ ਿਵਸਾਰੀਐ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਿਜ ਅਗਿਨ ਮਿਹ ਆਹਾਰ ੁਪਹਚੁਾਵਏ ॥ 
க��ேலேய நமக்� உண� ெகாண்� வ�ம் இவைர மன�னால் 
எப்ப� மறப்ப�? 
 
ਓਸ ਨੋ ਿਕਹ ੁਪੋਿਹ ਨ ਸਕੀ ਿਜਸ ਨਉ ਆਪਣੀ ਿਲਵ ਲਾਵਏ ॥ 
யாைர அவர ்தன� ஆரவ்த்�ல் ஈ�ப��றாேரா, அவைர எந்த 
வ��ம் �க்க�ம் ெதாட ��யா�. 
 
ਆਪਣੀ ਿਲਵ ਆਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਿਖ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ॥ 
உண்ைம என்னெவனில், அவேர தன� ஆரவ்த்�ல் ஈ�ப��றார,் 
ேம�ம் அவர ்ஒ� ���கராக இ�ந்� எப்ேபா�ம் நிைன�ல் 
இ�க்க ேவண்�ம். 
 

SikhBookClub.com 17 



ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਸੋ ਿਕਉ ਮਨਹ ੁਿਵਸਾਰੀਐ ॥੨੮॥ 
இவ்வள� ெபரிய ெகாைடயாளியாக இ�ப்பவைன மன���ந்� 
மறப்ப� ஏன் என்� நானக் ���றார.் 
 
ਜੈਸੀ ਅਗਿਨ ਉਦਰ ਮਿਹ ਤੈਸੀ ਬਾਹਿਰ ਮਾਇਆ ॥ 
தா�ன் வ�ற்�ல் ெந�ப்� இ�ப்ப� ேபால, ெவளி�ல் மாயா 
இ�க்�ற�. 
 
ਮਾਇਆ ਅਗਿਨ ਸਭ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਕਰਤ ੈਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 
மாயா மற்�ம் கரப்்ப ெந�ப்� இரண்�ம் ஒன்�தான் (ேவதைன), 
கட�ள் இந்த �லாைவப் பைடத்தார.் 
 
ਜਾ ਿਤਸੁ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਿਮਆ ਪਰਵਾਿਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ 
கட�ள் ��ம்�ம் ேபா� மட�்ேம �ழந்ைத �றந்த�, இதன் 
காரணமாக �� ��ம்பத்��ம் ம�ழ்ச�்யான �ழ்நிைல 
உ�வாக்கப்படட்�. 
 
ਿਲਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਿਤ�ਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ੁਵਰਤਾਇਆ ॥ 
�ழந்ைத �றந்த�டன், அவர ்கட�ளின் �தான பற்�தைல இழந்�, 
�டாய்ெகாண்ட மாயா தன� கடட்ைளைய ��த்தார.் 
 
ਏਹ ਮਾਇਆ ਿਜਤੁ ਹਿਰ ਿਵਸਰ ੈਮੋਹ ੁਉਪਜ ੈਭਾਉ ਦਜੂਾ ਲਾਇਆ ॥ 
இந்த மாயா, ஆத்மா பரமாத்மாைவ மறந்���ம், �ற� அவன் 
மன�ல் பற்� ஏற்பட�் இ�ைம உ�வா�ற�. 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਿਜਨਾ ਿਲਵ ਲਾਗੀ ਿਤਨੀ ਿਵਚ ੇਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ॥੨੯॥ 
���ன் அ�ளால் கட�ளிடம் பக்� ெகாண்டவரக்ள் மாயா��ம் 
அவைர அைடந்தனர ்என்�றார ்நானக். 
 
ਹਿਰ ਆਿਪ ਅਮਲੁਕੁ ਹ ੈਮੁਿਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 
கட�ேள �ைலம�ப்பற்றவர ்மற்�ம் ம�ப்�ட ��யா�. 
 
ਮੁਿਲ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਿਕਸ ੈਿਵਟਹ ੁਰਹ ੇਲੋਕ ਿਵਲਲਾਇ ॥ 
அதன் உண்ைமயான ம�ப்ைப யாரா�ம் ம�ப்�ட ��யா�, 
அதனால் பலர ்அ�� ஏங்� தங்கள் வாழ்க்ைகைய இழந்�ள்ளனர.் 
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ਐਸਾ ਸਿਤਗੁਰ ੁਜ ੇਿਮਲੈ ਿਤਸ ਨੋ ਿਸਰ ੁਸਉਪੀਐ ਿਵਚਹ ੁਆਪ ੁਜਾਇ ॥ 
சத்�� �ைடத்தால், அவர ்தைலைய ஒப்பைடக்க ேவண்�ம், 
இதனால் மன�ன் அகங்காரம் ேபாய்��ம். 
 
ਿਜਸ ਦਾ ਜੀਉ ਿਤਸੁ ਿਮਿਲ ਰਹ ੈਹਿਰ ਵਸ ੈਮਿਨ ਆਇ ॥ 
இந்த உ�ர ்யா�க்� ெகா�க்கப்படட்ேதா, அத�டன் ஆன்மா 
இைணந்தால், ெதய்�கமான� மன�ல் நிைலெப��ற�. 
 
ਹਿਰ ਆਿਪ ਅਮਲੁਕੁ ਹ ੈਭਾਗ ਿਤਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਿਜਨ ਹਿਰ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੩੦॥ 
 நானக்! கட�ேள �ைலம�ப்பற்றவர,் அவைரப் ெப�பவர ்அவர ்
மட�்ேம அ�ரஷ்்டசா�. 
 
ਹਿਰ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥ 
ஹரி-நாம் என்  பங்�� மற்�ம் மனம் வணிகன் 
 
ਹਿਰ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਿਤਗੁਰ ਤ ੇਰਾਿਸ ਜਾਣੀ ॥ 
என் மனம் வணிகன் மற்�ம் ஹரி-நாம் என் வாழ்க்ைக உண�, 
நான் சத்���டம் இ�ந்� இந்த ேரஷன் பற்�ய அ�ைவப் 
ெபற்ேறன். 
 
ਹਿਰ ਹਿਰ ਿਨਤ ਜਿਪਹ ੁਜੀਅਹ ੁਲਾਹਾ ਖਿਟਹ ੁਿਦਹਾੜੀ ॥ 
�ன�ம் ஹரி நாமத்ைத இதயத்���ந்� ஜ�த்�, அந்த நாமத்�ன் 
பலைன �ன�ம் ெப�ங்கள். 
 
ਏਹ ੁਧਨੁ ਿਤਨਾ ਿਮਿਲਆ ਿਜਨ ਹਿਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ ॥ 
இந்த ெபய�ம், ெசல்வ�ம் ெபற்றவரக்ள் மட�்ேம, கட�ேள 
அவ�ைடய ��ப்பத்தால் வழங்�யவர.் 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਰਾਿਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਹਆੋ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩੧॥ 
ஹரி�ன் ெபயர ்என் உ�ர ்இரத்தம் என்�ம் மனம் 
வணிகனா��ட்ட� என்�ம் நானக் ���றார.் 
 
ਏ ਰਸਨਾ ਤੂ ਅਨ ਰਿਸ ਰਾਿਚ ਰਹੀ ਤਰੇੀ ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ரஸ்னா! நீங்கள் மற்ற சா�களில் �ழ்��ட்�ரக்ள், ஆனால் உங்கள் 
தாகம் தணிய�ல்ைல. 
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ਿਪਆਸ ਨ ਜਾਇ ਹੋਰਤੁ ਿਕਤ ੈਿਜਚਰ ੁਹਿਰ ਰਸੁ ਪਲੈ ਨ ਪਾਇ ॥ 
நீங்கள் ஹரி-ராைஸப் ெபற்� அைதக் ��க்�ம் வைர உங்கள் 
தாகம் ேவ� எந்த வைக��ம் தணிக்க ��யா�. 
 
ਹਿਰ ਰਸੁ ਪਾਇ ਪਲੈ ਪੀਐ ਹਿਰ ਰਸੁ ਬਹਿੁੜ ਨ ਿਤ�ਸਨਾ ਲਾਗ ੈਆਇ ॥ 
ஹரி-ராஸ் �ைடத்த�டன் அைத ���ங்கள், ஏெனன்றால் ஹரி-
ராஸ் ��த்த �ற� �ண்�ம் தாகம் இ�க்கா�. 
 
ਏਹ ੁਹਿਰ ਰਸੁ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਿਤਗੁਰ ੁਿਮਲੈ ਿਜਸੁ ਆਇ ॥ 
இந்த ஹரி-ராஸ் சத்��ைவப் ெப�ம் மங்களகரமான 
ெசயல்களால் மட�்ேம ெபறப்ப��ற�.    
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਹੋਿਰ ਅਨ ਰਸ ਸਿਭ ਵੀਸਰ ੇਜਾ ਹਿਰ ਵਸ ੈਮਿਨ ਆਇ ॥੩੨॥ 
கட�ள் மன�ல் ����க்�ம் ேபா�, மற்ற ராசாக்கள் அைனத்�ம் 
மறந்� ���ன்றன என்� நானக் ���றார.் 
 
ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਿਰਆ ਹਿਰ ਤੁਮ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਰਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥ 
ஓ என் உடேல! கட�ள் உங்க�க்�ள் ஒளிைய 
ஏற்ப�த்�யேபா�தான் நீங்கள் இந்த உலகத்�ற்� வந்�ரக்ள். 
 
ਹਿਰ ਜੋਿਤ ਰਖੀ ਤੁਧ ੁਿਵਿਚ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥ 
கட�ள் ஒளிைய நி��யேபா�தான் நீங்கள் உலகத்�ற்� 
வந்��க்��ரக்ள். 
 
ਹਿਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਿਪਤਾ ਿਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਇ ਜਗਤੁ ਿਦਖਾਇਆ ॥ 
ஒவ்ெவா� உ�ைர�ம் பைடத்� இந்த உலைகக் காட�்யவர ்அவேர 
அைனவ�க்�ம் ெபற்ேறார.் 
 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਿਝਆ ਤਾ ਚਲਤੁ ਹੋਆ ਚਲਤੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 
���ன் அ�ளால் �ளங்�, இவ்�லகம் �கழாகக் காணப்படட்� 
என்ப� ஒ� ேபாற்�தல். 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਿਸ�ਸਿਟ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਿਚਆ ਜੋਿਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥੩੩॥ 
கட�ள் �ரபஞ்சத்�ன் ைமயத்ைத உ�வாக்�யேபா�, அவர ்தன� 
ஒளிைய உன்னில் நி��னார,் அதன் �ற�தான் நீங்கள் இந்த 
உலகத்�ற்� வந்�ரக்ள் என்� நானக் ���றார.் 

SikhBookClub.com 20 



 
ਮਿਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ�ਭ ਆਗਮ ੁਸੁਿਣਆ ॥ 
இைறவனின் வ�ைகையப் பற்�ய நற்ெசய்�ையக் ேகட்ட�ம் 
மன�ல் ெப�ம் ஆேவசம் ஏற்படட்�. 
 
ਹਿਰ ਮੰਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਿਗ�ਹ ੁਮੰਦਰ ੁਬਿਣਆ ॥ 
ஓ என் நண்பேன! கட�ைளப் ேபாற்�ங்கள், இந்த இதய �� ஒ� 
�னித ஆலயமாக மா��டட்�. 
 
ਹਿਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲੁ ਿਨਤ ਸਖੀਏ ਸੋਗੁ ਦਖੁੂ ਨ ਿਵਆਪਏ ॥ 
நண்பேர! �ன�ம் இைறவனின் ��நாமத்ைதப் பா�வதால் 
�க்கம், ேவதைன, கவைல இ�க்கா�. 
 
ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ੇਿਦਨ ਸਭਾਗ ੇਆਪਣਾ ਿਪਰ ੁਜਾਪਏ ॥ 
���ன் பாதங்களில் மனம் ஒன்�, அன்�க்�ரிய இைறவைன 
உண�ம் அந்த நாள் அ�ரஷ்்டமான�. 
 
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਿਦ ਜਾਣੀ ਹਿਰ ਨਾਮ ੁਹਿਰ ਰਸੁ ਭੋਗੋ ॥ 
���ன் வாரத்்ைதகளி��ந்� எல்ைலயற்ற ேபச�் அ�� 
�ைடத்த�, ஹரி-நாம் ஜ�த்�, ஹரி-ராஸ் அ�ந்�க்ெகாண்ேட 
இ�ங்கள். 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਪ�ਭੁ ਆਿਪ ਿਮਿਲਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗ ੋ॥੩੪॥ 
அைனத்ைத�ம் ெசய்� ��க்க வல்ல இைறவன் தாேன வந்ததாக 
நானக் ���றார.் 
 
ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਿਰਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇ ਕੈ ਿਕਆ ਤੁਧ ੁਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ 
ஓ என் உடேல! இவ்�ல�ல் வந்� என்ன �ண்ணியம் ெசய்தாய்? 
 
ਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ੁਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂ ਜਗ ਮਿਹ ਆਇਆ ॥ 
 உடேல! இந்த உலகத்�ற்� வந்� என்ன ேவைல ெசய்தாய்? 
 
ਿਜਿਨ ਹਿਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨੁ ਰਿਚਆ ਸ ੋਹਿਰ ਮਿਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 
உன்ைனப் பைடத்த கட�ள், மனத்�ல் நிைலத்��க்க�ல்ைல. 
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ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹਿਰ ਮੰਿਨ ਵਿਸਆ ਪੂਰਿਬ ਿਲਿਖਆ ਪਾਇਆ ॥ 
���ன் அ�ளால் அவர ்மன�ல் கட�ள் ����ந்�, அவர ்ெசய்த 
�ரவ் �ண்ணியத்தால் இந்த பலன் �ைடத்�ள்ள�. 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਏਹ ੁਸਰੀਰ ੁਪਰਵਾਣੁ ਹਆੋ ਿਜਿਨ ਸਿਤਗੁਰ ਿਸਉ ਿਚਤੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥ 
சத்���ன் �� மனைத நிைலநி�த்�யவரின் உடல் 
ெவற்�யைடந்ததாக நானக் ���றார.் 
 
ਏ ਨੇਤ�ਹ ੁਮੇਿਰਹ ੋਹਿਰ ਤੁਮ ਮਿਹ ਜੋਿਤ ਧਰੀ ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਦੇਖਹ ੁਕੋਈ ॥ 
ஓ என் கண்கேள! கட�ள் உங்க�க்�ள் ஒளிைய நி���ள்ளார,் 
எனேவ அவைரத் த�ர ேவ� யாைர�ம் பாரக்்க ேவண்டாம். 
 
ਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਦੇਖਹ ੁਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਿਰ ਿਨਹਾਿਲਆ ॥ 
இைறவைனத் த�ர ேவ� யாைர�ம் பாரக்்காேத, ஏெனனில் அவன் 
அ�ளால் தான் உனக்� பாரை்வ �ைடத்த�. 
 
ਏਹ ੁਿਵਸੁ ਸਸੰਾਰ ੁਤੁਮ ਦੇਖਦ ੇਏਹ ੁਹਿਰ ਕਾ ਰਪੂ ੁਹ ੈਹਿਰ ਰਪੂ ੁਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 
நீங்கள் பாரக்்�ம் இந்த உலகம் கட�ளின் வ�வம் மட�்ேம 
ெதரி�ம். 
 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਿਝਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਿਰ ਇਕੁ ਹ ੈਹਿਰ ਿਬਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ॥ 
���ன் அ�ளால் இந்த ரக�யம் எனக்�ப் �ரிந்த�, எங்� 
பாரத்்தா�ம் ஒேர கட�ைளேய காண்�ேறன், அவைனத் த�ர 
ேவ� யா�ம் இல்ைல. 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਏਿਹ ਨੇਤ� ਅੰਧ ਸੇ ਸਿਤਗੁਿਰ ਿਮਿਲਐ ਿਦਬ ਿਦ�ਸਿਟ ਹੋਈ ॥੩੬॥ 
இந்தக் கண்கள் �ன்� ��டாக இ�ந்ததாக�ம், ஆனால் 
சத்��ைவச ்சந்�த்� ெதய்�க தரிசனம் ெபற்றதாக�ம் நானக் 
���றார.் 
 
ਏ ਸ�ਵਣਹ ੁਮੇਿਰਹ ੋਸਾਚ ੈਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥ 
என் கா�கேள! உண்ைமையக் ேகடக் கட�ள் உங்கைள உல�ற்� 
அ�ப்��ள்ளார.் 
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ਸਾਚ ੈਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਿਰ ਲਾਏ ਸੁਣਹ ੁਸਿਤ ਬਾਣੀ ॥ 
உண்ைமையக் ேகடக், கட�ள் அைத உட�டன் இைணத்� 
உல�ற்� அ�ப்��ள்ளார,் எனேவ சத்�யத்�ன் �ரைலக் 
ேக�ங்கள். 
 
ਿਜਤੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਿਰਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਿਸ ਸਮਾਣੀ ॥ 
அைதக் ேகட்பதன் �லம் மன�ம் உட�ம் உற்சாகமைடந்�, 
ரஸ்னா ஹரி-ராசா�ல் இைண�ற�. 
 
ਸਚ ੁਅਲਖ ਿਵਡਾਣੀ ਤਾ ਕੀ ਗਿਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥ 
இ�� உண்ைம, இலக்கற்ற மற்�ம் அற்�தமான இைறவனின் 
��த்�ரமான இயக்கம் �வரிக்க ��யாத�. 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਅੰਿਮ�ਤ ਨਾਮ ੁਸੁਣਹ ੁਪਿਵਤ� ਹੋਵਹ ੁਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ॥੩੭॥ 
நானக், நா��தத்ைதக் ேக�ங்கள், �ய்ைமயாக இ�ங்கள், 
உண்ைமையக் ேகடக் கட�ள் உங்கைள உல�ற்� 
அ�ப்��ள்ளார ்
 
ਹਿਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਿਰ ਰਿਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥ 
ஆன்மாைவ உடல் என்ற �ைக�ல் ைவத்� கட�ள் உ�ர ்
க��யாக இைசத்�ள்ளார.் 
 
ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਉਣ ਨਉ ਦਆੁਰ ੇਪਰਗਟ ੁਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪਤੁ ਰਖਾਇਆ ॥ 
அவர ்�ராணன் க��ைய வா�த்தார,் அதாவ� உ�ர ்�சை்சத் 
ெதாடர�்ப�த்�னார,் உடல் ேபான்ற �ைகக் கண்கள், கா�கள், 
வாய், �க்� ேபான்ற ஒன்ப� கத�கைள ெவளிப்ப�த்�னார ்
மற்�ம் பத்தாவ� கத� ரக�யமாக ைவக்கப்பட�்ள்ள�. 
 
ਗੁਰਦਆੁਰ ੈਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦਆੁਰ ੁਿਦਖਾਇਆ ॥ 
�� �� நம்�க்ைக ைவத்� பத்தாம் வாசைலக் காட�்��க்�றார ்
 
ਤਹ ਅਨੇਕ ਰਪੂ ਨਾਉ ਨਵ ਿਨਿਧ ਿਤਸ ਦਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ॥ 
பத்தாவ� வாச�ல் பல வ�வங்கள் மற்�ம் ஒன்ப� 
ெபாக்�ஷங்கைளக் ெகாண்ட ெபயர ்உள்ள�, அதன் ரக�யம் 
கண்���க்கப்பட�ல்ைல. 
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ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਹਿਰ ਿਪਆਰ ੈਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਿਰ ਰਿਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥ 
அன்ேப இைறவன் ஆன்மாைவ உட�ன் �ைக�ல் ைவத்� 
உ�ைரத் ெதாடர�்ப�த்�யதாக நானக் ���றார ்
 
ਏਹ ੁਸਾਚਾ ਸੋਿਹਲਾ ਸਾਚ ੈਘਿਰ ਗਾਵਹ ੁ॥ 
உண்ைமயான இல்லத்�ல் (சத்சங்க�) அமரந்்� கட�ளின் இந்த 
உண்ைமயான �ரத்்தைனையப் பா�ங்கள். 
 
ਗਾਵਹ ੁਤ ਸਿੋਹਲਾ ਘਿਰ ਸਾਚ ੈਿਜਥੈ ਸਦਾ ਸਚ ੁਿਧਆਵਹ ੇ॥ 
அந்த உண்ைம இல்லத்�ல் (சத்சங்க�) அமரந்்� உண்ைம �� 
பா�ங்கள், அங்� உண்ைம எப்ேபா�ம் �யானிக்கப்ப��ற�. 
 
ਸਚ ੋਿਧਆਵਿਹ ਜਾ ਤੁਧ ੁਭਾਵਿਹ ਗੁਰਮੁਿਖ ਿਜਨਾ ਬੁਝਾਵਹ ੇ॥ 
கட�ேள ! உங்க�க்�ப் �ரியமானவரக்�ம், ஞானத்ைதப் ெபற்ற 
���கரக்�ம் மட�்ேம இ�� உண்ைமையத் �யானிக்�றாரக்ள். 
 
ਇਹ ੁਸਚ ੁਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ੁਹ ੈਿਜਸੁ ਬਖਸ ੇਸ ੋਜਨੁ ਪਾਵਹ ੇ॥ 
இ�� உண்ைம அைனவ�க்�ம் எஜமானர,் அ� அ��பவரக்ளால் 
மட�்ேம சத்�யம் அைடயப்ப��ற�. 
 
ਕਹ ੈਨਾਨਕੁ ਸਚ ੁਸੋਿਹਲਾ ਸਚ ੈਘਿਰ ਗਾਵਹ ੇ॥੩੯॥ 
உண்ைமயான இல்லத்�ல் (சத்சங்க�) அமரந்்� பரம 
சத்�யத்ைதப் பா�க்ெகாண்ேட இ�ங்கள் என்� நானக் ���றார.் 
 
ਅਨਦ ੁਸੁਣਹ ੁਵਡਭਾਗੀਹ ੋਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰ ੇ॥ 
அ�ரஷ்்டசா�கேள! நீங்கள் ஆனந்த வாணிைய பக்��டன் 
ேக�ங்கள், அைதக் ேகடப்தன் �லம் உங்கள் ��ப்பங்கள் 
அைனத்�ம் நிைறேவ�ம். 
 
ਪਾਰਬ�ਹਮ ੁਪ�ਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰ ੇਸਗਲ ਿਵਸੂਰ ੇ॥ 
எவன் பரம�தாைவ அைடந்தாேனா அவ�ைடய �க்கங்கள் 
யா�ம் நீங்��டட்ன. 
 
ਦਖੂ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰ ੇਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 
உண்ைமயான �ரைலக் ேகட்ட ஒ�வன், அவ�ைடய �க்கங்கள், 
�யா�கள், ேகாபம் அைனத்�ம் நீங்��டட்ன 
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ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸ ੇਪਰੂ ੇਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ॥ 
இந்த உைரைய �� ���ட��ந்� அ�ந்தவரக்ள், அந்த 
�னிவரக்ள் அைனவ�ம் ம�ழ்ச�்யைடந்தனர.்           
 
ਸੁਣਤ ੇਪੁਨੀਤ ਕਹਤ ੇਪਿਵਤੁ ਸਿਤਗੁਰ ੁਰਿਹਆ ਭਰਪਰੂ ੇ॥ 
இந்தப் ேபசை்சக் ேகட்பவரக்ள் �ய்ைம அைட�றாரக்ள், இைதப் 
பா�பவரக்�ம் �ய்ைமயா�றாரக்ள். சத்�� தன� உைர�ல் 
�ரிவானவர.் 
 
ਿਬਨਵੰਿਤ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗ ੇਵਾਜ ੇਅਨਹਦ ਤੂਰ ੇ॥੪੦॥੧॥ 
நானக் ���ன் கால��ல் இ�ப்பதால் மன�ல் எல்ைலயற்ற 
ஒ�கைளக் ெகாண்ட இைசக்க��கள் ஒ�க்�ன்றன. 
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ਅਰਦਾਸ  

பிராரத்்தனை 

 

 

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥  

கடவுள் ஒருவரர. எல்லா வவற்றியும் அற்புதமாை குருவிை் 

(கடவுளுனடயது). 

  

ਸਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਸਿਾਇ। 

மரியானதக்குரிய வாள் (தீனம வெய்பவரக்னள அழிப்பவர ்

வடிவில் உள்ள கடவுள்) எங்களுக்கு உதவடட்ும்! 

  

ਵਾਰ ਸਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸਾਿੀ ੧੦|| 

பத்தாம் குருவால் ஓதப்பட்ட மரியானதக்குரிய வாளிை் ஓட்.  

 

ਹਪਰਥਮ ਭਗੌਤੀ ਹਸਮਹਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਹਿਆਇ॥  

முதலில் வானள நினைவு வெய்யுங்கள் (தீனம வெய்பவரக்னள 

அழிப்பவர ்வடிவில் உள்ள கடவுள்); பிறகு நாைக்னக 

நினைவுகூருங்கள் (அவரது ஆை்மீகப் பங்களிப்பில் கவைம் 

வெலுத்துங்கள்). 

  

ਹਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸੁ ਰਾਮਦਾਸੈ ਿੋਈ ਂਸਿਾਇ॥  

பிை்ைர ்குரு அங்கத், குரு அமர ்தாஸ் மற்றும் குரு ராம் தாஸ் 

ஆகிரயானர நினைத்து தியாைியுங்கள்; அவரக்ள் எங்களுக்கு 

உதவடட்ும்! (அவரக்ளிை் ஆை்மீக பங்களிப்பில் வாழ்க). 

  

ਅਰਜਨ ਿਰਗੋਹ ੰਦ ਨੋ ਹਸਮਰੌ ਸਰੀ ਿਹਰਰਾਇ॥  

குரு அரஜ்ை், குரு ஹரர்காவிந்த் மற்றும் மதிப்பிற்குரிய குரு 

ஹர ்ராய் ஆகிரயானர நினைதத்ு தியாைியுங்கள். 

(அவரக்ளிை் ஆை்மீக பங்களிப்பில் வாழ்க). 
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ਸਰੀ ਿਹਰਹਕਰਸਨ ਹਿਆਈਐਂ ਹਜਸ ਹਿਠੈ ਸਹਭ ਦਖੁ ਜਾਇ॥  

மரியானதக்குரிய குரு ஹர ்கிருஷ்ணனை நினைவு கூரந்்து 

தியாைியுங்கள், யாருனடய தரிெைம் மூலம், அனைத்து 

துை்பங்களும் மனறந்துவிடும். (அவரக்ளிை் ஆை்மீக 

பங்களிப்பில் வாழ்க. 

 

ਤੇਗ  ਿਾਦਰ ਹਸਮਹਰਐ ਘਰ ਨਉ ਹਨਹਿ ਆਵੈ ਿਾਇ॥ 

குரு ரதக் பகதூனர நினைவுகூருங்கள், அப்ரபாது ஒை்பது 

ஆை்மீக வளங்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வினரந்து வரும். 

  

ਸਭ ਥਾਂਈ ਿੋਇ ਸਿਾਇ॥  

கடவுரள! வழினயக் காட்டி எல்லா இடங்களிலும் எங்களுக்கு 

உதவுங்கள். 

 

ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸਾਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਹ ੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿ  ਜੀ! ਸਭ ਥਾਂਈ ਿੋਇ ਸਿਾਇ॥  

மரியானதக்குரிய பத்தாவது குரு ரகாவிந்த் சிங்னக 

நினைவுகூருங்கள் (அவரது ஆை்மீக பங்களிப்பில் வாழ்க).  

கடவுரள! வழினயக் காட்டி எல்லா இடங்களிலும் எங்களுக்கு 

உதவுங்கள். 

 

ਦਸਾ ਂਪਾਤਸਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿ  ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ 

 ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ  

மரியானதக்குரிய குரு கிரந்த் ொஹிப்பில் உள்ள பதத்ு 

அரெரக்ளிை் வதய்வீக ஒளினயப் பற்றி சிந்திதத்ு 

தியாைியுங்கள், ரமலும் உங்கள் எண்ணங்கனள வதய்வீக 

ரபாதனைகளிை் பக்கம் திருப்புங்கள் மற்றும் குரு கிரந்த் 

ொஹிப்பிை் பாரன்வயால் மகிழ்ெச்ினயப் வபறுங்கள்; உத்தர ்

வாரஹ குரு (அற்புதமாை கடவுள்)! 

 

ਪੰਜਾ ਂਹਪਆਹਰਆਂ, ਚੌਿਾਂ ਸਾਹਿ ਜਾਹਦਆਂ, ਚਾਲਹ ੀਆਂ ਮੁਕਹਤਆ,ਂ ਿਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ,  

ਹਜਨਹਾ ਨਾਮ ਜਹਪਆ, ਵੰਿ ਛਹਕਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਿੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਹਿਿੱਠ ਕੀਤਾ,  

ਹਤਨਹਾਂ ਹਪਆਹਰਆਂ, ਸਹਚਆਹਰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ !  ੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 
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ஐந்து அை்பரக்ளிை், நாை்கு மகை்களிை் (குரு ரகாவிந்த ்

சிங்கிை்) வெயல்கனள நினைதத்ுப் பாருங்கள். நாற்பது 

தியாகிகளிை்; அடங்காத உறுதியிை் துணிெெ்லாை 

சீக்கியரக்ளிை்; நாமத்திை் நிறத்தில் தினளத்த 

பக்தரக்ளிை்;நாமத்தில் லயித்தவரக்ளிை்; நாமத்னத 

நினைவுகூரந்்து, ரதாழனமயில் உணனவப் பகிரந்்து 

வகாண்டவரக்ளிை்;இலவெ ெனமயல் கூடங்கனள 

வதாடங்கியவரக்ளிை்; (உண்னமனயப் பாதுகாப்பதற்காக) 

தங்கள் வாள்கனள ஏந்தியவரக்ளில்; மற்றவரக்ளிை் 

குனறபாடுகனள கவைிக்காதவரக்ள்; ரமற்கூறிய அனைவரும் 

தூய்னமயாை மற்றும் உண்னமயாை பக்தி வகாண்டவரக்ள்; 

உத்தர ்வாரஹ குரு (அற்புதமாை கடவுள்)! 

 

ਹਜਨਹਾਂ ਹਸੰਘਾਂ ਹਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਿਰਮ ਿੇਤ ਸੀਸ ਹਦਿੱਤੇ,  ੰਦ  ੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਿਾਈਆਂ, 

ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਹਰਆਂ ਨਾਲ ਹਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦਆੁਹਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 

ਕੁਰ ਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਿਰਮ ਨਿੀ ਂਿਾਹਰਆ, ਹਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਂਸੁਆਸਾ ਂਨਾਲ ਹਨ ਾਿੀ, ਹਤਨਹਾਂ ਦੀ 

ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ!  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

அந்த துணிெெ்லாை சீக்கிய ஆண்களும் வபண்களும் தங்கள் 

தனலனய தியாகம் வெய்தாலும், தங்கள் சீக்கிய மதத்னத 

விடட்ுக்வகாடுக்காமல் வெய்த தைிதத்ுவமாை ரெனவனய 

நினைதத்ுப் பாருங்கள்; உடலிை் ஒவ்வவாரு 

மூடட்ுகளிலிருந்தும் தங்கனளத் துண்டு துண்டாக வவட்டிக் 

வகாண்டவர;் யார ் உெெ்ந்தனலனய அகற்றிைாரக்ள்; 

ெக்கரங்களில் கட்டப்படட்ு சுழற்றப்படட்ு துண்டு துண்டாக 

உனடக்கப்பட்டவரக்ள்; மரக்கடன்டகளால் 

வவட்டப்பட்டவரக்ள்; உயிருடை் ரதாலுரிக்கப்பட்டவரக்ள்; 

குருத்வாராக்களிை் கண்ணியத்னதக் காக்க தங்கனளத் 

தியாகம் வெய்தவரக்ள்; சீக்கிய நம்பிக்னகனய யார ்

னகவிடவில்னல; சீக்கிய மதத்னத கனடப்பிடித்தவர ் மற்றும் 

அவரக்ளிை் நீண்ட முடினய கனடசி மூெச்ு வனர 

காப்பாற்றியவர;் உத்தர ்வாரஹ குரு (அற்புதமாை கடவுள்)! 
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ਪੰਜਾ ਂਤਖਤਾ,ਂ ਸਰ ਿੱਤ ਗੁਰਦਆੁਹਰਆਂ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 

சீக்கிய மதத்திை் அனைத்து இடங்கள் மற்றும் அனைத்து 

குருத்வாராக்களிலும் உங்கள் எண்ணங்கனளத் திருப்புங்கள்; 

வாரஹ குரு (அற்புதமாை கடவுள்)! 

 

ਹਪਰਥਮੇ ਸਰ ਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਿੈ ਜੀ, ਸਰ ਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰ,ੂ 

ਵਾਹਿਗੁਰ,ੂ ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਹਚਤ ਆਵੇ, ਹਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰ  ਸੁਖ ਿੋਵੇ। 

முதலில் மரியானதக்குரிய முழு கல்ொவும் இந்த 

ரவண்டுதனலெ ் வெய்யுங்கள், அவரக்ள் உங்கள் வபயனர 

தியாைிக்கடட்ும்; அத்தனகய தியாைத்திை் மூலம் அனைத்து 

இை்பங்களும் வெதிகளும் கினடக்கடட்ும். 

 

 ਜਿਾ ਂਜਿਾ ਂਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿ , ਤਿਾਂ ਤਿਾਂ ਰਹਛਆ ਹਰਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ  ਫ਼ਤਹਿ,  

ਹ ਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਹਿ  ਜੀ ਸਿਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ  ੋਲ  ਾਲੇ,  ੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

மரியானதக்குரிய கல்ொ எங்கிருந்தாலும், உைது 

பாதுகாப்னபயும் அருனளயும் வகாடு; இலவெ ெனமயலனற 

மற்றும் வாள் ஒருரபாதும் ரதால்வியனடயாமல் இருக்கடட்ும்; 

உைது பக்தரக்ளிை் மாைத்னதக் காப்பாற்று; சீக்கிய 

மக்களுக்கு வவற்றினய வகாடுங்கள்;மரியானதக்குரிய வாள் 

எப்ரபாதும் எங்கள் உதவிக்கு வரடட்ும்; கல்ொவுக்கு எப்ரபாதும் 

மரியானத கினடக்கடட்ும்; உத்தர ்வாரஹ குரு (அற்புதமாை 

கடவுள்)! 

 

ਹਸਿੱਖਾ ਂਨੰੂ ਹਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਹ  ੇਕ ਦਾਨ, ਹਵਸਾਿ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, 

ਦਾਨਾ ਂਹਸਰ ਦਾਨ,  ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਿੇ,  ੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ 

ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਿਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ,  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!!!  

சீக்கியரக்ளுக்கு சீக்கிய பரிசு, நீண்ட முடி பரிசு, சீக்கிய 

ெட்டங்கனளக் கனடப்பிடிக்கும் பரிசு, வதய்வீக அறிவிை் பரிசு, 

உறுதியாை நம்பிக்னகயிை் பரிசு, நம்பிக்னகயிை் பரிசு 

மற்றும் வபயரிை் மிகப்வபரிய பரிசு ஆகியவற்னற 

தயவுவெய்து வழங்குங்கள்.  கடவுரள! பாடகரக்ள், மாளினக,  
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பதானககள் எை்வறை்றும் இருக்கடட்ும்; உண்னம எை்றும் 

வவல்லடட்ும்; வாரஹ குரு (அற்புதமாை கடவுள்)!   

 

ਹਸਿੱਖਾ ਂਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉਿੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰ।ੂ  

அனைத்து சீக்கியரக்ளிை் மைமும் அடக்கமாகவும், 

அவரக்ளிை் ஞாைம் உயரந்்ததாகவும் இருக்கடட்ும்;  கடவுரள! 

நீங்கள் ஞாைத்திை் பாதுகாவலர.் 

  

ਿੇ ਹਨਮਾਹਣਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਹਨਤਾਹਣਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਹਨਓਹਟਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸਿੱਚੇ ਹਪਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 

ਆਪ ਦੇ ਿਜੂਰ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਿੈ ਜੀ।  

 உண்னமயாை தந்னதரய, வாரஹ குருரவ! நீங்கள் 

ொந்தகுணமுள்ளவரக்ளிை் மரியானத, ஆதரவற்றவரக்ளிை் 

ெக்தி, தங்குமிடம் இல்லாதவரக்ளிை் அனடக்கலம், நாங்கள் 

உங்கள் முை்ைினலயில் தாழ்னமயுடை் பிராரத்்தனை 

வெய்கிரறாம்.....(இங்ரக வெய்யப்படும் ெந்தரப்்பம் அல்லது 

பிராரத்்தனைனய மாற்றவும்). 

 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਿਾ ਘਾਟਾ ਭੁਿੱਲ ਚੁਿੱਕ ਮਾਿ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  

ரமற்கண்ட பிராரத்்தனைனய ஓதுவதில் எங்களிை் 

தவறுகனளயும் குனறகனளயும் மை்ைிக்கவும். அனைவரிை் 

வபாருள்கனளயும் தயவு வெய்து நினறரவற்றுங்கள். 

 

ਸੇਈ ਹਪਆਰੇ ਮੇਲ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਮਹਲਆਂ ਤੇਰਾ ਨ ਹਚਿੱਤਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ 

ਭਾਣੇ ਸਰ ਿੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।  

உமது நாமத்னத நினைதத்ு தியாைிக்கக்கூடியவரக்னள 

ெந்திப்பதை் மூலம் அந்த உண்னமயாை பக்தரக்னள எங்கனள 

ெந்திக்கும்படி வெய்வாயாக. கடவுரள! உண்னமயாை 

குருநாைக் மூலம், உங்கள் வபயர ் உயரந்்ததாக, உங்கள் 

விருப்பப்படி அனைவரும் வெழிக்கடட்ும்.  

 

ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਿਤਹਿ  

கல்ொ கடவுளுக்கு வொந்தமாைது; எல்லா வவற்றியும் 

கடவுளிை் வவற்றி. 
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பயணத்திற்கான தத்துவம் 

 

 
சீக்கியத்தின் தத்துவம் தரக்்கம், விரிவான தன்மம மற்றும் ஆன்மீக 

மற்றும் ப ாருள் உலகத்திற்கான அதன் "குமற ாடுகள் இல்லாத" 

அணுகுமுமற ஆகியவற்றால் வமக ் டுத்த ் டுகிறது. அதன் 

இமறயியல் எளிமமயால் குறிக்க ் டுகிறது. சீக்கிய 

பெறிமுமறகளில், தனிெ ரின் சுயம் மற்றும் சமூகம் (சங்கத்) 

ஆகியவற்றிற்கு இமையய எெ்த முரண் ாடும் இல்மல. 

 

சீக்கிய மதம் சுமார ் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு குருொனக்கால் 

ெிறுவ ் ை்ை இமளய உலக மதமாகும். இது ஒரு உன்னதமானவர ்

மற்றும் பிர ஞ்சத்தின்  மை ் ாளர ் (வாயேகுரு) மீதான 

ெம்பிக்மகமய வலியுறுத்துகிறது.  இது ெித்திய ய ரின் த்திற்கான 

எளிய யெரான  ாமதமய வழங்குகிறது. அன்பு மற்றும் உலகளாவிய 

சயகாதரத்துவத்தின் பசய்திமய  ர ்புகிறது. சீக்கிய மதம் 

கண்டி ் ாக ஒரு ஏகத்துவ ெம்பிக்மக மற்றும் யெரம் அல்லது 

இைத்தின் வரம்புகளுக்கு உை் ை்ை ஒயர ஒருவராக கைவுமள 

அங்கீகரிக்கிறது. 

 

 

சிருஷ்டி,  ராமரி ் ாளர,் அழி ் வர ் மற்றும் மனித வடிவத்மத 

எடுக்காத ஒயர கைவுள் என்று சீக்கிய மதம் ெம்புகிறது.  அவதாரக் 

யகாை் ாடு சீக்கிய மதத்தில் இைமில்மல. இது பதய்வங்கள் மற்றும் 

பிற பதய்வங்களுக்கு எெ்த மதி ்ம யும் ஏற் டுத்தாது.   

 

சீக்கியத்தில் பெறிமுமறகளும், மதமும் ஒன்றாகச ் பசல்கின்றன. 

ஆன்மீக வளரச்ச்ிமய யொக்கி அடிபயடுத்து மவ ் தற்காக ஒருவர ்

அன்றாை வாழ்வில் தாரம்ீக குணங்கமள புகுத்தி ெற் ண்புகமள 

கமைபிடிக்க யவண்டும்.  யெரம்ம, இரக்கம், ப ருெ்தன்மம, 

ப ாறுமம மற்றும்  ணிவு ய ான்ற குணங்கமள முயற்சி மற்றும் 

விைாமுயற்சியால் மைட்ுயம உருவாக்க முடியும். ெமது ப ரிய 

குருக்களின் வாழ்க்மக இெ்த திமசயில் உத்யவகத்தின் ஆதாரமாக 

உள்ளது. 

 

சீக்கிய மதம் மனித வாழ்க்மகயின் குறிக்யகாள் பிற ்பு மற்றும் 

இற ்பு சுழற்சிமய உமைத்து கைவுளுைன் இமணவது என்று 

ய ாதிக்கிறது.   குருவின் ய ாதமனகமள ் பின் ற்றுவதன் 
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மூலமும், புனித ொமத்மத (ொம்) தியானி ் தன் மூலமும், யசமவ 

மற்றும் பதாண்டு பசயல்கமளச ் பசய்வதன் மூலமும் இமதச ்

சாதிக்க முடியும். 

 

ொம் மாரக்்கம் கைவுமள ெிமனவுகூருவதற்கு தினசரி  க்திமய 

வலியுறுத்துகிறது. முக்தி அமைய காம் (ஆமச), க்யராத் (யகா ம்), 

யலா ் (ய ராமச), யமாே் (உலக ்  ற்று) மற்றும் அேங்கர ்

(ப ருமம) ஆகிய ஐெ்து உணரவ்ுகமளக் கைட்ு ் டுத்த யவண்டும். 

சீக்கிய மதத்தில் விரதம் மற்றும் புனித யாத்திமர, சகுனம் மற்றும் 

துறவு ய ான்ற சைங்குகள் மற்றும் வழக்கமான ெமைமுமறகள் 

ெிராகரிக்க ் டுகின்றன. மனித வாழ்க்மகயின் குறிக்யகாள் 

கைவுளுைன் இமணவது மற்றும் இது குரு கிரெ்த் சாஹி ்பின் 

ய ாதமனகமள ் பின் ற்றுவதன் மூலம் ெிமறயவற்ற ் டுகிறது. 

சீக்கிய மதம்  க்தி மாரக்்கத்மத அல்லது  க்தியின்  ாமதமய 

வலியுறுத்துகிறது.  இரு ்பினும், ஜியான் மாரக்் (அறிவின்  ாமத) 

மற்றும் கரம் மாரக்் (பசயல்  ாமத) ஆகியவற்றின் 

முக்கியத்துவத்மத இது அங்கீகரிக்கிறது. ஆன்மீக இலக்மக 

அமைய கைவுளின் அருமள ் ப ற யவண்டியதன் அவசியத்மத இது 

வலியுறுத்துகிறது. 

 

 

சீக்கியம் ஒரு ெவீன, தரக்்கரீதியான மற்றும் ெமைமுமற மதமாகும். 

சாதாரண குடும்  வாழ்க்மக (கிரேஸ்ை்) இரை்சி ்புக்கு எெ்த 

தமையும் இல்மல என்று அது ெம்புகிறது. முக்தி அமைவதற்கு 

பிரம்மசச்ரியயமா உலகத் துறயவா அவசியமில்மல.  உலகத ்

துன் ங்கள் மற்றும் யசாதமனகளுக்கு மத்தியில் பிரிெ்து வாழ 

முடியும். ஒரு  க்தன் உலகில் வாழ யவண்டும், ஆனால் வழக்கமான 

 தற்றம் மற்றும் பகாெ்தளி ்புக்கு யமயல தமலமய மவத்திருக்க 

யவண்டும். அவர ் ஒரு அறிவாரெ்்த சி ் ாயாக இருக்க யவண்டும், 

யமலும் கைவுளுக்கு புனிதமானவராக இருக்க யவண்டும். 

 

 

சீக்கியம் ஒரு காஸ்யமா ாலிை்ைன் மற்றும் ஒரு "மதசச்ார ்ற்ற மதம்" 

எனயவ சாதி, மதம், இனம் அல்லது  ாலினத்தின் அடி ் மையில் 

அமனத்து யவறு ாடுகமளயும் ெிராகரிக்கிறது. கைவுளின் 

 ாரம்வயில் எல்லா மனிதரக்ளும் சமம் என்று ெம்புகிறது. குருக்கள் 

ப ண்களின் சமதத்ுவத்மத வலியுறுத்தினார,் ப ண் சிசுக்பகாமல 

மற்றும் சதி (விதமவ எரி ்பு) ெமைமுமறமய ெிராகரித்தார.் 

அவரக்ள் விதமவ மறுமணத்மத தீவிரமாக பிரசச்ாரம் பசய்தனர ்

மற்றும்  ரத்ா முமறமய (முக்காடு அணிெ்த ப ண்கள்) 
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ெிராகரித்தனர.்  மனமத அவர ்மீது ஒருமுக ் டுத்த, ஒருவர ்புனித 

ொமத்மத (ொம்) தியானிக்க யவண்டும் மற்றும் யசமவ மற்றும் 

பதாண்டு பசயல்கமளச ் பசய்ய யவண்டும்.  பிசம்ச அல்லது 

யெரம்மயற்ற வழிகளில் அல்லாமல் யெரம்மயான யவமலயின் 

மூலம் (கிராத் கரண்ன்) ஒருவரின் வாழ்வாதாரத்மத சம் ாதி ் து 

பகௌரவமாக கருத ் டுகிறது. வெ்த் சக்னா, மற்றவரக்ளுைன் 

 கிரெ்்து பகாள்வதும் ஒரு சமூக ் ப ாறு ் ாகும்.  தனிெ ர ்

தஸ்வெ்த் (அவரது வருவாயில் 10%) மூலம் யதமவ ் டு வரக்ளுக்கு 

உதவுவார ் என எதிர ்ாரக்்க ் டுகிறது. யசவா, சமூக யசமவ 

ஆகியமவ சீக்கிய மதத்தின் ஒருங்கிமணெ்த  குதியாகும். 

ஒவ்பவாரு குருத்வாராவிலும் காண ் டும் இலவச சமூக 

சமமயலமற (லங்கர)் இெ்த சமூக யசமவயின் ஒரு 

பவளி ் ாைாகும். 

 

சீக்கிய மதம் ெம்பிக்மக மற்றும் ெம்பிக்மகமய ஆதரிக்கிறது. அது 

அவெம்பிக்மக சித்தாெ்தத்மத ஏற்கவில்மல. 

 

இெ்த வாழ்க்மகக்கு ஒரு யொக்கமும் ஒரு குறிக்யகாளும் இரு ் தாக 

குருக்கள் ெம்பினர.் இது தன்மனயும் கைவுமளயும் உணரும் 

வாய் ்ம  வழங்குகிறது.  யமலும், மனிதன் தன் பசயல்களுக்கு ் 

ப ாறு ்பு. அவரது பசயல்களின் முடிவுகளிலிருெ்து அவர ் யொய் 

எதிர ்்பு சக்திமயக் யகார முடியாது. எனயவ தான் பசய்யும் 

பசயல்களில் மிகவும் விழி ்புைன் இருக்க யவண்டும். 

 

 

சீக்கிய யவதம், குரு கிரெ்த் சாஹி ், ெித்திய குரு. புனித நூலுக்கு மத 

ய ாதகர ் அெ்தஸ்மத வழங்கிய ஒயர மதம் இதுதான். சீக்கிய 

மதத்தில் வாழும் மனித குருவுக்கு (யதே்தாரி) இைமில்மல. 
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தலைப்பாலையின் முை்கியத்துவம் 

 

தலைப்பாலை ஒரு சீை்கியரின் பிரிை்ை முடியாத பகுதியாை 

இருந்து வருகிறது. சுமார ் 1500 A.D மற்றும் சீை்கிய மதத்லத 

நிறுவிய குரு நானை்கின் ைாைத்திலிருந்து, சீை்கியரை்ள் 

தலைப்பாலை அணிந்துள்ளனர.்  

தலைப்பாலை அை்ைது "பை்ரி" பபரும்பாலும் "பபை்" அை்ைது 

"தஸ்தர"் என்று சுருை்ைப்படுவது ஒபர ைடட்ுலரை்ைான பை்பவறு 

பபசச்ுவழை்கிை் உள்ள பவவ்பவறு பசாற்ைள். இந்த 

வாரத்்லதைள் அலனத்தும் ஆண்ைள் மற்றும் பபண்ைள் 

இருவரும் தங்ைள் தலைலய மலறை்ை அணியும் ஆலடலயை் 

குறிை்கிறது. இது ஒரு நீண்ட தாவணி பபான்ற ஒற்லறத் 

துணியாை் தலைலயச ் சுற்றி அை்ைது சிை சமயங்ைளிை் உள் 

"பதாப்பி" அை்ைது படை்ாலவை் பைாண்டிருை்கும்.   

பாரம்பரியமாை இந்தியாவிை், தலைப்பாலை சமுதாயத்திை் 

உயர ் அந்தஸ்துள்ள ஆண்ைள் மடட்ுபம அணியப்படுகிறது; 

தாழ்த்தப்பட்ட அை்ைது தாழ்ந்த சாதி ஆண்ைள் தலைப்பாலை 

அணிய அனுமதிை்ைப்படவிை்லை.   

துண்டிை்ைப்படாத முடிலய லவத்திருப்பது குரு பைாவிந்த் 

சிங்ைாை் ஐந்து பை அை்ைது ஐந்து நம்பிை்லைை் ைடட்ுலரைளிை் 

ஒன்றாைை் ைட்டாயப்படுத்தப்பட்டாலும், 1469 இை் சீை்கியின் 

பதாடை்ைத்திலிருந்பத இது சீை்கிய மததத்ுடன் நீண்ட ைாைமாை 

பநருை்ைமாை பதாடரப்ுலடயது.   உைகிை் உள்ள ஒபர மதம் 

சீை்கியம் மடட்ுபம, அதிை் வயது வந்த ஆண்ைள் அலனவரும் 

தலைப்பாலை அணிவது ைட்டாயமாகும்.   பமற்ைத்திய 

நாடுைளிை் தலைப்பாலை அணிபவரை்ளிை் பபரும்பாபைார ்

சீை்கியரை்ள்.   சீை்கிய பை்டி தஸ்தார ் என்றும் 

அலழை்ைப்படுகிறது. ‘தஸ்தர’் என்பது பாரசீைச ் பசாை். அதன் 

பபாருள் 'ைடவுளின் லை' என்பது அவருலடய ஆசீரவ்ாதத்லதை் 

குறிை்கிறது. 
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சீை்கியரை்ள் பை மற்றும் தனிதத்ுவமான தலைப்பாலைைளுை்கு 

பிரபைமானவரை்ள். பாரம்பரியமாை, தலைப்பாலை 

மரியாலதை்குரியது மற்றும் நீண்ட ைாைமாை பிரபுை்ைளுை்கு 

மடட்ுபம ஒதுை்ைப்பட்ட ஒரு பபாருளாை இருந்து வருகிறது.  

இந்தியாவிை் முைைாயரை்ளின் ஆதிை்ைத்தின் பபாது, 

முஸ்லிம்ைள் மடட்ுபம தலைப்பாலை அணிய 

அனுமதிை்ைப்பட்டனர.் அலனத்து முஸ்லிமை்ைாதவரை்ளும் 

அணிவது ைண்டிப்பாை தலடபசய்யப்பட்டது.   

குரு பைாவிந்த் சிங், முைைாயரை்ளின் இந்த அத்துமீறலை மீறி 

தனது சீை்கியரை்ள் அலனவலரயும் தலைப்பாலை அணியச ்

பசான்னார.் அவர ்தனது ைை்சாலவப் பின்பற்றுபவரை்ளுை்ைாை 

பட்டியலிட்ட உயர ் தாரம்ீை தரங்ைலள அங்கீைரிப்பதற்ைாை 

இது அணியப்பட பவண்டும்.  அவர ் தனது ைை்சா 

தனிதத்ுவமாைவும், "உைகின் மற்ற பகுதிைளிலிருந்து 

தனித்து நிற்ை" உறுதியாைவும் இருை்ை பவண்டும் என்று 

விரும்பினார.்  சீை்கிய குருை்ைள் வகுத்த தனிதத்ுவமான 

பாலதலய அவரை்ள் பின்பற்ற பவண்டும் என்று அவர ்

விரும்பினார.்  இவ்வாறு, குரு நிலனத்தபடி, தலைப்பாலை 

அணிந்த சீை்கியர ் எப்பபாதும் கூட்டத்திை் இருந்து தனிதத்ு 

நிற்கிறார;் அவர ் தனது 'துறவி-சிப்பாய்ைள்' எளிதிை் 

அலடயாளம் ைாணை்கூடியதாை மடட்ுமை்ைாமை், எளிதிை் 

ைண்டுபிடிை்ைப்பட பவண்டும் என்று விரும்பினார.்   

 

ஒரு சீை்கிய ஆபணா பபண்பணா தலைப்பாலை அணியும் 

பபாது, தலைப்பாலை பவறும் துணிப் படல்டயாை நின்று 

விடுகிறது; ஏபனனிை் அது சீை்கியரின் தலையுடன் ஒன்றாை 

மாறுகிறது. தலைப்பாலை மற்றும் சீை்கியரை்ள் அணியும் மற்ற 

நான்கு நம்பிை்லைப் பபாருடை்ளும் மைத்தான ஆன்மீை மற்றும் 

தற்ைாலிை முை்கியத்துவத்லதை் பைாண்டுள்ளன.  

தலைப்பாலை அணிவதிை் பை அலடயாளங்ைள் இருந்தாலும் - 

இலறயாண்லம, அரப்்பணிப்பு, சுயமரியாலத, லதரியம் 

மற்றும் பை்தி, ஆனாை்!, சீை்கியரை்ள் தலைப்பாலை 

அணிவதற்ைான முை்கிய ைாரணம் - அவரை்ளின் அன்பு, 

கீழ்ப்படிதை் மற்றும் ஸ்தாபைருை்கு மரியாலத. ைை்சா குரு 

பைாவிந்த் சிங்.  
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பமபை உள்ள முை்கிய வாரத்்லதைலள பவறு ஏதாவது பைாண்டு 

மாற்ற பவண்டும். 'ைாரணமாை' இருை்ைைாம். 

"தலைப்பாலை என்பது நமது குரு நமை்குை் பைாடுத்த பரிசு. 

நமது பசாந்த உயர ் உணரவ்ுை்கு அரப்்பணிப்பு என்ற 

சிம்மாசனத்திை் அமரந்்திருை்கும் சிங்ைரை்ளாைவும், 

ைவுரை்ளாைவும் நாம் முடிசூடுகிபறாம்.  ஆண்ைளுை்கும், 

பபண்ைளுை்கும் ஒபர மாதிரியாை, இந்த திட்ட அலடயாளம் 

ராயை்டி, ைருலண மற்றும் தனிதத்ுவத்லத 

பவளிப்படுத்துகிறது.  நாம் முடிவிலியின் உருவத்திை் 

வாழ்கிபறாம், அலனவருை்கும் பசலவ பசய்வதிை் 

அரப்்பணிப்புடன் இருை்கிபறாம் என்பதற்ைான சமிை்லை இது. 

தலைப்பாலை முழுலமயான அரப்்பணிப்லபத் தவிர பவறு 

எலதயும் குறிை்ைாது.  உங்ைள் தலைப்பாலைலயை் 

ைட்டிை்பைாண்டு தனிதத்ு நிற்ை நீங்ைள் பதரவ்ு பசய்யும் பபாது, 

ஆறு பிை்லியன் மை்ைளிடமிருந்து தனிதத்ு நிற்கும் ஒரு நபராை 

நீங்ைள் அசச்மின்றி நிற்கிறீரை்ள். இது மிைச ் சிறந்த பசயை்." 

(சிை்பநட்டிை் இருந்து பமற்பைாள் ைாட்டப்பட்டது). 
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                              பெண்களின் ெங்கு 

 

சீக்கிய மதத்தின் ககொள்கககள் கெண்களுக்கு, ஆண்களுக்கு நிகரொன 

ஆன்மொக்கள் மற்றும் அவரக்ளின் ஆன்மீகத்கத வளரெ்்ெதற்கு சம 

உரிகம உள்ளது என்று கூறுகிறது.  அவரக்ள் மத சகெககள 

வழிநடத்தலொம், அகண்ட ெொகதயில் (ெரிசுத்த வவதொகமத்தின் 

கதொடரச்ச்ியொன ெொரொயணம்), கீரத்்தகன (சகெயில் ெொடல்ககளெ் 

ெொடுதல்), கிரந்திகளொக (பூசொரிகள்) ெணியொற்றலொம்.  அவரக்ள் 

அகனத்து மத, கலொசச்ொர, சமூக மற்றும் மதசச்ொரெ்ற்ற 

நடவடிக்கககளிலும் ெங்வகற்கலொம். ஆண்களுக்கும் கெண்களுக்கும் 

சமத்துவத்கத வழங்கிய முதல் கெரிய உலக மதம் சீக்கியம்.  குரு நொனக், 

ெொலின அடிெ்ெகடயிலொன சமத்துவத்கதெ் வெொதித்தொர,் வமலும் 

அவருக்குெ் பின் வந்த குருக்கள் சீக்கிய வழிெொடு மற்றும் நகடமுகறயின் 

அகனத்து நடவடிக்கககளிலும் கெண்ககள முழுகமயொகெ் ெங்வகற்க 

ஊக்குவித்தொர.் 

 

குரு கிரந்த் சாஹிெ் கூறுகிறது, 

கெண்கள் மற்றும் ஆண்கள், அகனவரும் கடவுளொல் 

ெகடக்கெ்ெட்டவரக்ள். இகதல்லொம் கடவுளின் நொடகம். நொனக் கூறுகிறொர,் 

உங்கள் ெகடெ்புகள் அகனத்தும் நல்லது மற்றும் புனிதமொனது" -SGGS 

ெ.304 

வசகவ, ெக்தி, தியொகம் மற்றும் ஆண்களுக்கு நிகரொன வீரம் ஆகியவற்றில் 

கெண்ககள சமமொக சித்தரிக்கும் ெொத்திரத்கத சீக்கிய வரலொறு ெதிவு 

கசய்துள்ளது. கெண்களின் தொரம்ீக கண்ணியம், வசகவ மற்றும் சுய 

தியொகம் ஆகியவற்றின் ெல எடுத்துக்கொடட்ுகள் சீக்கிய ெொரம்ெரியத்தில் 

எழுதெ்ெடட்ுள்ளன. 

சீக்கிய மதத்தின் ெடி, ஆண்களும் கெண்களும் ஒவர நொணயத்தின் இரு 

ெக்கங்கள். ெரஸ்ெர உறவுகள் மற்றும் ஒன்றுக்ககொன்று சொரந்்திருக்கும் 

அகமெ்பில், ஆண் கெண்ணிலிருந்து பிறக்கிறொன், கெண் ஆணின் 

விகதயிலிருந்து பிறக்கிறொள்.  சீக்கிய மதத்தின்ெடி, ஒரு கெண் இல்லொமல் 

ஒரு ஆணொல் தனது வொழ்க்ககயில் ெொதுகொெ்ெொகவும் முழுகமயொகவும் 

உணர முடியொது, வமலும் ஒரு ஆணின் கவற்றி அவனுடன் தன் 
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வொழ்க்கககயெ் ெகிரந்்து ககொள்ளும் கெண்ணின் அன்பு மற்றும் 

ஆதரவுடன் கதொடரப்ுகடயது, வமலும் வநரம்ொறொகவும். குரு நொனக் 

கூறினொர:் 

[அது] ெந்தயத்கதத் கதொடரும் ஒரு கெண்" மற்றும் "கெண்ணிலிருந்து 

தகலவரக்ளும் அரசரக்ளும் பிறக்கும்வெொது, கெண் சபிக்கெ்ெட்டதொகவும் 

கண்டனம் கசய்யெ்ெட்டதொகவும் கருதக்கூடொது." SGGS ெக்கம் 473. 

 

இரட்சிெ்பு: ஒரு மதம் கெண்ககள இரட்சிெ்கெ அகடயக்கூடியதொக 

கருதுகிறதொ, இங்கு கடவுகள உணரத்ல் அல்லது உயரந்்த ஆன்மிக 

சொம்ரொஜ்யமொக கருதுகிறதொ என்ெது எழுெ்ெ வவண்டிய முக்கியமொன 

விஷயம். குரு கிரந்த் சொஹிெ் கூறுகிறது, 

"எல்லொ உயிரினங்களிலும் இகறவன் வியொபித்திருக்கிறொர,் இகறவன் 

ஆண் மற்றும் கெண் எல்லொ வடிவங்களிலும் வியொபித்திருக்கிறொர"் (குரு 

கிரந்த சொஹிெ், ெ.605). 

குரு கிரந்த் சொஹிெ்பின் வமற்கூறிய கூற்றிலிருந்து, கடவுளின் ஒளி 

இருெொலருக்கும் சமமொக உள்ளது. எனவவ குருவின் வெொதகனககளெ் 

பின்ெற்றுவதன் மூலம் ஆண்களும், கெண்களும் சமமொன முக்திகய 

அகடயலொம்.    ெல மதங்களில், ஒரு கெண் ஆணின் ஆன்மீகத்திற்கு ஒரு 

தகடயொக கருதெ்ெடுகிறொள், ஆனொல் சீக்கியத்தில் இல்கல. குரு இகத 

மறுக்கிறொர.் ‘சீக்கிய மதத்தின் தற்வெொகதய சிந்தகனகள்’ என்ற நூலில், 

ஆலிஸ் ெசொரக்் கூறுகிறொர,் 

 

"முதல் குரு கெண்கண ஆணுக்கு இகணயொக கவத்தொர.்..கெண் 

ஆணுக்கு தகடயொக இருக்கவில்கல, கடவுளுக்கு வசகவ கசய்வதிலும் 

முக்தி வதடுவதிலும் ஒரு ெங்கொளியொக இருந்தொள்". 

திருமணம்: குரு நொனக் கிரஸ்தொகவெ் ெரிந்துகரத்தொர ் - ஒரு 

இல்லத்தரசியின் வொழ்க்கக, பிரம்மசச்ரியம் மற்றும் துறவுக்குெ் ெதிலொக, 

கணவனும் மகனவியும் சமமொன ெங்கொளிகளொக இருந்தனர ் மற்றும் 

நம்ெகத்தன்கம இருவருக்கும் விதிக்கெ்ெட்டது.  புனித வசனங்களில், 

இல்லற மகிழ்சச்ிகய ஒரு வநசத்துக்குரிய இலட்சியமொக 

முன்கவக்கெ்ெடுகிறது மற்றும் திருமணம் என்ெது கதய்வீக அன்பின் 

கவளிெ்ெொட்டிற்கொன ஒரு இயங்கும் உருவகமொக வழங்கெ்ெடுகிறது. 
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ஆரம்ெகொல சீக்கிய மதத்தின் கவிஞரும், சீக்கியக் வகொட்ெொட்டின் 

அதிகொரெ்பூரவ் கமொழிகெயரெ்்ெொளருமொன ெொய் குருதொஸ், கெண்களுக்கு 

அதிக மரியொகத கசலுத்துகிறொர.்  அவர ்கசொல்கிறொர:் 

ஒரு கெண், அவளுகடய கெற்வறொர ்வீட்டில் மிகவும் பிடித்தவள், 

அவளுகடய அெ்ெொ மற்றும் அம்மொவொல் மிகவும் வநசிக்கெ்ெடுகிறொள். 

மொமியொர ்வீட்டில், அவள் குடும்ெத்தின் தூண், அதன் அதிரஷ்்டத்திற்கு 

உத்தரவொதம் ..ஆன்மிக ஞொனம் ஆகியவற்றில் ெங்ககடுத்து, 

உன்னதமொன ெண்புகளுடன், ஒரு கெண், ஆணின் மற்ற ெொதி, அவகர 

விடுதகலயின் வொசலுக்கு அகழத்துச ்கசல்கிறொள்." (வரன், வ.16) 

 

சம நிலை:  ஆண்களுக்கும் கெண்களுக்கும் இகடவய சமமொன 

அந்தஸ்கத உறுதி கசய்வதற்கொக, சங்கத் (புனித கூடட்ுறவு) மற்றும் 

ெங்கட் (ஒன்றொக உண்ெது) நடவடிக்கககளில் துவக்கம், அறிவுறுத்தல் 

அல்லது ெங்வகற்ெது வெொன்ற விஷயங்களில் குருக்கள் ெொலினங்களுக்கு 

இகடவய வவறுெொடு கொட்டவில்கல.  சரூெ் தொஸ் ெல்லொவின் கூற்றுெ்ெடி, 

மஹிமொ பிரகொஷ், குரு அமர ் தொஸ் கெண்கள் முக்கொடு 

ெயன்ெடுத்துவகத விரும்புவதில்கல. அவர ் சீடரக்ளில் சில 

சமூகங்ககள வமற்ெொரக்வயிட கெண்ககள நியமித்தொர ் மற்றும் சதி 

வழக்கத்திற்கு எதிரொக பிரசங்கித்தொர.்  மொதொ குஜ்ரி மொய் ெொவகொ, மொதொ 

சுந்தரி, ரொணி சொஹிெ் கவுர,் ரொணி சதொ கவுர ்மற்றும் மகொரொணி ஜிந்த ்

கவுர ் வெொன்ற ெல கெண்களின் கெயரக்கள சீக்கிய வரலொறு ெதிவு 

கசய்கிறது. 

கை்வி:  சீக்கிய மதத்தில் கல்வி மிகவும் முக்கியமொனதொகக் 

கருதெ்ெடுகிறது. அது யொருகடய கவற்றிக்கும் முக்கியமொகும். இது ஒரு 

தனிமனித வளரச்ச்ியின் கசயல் மற்றும் 3 ஆம் குரு ெல ெள்ளிககள 

அகமத்ததற்கு இதுவவ கொரணம். குரு கிரந்த் சொஹிெ் கூறுகிறது, 

"அலனத்து பதய்வீக அறிவும் சிந்தலனயும் குரு மூைம் 

பெறெ்ெடுகிறது" (குரு கிரந்த சாஹிெ், ெ.831). 

SikhBookClub.com 39 



அகனவருக்கும் கல்வி இன்றியகமயொதது மற்றும் அகனவரும் 

சிறந்தவரக்ளொக இருக்க உகழக்க வவண்டும். 3 வது குருவொல் 

அனுெ்ெெ்ெட்ட சீக்கிய மிஷனரிகளில் ஐம்ெத்திரண்டு வெர ் கெண்கள். 

'சீக்கிய கெண்களின் ெங்கு மற்றும் நிகல' என்ற நூலில், டொக்டர ்

கமொஹிந்தர ்கவுர ்கில் எழுதுகிறொர.் 

"பெண்களாை் ஏற்றுக்பகாள்ளெ்ெடும் வலர எந்த ஒரு பொதலனயும் 

பவரூன்றாது" என்று குரு அமரத்ாஸ் உறுதியாக நம்பினார். 

ஆலடகள் மீதான கடட்ுெ்ொடுகள்:  சீக்கிய மதம் கெண்கள் முக்கொடு 

அணியக் கூடொது என்று கூறுவகதத் தவிர, ஆகடக் கடட்ுெ்ெொடு குறிதத்ு 

எளிகமயொன மற்றும் மிக முக்கியமொன அறிக்கககய அளிக்கிறது. இது 

ெொலினம் ெொரொமல் அகனத்து சீக்கியரக்ளுக்கும் கெொருந்தும். குரு 

கிரந்த் சொஹிெ் கூறுகிறது, 

"உடை் அபசௌகரியமாகவும், மனதிை் தீய எண்ணங்கள் 

நிலறந்ததாகவும் இருக்கும் ஆலடகலள அணிவலதத் தவிரக்்கவும்." 

எஸ்ஜிஜிஎஸ், ெக்கம் 16 

இதனொல், எந்த வககயொன ஆகடகள் மனதில் தீய எண்ணங்ககள 

நிரெ்புகின்றன என்ெகத சீக்கியரக்ள் உணரந்்து அவற்கறத் தவிரக்்க 

வவண்டும். சீக்கியெ் கெண்கள் கிரெ்ொன் (வொள்) மற்றும் மற்றவரக்ளுடன் 

தங்ககளத் தற்கொத்துக் ககொள்வொரக்ள் என்று எதிரெ்ொரக்்கெ்ெடுகிறது, 

இது கெண்களுக்கு தனித்துவமொனது, ஏகனனில் இது வரலொற்றில் முதல் 

முகறயொகும்.  கெண்கள் தங்ககளத ் தற்கொத்துக் ககொள்ள வவண்டும் 

என்று எதிரெ்ொரக்்கெ்ெட்டவெொது அவரக்ள் உடல் ெொதுகொெ்புக்கொக 

ஆண்ககளச ்சொரந்்திருக்க மொட்டொரக்ள். 

SGGS பமற்பகாள்கள்: பூமியிலும் வொனத்திலும் நொன் எந்த 

வினொடிகயயும் ெொரக்்கவில்கல. அகனதத்ு கெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் 

மத்தியில், அவரது ஒளி பிரகொசிக்கிறது. " Sggs ெக்கம் 223.  
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கெண்ணிலிருந்து, ஆண் பிறக்கிறொன்; கெண்ணுக்குள், ஆண் 

கருத்தரிக்கெ்ெடுகிறொன்; கெண்ணுடன் அவர ் நிசச்யதொரத்்தம் கசய்து 

திருமணம் கசய்து ககொண்டொர.் கெண் அவனுகடய வதொழியொகிறொள்; 

கெண் மூலம் வருங்கொல சந்ததி வரும்.  அவனுகடய கெண் 

இறந்துவிட்டொல், அவன் வவகறொரு கெண்கணத் வதடுகிறொன்; 

கெண்ணுக்கு அவன் கடட்ுெ்ெட்டவன். அெ்ெடியொனொல் அவகள ஏன் 

ககட்டது என்று அகழெ்ெது? அவளிடமிருந்து அரசரக்ள் பிறக்கிறொரக்ள். 

கெண்ணிலிருந்து, கெண் பிறக்கிறொள்; கெண் இல்லொமல் யொரும் இருக்க 

மொட்டொரக்ள். குரு நொனக், SGGS ெக்கம் 473. 

வரதடச்கண கதொடரெ்ொக: ஆண்டவவர, எனது திருமணெ் ெரிசொகவும் 

வரதடச்கணயொகவும் உமது கெயகர எனக்குக் ககொடுங்கள்." ஸ்ரீ குரு 

ரொம் தொஸ் ஜி, ெக்கம் 78, வரி 18 SGGS. 

ெரத்ா ெயிற்சி ெற்றி: "இருங்கள், இருங்கள், மருமகவள - உங்கள் 

முகத்கத முக்கொடு வெொடட்ு மகறக்க வவண்டொம். இறுதியில், இது 

உங்களுக்கு அகர கஷல் கூட ககொண்டு வரொது. உங்களுக்கு முன் 

இருந்தவர ் அவள் முகத்கத மகறக்கிறொர;் அவகளெ் பின்கதொடர 

வவண்டொம். அடிசச்ுவடுகள்.  முகதக்த மகறெ்ெதில் உள்ள ஒவர தகுதி 

என்னகவன்றொல், "என்ன உன்னதமொன மணமகள் வந்தொள்" என்று சில 

நொட்களுக்கு மக்கள் கசொல்வொரக்ள். நீங்கள் கடவுளின் மகிகமயொன 

துதிககளத் தவிரத்்து, நடனமொடி, ெொடினொல் மடட்ுவம உங்கள் திகர 

உண்கமயொக இருக்கும். -பி. 484, எஸ்ஜிஜிஎஸ் 

 

கெண்கள் மற்றும் உண்கமயில் அகனத்து ஆன்மொக்களும் ஆன்மீக 

வொழ்க்கககய நடத்துவதற்கு வலுவொக ஊக்குவிக்கெ்ெட்டனர:் "எனது 

அன்பு சவகொதரிகவள மற்றும் ஆன்மீகத் வதொழரக்வள, வொருங்கள்; உங்கள் 

அரவகணெ்பில் என்கனக் கட்டிெ்பிடிக்கவும். நொம் ஒன்றொகச ்வசரவ்வொம், 

நமது சரவ் வல்லகமயுள்ள கணவர ் இகறவனின் ககதககளச ்

கசொல்வவொம்." -குரு நொனக் , ெக் 17, SGGS. 

 

"நண்ெவர, மற்ற உகடகள் அகனத்தும் மகிழ்சச்ிகய அழிக்கிறது, 

கககொல்ககள அணிவது வவதகனயொகும், வமலும் தவறொன சிந்தகன 

மனகத நிரெ்புகிறது"-SGGS ெக்கம் 16 
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உங்கள் பயணத்தில் பணிவு முக்கிய சாராம்சம் 

 

பணிவு என்பது சீக்கிய மதத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். 

இதன்படி, சீக்கியரக்ள் கடவுளுக்கு முன்பாக பணிவுடன் 

வணங்க வவண்டும்.  பணிவு அல்லது நிம்ரதா, பஞ்சாபியில் 

நநருங்கிய நதாடரப்ுடடய நசாற்கள். நிம்ரதா என்பது 

குரப்ானியில் தீவிரமாக ஊக்குவிக்கப்படும் ஒரு நற்பண்பு.  

இந்த பஞ்சாபி வாரத்்டதயின் நமாழிநபயரப்்பு "அடக்கம்", 

"பவராபகாரம்" அல்லது "அடக்கம்".   யாவரா ஒருவடர விட 

அவர ்அல்லது அவள் சிறந்தவர ்அல்லது முக்கியமானவர ்என்ற 

எண்ணத்தால் மனம் திடசதிருப்பப்படாத ஒருவர.் 

சிக்கல் பகுதி - வமவல உள்ள சரியான வாக்கியம் அல்ல. 

இது அடனதத்ு மனிதரக்ளும் வளரத்த்ுக்நகாள்ள வவண்டிய 

முக்கியமான குணம் மற்றும் சீக்கியரக்ளின் மனநிடலயின் 

இன்றியடமயாத பகுதியாகும். இந்த குணம் சீக்கியரக்ளுடன் 

எல்லா வநரங்களிலும் இருக்க வவண்டும்.  

சீக்கிய ஆயுதக் களஞ்சியத்தில் உள்ள மற்ற நான்கு குணங்கள்: 

உண்டம (சனி), மனநிடறவு (சந்வதாக்), இரக்கம் (தயா) மற்றும் 

காதல் (பியார)். 

இந்த ஐந்து குணங்கள் ஒரு சீக்கியருக்கு இன்றியடமயாதது, 

வமலும் இந்த நற்பண்புகடள புகுத்துவதற்கும் அவரக்ளின் 

ஆளுடமயின் ஒரு பகுதியாக மாற்றுவதற்கும் தியானம் 

நசய்வதும் குரப்ானிடய ஓதுவதும் அவரக்ளின் கடடமயாகும். 

குர்பானி நமக்கு என்ன சசால்கிறார்: 

அடடமயின் பலன் உள்ளுணரவ்ு அடமதி மற்றும் மகிழ்சச்ி. 

பணிவுடன் அவரக்ள் கடவுடள தியானம் நசய்கிறாரக்ள், 

சிறந்த நபாக்கிஷம். கடவுள் உணரவ்ுள்ளவர ் பணிவுடன் 

திடளத்தவர.்  யாருடடய இதயம் இரக்கதத்ுடன் நிடலயான 

பணிவுடன் ஆசீரவ்திக்கப்படட்ுள்ளது. சீக்கிய மதம் 

மனத்தாழ்டமடய கடவுளுக்கு முன்பாக பிசட்ச எடுக்கும் 

கிண்ணமாக கருதுகிறது.” 
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குரு நானக், சீக்கிய மதத்தின் முதல் குரு: 

“உங்கள் மனதில் அன்புடனும் பணிவுடனும் வகட்பதும் 

நம்புவதும், உள்ளத்தில் உள்ள புனித சன்னதியில், நபயரால் 

உங்கடளத் தூய்டமப்படுத்துங்கள்." - SGGS பக்கம் 4. 

“மனநிடறடவ உங்கள் காது வடளயங்களாகவும், பணிவு 

உங்கள் பிசட்சக் கிண்ணமாகவும், தியானத்டத உங்கள் 

உடலுக்கு சாம்பலாகவும் ஆக்குங்கள்."-SGGS பக்கம் 6 

“பணிவு உலகில், வாரத்்டத அழகு. ஒப்பற்ற அழகின் 

வடிவங்கள் அங்கு வடிவடமக்கப்படட்ுள்ளன." SGGS பக்கம் 8. 

“அடக்கம், பணிவு மற்றும் உள்ளுணரவ்ு புரிதல் என் மாமியார ்

மற்றும் மாமானார"் -SGGS பக்கம் 152. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SikhBookClub.com 43 



 

            ஆன்மீகத்தத ந ோக்கிய பயணம் 

குரு கிர ்த சோஹிப் ஒரு  ித்திய ஜீவனுள்ள குரு,  சீக்கிய குருக்கள், இ ்து 

மற்றும் முஸ்லீம் புனிதரக்ளின் கவிதத அதமப்பு. அவரக்ள் மூலம் 

அதனத்து மனிதகுலத்திற்கும் கடவுள் ககோடுத்த வரப்பிரசோதம் இ ்த 

கதோகுப்பு.  குரு கிர ்த் சோஹிப்பில் உள்ள போரத்வ எ ்த விதமோன 

ஒடுக்குமுதறயும் இல்லோத கதய்வீக  ீதிதய அடிப்பதடயோகக் ககோண்ட 

சமூகம்.  கிர ்தம் இ ்து மதம் மற்றும் இஸ்லோம் ஆகியவற்றின் 

நவதங்கதள அங்கீகரித்து மதிக்கும் அநத நவதளயில், இ ்த இரண்டு 

மதங்களுடனும் தோர்மீக  ல்லிணக்கத்தத இது குறிக்கவில்தல.  குரு 

கிர ்த் சோஹிப்பில் கபண்கள் ஆண்களுக்கு  ிகரோன போத்திரங்களுடன் 

மிகவும் மதிக்கப்படுகிறோரக்ள்.  கபண்களுக்கு ஆண்களுக்கு  ிகரோன 

ஆன்மோக்கள் உள்ளன, எனநவ விடுததலதய அதடவதற்கோன சம 

வோய்ப்புகளுடன் தங்கள் ஆன்மீகத்தத வளரத்்துக் ககோள்ள சம உரிதம 

உள்ளது.   கபண்கள் அதனத்து மத, கலோசச்ோர, சமூக மற்றும் 

மதசச்ோர்பற்ற  டவடிக்தககளில் முன்னணி மத சதபகள் உடப்ட 

பங்நகற்கலோம். 

 

சீக்கிய மதம் சமத்துவம், சமூக  ீதி, மனித குலத்திற்கோன நசதவ மற்றும் 

பிற மதங்களுக்கு சகிப்புத்தன்தம ஆகியவற்தற பரி ்துதரக்கிறது.  

அன்றோட வோழ்வில் இரக்கம், ந ரத்ம, பணிவு மற்றும் தோரோள 

மனப்போன்தம ஆகியவற்றின் இலட்சியங்கதளக் கதடப்பிடிக்கும் 

நபோது, சீக்கிய மதத்தின் இன்றியதமயோத கசய்தி, ஆன்மீக பக்தி மற்றும் 

கடவுதள எப்நபோதும் வணங்குவதோகும். சீக்கிய மதத்தின் மூன்று முக்கிய 

நகோட்போடுகள் தியோனம் மற்றும் கடவுதள  ிதனவு கூரத்ல், ந ரத்மயோன 

வோழ்க்தகக்கோக உதழப்பது மற்றும் மற்றவரக்ளுடன் பகிர ்்து 

ககோள்வது.  

 

ஆத்மோ சோ ்தியதடய இ ்த ஆன்மிகப் பயணம் நமற்ககோள்ளும் 

முயற்சிக்கு வோழ்த்துக்கள்.   கமோழிகபயரப்்போனது அசல்  ிதலக்கு 

க ருக்கமோக இருக்க முடியோது, குறிப்போக முழு குரு கிர ்த் சோஹிப் 

கவிததயில் இருக்கும் நபோது மற்றும் உருவகங்களின் பயன்போடு 

பணிதய மிகவும் கடினமோக்குகிறது.   கதய்வீக கசய்தியில், இ ்து மற்றும் 

முஸ்லீம் புரோணக் கததகள் கபரும்போலும் பிரலஹத், ஹரன்ோகோஷ், 

லக்்ஷமி, பிரம்மோ நபோன்றவற்தறப் பயன்படுத்துகின்றன.  தயவு கசய்து 

அவற்தறப் படிக்கோமல், அவற்றின் அடிப்பதடச ் கசய்திதயப் 

புரி ்துககோள்ளுங்கள்.  கடவுள் ஒருவநர, அவருடன் ஐக்கியம் ககோள்வது 

மனித வோழ்க்தகயின் குறிக்நகோள் என்பதில் கவனம் 

கசலுத்தப்படுகிறது.   

 

உங்கள் கமோழியில் கதய்வீகச ் கசய்திதயப் கபறுவதற்கோக, பல 

தன்னோரவ்த் கதோண்டரக்ளோல் இ ்தப் பணி பல ஆண்டுகளோகச ்

கசய்யப்படட்ு வருகிறது.  உங்களிடம் ஏநதனும் நகள்விகள் இரு ்தோல், 

தயவுகசய்து walnut@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும், இ ்தப் 

பயணத்தில் உங்களுடன் நசர  ோங்கள் விரும்புகிநறோம். 
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