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ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਿਾ ਪੁਰਖੁ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵੈਰੁ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪਰਸਾਤਿ ॥ 

ఒకే ఒక దేవుడు ఉనా్న డు. ఆయన పేరే 'శాశ్వ తం'. అతను మాత్తమే అందరికీ 

సృష్టకిర్ త మరియు అన్నా -వత్కంగా ఉనా్న డు. అతను భయం లేకండా, శ్త్ుతవ ం 

లేకండా ఉనా్న డు. అతన్న ఉన్నకి కాలాన్నకి మంచినది. అతను జనన మర్ణాల 

చత్కాన్నకి అతీుడు. అతను స్వవ య త్రకాశిుడు మరియు గురు కృర ద్వవ రా 

మాత్తమే త్రహంచబడతాడు.     

 

ਆਸਾ ਮਹਲਾ ੧ ॥ 

రాగ్ ఆసా, మొదటి గురువు:          

 

ਵਾਰ ਸਲੋਕਾ ਨਾਤਲ ਸਲੋਕ ਭੀ ਮਹਲੇ ਪਤਹਲੇ ਕੇ ਤਲਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜੈ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥  

 ో కాకాల  డినన ర్,  ో కాకాలు డిడా మొదటి గురువుచే త్రయబడాాయి, ఇది 

తండా-యాస్ రాజా యొకక  రాగాన్నకి పాడాలి:              

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు: 

 

ਬਤਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾੜੀ ਸਿ ਵਾਰ ॥      

నేను త్పేమ  ఎరప టికీ న్న గురువుక లంగిపోతాను;       

 

ਤਜਤਨ ਮਾਣਸ ਿੇ ਿੇਵਿੇ ਕੀਏ ਕਰਿ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ॥੧॥ 

ఆధా్య త్మి క౦గా మానవులను దేవదూతల వర్క ఎ౦పిక చేసిన ఆయన ఇలా 

చేయడాన్నకి సమయ౦ తీసుకోడు. 

 

ਮਹਲਾ ੨ ॥ 

 ో కాకం, రండవ గురువు: 

 

ਜੇ ਸਉ ਚੰਿਾ ਉਗਵਤਹ ਸੂਰਜ ਚੜਤਹ ਹਜਾਰ ॥ 

వంద చంత్ులు లేచి వెయిా  సూరుా లు త్రతా క్షమైతే, 

 

ਏਿੇ ਚਾਨਣ ਹੋਤਿਆਂ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ॥੨॥   

ఇంత వెలుగు  డిడా, గురువు బోధనలు లేకండా అజాానం యొకక  చీకటి ఇంకా 

ఉంటంది.  

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు: 
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ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚੇਿਨੀ ਮਤਨ ਆਪਣੈ ਸੁਚੇਿ ॥ 

ఓ' న్ననక్, గురువును గురుతచేసుకోన్న రరు మరియు తమను తాము చాలా 

తెలివైనరరిగా భావంచేరరు.    

 

ਛੁਟੇ ਤਿਲ ਬੂਆੜ ਤਜਉ ਸੁੰਞੇ ਅੰਿਤਰ ਖੇਿ ॥      

అవ పొలంలో వదిలివేయబనన నకిలీ నువువ ల మొకక ల వలె 

అరంఛితమైనవ.        

 

ਖੇਿੈ ਅੰਿਤਰ ਛੁਤਟਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥ 

ఓ న్ననక్, ఈ వధంగా ఒంటరిగా మగిలిపోయాడు, రరు ఒక గురువుక బులుగా 

వందలాది మంది గురువులను కలిగి ఉనా రరిలా దయనీయంగా కన్నపిసాతరు 

(అంువలకా న్నజమైన గురువు కాు)    

 

ਫਲੀਅਤਹ ਫੁਲੀਅਤਹ ਬਪੁੜੇ ਭੀ ਿਨ ਤਵਤਚ ਸੁਆਹ ॥੩॥ 

నకిలీ నువువ ల మొకక లు పుష్టప సుతన్నా యి కానీ బూనద తరప  మరేమీ న్నంన 

లేడు. అలాగే, గురువు బోధనలను పాటించన్న రరు సుసంరనా ంగా ఉనా రప టికీ 

ఆధా్య త్మి కంగా చన్నపోయారు. 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਆਪੀਨ ੈ ਆਪੁ ਸਾਤਜਓ ਆਪੀਨ ੈ ਰਤਚਓ ਨਾਉ ॥ 

దేవుడు తానే తనను సృష్టంిచుకనా్న డు, మరియు అతనే సవ యంగా తన కీరి తన్న 

సృష్టంిచాడు.      

 

ਿਯੁੀ ਕੁਿਰਤਿ ਸਾਜੀਐ ਕਤਰ ਆਸਣੁ ਤਡਠੋ ਚਾਉ ॥ 

రండవదిగా, అతను సృష్టని్న రూపొందించాడు; సృష్టలిో త్రవేశిసూత , ఆయన ద్వన్నన్న 

ఆనందం  రటికనా్న డు.     

 

ਿਾਿਾ ਕਰਿਾ ਆਤਪ ਿੂੰ ਿੁਤਸ ਿੇਵਤਹ ਕਰਤਹ ਪਸਾਉ ॥ 

ఓ దేవుడా, మీరు అన్నా  జీవముల యొకక  త్రయోజనకారి మరియు సృష్టకిర్ త, 

మరియు మీ ఆనందం ద్వవ రా, మీరు రరికి మీ కృరను అనుత్రహసాతరు.       

 

ਿੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭਸੈ ਿੇ ਲੈਸਤਹ ਤਜੰਿ ੁਕਵਾਉ ॥ 

మీరే అందరికీ తెలిసినరరు; మీరే జీవతాన్నా  ఇసాతరు మరియు మీరే కేవలం 

మాటల ద్వవ రా ద్వన్నన్న తీసివేసాతరు.    
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ਕਤਰ ਆਸਣੁ ਤਡਠੋ ਚਾਉ ॥੧॥ 

సృష్టలిో భారంగా, మీరు ఆ న్నటకాన్నా  (త్రరంచం) ఆసకి తగా చూసుతన్నా రు     

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు: 

 

ਸਚੇ ਿੇਰੇ ਖੰਡ ਸਚੇ ਬਰਹਮਡੰ ॥ 

ఓ సర్వ శ్కి తమంుడైన దేవుడా, సతా మైనవ (న్నతా ము) మీ ఖండాలు, మరియు 

సతా మే మీ వశ్వ ము.    

 

ਸਚੇ ਿੇਰੇ ਲੋਅ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ॥     

సతా మైనవ (న్నతా ము) మీ లోకాలు, మరియు సతా మైనది మీ సృష్ట.ి 

 

ਸਚੇ ਿੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਬੀਚਾਰ ॥ 

మీ రనులు మరియు మీ ఆలోచనలనీా  న్నజమే.    

 

ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਿੀਬਾਣੁ ॥ 

న్నజమే మీ ఆదేశ్ం, మరియు సతా ం మీ కోరిు.                      

 

ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਸਚਾ ਫੁਰਮਾਣੁ ॥ 

న్నజమే మీ సంకలప ం యొకక  ఆదేశ్ం, న్నజమే మీ ఆదేశ్ం.    

 

ਸਚਾ ਿੇਰਾ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥  

న్నజమే మీ దయ, న్నజమే మీ బహుములు (మీ కృరక సంకేతం).       

 

ਸਚੇ ਿੁਧੁ ਆਖਤਹ ਲਖ ਕਰੋਤੜ ॥ 

మమి లిా  ధా్య న్న౦చే లక్షలాదిమ౦ది డిడా న్నజమే. 

 

ਸਚੈ ਸਤਭ ਿਾਤਣ ਸਚੈ ਸਤਭ ਜੋਤਰ ॥ 

మొతతం సృష్టకిి మీ శ్కి త మదదు ఉంటంది.         

 

ਸਚੀ ਿੇਰੀ ਤਸਫਤਿ ਸਚੀ ਸਾਲਾਹ ॥   

న్నజమే మీ సుతత్మ, న్నజమే మీ ఆరాధన.             

 

ਸਚੀ ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ 

ఓ' న్నజమైన రాజు, న్నతా మైనది మీ సృష్ట.ి        
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ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸਚੁ ॥ 

ఓ న్ననక్, త్పేమపూర్వ క భకి త  సుా ణ్ణ ిధా్య న్నంచేరరు సతా వంులు అవుతారు 

(దేవున్న  వలీనం అవుతారు)  

 

ਜੋ ਮਤਰ ਜੰਮੇ ਸੁ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੧॥ 

కానీ జనన మర్ణ చత్కం గుండా వెళుునా  రరు అబదధంలో చికక కపోతారు 

మరియు దేవున్న  వలీనం కాలేరు.     

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                  

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥ 

ఆయన గొరప తనం గొరప ది, ఆయన మహమ అంత గొరప ది.   

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥ 

ఆయన గొరప తనమే గొరప ది, ఆయన న్నా యం డిడా అంతే న్నజమైనది.            

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਤਨਹਚਲ ਥਾਉ ॥ 

ఆయన న్నరసం వలె శాశ్వ తమైన ఆయన గొరప తనం గొరప ది. 

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾਣੈ ਆਲਾਉ ॥ 

ఆయన గొరప తన౦ గొరప ది, మన త్పార్ థనలు ఆయనక తెలుసు.            

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਬੁਝੈ ਸਤਭ ਭਾਉ ॥ 

ఆయన మన భావోదేవ గాలన్నా టినీ అర్ థ౦ చేసుకనా టకాగా ఆయన మహమ డిడా 

గొరప ది. 

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਪੁਤਛ ਨ ਿਾਤਿ ॥ 

ఆయన గొరప తన౦ గొరప ది, అడరక౦డానే అనీా  ఇచేే రడు. 

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥ 

గొరప ది అతన్న మహమ, ఎంుకంటే అతను సవ యంగా అన్నా టిలో ఉంటాడు.  

 

ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥ 

ఓ' న్ననక్, అతన్న చరా్ లను వరింిచలేము.   
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ਕੀਿਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ॥੨॥    

అతను ఏమ చేసిన్న, లేద్వ ఏమ చేసిన్న, అంతా తన సవ ంత సంకలప ం ద్వవ రా 

జరుగుుంది. || 2|| 

 

ਮਹਲਾ ੨ ॥ 

 ో కాకం, రండవ గురువు:     

 

ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚੈ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸਚੇ ਕਾ ਤਵਤਚ ਵਾਸੁ ॥ 

ఈ త్రరంచం న్నతా  దేవున్న న్నరసం మరియు అతను ద్వన్నలో న్నవసిసాతడు.   

 

ਇਕਨ ਾ ਹੁਕਤਮ ਸਮਾਇ ਲਏ ਇਕਨ ਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਤਵਣਾਸੁ ॥ 

ఆయన ఆజ ావలన కందరు ఆయనలో వలీనమై, కందరు ఆయన ఆజవాలన 

న్నశ్నమైయుంనరి.       

 

ਇਕਨ ਾ ਭਾਣੈ ਕਤਿ ਲਏ ਇਕਨ ਾ ਮਾਇਆ ਤਵਤਚ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

కందరు, ఆయన సంకలప ం యొకక  ఆనందం ద్వవ రా, త్రరంచ అనుబంధ్యల 

నుంన ర్క్షంచబడతారు, మరికందరు రటిలో లీనమై ఉండేలా చేసాతరు.  

 

ਏਵ ਤਭ ਆਤਖ ਨ ਜਾਪਈ ਤਜ ਤਕਸੈ ਆਣੇ ਰਾਤਸ ॥ 

త్రరంచ అనుబంధ్యల నుంన ఎవరు ర్క్షంచబడతారో ఎవరూ చెరప లేరు.   

 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਤਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕਉ ਆਤਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸੁ ॥੩॥ 

ఓ న్ననక్, గురు అనుచరుడు ఈ ర్హసా ం గురించి తెలుసుకంటాడు, అతను 

దైవజాానం  జాానోదయం చెంద్వడు. 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਕੈ ਤਲਤਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਤਲਆ ॥   

ఓ న్ననక్, ఆతి లను సృష్టంిచిన తరురత, దేవుడు రరి రనుల వృతాత ంతాలను 

నమోు చేయడాన్నకి నీత్మ న్నా యాధిరత్మన్న న్నయమంచాడు.     

 

ਓਥੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸਤਚ ਤਨਬੜੈ ਚੁਤਣ ਵਤਖ ਕਿੇ ਜਜਮਾਤਲਆ ॥ 

అకక డ, మరుతా లక కేవలం సతా ము మరియు న్నజం ఆధ్యర్ంగా మాత్తమే తీరుప  

ఇవవ బడుుంది; అసుా లు (ుషి్టలు) సుా ల నుంన వేరుచేయబడతారు.   
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ਥਾਉ ਨ ਪਾਇਤਨ ਕੂਤੜਆਰ ਮੁਹ ਕਾਲਹ ਹ੍ੈ ਿੋਜਤਕ ਚਾਤਲਆ ॥ 

అబుధలు దేవున్న ఆసాథ న౦లో ఉ౦డరు, రరు ఎ౦  అవమాన౦  బాధరడడాన్నకి 

తరిమవేయబడతారు. 

 

ਿੇਰੈ ਨਾਇ ਰਿੇ ਸੇ ਤਜਤਣ ਗਏ ਹਾਤਰ ਗਏ ਤਸ ਠਗਣ ਵਾਤਲਆ ॥ 

మీ న్నమ త్పేమ  న్నంనన రరు ఇకక న నుంన వజేతలుగా వెళతారు, న్నజాయితీ 

లేన్న రరు జీవత ఆటను కోలోప తారు.       

 

ਤਲਤਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮੁ ਬਹਾਤਲਆ ॥੨॥ 

ఓ దేవుడా, మానవుల రనుల వృతాత ంతాలను నమోు చేయడాన్నకి మీరు 

నీత్మమ౦ుడైన న్నా యాధి రత్మన్న న్నయమ౦చారు.          

 

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు: 

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਨਾਿ ਤਵਸਮਾਿ ੁਵੇਿ ॥ 

అుు తమైన అనేక ధవ న్న త్రరహాలు, అుు తమైనది వేదజాానం.  

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਜੀਅ ਤਵਸਮਾਿ ੁਭੇਿ ॥    

అుు తమైనవ జీవులు, అుు తమైనవ జాులు.                

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਰੂਪ ਤਵਸਮਾਿ ੁਰੰਗ ॥ 

అుు తమైనవ రూపాలు, అుు తమైనవ ర్ంగులు. 

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਨਾਗੇ ਤਫਰਤਹ ਜੰਿ ॥ 

నరా ంగా త్మరుగుునా  అనేక జీవులను చూసూత , నేను ఆశ్ే ర్ా పోునా్న ను.    

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਪਉਣੁ ਤਵਸਮਾਿ ੁਪਾਣੀ ॥ 

ఎకక డో గాలి వీస్తందన్న, ఎకక డో నీరు త్రవహస్తందన్న నేను 

ఆశ్ే ర్ా పోునా్న ను,      

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਅਗਨੀ ਖੇਡਤਹ ਤਵਡਾਣੀ ॥ 

మంటలు తన సవ ంత ఆశే్ రా్ కర్మైన న్నటకాలను ఎలా త్రదరిి సుతన్నా యో 

ఆశ్ే ర్ా ంగా ఉంది.      

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਧਰਿੀ ਤਵਸਮਾਿ ੁਖਾਣੀ ॥     

అన్నా  జీవ వనరుల నుంన జీవులను న్నలబెటే ిఈ భూమన్న చూసి నేను 

అుు తంగా ఆశ్ే ర్ా పోునా్న ను. 
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ਤਵਸਮਾਿ ੁਸਾਤਿ ਲਗਤਹ ਪਰਾਣੀ ॥ 

మీ బహుముల ఆనందంలో మానవులు ఇలా న్నమరా ం కావడం ఆశే్ ర్ా ంగా 

ఉంది.  

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਸੰਜੋਗੁ ਤਵਸਮਾਿ ੁਤਵਜੋਗੁ ॥ 

త్రజలు ఐకా ంగా లేకండా వేరుగా ఉండే త్రత్కియ ఆశ్ే ర్ా కర్మైనది       

   

ਤਵਸਮਾਿ ੁਭੁਖ ਤਵਸਮਾਿ ੁਭੋਗੁ ॥ 

ఓ దేవుడా, ఎకక డో చాలా ఆకలి ఉందన్న నమి డం కష్ంి మరియు ఇతర్ 

త్రదేశాలలో, వష్యాలు పుష్క లంగా ఆసావ దించబడుున్నా యి.       

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਤਸਫਤਿ ਤਵਸਮਾਿ ੁਸਾਲਾਹ ॥    

ఎకక డో సృష్టకిర్ తను సుతత్మ౦చడ౦, త్రశ్ంసి౦చడ౦ జరుగుుంది,      

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਉਝੜ ਤਵਸਮਾਿ ੁਰਾਹ ॥ 

ఎకక డో అర్ణా ం ఉంది మరియు ఇతర్ త్రదేశాలలో, చకక గా వేసిన మారాాలు 

ఉన్నా యి. మీరు ఈ అుు తమైన న్నటకాన్నా  చూడటం ఆశ్ే ర్ా కర్ంగా 

ఉంది.        

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਨੇੜੈ ਤਵਸਮਾਿ ੁਿਤੂਰ ॥ 

మీరు దరరా్లో ఉన్నా ర్న్న ఎవరో చెబితే ఆశ్ే రా్ ంగా ఉంటంది; మరొకరు మీరు 

చాలా దూర్ంలో ఉన్నా ర్న్న చెపాప రు,       

 

ਤਵਸਮਾਿ ੁਿੇਖੈ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਤਰ ॥ 

ఇతరులు మమి లిా  రరి రకక న చూసాతరు (త్రత్మచోటా త్రవేశిసుతన్నా రు).      

 

ਵੇਤਖ ਤਵਡਾਣੁ ਰਤਹਆ ਤਵਸਮਾਿ ੁ॥       

ఈ అుు తాలను చూసి, నేను ఆశ్ే ర్ా పోునా్న ను.  

        

ਨਾਨਕ ਬੁਝਣੁ ਪੂਰੈ ਭਾਤਗ ॥੧॥           

ఓ న్ననక్, మీ ఈ ఆశే్ రా్ కర్మైన అుు తాలను అర్ థం చేసుకనా  రరు రరిపూర్ ి

వధి  ఆశీర్వ దించబడతారు.               

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు ద్వవ రా: 
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ਕੁਿਰਤਿ ਤਿਸੈ ਕੁਿਰਤਿ ਸੁਣੀਐ ਕੁਿਰਤਿ ਭਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥ 

ఏది చూసిన్న, త్రకృత్మలో ఏది వన్నా  మీ శ్కి త ఆశే్ రా్ కర్మైనది. శాంత్మ యొకక  

సారాంశ్ం అయిన మీ యొకక  గౌర్వనీయమైన భయం అంతా మీ న్నటకమే.  

 

ਕੁਿਰਤਿ ਪਾਿਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਿਰਤਿ ਸਰਬ ਆਕਾਰੁ ॥ 

ఇది మీ శ్కి త, ఇది కిందటి త్రరంచాలలో, ఆకాశ్ంలో మరియు వశ్వ ం యొకక  అన్నా  

రూపాలలో త్రదరిి ంచబడు ంది.            

 

ਕੁਿਰਤਿ ਵੇਿ ਪੁਰਾਣ ਕਿੇਬਾ ਕੁਿਰਤਿ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

మీ శ్కి త వలకా వేద్వలు, పురాణాలు, సిమటిక్ పుసతకాలు, వీటిలో వా క తమైన ఆలోచనలు 

సాధా మవుతాయి. 

 

ਕੁਿਰਤਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਨ ਣੁ ਕੁਿਰਤਿ ਸਰਬ ਤਪਆਰੁ ॥ 

ఇది మీ అంతరీ కాన శ్కి త, ఇది త్మనడం, తారడం, ుసుతలు ధరించడం మరియు 

జీవులలో త్పేమ భావన యొకక  దృగివ ష్యం వెనుక రన్నచేస్తంది.      

 

ਕੁਿਰਤਿ ਜਾਿੀ ਤਜਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਿਰਤਿ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥     

మీ శ్కి త ద్వవ రా అన్నా  ర్కాల మరియు ర్ంగుల జాులు వసాతయి; మీ శ్కి త ద్వవ రా, 

త్రరంచ జీవులు ఉన్నా యి.       

 

ਕੁਿਰਤਿ ਨੇਕੀਆ ਕੁਿਰਤਿ ਬਿੀਆ ਕੁਿਰਤਿ ਮਾਨੁ ਅਤਭਮਾਨੁ ॥       

మీ శ్కి త మరియు సంకలప ం త్రకార్ం అన్నా  సుాణాలు, చెడులు, గౌర్రలు 

మరియు అగౌర్రలు డిడా జరుగుున్నా యి.         

 

ਕੁਿਰਤਿ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਕੁਿਰਤਿ ਧਰਿੀ ਖਾਕੁ ॥ 

మీ శ్కి త గాలి ద్వవ రా, నీరు మరియు మంటలు ఉన్నకిలో ఉన్నా యి; మీ శ్కి త భూమ 

మరియు ధూళి ద్వవ రా ఉన్నకిలో ఉన్నా యి.   

 

ਸਭ ਿੇਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਿੂੰ ਕਾਤਿਰੁ ਕਰਿਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾਕੁ ॥ 

ఓ దేవుడా, త్రత్మదీ మీ శ్కి తలో ఉంటంది, మీరు అందరికన్నా  శ్కి తవంతమైన 

సృష్టకిర్ త. మీ పేరు రవత్తమైనది.        

 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਿਤਰ ਵੇਖੈ ਵਰਿੈ ਿਾਕੋ ਿਾਕੁ ॥੨॥ 

ఓ న్ననక్, తన ఆజ ాత్రకార్ం సృష్టని్న అతను ఆదరిసాతడు మరియు త్రత్మచోటా 

తనంతట తానుగా త్రవరి తసాతడు.      

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 
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ਆਪੀਨ ੈ ਭੋਗ ਭੋਤਗ ਕੈ ਹੋਇ ਭਸਮਤੜ ਭਉਰੁ ਤਸਧਾਇਆ ॥ 

జీవతంలోన్న బాధలు, ఆనంద్వల ద్వవ రా జీవంచిన తరావ త, మన్నష్ట శ్రీర్ం ధూళి 

కరప గా తగి,ా ఆతి  న్నత్ష్క మసుతంది.         

 

ਵਡਾ ਹੋਆ ਿਨੁੀਿਾਰੁ ਗਤਲ ਸੰਗਲੁ ਘਤਿ ਚਲਾਇਆ ॥ 

లోకవా వహారాలోకా  చికక కపోయిన ఒక వా కి త మర్ణ్ణ౦చినపుప డు, ఆయన 

నీత్మమ౦ుడైన న్నా యాధిరత్మ న్నా యసాథన్నన్నకి ననపి౦చాడు. 

 

ਅਗੈ ਕਰਣੀ ਕੀਰਤਿ ਵਾਚੀਐ ਬਤਹ ਲੇਖਾ ਕਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ॥ 

అకక డ, అతన్న మంచి మరియు చెడు రనుల యొకక  ఖాతా జోనంచబడుుంది 

మరియు అతన్నకి వవరించబడుుంది.   

 

ਥਾਉ ਨ ਹੋਵੀ ਪਉਿੀਈ ਹੁਤਣ ਸੁਣੀਐ ਤਕਆ ਰੂਆਇਆ ॥ 

చెడు రనులు మంచి రనులకంటే ఎకక వగా ఉంటే, అతన్నకి కఠినమైన శిక్ష 

వధించబడుుంది. అతను ద్వచడాన్నకి సథలం కనుగొనబడలేు మరియు అతన్న 

బాధ ఏడుపులను ఎవరూ వనరు.    

 

ਮਤਨ ਅੰਧੈ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 

అజాానం కార్ణంగా, అతను మానవ జనన్నన్నా  వా ర్ థంగా వృధ్య చేశాడు.         

 

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు: 

 

ਭੈ ਤਵਤਚ ਪਵਣੁ ਵਹੈ ਸਿਵਾਉ ॥ 

దేవున్న రటకా గౌర్వత్రదమైన భయ౦లో గాలి శాశ్వ త౦గా వీసూత నే ఉ౦టాయి.     

    

ਭੈ ਤਵਤਚ ਚਲਤਹ ਲਖ ਿਰੀਆਉ ॥ 

దేవున్న పూజా మైన భయ౦లో (చితత౦ త్కి౦ద) వేలాది నులు త్రవహసాతయి.   

 

ਭੈ ਤਵਤਚ ਅਗਤਨ ਕਿੈ ਵਗੇਾਤਰ ॥ 

దేవున్న రటకా గౌర్వత్రదమైన భయ౦  అగిా  కేటాయించిన రనులను చేయడ౦. 

 

ਭੈ ਤਵਤਚ ਧਰਿੀ ਿਬੀ ਭਾਤਰ ॥ 

దేవున్న రటకా భకి తపూర్వ కమైన భయ౦లో భూమ సృష్ట ిభారాన్నా  మోసుత౦ది.  
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ਭੈ ਤਵਤਚ ਇੰਿ ੁਤਫਰੈ ਤਸਰ ਭਾਤਰ ॥ 

భరవంున్న రటకా భకి తపూర్వ కమైన భయంలో (అతన్న ఆధీనములో) మేఘరూరంలో 

వర్ షదేవత అయిన ఇంత్దరాజు తలత్కింులుగా వేలాడు ంది, అది ద్వన్న తలపై 

నడుసుతనా టకా.           

 

ਭੈ ਤਵਤਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਿਆੁਰੁ ॥ 

దేవున్న భయ౦లో ధర్ి న్నా యాధిరత్మ ఆయన ఇ౦టి ము౦ు న్నలబన ఉనా్న డు.  

 

ਭੈ ਤਵਤਚ ਸੂਰਜੁ ਭੈ ਤਵਤਚ ਚੰਿ ੁ॥ 

ఆయన ఆజ ాత్రకార్ం సూరుా డు త్రకాశిసాతడు మరియు చంత్ుడు 

త్రత్మబింబిసాతడు. 

 

ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਿ ਨ ਅੰਿੁ ॥ 

రరు లక్షల మైళుు , అంులేన్న వధంగా త్రయాణ్ణసాతరు.                 

 

ਭੈ ਤਵਤਚ ਤਸਧ ਬੁਧ ਸੁਰ ਨਾਥ ॥   

దేవున్న రటకా గౌర్వత్రదమైన భయంలో (ఆయన ఆదేశానురత) సిుధలు, బుుదలు, 

దేవతలు, యోగులు జీవసాతరు.        

 

ਭੈ ਤਵਤਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ॥ 

ఆకాశ్ం భూమ మీద వసతరించి ఉందన్న ఆయన పూజా మైన భయంలో ఉంది  

 

ਭੈ ਤਵਤਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥ 

దేవున్న చితతంలో, యోధులు మరియు అతా ంత శ్కి తవంతమైన హీరోలు ఉన్నా రు. 

 

ਭੈ ਤਵਤਚ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ਪੂਰ ॥ 

ఆయన గౌర్వత్రదమైన భయ౦లో, అనేక మ౦ది మానవులు, జీవులు జన్ని ౦చి 

మర్ణ్ణసాతరు.            

 

ਸਗਤਲਆ ਭਉ ਤਲਤਖਆ ਤਸਤਰ ਲੇਖੁ ॥ 

మొతతం సృష్ట ిఆయన పూజా  భయం (ఆదేశ్ం) కింద రన్నచేస్తంది.               

 

ਨਾਨਕ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਏਕੁ ॥੧॥ 

ఓ న్ననక్, శాశ్వ తమైన మరియు రూరం లేన్న దేవుడు మాత్తమే ఎటవంటి భయం 

లేకండా ఉంటాడు.   

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు: 
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ਨਾਨਕ ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਹੋਤਰ ਕੇਿੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ॥     

ఓ న్ననక్, అరరిమతమైన దేవుడు మాత్తమే, న్నర్ు యుడు; ఆయన ఎుట అనేక 

ఇతర్ దేవతలు అలప మైనరరు.         

 

ਕੇਿੀਆ ਕੰਨ  ਕਹਾਣੀਆ ਕੇਿੇ ਬੇਿ ਬੀਚਾਰ ॥   

కృషి్టన గురించి చాలా కథలు ఉన్నా యి, చాలా మంది వేద్వలను 

త్రత్మబింబిసుతన్నా రు. 

 

ਕੇਿੇ ਨਚਤਹ ਮੰਗਿੇ ਤਗਤੜ ਮੁਤੜ ਪੂਰਤਹ ਿਾਲ ॥ 

చాలా మంది బిచే గాళుు  నృతా ం చేసూత , త్డమ్ యొకక  బీట్ చుటి్ట త్మరుగుతారు. 

 

ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮਤਹ ਆਇ ਕਿਤਹ ਬਾਜਾਰ ॥ 

మాంత్త్మకలు మారక ట్ లో తమ మాయాజాలాన్నా  త్రదరిి సాత రు, తపుప డు త్భమను 

సృష్టసిాత రు.   

 

ਗਾਵਤਹ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆ ਬੋਲਤਹ ਆਲ ਪਿਾਲ ॥ 

రరు రాజులు మరియు రాణుల గురించి పాడుతూ మరియు అసంబదధమైన 

కథలను వవరిసాతరు. 

 

ਲਖ ਟਤਕਆ ਕੇ ਮੁੰਿੜੇ ਲਖ ਟਤਕਆ ਕੇ ਹਾਰ ॥ 

రరు ఖరీదైన చెవరింగులు మరియు నెక్ల కాస్ లను ధరిసాతరు.      

      

ਤਜਿੁ ਿਤਨ ਪਾਈਅਤਹ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਿਨ ਹੋਵਤਹ ਛਾਰ ॥ 

ఓ న్ననక్, ఆభర్ణాలు ధరించే శ్రీరాలు చివరికి బూనదలో కలిసిపోతాయి. 

 

ਤਗਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਿਿੂੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥  

దైవక జాాన్నన్నా  కేవలం మాటల ద్వవ రా పొందలేము. దైవక జాాన్నన్నా  ఎలా 

పొంద్వలో వవరించడం ఉకక నమలడం అంత కష్ంి.         

 

ਕਰਤਮ ਤਮਲੈ ਿਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਤਹਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਖਆੁਰੁ ॥੨॥       

ఆయన కృర  మనక ఆశీర్వ ది౦చబననపుప డు మాత్తమే మన౦ దైవక జాాన్నన్నా  

పొ౦ుతా౦; ఇతర్ త్రయతాా లనీా , ఆజలాు న్నరాశ్క ద్వరితీసాతయి. 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 
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ਨਿਤਰ ਕਰਤਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾ ਨਿਰੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ 

ఓ' దేవుడా, మీరు మీ కృర యొకక  చూపును చూపించినపుప డు మాత్తమే, మీ కృర 

ద్వవ రా సతా  గురువును కలుసాతరు.      

 

ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਹੁਿੇ ਜਨਮ ਭਰੰਤਮਆ ਿਾ ਸਤਿਗੁਤਰ ਸਬਿ ੁਸੁਣਾਇਆ ॥     

ఈ ఆతి  అనేక జని లలో త్మరుగుతూ ఉంటంది, సతా  గురువు అతన్నకి 

దైవరకా ం ఉచే రించే వర్క.             

 

ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਿਾਿਾ ਕੋ ਨਹੀ ਸਤਭ ਸੁਤਣਅਹੁ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ ॥ 

ఓ' త్రజలందరూ జాత్రతతగా వనంన, సతా  గురువు అంత గొరప  త్రయోజకడు 

ఇంక్లవరూ లేరు.    

 

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਜਨ ੀ ਤਵਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

తమ ఆతి అహంకారాన్నా  లోరలను౦న, సతా  గురువున్న కలిసిన తరావ త, రరు 

దేవుణ్ణ ిత్రహ౦చారు.            

 

ਤਜਤਨ ਸਚੋ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥੪॥   

సతా  గురువు మాత్తమే న్నతా  దేవున్న అవగాహనను వెలకానసాతడు.         

 

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:       

 

ਘੜੀਆ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆ ਪਹਰ ਕੰਨ  ਗੋਪਾਲ ॥ 

ఈ త్రరంచం దేవున్న న్నటకం లాంటిది, దీన్నలో ఘరియన్ (24 న్నమషాల 

కాలవా వధి) గోపికలు లేద్వ పాల రన్నరరిలా ఉంటంది మరియు అన్నా  పియ్్  

(మూడు రంటల కాలవా వధి) కృష్ ిలాగా ఉంటాయి.         

 

ਗਹਣੇ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਿਰੁ ਚੰਿ ੁਸੂਰਜੁ ਅਵਿਾਰ ॥ 

ఈ లోకన్నటకంలో గాలి, నీరు, అగిా  గోపికలు ధరించే ఆభర్ణాల వంటివ. 

సూరుా డు మరియు చంత్ుడు రండు అవతారాల వంటిరరు.    

 

ਸਗਲੀ ਧਰਿੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ਵਰਿਤਣ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ॥ 

మొతతం భూమ అవసర్మైన వనరులను అందిసుతంది, మరియు ఈ న్నటకాన్నా  

త్రదరిి ంచడాన్నకి అవసర్మైన సర్ఫరాలే త్పారంచిక చికక లు.        

 

ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਇਆ ਜਮਕਾਲੁ ॥੧॥ 

(ఈ లోకత్భమల న్నటకంలో) ఓ' న్ననక్, దైవజాానం లేకండా, మొతతం మానరళిన్న 

చావు రాక్షసున చేత మోసగించబన మంరబడు ంది.   

SikhBookClub.com 12 



 

ਮਃ ੧ ॥   

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                

 

ਵਾਇਤਨ ਚੇਲੇ ਨਚਤਨ ਗੁਰ ॥ 

ఈ త్రదర్ి నలను త్రదరిి ంచేటపుప డు, శిష్టా లు సంగీతాన్నా  రయిసాతరు, 

మరియు గురువులు నృతా ం చేశారు. 

 

ਪੈਰ ਹਲਾਇਤਨ ਫੇਰਤਨ  ਤਸਰ ॥ 

నృతా ం చేసేటపుప డు రరు తమ పాద్వల చుటి్ట తనుా కంట్ట రరి తలల 

చుటి్ట త్మరుగుతారు.          

 

ਉਤਡ ਉਤਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਇ ॥ 

నృతా ం చేసేటపుప డు రరు తమ పాద్వల చుటి్ట తనుా కంట్ట రరి తలల 

చుటి్ట త్మరుగుతారు.          

 

ਵੇਖੈ ਲੋਕੁ ਹਸੈ ਘਤਰ ਜਾਇ ॥ 

రరిన్న చూసూత , త్రజలు నవువ తారు మరియు తరురత రళు  ఇంటికి వెళతారు. 

 

ਰੋਟੀਆ ਕਾਰਤਣ ਪੂਰਤਹ ਿਾਲ ॥ 

రరు రొట్ట ికోసం (రరి జీవనోపాధి కోసం) త్డమకాను రయిసూత  ఉంటారు.          

 

ਆਪੁ ਪਛਾੜਤਹ ਧਰਿੀ ਨਾਤਲ ॥  

రరు తమను తాము నేలపై వసిరివేసుకంటారు.       

 

ਗਾਵਤਨ ਗੋਪੀਆ ਗਾਵਤਨ ਕਾਨ  ॥ 

రరు తమను తాము నేలపై వసిరివేసుకంటారు.             

 

ਗਾਵਤਨ ਸੀਿਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ॥ 

రరు స్వత, రామ, మరియు ఇతర్ రాజుల వేష్ంలో పాడతారు.           

 

ਤਨਰਭਉ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ॥ 

దేవుడు న్నర్ు యమైనరడు మరియు రూరంలేన్నరడు; ఆయన పేరే న్నజం. 

 

ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥ 

మొతతం వశ్వ ం అతన్న సృష్ట.ి   
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ਸੇਵਕ ਸੇਵਤਹ ਕਰਤਮ ਚੜਾਉ ॥ 

ఆ భకతలు మాత్తమే ఆయనను త్పేమపూర్వ క భకి త  గురుతంచుకంటాడు, ఆయన 

కృర ద్వవ రా రరు అధిక ఉత్ా హం  ఉంటారు.      

 

ਤਭੰਨੀ ਰੈਤਣ ਤਜਨ ਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥ 

రరు, దేవునన్న సం ష్పెటిాలనే తీత్వమైన కోరిక ఎవరి మనసు్ లో అయితే 

ఉంటందో; రరి జీవతం దైవక ఆనందం  అలంకరించబడుుంది.    

 

ਤਸਖੀ ਤਸਤਖਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

గురువును గురించి ఆలోచిసూత , ఈ బోధనలు నేరుే కనా  రరు;  

 

ਨਿਰੀ ਕਰਤਮ ਲਘਾਏ ਪਾਤਰ ॥ 

దేవుడు తన కృరను అనుత్రహసూత , రరు ురాుణాల త్పారంచిక సముత్ద్వన్నా  

ద్వటడాన్నకి సహాయరడతాడు.        

 

ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚਕੀ ਚਕੁ ॥ 

నూనె మష్న్, త్మపేప  చత్కం, గ్రంనంగ్ రాళుు , కమి రి చత్కం, 

 

ਥਲ ਵਾਰੋਲੇ ਬਹੁਿੁ ਅਨੰਿੁ ॥ 

ఎడారిలో అనేక, లెకక లేనన్నా  సునగాలిలు ఉన్నా యి.  

 

ਲਾਟ ੂਮਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥ 

సిప న్నా ంగ్ టాప్స్ , చరిా ంగ్ సికి్్ , త్తెష్రుకా,     

 

ਪੰਖੀ ਭਉਿੀਆ ਲੈਤਨ ਨ ਸਾਹ ॥ 

రక్షుల ఊపిరి ఆడన్న దొరుకాలను,    

 

ਸੂਐ ਚਾਤੜ ਭਵਾਈਅਤਹ ਜੰਿ ॥ 

మరియు సిప ంనల్స్  మీద జీవులు గుంత్డంగా త్మరుగుతూ ఉంటాయి,      

 

ਨਾਨਕ ਭਉਤਿਆ ਗਣਿ ਨ ਅੰਿ ॥ 

ఓ న్ననక్, వసుతవుల సంఖా  మరియు మానవుల సంఖా క రరిమత్మ లేు, రరు 

చాలా బాగా చుటి్ట త్మరుగుున్నా రు.       

 

ਬੰਧਨ ਬੰਤਧ ਭਵਾਏ ਸੋਇ ॥ 

మాయ బంధ్యలలో ఉనా  రటిన్న బంధించి, దేవుడు రటిన్న చుటి్ట త్మపుప తాడు. 
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ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਨਚੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 

త్రత్మ ఒకక రూ రరి రత రనుల ఆధ్యర్ంగా రరి వధిన్న బటి ిరరిగెుతున్నా రు.    

 

ਨਤਚ ਨਤਚ ਹਸਤਹ ਚਲਤਹ ਸੇ ਰੋਇ ॥ 

తమ జీవతమంతా రరిగెతేత రరు తమ అంత్మమ న్నత్ష్క మణపై ఏడుసాతరు.       

 

ਉਤਡ ਨ ਜਾਹੀ ਤਸਧ ਨ ਹੋਤਹ ॥ 

వీరు ఉనా త ఆధా్య త్మి క సిథత్మన్న సాధించలేరు, లేద్వ త్పారంచిక వా వహారాలోకా  

నైపుణాా న్నా  సాధించలేరు.          

 

ਨਚਣੁ ਕੁਿਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 

రరి నృతా ం మరియు చుటి్ట దూకడం లాంటి మనసు్  యొకక  వనోదం 

మాత్తమే.   

 

ਨਾਨਕ ਤਜਨ  ਮਤਨ ਭਉ ਤਿਨ ਾ ਮਤਨ ਭਾਉ ॥੨॥ 

ఓ న్ననక్, రరు మాత్తమే దేవున్న రటకా గౌర్వనీయమైన భయాన్నా  కలిగి ఉనా  రరి 

మనసు్ లో దేవున్న రటకా త్పేమను కలిగి ఉంటారు.     

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਨਾਉ ਿੇਰਾ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ਹੈ ਨਾਇ ਲਇਐ ਨਰਤਕ ਨ ਜਾਈਐ ॥ 

ఓ దేవుడా, నీ న్నమము రూరంలేన్నది, త్పేమపూర్వ క భకి త  మమి లిా  

సి రించుకంటే అపుప డు మేము అన్నా  బాధల నుంన తపిప ంచుకన్న ము౦ుక 

వ౦టి రటిన్న మన౦ తపిప ౦చుక౦టాము. 

 

ਜੀਉ ਤਪੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਿਾ ਿੇ ਖਾਜੈ ਆਤਖ ਗਵਾਈਐ ॥ 

ఆతి  మరియు శ్రీర్ం అనీా  అతన్నకి చెందినవే; మనక జీవనోపాధి ఇవవ మన్న 

ఆయనను అడరడం వా ర్ థమే.      

 

ਜੇ ਲੋੜਤਹ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਤਰ ਪੁੰਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਿਾਈਐ ॥ 

మీరు మీ సంక్షేమం కోసం ఆరాటరనతే, అపుప డు మంచి రనులను చేయంన 

మరియు వనయంగా ఉండంన.    

 

ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰਹਰੈ ਜਰੁ ਵੇਸ ਕਰੇਿੀ ਆਈਐ ॥ 

ఒక శ్కి తవంతమైన వా కి త వృద్వధ రా  చిహాా లను దూర్ంగా నెటడిాన్నకి 

త్రయత్మా ంచినరప టికీ, వృద్వధ రా ం వవధ మారాాలోకా  మారువేష్ంలో వసుతంది.  
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ਕੋ ਰਹੈ ਨ ਭਰੀਐ ਪਾਈਐ ॥੫॥ 

ముంుగా న్నర్యిించిన శావ సలను ఉరయోగించినపుప డు ఈ త్రరంచంలో 

ఎవరూ ఉండలేరు.    

 

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు ద్వవ రా: 

 

ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਤਸਫਤਿ ਸਰੀਅਤਿ ਪਤੜ ਪਤੜ ਕਰਤਹ ਬੀਚਾਰੁ ॥ 

ముసికాంలు ఇసాకామక్ చటిాన్నా  పూజిసూత ; రరు ద్వన్నన్న చదివ 

త్రత్మబింబించంన.          

 

ਬੰਿੇ ਸੇ ਤਜ ਪਵਤਹ ਤਵਤਚ ਬੰਿੀ ਵੇਖਣ ਕਉ ਿੀਿਾਰੁ ॥ 

రరి త్రకార్౦, దేవున్న దరి్ న్నన్నా  చూడడాన్నకి ఇసాకామీయ చటిాన్నా  ఖచిే త౦గా 

అనుసరి౦చేరరు మాత్తమే దేవున్న సేవకలు.      

 

ਤਹੰਿ ੂਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਤਨ ਿਰਸਤਨ ਰੂਤਪ ਅਪਾਰੁ ॥ 

హంువులు తమ లేఖన్నల ద్వవ రా త్రశ్ంసనీయమైన, అందమైన మరియు 

అరరిమతమైన దేవుణ్ణ ిత్రశ్ంసిసూత  ఉంటారు.    

 

ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਤਹ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰ ਵਾਸੁ ਬਹਕਾਰੁ ॥ 

రరు రవత్త తీర్ థమందిరాల వదద సాా నం చేసాతరు, పువువ ల సమర్ప ణలు చేసాతరు, 

మరియు వత్రహాల ముంు ధూరం వేసాత రు.         

 

ਜੋਗੀ ਸੁੰਤਨ ਤਧਆਵਤਨ  ਜੇਿੇ ਅਲਖ ਨਾਮੁ ਕਰਿਾਰੁ ॥ 

యోగులు వశ్వ  శూనా త గురించి మరియు సృష్టకిర్ త పేరును అలఖ్ (అర్ థం కాన్నది) 

అన్న ఆలోచిసాతరు 

 

ਸੂਖਮ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮੁ ਤਨਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 

యోగుల త్రకార్ం, దేవుడు అవా కతడు, త్పారంచిక సంరద మరియు శ్కతలచే 

త్రభావతం కాడు మరియు మొతతం వశ్వ ం అతన్న శ్రీర్ం యొకక  రూరం వంటిది. 

 

ਸਿੀਆ ਮਤਨ ਸੰਿੋਖੁ ਉਪਜੈ ਿੇਣੈ ਕੈ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

ద్వతృతవ  ఆలోచన ద్వతృతవ  త్రజల మనసు్ లక సంతృపితన్న తెసుతంది.  

 

ਿੇ ਿੇ ਮੰਗਤਹ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 

రరు సావ ర్ థపూరిత ఉదేదశాల  ద్వతృతావ న్నా  ఇసాత రు, ఎంుకంటే రరు ఇచేే  

ద్వన్నకంటే వెయాి  రటకా ఎకక వ కోసం దేవుణ్ణ ిఅడుగుతారు, మరియు త్రరంచం 

రరి ఇచిే న ద్వన్నా  మహమ రరుసాతయన్న రరు ఆశిసాతరు. 
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ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਿੈ ਕੂਤੜਆਰਾ ਖਾਰਾਬਾ ਵੇਕਾਰ ॥ 

మరోవైపు, దొంరలు, వా భిచారులు, అబద్వధ లు చెపేప రరు, ురాి రాులు మరియు 

ుషి్టలు ఉంటారు.  

 

ਇਤਕ ਹੋਿਾ ਖਾਇ ਚਲਤਹ ਐਥਾਊ ਤਿਨਾ ਤਭ ਕਾਈ ਕਾਰ ॥ 

పారకారాా లక చెయా టం ద్వవ రా తమ రత రనుల యొకక  యోరా తలను 

ఉరయోగించిన తరురత త్రరంచం నుంన ఖాళీ చేుల  బయలుదేర్ంన. 

రరిది ఎటవంటి రన్నకిరాన్న రన్న?    

 

ਜਤਲ ਥਤਲ ਜੀਆ ਪੁਰੀਆ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ ॥ 

వవధ త్రరంచాలు మరియు అంతరిక్షాలలో, నీటిలో మరియు భూమలో అనేక 

ర్కాల జీవులు న్నవసిసుతన్నా యి.    

    

ਓਇ ਤਜ ਆਖਤਹ ਸੁ ਿੂੰਹੈ ਜਾਣਤਹ ਤਿਨਾ ਤਭ ਿੇਰੀ ਸਾਰ ॥ 

ఓ దేవుడా, ఆ జీవులు ఏమ అడుగాయో మీక మాత్తమే తెలుసు. రరు రరి 

జీవనోపాధి కోసం మీపై ఆధ్యర్రడతారు.    

 

ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਭੁਖ ਸਾਲਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ఓ' న్ననక్, భకతలు ఎలకాపుప డూ దేవుణ్ణ ిసుతత్మంచేయాలనే కోరికను కలిగి ఉంటారు 

మరియు శాశ్వ త న్నమం రరి ఏకైక మదదు.            

 

ਸਿਾ ਅਨੰਤਿ ਰਹਤਹ ਤਿਨੁ ਰਾਿੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾ ਛਾਰੁ ॥੧॥ 

వీరు ఎలకాపుప డూ శాశ్వ తమైన ఆనందంలో జీవసాతరు మరియు పుణాా ుి లక 

చాలా వనయంగా ఉంటారు.          

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                

 

ਤਮਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੈ ਪਈ ਕੁਤਮਹਹ੍ਆਰ ॥ 

ఒక ముసికాం అవశేషాలు, కమి రి చత్కంపై మటిగిా ముగుసాతయి.    

 

ਘਤੜ ਭਾਂਡੇ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਲਿੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ॥ 

కండలు మరియు ఇటకలు ద్వన్న నుండే రూపొందించబడాాయి, మరియు ఇది 

బట్టలిో కాలిపోవడం  అది ఏడుసుతంది.  
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ਜਤਲ ਜਤਲ ਰੋਵੈ ਬਪੁੜੀ ਝਤੜ ਝਤੜ ਪਵਤਹ ਅੰਤਗਆਰ ॥     

బట్టలిో కాలేే టపుప డు, ఈ మటి ి(ముసికాం అవశేషాలు) నర్కంలో మండుునా టకా 

రగిలిపోుంది.  

 

ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਕਰਿੈ ਕਾਰਣੁ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰਿਾਰੁ ॥੨॥ 

సృష్టకిి కార్ణమైన సృష్టకిర్ త ఓ న్ననక్; రర్లోకాన్నకి లేద్వ నర్కాన్నకి ఎవరు వెళ్తత రో 

ఒంటరిగా తెలుసు. (నర్కాన్నకి లేద్వ సవ రాాన్నకి వెళు డం అవశేషాలను పార్వేసే 

రదధత్మపై ఆధ్యర్రన ఉండు).       

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਤਕਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ 

సతా  గురువు బోధనలను పాటించకండా, ఎవరూ దేవుణ్ణ ిత్రహంచలేరు, అవును, 

సతా  గురువు బోధనలను పాటించకండా, ఎవరూ దేవుణ్ణ ిత్రహంచలేు.    

 

ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਤਚ ਆਪੁ ਰਤਖਓਨੁ ਕਤਰ ਪਰਗਟ ੁਆਤਖ ਸੁਣਾਇਆ ॥     

ఆయన సతా గురువులో తనను తాను త్రత్మష్టంిచుకనా్న డు; తనను తాను 

బహర్తాం చేసూత , అతను దీన్నన్న బహర్ంరంగా త్రకటిసాతడు.               

 

ਸਤਿਗੁਰ ਤਮਤਲਐ ਸਿਾ ਮੁਕਿੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਮਹੋੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 

సతా గురువును కలిసిన తరావ త, లోకసంరద మరియు శ్కి త  అనుబంధ్యన్నా  

బహష్క రించే వా కి త శాశ్వ తంగా వముకి త అవుతాడు.       

 

ਉਿਮੁ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ਹੈ ਤਜਤਨ ਸਚੇ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥ ਜਗਜੀਵਨੁ ਿਾਿਾ ਪਾਇਆ ॥੬॥ 

ఈ ఆలోచన చాలా గొరప ది, తన మనసు్ ను దేవున్నకి జతచేసిన రడు, 

త్రరంచాన్నకి జీవతాన్నా  ఇచేే  వా కి తన్న త్రహంచాడు.            

 

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਆਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥       

అహంలో (తనను తాను దేవున్న నుంన వేరుగా భావంచే సిథత్మ) ఒక వా కి త 

త్రరంచంలోకి వసాతడు, మరియు అహంలో, అతను ఈ త్రరంచం నుంన 

న్నత్ష్క మసాతడు.           

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਜੰਤਮਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਮੁਆ ॥ 

అహంలో ఒకరు జన్ని సాత రు, అహంలోనే ఒకరు మర్ణ్ణసాతరు. 
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਿਿਾ ਹਉ ਤਵਤਚ ਲਇਆ ॥  

అహం (త్రతేా క గురి తంపు) న్నర్వ హంచడాన్నకి, ఒకరు ద్వన్నలు చేసాతరు మరియు 

రటిన్న అంగీకరిసాతరు.            

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਖਤਟਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥ 

అహంలో ఒకరు సంపాదిసాతడు, మరియు అహంలో ఒకరు ఓనపోతారు. 

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਸਤਚਆਰੁ ਕੂਤੜਆਰੁ ॥ 

అహంలో ఒకరు సతా వంులు అవుతారు లేద్వ అబదధం అవుతారు. 

         

ਹਉ ਤਵਤਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

అహంలో పారపూరితమైన, ఉద్వతతమైన రనుల గురించి త్రత్మబింబిసుతంది.          

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਨਰਤਕ ਸੁਰਤਗ ਅਵਿਾਰੁ ॥ 

అహం కార్ణంగానే కన్నా సారుకా ఒకరు అన్నా  సౌకరాా లలో ఉంటారు మరియు 

ఇతర్ సమయాలోకా  నొపుప ల  బాధరడుతారు.      

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਹਸੈ ਹਉ ਤਵਤਚ ਰੋਵੈ ॥ 

అహంలో ఒకరు సం ష్ంలో భావసాతరు, మరియు అహంలో ఒకరు 

వలపిసుతన్నా రు.  

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਭਰੀਐ ਹਉ ਤਵਤਚ ਧੋਵੈ ॥ 

అహంలో కన్నా సారుకా ఒకరి మనసు్  ురాుణాల మురికి  న్నంన ఉంటంది, 

మరియు ఇతర్ సమయాలోకా  ఈ మురికిన్న కడరడాన్నకి అహంలో త్రయతాా లు 

చేసుతంది. 

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਜਾਿੀ ਤਜਨਸੀ ਖੋਵੈ ॥ 

అహంలో కన్నా సారుకా సామాజిక హోద్వ మరియు ఉనా  తర్రత్మన్న కోలోప తారు.  

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਮੂਰਖੁ ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਸਆਣਾ ॥ 

అహంలో, కన్నా సారుకా అజాాన్నగా వా వహరిసాత రు, మరియు ఇతర్ సమయాలోకా  

తెలివైన వా కి తగా వా వహరిసాతరు.  

 

ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

అతన్నకి ర్క్షణ లేద్వ వముకి త యొకక  వలువ తెలియు.       
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਛਾਇਆ ॥ 

అహంలో ఉండటం అనేది లోకసంరద మరియు శ్కి త రటకా త్పేమలో న్నమరా ం 

అవుుంది లేద్వ అజాానం యొకక  చీకటిలో ఉంటంది.                

 

ਹਉਮੈ ਕਤਰ ਕਤਰ ਜੰਿ ਉਪਾਇਆ ॥ 

అహం  జీవసేత, మన్నష్ట మళీకా మళీకా జని న్నసాతడు.            

 

ਹਉਮੈ ਬੂਝੈ ਿਾ ਿਰੁ ਸੂਝੈ ॥ 

అహాన్నా  అర్ థ౦ చేసుకనా పుప డు, దేవున్న ఆసాథ న౦లోన్న మారాాన్నా  తెలుసుకోవడ౦ 

జరుగుు౦ది.  

 

ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣਾ ਕਤਥ ਕਤਥ ਲੂਝੈ ॥ 

ఆధా్య త్మి క జాాన౦ లేక౦డా, రన్నకిరాన్న త్రస౦గాలోకా , రదనలోకా  బాధలను 

అనుభవ౦చడ౦ కనసాగి౦చవచుే . 

 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਤਲਖੀਐ ਲੇਖੁ ॥ 

ఓ న్ననక్, దేవున్న ఆజ ాద్వవ రా ఒకరి వధి త్రయబనంది.  

 

ਜੇਹਾ ਵੇਖਤਹ ਿੇਹਾ ਵੇਖੁ ॥੧॥ 

క౦తకాల౦ తరావ త ఇతరులు తమ లా౦టి లక్షణాలను వృదిధ చేసుకోవడాన్నా  

ఒకరు (రరిరణ్ణ౦చినటకా) చూసాతరు.    

 

ਮਹਲਾ ੨ ॥ 

 ో కాకం, రండవ గురువు:                

 

ਹਉਮੈ ਏਹਾ ਜਾਤਿ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਤਹ ॥     

ఇదే అహం యొకక  సవ భావం, ఇలా త్రజలు అహంలో తమ రనులను చేసూత నే 

ఉంటారు. 

 

ਹਉਮੈ ਏਈ ਬੰਧਨਾ ਤਫਤਰ ਤਫਤਰ ਜੋਨੀ ਪਾਤਹ ॥ 

ఇది అహం యొకక  బంధం, ఆ సమయంలో రరు త్మరిగి జన్ని సుతన్నా రు. 

 

ਹਉਮੈ ਤਕਥਹੁ ਊਪਜੈ ਤਕਿੁ ਸੰਜਤਮ ਇਹ ਜਾਇ ॥ 

అహం ఎకక డ నుంన వసుతంది? దీన్నన్న ఎలా తొలగించవచుే ?                    

 

ਹਉਮੈ ਏਹੋ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਪਇਐ ਤਕਰਤਿ ਤਫਰਾਤਹ ॥ 

ఈ అహం దేవున్న ఆజ ాద్వవ రా ఉంది; త్రజలు తమ రత చర్ా లను బటి ి

త్మరుగుతారు. 
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ਹਉਮੈ ਿੀਰਘ ਰੋਗੁ ਹੈ ਿਾਰੂ ਭੀ ਇਸੁ ਮਾਤਹ ॥ 

అహం అనేది దీర్ ఘకాలిక రా ధి, కానీ ద్వన్న న్నరర్ణ డిడా ద్వన్నలో ఉంది.      

 

ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਿਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਿ ੁਕਮਾਤਹ ॥ 

దేవుడు తన కృరను అనుత్రహసేత, ఒకరు గురువు బోధనల త్రకార్ం వా వహరిసాతరు. 

 

ਨਾਨਕੁ ਕਹੈ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਿੁ ਸੰਜਤਮ ਿਖੁ ਜਾਤਹ ॥੨॥ 

ఓ' త్రజలారా, వనంన అన్న న్ననక్ చెపాప రు: ఈ వధంగా (దేవున్న పేరును 

ధా్య న్నంచడం ద్వవ రా), అహం యొకక  రా ధి కార్ణంగా ుుఃఖాలు 

న్నత్ష్క మసుతంది.    

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਸੇਵ ਕੀਿੀ ਸਿੰੋਖੀਈ ਂਤਜਨ ੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

న్నతాా న్నా  (దేవుణ్ణ)ి త్పేమ , భకి త  ధా్య న్న౦చే తృపిత రల వా కతలు మాత్తమే 

ఆయనను న్నజ౦గా సేవసాతరు.          

 

ਓਨ ੀ ਮੰਿੈ ਪੈਰੁ ਨ ਰਤਖਓ ਕਤਰ ਸੁਤਕਰਿੁ ਧਰਮੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 

వీరు చెడ ారరి దరరా్క వెళ కారు, మంచి రనులను చేసాతరు మరియు నీత్మవంతంగా 

జీవసాతరు.          

 

ਓਨ ੀ ਿਨੁੀਆ ਿੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ॥ 

రరు త్పారంచిక బంధ్యల నుంన వనపోయారు, మరియు ఆహార్ం మరియు 

నీటిన్న మతంగా తీసుకంటారు (మనురడక సరిపోయంత).      

 

ਿੂੰ ਬਖਸੀਸੀ ਅਗਲਾ ਤਨਿ ਿੇਵਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ 

ఓ దేవుడా, మీరు గొరప  త్రయోజకలు, మీరు న్నర్ంతర్ం, మరింత ఎకక వ 

ఇసాతరు.    

 

ਵਤਡਆਈ ਵਡਾ ਪਾਇਆ ॥੭॥ 

ఆయనను మహమరర్చడ౦ ద్వవ రా రరు మహాదేవుణ్ణ ిత్రహసాత రు.                 

 

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:    
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ਪੁਰਖਾਂ ਤਬਰਖਾਂ ਿੀਰਥਾਂ ਿਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਿਾਂਹ ॥ 

మానవులందరి లెకక ,  సిథత్మ, చెటకా, రవత్త తీర్ థక్షేత్తాలు, రవత్త నులు, మేఘాలు, 

పొలాల ఒడాును తెలుసు.          

 

ਿੀਪਾਂ ਲੋਆਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਭੰਡਾਂਹ ॥ 

వశావ లోకా  ఎన్నా  దీవ పాలు, ఖండాలు, త్రరంచాలు మరియు సౌర్ వా వసథలు 

ఉన్నా యో అతన్నకి మాత్తమే తెలుసు.   

 

ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਿਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸੇਿਜਾਂਹ ॥    

గుడుకా, రర్ు ం, భూమ మరియు చెమట వంటి న్నలుగు సృష్ట ివనరుల ద్వవ రా 

జన్ని ంచిన జీవుల గురించి మాత్తమే అతన్నకి తెలుసు.                

 

ਸੋ ਤਮਤਿ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾਂ ਜੰਿਾਹ ॥ 

ఓ న్ననక్, రటిలో న్నవసిసుతనా  జీవుల అన్నా  సముత్ద్వలు, రర్వ తాలు మరియు 

రరిసిథుల సంఖా  గురించి దేవున్నకి మాత్తమే తెలుసు.        

 

ਨਾਨਕ ਜੰਿ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਮਾਲੇ ਸਭਨਾਹ ॥ 

ఓ' న్ననక్, ఈ మానవులను సృష్టంిచిన తరురత, రర్ందరినీ ఆదరిసాతడు.          

 

ਤਜਤਨ ਕਰਿੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਤਚੰਿਾ ਤਭ ਕਰਣੀ ਿਾਹ ॥ 

సృష్టని్న సృష్టంిచిన సృష్టకిర్ త, ద్వన్నన్న డిడా చూసుకంటాడు.           

 

ਸੋ ਕਰਿਾ ਤਚੰਿਾ ਕਰੇ ਤਜਤਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗੁ ॥ 

అవును, లోకాన్నా  సృష్టంిచిన సృష్టకిర్ త డిడా ద్వన్న రటకా త్శ్దధ వహసాతడు.      

 

ਤਿਸੁ ਜੋਹਾਰੀ ਸੁਅਸਤਿ ਤਿਸੁ ਤਿਸੁ ਿੀਬਾਣੁ ਅਭਗੁ ॥   

ఆయన కర్క నేను నమసక రి౦చి న్న భకి తన్న అరిప ౦చుకంటాను, ఆయన 

మదదు వా వసథ శాశ్వ తమైనది.     

 

ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਨਾਮ ਤਬਨੁ ਤਕਆ ਤਟਕਾ ਤਕਆ ਿਗੁ ॥੧॥ 

ఓ' న్ననక్, తన పేరును ధా్య న్నంచకండా, జాను (రవత్త ద్వర్ం) మరియు టికాక  

(నుుటిపై చుకక లు) వంటి అన్నా  ఇతర్ బాహా  మత చిహాా లు అంటే ఏమీ కాు 

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:      
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ਲਖ ਨੇਕੀਆ ਚੰਤਗਆਈਆ ਲਖ ਪੁੰਨਾ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 

సమాజాన్నకి ఆమోదయోరా మైన లక్షలాది మ౦చి, సుాణవ౦తమైన రనులు, 

అనేక ద్వతృతవ  చర్ా లను చేయవచుే .  

           

ਲਖ ਿਪ ਉਪਤਰ ਿੀਰਥਾਂ ਸਹਜ ਜੋਗ ਬੇਬਾਣ ॥ 

రవత్త పుణా క్షేత్తాల వదద లక్షలాది మంది తరసు్ లు చేయవచేు  మరియు 

సమతూకంలో యోగా అభా సించడాన్నకి అర్ణా ంలోకి వెళతారు.      

 

ਲਖ ਸੂਰਿਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਤਹ ਛੁਟਤਹ ਪਰਾਣ ॥ 

ఒకరు యుదధ భూమకి వెళికా లక్షలాది ధైర్ా సాహసాలను త్రదరిి ంచవచేు , 

మరియు అకక డ తన త్పాణాలను డిడా కోలోప వచుే .     

 

ਲਖ ਸੁਰਿੀ ਲਖ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਪੜੀਅਤਹ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ॥  

వేద, పురాణాల ధా్య న్నలు, రఠన్నలు చేయడం ద్వవ రా దైవక అవగాహన, దైవక 

 జాాన్నన్నా  పొందవచేు .   

 

ਤਜਤਨ ਕਰਿੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਤਲਤਖਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ 

సృష్టకిర్ త, ఈ సృష్టని్న సృష్టంిచి, ఒకరి జనన మర్ణాల సమయాన్నా  ముందే 

న్నర్యిించాడు.      

 

ਨਾਨਕ ਮਿੀ ਤਮਤਥਆ ਕਰਮੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ 

ఓ' న్ననక్, ఈ తెలివైన ఉపాయాలనీా  అబదధం మరియు రన్నకిరాన్నవ. అతన్న కృర 

మాత్తమే అతన్న కోరిులో ఆమోదించడాన్నకి న్నజమైన సిాంప్స లేద్వ గురుత.          

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਏਕੁ ਿੂੰ ਤਜਤਨ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਿਾਇਆ ॥ 

ఓ దేవుడా, త్రత్మచోటా సతాా న్నా  (నీత్మన్న) వసరి జంచిన ఏకైక సతా  గురువు మీరే. 

 

ਤਜਸੁ ਿੂੰ ਿੇਤਹ ਤਿਸੁ ਤਮਲੈ ਸਚੁ ਿਾ ਤਿਨ ੀ ਸਚੁ ਕਮਾਇਆ ॥ 

ఆయన మాత్తమే సతా మును అంుకంటాడు, మీరు ఎవరికి ఇసాతరు; అపుప డు, 

అతను సతాా న్నా  ఆచరిసాతడు.      

 

ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਤਜਨ  ਕੈ ਤਹਰਿੈ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥    

సతా గురువు బోధనలను కలుసుకనా పుప డు, అనుసరించినపుప డే త్రజలు 

సతాా న్నా  త్రహంచారు. గురువు రరి హృదయంలో సతాా న్నా  పొంురరుసుతంది.     
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ਮੂਰਖ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨ ੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

మూరుుల ఆతి సంకలిప త త్రజలక సతా ం అంటే ఏమటో తెలియు మరియు 

రరు తమ జీవతాలను వా ర్ థంగా వృధ్య చేసాతరు.       

 

ਤਵਤਚ ਿਨੁੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥੮॥ 

రరు ఈ త్రరంచంలోకి ఎంుక వచాే రు?                                

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                

 

ਪਤੜ ਪਤੜ ਗਡੀ ਲਿੀਅਤਹ ਪਤੜ ਪਤੜ ਭਰੀਅਤਹ ਸਾਥ ॥ 

మనం పుసతకాల బంనలోడకాను చదివ, అధా యనం చేసినరప టికీ, చదివన 

తరురత పుసతకాల కరప లపై కరప లు తెరప లుగా తయారు చేసాతము.        

 

ਪਤੜ ਪਤੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਐ ਪਤੜ ਪਤੜ ਗਡੀਅਤਹ ਖਾਿ ॥ 

మనం చాలా పుసతకాలు చదివతే, ఒక రడవ లేద్వ అనేక గుంటలు రటి  న్నంన 

ఉంటాయి.  

 

ਪੜੀਅਤਹ ਜੇਿੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਅਤਹ ਜੇਿੇ ਮਾਸ ॥        

మనం రటిన్న ఏటేట చదవవచుే ; ఒక సంవత్ ర్ంలో ఉనా న్నా  నెలలు రటిన్న 

మనం చదవవచుే .              

 

ਪੜੀਐ ਜੇਿੀ ਆਰਜਾ ਪੜੀਅਤਹ ਜੇਿੇ ਸਾਸ ॥ 

రటిన్న మనం జీవతమంతా చదవవచుే ; మనం రటిన్న త్రత్మ శావ స  

చదవవచుే . 

 

ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰੁ ਹਉਮੈ ਝਖਣਾ ਝਾਖ ॥੧॥ 

ఓ న్ననక్, అతన్న ఆసాథ నంలో లెకిక ంచే ఏకైక వష్యం అతన్న త్రశ్ంసలు పాడటం 

మరియు అతన్న పేరును ధా్య న్నంచడం. మరతావనీా  ఒకరి అహంలో త్మర్రడం 

లాంటిదే.         

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                

 

ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਪਤੜਆ ॥ ਿੇਿਾ ਕਤੜਆ ॥ 

ఒకరు రాసేకదీద, చదివన కదీద అతను అహంకారిగా మార్తాడు.  
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ਬਹੁ ਿੀਰਥ ਭਤਵਆ ॥ ਿੇਿੋ ਲਤਵਆ ॥ 

రవత్త తీర్ థమందిరాలోకా  ఎకక వ మంది త్మరుగుతారు, ఎకక వ మంది 

న్నరురయోరంగా మాటాకా డతారు (కాకిలాగా)                       

 

ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਿੇਹੀ ਿਖੁੁ ਿੀਆ ॥  

మతరర్మైన వగ్సాతన్నా  ఎంత ఎకక వగా ధరి౦చుక౦టే, తనక తాను ఎ౦త 

ఎకక వ ఒత్మతనన్న కలిగి ఉంటాడు.       

 

ਸਹੁ ਵੇ ਜੀਆ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ॥ 

ఓ న్న సాే హుడా, మీ సవ ంత రనుల రర్ా వసాన్నలను మీరే భరించాలి. 

 

ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਇਆ ਸਾਿ ੁਗਵਾਇਆ ॥ 

ఆహార్౦ త్మనకపోడ౦ ద్వవ రా, ఒక వా కి త ఆధా్య త్మి క యోరా తలను పొ౦దలేు, ద్వన్న 

ఆన౦ద్వన్నా  ఆసావ ది౦చే అవకాశాన్నా  ఆయన కోలోప యాడు.    

 

ਬਹੁ ਿਖੁੁ ਪਾਇਆ ਿਜੂਾ ਭਾਇਆ ॥ 

దవ ందవ తవ ం రటకా ఆయనకనా  త్పేమ (భరవంుణ్ణ ిత్పేమంచడం, 

సి రించుకోవడం తరప  ఇతర్ ఆచారాలు) కార్ణంగా ఆయన చాలా బాధను 

అనుభవంచాడు.    

 

ਬਸਿਰ ਨ ਪਤਹਰੈ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਹਰੈ ॥ 

బటలిు ధరించన్న వా కి త తన శ్రీరాన్నా  రతావర్ణం యొకక  తీత్వతక 

గురిచేయడం ద్వవ రా రాత్త్మ మరియు రరలు బాధిసాతడు.           

 

ਮੋਤਨ ਤਵਗੂਿਾ ॥ ਤਕਉ ਜਾਗੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਸੂਿਾ ॥    

మౌన౦గా లీనమై, ఒకరు తపుప ద్వరి రటిపిోతారు (నీత్మమ౦తమైన మార్౦ా ను౦న). 

గురువు బోధనలు లేకండా అజాానపు న్నత్ద నుంన అతను ఎలా 

మేలక ంటాడు?               

 

ਪਗ ਉਪੇਿਾਣਾ ॥ ਅਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ॥ 

చెపుప లు లేకండా వెళ్ళు  వా కి త తన పాద్వలను గాయరర్చడం ద్వవ రా తన సవ ంత 

చరా్ ల  బాధరడాాడు.     

 

ਅਲੁ ਮਲੁ ਖਾਈ ਤਸਤਰ ਛਾਈ ਪਾਈ ॥ 

మురికిగా మగిలిపోయిన రటిన్న త్మన్న, బూనదను తలపై వసిరేరడు,            

 

ਮੂਰਤਖ ਅੰਧੈ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ 

అంధ మూరుుడు (అజాాన్న) తన గౌర్రన్నా  కోలోప యాడు.    
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ਤਵਣੁ ਨਾਵੈ ਤਕਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ ॥ 

దేవున్న న్నమముపై ధా్య నము లేకండా, ఆయన ఆసాథ న౦లో ఏదీ 

ఆమోది౦చబడు. 

 

ਰਹੈ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ॥ 

అర్ణా ంలో, శ్ి శాన్నలలో లేద్వ దహన సంసాక రాలలో న్నవసించవచుే ,      

 

ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣੈ ਤਫਤਰ ਪਛੁਿਾਣੀ ॥  

అలా౦టి ఆధా్య త్మి క త్గున ావా కి తకి దేవుణ్ణ ిత్రహ౦చడాన్నకి సరైన మార్౦ా తెలియు, 

చివరికి రశాే తాతరరడతాడు.     

 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ 

సతా  గురువును కలిసే రడు మాత్తమే శాంత్మన్న అనుభవసాతడు.             

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 

ఎ౦ుక౦టే ఆయన దేవున్న న్నమాన్నా  తన మనసు్ లో పొంురరుసాతడు కాబటి.ి 

 

ਨਾਨਕ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ॥ 

ఓ న్ననక్, దేవుడు తన కృరను త్రసాదించే రడు మాత్తమే గురువును 

కలుసాతడు.           

 

ਆਸ ਅੰਿੇਸੇ ਿੇ ਤਨਹਕੇਵਲੁ ਹਉਮੈ ਸਬਤਿ ਜਲਾਏ ॥੨॥ 

అపుప డు ఏ ర్కమైన ఆశ్లు మరియు ఆందోళనల  త్రభావతం కాకండా, 

గురువు మాటలను అనుసరించి, అతను తన అహాన్నా  కాలిే వేసాతడు.    

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਭਗਿ ਿੇਰੈ ਮਤਨ ਭਾਵਿੇ ਿਤਰ ਸੋਹਤਨ ਕੀਰਤਿ ਗਾਵਿੇ ॥         

ఓ' దేవుడా, మీ భకతలు మీ మనసు్ క త్ీత్మకర్మైనరరు. రరు మీ ఇంటి గుమి ం 

వదద అందంగా కన్నపిసాతరు, మీ త్రశ్ంసలను పాడతారు.            

 

ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰੇ ਿਤਰ ਿੋਅ ਨ ਲਹਨ ੀ ਧਾਵਿੇ ॥ 

ఓ న్ననక్, దేవున్న కృరను కోలోప యిన రరు, అతన్న ఆసాథ నంలో ఆత్శ్యాన్నా  

పొందరు మరియు లక్షా ం లేకండా త్మరుగుతూ ఉంటారు.       
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ਇਤਕ ਮੂਲੁ ਨ ਬੁਝਤਨ  ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਿਾ ਆਪੁ ਗਣਾਇਿੇ ॥  

కందరు తమ మూలాలను అర్ థం చేసుకోలేరు, మరియు ఎటవంటి ఆధా్య త్మి క 

యోరా త లేకండా, రరు తమను తాము గొరప రరు అన్న పిలుచుకంటారు.        

 

ਹਉ ਿਾਿੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹੋਤਰ ਉਿਮ ਜਾਤਿ ਸਿਾਇਿੇ ॥ 

ఓ' దేవుడా, ఇతరులు తాము ఉనా త సామాజిక హోద్వక చెందినరరిమన్న 

చెపుప కంటారు, నేను తకక వ సామాజిక హోద్వ కలిగిన రరు మాత్తమే.       

 

ਤਿਨ  ਮੰਗਾ ਤਜ ਿੁਝੈ ਤਧਆਇਿੇ ॥੯॥ 

నేను మమి లిా  ధా్య న్నంచిన రరి సాంరతాా న్నా  మాత్తమే కోరుునా్న ను.  

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                

 

ਕੂੜੁ ਰਾਜਾ ਕੂੜੁ ਪਰਜਾ ਕੂੜੁ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥      

ఈ త్రరంచం మొతతం ఒక మాంత్త్మకన చర్ా  వంటి త్భమ. ఈ అబదధ 

త్రరంచంలో, అబదధ (సవ లప కాలిక) రాజు, మరియు అబదధం అన్నా  అతన్న 

వష్యాలే.            

 

ਕੂੜੁ ਮੰਡਪ ਕੂੜੁ ਮਾੜੀ ਕੂੜੁ ਬੈਸਣਹਾਰੁ ॥ 

అబద్వధలు రాజభవన్నలు మరియు భవన్నలు మరియు రటిలో న్నవసించేరరు 

నశించేవ.  

 

ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਰੁਪਾ ਕੂੜੁ ਪੈਨ ਣਹਾਰੁ ॥ 

అబదధము బంగారు వెంన ఆభర్ణాలు, రటిన్న ధరించినరరు అబదధము. 

 

ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕਪੜੁ ਕੂੜੁ ਰੂਪੁ ਅਪਾਰੁ ॥ 

అబదధం శ్రీర్ం, అబదధం ుసుతలు మరియు త్భాంత్మ వరరీతమైన అందం.             

 

ਕੂੜੁ ਮੀਆ ਕੂੜੁ ਬੀਬੀ ਖਤਪ ਹੋਏ ਖਾਰੁ ॥      

భర్ త మరియు భార్ా  మధా  సంబంధం చాలా తకక వ కాలం ఉంటంది మరియు 

రరు తపుప డు సంఘర్ షణలలో వృధ్య చేసుకంటారు.       

 

ਕੂਤੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਤਵਸਤਰਆ ਕਰਿਾਰੁ ॥ 

అబుధలు అబద్వధ న్నా  త్పేమసాతరు మరియు రరి సృష్టకిర్ తను మర్చిపోతారు.     

 

ਤਕਸੁ ਨਾਤਲ ਕੀਚੈ ਿੋਸਿੀ ਸਭੁ ਜਗੁ ਚਲਣਹਾਰੁ ॥ 

త్రరంచం మొతతం తాతాక లికమైనపుప డు మనం ఎవరి  సేా హం చేయాలి?    
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ਕੂੜੁ ਤਮਠਾ ਕੂੜੁ ਮਾਤਖਉ ਕੂੜੁ ਡੋਬੇ ਪੂਰੁ ॥ 

మానవులక ఈ త్భాంత్మ త్రరంచం తేనెలా తీపిగా అన్నపిసుతంది మరియు అంుకే 

ఈ తపుప డు త్భమ అనేక మంది త్రజలను న్నశ్నం చేస్తంది.   

 

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਿੀ ਿੁਧੁ ਬਾਝੁ ਕੂੜੋ ਕੂੜੁ ॥੧॥ 

ఓ దేవుడా, న్ననక్ ఈ వనా పాన్నా  చేసాతడు, మీరు లేకండా, త్రత్మదీ పూరి తగా అబదధం 

మరియు త్భాంత్మ      

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                

 

ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਤਰਿੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ 

దేవుడు ఒకరి హృదయ౦లో న్నవసి౦చినపుప డు మాత్తమే సతా ౦ 

తెలుసుకంటాడు.   

 

ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਿਰੈ ਿਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥ 

అబదధపు మురికి తొలగించబడుుంది మరియు మనసు్  మరియు శ్రీర్ం 

ురాుణాల నుంన వముకి తన్న పొంద్వయి.  

 

ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਤਚ ਧਰੇ ਤਪਆਰੁ ॥ 

దేవున్నరటకా త్పేమ కలిగి ఉనా పుప డు మాత్తమే త్రరంచం గురించి న్నజం 

తెలుసుకంటాడు. 

 

ਨਾਉ ਸੁਤਣ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਿਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਿਆੁਰੁ ॥ 

దేవున్న న్నమము ను౦న వన్న మనసు్  స౦ ష్౦గా ఉ౦టంది; అపుప డు, ఒకరు 

త్రరంచ చికక ల నుంన సేవ చఛ ను పొంుతారు.  

     

ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥    

న్నజమైన జీవన వధ్యనం తెలిసినపుప డే సతా ము తెలుసుతంది.       

 

ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ ਸਾਤਧ ਕੈ ਤਵਤਚ ਿੇਇ ਕਰਿਾ ਬੀਉ ॥ 

పొల౦లా శ్రీరాన్నా  సిదధ౦ చేసూత , దేవున్న న్నమ స౦తాన్నన్నా  న్నటాడు.    

 

ਸਚੁ ਿਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਤਸਖ ਸਚੀ ਲੇਇ ॥   

గురువు నుంచి న్నజమైన బోధనలు స్వవ కరించినపుప డు మాత్తమే సతా ం 

తెలుసుతంది.          
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ਿਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਤਕਛੁ ਪੁੰਨੁ ਿਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥ 

ఇతర్ మానవులరటకా కన్నకర్౦ చూపి౦చడ౦, ద్వతృతవ ౦, దయ వ౦టి కన్నా  

రనులు చేయడ౦.        

 

ਸਚੁ ਿਾਂ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਿਮ ਿੀਰਤਥ ਕਰੇ ਤਨਵਾਸੁ ॥   

ఆతి  రవత్త మందిర్ంలో న్నవసించినపుప డు మాత్తమే ఒకరికి సతా ం 

తెలుసుతంది.    

 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁਤਛ ਕੈ ਬਤਹ ਰਹੈ ਕਰੇ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

సతా గురువు నుంచి బోధనలు పొంది, ఆయన అంతర్తా సవ భావంపై దృష్ట ి

కేంత్దీకరిసూత  ఉంటాడు.  

 

ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਿਾਰੂ ਪਾਪ ਕਿੈ ਧੋਇ ॥ 

దేవుడు అన్నా  రురి తలక రరిషాక ర్ం అవుతాడు; మరియు అన్నా  పాపాలు 

బయటక పోతాయి.   

 

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਿੀ ਤਜਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥ 

సతా ం (దేవుడు) తమ హృదయంలో న్నవసించే రరిన్న న్ననక్ వనయంగా 

కోరుకంటాడు.         

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਿਾਨੁ ਮਤਹੰਡਾ ਿਲੀ ਖਾਕੁ ਜੇ ਤਮਲੈ ਿ ਮਸਿਤਕ ਲਾਈਐ ॥ 

నేను కోరుకనే బహుమత్మ వనయం; నేను ద్వన్నన్న పొందితే, నేను చాలా 

అదృష్వింునన్న.   

      

ਕੂੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛਡੀਐ ਹੋਇ ਇਕ ਮਤਨ ਅਲਖੁ ਤਧਆਈਐ ॥ 

అబదధపు ురాశ్ను వనచిపెటి,ి అర్ థం కాన్న దేవున్నపై ఏకమనసు్   

ధా్య న్నంచంన.       

 

ਫਲੁ ਿੇਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ॥ 

మన౦ చేసే చర్ా లవలే, మన౦ పొ౦దే త్రత్మఫలాలు డిడా అలాగే ఉన్నా యి. 

 

ਜੇ ਹੋਵੈ ਪੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਿਾ ਧੂਤੜ ਤਿਨ ਾ ਿੀ ਪਾਈਐ ॥ 

ఒకవేళ అది ముందే న్నర్యిించబననటకాయితే, అపుప డు సాధువులక వనయంగా 

సేవ చేయాలి.      
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ਮਤਿ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ॥੧੦॥ 

మన రరిమత తెలివతేటల వలకా, న్నసావ ర్ థ సేవ యొకక  యోరా తలను మనం 

కోలోప తాము.          

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                

 

ਸਤਚ ਕਾਲੁ ਕੂੜੁ ਵਰਤਿਆ ਕਤਲ ਕਾਲਖ ਬੇਿਾਲ ॥ 

నీత్మమ౦తమైన జీవన౦ చాలా అరుుగా మారి౦ది, అబదధ౦ త్రత్మచోటా 

న్న౦నవు౦ట౦ది, కలియురంలో చేసిన పాపాలు, చెడుల కార్ణ౦గా త్రజలు 

దయాా లాకా  త్రవరి తసుతన్నా రు.      

 

ਬੀਉ ਬੀਤਜ ਪਤਿ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਤਕਉ ਉਗਵੈ ਿਾਤਲ ॥ 

నీత్మగా జీవంచినరరు (తమ మనసు్ లో నీత్మ బీజాన్నా  న్నటినరరు) 

గౌర్వత్రదంగా బయలుదేరారు. దవ ందవ తవ ంలో చీలిపోయిన రరి మనసు్ లో 

నీత్మ బీజం ఎలా మొలక్లతతరలు?      

 

ਜੇ ਇਕੁ ਹੋਇ ਿ ਉਗਵੈ ਰੁਿੀ ਹੂ ਰੁਤਿ ਹੋਇ ॥ 

మనసు్  దవ ందవ ంగా వనపోకపోతే మరియు ఉదయానేా  చలకాన్న మరియు 

త్రశాంతమైన రతావర్ణం వంటి సరైన రతావర్ణం ఉంటే దేవున్న రటకా త్పేమ 

బీజం మొలక్లుతుంది.     

 

ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗੁ ਨ ਸੋਇ ॥  

ఓ న్ననక్, ఉచిత చికిత్  లేకండా, మున వగ్సతం అందంగా ర్ంగు వేయబడు.   

   

ਭੈ ਤਵਤਚ ਖੁੰਤਬ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮੁ ਪਾਹੁ ਿਤਨ ਹੋਇ ॥ 

అలాగే, దేవున్న త్పేమలో మనసు్ ను న్నంరడాన్నకి, ఉచిత చికిత్  కోసం (మనసు్  

కోసం) కష్రిన రన్నచేయడం ద్వవ రా దేవున్న రటకా భయాన్నా  పెంపొందిసాతరు.   

 

ਨਾਨਕ ਭਗਿੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ 

ఓ న్ననక్, ఈ వధంగా మనసు్  దేవున్న త్పేమ  మరియు భకి త  న్నంన 

ఉనా పుప డు, అపుప డు ద్వన్నలో అబదధం గురించి ఆలోచన తలెతతు.             

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:        
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ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਿਇੁ ਰਾਜਾ ਮਹਿਾ ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਤਸਕਿਾਰੁ ॥     

(త్రరంచంలో రరిసిథులు ుర్ు ర్ంగా ఉన్నా యి, ురాశ్ మరియు పాపాలు 

రండూ రాజు మరియు అతన్న సహాయకనగా మారాయి, మరియు అబదధం త్రధ్యన 

కారా్ న్నరావ హకడు.          

 

ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਤਿ ਪੁਛੀਐ ਬਤਹ ਬਤਹ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥  

కామం రరి త్రధ్యన సలహాద్వరులాంటిది, రరు అతన్న సలహాను అడుగుతారు 

మరియు తరురత కలిసి డిరుే ంటారు, రరు త్రజలను మోసగించడాన్నకి వవధ 

మారాాలపై ఉదేదశ్పూర్వ కంగా ఉంటారు.     

 

ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਭਾਤਹ ਭਰੇ ਮੁਰਿਾਰੁ ॥ 

 జాానలేమవలన రరి అనుచరు అజాానూలు, లోకరంఛల అగిా   న్నంన, 

ఆధా్య త్మి కముగా చంరబడుట వలన రరు అజాానులు అవుతారు.     

 

ਤਗਆਨੀ ਨਚਤਹ ਵਾਜੇ ਵਾਵਤਹ ਰੂਪ ਕਰਤਹ ਸੀਗਾਰੁ ॥  

తెలివైనరరు అన్న పిలువబడేరరు, కేవలం నృతా ం చేసాతరు మరియు రరి 

సంగీత రయిద్వా లను రయిసాతరు, అందమైన అలంకర్ణల  తమను తాము 

అలంకరించుకంటారు.     

 

ਊਚੇ ਕੂਕਤਹ ਵਾਿਾ ਗਾਵਤਹ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

వీరుల రత యుద్వధలు మరియు ఇత్మహాసాల గురించి పాడేటపుప డు రరు బిరరా్గా 

అరుసాతరు.     

 

ਮੂਰਖ ਪੰਤਡਿ ਤਹਕਮਤਿ ਹਜੁਤਿ ਸੰਜੈ ਕਰਤਹ ਤਪਆਰੁ ॥    

తెలివతకక వ రంనులు, తెలివైన రదనలు మరియు ఉపాయాల ద్వవ రా 

త్రరంచ సంరదలను సేకరించడాన్నకి ఇష్రిడతారు.        

 

ਧਰਮੀ ਧਰਮੁ ਕਰਤਹ ਗਾਵਾਵਤਹ ਮੰਗਤਹ ਮੋਖ ਿਆੁਰੁ ॥           

నీత్మమ౦ులు త్రత్మగా దేవున్న ర్క్షణ కోస౦ అడరడ౦ ద్వవ రా తమ నీత్మన్న 

కోలోప తారు. 

 

ਜਿੀ ਸਿਾਵਤਹ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣਤਹ ਛਤਡ ਬਹਤਹ ਘਰ ਬਾਰੁ ॥ 

రరు తమను తాము త్బహి చారి అన్న పిలుచుకంటారు, మరియు తమ ఇళ కాను 

వనచిపెడతారు, కాన్న రరికి న్నజమైన జీవన వధ్యనం తెలియు.    

 

ਸਭੁ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੈ ਘਤਟ ਨ ਕੋਈ ਆਖੈ ॥ 

త్రత్మ ఒకక రూ తనను తాను రరిపూరిునగా పిలుచుకనేరరు; ఎవరూ తమను 

తాము అరరిపూరిులుగా చెపుప కోరు.        
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ਪਤਿ ਪਰਵਾਣਾ ਤਪਛੈ ਪਾਈਐ ਿਾ ਨਾਨਕ ਿੋਤਲਆ ਜਾਪੈ ॥੨॥ 

ఓ' న్ననక్, ఆ వా కి త దేవున్న ఆసాథ న౦లో పొ౦దబనన గౌర్రన్నకి వరుదధ౦గా తీరుప  

ఇవవ బననపుప డు మాత్తమే ఒక వా కి త న్నజమైన యోరా త తెలుసుకోబడతాడు.   

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు ద్వవ రా:                

 

ਵਿੀ ਸੁ ਵਜਤਗ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਇ ॥ 

ఓ న్ననక్, దేవుడు న్నర్యిించినది ఖచిే తంగా జరుగుుంది ఎంుకంటే అతను 

సవ యంగా ద్వన్నన్న చూసుతనా్న డు (త్రత్మదీ అతన్న ఆజ ాత్రకార్మే 

జరుగు ంది).         

 

ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਿਾ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਇ ॥ 

త్రత్మ ఒకక రూ తమ కోరికలక అనుగుణంగా రనులు చేయడాన్నకి గొరప  

త్రయతాా లు చేసాతరు, కానీ సృష్టకిర్ త చేసేది మాత్తమే జరుగుుంది.     

 

ਅਗੈ ਜਾਤਿ ਨ ਜੋਰੁ ਹੈ ਅਗੈ ਜੀਉ ਨਵੇ ॥ 

దేవున్న ఆసాథ న౦లో సామాజిక హోద్వ, అధికార్౦ అ౦టే ఏమీ కాు, ఎ౦ుక౦టే 

అకక డ పూరి తగా త్కతత వా కతల  వా వహరి౦చాలి్  ఉ౦ట౦ది. (ఎవరి హోద్వక 

త్రభావతం కారు)  

 

ਤਜਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤਿ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇਇ ॥੩॥         

ఆ కదిదమ౦ది మాత్తమే మ౦చిరరు లేద్వ సుాణవ౦ులుగా 

రరిరణ్ణ౦చబడతారు, రరు దేవున్న ఆసాథ న౦లో తమ వృతాత ౦తాన్నా  

రరిశీలి౦చినపుప డు రరికి గౌర్వ౦ లభిసుతంది. 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਧੁਤਰ ਕਰਮੁ ਤਜਨਾ ਕਉ ਿੁਧੁ ਪਾਇਆ ਿਾ ਤਿਨੀ ਖਸਮੁ ਤਧਆਇਆ ॥            

ఓ దేవుడా, త్పేమపూర్వ క భకి త  న్ననుా  ధా్య న్నంచిన రరు మాత్తమే, అంత 

ముంుగా న్నర్యిించబనన రరు మాత్తమే.               

 

ਏਨਾ ਜੰਿਾ ਕੈ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਿੁਧੁ ਵੇਕੀ ਜਗਿੁ ਉਪਾਇਆ ॥       

ఈ మానవుల శ్కి తలో ఏదీ లేు; వభినా  సామరాథ ా లు మరియు అభిరుచులు 

కలిగిన వా కతల  మీరు ఈ త్రరంచాన్నా  సృష్టంిచారు.          
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ਇਕਨਾ ਨੋ ਿੂੰ ਮੇਤਲ ਲੈਤਹ ਇਤਕ ਆਪਹੁ ਿੁਧੁ ਖੁਆਇਆ ॥ 

కన్నా , మీరు మీ  ఐకా ం అవుతారు, ఇంకందరిన్న, మీరు తపుప ద్వరి రటిసిాత రు. 

 

ਗੁਰ ਤਕਰਪਾ ਿੇ ਜਾਤਣਆ ਤਜਥੈ ਿੁਧੁ ਆਪੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥ 

మీక మీరే వెలకానంచిన వా కి త గురువు కృర ద్వవ రా మమి లిా  త్రహంచాడు.          

 

ਸਹਜੇ ਹੀ ਸਤਚ ਸਮਾਇਆ ॥੧੧॥ 

అతను మీలో అసప ష్ంిగా వలీనం చేయబడాాడు.             

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                            

 

ਿਖੁੁ ਿਾਰੂ ਸੁਖੁ ਰੋਗੁ ਭਇਆ ਜਾ ਸੁਖੁ ਿਾਤਮ ਨ ਹੋਈ ॥ 

ఓ దేవుడా, మీ ఈ త్రరంచం ఎంత వంతగా ఉంది, ఇకక డ బాధ న్నరర్ణ 

అవుుంది, మరియు ఆనందం ఒక రురి తగా మారుుంది. ఆనందం ఉనా చోట 

ుుఃఖం ఉండు.  

 

ਿੂੰ ਕਰਿਾ ਕਰਣਾ ਮੈ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਰੀ ਨ ਹੋਈ ॥੧॥  

ఓ' దేవుడా, మీరే త్రత్మద్వన్నకీ సృష్టకిర్ త మరియు అనీా  చేసేరరు, నేను ఏమీ కాు. 

నేను త్రయత్మా ంచినరప టికీ, ఏమీ జర్రు.   

    

ਬਤਲਹਾਰੀ ਕੁਿਰਤਿ ਵਤਸਆ ॥ 

ఓ' అన్నా  వత్క సృష్టకిర్ త, నేను మీక అంకితం అవుునా్న ను.  

 

ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਈ ਲਤਖਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥      

మీ రరిములు తెలుసుకోబడవు.           

 

ਜਾਤਿ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਮਤਹ ਜਾਿਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਤਰ ਰਤਹਆ ॥    

మీ వెలుగు వశ్వ మంతట రా పించి ఉంటంది, మరియు మీరు అన్నా  జీవులలో 

కాంత్మగా చూడబడతారు. మీ సర్వ శ్కి త మొతతం మీ మీద త్రవరి తస్తంది.              

 

ਿੂੰ ਸਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਤਸਫਤਿ ਸੁਆਤਲਹ ਹ੍ਉ ਤਜਤਨ ਕੀਿੀ ਸੋ ਪਾਤਰ ਪਇਆ ॥ 

ఓ' దేవుడా, మీరే సతా  గురువు; మీ త్రశ్ంసలు చాలా అందంగా ఉన్నా యి. మీ 

త్రశ్ంసలు పాడుకనే వా కి త త్రరంచ ురాుణాల సముత్దం అంతటా 

మోయబడాాడు.           
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਰਿੇ ਕੀਆ ਬਾਿਾ ਜੋ ਤਕਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਕਤਰ ਰਤਹਆ ॥੨॥ 

ఓ న్ననక్, సృష్టకిర్ త యొకక  త్రశ్ంసలను పాడంన; అతను ఏమ 

చేయాలనుకంటన్నా డో, అతను అదే చేసుతనా్న డు.    

 

ਮਃ ੨ ॥ 

 ో కాకం, రండవ గురువు:                               

 

ਜੋਗ ਸਬਿੰ ਤਗਆਨ ਸਬਿੰ ਬੇਿ ਸਬਿੰ ਬਰਾਹਮਣਹ ॥ 

ఒక యోగి యొకక  న్నజమైన కర్ తవా ం దైవక జాాన్నన్నా  పొందడం, మరియు ఒక 

త్బాహి ణున (హందూ పూజారి) యొకక  కర్ తవా ం వేద్వవగాలను అధా యనం 

చేయంన మరియు త్రత్మబింబించడం.       

 

ਖਿਰੀ ਸਬਿੰ ਸੂਰ ਸਬਿੰ ਸੂਿਰ ਸਬਿੰ ਪਰਾ ਤਕਰਿਹ ॥ 

యుదధభూమలో ధైరా్ ంగా పోరాడడమే క్షత్త్మయున కర్ తవా ం, శూత్ుల కర్ తవా ం 

ఇతరులక సేవ చేయడమే.      

 

ਸਰਬ ਸਬਿੰ ਏਕ ਸਬਿੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਉ ॥੩॥ 

కానీ అందరి కర్ తవా ం దేవున్న న్నమాన్నా  ధా్య న్నంచడమే. న్ననక్ ఈ ర్హసా ం 

తెలిసిన వా కి త యొకక  సేవకడు ఎంుకంటే అతను న్నష్క లి ష్మైన దేవున్న 

త్రత్మరూరం.    

 

ਮਃ ੨ ॥ 

 ో కాకం, రండవ గురువు:                

 

ਏਕ ਤਕਰਸਨੰ ਸਰਬ ਿੇਵਾ ਿੇਵ ਿੇਵਾ ਿ ਆਿਮਾ ॥           

ఒకే దేవుడు అన్నా  దేవతలక సరోవ నా త ఆతి .                     

 

ਆਿਮਾ ਬਾਸੁਿੇਵਤਸੵਿ ਜੇ ਕ ੋਜਾਣੈ ਭੇਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਿਾ ਕਾ ਿਾਸੁ ਹੈ ਸੋਈ ਤਨਰੰਜਨ ਿੇਉ ॥੪॥ 

ఆతేి  దేవుడు, ఆయన న్నష్క లి ష్ దేవున్న త్రత్మరూరం మరియు న్ననక్ అతన్నకి 

సేవకడు అనే ర్హసాా న్నా  అర్ థం చేసుకనా  వా కి త.           

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు: 

 

ਕੁੰਭੇ ਬਧਾ ਜਲੁ ਰਹੈ ਜਲ ਤਬਨੁ ਕੁੰਭੁ ਨ ਹੋਇ ॥   

నీరు పిచే ్ లోరల రరిమతం చేయబననటేకా, కానీ నీరు లేకండా, పిచే ్ 

ఏర్ప డలేు.           
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ਤਗਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥   

అలాగే దైవజాానం ద్వవ రా మనసు్ ను ురాుణాలక దూర్ంగా ఉంచుతారు, కాన్న 

గురువు బోధనలు లేకండా దైవజాాన్నన్నా  పొందలేరు.      

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਪਤੜਆ ਹੋਵੈ ਗੁਨਹਗਾਰੁ ਿਾ ਓਮੀ ਸਾਧੁ ਨ ਮਾਰੀਐ ॥ 

వదా్వ వంుడు పాపి అయితే శిక్షక లోనవుతాడు, కానీ ఒక పుణాా ుి డు 

న్నర్క్షరాసుా డు అయినరప టికీ, శిక్షంచబడడు.      

 

ਜੇਹਾ ਘਾਲੇ ਘਾਲਣਾ ਿੇਵੇਹੋ ਨਾਉ ਪਚਾਰੀਐ ॥ 

చేసిన రనుల మాదిరిగానే, ఒకరు పొందే ఖాా త్మ డిడా అలాగే ఉంటంది. 

 

ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਐ ਤਜਿੁ ਿਰਗਹ ਗਇਆ ਹਾਰੀਐ ॥ 

కాబటి ిఅలా౦టి ఆట ఆడక౦డా ఉ౦డ౦న, అది దేవున్న ఆసాథ న౦లో మానవ 

జని ఆటను కోలోప యలా చేసుతంది.          

 

ਪਤੜਆ ਅਿੈ ਓਮੀਆ ਵੀਚਾਰੁ ਅਗੈ ਵੀਚਾਰੀਐ ॥ 

వదా్వ వంులు, న్నర్క్షరాసుా ల వృతాత ౦తాలు దేవున్న ఆసాథ న౦లో తీరుప  

ఇవవ బడతాయి.  

 

ਮੁਤਹ ਚਲੈ ਸੁ ਅਗੈ ਮਾਰੀਐ ॥੧੨॥ 

గురువు బోధనలను అనుసరించడాన్నకి బులు, మొంనగా తన మనసు్ ను 

అనుసరించే వా కి త దేవున్న ఆసాథ నంలో శిక్షంచబడతాడు.               

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు ద్వవ రా:                                         

 

ਨਾਨਕ ਮੇਰੁ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕੁ ਰਥੁ ਇਕੁ ਰਥਵਾਹੁ ॥ 

అన్నా  జాులలో అుా నా తమైన మానవ శ్రీర్మైన ఓ న్ననక్ క ర్థం (నైత్మక 

వలువలు) మరియు ర్థకర్ త (మార్దారి్ క సూత్తాలు) ఉన్నా యి.  

 

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਫੇਤਰ ਵਟਾਈਅਤਹ ਤਗਆਨੀ ਬੁਝਤਹ ਿਾਤਹ ॥                  

త్రత్మ యురంలో ఈ వలువలు మరియు మార్దారి్ క సూత్తాలు మారుతూ 

ఉంటాయి; కేవలం జాానులు మాత్తమే దీన్నన్న అర్ థం చేసుకంటారు. 
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ਸਿਜੁਤਗ ਰਥੁ ਸੰਿੋਖ ਕਾ ਧਰਮੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ 

సతా యురంలో తృపిత ర్థం (నైత్మక వలువ) మరియు నీత్మ ర్థకర్ త (మార్దారి్ క 

సూత్తం). 

 

ਿਰੇਿੈ ਰਥੁ ਜਿੈ ਕਾ ਜੋਰੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ 

త్తేతా యురంలో త్బహి చరా్ ం ర్థమై ర్థాన్నా  శ్కి తవంతం చేసుతంది. 

 

ਿਆੁਪੁਤਰ ਰਥੁ ਿਪੈ ਕਾ ਸਿੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥ 

ద్వవ రర్ యురంలో తరసు్  ర్థము మరియు ఉనా త నైత్మక సవ భావం ర్థకర్ త. 

 

ਕਲਜੁਤਗ ਰਥੁ ਅਗਤਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗੈ ਰਥਵਾਹੁ ॥੧॥ 

కలియురంలో, లోక సంరద మరియు శ్కి త కోసం కోరికల అగిా  ర్థకర్ త యొకక  

ర్థం మరియు అబదధం అవుుంది. 

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇਿੰਬਰੁ ਸੁਆਮੀ ਸਚ ਮਤਹ ਆਛੈ ਸਾਤਚ ਰਹੇ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਸਤਚ ਸਮਾਵੈ ॥ 

సామవేదము (సాత్ జగ్ లో) త్రరంచ గురువును (దేవుడు) సతా ంబ్ అన్న 

పిలిచేరరు. ఆ యురంలో, త్రత్మ ఒకక రూ సతాా న్నా  కోరుకన్నా రు, సతాా న్నకి 

కటిబన, నీత్మవంతంగా జీవంచారు. 

 

ਤਰਗੁ ਕਹੈ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਿੇਵਾ ਮਤਹ ਸੂਰੁ ॥ 

ఋగేవ దం (త్తేతా యురంలో) దేవుడు త్రత్మచోటా మరియు దేవతల మధా  

రా పిసుతనా్న డన్న,  శీ రారామచంత్ున్న పేరు సూరుా న్నవలె త్రకాశిసుతనా అతా ంత 

ఉనా తమైనదన్న చెబుుంది.  

 

ਨਾਇ ਲਇਐ ਪਰਾਛਿ ਜਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਿਉ ਮੋਖੰਿਰੁ ਪਾਤਹ ॥ 

ఓ' న్ననక్, (ఋగేవ దం త్రకార్ం),  శీ రారామచంత్ున్న న్నమాన్నా  జపించడం ద్వవ రా 

అన్నా  పాపాలు న్నశ్నమై, అపుప డు మన్నష్ట మోక్షాన్నా  సాధిసాతడు.  

 

ਜੁਜ ਮਤਹ ਜਤੋਰ ਛਲੀ ਚੰਿਰਾਵਤਲ ਕਾਨ  ਤਕਰਸਨੁ ਜਾਿਮੁ ਭਇਆ ॥                                 

(ద్వవ రర్యురంలో) లోకయజమాన్న యాదవ తెరక చెందిన శీ రాకృషి్టనగా 

పిలిచేరడనీ, అతడు తన దివా శ్కి త చేత యువరాణ్ణ చంత్ద్వవళిన్న మోసగించాడన్న 

యజు్ వేుడు చెబుునా్న డు. 
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ਪਾਰਜਾਿੁ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤਬੰਿਰਾਬਨ ਮਤਹ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥ 

అతను తన గోపి (మహళ్త భకతడు) కోసం రరాజత్ అనే పౌరాణ్ణక కోరికను నెర్వేరేే  

చెటిను తీసుకవచిే  బృంద్వవనంలో ఉంచాడు.  

 

ਕਤਲ ਮਤਹ ਬੇਿ ੁਅਥਰਬਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਿਾਈ ਅਲਹੁ ਭਇਆ ॥ 

ఆతర్వ  వేదము, అథర్వ  యురయురంలో త్రముఖమైంది; అలాకా హ్ దేవున్న పేరుగా 

మారాడు. 

 

ਨੀਲ ਬਸਿਰ ਲੇ ਕਪੜੇ ਪਤਹਰੇ ਿੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲੁ ਕੀਆ ॥ 

టరుక లు మరియు రఠానుకా అధికారాన్నా  స్వవ కరించారు మరియు రరు నీలం 

ుసుతలు ధరించడం త్పార్ంభించారు. 

 

ਚਾਰੇ ਵੇਿ ਹੋਏ ਸਤਚਆਰ ॥ 

ఈ వధంగా న్నలుగు వేద్వలనీా  తమ కాలాన్నకి అనుగుణంగా తమ సతాా న్నా  

చెపుప కంటాయి.    

 

ਪੜਤਹ ਗੁਣਤਹ ਤਿਨ  ਚਾਰ ਵੀਚਾਰ ॥               

ఈ వేద్వవగాలను చదవడం ద్వవ రా, త్రత్మబింబించడం ద్వవ రా, త్రజలు తమ 

మనసు్ లో మంచి ఆలోచనలను అభివృదిధ చేసుకన్నా రు. 

 

ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਕਤਰ ਨੀਚੁ ਸਿਾਏ ॥ ਿਉ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਿਰੁ ਪਾਏ ॥੨॥ 

కానీ, ఓ న్ననక్, దేవున్న త్పేమపూర్వ క ఆరాధన చేసి మరియు వనయంగా ఉండే 

రడు మాత్తమే వముకి తన్న పొంుతాడు. 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਸਤਿਗੁਰ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਰਆ ਤਜਿੁ ਤਮਤਲਐ ਖਸਮੁ ਸਮਾਤਲਆ ॥ 

నేను న్న జీవతాన్నా  సతా  గురువుక అంకితం చేసుతనా్న ను; ఎవరిన్న 

కలుసుకోవడం కోసం నేను దేవునన్న ఆదరించడాన్నకి వచేా ను.  

 

ਤਜਤਨ ਕਤਰ ਉਪਿੇਸੁ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਿੀਆ ਇਨ ੀ ਨੇਿਰੀ ਜਗਿੁ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥ 

న్న దృష్టలిో దైవక జాాన్నన్నా  ఉంచి చేసినటకా, తన బోధనల ద్వవ రా న్న మనసు్ ను 

త్రకాశింరచేసిన సతా  గురువు, ద్వన్న ద్వవ రా నేను త్రరంచం గురించి సతాా న్నా  

చూసాతను.  
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ਖਸਮੁ ਛੋਤਡ ਿਜੂੈ ਲਗੇ ਡੁਬੇ ਸੇ ਵਣਜਾਤਰਆ ॥ 

తమ సతా  గురువును వనచిపెటి,ి మరొకరి  అుకక పోయరరు, ురాుణాల 

యొకక  త్రరంచ సముత్దంలో మున్నగిపోతారు. 

 

ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਤਹਥਾ ਤਵਰਲੈ ਤਕਨੈ ਵੀਚਾਤਰਆ ॥ 

సతా  గురువు ఓడ లాంటిరడు అన్న కదిదమంది మాత్తమే త్రహ౦చారు 

(లోకురాుణాల సముత్ద౦ మీుగా మనలిా  తీసుకవెళు డ౦) 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪਾ ਪਾਤਰ ਉਿਾਤਰਆ ॥੧੩॥ 

ఆయన కృరను అనుత్రహసూత , ురాుణాల త్పారంచిక సముత్ద్వన్నా  ద్వటడాన్నకి 

న్నక సహాయరడాాడు. 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਤਸੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਿੀਰਘ ਅਤਿ ਮੁਚੁ ॥ 

సిమి ల్స చెటి నేరుగా బాణంలా ఉంటంది; ఇది చాలా పొడవుగా మరియు చాలా 

వెడలుప గా ఉంటంది. 

 

ਓਇ ਤਜ ਆਵਤਹ ਆਸ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਤਨਰਾਸੇ ਤਕਿੁ ॥ 

కానీ ద్వన్న రండు త్మన్నలనే ఆశ్  వచిే  ద్వన్నపై డిరుే నా  రక్షులు, అవ 

ఎంుక న్నరాశ్  బయలుదేరుతాయి?  

 

ਫਲ ਤਫਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਤਮ ਨ ਆਵਤਹ ਪਿ ॥ 

దీన్న రండుకా రుచిలేన్నవ కాబటి,ి పువువ లు వకార్ంగా ఉంటాయి, మరియు ఆకలు 

న్నరురయోరంగా ఉంటాయి. 

 

ਤਮਠਿੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਤਗਆਈਆ ਿਿੁ ॥ 

(అదే వధంగా మాధుర్ా ం, వనయం లేకండా గొరప తన్నన్నా  త్రదరిి ంచడం వలకా 

ఉరయోరం ఉండు). ఓ న్ననక్, వనయం  మాధుర్ా ం యొకక  న్నణా త అన్నా  

సుగుణాల యొకక  సారాంశ్ం. 

 

ਸਭੁ ਕੋ ਤਨਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਤਨਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥ 

త్రత్మ ఒకక రూ ఇతరుల కోసం కాకండా ఒకరి సావ ర్ థం కోసం వంగి ఉంటారు.  
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ਧਤਰ ਿਾਰਾਜੂ ਿੋਲੀਐ ਤਨਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥ 

ఏదైన్న తూన్నక పై ఉంచినపుప డు, తకక వగా ఉనా  వైపు బరువుగా 

రరిరణ్ణంచబడుుందన్న మనం రమన్నంచాలి (అదేవధంగా, వనయాన్నా  

చూపించే వా కి త మంచి వా కి తగా రరిరణ్ణంచబడతాడన్న) 

 

ਅਪਰਾਧੀ ਿਣੂਾ ਤਨਵੈ ਜੋ ਹੰਿਾ ਤਮਰਗਾਤਹ ॥ 

జింక వేటగానలా ఒక పాపి తన సావ ర్ థ త్రయోజనం కోసం రటింిపుగా వంగి 

ఉంటాడు. 

 

ਸੀਤਸ ਤਨਵਾਇਐ ਤਕਆ ਥੀਐ ਜਾ ਤਰਿੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਤਹ ॥੧॥ 

కానీ హృదయం అబదధం మరియు మోసం  న్నంన ఉంటే ఒకరి తల వంచడం 

ద్వవ రా వనయాన్నా  చూపించడం ద్వవ రా ఏమ సాధించరలం. 

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਪਤੜ ਪੁਸਿਕ ਸੰਤਧਆ ਬਾਿੰ ॥ 

ఒక రంనట్ రవత్త పుసతకాలను చదివ, రోజురరీ త్పార్ థనలు చేసాతడు, ఆపై చర్ే లో 

పాలాంటాడు.   

 

ਤਸਲ ਪੂਜਤਸ ਬਗੁਲ ਸਮਾਧੰ ॥   

అతను రాళు ను ఆరాధిసాతడు మరియు తరురత సమాధిలో ఉనా టకా నటిసూత  

కంరలా డిరుే ంటాడు.      

 

ਮੁਤਖ ਝੂਠ ਤਬਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ॥  

అబద్వధ న్నా  ఉచే రి౦చి, అ౦దమైన ఆభర్ణాలాకా  తన అబద్వధ లను 

అల౦కరి౦చుకంటాడు, 

 

ਿਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਤਬਚਾਰੰ ॥ 

ఆయన గాయత్త్మ మంత్తంలోన్న మూడు రంకతలను రోజుక మూడుసారుకా 

చువుతాడు.   

 

ਗਤਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕੁ ਤਲਲਾਟੰ ॥ 

అతన్న మెడచుటి్ట జరమాల ఉంది, మరియు అతన్న నుుటిపై త్మలక్-రవత్త 

గురుత ఉంది;         
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ਿਇੁ ਧੋਿੀ ਬਸਿਰ ਕਪਾਟੰ ॥ 

అతను ఎలకాపుప డూ రండు నడుము ుసుతలను ఉంచుతాడు మరియు త్పార్ థన 

చేసేటపుప డు తలపై తలపాగా ధరిసాతడు.       

 

ਜੇ ਜਾਣਤਸ ਬਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥ 

కానీ ఆయన దైవక రనులు (దేవున్న సుతత్మ) తెలిసేత              

 

ਸਤਭ ਫੋਕਟ ਤਨਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥ 

అపుప డు ఈ నమి కాలు, ఆచారాలు అనీా  వా ర్ థమన్న అతను ఖచిే తంగా 

త్రహసాతడు.  

 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਉ ਤਧਆਵੈ ॥ 

ఓ న్ననక్, పూరిత వశావ సం  దేవుణ్ణ ిధా్య న్నంచంన.        

 

ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੈ ॥੨॥ 

సతా గురువు బోధనలు లేకండా, ఎవరూ సరైన మారాాన్నా  కనుగొనరు.   

          

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਕਪੜੁ ਰੂਪੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਤਡ ਿਨੁੀਆ ਅੰਿਤਰ ਜਾਵਣਾ ॥ 

అందమైన శ్రీరాన్నా  ఇకక డ వదిలి త్రరంచం నుంన ఒకరు 

బయలుదేరుతారు.        

 

ਮੰਿਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਿਾ ਪਾਵਣਾ ॥ 

తన మంచి చెడు రనుల రరా్ వసాన్నలను అతను భరిసాతడు.                 

 

ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਤਨ ਭਾਵਿੇ ਰਾਤਹ ਭੀੜੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ॥ 

తన కోరికల త్రకార్ం జీవతాన్నా  రనపిన వా కి త (ఇతరులక ఎంత బాధ కలిగించాడో 

రటింిచుకోకండా తన కోరికల త్రకార్ం ఆదేశాలు జారీ చేశాడు), ఇకపై ఇరుకైన 

మార్ంా ద్వవ రా నొకక బననటకా అటవంటి హంసలను భరించాలి్  ఉంటంది.   

 

ਨੰਗਾ ਿੋਜਤਕ ਚਾਤਲਆ ਿਾ ਤਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ॥ 

అతన్న పారపు రనులు బహర్తామైనపుప డు, అతను బాధరడుునా పుప డు చాలా 

భయంకర్ంగా కన్నపిసాతడు. 

 

ਕਤਰ ਅਉਗਣ ਪਛੋਿਾਵਣਾ ॥੧੪॥   

అపుప డు, అతను చేసిన పాపాలక చింత్మసాతడు.             
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ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਿਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਿੋਖੁ ਸੂਿੁ ਜਿੁ ਗੰਿੀ ਸਿੁ ਵਟ ੁ॥   

ఓ' రంనుడా, రత్మతకి బులుగా కరుణ  తయారు చేయబనన ఒక జానేయో 

(రవత్త తీర) సంతృపిత యొకక  ద్వరాలను, త్బహి చర్ా ం యొకక  మునలను 

మరియు ఉనా త నైత్మక సవ భావం యొకక  మలుపులను ఉరయోగించి చేసారు    

 

ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਿ ਪਾਡੇ ਘਿੁ ॥ 

ఆతి క ఉరయోరరడే న్నజమైన రవత్త ద్వర్మే; మీ వదద ఉంటే, అపుప డు న్న 

మెడ చుటి్ట ఉంచంన.         

 

ਨਾ ਏਹੁ ਿੁਟੈ ਨ ਮਲੁ ਲਗੈ ਨਾ ਏਹੁ ਜਲੈ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ఎంుకంటే అటవంటి జానేయో (రవత్త ద్వర్ం) వచిఛ నా ం కాు, మురికిగా 

మార్ు, లేద్వ కాలిపోుంది, మరియు ఎనా డూ కోలోప ు. 

 

ਧੰਨੁ ਸੁ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਤਲ ਚਲੇ ਪਾਇ ॥ 

ఓ' న్ననక్, అటవంటి జానేయో (రవత్త ద్వర్ం) ధరించి ఈ త్రరంచం నుంన 

బయలుదేరే వా కి త ఆశీర్వ దించబడాాడు. 

 

ਚਉਕਤੜ ਮੁਤਲ ਅਣਾਇਆ ਬਤਹ ਚਉਕੈ ਪਾਇਆ ॥ 

ఓ' రంనుడా, మీరు ఈ ద్వరాన్నా  న్నలుగు పైసలక కన్నా రు, మరియు హోస్ ి

యొకక  వంటరదిలో డిరుే న్న, మీరు అతన్న మెడచుటి్ట ఉంచారు. 

 

ਤਸਖਾ ਕੰਤਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰੁ ਬਰਾਹਮਣੁ ਤਥਆ ॥     

అపుప డు మీరు అతన్న చెవలో గుసగుసలాడంన, ఇరప టి నుంన త్బాహి ణుడైన 

అతను తన గురువు అయాా డు. 

 

ਓਹੁ ਮੁਆ ਓਹੁ ਝਤੜ ਪਇਆ ਵੇਿਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥ 

కానీ ఆ వా కి త చన్నపోయినపుప డు, రవత్త ద్వర్౦ కాలిపోయి, ఆ వా కి త ద్వర్౦ లేక౦డా 

దేవున్న ఆసాథ న౦లోకి వెళ్తతడు.        

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:          
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ਲਖ ਚੋਰੀਆ ਲਖ ਜਾਰੀਆ ਲਖ ਕੂੜੀਆ ਲਖ ਗਾਤਲ ॥ 

మానవులు వేలాది దొంరతన్నలు, వేలాది వా భిచార్ చర్ా లు, వేలాది అబద్వధలు, 

వేలాది మాటల ురివ న్నయోగాన్నకి పాలప డతారు.                  

 

ਲਖ ਠਗੀਆ ਪਤਹਨਾਮੀਆ ਰਾਤਿ ਤਿਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ॥ 

రాత్త్మ, రరలు, రరు తమ  టి మానవులపై వేలాది మోసాలు మరియు చెడు 

రనులను ఆచరిసుతన్నా రు.      

 

ਿਗੁ ਕਪਾਹਹੁ ਕਿੀਐ ਬਾਮਹਹ੍ਣੁ ਵਟੇ ਆਇ ॥ 

అయిన్న ఒక త్బాహి ణుడు ఇంటికి వచిే నపుప డు, రత్మత నుంన ఒక ద్వరాన్నా  

తీసాడు,  

 

ਕੁਤਹ ਬਕਰਾ ਤਰੰਤਨ  ਖਾਇਆ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਇ ॥ 

అపుప డు ఒక మేకను చంపి, వంన అందరూ త్మంటారు; అందరూ 'రవత్త తంు 

ధరించారు' అన్న చెపాప రు.   

 

ਹੋਇ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ ਭੀ ਤਫਤਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰੁ ॥ 

ఈ ద్వర్ం అరిగిపోయినపుప డు, అది వసిరివేయబడుుంది, మరియు ద్వన్న 

 సాథ నంలో మరొకటి ఉంచుుంది.                   

 

ਨਾਨਕ ਿਗੁ ਨ ਿੁਟਈ ਜੇ ਿਤਗ ਹੋਵੈ ਜੋਰੁ ॥੨॥ 

ఓ న్ననక్, ఆధా్య త్మి క బలం (కరుణ, సంతృపిత మరియు ఉనా త నైత్మక సవ భావం) 

ఉంటే ద్వర్ం ఎరప టికీ వచిఛ నా ం కాు.                          

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਨਾਇ ਮੰਤਨਐ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਿੁ ॥ 

దేవున్న సుతత్మ న్న౦నవు౦డడ౦ న్నజ౦గా రవత్తమైన ద్వర్౦ కాబటి ిమన హృదయాలోకా  

ఆయన న్నమాన్నా  త్రత్మష్ట౦ిచినపుప డు మాత్తమే మనక దేవున్న ఆసాథ న౦లో 

గౌర్వ౦ లభిసుత౦ది.  

 

ਿਰਗਹ ਅੰਿਤਰ ਪਾਈਐ ਿਗੁ ਨ ਿੂਟਤਸ ਪੂਿ ॥੩॥ 

అలా౦టి రవత్తమైన ద్వరాన్నా  ధరి౦చడ౦ ద్వవ రా దేవున్న ఆసాథ న౦లో గౌర్వ౦ 

పొ౦ుతాడు, అలా౦టి జన్నయో (రవత్త ద్వర్౦) ఎనా డూ వచిఛ నా ౦ కాు.    

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         
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ਿਗੁ ਨ ਇੰਿਰੀ ਿਗੁ ਨ ਨਾਰੀ ॥ 

రంనుడు సవ యంగా తన ఇంత్దియాల చుటి్ట ద్వరాన్నా  ధరించడు, రటిన్న 

ురాుణాల నుంన న్నరోధించడాన్నకి, గ్స్వతకి జన్నయో (రవత్త ద్వర్ం) లేు. 

 

ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੈ ਤਨਿ ਿਾੜੀ ॥ 

త్రత్మరోజూ, త్రజలు పాపాలక పాలప డతారు మరియు అవమాన్నంచబడతారు. 

 

ਿਗੁ ਨ ਪੈਰੀ ਿਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥ 

పాద్వలక చెడు త్రదేశాలక వెళ కాకండా న్నరోధించడాన్నకి రవత్త ద్వర్ం లేు, 

మరియు చెడు చర్ా లక పాలప డకండా న్నరోధించడాన్నకి చేులక రవత్త 

ద్వర్ం ఉండు.             

 

ਿਗੁ ਨ ਤਜਹਵਾ ਿਗੁ ਨ ਅਖੀ ॥ 

అరరును న్నరోధించడాన్నకి న్నలుకక రవత్త ద్వర్ం లేు మరియు చెడు 

ఉదేదశా్ ం  చూడటం ఆరడాన్నకి కళు క రవత్త ద్వర్ం లేు.                     

 

ਵੇਿਗਾ ਆਪੇ ਵਿੈ ॥ ਵਤਟ ਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਘਿੈ ॥ 

రంనుడు సవ యంగా నైత్మక న్నత్రహం లేకండా త్మరుగుునా రప టికీ, అతను 

ఇతరులపై ద్వరాలను తయారు చేసాతడు మరియు ఉంచుతాడు.      

 

ਲੈ ਭਾਤੜ ਕਰੇ ਵੀਆਹੁ ॥ 

అతడు వరహాలు చేయడం కర్క పేమెంట్ తీసుకంటాడు; 

 

ਕਤਿ ਕਾਗਲੁ ਿਸੇ ਰਾਹੁ ॥ 

రరి జాతకాలను చువుతూ, అతను రరికి మారాాన్నా  చూపిసాతడు 

(మంరళకర్మైన రోజులు). 

 

ਸੁਤਣ ਵੇਖਹੁ ਲੋਕਾ ਏਹੁ ਤਵਡਾਣੁ ॥ 

ఓ' త్రజలారా, ఈ ఆశ్ే ర్ా కర్మైన న్నటకాన్న చూడంన మరియు వనంన, 

 

ਮਤਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥ 

ఆయన (రంనుడు) మానసిక అంధుడు (ఆధా్య త్మి కఅజాాన్న) అయినరప టికీ, 

తనను తాను జాాన్న అన్న పిలుచుకంటాడు.         

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 
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ਸਾਤਹਬੁ ਹੋਇ ਿਇਆਲੁ ਤਕਰਪਾ ਕਰੇ ਿਾ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਇਸੀ ॥ 

గురుదేవులు దయను చూపి, ఎవరిమీదనైన్న దయను  చూపితే, ఆయన తనను 

సం ష్రరిచే ఆ రన్నన్న మాత్తమే చేసాతడు.  

 

ਸੋ ਸੇਵਕੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਜਸ ਨੋ ਹੁਕਮੁ ਮਨਾਇਸੀ ॥ 

ఆ సేవకడు (భకతడు) మాత్తమే తన ఆజనాు పాటించడాన్నకి కార్ణమయా  

అతన్నకి న్నజంగా సేవను చేసాతడు.     

 

ਹੁਕਤਮ ਮੰਤਨਐ ਹੋਵੈ ਪਰਵਾਣੁ ਿਾ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥        

ఆయన ఆజనాు పాటి౦చి, దేవున్న ఆసాథ న౦లో ఆమోదయోగుా డై, గురుదేవుణ్ణ ి

త్రహసాతడు.            

 

ਖਸਮੈ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨਹੁ ਤਚੰਤਿਆ ਸੋ ਫਲੁ ਪਾਇਸੀ ॥     

భకతడు తన యజమాన్నకి నచిే నది చేసినపుప డు, అపుప డు అతను తన మనసు్  

యొకక  కోరికల ఫలాలను పొంుతాడు.       

 

ਿਾ ਿਰਗਹ ਪੈਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥ 

ఆ తరావ త, ఆయన గౌర్వ౦  దేవున్న ఆసాథన్నన్నకి వెళ్తతడు.       

 

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਗਊ ਤਬਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰੁ ਲਾਵਹੁ ਗੋਬਤਰ ਿਰਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

ఓ రంనుడా, ఆవు, త్బాహి ణులను మీరు రవత్తంగా భావసాతరు, అయినరప టికీ, 

మీరు రరి నుంచి రనుా  వసూలు చేసాతరు. వంటరది నేలపై ఆవు పేడను అపెల కా 

చేయడం వలకా త్రరంచ ురాుణాల సముత్ద్వన్నా  ద్వటడాన్నకి మీక 

సహాయరడదన్న గురుతంచుకోంన. 

 

ਧੋਿੀ ਤਟਕਾ ਿੈ ਜਪਮਾਲੀ ਧਾਨੁ ਮਲੇਛਾਂ ਖਾਈ ॥ 

మీరు నడుము గుడాను ధరిసాతరు, ముంు గురుతను అపెల కా చేసి, రోసరీలను 

తీసుకవెళతారు, కాన్న మీరు మాలేచ్ (అరవత్ులు) అన్న పిలిచే ముసికాంల నుంన 

మీ జీవనోపాధిన్న పొంుతారు. 

 

ਅੰਿਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਤਹ ਕਿੇਬਾ ਸੰਜਮੁ ਿੁਰਕਾ ਭਾਈ ॥ 

మీరు లోరల ద్వకక నా  వత్రహాల ఆరాధనలు చేసాతరు, కానీ బయట మీరు ముసికాం 

పాలకలను ఆకటికోవడాన్నకి ఖురాన్ వంటి ముసికాం పుసతకాలను చువుతారు 

మరియు మీరు ముసికాం జీవన వధ్యన్నన్నా  ఇష్రిడతారు.          
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ਛੋਡੀਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ॥ 

మీ వేష్ధ్యర్ణను తా జించంన,  

                    

ਨਾਤਮ ਲਇਐ ਜਾਤਹ ਿਰੰਿਾ ॥੧॥ 

ఎంుకంటే భరవంునన్న సి రించుకోవడం ద్వవ రానే మీరు ఈదరల త్రరంచ 

ురాుణాల సముత్ద్వన్నా  డాటరలరు.    

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਮਾਣਸ ਖਾਣੇ ਕਰਤਹ ਤਨਵਾਜ ॥ 

అవనీత్మరరుడైన ముసికాం పాలకలు తమ త్రజలను అణచివేసాతరు కాన్న రరి 

రోజురరీ త్పార్ థనలు (నమాజ్) చేసాతరు            

 

ਛੁਰੀ ਵਗਾਇਤਨ ਤਿਨ ਗਤਲ ਿਾਗ ॥     

రరి హందూ ఉదాో గులు, రరి మెడలో రవత్త ద్వరాన్నా  ధరించి, పేదలను 

హంసిసుతన్నా రు.           

 

ਤਿਨ ਘਤਰ ਬਰਹਮਣ ਪੂਰਤਹ ਨਾਿ ॥              

ఆ న్నర్ంకశ్ హందూ ఉదాో గుల ఇళ కాలో, త్బాహి ణులు త్రత్మఫలం పొందడాన్నకి 

శ్ంఖం (శ్ంఖం) మోరచేసాతరు.              

 

ਉਨ ਾ ਤਭ ਆਵਤਹ ਓਈ ਸਾਿ ॥ 

త్బాహి ణులు డిడా తమ చెడు సంరద రుచిన్న ఆసావ దిసాతరు.        

 

ਕੂੜੀ ਰਾਤਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰੁ ॥ 

అబదధమే రరి పెటిబన, మరియు అబదధం రరి రా పార్ం (రరి 

కారా్ కలాపాలనీా  అబదధంపై ఆధ్యర్రన ఉంటాయి).         

 

ਕੂੜੁ ਬੋਤਲ ਕਰਤਹ ਆਹਾਰੁ ॥ 

అబద్వధలు చెరప డం ద్వవ రా రరు తమ జీవనోపాధిన్న సంపాదిసాతరు.     

 

ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਿਤੂਰ ॥ 

వీరికి సిగుా లేు మరియు రరు ఎలాంటి నీత్మవంతమైన రనులు చేయరు. 

 

ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਰਤਹਆ ਭਰਪੂਤਰ ॥ 

ఓ న్ననక్, అబదధం చుటి్ట త్రబలంగా ఉంటంది.     

 

SikhBookClub.com 45 



ਮਥੈ ਤਟਕਾ ਿੇਤੜ ਧੋਿੀ ਕਖਾਈ ॥ 

రరి నుుటిపై రవత్త గురుతలు, మరియు రరి నడుము చుటి్ట కంకమ ర్ంగు 

నడుము-వగ్సతం (బయటి నుంన రవత్తతను త్రకటించంన) ఉంటంది.               

 

ਹਤਥ ਛੁਰੀ ਜਗਿ ਕਾਸਾਈ ॥ 

కానీ న్నజ జీవతంలో, రరు తమ చేులోకా  కుతల  కసాయిరరిలా పేదలను 

హంసిసుతన్నా రు.             

 

ਨੀਲ ਵਸਿਰ ਪਤਹਤਰ ਹੋਵਤਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥   

నీలి ర్ంగు ుసుతలు ధరించి, రరు తమ ముసికాం పాలకల ఆమోద్వన్నా  

కోర్తారు.          

 

ਮਲੇਛ ਧਾਨੁ ਲੇ ਪੂਜਤਹ ਪੁਰਾਣੁ ॥ 

రరు మాలేచ్ (అరవత్ులు) అన్న పిలిచే ముసికాంల నుంన తమ జీవనోపాధిన్న 

పొంుతారు మరియు పురాణాలను ఆరాధిసాతరు.       

 

ਅਭਾਤਖਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ॥ 

రరు మేకల మాంసాన్నా  త్మంటారు, ముసికాం త్పార్ థన (కలాి ) ను చదివన చంపిన 

తరురత.     

 

ਚਉਕੇ ਉਪਤਰ ਤਕਸੈ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

అయిన్న తమ వంటరదిలోకి మరవరూ త్రవేశించరాదన్న చెబుతారు      

 

ਿੇ ਕੈ ਚਉਕਾ ਕਿੀ ਕਾਰ ॥  

ఆవు పేడ  కిచెన్  ో కా ్ క పాకాసరిింగ్ చేసిన తరురత, రరు ద్వన్న చుటి్ట 

సరిహుద రేఖను గీసాత రు.       

 

ਉਪਤਰ ਆਇ ਬੈਠੇ ਕੂਤੜਆਰ ॥    

అపుప డు వేష్ధ్యరి రంనులు వచిే  వంటరది నేలపై డిరుే ంటాడు.      

 

ਮਿੁ ਤਭਟੈ ਵੇ ਮਿੁ ਤਭਟੈ ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਤਫਟੈ ॥ 

రరు ఇతరులక చెబుతారు, మన వంటరది దరరా్క రావుద, మన ఆహార్ం 

అరవత్తం కాకండా ఉండటాన్నకి (త్మనడాన్నకి అనర్ హమైనది). 

 

ਿਤਨ ਤਫਟੈ ਫੇੜ ਕਰੇਤਨ ॥ 

కానీ రసతరన్నకి, ఈ త్రజలు తమ కలుష్టత శ్రీరాల  అవనీత్మ చర్ా లక 

పాలప డతారు మరియు చెడు రనులక పాలప డతారు.            
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ਮਤਨ ਜੂਠੈ ਚੁਲੀ ਭਰੇਤਨ ॥  

రరి మనసు్ లు ురాుణాల  మురికిగా ఉంటాయి, కానీ బాహా ంగా రరు 

రవత్తతను త్రకటించడాన్నకి తమ నోటిన్న శుత్భం చేసుకంటారు.                    

 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਈਐ ॥   

న్ననక్ ఇలా అన్నా రు, న్నజమైన సవ చఛ త కోసం, మనం శాశ్వ త దేవుణ్ణ ి

ధా్య న్నంచాలి (మనసు్  మరియు శ్రీర్ంలో రవత్తంగా మార్డం ద్వవ రా),            

 

ਸੁਤਚ ਹੋਵੈ ਿਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥ 

మన మనసు్  సవ చఛ ంగా ఉనా పుప డు మాత్తమే దేవుడు సాకార్ం 

చేయబడుతాడు (ఆవు పేడ  నేలను పాకాసరిింగ్ చేయడం మరియు అవనీత్మ 

చర్ా లక పాలప డటం ద్వవ రా కాు).           

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਤਚਿੈ ਅੰਿਤਰ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਤਖ ਨਿਰੀ ਹੇਤਠ ਚਲਾਇਿਾ ॥ 

దేవుడు త్రత్మ ఒకక రినీ తన మనసు్ లో ఉంచుకంటాడు మరియు అతన్న కృర 

త్రకార్ం అందరినీ చరా్  తీసుకనేలా చేసాతడు. 

 

ਆਪੇ ਿੇ ਵਤਡਆਈਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਿਾ ॥ 

అతడే సవ యంగా గౌర్రలను అనుత్రహసాతడు, మరియు అతనే సవ యంగా రరి 

వవధ రనులను చేసాతడు.     

 

ਵਡਹੁ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਿਨੀ ਤਸਰੇ ਤਸਤਰ ਧੰਧੈ ਲਾਇਿਾ ॥ 

గొరప రరిలో ఆయన గొరప రడు; ఆయన సృష్ట ిగొరప ది. అతను రరి 

రనులన్నా ంటినీ చేసాతడు.    

 

ਨਿਤਰ ਉਪਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਿਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਰਾਇਿਾ ॥ 

ఆయన తన కృరను ఉరసంహరించుకంటే, అపుప డు అతను రాజులను డిడా 

రన ాకటరి్ కా వలె డబుు లేకండా చేయరలడు.    

 

ਿਤਰ ਮੰਗਤਨ ਤਭਖ ਨ ਪਾਇਿਾ ॥੧੬॥ 

రరు ఇంటింటికి భిక్షాటన చేసినపుప డు డిడా ఎవరూ రరికి భిక్ష ఇవవ రు. 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         
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ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹੈ ਘਰੁ ਮੁਤਹ ਤਪਿਰੀ ਿੇਇ ॥ 

ఒక దొంర ఒక ఇంటిన్న దోచుకన్న, దొంగిలించబనన వసుతవులను ద్వనం చేసేత, ఆ 

వసుతవులు చన్నపోయిన తన పూరీవ కలక రంపిణీ చేయబడతాయన్న 

నముి తారు. 

 

ਅਗੈ ਵਸਿੁ ਤਸਞਾਣੀਐ ਤਪਿਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇਇ ॥ 

త్రరంచంలో ఈ దొంగిలించబనన వసుతవులు గురి తంచబడతాయి. ఈ వధంగా 

అతను తన పూరీవ కలను డిడా దొంరలుగా చేసుతనా్న డు. 

 

ਵਿੀਅਤਹ ਹਥ ਿਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀ ਏਹ ਕਰੇਇ ॥ 

మధా లో వచిే న (త్బాహి ణ) చేులు తెగిపోతాయి; ఇది నీత్మమంులైన 

న్నా యము. 

 

ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਸੋ ਤਮਲੈ ਤਜ ਖਟੇ ਘਾਲੇ ਿੇਇ ॥੧॥   

ఓ న్ననక్, ఇకపై త్రరంచంలో, ఒకరు సంపాదించే మరియు అవసర్మైన రరి  

రంచుకనే ద్వన్నా  మాత్తమే అంుకంటారు.         

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਤਜਉ ਜੋਰੂ ਤਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ 

ఒక గ్స్వత నెల నెలా తన ీరియడ్స్  ద్వవ రా ద్వటినపుప డు, (త్రజలు ఆమెను తపుప గా 

అరవత్తంగా భావసాత రు), 

 

ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਤਖ ਵਸੈ ਤਨਿ ਤਨਿ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ 

అబద్వధ న్నా  ఎపుప డూ మాటాకా డేరరు, తమ నోటిలో అసతాా లు ఆధిరతా ంగా 

ఉంటారు; రరు త్రత్మరోజూ బాధలను అనుభవసూత నే ఉంటారు.            

 

ਸੂਚੇ ਏਤਹ ਨ ਆਖੀਅਤਹ ਬਹਤਨ ਤਜ ਤਪੰਡਾ ਧੋਇ ॥ 

కేవలం తమ శ్రీరాలను కడరడం ద్వవ రా తాము సవ చఛ ంగా మారామన్న భావంచే 

రరిన్న సవ చఛ మైనరరు అన్న పిలవరు. 

 

ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਸੋਇ ॥੨॥ 

ఓ న్ననక్, న్నజంగా సవ చఛ మైనరరు, దేవుడు న్నవసించే మనసు్ లలో ఉనా రరు. 

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 
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ਿੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਤਰਆ ॥ 

(అతా ంత ధనవంులు మరియు) గుత్రాలను జీను  చేసినరరు, గాలి వలె 

వేరంగా రరిగెతాతరు, మరియు రరి అంతుఃపురాన్నా  అనేక ర్ంగులలో 

అలంకరించారు, 

 

ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆ ਲਾਇ ਬੈਠੇ ਕਤਰ ਪਾਸਾਤਰਆ ॥ 

తమ ఉనా త భవన్నలు మరియు రాజభవన్నలలో రర్వ ంగా న్నవసించేరరు 

అహాన్నా  వసతృతంగా చూపిసాతరు, 

 

ਚੀਜ ਕਰਤਨ ਮਤਨ ਭਾਵਿੇ ਹਤਰ ਬੁਝਤਨ ਨਾਹੀ ਹਾਤਰਆ ॥ 

తమ హృదయాన్నకి స౦బ౦ధ౦గా ఉ౦డేరరు, కానీ దేవున్న గురి౦చి 

ఆలోచి౦చక౦డా, తమ జీవత లకా్షా న్నా  కోలోప తారు. 

 

ਕਤਰ ਫੁਰਮਾਇਤਸ ਖਾਇਆ ਵੇਤਖ ਮਹਲਤਿ ਮਰਣੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥ 

పేద న్నస్ హాయ త్రజలను ఆదేశించడం ద్వవ రా తమక నచిే న రుచికర్మైన 

ఆహారాలను త్మనేరరు; రరు తమ ఎతెలతన భవన్నలను చూసూత  మర్ణాన్నా  

మర్చిపోతారు.  

 

ਜਰੁ ਆਈ ਜੋਬਤਨ ਹਾਤਰਆ ॥੧੭॥ 

(ఆ సంరదలు ఎన్నా  ఉనా రప టికీ), రరి వృద్వధ రా ం వచిే నపుప డు, రరు 

యవవ నం యొకక  శ్కి తన్న కోలోప తారు (చివరికి అన్నా  సంరదను వదిలి 

మర్ణ్ణసాతరు) 

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:   

                                       

ਜੇ ਕਤਰ ਸੂਿਕੁ ਮੰਨੀਐ ਸਭ ਿੈ ਸੂਿਕੁ ਹੋਇ ॥ 

ఒకరు మలిన భావనను అంగీకరిసేత, అపుప డు త్రత్మచోటా మలినం ఉంటంది. 

 

ਗੋਹੇ ਅਿੈ ਲਕੜੀ ਅੰਿਤਰ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥ 

ఆవు పేడ, కలరలో పురుగులు ఉంటాయి.                  

 

ਜੇਿੇ ਿਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥ 

ఆహార్ ధ్యన్నా లు చాలా ఉన్నా యి, ఏదీ జీవతం లేకండా ఉండు.             

 

ਪਤਹਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਤਜਿੁ ਹਤਰਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 

మొదట, నీటిలో జీవతం ఉంటంది, దీన్న ద్వవ రా త్రత్మదీ జీవతాన్నా  పొంుుంది 

మరియు ఆకరచే గా మారుుంది.  
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ਸੂਿਕੁ ਤਕਉ ਕਤਰ ਰਖੀਐ ਸੂਿਕੁ ਪਵੈ ਰਸੋਇ ॥  

ఈ మలినం మన వంటరదిలో ఎలకాపుప డూ ఉంటంది కాబటి,ి మలినం నుంన 

మనలిా  మనం ఎలా ర్క్షంచుకోవచుే ?      

 

ਨਾਨਕ ਸੂਿਕੁ ਏਵ ਨ ਉਿਰੈ ਤਗਆਨੁ ਉਿਾਰੇ ਧੋਇ ॥੧॥ 

ఓ న్ననక్, ఈ తపుప డు నమి కాల ద్వవ రా మలిన్నన్నా  తొలగించలేము;  అది 

ఆధా్య త్మి క జాాన౦ ద్వవ రా మాత్తమే కటికపోుంది.      

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਮਨ ਕਾ ਸੂਿਕੁ ਲੋਭੁ ਹੈ ਤਜਹਵਾ ਸੂਿਕੁ ਕੂੜੁ ॥ 

మనసు్  యొకక  మలినము ురాశ్, మరియు న్నలుక యొకక  మలినము 

అబదధము.     

 

ਅਖੀ ਸੂਿਕੁ ਵੇਖਣਾ ਪਰ ਤਿਰਅ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪੁ ॥ 

మరొక మన్నష్ట భార్ా  యొకక  అంద్వన్నా , మరియు చెడు ఉదేదశ్ా ం  అతన్న 

సంరదను చూడటం కళు  యొకక  మలినం.               

 

ਕੰਨੀ ਸੂਿਕੁ ਕੰਤਨ ਪੈ ਲਾਇਿਬਾਰੀ ਖਾਤਹ ॥ 

ఇతరుల అరరును వనడమే చెవులక మలినం.     

 

ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਿਮੀ ਬਧੇ ਜਮ ਪੁਤਰ ਜਾਤਹ ॥੨॥   

ఓ, న్ననక్, ఈ మలిన్నల నమి కాల కార్ణంగానే హంసలాంటి అందమైన వా కతలు 

డిడా బంధించబన నర్కాన్నకి రంరబడతారు.       

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਸਭੋ ਸੂਿਕੁ ਭਰਮੁ ਹੈ ਿਜੂੈ ਲਗੈ ਜਾਇ ॥ 

అన్నా  మలిన్నలు సందేహం మరియు దవ ందవ తవ ం  అనుబంధం నుంన 

వసాతయి.    

 

ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥      

జనన మర్ణము అతన్న ఆజకా లోబన ఉంటాయి; దేవున్న చితతము ద్వవ రా, మేము 

ఈ త్రరంచంలోకి వచిే  ఇకక డ నుంన బయలుదేరుతాము.                                 

 

SikhBookClub.com 50 



ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਤਵਿਰੁ  ਹੈ ਤਿਿੋਨੁ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਤਹ ॥ 

దేవుడు అందరికీ జీవనోపాధిన్న ఇసాతడు కాబటి ిత్మనడం మరియు తారడం 

సవ చఛ మైనది.     

 

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਬੁਤਝਆ ਤਿਨ ਾ ਸੂਿਕੁ ਨਾਤਹ ॥੩॥   

ఓ న్ననక్, గురు బోధనల ద్వవ రా ఈ తపుప డు నమి కాల భావనను అర్ థం 

చేసుకనా  రరు, రరికి, మలినం ఉండు.           

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਡਾ ਕਤਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਵਡੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ॥ 

సతా గురువును మనం గొరప రరిగా భావంచి త్రశ్ంసించాలి; ఎవరిలోరల అయితే 

గొరప  సుాణాలు ఉన్నా యో.  

 

ਸਤਹ ਮੇਲੇ ਿਾ ਨਿਰੀ ਆਈਆ ॥ 

దేవుడు గురువును కలవడాన్నకి మనలిా  కార్ణం కలిప ంచినపుప డు మనం ఈ 

సుగుణాలను చూడటాన్నకి వసాతము.     

 

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਿਾ ਮਤਨ ਵਸਾਈਆ ॥ 

అది ఆయనక త్ీత్మన్నకలిగించినపుప డు, ఈ సుాణాలు మన మనసు్ లో 

న్నవసిసాతయి.              

 

ਕਤਰ ਹੁਕਮੁ ਮਸਿਤਕ ਹਥ ੁਧਤਰ ਤਵਚਹੁ ਮਾਤਰ ਕਿੀਆ ਬੁਤਰਆਈਆ ॥ 

గురువు దయ  మన మనసు్ ల నుంన చెడులను తొలగిసాతడు.                     

 

ਸਤਹ ਿੁਠੈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈਆ ॥੧੮॥ 

దేవుడు పూరితగా సం ష్టంచినపుప డు, జీవతపు అన్నా  సంరదలు లభిసాతయి.  

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਪਤਹਲਾ ਸੁਚਾ ਆਤਪ ਹੋਇ ਸੁਚੈ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥ 

మొదట, పూరితగా సాా నం చేసి, శ్రీరాన్నా  కనగి, ఆ వధంగా "సవ చఛ ంగా" మారిన 

తరురత, (ఒక త్బాహి ణుడు) వచిే  "శుదిధ చేయబనన" (తన హోస్ ియొకక  

వంటరది) రటిలో డిరుే ంటాడు. 
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ਸੁਚੇ ਅਗੈ ਰਤਖਓਨੁ ਕੋਇ ਨ ਤਭਤਟਓ ਜਾਇ ॥ 

ఇంతక ముంు మరవరూ తాకన్న "సవ చఛ మైన భోజనం" అతన్న ముంు 

ఉంచబడుుంది. 

 

ਸੁਚਾ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇਤਵਆ ਲਗਾ ਪੜਤਣ ਸਲੋਕੁ ॥ 

"శుదిధ" కావడం వలకా, అతను ఈ ఆహారాన్నా  త్మంటాడు మరియు కన్నా  రవత్త 

మంత్తాలను చదవడం త్పార్ంభిసాతడు. 

 

ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਤਟਆ ਤਕਸੁ ਏਹੁ ਲਗਾ ਿੋਖੁ ॥ 

ఈ "సవ చఛ మైన" ఆహారాన్నా  మురికి త్రదేశ్ంలో (కడుపు) వసిరివేయబడుుంది, 

కాబటి ిఅటవంటి సవ చఛ మైన భోజన్నన్నా  కలుష్టతం చేసినంుక ఎవరు 

న్నందను భరిసాతరు?  

 

ਅੰਨੁ ਿੇਵਿਾ ਪਾਣੀ ਿੇਵਿਾ ਬੈਸੰਿਰੁ ਿੇਵਿਾ ਲੂਣੁ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਤਘਰਿੁ ॥ ਿਾ ਹੋਆ ਪਾਕੁ 

ਪਤਵਿੁ ॥ 

(త్బాహి ణున్న సవ ంత నమి కం త్రకార్ం, ధ్యనా ం రవత్తమైనది, నీరు 

రవత్తమైనది; అగిా  మరియు ఉపుప  రవత్తమైనవ; ఐదవ రవత్త వసుతవు, నెయిా  

(సప ష్ంి చేసిన వెనా ) జోనంచబననపుప డు, అపుప డు "సవ చఛ మైన మరియు 

రవత్తమైన" ఆహారాన్నా  త్మనడాన్నకి సిదధంగా ఉనా టకా భావసాతరు. 

 

ਪਾਪੀ ਤਸਉ ਿਨੁ ਗਤਡਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆ ਤਿਿੁ ॥ 

ఈ "సవ చఛ మైన" ఆహార్ం పారభరితమైన మానవ శ్రీర్ం  తాకినపుప డు, 

సవ చఛ మైన ఆహార్ం చాలా అరవత్తంగా (మానవ వా రాథలు) అవుుంది, అది 

ురావ సన మరియు ఉమి వేయబడుుంది.  

 

ਤਜਿੁ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਚਰਤਹ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਤਹ ॥                 

అలాగే దేవున్న న్నమాన్నా  ఉచే రించన్న నోరు, దేవుణ్ణ ిసి రించకండా ఆహారాన్నా  

ఆసావ దిసూత  త్మనేసుతంది. 

 

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਿੁ ਮੁਤਖ ਥੁਕਾ ਪਾਤਹ ॥੧॥ 

ఓ న్ననక్, ఇది తెలుసుకోంన, అటవంటి నోరు (వా  కి త) ఉమి వేయబడుుంది 

(దేవున్న సమక్షంలో అవమాన్నంచబడుుంది). 

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:   
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ਭੰਤਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਤਡ ਤਨੰਮੀਐ ਭੰਤਡ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥ 

గ్స్వతలో పురుష్టడు రర్ు ము ద్వలిే  గ్స్వతనుంన పుడతాడు; ఒక మహళక, అతను 

న్నశిే తార్ థం మరియు వరహం చేసుకనా్న డు. 

 

ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਿੋਸਿੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥ 

గ్స్వత అతన్న సాే హురాలు అవుుంది; గ్స్వత ద్వవ రా, భవష్ా త్ తరాలు వసాతయి.   

 

ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਤਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥ 

తన గ్స్వత చన్నపోయినపుప డు, అతను మరొక గ్స్వతన్న వెుకతాడు; గ్స్వత ద్వవ రానే 

మనం త్రరంచం  బంధం ఏర్ప రుచుకంటాం.     

 

ਸੋ ਤਕਉ ਮੰਿਾ ਆਖੀਐ ਤਜਿੁ ਜੰਮਤਹ ਰਾਜਾਨ ॥ 

రాజుల౦దరికీ (రాణులు, సాధువులు, ఇతర్ గొరప  వా కతలక) జని న్నచిే న ఆ (గ్స్వత) 

చెడున్న మనమెలా పిలవవచుే ? 

 

ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ ਊਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥      

(న్నజాన్నకి) గ్స్వత నుంన మరొక గ్స్వత పుటింిది మరియు గ్స్వత లేకండా ఎవరూ 

పుటరిు               

 

ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 

ఓ న్ననక్, గ్స్వత రర్ు ం గుండా వెళు కండా అకక డ ఉనా  ఏకైక శాశ్వ త దేవుడు 

మాత్తమే.          

 

ਤਜਿੁ ਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਿੀ ਚਾਤਰ ॥ 

ఎలకాపుప డూ దేవున్న పాటలను పాడుకనేరరు ఆశీర్వ దించబడతారు మరియు 

దేవున్న సమక్షంలో అందంగా కన్నపిసాతరు. 

 

ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੨॥    

ఓ' న్ననక్, రరి ముఖాలు శాశ్వ త దేవున్న ఆసాథ నంలో త్రకాశిసాతయి.      

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਤਣ ਕਿੀਐ ॥ 

త్రత్మ ఒకక రికీ ఈ త్రరంచంలో భావోదేవ ర అనుబంధ్యలు ఉంటాయి, ఏ 

అనుబంధ్యలు లేన్న వా కి తన్న ఒంటరిగా వదిలేసాతరు. (మరియు న్నక 

చూపించంన).            
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ਕੀਿਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਿੀਐ ॥ 

(చివరికి), త్రత్మ ఒకక రూ అతన్న రనుల రర్ా వసాన్నలను భరిసాతడు.      

 

ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਐਿੁ ਜਤਗ ਿਾ ਕਾਇਿੁ ਗਾਰਤਬ ਹੰਿੀਐ ॥  

మనం ఈ త్రరంచంలో శాశ్వ తంగా ఉండబోనపుప డు, అహంకార్ం  మనలిా  

మనం ఎంుక న్నశ్నం చేసుకోరలి?      

 

ਮੰਿਾ ਤਕਸੈ ਨ ਆਖੀਐ ਪਤੜ ਅਖਰੁ ਏਹੋ ਬੁਝੀਐ ॥ ਮੂਰਖੈ ਨਾਤਲ ਨ ਲੁਝੀਐ ॥੧੯॥ 

ఈ రద్వలు (బోధనలక పైన) చదివన తరావ త, మనం ఎవరినీ చెడరారిగా 

పిలవడిడదన్న, మూరుుల  రదించరాదన్న మనం (ఈ పాఠం) నేరుే కోరలి.      

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਨਾਨਕ ਤਫਕੈ ਬੋਤਲਐ ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਫਕਾ ਹੋਇ ॥ 

ఎలకాపుప డూ మొర్టగా మాటాకా డే ఓ న్ననక్ మొర్టగా మార్తాడు.  

 

ਤਫਕੋ ਤਫਕਾ ਸਿੀਐ ਤਫਕੇ ਤਫਕੀ ਸੋਇ ॥ 

అతను అందరూ మొర్టగా పిలుసాతరు మరియు అటవంటిది అతన్న ఖాా త్మ 

అవుుంది. 

 

ਤਫਕਾ ਿਰਗਹ ਸਟੀਐ ਮੁਤਹ ਥੁਕਾ ਤਫਕੇ ਪਾਇ ॥ 

మొర్ట వా కి త అవమాన్న౦చబడాాడు, ఆయన దేవున్న ఆసాథ న౦లో 

అ౦గీకరి౦చబడడు. 

 

ਤਫਕਾ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥ 

మొర్టగా ఉనా  రనన్న మూరుుడు అన్న పిలుసాతరు మరియు అతను త్రత్మచోటా 

అవమాన్నంచబడతాడన్న అంటారు.       

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਅੰਿਰਹੁ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਤਰ ਿਨੁੀਆ ਅੰਿਤਰ ਫੈਲੁ ॥      

ఈ త్రరంచంలో, లోరలి నుంన అబదధం అన్న చాలా మంది వా కతలు ఉన్నా రు, 

కానీ బయటి నుంన రరు తమ గౌర్రన్నా  సాథ పించరలిగారు. 

 

                        

 

SikhBookClub.com 54 



ਅਠਸਤਠ ਿੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਤਹ ਉਿਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲੁ ॥ 

అర్వై ఎన్నమది రవత్త పుణా క్షేత్తాలోకా  రరు సాా నం చేసినరప టికీ, రరి మనసు్  

నుంన ురాుణాల మురికి తొలగిపోు.    

 

ਤਜਨ  ਪਟ ੁਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਗੁਿੜੁ ਿੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਤਰ ॥ 

లోరల కరుణ మరియు దయ ఉనా రరు కానీ బయటి నుంన మొర్టగా 

కన్నపించవచుే , ఈ త్రరంచంలోన్న పుణాా ుి లు.         

 

ਤਿਨ  ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਰਬ ਸੇਿੀ ਿੇਖਨ ੇ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

రరు దేవున్న రటకా త్పేమను ఆలింరనం చేసుకంటారు మరియు అతన్నన్న 

రటికోవడం గురించి ఆలోచిసాతరు.    

 

ਰੰਤਗ ਹਸਤਹ ਰੰਤਗ ਰੋਵਤਹ ਚੁਪ ਭੀ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ 

దేవున్న త్పేమలో రరు నవువ తారు, దేవున్న త్పేమలో రరు ఏడుసాతరు, అలాగే 

మౌన౦గా ఉ౦టారు.     

 

ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝੁ ਸਚੇ ਨਾਹ ॥ 

రరు తమ న్నజమైన గురువు తరప  మరవరిపైన్న ఆధ్యర్రడరు.    

 

ਿਤਰ ਵਾਟ ਉਪਤਰ ਖਰਚੁ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਿੇਇ ਿ ਖਾਤਹ ॥ 

రరు న్నమాన్నా  తమ ఆతి క ఆహార్ంగా అడుగుతారు, మరియు అతను 

ఇచిే నపుప డు రరు ద్వన్నన్న తీసుకంటారు.  

 

ਿੀਬਾਨੁ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਿੁਮਹਹ੍ਾ ਮੇਲੁ ॥ 

త్రత్మ ఒకక రికీ ఒకే ఒక న్నా యమూరిత మరియు ఒకే న్నా య వా వసథ ఉంటంది 

మరియు మంచి లేద్వ చెడు రనుల  ఉనా  త్రజలందరూ చివరికి అతన్న కోరిులో 

కలుసాతరు.    

 

ਿਤਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀਤੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਉ ਿੇਲੁ ॥੨॥ 

ఓ' న్ననక్, దేవున్న ఆసాథ నంలో, త్రత్మ ఒకక రి ఖాతాను రరిశీలిసాతరు మరియు నూనె 

గింజలను నూనె త్పెస్ లో నలిపినటకాగా పాపులను కఠినంగా శిక్షసాతరు.      

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਡਾ ਕਤਰ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਵਡੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ॥ 

సతా గురువును మనం గొరప రరిగా భావంచి త్రశ్ంసించాలి; ఎవరిలోరల అయితే 

గొరప  సుాణాలు ఉన్నా యో.  
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ਸਤਹ ਮੇਲੇ ਿਾ ਨਿਰੀ ਆਈਆ ॥ 

దేవుడు గురువును కలవడాన్నకి మనలిా  కార్ణం కలిప ంచినపుప డు మనం ఈ 

సుగుణాలను చూడటాన్నకి వసాతము.     

 

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਿਾ ਮਤਨ ਵਸਾਈਆ ॥ 

అది ఆయనక త్ీత్మన్నకలిగించినపుప డు, ఈ సుాణాలు మన మనసు్ లో 

న్నవసిసాతయి.              

 

ਕਤਰ ਹੁਕਮੁ ਮਸਿਤਕ ਹਥ ੁਧਤਰ ਤਵਚਹੁ ਮਾਤਰ ਕਿੀਆ ਬੁਤਰਆਈਆ ॥ 

గురువు దయ  మన మనసు్ ల నుంన చెడులను తొలగిసాతడు.                     

 

ਸਤਹ ਿੁਠੈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਪਾਈਆ ॥੧੮॥ 

దేవుడు పూరితగా సం ష్టంచినపుప డు, జీవతపు అన్నా  సంరదలు లభిసాతయి. 

  

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਪਤਹਲਾ ਸੁਚਾ ਆਤਪ ਹੋਇ ਸੁਚੈ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥ 

మొదట, పూరితగా సాా నం చేసి, శ్రీరాన్నా  కనగి, ఆ వధంగా "సవ చఛ ంగా" మారిన 

తరురత, (ఒక త్బాహి ణుడు) వచిే  "శుదిధ చేయబనన" (తన హోస్ ియొకక  

వంటరది) రటిలో డిరుే ంటాడు. 

 

ਸੁਚੇ ਅਗੈ ਰਤਖਓਨੁ ਕੋਇ ਨ ਤਭਤਟਓ ਜਾਇ ॥ 

ఇంతక ముంు మరవరూ తాకన్న "సవ చఛ మైన భోజనం" అతన్న ముంు 

ఉంచబడుుంది. 

 

ਸੁਚਾ ਹੋਇ ਕੈ ਜੇਤਵਆ ਲਗਾ ਪੜਤਣ ਸਲੋਕੁ ॥ 

"శుదిధ" కావడం వలకా, అతను ఈ ఆహారాన్నా  త్మంటాడు మరియు కన్నా  రవత్త 

మంత్తాలను చదవడం త్పార్ంభిసాతడు. 

 

ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਤਟਆ ਤਕਸੁ ਏਹੁ ਲਗਾ ਿੋਖੁ ॥ 

ఈ "సవ చఛ మైన" ఆహారాన్నా  మురికి త్రదేశ్ంలో (కడుపు) వసిరివేయబడుుంది, 

కాబటి ిఅటవంటి సవ చఛ మైన భోజన్నన్నా  కలుష్టతం చేసినంుక ఎవరు 

న్నందను భరిసాతరు?  
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ਅੰਨੁ ਿੇਵਿਾ ਪਾਣੀ ਿੇਵਿਾ ਬੈਸੰਿਰੁ ਿੇਵਿਾ ਲੂਣੁ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਤਘਰਿੁ ॥ ਿਾ ਹੋਆ ਪਾਕੁ 

ਪਤਵਿੁ ॥ 

(త్బాహి ణున్న సవ ంత నమి కం త్రకార్ం, ధ్యనా ం రవత్తమైనది, నీరు 

రవత్తమైనది; అగిా  మరియు ఉపుప  రవత్తమైనవ; ఐదవ రవత్త వసుతవు, నెయిా  

(సప ష్ంి చేసిన వెనా ) జోనంచబననపుప డు, అపుప డు "సవ చఛ మైన మరియు 

రవత్తమైన" ఆహారాన్నా  త్మనడాన్నకి సిదధంగా ఉనా టకా భావసాతరు. 

 

ਪਾਪੀ ਤਸਉ ਿਨੁ ਗਤਡਆ ਥੁਕਾ ਪਈਆ ਤਿਿੁ ॥ 

ఈ "సవ చఛ మైన" ఆహార్ం పారభరితమైన మానవ శ్రీర్ం  తాకినపుప డు, 

సవ చఛ మైన ఆహార్ం చాలా అరవత్తంగా (మానవ వా రాథలు) అవుుంది, అది 

ురావ సన మరియు ఉమి వేయబడుుంది.  

 

ਤਜਿੁ ਮੁਤਖ ਨਾਮੁ ਨ ਊਚਰਤਹ ਤਬਨੁ ਨਾਵੈ ਰਸ ਖਾਤਹ ॥                 

అలాగే దేవున్న న్నమాన్నా  ఉచే రించన్న నోరు, దేవుణ్ణ ిసి రించకండా ఆహారాన్నా  

ఆసావ దిసూత  త్మనేసుతంది. 

 

ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਿੁ ਮੁਤਖ ਥੁਕਾ ਪਾਤਹ ॥੧॥ 

ఓ న్ననక్, ఇది తెలుసుకోంన, అటవంటి నోరు (వా కి త) ఉమి వేయబడుుంది 

(దేవున్న సమక్షంలో అవమాన్నంచబడుుంది). 

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਭੰਤਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਤਡ ਤਨੰਮੀਐ ਭੰਤਡ ਮੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥ 

గ్స్వతలో పురుష్టడు రర్ు ము ద్వలిే  గ్స్వతనుంన పుడతాడు; ఒక మహళక, అతను 

న్నశిే తార్ థం మరియు వరహం చేసుకనా్న డు. 

 

ਭੰਡਹੁ ਹੋਵੈ ਿੋਸਿੀ ਭੰਡਹੁ ਚਲੈ ਰਾਹੁ ॥ 

గ్స్వత అతన్న సాే హురాలు అవుుంది; గ్స్వత ద్వవ రా, భవష్ా త్ తరాలు వసాతయి.   

 

ਭੰਡੁ ਮੁਆ ਭੰਡੁ ਭਾਲੀਐ ਭੰਤਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨੁ ॥ 

తన గ్స్వత చన్నపోయినపుప డు, అతను మరొక గ్స్వతన్న వెుకతాడు; గ్స్వత ద్వవ రానే 

మనం త్రరంచం  బంధం ఏర్ప రుచుకంటాం.     

 

ਸੋ ਤਕਉ ਮੰਿਾ ਆਖੀਐ ਤਜਿੁ ਜੰਮਤਹ ਰਾਜਾਨ ॥ 

రాజుల౦దరికీ (రాణులు, సాధువులు, ఇతర్ గొరప  వా కతలక) జని న్నచిే న ఆ (గ్స్వత) 

చెడున్న మనమెలా పిలవవచుే ? 
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ਭੰਡਹੁ ਹੀ ਭੰਡੁ ਊਪਜੈ ਭੰਡੈ ਬਾਝੁ ਨ ਕੋਇ ॥      

(న్నజాన్నకి) గ్స్వత నుంన మరొక గ్స్వత పుటింిది మరియు గ్స్వత లేకండా ఎవరూ పుటరిు 

 

ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸਚਾ ਸੋਇ ॥ 

ఓ న్ననక్, గ్స్వత రర్ు ం గుండా వెళు కండా అకక డ ఉనా  ఏకైక శాశ్వ త దేవుడు 

మాత్తమే.          

 

ਤਜਿੁ ਮੁਤਖ ਸਿਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾ ਰਿੀ ਚਾਤਰ ॥ 

ఎలకాపుప డూ దేవున్న పాటలను పాడుకనేరరు ఆశీర్వ దించబడతారు మరియు 

దేవున్న సమక్షంలో అందంగా కన్నపిసాతరు. 

 

ਨਾਨਕ ਿੇ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਤਿਿੁ ਸਚੈ ਿਰਬਾਤਰ ॥੨॥    

ఓ' న్ననక్, రరి ముఖాలు శాశ్వ త దేవున్న ఆసాథ నంలో త్రకాశిసాతయి.      

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਸਭੁ ਕੋ ਆਖੈ ਆਪਣਾ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਤਣ ਕਿੀਐ ॥ 

త్రత్మ ఒకక రికీ ఈ త్రరంచంలో భావోదేవ ర అనుబంధ్యలు ఉంటాయి, ఏ 

అనుబంధ్యలు లేన్న వా కి తన్న ఒంటరిగా వదిలేసాతరు. (మరియు న్నక 

చూపించంన).            

 

ਕੀਿਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਿੀਐ ॥ 

(చివరికి), త్రత్మ ఒకక రూ అతన్న రనుల రర్ా వసాన్నలను భరిసాతడు.      

 

ਜਾ ਰਹਣਾ ਨਾਹੀ ਐਿੁ ਜਤਗ ਿਾ ਕਾਇਿੁ ਗਾਰਤਬ ਹੰਿੀਐ ॥  

మనం ఈ త్రరంచంలో శాశ్వ తంగా ఉండబోనపుప డు, అహంకార్ం  మనలిా  

మనం ఎంుక న్నశ్నం చేసుకోరలి?      

 

ਮੰਿਾ ਤਕਸੈ ਨ ਆਖੀਐ ਪਤੜ ਅਖਰੁ ਏਹੋ ਬੁਝੀਐ ॥ ਮੂਰਖੈ ਨਾਤਲ ਨ ਲੁਝੀਐ ॥੧੯॥ 

ఈ రద్వలు (బోధనలక పైన) చదివన తరావ త, మనం ఎవరినీ చెడరారిగా 

పిలవడిడదన్న, మూరుుల  రదించరాదన్న మనం (ఈ పాఠం) నేరుే కోరలి.      

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਨਾਨਕ ਤਫਕੈ ਬੋਤਲਐ ਿਨੁ ਮਨੁ ਤਫਕਾ ਹੋਇ ॥ 

ఎలకాపుప డూ మొర్టగా మాటాకా డే ఓ న్ననక్ మొర్టగా మార్తాడు.  
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ਤਫਕੋ ਤਫਕਾ ਸਿੀਐ ਤਫਕੇ ਤਫਕੀ ਸੋਇ ॥ 

అతను అందరూ మొర్టగా పిలుసాతరు మరియు అటవంటిది అతన్న ఖాా త్మ 

అవుుంది. 

 

ਤਫਕਾ ਿਰਗਹ ਸਟੀਐ ਮੁਤਹ ਥੁਕਾ ਤਫਕੇ ਪਾਇ ॥ 

మొర్ట వా కి త అవమాన్న౦చబడాాడు, ఆయన దేవున్న ఆసాథ న౦లో 

అ౦గీకరి౦చబడడు. 

 

ਤਫਕਾ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥ 

మొర్టగా ఉనా  రనన్న మూరుుడు అన్న పిలుసాతరు మరియు అతను త్రత్మచోటా 

అవమాన్నంచబడతాడన్న అంటారు.       

 

ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                         

 

ਅੰਿਰਹੁ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਤਰ ਿਨੁੀਆ ਅੰਿਤਰ ਫੈਲੁ ॥      

ఈ త్రరంచంలో, లోరలి నుంన అబదధం అన్న చాలా మంది వా కతలు ఉన్నా రు, 

కానీ బయటి నుంన రరు తమ గౌర్రన్నా  సాథ పించరలిగారు.                        

 

ਅਠਸਤਠ ਿੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵਤਹ ਉਿਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲੁ ॥ 

అర్వై ఎన్నమది రవత్త పుణా క్షేత్తాలోకా  రరు సాా నం చేసినరప టికీ, రరి మనసు్  

నుంన ురాుణాల మురికి తొలగిపోు.    

 

ਤਜਨ  ਪਟ ੁਅੰਿਤਰ ਬਾਹਤਰ ਗੁਿੜੁ ਿੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਤਰ ॥ 

లోరల కరుణ మరియు దయ ఉనా రరు కానీ బయటి నుంన మొర్టగా 

కన్నపించవచుే , ఈ త్రరంచంలోన్న పుణాా ుి లు.         

 

ਤਿਨ  ਨੇਹੁ ਲਗਾ ਰਬ ਸੇਿੀ ਿੇਖਨ ੇ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

రరు దేవున్న రటకా త్పేమను ఆలింరనం చేసుకంటారు మరియు అతన్నన్న 

రటికోవడం గురించి ఆలోచిసాతరు.    

 

ਰੰਤਗ ਹਸਤਹ ਰੰਤਗ ਰੋਵਤਹ ਚੁਪ ਭੀ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ 

దేవున్న త్పేమలో రరు నవువ తారు, దేవున్న త్పేమలో రరు ఏడుసాతరు, అలాగే 

మౌన౦గా ఉ౦టారు.     

 

ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਤਕਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਝੁ ਸਚੇ ਨਾਹ ॥ 

రరు తమ న్నజమైన గురువు తరప  మరవరిపైన్న ఆధ్యర్రడరు.    
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ਿਤਰ ਵਾਟ ਉਪਤਰ ਖਰਚੁ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਿੇਇ ਿ ਖਾਤਹ ॥ 

రరు న్నమాన్నా  తమ ఆతి క ఆహార్ంగా అడుగుతారు, మరియు అతను 

ఇచిే నపుప డు రరు ద్వన్నన్న తీసుకంటారు.  

 

ਿੀਬਾਨੁ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਿੁਮਹਹ੍ਾ ਮੇਲੁ ॥ 

త్రత్మ ఒకక రికీ ఒకే ఒక న్నా యమూరిత మరియు ఒకే న్నా య వా వసథ ఉంటంది 

మరియు మంచి లేద్వ చెడు రనుల  ఉనా  త్రజలందరూ చివరికి అతన్న కోరిులో 

కలుసాతరు.    

 

ਿਤਰ ਲਏ ਲੇਖਾ ਪੀਤੜ ਛੁਟੈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਉ ਿੇਲੁ ॥੨॥ 

ఓ' న్ననక్, దేవున్న ఆసాథ నంలో, త్రత్మ ఒకక రి ఖాతాను రరిశీలిసాతరు మరియు నూనె 

గింజలను నూనె త్పెస్ లో నలిపినటకాగా పాపులను కఠినంగా శిక్షసాతరు.      

 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤਿ ਸਾਤਹਬ ਿੁਠੈ ਜੋ ਤਮਲੈ ॥੧॥ 

ఓ న్ననక్, అది అతా ంత అుు తమైన బహుమత్మ, ఇది దేవున్న నుంన 

స్వవ కరించబడుుంది, అతను పూరితగా సం ష్టంచినపుప డే.    

 

ਮਹਲਾ ੨ ॥ 

 ో కాకం, రండవ గురువు:                                                           

 

ਏਹ ਤਕਨੇਹੀ ਚਾਕਰੀ ਤਜਿੁ ਭਉ ਖਸਮ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ఇది ఏ వధమైన సేవ, దీన్న ద్వవ రా యజమాన్న యొకక  భయం తొలగిపోు?        

 

ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਕਾਿੀਐ ਤਜ ਸੇਿੀ ਖਸਮ ਸਮਾਇ ॥੨॥ 

ఓ న్ననక్, అతను మాత్తమే న్నజమైన సేవకడు అన్న పిలువబడతాడు, అతను 

వలీనం అవుతాడు మరియు గురువు  (దేవున్న) ఒకడు అవుతాడు.       

 

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ: 

 

ਨਾਨਕ ਅੰਿ ਨ ਜਾਪਨ ੀ ਹਤਰ ਿਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ॥ 

ఓ న్ననక్, దేవున్న రరిములను తెలుసుకోలేము; అతన్నకి అంతం లేద్వ రరిమత్మ 

లేు. 

 

ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਿੀ ਤਫਤਰ ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ॥   

అతనే సవ యంగా సృష్టసిాతడు, ఆపై అతను సవ యంగా న్నశ్నం చేసాతడు.  
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ਇਕਨ ਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆ ਇਤਕ ਿੁਰੀ ਚੜਤਹ ਤਬਸੀਆਰ ॥ 

క౦దరు బ౦ధసేవకలాకా  రన్నచేసుతన్నా రు, రరి మెడలక గొలుసులు ఉనా టకాగా, 

క౦దరు ఎ౦  ధనవ౦ులుగా ఉ౦డగా, రరు వేర౦గా గుత్రాలను 

నడుపుున్నా రు.       

 

ਆਤਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਤਪ ਹਉ ਕੈ ਤਸਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ॥ 

అతనే సవ యంగా వా వహరిసాతడు, మరియు అతను సవ యంగా మనలిా  చర్ా  

తీసుకోవడాన్నకి కార్ణమవుతాడు. నేను ఎవరికి ఫిరాా ు చేయాలి?  

        

ਨਾਨਕ ਕਰਣਾ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਫਤਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਣੀ ਸਾਰ ॥੨੩॥ 

సృష్టని్న సృష్టంిచిన ఓ న్ననక్ - అతనే సవ యంగా ద్వన్నన్న చూసుకంటాడు.   

 

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ 

 ో కాకం, మొదటి గురువు:                                                           

 

ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਤਜਅਨੁ ਆਪੇ ਪੂਰਣੁ ਿੇਇ ॥ 

దేవుడే సవ యంగా మానవ శ్రీరాలను సృష్టసిాతడు మరియు అతనే సవ యంగా 

రరికి శాంత్మ లేద్వ బాధలను అందిసాతడు.        

 

ਇਕਨ ੀ ਿਧੁੁ ਸਮਾਈਐ ਇਤਕ ਚੁਲਹ ਹ੍ੈ ਰਹਤਨ  ਚੜੇ ॥         

కందరిలో, అతను అన్నా  సౌకరాా లను త్రసాతడు, మరికందరు వేదన  

బాధరడతారు 

 

ਇਤਕ ਤਨਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਤਨ  ਇਤਕ ਉਪਤਰ ਰਹਤਨ ਖੜੇ ॥      

కందరు రడుకన్న మృువైన రడకలపై రడుకంటారు, మరికందరు తమ 

గారాులుగా రరి రకక న న్నలబన ఉంటారు.          

 

ਤਿਨ ਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ  ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰੇ ॥੧॥ 

ఓ న్ననక్, అతను తన కృర యొకక  చూపును వేసిన రరి జీవతాన్నా  మాత్తమే 

అలంకరిసాతడు.    

 

ਮਹਲਾ ੨ ॥ 

 ో కాకం, రండవ గురువు:                                                           

 

ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਤਪ ਜਾਈ ਤਭ ਰਖੈ ਆਤਪ ॥ 

అతనే సవ యంగా త్రరంచాన్నా  సృష్టసిాతడు మరియు అలంకరిసాతడు, మరియు 

అతనే సవ యంగా ద్వన్నన్న త్కమబదధంగా ఉంచుతాడు.      
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ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਜਿੰ ਉਪਾਇ ਕੈ ਿੇਖੈ ਥਾਤਪ ਉਥਾਤਪ ॥ 

ద్వన్నలో ఉనా  స౦తాన్నన్నా  సృష్ట౦ిచడ౦ వలకా, ఆయన రరి ఎుగుదలను, 

న్నశ్న్నన్నా  రరా్ వేక్షసాతడు.  

 

ਤਕਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਆਪੇ ਆਤਪ ॥੨॥ 

ఓ న్ననక్, దీన్న గురించి మనం ఎవరికి చెరప రలం. అతనే సవ యంగా త్రత్మ ద్వన్నకీ 

కార్ణం మరియు చేసేరడు.       

           

ਪਉੜੀ ॥ 

పౌరీ:  

 

ਵਡੇ ਕੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥    

మహా (దేవుడు) గొరప తనం గురించి ఏమీ చెరప లేము.                     

 

ਸੋ ਕਰਿਾ ਕਾਿਰ ਕਰੀਮੁ ਿੇ ਜੀਆ ਤਰਜਕੁ ਸੰਬਾਤਹ ॥ 

ఆయనే సృష్టకిర్ త, శ్కి తమంుడు మరియు దయరలరడు; అతను అన్నా  జీరలక 

జీవనోపాధిన్న ఇసాతడు.              

 

ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਤਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੈ ਪਾਇ ॥ 

దేవుడు తమక ముంుగా న్నర్యిించిన రనులను మనుష్టలు చేసాతరు.       

 

ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਿਜੂੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 

ఓ' న్ననక్, దేవున్న మదదు తరప , జీవకి వేరే ఏ మదదు లేు.   

 

ਸੋ ਕਰੇ ਤਜ ਤਿਸੈ ਰਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ 

అతను ఏది కోరుకంటే అది చేసాతడు.  
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ఆ�� �� కత �� ఒక ్రప�ణం 
 
�� �గంథ్ ��బ్ ఒక �శ� త�న స�వ ���, ���  ����, �ం� మ�� 
���ం ���ల క�� ��� . సంకలనం �� �� � సమస� �న��� ��� 
అం�ం�న బ�మ�. �� �గంథ్ ��బ్ �� దృ�� ఏ �ధ�న అణ��త �� 
��క �� యం� ఆ�రప�న స�జం. �గంథం �ం� మతం మ�� ఇ�� ం 
మ�ల �గం�ల� ���ం� �ర���న� ప� ��, ఇ� ఈ మ�ల� ���� ��క 
స�ధ� � ��ంచ�. 
 
�� �గంథ్ ��బ్ ���� ���ల� స�న�న ��తల� ఎం� �ర�ంచబ�� �. 
���� ���ల� స�న�న ఆత� ల� క�� ఉం�� మ�� త�� � ��� �� 
��ం� స�న అవ��ల� �� ఆ�� �� కత� �ం�ం�ం��� స�న 
హ�� � క�� ఉం��. మ�ళ� �ప�ఖ మత స�� ళ�ల� స� అ��  మత, 
�ంస� ృ�క, ���క మ�� ��క �ర� �క�ల� ���నవ�� . ���  మతం 
స�నత� ం, ���క �� యం, �న��� �వ మ�� ఇతర మ�ల పట� 
సహ���  ����ం�. ���  మతం �క�  �ఖ� �న సం�శం ���� ��తం� 
క�ణ, ����, �నయం మ�� �తృత� ం �క�  ఆద�� ల� ఆచ���  అ��  
సమ���  ఆ�� �� క భ� � మ�� ��� �రవం. ���  మతం �క�  �� 
�ప�న ��� ం�� భగవం��� �� �ంచడం మ�� స� �ం��వడం, 
����� ��ంచడం మ�� ఇత�ల� పం��వడం. 
 
ఆత�  �సం ఈ ఆ�� �� క ��త� కృ� ��నం�� అ�నందన�. అ��దం 
అస�న��� దగ �ర� ఉండ�, �ప�� �ం� ��� �� �గంథ్ ��బ్ క�త� ం� 
ఉన� �� � మ�� �ప�ల ఉప�గం ప�� �� కష�తరం ���ం�. �వ 
సం�శం�, �ం� & ���ం ��ణ కథ� తర�� �పలహద్, హ�� �ష్, ల�� , 
�బహ�  �ద�న��� ఉప��ంచబడ��. దయ�� ��� అ��� 
చదవకం� �� �� అంత� �న సం����  అర�ం ���ం�. భగవం�� ఒక� � 
మ�� ఆయన� ఐక� ం �వడ� �నవ ��త ల�� ం అ� �స�వం� దృ�� 
�ం��క�ంచబ�ం�. 
 
� �ష� �� ��క సం����  అంద�య��� అ�క మం� స� చ� ంద �వ�� 
సంవత� ��� ఈ ప� ����� �. �� ఏ�� �పశ� � ఉం�, దయ�� 
walnut@gmail.com� ఇ��ల్ పంప��� సం��ంచకం� మ�� ఈ �ప�ణం� 
�� �ర��� �� ఇష�పడ��. 
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