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ੴ ਸਤਿ ਨਾਮ ੁਕਰਿਾ ਪੁਰਖ ੁਤਨਰਭਉ ਤਨਰਵਰੈ ੁਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ 
ਗੁਰ ਪਰਸਾਤਿ ॥ 
অকাল-পুরুষ একজন, যার নাম ‘অস্তিত্বশীল’ স্তযস্তন জগতের স্রষ্টা, (কেতা) স্তযস্তন সর্তর্যাপী, 
ভয় মুক্ত (স্তনভতয়), শত্রুো থেতক মুক্ত (স্তনভতয়), যার স্বরূপ সমতয়র র্াইতর োতক (ভর্, 
যার থেহ অস্তর্নশ্বর), স্তযস্তন জন্মান্ততরর জাতলর মতযয আতস না, এই প্রভুর প্রকাশ  স্তনতজ 
থেতকই এতসতে  এর্ং এই সমি স্তকেু সেগুরুর কৃপায় প্রাপ্ত হয়।        
   
॥ ਜਪ ੁ॥ 
জপ কতরা। (যা গুরুর র্কৃ্তোর স্তশতরানাম স্তহসাতর্ও স্তর্তর্স্তিে হয়।)    
 
ਆਤਿ ਸਚ ੁਜੁਗਾਤਿ ਸਚ ੁ॥ 
স্তনরাকার (অকালপুরুষ) মহাস্তর্শ্ব সৃস্তষ্টর পূতর্ত সেয স্তেতলন, যুতগর আস্তেতেও সেয (রূপ)   
স্তেতলন।  
 
ਹ ੈਭੀ ਸਚ ੁਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ੁ॥੧॥ 
এখন স্তেস্তন র্েতমাতনও আতেন, শ্রী গুরু নানক থের্ জী র্তলতেন, ভস্তর্ষযতেও এই 
সেযস্বরূপ  স্তনরাকার এর্ং অস্তিত্বশীল  োকতর্ । ১।     
 
ਸੋਚੈ ਸੋਤਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥ 
লক্ষ লক্ষ র্ার েীেতস্নান করতলও এই থেতহর র্াস্তহযক স্নান দ্বারা মতনর পস্তর্ত্রো প্রাপ্ত  
হয় না।  মতনর স্তর্শুদ্ধো োডা থকান র্যস্তক্ত ঈশ্বর (ওয়াতহ গুরু) সম্পতকত স্তিন্তাও করতে 
পাতর না।   
 
ਚਪੈੁ ਚਪੁ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਤਲਵ ਿਾਰ ॥ 
একাগ্র সমাস্তয প্রতয়াগ কতর থকউ মুতখ শুস্তিো যারণ কতর এর্ং নীরর্ো পালন করতলও 
মতনর শাস্তন্ত (নীরর্) লাভ হয় না; যেক্ষণ না মন থেতক স্তমেযা পাপ েূর হয়।      
 
ਭੁਤਖਆ ਭੁਖ ਨ ਉਿਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ॥ 
স্তনিঃসতেতহ, কেউ জগতের সমি পুরীজােীয় খােয ভক্ষণ করতলও থপতের স্তখতে 
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স্তনর্ারতণর  জনয (উপর্াস ইেযাস্তে কতর) মতনর েৃষ্ণারূপী কু্ষযা থমোতনা যায় না।    
  
ਸਹਸ ਤਸਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਤਹ ਿ ਇਕ ਨ ਚਲੈ ਨਾਤਲ ॥ 
একজন র্যস্তক্ত হাজার হাজার এর্ং লক্ষ লক্ষ িেুরো যারণ করতে পাতর, স্তকন্তু এইগুস্তল 
সর্ই  অহংকারযুক্ত হয়, এই কারতণ এইগুস্তল পরতমশ্বর পযতন্ত থপৌঁেতে সাহাযয কতর 
না।       
  
ਤਕਵ ਸਤਚਆਰਾ ਹੋਈਐ ਤਕਵ ਕੂੜ ੈਿੁਟ ੈਪਾਤਲ ॥ 
এখন প্রশ্ন জাতগ থয, োহতল ঈশ্বতরর সামতন সতেযর আতলা কীভাতর্ প্রকাস্তশে হতর্, 
কীভাতর্ আমাতের ও স্তনরাকার  প্রভুর মতযয থয স্তমেযার প্রািীর রতয়তে থসগুস্তল ভাঙা 
যাতর্?       
 
ਹੁਕਤਮ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥੧॥        
শ্রী গুরু নানক থের্ জী সেয রূপ লাতভর উপায় র্যাখযা কতরতেন - সৃস্তষ্টর শুরু থেতকই 
থলখা রতয়তে থয, জীর্ এই সর্ করতে পাতর একমাত্র ভগর্াতনর আতেশ থমতনই।     
 
ਹੁਕਮੀ ਹਵੋਤਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ੁਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥ 
(স্তনরাকাতরর) আতেতশ সমি থেহ (জগৎ সৃস্তষ্টতে) সৃস্তষ্ট হতয়তে, স্তকন্তু জীতর্র মুতখর শব্দ 
দ্বারা প্রভুর আতেশ র্ণতনা কতর থশষ করা যায় না।     
  
ਹੁਕਮੀ ਹਵੋਤਨ ਜੀਅ ਹਕੁਤਮ ਤਮਲੈ ਵਤਿਆਈ ॥ 
পরতমশ্বর ভগর্াতনর আতেতশ (এই পৃস্তের্ীতে) স্তর্স্তভন্ন থযানীতে জীর্ সৃস্তষ্ট হয় এর্ং 
সম্মান (র্া উচ্চ-স্তনিু মযতাো) শুযুমাত্র প্রভুর আতেতশই অস্তজতে হয়।     
  
ਹੁਕਮੀ ਉਿਮ ੁਨੀਚ ੁਹਕੁਤਮ ਤਲਤਖ ਿਖੁ ਸੁਖ ਪਾਈਅਤਹ ॥ 
পরতমশ্বর ভগর্াতনর আতেতশ (এই পৃস্তের্ীতে) স্তর্স্তভন্ন প্রজাস্তেতে জীর্ সৃস্তষ্ট হয় এর্ং 
সম্মান (র্া উচ্চ-স্তনিু মযতাো) শুযুমাত্র োাঁর আতেতশই অস্তজতে হয়।  
  
ਇਕਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸੀਸ ਇਤਕ ਹੁਕਮੀ ਸਿਾ ਭਵਾਈਅਤਹ ॥ 
ঈশ্বতরর হুকুতমই অতনক প্রাণী কৃপা প্রাপ্ত হয়, অতনতক প্রভুর আতেতশই িলাতেরার 
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আর্তেত র্াাঁযা পতড।      
 
ਹੁਕਮ ੈਅਿੰਤਰ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਤਰ ਹਕੁਮ ਨ ਕੋਇ ॥ 
সর্স্তকেুই থসই পরম শস্তক্ত পরতমশ্বর ভগর্াতনর স্তনয়ন্ত্রতণ োতক, োাঁর র্াইতর জগতের 
থকাতনা   কাজ থনই। 
  
ਨਾਨਕ ਹਕੁਮ ੈਜੇ ਬੁਝ ੈਿ ਹਉਮ ੈਕਹ ੈਨ ਕੋਇ ॥੨॥ 
থহ নানক! জীর্ যস্তে থসই অকালপুরুতষর আতেশতক প্রসন্ন স্তিতে জানতে পাতর, েতর্ 
অহংকারময়ী ‘আস্তম’-এর স্তনয়ন্ত্রতণ থকউ োকতর্ না। এই ননর্তযস্তক্তক জাগস্তেক থগৌরতর্ 
স্তলপ্ত প্রাণীতক স্তনরাকার প্রভুর কাোকাস্তে আসতে থেয় না। ২।     
 
ਗਾਵ ੈਕੋ ਿਾਣੁ ਹੋਵ ੈਤਕਸ ੈਿਾਣੁ ॥ 
(থকর্ল ঈশ্বতরর কৃপায়) আযযাস্তিক শস্তক্তশালী থয থকউ, থসই (সর্তশস্তক্তমান) শস্তক্তর 
মস্তহমার কো প্রিার করতে পাতর।     
 
ਗਾਵ ੈਕੋ ਿਾਤਿ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
জীর্ প্রভুর প্রেে আশীর্তােতক (োাঁর) অনুগ্রহ মতন কতর োাঁর খযাস্তের প্রশংসা কতর 
িতলতেন।    
            
ਗਾਵ ੈਕੋ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥ 
থকান থকান জীর্ প্রভুর অর্ণতনীয় গুণ ও মস্তহমার গান থগতয় িতলতে।    
 
ਗਾਵ ੈਕੋ ਤਵਤਿਆ ਤਵਖਮ ੁਵੀਚਾਰ ੁ॥ 
থকউ স্তর্েযারু্স্তদ্ধর মাযযতম প্রভুর অদু্ভে স্তিন্তা (জ্ঞান)-র গুণগান কতর  িতলতে।   
 
ਗਾਵ ੈਕੋ ਸਾਤਜ ਕਰ ੇਿਨੁ ਖੇਹ ॥ 
থকান থকান জীর্  সৃস্তষ্টকেতা ও ধ্বংসকারী ঈশ্বতরর রূপ থজতন প্রভুর প্রশংসা কতর 
িতল।  
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ਗਾਵ ੈਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਤਿਤਰ ਿੇਹ ॥ 
থকান থকান জীর্  প্রভুর এমনভাতর্ র্ণতনা কতর থয প্রভুই জীর্ন োন কতর এর্ং 
োরপর প্রভুই জীর্ন স্তেস্তরতয় থনয়।     
 
ਗਾਵ ੈਕੋ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ੈਿਤੂਰ ॥ 
জীর্ থসই স্তনরাকার প্রভুতক স্তনতজর থেতক েূতর থজতনও প্রভুর কীস্তেত গান গায়।    
 
ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਿਰਾ ਹਿਤੂਰ ॥ 
থকান থকান জীর্ প্রভুতক শরীর ও মন স্তেতয় থজতন োরপর প্রভুর মস্তহমা কীেতন গায়।     
 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਿੋਤਟ ॥ 
অতনতকই প্রভুর খযাস্তের কো র্তলতেন পূতর্তও স্তকন্তু োরপরও প্রভুর কো র্ণতনা থশষ হয় না।    
 
ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਤਟ ਕੋਤਟ ॥ 
থকাস্তে থকাস্তে জীর্ প্রভুর গুণগান র্ণতনা কতরতে, কেন্তু েরু্ প্রভুর আসল স্বরূপ খুাঁতজ পাওয়া 
যায়স্তন।   
 
ਿੇਿਾ ਿੇ ਲੈਿੇ ਥਤਕ ਪਾਤਹ ॥ 
োো হতয়, অকালপুরুষ জীর্তক র্স্তুগে পোেত (অক্লান্তভাতর্) োন কতর িতলতেন, (স্তকন্তু) জীর্ 
থসই সম্পস্তে গ্রহণ  করতে করতে ক্লান্ত হতয় পতড।   
 
ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਿਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 
সমি জীর্ যুগ যুগ যতর এইসকল পোেতগুস্তল উপতভাগ কতর িতলতে।    
 
ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ਰਾਹੁ ॥ 
স্তযস্তন আতেশ কতরন, স্তনরাকাতরর ইচ্ছায় িলতে (সমি ব্রহ্মাতের) সমি পেগুস্তল ।     
 
ਨਾਨਕ ਤਵਗਸੈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੩॥ 
শ্রী গুরু নানক থের্ জী মহাস্তর্তশ্বর প্রাণীতের উপতেশ প্রোন কতর এর্ং র্তল থয স্তেস্তন 
স্তনরাকার (ওয়াতহ গুরু) উস্তদ্বগ্ন না হতয় সর্তো (এই জগতের প্রাণীতের উপর) খুস্তশ োতক। ৩৷     
 
 

SikhBookClub.com 4 



ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਬੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਭਾਤਖਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰੁ ॥ 
থসই অকাল পুরুষ (স্তনরাকার) স্তনতজর সেযনাতমর সতে স্তনতজও সেয, শুযুমাত্র যারা োতক 
(সেয ও সেয নাম) ভাতলার্াতস োাঁরাই প্রভুতক অসীম র্তল।      
  
ਆਖਤਹ ਮੰਗਤਹ ਿਤੇਹ ਿਤੇਹ ਿਾਤਿ ਕਰੇ ਿਾਿਾਰ ੁ॥ 
(সকল থের্ো, োনর্, মানুষ ও পশুপাস্তখ) জীতর্রা র্লতে োতক, িাইতে োতক, (র্স্তুগে 
সম্পস্তে) থসই োো (ভগর্ান) সর্াইতক োন করতে োতকন।   
 
ਿੇਤਰ ਤਕ ਅਗੈ ਰਖੀਐ ਤਜਿੁ ਤਿਸ ੈਿਰਬਾਰ ੁ॥ 
এখন প্রশ্ন জাতগ থয (অনযানয রাজারা থযমন মহারাজাতের সামতন স্তকেু উপহার স্তনতয় োতকন) 
থসই স্তসদ্ধ ঈশ্বতরর সামতন কী উপহার থনওয়া উস্তিে যাতে প্রভুর েরজা সহতজ থেখা যায়?   
 
ਮੁਹੌ ਤਕ ਬੋਲਣੁ ਬੋਲੀਐ ਤਜਿੁ ਸੁਤਣ ਧਰੇ ਤਪਆਰ ੁ॥ 
কীভাতর্ আমাতের স্তজহ্বা স্তেতয় প্রভুর প্রশংসা করতল থসই অসীম শস্তক্ত (ঈশ্বর) আমাতের 
থপ্রম-প্রসাে প্রোন  করতর্?    
 
ਅੰਤਮਰਿ ਵੇਲਾ ਸਚ ੁਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰ ੁ॥  
গুরু মহারাজ এইসকল প্রতশ্নর উের স্পষ্ট কতরন থয সকাতল (অমৃেতর্লা) (তয সমতয় একজন 
র্যস্তক্তর মন সাযারণে সাংসাস্তরক ঝাতমলা থেতক স্তর্স্তচ্ছন্ন োতক) থসই সেয নামযারী অকাল 
পুরুতষর নাম-জপ করা উস্তিে এর্ং প্রভুর মস্তহমা কীেতন গাওয়া উস্তিে, েতর্ই জীর্ েুস্তম পাতর্ 
প্রভুর ভাতলার্াসা।         
   
ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕਪੜਾ ਨਿਰੀ ਮੋਖੁ ਿਆੁਰ ੁ॥ 
(যস্তে স্তেস্তন এইভাতর্ আশীর্তাে প্রোন কতরন) গুরু জী র্তলতেন থয আিা এই থেহস্তেতক র্তের 
নযায়  পস্তরযান  কতর অেতাৎ মানর্ জন্ম থকর্ল সুকমত কতরই প্রাপ্ত হয়, কেন্তু তবুও এইভাতর্ 
মুস্তক্ত লাভ হয় না, থমাক্ষ থপতে  হতল প্রভুর সেয় েৃস্তষ্ট প্রতয়াজন।      
  
ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਤਚਆਰ ੁ॥੪॥ 
থহ নানক! এইরূপ উপলস্তি কর থয, এই সেয স্বরূপ স্তনরাকার প্রভুই সর্তস্ব, যার দ্বারা মানুতষর 
সমি সংশয়  েূর হয়। ৪।  
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ਥਾਤਪਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਿਾ ਨ ਹੋਇ ॥ 
থসই ঈশ্বরতক থকউ মূেতরূতপ প্রস্তেস্তিে করতে পাতর না, এবং ত াঁর কে ন রূপ নেস্তরও করা 
যায় না।    
 
ਆਪੇ ਆਤਪ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸੋਇ ॥ 
স্তেস্তন মায়ার র্াইতর স্তগতয় স্বয়ং প্রকাশমান হয়  সর্তো।  
 
ਤਜਤਨ ਸੇਤਵਆ ਤਿਤਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨੁ ॥ 
থযই মানুষ ভগর্াতনর নাম জপ কতরতে, থসই জীর্ প্রভুর েরর্াতর সম্মান থপতয়তে।   
 
ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 
শ্রী গুরু নানক থের্ জী র্তলতেন থয থসই গুতণর ভাোর স্তনরাকার প্রভুর  পূজা করা উস্তিে।      
 
ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਤਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ ॥ 
প্রভুর প্রশংসা করার সময়, প্রভুর প্রশংসা শুনতে শুনতে, স্তনতজর হৃেতয় প্রভুর প্রস্তে শ্রদ্ধা 
র্জায় রাতখা।     
 
ਿਖੁੁ ਪਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲੈ ਜਾਇ ॥ 
এইভাতর্ই েুিঃখ নাশ হয় এর্ং ঘতর সুখ র্সর্াস কতর।     
 
ਗੁਰਮੁਤਖ ਨਾਿੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਵੇਿੰ ਗੁਰਮੁਤਖ ਰਤਹਆ ਸਮਾਈ ॥ 
গুরুর মুখ থেতক প্রিাস্তরে র্াণী হল থর্তের জ্ঞান, এইসকল উপতেশগুস্তলই সর্তত্র স্তর্েযমান 
রতয়তে।    
 
ਗੁਰ ੁਈਸਰ ੁਗੁਰ ੁਗੋਰਖੁ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ੁਪਾਰਬਿੀ ਮਾਈ ॥ 
গুরু হতলন স্তশর্, স্তর্ষু্ণ, ব্রহ্মা এর্ং মাো পার্তেী, কারণ গুরু হতলন পরম শস্তক্ত।  
 
ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥  
আস্তম থসই  গুণী স্বরূপ পরমািা সম্পতকত থজতনও র্ণতনা কতর থশষ পারতর্া না, কারণ প্রভুর 
কো  র্ণতনা  কতর থশষ করা এতকর্াতরই সম্ভর্ নয়।      
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ਗੁਰਾ ਇਕ ਿੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥ 
থহ প্রকৃে স্তশক্ষক! শুযু আমাতক এোই স্তশস্তখতয় স্তেন থয,   
  
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਿਾਿਾ ਸੋ ਮੈ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥ 
স্তযস্তন সমি জীতর্র একমাত্র োো থসই প্রভুতক আস্তম থযন কখনও ভুতল না যাই।  ৫৷   
 
ਿੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸੁ ਭਾਵਾ ਤਵਣੁ ਭਾਣੇ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥ 
েীেত-স্নান েখনই করা যায় যস্তে এই স্নাতন প্রভুর  সম্মস্তে োতক েতর্, থসই অকাল পুরুতষর 
ইচ্ছা োডা েীেত-স্নান কতরই কী করতর্া, কারণ োহলতয় এই সর্ অেতহীন হতয় যাতর্।      
  
ਜੇਿੀ ਤਸਰਤਿ ਉਪਾਈ ਵੇਖਾ ਤਵਣੁ ਕਰਮਾ ਤਕ ਤਮਲੈ ਲਈ ॥ 
থসই সৃস্তষ্টকেতার যে সৃস্তষ্ট থেখস্তে, থসখাতন কমত না কতর থকান জীর্ স্তকেুই প্রাপ্ত  হয় না।     
  
ਮਤਿ ਤਵਤਚ ਰਿਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਤਣਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣੀ ॥ 
প্রকৃে গুরুর একস্তে মাত্র জ্ঞান গ্রহণ করতল মানুতষর রু্স্তদ্ধ রত্ন, মস্তণ, মাস্তণক ইেযাস্তে পোেত 
দ্বারা পস্তরপূণত হতয় যায়।    
 
ਗੁਰਾ ਇਕ ਿੇਤਹ ਬੁਝਾਈ ॥ 
থহ গুরু জী! শুযু আমাতক এই উপলস্তি কস্তরতয় োও   
 
ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਿਾਿਾ ਸੋ ਮੈ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥ 
জগতের সকল প্রাণীতক োন কারী স্তনরাকার প্রভু স্তেস্তন থযন আমাতক ভুতল না যান। ৬।      
 
ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਿਸੂਣੀ ਹੋਇ ॥ 
যস্তে থকান পুরুষ র্া থযাগী থযাগাভযাতসর মাযযতম িার যুতগর থিতয় েশগুণ থর্স্তশ অেতাৎ িস্তিশ 
যুতগর আযু়তে থপৌঁোয়।   
 
ਨਵਾ ਖੰਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਤਲ ਚਲੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ 
নর্খতে (ইলারৃ্ে, স্তকমপুরুষ, ভদ্র, ভারে, থকেুমাল, হস্তর, স্তহরণয, রময এর্ং কুশ, যারা 
থপৌরাস্তণক শাতে উস্তিস্তখে) প্রভু মস্তহমাস্তিে থহান, সকতল োাঁর সম্মাতন একতত্র যাত্রা করুক।      
  
ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸੁ ਕੀਰਤਿ ਜਤਗ ਲੇਇ ॥ 
স্তর্তশ্বর একজন স্তর্খযাে পুরুষ হতয় স্তেস্তন োাঁর থগৌরর্ অজতন করতে োক।  
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ਜੇ ਤਿਸੁ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵਈ ਿ ਵਾਿ ਨ ਪੁਛੈ ਕੇ ॥ 
থসই মানুষস্তে যস্তে অকাল পুরুতষর কৃপায় না থপে, োহতল থকউ োাঁর মেল প্রােতনা করতে 
িাইতর্ না।      
 
ਕੀਟਾ ਅੰਿਤਰ ਕੀਟ ੁਕਤਰ ਿੋਸੀ ਿੋਸੁ ਧਰੇ ॥ 
এে থগৌরর্ এর্ং সম্মান োকা সতেও, এমন র্যস্তক্ততক ঈশ্বতরর সামতন একস্তে কু্ষদ্র থপাকা স্তহতসতর্ 
স্তর্তর্িনা করা হয়, অেতাৎ অেযন্ত অযম  মতন করা হয়, এমনস্তক থোষী থলাতকরাও োতক অপরাযী 
মতন করতর্।    
 
ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣੁ ਿੇ ॥ 
গুরু নানক জীর মাহািয হল স্তেস্তন অতযাগয মানুষতক গুণ োন কতরন এর্ং গুণী মানুষতক 
অস্তেস্তরক্ত গুণী কতর থোতলন।    
 
ਿੇਹਾ ਕੋਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਜ ਤਿਸੁ ਗੁਣੁ ਕੋਇ ਕਰੇ ॥੭॥ 
স্তকন্তু থসই গুতণ পস্তরপূণত ঈশ্বরতক থকান গুণ প্রোন করতে পাতর এমন আর কাউতক থেখা যায়  
না । ৭ ।  
 

ਸੁਤਣਐ ਤਸਧ ਪੀਰ ਸੁਤਰ ਨਾਥ ॥ 
ভগর্াতনর নাম শ্রর্ণ করার েতল, অেতাৎ োাঁর মস্তহমায় স্তিে স্থাপন করার কারতণই স্তসদ্ধ, পীর, 
থের্ েো নাে প্রভৃস্তে মহান র্যস্তক্তগণ পরম পে লাভ কতরতেন।   
 
ਸੁਤਣਐ ਧਰਤਿ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥ 
নাম শুতনই পৃস্তের্ী, পৃস্তের্ীতক যারণকারী থসই ষাাঁড (পুরাণ শাে অনুসাতর থয ষাাঁড এই 
পৃস্তের্ীতক োর শৃতে যারণ কতর) এর্ং আকাতশর স্থায়ী শস্তক্তর জ্ঞান লাভ কতর।       
 
ਸੁਤਣਐ ਿੀਪ ਲੋਅ ਪਾਿਾਲ ॥ 
নাম শ্রর্ণ করতল শালমলী, ক্রাস্তি, জমু্ব, পালক প্রভৃস্তে সপ্তদ্বীপিঃ ভু ভর্, স্বাহ প্রভৃস্তে িেুেতশ 
জগে এর্ং অেল, স্তর্োল, সুেল প্রভৃস্তে সাে পাোল প্রাপ্ত হয়।   
 
ਸੁਤਣਐ ਪੋਤਹ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲੁ ॥ 
নাম শুনতল মৃেুযও জীর্তক স্পশত করতে পাতর না।  
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ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 
থহ নানক! ভগর্াতনর ভতক্তর মতযয সর্তো আনে প্রকাস্তশে হতে োতক,  
 
ਸੁਤਣਐ ਿਖੂ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥ 
ভগর্াতনর নাম শ্রর্ণ করতল সকল েুিঃখ ও অপকতমতর স্তর্নাশ হয়। 8৷   
 
ਸੁਤਣਐ ਈਸਰ ੁਬਰਮਾ ਇੰਿ ੁ॥ 
পরমািার নাম শুনতলই স্তশর্, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃস্তে সতর্তাচ্চ মযতাো লাভ কতরন।   
 
ਸੁਤਣਐ ਮੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਿ ੁ॥ 
মে মানুষ, অেতাৎ যারা খারাপ কাজ কতর এমন মানুষও  প্রভুর নাম শুনতলই প্রশংসার থযাগয 
হতয় ওতে।   
 
ਸੁਤਣਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਿਤਨ ਭੇਿ ॥ 
নাতমর সতে থযাগাস্তে ও থেতহর স্তর্শুদ্ধ, মস্তণপুরক, মুলাযার প্রভৃস্তে েয় িতক্রর রহসয উপলস্তি 
হয়।     
 
ਸੁਤਣਐ ਸਾਸਿ ਤਸਤਮਰਤਿ ਵੇਿ ॥ 
নাম শুনতল শে-শাে, (সাংখয, থযাগ, নযায় ইেযাস্তে), সাোশস্তে সৃ্মস্তে (মনু, যাজ্ঞর্ল্ক্য সৃ্মস্তে 
ইেযাস্তে) এর্ং িারস্তে থর্তের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।   
 
ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 
থহ নানক! সাযকতের অন্ততর সর্তো আনতের আতলা প্রকাস্তশে হতে োতক।   
 

ਸੁਤਣਐ ਿਖੂ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥ 

ভগর্াতনর নাম শুনতল সকল েুিঃখ ও অপকমত স্তর্নাশ হয় । ৯।  
 

ਸੁਤਣਐ ਸਿੁ ਸਿੰੋਖ ੁਤਗਆਨੁ ॥ 

প্রভুর নাম শ্রর্ণ করতল একজন মানুষ সেয, েৃস্তপ্ত ও জ্ঞাতনর মতো থমৌস্তলক নীস্তেগুস্তল 
অজতন করতে পাতর।  
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ਸੁਤਣਐ ਅਿਸਤਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 
শুযু প্রভুর নাম শ্রর্ণ করতলই সকল েীেতস্থাতনর মতযয থশ্রি ষােস্তে পস্তর্ত্র স্থাতন স্নাতনর 
েল প্রাপ্ত  হয়।   
 
ਸੁਤਣਐ ਪਤੜ ਪਤੜ ਪਾਵਤਹ ਮਾਨੁ ॥ 
স্তনরাকার প্রভুর নাম শ্রর্ণ কতর  র্ারংর্ার থসই নাতমর স্তেতকই রসনা েৃস্তপ্তর জনয থয 
র্যস্তক্ত যায় থস  প্রভুর েরর্াতর সম্মান প্রাপ্ত হয়।   
 
ਸੁਤਣਐ ਲਾਗ ੈਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ 
প্রভুর নাম শ্রর্ণ করতল, র্যস্তক্ত সহতজই ঐশ্বস্তরকোয় স্তর্লীন হতয় যায়, কারণ এই নাম 
আযযাস্তিক শুস্তদ্ধ ও জ্ঞাতনর স্তেতক পস্তরিাস্তলে কতর।  
 
ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 
থহ নানক! ভগর্াতনর ভক্ততের সর্তো আযযাস্তিক আনে প্রকাস্তশে হতে োতক।  
 
ਸੁਤਣਐ ਿਖੂ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥ 
ভগর্াতনর নাম শ্রর্ণ করতল সকল েুিঃখ ও অপকতমতর স্তর্নাশ হয়। 10৷  
 
ਸੁਤਣਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ॥ 
প্রভুর নাম শুনতলই গুতণর সাগর শ্রী হস্তরতে স্তর্লীন হওয়া যায়।    
 
ਸੁਤਣਐ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਿਸਾਹ ॥ 
প্রভুর নাম-শ্রর্তণর প্রভাতর্ থশখ, পীর এর্ং র্ােশা স্তনতজতের পতে থশাভা রৃ্স্তদ্ধ করতে 
পাতর ।  
   
ਸੁਤਣਐ ਅਧੰ ੇਪਾਵਤਹ ਰਾਹ ੁ॥ 
প্রভুর নাম শ্রর্ণ করতলই অজ্ঞানী মানর্ ও ভগর্াতনর ভস্তক্তর পে লাভ করতে পাতর।   
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ਸੁਤਣਐ ਹਾਥ ਹਵੋ ੈਅਸਗਾਹ ੁ॥ 
এই ভর্-সাগতরর অপস্তরতময় গভীরো জানতে পাডাও প্রভুর নাম শ্রর্ণ শস্তক্তর দ্বারা 
সম্ভর্।   
 
ਨਾਨਕ ਭਗਿਾ ਸਿਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 
থহ নানক! উেম-পুরুতষর হৃেতয় সর্তো আনে প্রকাস্তশে হতে োতক।   
 
ਸੁਤਣਐ ਿਖੂ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥ 
ভগর্াতনর নাম শ্রর্ণ করতল সকল েুিঃখ ও অপকমত স্তর্নাশ হয়। ১১।   
 
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 
থসই অকাল পুরুতষর নাম শ্রর্তণর পর থয প্রভুতক স্তর্শ্বাস কতর অেতাৎ থয প্রভুতক 
স্তনতজর অন্ততর যারণ কতর থসই মানতর্র অর্স্থা র্ণতনা কতর থশষ করা যায় না।   
 
ਜੇ ਕੋ ਕਹ ੈਤਪਛੈ ਪਛੁਿਾਇ ॥ 
থয োাঁর অর্স্থা সম্পতকত কো র্তল থসই র্যস্তক্ততক থশষ পযতন্ত অনুেপ্ত হতে হতর্ কারণ 
এইগুস্তল সেয কতর র্লা সহজ নয়, এমন থকান সৃস্তষ্ট থনই যা প্রভুর নাম থেতক প্রাপ্ত 
আনতের রহসয প্রকাশ করতে পাতর।        
 
ਕਾਗਤਿ ਕਲਮ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰ ੁ॥ 
এই অর্িার কো থলখার মতো কাগজ থনই, কলম থনই এমনকে থকৌেূহলী র্যস্তক্তও 
থনই।     
 
ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 
 থযই র্যস্তক্ত ভাতর্ থস ওয়াস্তহগুরুতে স্তর্লীনকারী র্যস্তক্ত সম্পতকত স্তর্িার-স্তর্তর্িনা করতে 
পারতর্।      
 
ਐਸਾ ਨਾਮ ੁਤਨਰਜੰਨੁ ਹਇੋ ॥ 
পরমািার নাম সর্ততশ্রি ও অেীস্তন্দ্রয় হয়।  
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ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੨॥ 
যস্তে থকউ এই প্রভুতক স্তনতজর মতনর মতযয থরতখ স্তিন্তা কতর । ১২।     
 
ਮੰਨੈ ਸੁਰਤਿ ਹਵੋ ੈਮਤਨ ਬੁਤਧ ॥ 
ভগর্াতনর নাম শ্রর্ণ ও স্তিন্তা করতল মন এর্ং রু্স্তদ্ধতে সতর্তােম থপ্রম সৃস্তষ্ট হয়।   
 
ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥  
স্তিন্তার দ্বারা সমগ্র মহাস্তর্তশ্বর জ্ঞান-তর্ায অস্তজতে হয়।  
 
ਮੰਨੈ ਮੁਤਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥ 
থয র্যস্তক্ত প্রভুর যযান কতর থস কখনই পাস্তেতর্ েুিঃখতভাগ  কতর না এর্ং পরকাতলও 
যতমর শাস্তি থভাগ  কতর না।  
 
ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥ 
একজন স্তিন্তনশীল মানুষ থশষ পযতন্ত যতমর সতে নরতক যায় না, র্রং থের্োতের সতে 
স্বগততলাতক যায়।     
 
ਐਸਾ ਨਾਮ ੁਤਨਰਜੰਨੁ ਹਇੋ ॥ 
ভগর্াতনর নাম অেযন্ত উচ্চ ও অেীস্তন্দ্রয় হয়।  
 
ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੩॥ 
যস্তে থকউ প্রভুতক স্তনতজর হৃেতয় র্স্তসতয় োাঁর যযান কতর। ১৩৷     
 
ਮੰਨੈ ਮਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਪਾਇ ॥ 
থয মানুষ স্তনরাকার প্রভুর নাম স্তনতয় স্তিন্তা কতর োাঁর  িলার পতে থকান র্াাঁযা োতক না।   
  
ਮੰਨੈ ਪਤਿ ਤਸਉ ਪਰਗਟ ੁਜਾਇ ॥ 
একজন স্তিন্তনশীল মানুষ পৃস্তের্ীতে থগৌরতর্র পাত্র হয়।   
 
ਮੰਨੈ ਮਗੁ ਨ ਚਲੈ ਪੰਥ ੁ॥ 
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এই যরতণর র্যস্তক্ত স্তদ্বযা র্া সাম্প্রোস্তয়কোর পে থেতড যতমতর পতে িতল।   
 
ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸਿੇੀ ਸਨਬਧੰ ੁ॥ 
যমতকতমতর সতে মননশীলোর একস্তে েৃঢ় সম্পকত রতয়তে। 
 
ਐਸਾ ਨਾਮ ੁਤਨਰਜੰਨੁ ਹਇੋ ॥ 
ভগর্াতনর নাম অেযন্ত উচ্চ এর্ং মায়ােীে হয়।   
 
ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੪॥ 
যস্তে থকউ প্রভুতক স্তনতজর হৃেতয় যারণ কতর যযান কতর । ১৪।   
 
ਮੰਨੈ ਪਾਵਤਹ ਮੋਖ ੁਿਆੁਰ ੁ॥ 
যারা ভগর্াতনর নাম যযান কতর োরা থমাতক্ষর দ্বার প্রাপ্ত হয়।  
 
ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰ ੈਸਾਧਾਰ ੁ॥ 
যারা প্রভুর নাম স্তিন্তন  কতর োরা োাঁতের সকল আিীয়তক থসই নাতমর মতযয আশ্রয় 
থেয়।   
 
ਮੰਨੈ ਿਰ ੈਿਾਰ ੇਗੁਰ ੁਤਸਖ ॥ 
একজন মননশীল স্তশখ গুরু থকর্ল একাই ভর্-সাগরতক অস্তেক্রম কতর না সতে আরও 
অনযানয সেীতেরও   এই ভর্সাগর অস্তেক্রম করতে সাহাযয কতর।    
 
ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵਤਹ ਨ ਤਭਖ ॥  
স্তিন্তনশীল মানুষ, থহ নানক! থস দ্বাতর দ্বাতর স্তভকু্ষক হয় না।  
 
ਐਸਾ ਨਾਮ ੁਤਨਰਜੰਨੁ ਹਇੋ ॥ 
ভগর্াতনর নাম অেযন্ত থশ্রি এর্ং মায়ােীে হয়।   
 
ਜੇ ਕੋ ਮੰਤਨ ਜਾਣੈ ਮਤਨ ਕੋਇ ॥੧੫॥ 
যস্তে থকউ প্রভুতক হৃেতয় যারণ কতর  োাঁর স্তিন্তন কতর । ১৫।     

SikhBookClub.com 13 



 
ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪਰਧਾਨੁ ॥  
যারা ভগর্াতনর নাম স্তিন্তা কতরতে, কেই থশ্রি সাযকগণ স্তনরাকাতরর দ্বাতর গৃহীে হয়, 
এবং োাঁরাই থসখাতন   প্রযান হয়।     
 
ਪੰਚ ੇਪਾਵਤਹ ਿਰਗਤਹ ਮਾਨੁ ॥  
এমন গুরুমুখ স্তপ্রয় অকাল পুরুতষর সভায় সম্মান প্রাপ্ত হয়।   
 
ਪੰਚ ੇਸਹੋਤਹ ਿਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ 
এমন ভাতলা মানুষ রাজসভায় থশাভা রৃ্স্তদ্ধ কতর। 
 

ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ੁਏਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥ 
একজন গুণী মানুতষর মতনাতযাগ থকর্লমাত্র থসই সৎগুরুর (স্তনরাকার) উপর স্তস্থর 
োতক।    
 
ਜੇ ਕੋ ਕਹ ੈਕਰ ੈਵੀਚਾਰ ੁ॥ 
যস্তে থকান র্যস্তক্ত র্লতে  থসই স্রষ্টার কো র্লতে িায় অের্া োাঁর সৃস্তষ্টর স্তহতসর্  কতর 
  
ਕਰਿ ੇਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ੁ॥ 
োহতল থসই স্রষ্টা গস্তে-প্রকৃস্তে মূলযায়ন করা যায় না।    
 
ਧੌਲੁ ਧਰਮ ੁਿਇਆ ਕਾ ਪੂਿੁ ॥ 
স্তনরাকাতরর দ্বারা রস্তিে সৃস্তষ্ট যমতরূপী রৃ্ষভ (তযৌলা ষাাঁড) নাতম সমস্তেতে হয়, কেনন  
কতকন কনজের ওপর েয়ার পুত্র েকমা লাস্তগতয় থরতখতেন (কারণ মতন যস্তে  েয়া  োতক 
েতর্ই এই মানতর্র দ্বারা যতমতর কাজ সম্ভর্ হতর্।) 
 
ਸੰਿੋਖ ੁਥਾਤਪ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਿ ॥ 
যা েৃস্তপ্তর সুতোয় র্াাঁযা রতয়তে।  
 
ਜੇ ਕੋ ਬੁਝ ੈਹਵੋ ੈਸਤਚਆਰ ੁ॥ 
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যস্তে থকউ ঈশ্বতরর এই রহসয জাতন েতর্ থস সেযস্তনি হতে পাতর।   
 
ਧਵਲੈ ਉਪਤਰ ਕੇਿਾ ਭਾਰ ੁ॥ 
এই সংসাররূপী থর্াঝা থেতক, কতকন কেো র্হন করার সামেতয রাতখন।       
 
ਧਰਿੀ ਹੋਰ ੁਪਰ ੈਹੋਰ ੁਹਰੋ ੁ॥ 
কারণ স্রষ্টা এই পৃস্তের্ীতে যা স্তকেু সৃস্তষ্ট কতরতেন থসই সর্ই এতকর পর এক সাজাতনা 
োতক, কেগুকি স্তিরন্তন হয়।   
 
ਤਿਸ ਿ ੇਭਾਰ ੁਿਲੈ ਕਵਣੁ ਜੋਰ ੁ॥ 
োহতল থসই ষাাঁতডর থর্াঝা থকান শস্তক্তর ওপর স্তনভতরশীল হতয়তে।    
 
ਜੀਅ ਜਾਤਿ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ॥ 
স্রষ্টার এই সৃস্তষ্টতে র্হু জাস্তের, র্ণত ও নানা নাতম পস্তরস্তিে মানুষ রতয়তে।   
  
ਸਭਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ॥ 
যার মাোর ওপর পরমািার আজ্ঞাযারী কলম দ্বারা কতমতর স্তহতসর্ থলখা হতয়তে ।     
  
ਏਹ ੁਲੇਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 
স্তকন্তু  একজন সাযারণ মানুষ যস্তে এই কতমতর স্তহতসর্ স্তলখতে র্তল োহতল 
 
ਲੇਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕੇਿਾ ਹਇੋ ॥ 
থস জানতে পারতর্ না এই খাো কেো স্তলখতে হতর্ ।    
 
ਕੇਿਾ ਿਾਣੁ ਸੁਆਤਲਹ ੁਰਪੂ ੁ॥ 
কে শস্তক্ত রতয়তে থসই ভগর্াতনর মতযয স্তযস্তন থলতখন, কতোই-র্া সুের োাঁর রূপ।   
 
ਕੇਿੀ ਿਾਤਿ ਜਾਣੈ ਕੌਣੁ ਕੂਿੁ ॥ 
োাঁর কেগুস্তল োাঁে রতয়তে, এইরেম থক আতে থয প্রভুতক সমূ্পণত অনুমাতন যরতে 
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পাতর।       
 
ਕੀਿਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ ॥ 
অকাল পুরুতষর একস্তে মাত্র শতব্দ সমগ্র সৃস্তষ্ট প্রসাস্তরে হতয়তে।    
 
ਤਿਸ ਿ ੇਹੋਏ ਲਖ ਿਰੀਆਉ ॥ 
থসই একস্তে শব্দরূপী আতেতশই এই মহাস্তর্তশ্ব এক থেতক র্হু জীর্ ও অনযানয পোেত 
প্রর্াস্তহে হতয়তে।   
 
ਕੁਿਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 
এই কারতণই আমার এতো রু্স্তদ্ধ থকাোয় থয আস্তম থসই অকেনীয় প্রভুর শস্তক্ত সম্পতকত 
স্তিন্তা করতে পাস্তর।      
 
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ 
থহ স্তিরন্তন স্বরূপ! আস্তম থোমার প্রস্তে একর্ারও র্স্তলহাস্তর হওয়ার থযাগয নই।    
 
ਜੋ ਿੁਧ ੁਭਾਵ ੈਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ 
 যা থোমার পেে থসই সকল কাজই সতর্তােম।    
 
ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੬॥ 
থহ স্তনরাকার! থহ পরমব্রহ্ম! েুস্তম সর্তোই স্তিরন্তন স্বরূপ। ১৬৷     
 
ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥ 
এই মহাস্তর্তশ্ব অসংখয মানুষ থসই স্রষ্টাতক জপ কতর, অসংখয মানুষ োতক ভাতলার্াতস।  
 
ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਿਪ ਿਾਉ ॥ 
অসংখয জীর্ োাঁর পূজা কতর, অসংখয েপস্বী োাঁর েপসযা কতর িতলতে।    
 
ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਮੁਤਖ ਵੇਿ ਪਾਿ ॥ 
অগস্তণে মানুষ মুতখ মুতখ যমতীয় গ্রন্থ ও থর্ে ইেযাস্তে পাে কতর িতলতে।   
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ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਤਨ ਰਹਤਹ ਉਿਾਸ ॥ 
অগস্তণে জীর্ থযাগ-যযাতন মগ্ন হতয় মনতক আসস্তক্ত থেতক মুক্ত রাতখ। একাগ্র োতক।     
 
ਅਸੰਖ ਭਗਿ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ 
এমন অসংখয ভক্ত রতয়তে যারা থসই গুণী স্তনরাকার প্রভুর গুণার্লী স্তর্িার-স্তর্তর্িনা 
কতর জ্ঞান অজতন  কতর।    
 
ਅਸੰਖ ਸਿੀ ਅਸੰਖ ਿਾਿਾਰ ॥ 
এমন অসংখয মানুষ রতয়তে যারা সেযতক জাতন েো  োন-খয়রাতের পতে হাাঁতে ।    
 
ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮਹੁ ਭਖ ਸਾਰ ॥ 
অগস্তণে থযাদ্ধা যুদ্ধতক্ষতত্র শত্রুর মুতখামুস্তখ হয় এর্ং অতের আঘাে সহয কতর।   
 
ਅਸੰਖ ਮੋਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਿਾਰ ॥ 
অগস্তণে মানুষ থসই অকাল-পুরুতষর নাতম থমৌন যারণ কতর এর্ং থসই নাতমর মতযয  
 
ਕੁਿਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 
এই কারতণই আমার এতো রু্স্তদ্ধ থয আস্তম থসই অকেনীয় প্রভুর শস্তক্ত সম্পতকত স্তিন্তা 
করতে পাস্তর।   
 
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ 
থহ স্তিরন্তন স্বরূপ! আস্তম থোমার জনয একর্ারও র্স্তলহাস্তর হওয়ার থযাগয নই।  
 
ਜੋ ਿੁਧ ੁਭਾਵ ੈਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ 
েুস্তম যা পেে কতরা, থসই কাজস্তে সতর্তােম।   
 
ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 
থহ স্তনরাকার! থহ পরমব্রহ্ম! েুস্তম সর্তোই স্তিরন্তন রূপ। ১৭।   
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ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ॥ 
এই মহাস্তর্তশ্বর অসংখয মানুষ স্তর্ভ্রান্ত এর্ং গভীরভাতর্ অজ্ঞ।  
 
ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ ॥ 
অসংখয থিার এর্ং ভক্ষক আতে, যারা অতনযর সম্পস্তে িুস্তর কতর খায়।   
 
ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜੋਰ ॥ 
এমন অগস্তণে মানুষ আতে যারা অতনযর ওপর জুলুম-অেযািার িাস্তলতয় শাসন কতর 
এর্ং এইভাতর্ই পৃস্তের্ী থেতড িতল যায়।    
 
ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਿਆ ਕਮਾਤਹ ॥ 
অগস্তণে অযাস্তমতক যারা অতনযর গলা থকতে হেযা করার পাপ গ্রহণ করতে।   
 
ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ੁਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ 
অসংখয পাপী পাপ কতর এই পৃস্তের্ী থেতড িতল যায়।  
 
ਅਸੰਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ੇਤਿਰਾਤਹ ॥ 
অসেয প্রকৃস্তের অসংখয মানুষ স্তমেযা কো র্তল ঘুতর থর্ডায়।  
 
ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲੁ ਭਤਖ ਖਾਤਹ ॥ 
অগস্তণে মানুষ রতয়তে যারা োাঁতের অশুদ্ধ রু্স্তদ্ধর কারতণ মলমূতত্রর খার্ার গ্রহণ কতর।   
 
ਅਸੰਖ ਤਨੰਿਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਭਾਰ ੁ॥ 
অগস্তণে মানুষ অতনযর স্তনো-মে কতর পাতপর থর্াঝা স্তনতজর মাোয় থিতপ রাতখ।  
 
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚ ੁਕਹ ੈਵੀਚਾਰ ੁ॥ 
শ্রী গুরু নানক থের্’জী স্তনতজর কাতে স্তনতনাক্ত কো র্তলতেন থয আমরা কুকমতকারী জীর্ 
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অেতাৎ োমস্তসক ও নেেয সম্পতের দ্বারা জগৎ সৃস্তষ্টর র্ণতনা করস্তে।  
 
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ 
থহ স্তিরন্তন স্বরূপ! আস্তম থোমার জনয একর্ারও র্স্তলহাস্তর হওয়ার থযাগয নই।  
 
ਜੋ ਿੁਧ ੁਭਾਵ ੈਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ 
েুস্তম যা পেে কতরা, থসই কাজস্তেই সতর্তােম।     
 

ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥ 
থহ স্তনরাকার! থহ পরমব্রহ্ম! েুস্তম সর্তোই স্তিরন্তন স্বরূপ। ১৮৷  
 

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ 
থসই স্রষ্টার সৃস্তষ্টতে অসংখয নাম ও অসংখয স্থাতন জীর্ স্তর্িরণ কতর িতলতে; অের্া এই 
ব্রহ্মাতে অকাল- পুরুতষর অতনক নাম রতয়তে এর্ং ঈশ্বতরর নাতমর অতনক অস্তযিান 
রতয়তে।   
 
ਅਗਮੰ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋਅ ॥ 
রজয়থে অসংখয অকল্পনীয় জগৎ।    
 
ਅਸੰਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਭਾਰ ੁਹੋਇ ॥ 
স্তকন্তু োাঁর সৃস্তষ্টর গস্তণে করতে স্তগতয় যারা ‘অসংখয’ শব্দস্তে র্যর্হার কতরতেন, োাঁতের 
মাোয়ও ভার পতড।    
 
ਅਖਰੀ ਨਾਮ ੁਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥ 
থকর্ল শব্দ দ্বারা স্তনরাকার প্রভুর নাম জপ করা যায়, আর্ার শব্দ দ্বারাই প্রভুর প্রশংসা 
করা যায়।   
 
ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਿ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥ 
ভগর্াতনর গুণার্লীর জ্ঞানও শব্দ দ্বারা জানা যায় এর্ং োাঁর প্রশংসাও থকর্ল শতব্দর 
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মাযযতমই র্লা যায়।   
 
ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਬੋਲਣੁ ਬਾਤਣ ॥ 
োাঁর কণ্ঠস্বর থকর্ল শতব্দর মাযযতমই থলখা ও র্ণতনা করা যায়।   
 
ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰਜਗੁੋ ਵਖਾਤਣ ॥ 
শব্দ দ্বারা মস্তিতের ওপর থলখা কমতগুস্তল কোয় র্ণতনা করা যায়।     
 

ਤਜਤਨ ਏਤਹ ਤਲਖ ੇਤਿਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥ 
স্তকন্তু থয স্তনরাকার প্রভু এই কমত-স্তনর্ন্ধ রিনা কতরতেন োাঁর মাোয় থকাতনা কমত-স্তনর্ন্ধ 
থনই; অেতাৎ থকউ  োাঁর  কতমতর কো র্লতে পাতর না এর্ং থসগুস্তলর স্তহতসর্ও রাখতে 
পাতর না।    
 
ਤਜਵ ਿੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਤਹ ॥ 
অকাল-পুরুষ থযমন মানুষতক কাতজর আতেশ থেন, থেমস্তন থস োাঁর কমতেল থভাগ 
কতর।  
 
ਜੇਿਾ ਕੀਿਾ ਿੇਿਾ ਨਾਉ ॥ 
স্রষ্টা এই সৃস্তষ্টতক যতোো েস্তডতয় স্তেতয়তেন, সর্ই প্রভুর নাম-রূপ মাত্র।    
 
ਤਵਣੁ ਨਾਵ ੈਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥ 
এমন থকান থকাতনা জায়গা খাস্তল থনই থযখাতন প্রভুর নাম-গান থনই ।  
 

ਕੁਿਰਤਿ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 
এই কারতণই আমার এতো রু্স্তদ্ধ রতয়তে থয আস্তম থসই অকেয প্রভুর শস্তক্ত সম্পতকত 
স্তিন্তা করতে পাস্তর।    
  
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ॥ 
থহ স্তিরন্তন স্বরূপ! আস্তম থোমার জনয একর্ারও র্স্তলহাস্তর হওয়ার থযাগয নই।   
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ਜੋ ਿੁਧ ੁਭਾਵ ੈਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ॥ 
েুস্তম যা পেে কতরা, থসই সর্ কাজই সতর্তােম।    
 
ਿੂ ਸਿਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 
থহ স্তনরাকার! থহ পরমব্রহ্ম! েুস্তম সর্তোই স্তিরন্তন স্বরূপ। ১৯।    
 
ਭਰੀਐ ਹਥ ੁਪੈਰ ੁਿਨੁ ਿੇਹ ॥ 
এই শরীর, হাে-পা র্া অনয থকাতনা অে মস্তলন হতল 
 
ਪਾਣੀ ਧਿੋ ੈਉਿਰਸੁ ਖਹੇ ॥ 
ো জল স্তেতয় যুতল এই ময়লা ও কাো পস্তরোর হতয় যায়।   
 
ਮੂਿ ਪਲੀਿੀ ਕਪੜੁ ਹਇੋ ॥ 
যস্তে থকান পস্তরতযয় কাপড প্রস্রার্ ইেযাস্তের দ্বারা অপস্তর্ত্র হতয় যায়।    
 
ਿੇ ਸਾਬੂਣੁ ਲਈਐ ਓਹ ੁਧਇੋ ॥ 
োহতল থসগুস্তল সার্ান স্তেতয় যুতয় থেলা হয়।  
 
ਭਰੀਐ ਮਤਿ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਤਗ ॥ 
মে কাজ করতল মানুতষর রু্স্তদ্ধ অপস্তর্ত্র হতয় যায়  
 
ਓਹ ੁਧਪੈੋ ਨਾਵ ੈਕੈ ਰੰਤਗ ॥ 
োই ওয়াতহগুরুর নাম জপ করতলই শুদ্ধ হওয়া যায়।  
 
ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਹ ॥ 
পুণয আর পাপ শুযুমাত্র র্লার জনয নয়।    
 
ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲੈ ਜਾਹ ੁ॥ 
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স্তকন্তু এই জগতে র্সর্াস কতর থয কমতই করা থহাক না থকন, যমতরাতজর পাোতনা স্তিত্র-
গুপ্ত এতস সময়মতো সর্ স্তলতখ স্তনতয় যাতর্; অেতাৎ এই পৃস্তের্ীতে একজন মানুতষর কৃে 
ভাতলা-মে কাতজর স্তহতসর্ োাঁর সতে যাতর্, যার েলানুসাতরই থস  স্বগত র্া নরক লাভ 
করতর্।    
   
ਆਪੇ ਬੀਤਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ ੁ॥ 
োই মানুষ স্তনতজই কতমতর র্ীজ র্পন কতর এর্ং স্তনতজই োাঁর েল থভাগ কতর।   
 
ਨਾਨਕ ਹਕੁਮੀ ਆਵਹ ੁਜਾਹ ੁ॥੨੦॥ 
গুরু নানক র্তলতেন থয আিা োাঁর কতমতর েল থভাগ করার জনয অকাল-পুরুতষর 
আতেতশ এই পৃস্তের্ীতে আসতর্ এর্ং যাতর্; অেতাৎ আিার কাজগুস্তল োতক িলাতেরার 
িতক্র থর্াঁতয রাখতর্, স্তনরাকার জীতর্র কমত   অনুসাতর োতক েল োন করতর্। ২০।  
 
ਿੀਰਥੁ ਿਪ ੁਿਇਆ ਿਿੁ ਿਾਨੁ  
েীেতযাত্রা, েপসযা, জীতর্র প্রস্তে করুণা এর্ং স্তনিঃস্বােত োন করতল। 
  
ਜੇ ਕੋ ਪਾਵ ੈਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ ॥ 
যস্তে থকান মানুষ সম্মান প্রাপ্ত হয়, ত হজি থসই প্রাস্তপ্ত খুর্ থোতো হয় ।    
 
ਸੁਤਣਆ ਮੰਤਨਆ ਮਤਨ ਕੀਿਾ ਭਾਉ ॥ 
স্তকন্তু যারা অন্ততর থপ্রতমর সতে ভগর্াতনর নাম শ্রর্ণ কতর এর্ং স্তনরন্তর স্তিন্তা কতর।   
 
ਅੰਿਰਗਤਿ ਿੀਰਤਥ ਮਤਲ ਨਾਉ ॥ 
থস  োাঁর অন্ততরর েীতেত স্নান কতর স্তনতজর মস্তলনো েূর কতর। (অেতাৎ থসই আিা 
অন্ততর অর্স্থান কতর    স্তনরাকাতরর মতযয স্তর্লীন হতয়  স্তনতজর আিার মস্তলনো 
পস্তরোর কতর থনয়।)  
 
ਸਤਭ ਗੁਣ ਿੇਰ ੇਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ 
থহ গুণী স্বরূপ! থোমার সর্ গুণ রতয়তে, আমার থকাতনা ভাতলা গুণ থনই।    
 

SikhBookClub.com 22 



ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਿ ੇਭਗਤਿ ਨ ਹਇੋ ॥ 
গুতণর গুণার্লী আিসাৎ না কতর ভগর্াতনর ভস্তক্তলাভ করা যায় না।   
  
ਸੁਅਸਤਿ ਆਤਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ॥ 
থহ স্তনরাকার! েুস্তম সর্তো স্তর্জয়ী হও, েুস্তম কলযাতণর স্বরূপ, েুস্তম ব্রহ্মা স্বরূপ।     
 
ਸਤਿ ਸੁਹਾਣੁ ਸਿਾ ਮਤਨ ਚਾਉ ॥ 
েুস্তম সেয, থিেনা এর্ং সর্তো আনতের মূেত প্রেীক।   
 
ਕਵਣੁ ਸੁ ਵਲੇਾ ਵਖਿੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਤਥਤਿ ਕਵਣੁ ਵਾਰ ੁ॥ 
থকান মূহুেত, থকান সময়, থকান োস্তরখ, থকান স্তেন স্তেল যখন ঈশ্বর এই পৃস্তের্ী সৃস্তষ্ট 
কতরস্তেতলন।   
 
ਕਵਤਣ ਤਸ ਰਿੁੀ ਮਾਹ ੁਕਵਣੁ ਤਜਿੁ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ੁ॥ 
থক জাতন থকান ঋেু, থকান মাতস, কখন এই সৃস্তষ্টর স্তর্িার ঘতেস্তেল।   
 
ਵੇਲ ਨ ਪਾਈਆ ਪੰਿਿੀ ਤਜ ਹਵੋ ੈਲੇਖ ੁਪੁਰਾਣੁ ॥ 
এমনস্তক র্ড র্ড পস্তেে, ঋস্তষরাও মহাস্তর্তশ্বর স্তর্িাতরর স্তনস্তেতষ্ট সময় জানতে পাতরস্তন 
আজও, যস্তে োরা জানতে  পারতেন, োহতল অর্শযই থর্ে র্া যমতীয় গ্রতন্থ থসকো 
উতিখ করতেন।      
 
ਵਖਿੁ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾਿੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲੇਖ ੁਕੁਰਾਣੁ ॥  
এমনস্তক কাজীগণও এই সমতয়র জ্ঞান অজতন করতে পাতরনস্তন, যস্তে োরা জানতেন 
োহতল অর্শযই থসগুস্তল কুরান গ্রতন্থ  উতিখ করতেন।  
 
ਤਥਤਿ ਵਾਰ ੁਨਾ ਜਗੋੀ ਜਾਣੈ ਰਤੁਿ ਮਾਹ ੁਨਾ ਕੋਈ ॥ 
একজন থযাগীও এই ব্রহ্মাে সৃস্তষ্টর স্তেন, ঋেু, ঋেু ও মাস ইেযাস্তে সস্তেক ভাতর্ জানতে 
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পাতরনস্তন।  
 
ਜਾ ਕਰਿਾ ਤਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ॥ 
এই প্রসতে শুযুমাত্র স্তেস্তন স্তনতজই জাতনন স্তযস্তন এই পৃস্তের্ীর স্রষ্টা, এই সৃস্তষ্ট কতর্ 
েস্তডতয় পতডস্তেল প্রেম মহাস্তর্তশ্ব।      
 
ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥  
স্তক ভাতর্ আস্তম থসই অমর মানুতষর মস্তহমাকো র্লতে পাস্তর, স্তক ভাতর্ আস্তম োাঁর 
প্রশংসা করতে পাস্তর, স্তক ভাতর্ আস্তম োাঁর র্ণতনা করতে পাস্তর এর্ং স্তক ভাতর্ আস্তম োাঁর 
রহসয রু্ঝতে পাস্তর?        
 
ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਸਭੁ ਕੋ ਆਖ ੈਇਕ ਿ ੂਇਕੁ ਤਸਆਣਾ ॥ 
সেগুরু জী র্তলতেন থয, প্রতেযতকই অতনযর থিতয় থর্স্তশ রু্স্তদ্ধমান হয় এর্ং থসই 
ঈশ্বতরর প্রশংসা কতর।   
 
ਵਿਾ ਸਾਤਹਬ ੁਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਿਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵ ੈ॥ 
স্তকন্তু ভগর্ান মহান, োাঁর নাম োাঁর থিতয়ও মহান, মহাস্তর্তশ্ব যা স্তকেু ঘেতে থসগুস্তল 
সর্ই োাঁর কতমতর জনযই ঘেতে।    
 
ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੌ ਜਾਣੈ ਅਗ ੈਗਇਆ ਨ ਸਹੋ ੈ॥੨੧॥ 
থহ নানক! থকউ যস্তে োাঁর গুণ জাতন এমনো  র্তল, েতর্ থস  পরতলাতক  স্তগতয় থগৌরর্ 
লাভ করতে পাতর না। অেতাৎ থকান জীর্ যস্তে থসই অপস্তরর্েতনীয় স্তনরাকাতরর গুণগে 
রহসয থজতন গর্ততর্ায কতর, েতর্ থস  ইহকাল র্া পতরাকাল থকাোও সম্মান প্রাপ্ত হতে 
পাতর না। ২১।   
 
ਪਾਿਾਲਾ ਪਾਿਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥ 
সৎগুরু’জী সাযারণ মানুতষর মতন সাে আকাশ ও সাে পাোতলর অস্তিতত্বর সংশয় েূর 
কতর র্তল থয জগৎ সৃস্তষ্টতে লক্ষ লক্ষ পাোল রতয়তে এর্ং লক্ষ লক্ষ আকাতশর ওপর 
আকাশ রতয়তে।      
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ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਤਲ ਥਕੇ ਵਿੇ ਕਹਤਨ ਇਕ ਵਾਿ ॥ 
থর্তেও একই কো র্লা হতয়তে থয, অতিষণকারীরা অন্তিঃপুর পযতন্ত খুাঁজতে খুাঁজতে 
ক্লান্ত হতয় যায় স্তকন্তু থকউ এখনও পযতন্ত োাঁর থশষ খুাঁতজ পায়স্তন।    
 
ਸਹਸ ਅਿਾਰਹ ਕਹਤਨ ਕਿਬੇਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਿੁ ॥ 
সমি যমতগ্রতন্থই র্লা হতয়তে আোতরা হাজার জগৎ রতয়তে, স্তকন্তু র্ািতর্ োাঁতের 
উৎপস্তের একমাত্র সূত্র পরতমশ্বর ঈশ্বর স্তযস্তন োাঁতের স্রষ্টা।    
 
ਲੇਖਾ ਹਇੋ ਿ ਤਲਖੀਐ ਲੇਖ ੈਹਇੋ ਤਵਣਾਸੁ ॥ 
যস্তে োাঁর সৃস্তষ্টর স্তহতসর্ থলখা োকতো থকউ স্তলখতো, স্তকন্তু থয এই স্তহতসর্ স্তলখতে যাতর্ 
থস স্তনতজই ধ্বংস হতয় যায়।   
 
ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ੁ॥੨੨॥ 
থহ নানক! এই সমগ্র স্তর্তশ্ব যাতক মহান র্লা হতয়তে থসই সৃস্তষ্টকেতা স্বয়ং স্তনতজতক 
জাতনন র্া স্তনতজতক জানতে পাতরন। ২২।   
 
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਤਹ ਏਿੀ ਸੁਰਤਿ ਨ ਪਾਈਆ ॥ 
এমনস্তক থযই ভক্তরা থসই ভগর্াতনর প্রশংসা কতর োাঁরাও থসই ঈশ্বতরর সীমা খুাঁতজ 
পায়স্তন।     
 
ਨਿੀਆ ਅਿ ੈਵਾਹ ਪਵਤਹ ਸਮੁੰਤਿ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ॥ 
নেী-নালা থযমন সাগতর স্তমস্তলে হতয় োর েলতেশ  খুাঁতজ না থপতয় অস্তিত্ব হারায়, 
থেমস্তন প্রশংসাকারীরা প্রশংসা করতে করতে প্রভুর মতযযই মগ্ন হতয় যায়।   
 
ਸਮੰੁਿ ਸਾਹ ਸੁਲਿਾਨ ਤਗਰਹਾ ਸੇਿੀ ਮਾਲੁ ਧਨੁ ॥ 
সমুতদ্রর রাজা হতয়, সম্রাে হতয়, পাহাতডর মতো সম্পতের অস্তযকারী হতয়ও,  
 
ਕੀੜੀ ਿੁਤਲ ਨ ਹਵੋਨੀ ਜੇ ਤਿਸੁ ਮਨਹ ੁਨ ਵੀਸਰਤਹ ॥੨੩॥ 
োাঁরা থসই স্তপাঁপতডর মতোও হতে পাতর না, যস্তে ঈশ্বর োাঁতের মন থেতক স্তর্সৃ্মে না 
হতয় থযে। ২৩৷     
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ਅੰਿੁ ਨ ਤਸਿਿੀ ਕਹਤਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥ 
থসই স্তনরাকাতরর প্রশংসার সীমা থনই এর্ং োাঁর প্রশংসারও থকান থশষ থনই।    
 
ਅੰਿੁ ਨ ਕਰਣੈ ਿੇਤਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥ 
স্রষ্টার রস্তিে সৃস্তষ্টর থকান থশষ থনই, স্তকন্তু স্তেস্তন যখন থেন েখনও োর থকান থশষ 
োতক না।    
 
ਅੰਿੁ ਨ ਵੇਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰਿੁ ॥ 
োাঁর থেখা ও শ্রর্তণর মতযয থকাতনা থশষ থনই, অেতাৎ স্তেস্তন স্তনরাকার সর্তেশতী ও 
সর্ততশ্রাো।    
 
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਤਕਆ ਮਤਨ ਮੰਿੁ ॥ 
ঈশ্বতরর অন্ততরর রহসয কী, থসগুস্তলও থর্াঝা যায় না।  
 
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਿਾ ਆਕਾਰ ੁ॥ 
োাঁর দ্বারা রস্তিে সৃস্তষ্টর প্রসাতরর র্যাস্তপ্ত র্া সময়কাল জানা যায় না।    
 
ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ੁ॥ 
এমনস্তক সৃস্তষ্টর শুরু এর্ং থশষও জানা যায় না।   
 
ਅੰਿ ਕਾਰਤਣ ਕੇਿ ੇਤਬਲਲਾਤਹ ॥ 
অতনক জীর্ই সৃস্তষ্টর থশষ জানতে হাহাকার করতে।   
 
ਿਾ ਕੇ ਅਿੰ ਨ ਪਾਏ ਜਾਤਹ ॥ 
স্তকন্তু থসই অেল, স্তিরন্তন অকাল পুরুতষর থশষ খুাঁতজ পাওয়া যায় না। 
 
ਏਹ ੁਅੰਿੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਇ ॥ 
োাঁর গুতণর থশষ থকাোয় হতয়তে থসোও থকউ জাতন না।   
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ਬਹੁਿਾ ਕਹੀਐ ਬਹਿੁਾ ਹੋਇ ॥ 
থসই পরমব্রতহ্মর যে থর্স্তশ স্তুস্তে, গুণকীেতন, আকার র্া গুতণর কো র্লা হয়, েেই 
োাঁর গুণ আরও  থর্স্তশ হয়।   
 
ਵਿਾ ਸਾਤਹਬ ੁਊਚਾ ਥਾਉ ॥ 
স্তনরাকার সর্ততশ্রি, োাঁর স্থান সতর্তাচ্চ স্থাতন হয়।  
 
ਊਚ ੇਉਪਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ 
স্তকন্তু থসই থশ্রি স্তনরাকাতরর নামই সর্ততশ্রি।   
 
ਏਵਿੁ ਊਚਾ ਹਵੋ ੈਕੋਇ ॥ 
যস্তে োাঁর থিতয় র্ড অের্া উচ্চের থকান শস্তক্ত োতক,  
  
ਤਿਸੁ ਊਚ ੇਕਉ ਜਾਣੈ ਸਇੋ ॥ 
োই একমাত্র স্তেস্তনই থসই পরতমশ্বরতক জানতে পাতরন।  
 
ਜੇਵਿੁ ਆਤਪ ਜਾਣੈ ਆਤਪ ਆਤਪ ॥ 
স্তনরাকার স্তনতজই জাতন োাঁর সর্তস্ব সম্পকত অের্া জানতে পাতর, অনয থকউ নয়।     
 
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਕਰਮੀ ਿਾਤਿ ॥੨੪॥ 
সৎগুরু নানক থের্’জী র্তলতেন থয কৃপা সাগতরর প্রস্তে করুণা থেস্তখতয় স্তেস্তন জীর্তক 
োাঁতের কমত অনুসাতর সমি পোেত প্রোন কতরন। ২৪৷    
  
ਬਹੁਿਾ ਕਰਮ ੁਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥ 
োাঁর আশীর্তাে এে থর্স্তশ থয থসগুতলা থলখার ক্ষমো কাতরার মতযয থনই। 
  
ਵਿਾ ਿਾਿਾ ਤਿਲੁ ਨ ਿਮਾਇ ॥ 
স্তেস্তন মহান কারণ স্তেস্তন অতনকতক ক্ষমা কতরন, স্তকন্তু োাঁর থলাভ স্তর্েুমাত্রও োতক না।  
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ਕੇਿ ੇਮੰਗਤਹ ਜਧੋ ਅਪਾਰ ॥ 
অতনক অগস্তণে থযাদ্ধা োাঁর করুণার জনয আকুল হয়।   
 
ਕੇਤਿਆ ਗਣਿ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 
োাঁতের সংখযা স্তনতয় প্রশ্ন উেতে পাতর না   
 
ਕੇਿ ੇਖਤਪ ਿੁਟਤਹ ਵੇਕਾਰ ॥ 
স্তনরাকাতরর থেওয়া পোেতগুস্তলতক মেকাতজ র্যর্হার এর্ং থভাগ করার জনয র্হু জীর্ 
লডতে-লডতেই মারা যায়।  
  
ਕੇਿ ੇਲੈ ਲੈ ਮਕੁਰ ੁਪਾਤਹ ॥ 
অতনতক অকাল পুরুতষর থেওয়া পোেতগুস্তল থেতক মুখ স্তেস্তরতয় থনয়।   
 
ਕੇਿ ੇਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 
অতনক মূখত র্যস্তক্ত ঈশ্বতরর থেতক সম্পস্তে গ্রহণ কতর এর্ং থসগুস্তল থভাগ করতে োতক, 
কখনও প্রভুতক মতন রাতখ না।    
 
ਕੇਤਿਆ ਿਖੂ ਭੂਖ ਸਿ ਮਾਰ ॥  
অতনক-তক আর্ার েুিঃখ এর্ং কু্ষযা দ্বারা আঘাে করা হয়, কারণ এইগুস্তল োাঁতের কতমত 
থলখা োতক।   
 
ਏਤਹ ਤਭ ਿਾਤਿ ਿੇਰੀ ਿਾਿਾਰ ॥ 
স্তকন্তু এই যরতনর ভদ্রতলাতকরা এই প্রকার মারযরতক থসই ঈশ্বতরর আশীর্তাে র্তল মতন 
কতরন।    
 
ਬੰਤਿ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹਇੋ ॥ 
এইসর্ কতষ্টর কারতণই মানুষ ওয়াতহগুরুতক স্মরণ কতর।  
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ਹੋਰ ੁਆਤਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ 
ভগর্াতনর আতেতশ অর্স্থান করতলই মানুষ মায়া-আসস্তক্তর র্ন্ধন থেতক মুস্তক্ত থপতে 
পাতর।  
 
ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਪਾਇ ॥ 
এইগুস্তলর জনয অনয থকাতনা পদ্ধস্তে রতয়তে, থকউ র্লতে পারতর্ না; অেতাৎ ভগর্াতনর 
আতেতশ জীর্ন যাপন করা র্যেীে থমাতহর র্ন্ধন থেতক মুস্তক্তর অনয থকান পদ্ধস্তে থকউ 
র্লতে পাতর না।   
  
ਓਹ ੁਜਾਣੈ ਜੇਿੀਆ ਮੁਤਹ ਖਾਇ ॥ 
অজ্ঞোর্শে থকাতনা র্যস্তক্ত যস্তে এই স্তর্ষতয় র্ক্তর্য থেওয়ার থিষ্টা কতর, েতর্ই থস 
রু্ঝতে পারতর্ থয োাঁর মুতখ যতমর দ্বারা কে আঘাে করা হতয়তে।    
 
ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਿਇੇ ॥ 
ঈশ্বর জগতের সকল প্রাণীর িাস্তহো জাতনন এর্ং থসইগুস্তল স্তেস্তন জীর্তক স্তনতজই প্রোন 
কতরন।   
 
ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਭ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥ 
পৃস্তের্ীর সমি জীর্ই থকর্ল কৃেজ্ঞ নয়, এমন অতনক র্যস্তক্ত রতয়তে যারা এই কো 
স্তর্শ্বাস কতর।  
  
ਤਜਸ ਨੋ ਬਖਸ ੇਤਸਿਤਿ ਸਾਲਾਹ ॥ 
ঈশ্বর থসই র্যস্তক্ততকই খুস্তশ কতরন যাতক স্তেস্তন োাঁর গুণগান গাওয়ার ক্ষমো প্রোন 
কতরন।    
 
ਨਾਨਕ ਪਾਤਿਸਾਹੀ ਪਾਤਿਸਾਹ ੁ॥੨੫॥ 
থহ নানক! স্তেস্তন রাজাতের রাজাও হন; অেতাৎ - থস উচ্চ ও ভাতলা স্থাতন অর্স্থান 
কতরন। ২৫।   
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ਅਮੁਲ ਗੁਣ ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰ ॥ 
স্তনরাকাতরর থয গুণার্লী র্ণতনা করা যায় না থসগুস্তল অমূলয এর্ং এই স্তনরাকাতরর 
আরাযনা একস্তে অমূলয  কমত।    
 
ਅਮੁਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮਲੁ ਭੰਿਾਰ ॥ 
থয সাযকগণ প্রভুর আরাযনারূতপ র্যর্সা পস্তরিালনা কতরন োাঁরাও অমূলয র্যর্সায়ী 
এর্ং থসই সাযকতের পুতণযর ভাোরও অমূলয হয়।    
 
ਅਮੁਲ ਆਵਤਹ ਅਮਲੁ ਲੈ ਜਾਤਹ ॥ 
যারা এই সাযুতের কাতে ঈশ্বতরর সতে স্তমলতনর জনয আতস োরাও অমূলয সম্পতের 
অস্তযকারী হয় এর্ং োাঁতের কাে থেতক থয গুণগুস্তল জীর্ স্তনতয় যায় থসগুস্তলও অমূলয।    
 
ਅਮੁਲ ਭਾਇ ਅਮੁਲਾ ਸਮਾਤਹ ॥ 
স্তশখগুরুর এতক অপতরর প্রস্তে  ভাতলার্াসা অমূলয, গুরুর ভালতর্াাসা থেতক আিা থয 
আনে পায় োও   অমূলয হয়।  
 
ਅਮੁਲੁ ਧਰਮ ੁਅਮੁਲੁ ਿੀਬਾਣੁ ॥ 
অকাল-পুরুতষর স্তর্িারও অমূলয, োাঁর আোলেও অমূলয।  
 
ਅਮੁਲੁ ਿੁਲੁ ਅਮੁਲੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
অকাল পুরুতষর স্তর্িার করার পালা অমূলয, এর্ং জীতর্র ভাতলা-মে কাতজর ওজন 
করার জনয র্যর্হৃে র্ােখারাও  (ওজন)ও অমূলয।   
 
ਅਮੁਲੁ ਬਖਸੀਸ ਅਮਲੁੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 
অকালপুরুষ প্রেে পোেতও অমূলয এর্ং থসই পোতেতর প্রেীকগুস্তলও অমূলয।  
 
ਅਮੁਲੁ ਕਰਮ ੁਅਮੁਲੁ ਿੁਰਮਾਣੁ ॥ 
জীতর্র উপর স্তনরাকাতরর কৃপাও অমূলয এর্ং োাঁর আতেশ র্াণীগুস্তলও অমূলয।    
 
ਅਮੁਲੋ ਅਮੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 
ঈশ্বর থয অেযন্ত অমূলয, থসইকো অন্তরে ভাতর্ র্ণতনা করাও অসম্ভর্।   
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ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹ ੇਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 
স্তকন্তু োরপরও র্হু ভক্ত অেীে, ভস্তর্ষযৎ ও র্েতমান োাঁর গুণার্লী স্তনতয় র্কৃ্তো স্তেতয় 
অেতাৎ োাঁর  গুণকীেতন কতর োাঁর মতযয স্তর্লীন হতয় যায়। 
 
ਆਖਤਹ ਵੇਿ ਪਾਿ ਪੁਰਾਣ ॥ 
িার থর্ে ও আোরস্তে পুরাতণও প্রভুর মস্তহমা র্স্তণতে হতয়তে।  
 
ਆਖਤਹ ਪੜ ੇਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥ 
যারা পডাশুনা কতর োাঁরাও অকাল-পুরুতষর মস্তহমা কো র্যাখযা কতর।  
 
ਆਖਤਹ ਬਰਮ ੇਆਖਤਹ ਇੰਿ ॥ 
সৃস্তষ্টকেতা ব্রহ্মা এর্ং স্বতগতর অস্তযপস্তে ইন্দ্রও প্রভুর অমূলয গুণার্লী র্ণতনা কতরতেন।   
 
 
ਆਖਤਹ ਗਪੋੀ ਿ ੈਗੋਤਵਿੰ ॥ 
কিকরধর কি প ি শ্রীেৃষ্ণ ও ত াঁর কি পীর ও কেই কনর ে জরর প্রশংে  েজরজেন।  
  
ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ ॥ 
মহ জেব ও কি রখ প্রভৃকত কেদ্ধর ও ত র েীকতি বজি। 
 
ਆਖਤਹ ਕੇਿ ੇਕੀਿ ੇਬੁਧ ॥ 
স্রষ্ট  এই পৃকিবীজত েত বুকদ্ধম ন ম নুষ েজরজেন ত জেও ত র েীকতি বি  হয়। 
 
ਆਖਤਹ ਿਾਨਵ ਆਖਤਹ ਿਵੇ ॥ 
েমস্ত অেুর-কেবত র ও ত াঁর মকহম  বজিন। 
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ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਸੇਵ ॥ 
েিজতর েেি পুণ্যব ন ম নুষ, ম নব, ন রে প্রভৃকত ঋকষ ও অনয নয ভক্তিণ্ ত াঁর 
গুণ্ি ন ি য়। 
 
ਕੇਿ ੇਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਪਾਤਹ ॥ 
েত েীব বতিম জন বিজে, আর েজত  বি র কেষ্ট  েরজব ভকবষযজত 
 
ਕੇਿ ੇਕਤਹ ਕਤਹ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥ 
শুধু েীবই অতীজত বজি েীবন কশষ েজরজে। 
 
ਏਿ ੇਕੀਿ ੇਹੋਤਰ ਕਰੇਤਹ ॥ 
আমর  এই পকরম ণ্ িণ্ন  েজরকে, েকে এই আরও অজনেগুকি এেে জি কনওয়  হয়। 
 
ਿਾ ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕੇਈ ਕੇਇ ॥ 
ত রপরও কেউ কে জন ভ জবই ত র অমূিয প্রশংে  বিজত প জর ন । 
 
ਜੇਵਿੁ ਭਾਵ ੈਿਵੇਿੁ ਹਇੋ ॥ 
একি েত কবকশ আত্ম-প্রে রণ্ ে য়, ততই একি প্রে করত হয়। 
 
ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸਇੋ ॥ 
শ্রী গুরু ন নে কেব কে বজিজেন কে কনরঙ্ক জরর প্রেৃত রূপই ত র অমূিয গুণ্ বিী 
ে জন। 
 
ਜੇ ਕੋ ਆਖ ੈਬਲੁੋਤਵਗਾੜੁ ॥ 
কে ন অিে বক্ত  েকে বজি ভিব জনর কশষ কে ত ই 
 
ਿਾ ਤਲਖੀਐ ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ ੁ॥੨੬॥ 
ত ই কে বড় কব ে জের মজধয কেকিত। 26 
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ਸੋ ਿਰ ੁਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ੁਕੇਹਾ ਤਜਿੁ ਬਤਹ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ ॥ 
কেই রক্ষে ভিব জনর েরে  ও ঘর কেমন, কেখ জন বজে কতকন েমগ্র েৃকষ্টর তত্ত্ব বধ ন 
েরজেন? 
 
ਵਾਜ ੇਨਾਿ ਅਨੇਕ ਅਸਖੰਾ ਕੇਿ ੇਵਾਵਣਹਾਰ ੇ॥  
(এখ জন েতগুরুেী অবেজর এই প্রজের উত্তর কেন) কহ ম নব! ত াঁর দ্ব জর অিকণ্ত 
প্রে র ব েযেন্ত্র ব েজে এবং বহু কি ে ত  ব ে জে। 
 
ਕੇਿ ੇਰਾਗ ਪਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਨ ਕੇਿ ੇਗਾਵਣਹਾਰ ੇ॥ 
কেখ জন র কিণ্ীজের ে জি অজনে র ি ি ওয়  হজে এবং অজনে িন্ধবি ইতয কে র িী 
আজে ে র  কেই র িগুকি ি য়। 
 
ਗਾਵਤਹ ਿੁਹਨੋ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬਸੈੰਿਰ ੁਗਾਵ ੈਰਾਜਾ ਧਰਮ ੁਿਆੁਰ ੇ॥ 
ব য়ু, েি ও অকিজেবত র  কেই কনরঙ্ক জরর মকহম  ি ইজেন এবং েমস্ত েীজবর েজমির 
কবজেষে ধমির েও ত াঁর দ্ব জর ে াঁকড়জয় ত াঁর মকহম  ি ইজেন। 
 
ਗਾਵਤਹ ਤਚਿੁ ਗੁਪਿੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਹ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਮ ੁਵੀਚਾਰ ੇ॥ 
কেত্রগুপ্ত, কেকন েীজবর েৃতেমি কিকপবদ্ধ েজরন, কতকনও প্রশংে  েজরন কে অে ি-পুরুষ 
ও ধমির ে কেত্রগুজপ্তর কিখ  শুভ েজমির েি  কেন্ত  েজরন। 
 
ਗਾਵਤਹ ਈਸਰ ੁਬਰਮਾ ਿੇਵੀ ਸੋਹਤਨ ਸਿਾ ਸਵਾਰੇ ॥ 
কশব, ব্রহ্ম  এবং ত জের কেবী (শকক্ত) পরম ত্ম  দ্ব র  প্রবকতিত, ে র  েুন্দর, েবিে  ত াঁর 
স্তব ি য়। 
 
ਗਾਵਤਹ ਇੰਿ ਇਿਾਸਤਣ ਬੈਿੇ ਿੇਵਤਿਆ ਿਤਰ ਨਾਲੇ ॥ 
কহ কনরঙ্কর! েমস্ত কেবত  ও স্বজিির অকধপকত ইন্দ্র, ত াঁর কেংহ েজন বজে অনয নয 
কেবত জের ে জি আপন র দ্ব জর ে াঁকড়জয় আপন র গুণ্ি ন েরজেন। 
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ਗਾਵਤਹ ਇੰਿ ਇਿਾਸਤਣ ਬੈਿੇ ਿੇਵਤਿਆ ਿਤਰ ਨਾਲੇ ॥ 
কহ কনরঙ্কর! েমস্ত কেবত  ও স্বজিির অকধপকত ইন্দ্র, ত াঁর কেংহ েজন বজে অনয নয 
কেবত জের ে জি আপন র দ্ব জর ে াঁকড়জয় আপন র গুণ্ি ন েরজেন। 
 
ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਿਤਰ ਗਾਵਤਨ ਸਾਧ ਤਵਚਾਰ ੇ॥ 
কনখুাঁত কি জের  েম কধজত অবস্থ ন েজর আপন র গুণ্ি ন ি য়, ে র  কেন্ত শীি ে ধে 
ত র  কবেক্ষণ্ত র ে জি আপন র গুণ্ি ন ি য়। 
 
ਗਾਵਤਨ ਜਿੀ ਸਿੀ ਸਿੰੋਖੀ ਗਾਵਤਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ ॥ 
েকত, েতী ও েজন্ত ষী কি জের ও কত ম র গুণ্ি ন ি য় এবং পর ক্রমশ িী কে দ্ধ র ও 
কত ম র েীকতি ি য়। 
 
ਗਾਵਤਨ ਪੰਤਿਿ ਪੜਤਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਿੇਾ ਨਾਲੇ ॥ 
পৃকিবীর েেি পকিত ও মহ ন কেজতকন্দ্রয় ঋকষর  েুজি েুজি কবে অধযয়ন েজর কেই 
অে িপুরুজষর গুণ্েীতিন েজর আেজেন। 
 
ਗਾਵਤਹ ਮਹੋਣੀਆ ਮਨੁ ਮੋਹਤਨ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਇਆਲੇ ॥ 
মনজে কম কহত ের  েমস্ত েুন্দরী ন রীর  স্বিি, মৃতুয ও নরজে কত ম র স্তব েরজে। 
 
ਗਾਵਤਨ ਰਿਨ ਉਪਾਏ ਿੇਰ ੇਅਿਸਤਿ ਿੀਰਥ ਨਾਲੇ ॥ 
কনরঙ্ক র েৃষ্ট কেৌদ্দ রত্ন, েিজতর আিষকিকি তীিিস্থ ন এবং কেখ জন উপকস্থত ে ধেিণ্ও 
ত াঁর েীকতি ি য়। 
 
ਗਾਵਤਹ ਜਧੋ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ॥ 
েমস্ত কে দ্ধ , পর ক্রমশ িী, ে হেী অে ি পুরুজষর কিৌরব ি য়, উৎপকত্তর ে রকি উৎে 
(অন্দে, ের য়ুে, কস্বেে এবং উকিজ্জ)ও ত াঁর গুণ্ বিী ি য়। 
 
ਗਾਵਤਹ ਖੰਿ ਮੰਿਲ ਵਰਭੰਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ ੇਧਾਰ ੇ॥ 
নবখি, মিি এবং েমগ্র কবশ্বেিৎ, ে  েৃকষ্টেতি  েৃকষ্ট েজরজেন এবং ধ রণ্ েজরজেন, 
ত র  েেজিই আপন র গুণ্ি ন ি য়। 
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ਸੇਈ ਿੁਧੁਨੋ ਗਾਵਤਹ ਜੋ ਿੁਧ ੁਭਾਵਤਨ ਰਿ ੇਿੇਰ ੇਭਗਿ ਰਸਾਲੇ ॥ 
প্রেৃতপজক্ষ, ে র  আপন র ভকক্তজত কনমি, ে র  আপন র ন জমর অনুর িী এবং ে র  
আপন জে পেন্দ েজর ত র ই আপন র মকহম  ি ইজত প জর। 
 
ਹੋਤਰ ਕੇਿ ੇਗਾਵਤਨ ਸੇ ਮੈ ਤਚਤਿ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਵੀਚਾਰੇ ॥ 
আকম মজন েরজত প কর ন  এরেম আরও অজনে প্র ণ্ী ে র  কত ম র গুণ্ি ন কিজয়জে, 
কহ ন নে! আকম ত জের েতি  কবজবেন  েকর, অিি ৎ েজশ র ি ন ি ওয়  েীবজের আকম 
েতি  িণ্ন  েকর। 
 
ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਿਾ ਸਚ ੁਸਾਤਹਬ ੁਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥ 
কে েতযব েী অে ি পুরুষ অতীজত কেজিন, কেই েৎ কনরংে র বতিম জনও আজেন। 
 
ਹ ੈਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥ 
কতকন ভকবষযজত কেরে ি ি েজবন, কেই স্রষ্ট  ঈশ্বজরর েন্মও হয় ন , কবনষ্টও হয় ন । 
 
ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਿੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਮਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਪਾਈ ॥ 
পৃকিবীর স্রষ্ট  ঈশ্বর ত াঁর ম য়  দ্ব র  বহু বকণ্িি, কবকভন্ন আেৃকত ও বহু েীজবর েন্ম 
কেজয়জেন। 
 
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖੇ ੈਕੀਿਾ ਆਪਣਾ ਤਜਵ ਤਿਸ ਿੀ ਵਤਿਆਈ ॥ 
এজত েজর কে ত র েৃকষ্টজে ত র আগ্রহ অনুে য়ী কেজখ অিি ৎ কে ত র ইে নুে য়ী 
ত জের েত্ন কনয়। 
 
ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵ ੈਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹਕੁਮ ੁਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥ 
কেই অে িপুরুষ ে  ভ জি  মজন েজরন, কতকন কেই ে েই েজরন এবং ভকবষযজতও 
েরজবন, ত াঁজে আজেশ ের র মজত  কেউ কনই। 
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ਸੋ ਪਾਤਿਸਾਹ ੁਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਤਹਬ ੁਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥ 
গুরু ন নে কে আজেশ কেন কে কহ ম নব! কে ভিব ন র ে জের র ে , অিি ৎ েম্র ি, 
ত াঁর আজেজশ ি ে ই কিে। 27 
 
ਮੰੁਿਾ ਸਿੰੋਖ ੁਸਰਮ ੁਪਿੁ ਝੋਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਤਬਭੂਤਿ ॥ 
গুরুেী বজিন কহ ম নব কে িী! তুকম তৃকপ্তর মত ভকি ের, অপেমি কিজে িজ্জ র প ত্র, 
প পমুক্ত হও, ইহে ি ও পরে জি েুন জমর মত কপ ষ ে ধ রণ্ ের এবং ভিব জনর 
ন ম েপ েরজত েরজত কেহজে কবভূকত রূজপ র খ।  
 
ਤਖੰਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਿ ਿੰਿਾ ਪਰਿੀਤਿ ॥ 
মৃতুযজে স্মরণ্ ের ই কত ম র েিফি, শরীরজে শুদ্ধ র খ  কে জির কেৌশি, অে ি 
পুরুজষর প্রকত েৃঢ় কবশ্ব ে কত ম র ি কি। এই েমস্ত গুণ্ বিী আত্মে ৎ ের ই প্রেৃত 
কে িীর েদ্মজবশ। 
 
ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਿੀ ਮਤਨ ਜੀਿ ੈਜਗੁ ਜੀਿੁ ॥ 
পৃকিবীর েেি েীজবর প্রকত কত ম র ভ িব ে  ি ে  উকেত, অিি ৎ ত জের েুুঃখ ও 
েুখজে কনজের মত েজর অনুভব ের  উকেত, এি ই কত ম র আকম পন্থ (কে িীজের কেষ্ঠ 
েম্প্রে য়)। ে জমর প প কিজে মনজে েয় ের  পৃকিবী েয় ের র মজত । 
 
ਆਿੇਸੁ ਤਿਸ ੈਆਿੇਸੁ ॥ 
নমস্ক র, নমস্ক র শুধু কেই েিি স্বরূপ কনরঙ্ক রজে। 
 
ਆਤਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੮॥ 
কেকন আকে, বণ্িহীন, েেজির পকবত্র রূপ, অন কে, অমর ও অপকরবতিনীয় রূপ। 28 
 
ਭੁਗਤਿ ਤਗਆਨੁ ਿਇਆ ਭੰਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਹ ਨਾਿ ॥ 
গুরুেী বজিন কহ ম নব কে িী! তুকম তৃকপ্তর মত ভকি ের, অপেমি কিজে িজ্জ র প ত্র, 
প পমুক্ত হও, ইহে ি ও পরে জি েুন জমর মত কপ ষ ে ধ রণ্ ের এবং ভিব জনর 
ন ম েপ েরজত েরজত কেহজে কবভূকত রূজপ র খ। . 
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ਆਤਪ ਨਾਥ ੁਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਅਵਰਾ ਸਾਿ ॥ 
কেকন েমগ্র েৃকষ্টজে এে েূজত্র কবাঁজধ করজখজেন, কতকনই স্রষ্ট  ভিব ন, েেি ঋকদ্ধ-কেকদ্ধ 
কভন্ন স্ব জের। 
 
ਸੰਜੋਗੁ ਤਵਜਗੁੋ ਿਇੁ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲੇਖ ੇਆਵਤਹ ਭਾਗ ॥  
ে েত িীয় ও কবজেজের কনয়জম এেজত্র েিজে এই েিজতর ে ে, েমি অনুে জরই 
েীব ত র ভ িয ি ভ েজর। 
 
ਆਿੇਸੁ ਤਿਸ ੈਆਿੇਸੁ ॥ 
নমস্ক র, নমস্ক র শুধু কেই গুণ্ী স্বরূপ কনর ে র প্রভুজে।  
 
ਆਤਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੨੯॥ 
কে েেজির মূিস্বরূপ, বণ্িহীন, পকবত্র রূপ, অন কে, অমর ও অপকরবতিনীয় স্বরূপ।২৯।  
 
ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤਿ ਤਵਆਈ ਤਿਤਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
এে ব্রহ্ম র রহেযময় েুকক্তর ম ধযজম ম য় র প্রেূকত কিজে কতনেন পুজত্রর েন্ম হজয়জে।     
 
ਕੁ ਸਸੰਾਰੀ ਇਕੁ ਭੰਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾਏ ਿੀਬਾਣੁ ॥ 
ে জের মজধয এেেন ব্রহ্ম  েৃকষ্টেতি , কদ্বতীয়েন কবষু্ণ েিজতর ধ রে এবং তৃতীয়েন 
কশব কেকন কবন শে রী কহজেজব প্রভুর েরব জর অবস্থ ন েজরন।   
 
ਤਜਵ ਤਿਸੁ ਭਾਵ ੈਤਿਵ ੈਚਲਾਵ ੈਤਜਵ ਹੋਵ ੈਿੁਰਮਾਣੁ ॥ 
অে ি পুরুষ কেইভ জব ভ জি  মজন েজরন, কেভ জবই কতকন এই কতনেনজে পকরে িন  
েজরন এবং ত াঁর আজেশ অনুে জর এই কেবত র  েেজি এেই ে ে েজরন।     
 
ਓਹ ੁਵਖੇ ੈਓਨਾ ਨਿਤਰ ਨ ਆਵ ੈਬਹਿੁਾ ਏਹ ੁਤਵਿਾਣੁ ॥ 
কেই অে িপুরুষ এই কতনেজনর আকে ও কশষ কেখজেন, কেন্তু কনর ে জরর কেই অেৃশয 
রূপ এই কতনেন কেখজত প য় ন , ে  বড়ই আশ্চজেির কবষয়।   
  
ਆਿੇਸੁ ਤਿਸ ੈਆਿੇਸੁ ॥ 
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নমস্ক র, নমস্ক র শুধু কেই গুণ্ী স্বরূপ কনর ে র প্রভুজে।  
 
ਆਤਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੦॥ 
কে েেজির মূিস্বরূপ, বণ্িহীন, পকবত্র রূপ, অন কে, অমর ও অপকরবতিনীয় স্বরূপ। 
৩০।   
 
ਆਸਣੁ ਲੋਇ ਲੋਇ ਭੰਿਾਰ ॥ 
প্রজতযে েিজত প্রভুর আেন প ত  রজয়জে এবং প্রজতযে েিজতই প্রভুর ধনেম্পে 
রজয়জে।    
 
ਜੋ ਤਕਛੁ ਪਾਇਆ ਸੁ ਏਕਾ ਵਾਰ ॥ 
কেই ঈশ্বর এেজে জি েেি ভ ি র পকরপূণ্ি েজর করজখজেন।     
  
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖੇ ੈਤਸਰਜਣਹਾਰ ੁ॥ 
কেই েৃকষ্টেতি  কবশ্বেৃকষ্টর ম ধযজম েৃকষ্টজে কেখজেন।   
 
ਨਾਨਕ ਸਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ 
কহ ন নে! কেই েতয কনর ে জরর েমগ্র েৃকষ্ট েতয।  
  
ਆਿੇਸੁ ਤਿਸ ੈਆਿੇਸੁ ॥ 
নমস্ক র, নমস্ক র শুধু কেই গুণ্ী স্বরূপ কনর ে র প্রভুজে।   
 
ਆਤਿ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਿ ਅਨਾਹਤਿ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਏਕੋ ਵੇਸੁ ॥੩੧॥ 
কে েেজির মূিস্বরূপ, বণ্িহীন, পকবত্র রূপ, অন কে, অমর ও অপকরবতিনীয় স্বরূপ। ৩১।   
 
ਇਕ ਿ ੂਜੀਭੌ ਲਖ ਹੋਤਹ ਲਖ ਹਵੋਤਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥ 
এেকি কেহ্ব  কিজে এে ি খ কেহ্ব  হজয় ে ে, ত রপর ি খগুকি আব র কবশ ি খ 
কেহ্ব  হজয় ে ে।   
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ਲਖ ੁਲਖ ੁਗੇੜਾ ਆਖੀਅਤਹ ਏਕੁ ਨਾਮ ੁਜਗਿੀਸ ॥ 
ত রপর কেই েিেীশ্বজরর ন ম প্রকতকি কেভ কেজয় িক্ষ িক্ষব র উচ্চ রণ্ েজর , অিি ৎ 
প্রকতকেন কেই ভিব জনর ন ম প ি েরজত হজব।  
 
ਏਿੁ ਰਾਤਹ ਪਤਿ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਐ ਹਇੋ ਇਕੀਸ ॥ 
এই পজি স্ব মী-ভিব জনর ে ক্ষ জতর েনয ন ম-েেৃশ কোঁকড় কবজয় উিজিই কেই অকদ্বতীয় 
প্রভুর ে ক্ষ ৎ প ওয়  ে য়।  
 
ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥ 
প্রেিত, ব্রহ্ম -জ্ঞ জনর মহৎ েি  শুনজি নীে প্র ণ্ীর ও কেহ-অকভম জন অনুেরণ্ েরজত 
ে য়।    
 
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ੈਿੀਸ ॥੩੨॥ 
কেন্তু গুরু ন নে’েী বজিজেন কে এই েবকেেুই ভিব জনর েৃপ য় প্র প্ত হয়, অনযি য় 
এইগুকি কমিয  কি জের কমিয  েি  ম ত্র। ৩২।  
 
ਆਖਤਣ ਜੋਰ ੁਚਪੈੁ ਨਹ ਜੋਰ ੁ॥ 
অে ি পুরুজষর আশীবি ে বযতীত েীজবর কেেু বি র ব  নীরব ি ে র ক্ষমত  কনই, 
অিি ৎ রেন  কনয়ন্ত্রণ্ ের  েীজবর কনয়ন্ত্রজণ্ ি জে ন ।    
 
ਜੋਰ ੁਨ ਮਗੰਤਣ ਿੇਤਣ ਨ ਜੋਰ ੁ॥ 
েীজবর ে ওয় র ক্ষমত ও কনই, কেেু কেওয় র ক্ষমত ও কনই। 
  
ਜੋਰ ੁਨ ਜੀਵਤਣ ਮਰਤਣ ਨਹ ਜੋਰ ੁ॥ 
েকে কে ন েীব ব াঁেজত ে য় ত হজিও ত াঁর কবাঁজে ি ে র কে জন  ক্ষমত  কনই, ে রণ্ 
অজনে েময় এেেন ম নুষ কেকেৎে  ের র অবস্থ জতই ম র  ে য়, এমনকে মৃতুযও ত াঁর 
কনয়ন্ত্রজণ্ ি জে ন ।      
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ਜੋਰ ੁਨ ਰਾਤਜ ਮਾਤਲ ਮਤਨ ਸੋਰ ੁ॥ 
ধন-েম্পে ও েশ ি জভর মজধযও এই প্র ণ্ীর কে ন শকক্ত রজয়জে েী, ে র েনয মজনর 
মজধয এজত  আজবি ি জে।  
 
ਜੋਰ ੁਨ ਸੁਰਿੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 
শ্রুকত কবজের জ্ঞ ন কবজবেন  ের র ক্ষমত ও েীজবর ি জে ন ।   
 
ਜੋਰ ੁਨ ਜੁਗਿੀ ਛੁਟ ੈਸਸੰਾਰ ੁ॥ 
পৃকিবী কিজে মুক্ত হওয় র েনয শত-শ জে প্রেত্ত উপজেশগুকিজে আত্মস্থ ের র 
ক্ষমত ও েীজবর মজধয কনই।   
 
ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਜੋਰ ੁਕਤਰ ਵਖੇ ੈਸਇੋ ॥ 
এইেেি ক্ষমত  কে অে ি পুরুজষর মজধয রজয়জে কতকন েব েৃকষ্ট েজরজেন এবং 
কেখজেন।    
 
ਨਾਨਕ ਉਿਮ ੁਨੀਚ ੁਨ ਕੋਇ ॥੩੩॥ 
গুরু ন নে’েী বজিজেন ত হজি কেজন র খ  ভ জি  কে, এই পৃকিবীজত কেউই কনজের 
পেন্দ অনুে য়ী মন্দ ব  ভ জি  হজত প জর ন , ভিব ন প্রজতযেজে ত াঁর েমি অনুে জর 
স্থ ন েজর কেন আর েীব কেইভ জবই ি জে। ৩৩৷       
 
ਰਾਿੀ ਰਿੁੀ ਤਥਿੀ ਵਾਰ ॥ 
র ত, ঋতু, ত করখ, েপ্ত জহর কেন, 
 
ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਿਾਲ ॥ 
ব য়ু, েি, অকি ও প ত ি প্রভৃকত ে বৎ েিৎ।   
 
ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਧਰਿੀ ਥਾਤਪ ਰਖੀ ਧਰਮ ਸਾਲ ॥ 
স্রষ্ট  প্রভু এইগুকি কেজয় পৃকিবীজত ম কির আে জর এেকি ধমিশ ি  স্থ পন েজরজেন, 
ে জে েমিভূকম বি  হয়।   
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ਤਿਸੁ ਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਿ ਕੇ ਰੰਗ ॥ 
কেই ধমিশ ি য় বহু রেজমর প্র ণ্ী রজয়জে, ে জের ধমিেজমির উপ েন র বহু রেজমর 
পদ্ধকত রজয়জে এবং ত াঁজের রঙ ে ে -ে জি  কবকভন্ন রেজমর হয়।    
  
ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਿ ॥ 
ত াঁজের অজনে ন ন কবধ ন ম রজয়জে।     
  
ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹਇੋ ਵੀਚਾਰ ੁ॥  
েিজত কবেরণ্ে রী েেি েীজবর মজধয কেেু েীজবর কনজেজের শুভ শুভ েমি অনুে জরই 
ত াঁজের কবে র  ের  হয়।    
 
ਸਚਾ ਆਤਪ ਸਚਾ ਿਰਬਾਰ ੁ॥ 
কে কনর ে র কনজেজে স্বয়ং েতয মজন েজর এবং  কেই প্রভুর েরব রও েতয হয়।    
 
ਤਿਥ ੈਸੋਹਤਨ ਪਚੰ ਪਰਵਾਣੁ ॥ 
কেবিম ত্র ে র  েকতযে রী ঋকষ ত াঁর ই প্রভুর েরব জর কশ ভ  বৃকদ্ধ েজর।    
 
ਨਿਰੀ ਕਰਤਮ ਪਵ ੈਨੀਸਾਣੁ ॥  
ে র েপ জি েরুণ্ ময় ভিব জনর েরুণ্ র কেি আকঙ্কত ি জে।  
 
ਕਚ ਪਕਾਈ ਓਥੈ ਪਾਇ ॥ 
প্রভুর েরব জর ে াঁে -প ে  হওয় র পরীক্ষ  ের  হয়।   
 
ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਇ ॥੩੪॥ 
কহ ন নে! কেখ জন কিজয়ই পৃকিবীর েেি কহজেব-কনজেশ কনণ্িয় ের  হয়। ৩৪।  
 
ਧਰਮ ਖੰਿ ਕਾ ਏਹ ੋਧਰਮ ੁ॥ 
এি ই ধমিখজির কনয়ম; ে  পূজবির পংকক্তজত  উজেখ ের  হি।   
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ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਕਾ ਆਖਹ ੁਕਰਮ ੁ॥ 
(গুরু ন নে’েী) এখন জ্ঞ ন খজির আেরণ্পদ্ধকত বণ্িন  ের  ে ে।  
 
ਕੇਿ ੇਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸਿੰਰ ਕੇਿ ੇਕਾਨ ਮਹੇਸ ॥ 
ব য়ু, েি, আগুন (এই পৃকিবীজত) অজনে প্রে জরর রজয়জে এবং েৃষ্ণ ও রুদ্র (কশব) 
এর অজনে রূপ রজয়জে।   
 
ਕੇਿ ੇਬਰਮ ੇਘਾੜਤਿ ਘੜੀਅਤਹ ਰਪੂ ਰੰਗ ਕੇ ਵਸੇ ॥ 
এে কধে ব্রহ্ম  এই পৃকিবীজত বহু রূপ ও বজণ্ির েদ্মজবজশ েীব েৃকষ্ট েজরজেন।  
 
ਕੇਿੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮਰੇ ਕੇਿ ੇਕੇਿ ੇਧ ੂਉਪਿੇਸ ॥ 
এে কধে েমিভূকম, েুজমরু পবিত, ধুয়  ভক্ত এবং ত াঁজের প্রে রে।  
 
ਕੇਿ ੇਇੰਿ ਚੰਿ ਸੂਰ ਕੇਿ ੇਕੇਿ ੇਮੰਿਲ ਿਸੇ ॥ 
এই ভূমিজির মজধয এে কধে ইন্দ্র ও েন্দ্র, অজনে েূেি, অজনে বৃত্ত ও কেশ রজয়জে।   
 
ਕੇਿ ੇਤਸਧ ਬੁਧ ਨਾਥ ਕੇਿ ੇਕੇਿ ੇਿਵੇੀ ਵੇਸ ॥ 
এত কেদ্ধ, পকিত ও ন ি রজয়জে, এে কধে কেবত র ন ন কবধ স্বরূপ।   
 
ਕੇਿ ੇਿੇਵ ਿਾਨਵ ਮੁਤਨ ਕੇਿ ੇਕੇਿ ੇਰਿਨ ਸਮੰੁਿ ॥ 
অজনে কেবত , ে নব ও ঋকষ রজয়জেন এবং রত্ন ভর  অজনে ে ির রজয়জে।   
 
ਕੇਿੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਿੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਿ ੇਪਾਿ ਨਤਰੰਿ ॥ 
উৎপকত্তর অজনে উৎে, েত প্রে র ব ণ্ী (পর , পশযন্তী ইতয কে), েত েম্র ি এবং 
অজনে র ে  রজয়জে।   
 
ਕੇਿੀਆ ਸੁਰਿੀ ਸਵੇਕ ਕੇਿ ੇਨਾਨਕ ਅੰਿੁ ਨ ਅਿੁੰ ॥੩੫॥ 
েত কবে-শ্রুকত রজয়জে, অজনে ত াঁজের কেবে, গুরু ন নে’েী বজিজেন - ত াঁর েৃকষ্টর 
কে ন কশষ কনই; জ্ঞ জনর আজি জত কিজয় এই েেি কবষজয়র কশষ কব ঝ  ে য়, কেখ জন 
আত্ম  জ্ঞ জনর ব হন হজয় ওজি। ৩৫।  
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ਤਗਆਨ ਖੰਿ ਮਤਹ ਤਗਆਨੁ ਪਰਚੰਿੁ ॥ 
জ্ঞ ন খজি কে জ্ঞ ন বণ্িন  ের  হজয়জে ত  অতযন্ত শকক্তশ িী।    
 
ਤਿਥ ੈਨਾਿ ਤਬਨੋਿ ਕੋਿ ਅਨੰਿ ੁ॥ 
এই খজি রজয়জে েুরময়, আনন্দে য়ে এবং প্রশংে মূিে েীকতির েি ।   
 
ਸਰਮ ਖੰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰਪੂ ੁ॥ 
(েম খজি ঈশ্বজরর প্রকত ভকক্ত গুরুত্বপূণ্ি বজি মজন ের  হয়) ে র  ঈশ্বজরর উপ েন  
েরজত উজেয িী হয় ত াঁজের বক্তবয মধুর হয়।   
 
ਤਿਥ ੈਘਾੜਤਿ ਘੜੀਐ ਬਹੁਿੁ ਅਨੂਪ ੁ॥ 
কেখ জন (েম খজি) এে অননয কেৌন্দজেির দ্ব র  েৃকষ্ট ের  হজয়জে।     
 
ਿਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਹ ॥ 
ত াঁর েি  বণ্িন  ের  েম্ভব নয়।  
 
ਜੇ ਕੋ ਕਹ ੈਤਪਛੈ ਪਛੁਿਾਇ ॥ 
কেউ েকে ত াঁর মকহম  বণ্িন  ের র কেষ্ট  েজর পজর কেই বযকক্তজে অনুতপ্ত হজত হয়।    
     
ਤਿਥ ੈਘੜੀਐ ਸੁਰਤਿ ਮਤਿ ਮਤਨ ਬੁਤਧ ॥ 
কেখ জন কবে-শ্রুকত, জ্ঞ ন, মন এবং বুকদ্ধর েৃকষ্ট হয়।   
 
ਤਿਥ ੈਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਤਸਧਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥੩੬॥ 
কেখ জন ঐশ্বকরে বুকদ্ধ েম্পন্ন কেবত  এবং কেদ্ধ অবস্থ  ি জভর ধ রণ্  ততকর হয়। ৩৬৷   
 
ਕਰਮ ਖੰਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ੁ॥ 
কে েেি উপ েজের প্রকত ভিব জনর অনুগ্রহ রজয়জে, ত াঁজের ব েশকক্ত শকক্তশ িী হজয় 
ওজি।   
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ਤਿਥ ੈਹੋਰ ੁਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ੁ॥ 
কেখ জন এই পূে রীর  উপকস্থত হয় কেখ জন আর ে রও ি ে র প্রজয় েন কনই।    
 
ਤਿਥ ੈਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ॥ 
এই উপ েেজের মজধয মহ ন কে দ্ধ  ত াঁর  ে র  কেহজে েয় েজরজে, পর ক্রমশ িীও 
ত াঁর ই ে র  ইকন্দ্রয়জে েয় েজরজে এবং কবখয ত ত াঁর ই ে র  মনজে েয় েজরজে।    
   
ਤਿਨ ਮਤਹ ਰਾਮ ੁਰਤਹਆ ਭਰਪੂਰ ॥ 
ভিব ন র ম ত াঁজের মজধয পকরপূণ্ি ি জেন।    
 
ਤਿਥ ੈਸੀਿ ੋਸੀਿਾ ਮਤਹਮਾ ਮਾਤਹ ॥ 
কেই কনগুিণ্ স্বরূজপর র জমর েজি েীত র মকহম  েজন্দ্রর মজত  উজ্জ্বি এবং মনজে শীতি 
েজর কেয়।    

 
ਿਾ ਕੇ ਰਪੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਹ ॥ 
ে র  এই স্বরূপ ি ভ েজর ত াঁজের গুণ্ বিী বণ্িন  েজর কশষ ের  ে য় ন ।     
 
ਨਾ ਓਤਹ ਮਰਤਹ ਨ ਿਾਗ ੇਜਾਤਹ ॥ 
কেই উপ েেিণ্ েখনও মজর ন , প্রত করতও হয় ন ,    
 
ਤਜਨ ਕੈ ਰਾਮ ੁਵਸ ੈਮਨ ਮਾਤਹ ॥ 
ে র অন্তজর ভিব ন র জমর স্বরূপ কবর কেত ি জে।   
 
ਤਿਥ ੈਭਗਿ ਵਸਤਹ ਕੇ ਲੋਅ ॥ 
বহু ভক্ত কেখ জন কনব ে ততকর েজর।    
 
ਕਰਤਹ ਅਨੰਿ ੁਸਚਾ ਮਤਨ ਸਇੋ ॥ 
ে জের অন্তজর কনর ে র েতযস্বরূপ কবর ে েজর, ত াঁর  পরম নন্দ ি ভ েজর ি জে।     
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ਸਚ ਖੰਤਿ ਵਸ ੈਤਨਰਕੰਾਰ ੁ॥ 
ে র  েতযজে ধ রণ্ েজর ত াঁজের অন্তজর কনর ে র প্রভু ব ে েজরন (ভ বন  খজি); 
অিি ৎ তবেুণ্ঠ েিজত (কেখ জন পুণ্যব ন বযকক্তর  ব ে েজরন) কেইখ জন কেই পরম ত্ম  
গুণ্ীরূজপ অবস্থ ন েজরন।    
 
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖੇ ੈਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥ 
এই স্রষ্ট রূপী ঈশ্বর কেকন কবশ্ব েৃকষ্ট েজরজেন এবং ত াঁর েৃকষ্টজে েৃপ র েজি প িন 
েজর, অিি ৎ ত াঁজের ভরণ্-কপ ষণ্ েজরন।     
 

ਤਿਥ ੈਖੰਿ ਮੰਿਲ ਵਰਭੰਿ ॥ 
কেই ভ বন খজি রজয়জে অেীম কবভ ি, বৃত্ত ও মহ কবশ্ব।    

 
ਜੇ ਕੋ ਕਥ ੈਿ ਅਿੰ ਨ ਅੰਿ ॥ 
কেউ েকে প্রভুর কশজষর েি  বজিও, তবুও প্রভুর কশষ খুাঁজে প ওয়  ে য় ন , ে রণ্ 
কতকন অেীম।        
  
ਤਿਥ ੈਲੋਅ ਲੋਅ ਆਕਾਰ ॥ 
অজনে েিত রজয়জে এবং কেগুকির মজধয বেব েে রী েীজবর অকস্তত্বও অজনে 
রজয়জে।      
  
ਤਜਵ ਤਜਵ ਹਕੁਮ ੁਤਿਵ ੈਤਿਵ ਕਾਰ ॥ 
এরপর ত াঁর  েবিশকক্তম ন ঈশ্বজরর আজেশ অনুে য়ী ে ে েজর।    
 
ਵੇਖ ੈਤਵਗਸ ੈਕਤਰ ਵੀਚਾਰ ੁ॥ 
ত াঁর েৃষ্ট এই েিৎ কেজখ এবং শুভ শুজভর েজমির কবে র েজর প্রভু প্রেন্ন হন।   
 
ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ੁ॥੩੭॥ 
গুরু ন নে’েী বজিজেন কে কনর ে জর প্রভুর ে রমমি বণ্িন  ের  অতযন্ত েকিন ে ে। 
৩৭।     
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ਜਿੁ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਤਨਆਰ ੁ॥ 
আত্মকনয়ন্ত্রজণ্র েুকে হও, এবং স্বয়ং স্বণ্িে র হও।   
 
ਅਹਰਤਣ ਮਤਿ ਵੇਿ ੁਹਥੀਆਰ ੁ॥ 
অিি বুকদ্ধর আহরণ্ েতি  হও, গুরুর জ্ঞ নরূপী হ তুকড় হও।     
 
ਭਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਿਪ ਿਾਉ ॥ 
কনর ে জরর ভয়জে হ তপ খ  েজর  এবং েজি র েীবজনর আগুজনর উত্ত প কিজে 
পকরন্ত্র জণ্র উপ য় ব ন ও।    
 
ਭਾਾਂਿਾ ਭਾਉ ਅੰਤਮਰਿੁ ਤਿਿੁ ਢਾਤਲ ॥ 
হৃেয়-কপ্রমজে প ত্র ব কনজয় ত জত ন ম-অমৃত ঢ িজত হজব।  
 
ਘੜੀਐ ਸਬਿ ੁਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥ 
এই েতয ি েশ জি তনকতে েীবন িজড় কত ি  হয়। অিি ৎ এমন ি েশ ি কিজেই 
পুণ্যময় েীবন ততকর ের  ে য়।     
 
ਤਜਨ ਕਉ ਨਿਤਰ ਕਰਮ ੁਤਿਨ ਕਾਰ ॥ 
ে র  অে ি পুরুজষর আশীবি ে ি ভ েজর, ত াঁর ই এই ে েগুকি েমূ্পণ্ি েরজত প জর।      
 
ਨਾਨਕ ਨਿਰੀ ਨਿਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੩੮॥ 
কহ ন নে! কেই েৃপ -ে িজরর েৃপ -েৃকষ্টর ে রজণ্ এমন গুণ্ী প্র ণ্ীর ও ধনয হজয় ে য়। 
৩৮।   
 
ਸਲੋਕੁ ॥ 
কে ে।  
 
ਪਵਣੁ ਗੁਰ ੂਪਾਣੀ ਤਪਿਾ ਮਾਿਾ ਧਰਤਿ ਮਹਿੁ ॥ 
ব য়ু েমস্ত েৃকষ্টর েতি , েি কপত  এবং পৃকিবী হি বড়-ম ।    
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ਤਿਵਸੁ ਰਾਤਿ ਿਇੁ ਿਾਈ ਿਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਿੁ ॥ 
কেনর কত্র উভয়ই কেকবে  এবং কধয়  (কেকন ব চ্চ জের খ ব র খ ওয় য়) এবং এই েুেজনর 
কে জি েমগ্র কবশ্ব কখি েজিজে।      
   
ਚੰਤਗਆਈਆ ਬੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ੈਧਰਮ ੁਹਿਤੂਰ ॥ 
কেই অে ি-পুরুজষর েরব জর েেি ভ জি -মন্দ ে জের কবজবেন  হজব।    
 
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜ ੈਕੇ ਿਤੂਰ ॥ 
কনজের শুভ েজমির ফিস্বরূপ আত্ম  ঈশ্বজরর ে জে ব  েূজর েজি ে য়।     
 
ਤਜਨੀ ਨਾਮ ੁਤਧਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਤਲ ॥ 
ে র  ভিব জনর ন ম-েপ েজর েজিজে, ত াঁর  েপ-তপেয  ইতয কের দ্ব র  েজি র 
পকরেম েজর েফিত  ি ভ েজরজে।      
 
ਨਾਨਕ ਿ ੇਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਿੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 
গুরু ন নে কেব’েী বজিজেন কে এইরেম অজনে ভ জি  আত্ম র মুখ উজ্জ্বি হজয়জে 
এবং অজনে েীব  প্রভুজে অনুেরণ্ েজর আে -ে ওয় র েক্র কিজে মুকক্ত ি ভ 
েজরজে। ১ ॥         
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ਅਰਦਾਸ  

প্রার্থনা  

 

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥  

ঈশ্বর এক ও অবিনশ্বর। সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা গুরু (ঈের)।    
 

ਸਰੀ ਭਗਤੌੀ ਜੀ ਸਿਾਇ। 

সম্মাবিত তশ্ব াযার (দুষ্টিযবিশ্বদর ধ্বংসকততা রূশ্বে ঈের) আমাশ্বদর সাহায্য কশ্বরা!   

ਵਾਰ ਸਰੀ ਭਗਤੌੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸਾਿੀ ੧੦|| 
দশম গুরুর আিৃবিকৃত সম্মাবিত তরিাবরর গীত।    

 

ਹਪਰਥਮ ਭਗੌਤੀ ਹਸਮਹਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਹਿਆਇ॥   

প্রথশ্বম তশ্ব াযারশ্বক স্মরণ কশ্বরা (দুষ্টিযবিশ্বদর ধ্বংসকততা রূশ্বে ঈের); এরের িািকশ্বক 
স্মরণ কশ্বরা (তাাঁর আধ্যাবিক অিদাশ্বির কথা মশ্বি কশ্বর)।  

 ਹਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤ ੇਅਮਰਦਾਸੁ ਰਾਮਦਾਸ ੈਿੋਈ ਂਸਿਾਇ॥  

আমাশ্বদর গুরু অঙ্গদ, গুরু অমর দাস এিং গুরু রাম দাসশ্বক এশ্বক এশ্বক স্মরণ কশ্বরা এিং 
ধ্যাি কশ্বরা;  তারা আমাশ্বদর সাহায্য করশ্বত োশ্বর! (তাাঁশ্বদর আধ্যাবিক অিদাশ্বির কথা মশ্বি 
ররশ্বে)    

ਅਰਜਨ ਿਰਗੋਹ ੰਦ ਨੋ ਹਸਮਰੌ ਸਰੀ ਿਹਰਰਾਇ॥  

আমাশ্বদর গুরু অর্তি, গুরু হরশ্বগাবিন্দ এিং শ্রশ্বেয গুরু হর রাই-শ্বক স্মরণ কশ্বরা এিং 
ধ্যাি কশ্বরা। (তাশ্বদর আধ্যাবিক অিদাশ্বির কথা মশ্বি ররশ্বে)  
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ਸਰੀ ਿਹਰਹਕਰਸਨ ਹਿਆਈਐਂ ਹਜਸ ਹਿਠੈ ਸਹਭ ਦਖੁ ਜਾਇ॥  

আমাশ্বদর শ্রশ্বেয গুরু হর কৃষ্ণশ্বক স্মরণ কশ্বরা এিং ধ্যাি কশ্বরা, য্ার দশতশ্বি মািশ্বির সমস্ত 
িযথা দূর হশ্বয  য্ায। (তাশ্বদর আধ্যাবিক অিদাশ্বির কথা মশ্বি ররশ্বে)    

 

ਤੇਗ  ਿਾਦਰ ਹਸਮਹਰਐ ਘਰ ਨਉ ਹਨਹਿ ਆਵ ੈਿਾਇ॥ 

গুরু রতগ িাহাদুরশ্বক স্মরণ কশ্বরা তাহশ্ব ই আধ্যাবিক সম্পশ্বদর িযবি উত্স রতামার গৃশ্বহ 
দ্রুত আসশ্বি।    
     

ਸਭ ਥਾਂਈ ਿਇੋ ਸਿਾਇ॥  

রহ ঈের! দযা কশ্বর আমাশ্বদর র্ীিশ্বির েশ্বথ সিতত্র সাহায্য করুি।   
 

ਦਸਵਾ ਂਪਾਤਸਾਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਹ ੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿ  ਜੀ! ਸਭ ਥਾਂਈ ਿਇੋ ਸਿਾਇ॥  

শ্রশ্বেয দশম গুরু রগাবিন্দ বসং-শ্বক স্মরণ কশ্বরা (তাাঁর আধ্যাবিক অিদাশ্বির কথা মশ্বি 
কশ্বর)   

    
ਦਸਾਂ ਪਾਤਸਾਿੀਆ ਂਦੀ ਜੋਤ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰਥੰ ਸਾਹਿ  ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹਿਆਨ 
ਿਰ ਕੇ  ਲੋੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ  

শ্রশ্বেয গুরু গ্রন্থসাশ্বহি-এর মশ্বধ্য িবণতত দশর্ি রার্ার ঐেবরক আশ্ব া বিশ্বয বিন্তা কশ্বরা ও 
ধ্যাি কশ্বরা এিং বিশ্বর্র বিন্তাশবিশ্বক ঐেবরক ভািিার বদশ্বক েবরিাব ত কশ্বরা , রসইসশ্বঙ্গ 
গুরু গ্রন্থসাশ্বহি-এর মশ্বধ্য  রদোশ্বিা মাগতদশতি রথশ্বক আিন্দ  উে বি কশ্বরা; আর িশ্ব া 
ওযাশ্বহ গুরু (আশ্চয্তময ঈের)!     

 

ਪੰਜਾ ਂਹਪਆਹਰਆ,ਂ ਚੌਿਾ ਂਸਾਹਿ ਜਾਹਦਆ,ਂ ਚਾਲਹ ੀਆ ਂਮਕੁਹਤਆ,ਂ ਿਠੀਆ ਂਜਪੀਆ,ਂ 
ਤਪੀਆ,ਂ ਹਜਨਹਾ ਨਾਮ ਜਹਪਆ, ਵੰਿ ਛਹਕਆ, ਦਗੇ ਚਲਾਈ, ਤਗੇ ਵਾਿੀ, ਦੇਖ ਕੇ 
ਅਣਹਿਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਹਤਨਹਾ ਂਹਪਆਹਰਆ,ਂ ਸਹਚਆਹਰਆ ਂਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ, 
ਖਾਲਸਾ ਜੀ !  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 
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আমাশ্বদর োাঁির্ি বপ্রয গুরুর মশ্বধ্য একর্ি (গুরু রগাবিন্দ বসং)-এর িার েুশ্বত্রর সুকশ্বমতর 
কথা কল্পিা কশ্বরা; সেই িবিশর্ি শহীশ্বদর; অদময সংকল্প এিং সাহস বশেশ্বদর অি ম্বি; 
তারা ইেশ্বরর িাশ্বমর মশ্বধ্য মগ্ন বি ; তারা ইেশ্বরর িাম স্মরণ কশ্বরশ্বি এিং ভগিাশ্বির 
সাহিশ্বয্ত বিশ্বর্শ্বদর োিার ভাগ কশ্বর বিশ্বযশ্বি; তারা বিিামূশ্ব য সকশ্ব র র্িয রান্না করা 
োিাশ্বরর িযিস্থা কশ্বরশ্বি; তারা প্রয় াজয়ন তাশ্বদর তশ্ব াযার েুশ্ব শ্বি (সতয রক্ষার  র্িয); 
তারা অশ্বিযর ভু ত্রুবি উশ্বেক্ষা কশ্বর এবগশ্বয রগশ্বি; তারা প্রশ্বতযশ্বকই বি  শুে ও সতযবিষ্ঠ 
ভি; মশ্বি িশ্ব া ওযাশ্বহ গুরু (আশ্চয্ত ঈের)!   

     

ਹਜਨਹਾ ਂਹਸੰਘਾ ਂਹਸੰਘਣੀਆ ਂਨੇ ਿਰਮ ਿਤੇ ਸੀਸ ਹਦਿੱਤ,ੇ  ੰਦ  ੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆ ਂ
ਲੁਿਾਈਆ,ਂ ਚਰਖੜੀਆ ਂਤ ੇਚੜ,ੇ ਆਹਰਆ ਂਨਾਲ ਹਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦਆੁਹਰਆ ਂਦੀ 
ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰ ਾਨੀਆ ਂਕੀਤੀਆ,ਂ ਿਰਮ ਨਿੀ ਂਿਾਹਰਆ, ਹਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਂਸੁਆਸਾ ਂ
ਨਾਲ ਹਨ ਾਿੀ, ਹਤਨਹਾ ਂਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ!  ੋਲੋ ਜੀ 
ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

বিন্তা কশ্বরা রসইসক  িীর বশে েুরুষশ্বদর কথা আর তাাঁশ্বদর োশাোবশ বশে মবহ াশ্বদর 
কথাও, য্ারা বশে ধ্মতশ্বক আরও সম্মাশ্বির কশ্বর গশ্বে তুশ্ব শ্বি তাাঁশ্বদর সুন্দর েবরশ্বষিার 
মাধ্যশ্বম, এই মহামািিীরা তাাঁশ্বদর  মাথা উত্সগত কশ্বর বদশ্বযবি  বকন্তু তাাঁশ্বদর  বশেধ্মতশ্বক 
েবরতযাগ কশ্বরবি, তারা বিশ্বর্শ্বদর শরীশ্বরর প্রবতবি অংশশ্বক িুকশ্বরা িুকশ্বরা কশ্বর রকশ্বি;  
তাাঁশ্বদর মাথার েুব শ্বক বিভাবর্ত কশ্বর রসগুব  একশ্বত্র রিাঁশ্বধ্ িাকার উের ঘুবরশ্বয িুকশ্বরা 
িুকশ্বরা কশ্বরবি ; তাাঁয়েরয়ক করাত বদশ্বয আঘাত কশ্বর বিন্নবভন্নও করা হশ্বযবি ; আশ্চর্থজনক 
ভায়ি তিুও তারা র্ীবিত বি ; তারা গুরুদ্বার-এর ময্তাদা রক্ষার র্িয বিশ্বর্শ্বদর উত্সগত 
কশ্বরবি ; িািাবিধ্ অতযািাশ্বরর েশ্বরও এই মহামািিীরা তাাঁশ্বদর বশেধ্মত েবরতযাগ কশ্বরবি;  
িরং তারা বশেধ্মত ো ি কশ্বরশ্বি এিং বিশ্বর্শ্বদর  ম্বা িু  ররশ্বে রসগুব  রশষ বিিঃোস েয্তন্ত 
রক্ষা কশ্বরশ্বি; মশ্বি িশ্ব া ওযাশ্বহ গুরু (আশ্চয্ত  ঈের)!     

      

ਪੰਜਾ ਂਤਖਤਾ,ਂ ਸਰ ਿੱਤ ਗੁਰਦਆੁਹਰਆ ਂਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

বশে ধ্শ্বমতর সক  স্থাশ্বি এিং সমস্ত েবিত্র গুরুদ্বারগুব শ্বত প্রভু আেিার িামগাশ্বির মাধ্যশ্বম 
ভবরশ্বয তু ুি, আর িশ্ব া ওযাশ্বহ গুরু (আশ্চয্ত ঈের)!   
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ਹਪਰਥਮ ੇਸਰ ਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਿ ੈਜੀ, ਸਰ ਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰ,ੂ 
ਵਾਹਿਗੁਰ,ੂ ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਹਚਤ ਆਵ,ੇ ਹਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰ  ਸੁਖ ਿਵੋੇ। 

প্রথশ্বম সমগ্রবিশ্বের শ্রশ্বেয ো সা এই প্রাথতিা কশ্বরি রয্,  তারা রয্ি প্রভু আেিার ধ্যাি 
করশ্বত োশ্বরি;   পৃবর্িীর েমস্ত আরাম এিং আিন্দ এই ধ্যাশ্বির মাধ্যশ্বমই আশ্বস।   

 

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

ਹ ਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਹਿ  ਜੀ ਸਿਾਇ, ਖਾਲਸ ੇਜੀ ਕੇ  ੋਲ  ਾਲੇ, 
 ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

রয্োশ্বিই শ্রশ্বেয ো সা উেবস্থত থাশ্বক, সেখায়নই প্রভু আেবি সুরক্ষা এিং অিুগ্রহ বদশ্বয 
ভবরশ্বয বদি;   বিিামূশ্ব য সকশ্ব র র্শ্বিয গশ্বে রতা া রান্নাঘর কেিও িন্ধ হয িা, এিং 
তশ্ব াযার কেিও শত্রুর সযামশ্বি িযথত হয িা; সতামার অিুগামীশ্বদর সম্মাি ির্ায রােুি; বশে 
র্িসমার্শ্বক সিতদা বির্য প্রদাি করুি; সম্মাবিত তশ্ব াযার সিতদা আমাশ্বদর সাহাশ্বয্যর র্িয িযিহার 
রহাক; ো সা সিতস্থাশ্বি সম্মাশ্বির অবধ্কারী রহাক; আর িশ্ব া ওযাশ্বহ গুরু (আশ্চয্ত ঈের)!      

 

ਹਸਿੱਖਾ ਂਨੰੂ ਹਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਹ  ਕੇ ਦਾਨ, ਹਵਸਾਿ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ 
ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਂਹਸਰ ਦਾਨ,  ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸਨਾਨ, ਚੌਕੀਆ,ਂ 
ਝੰਿੇ,  ੁਗੰ,ੇ ਜੁਗ ੋਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਿਰਮ ਕਾ ਜਕੈਾਰ,  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ!!  

মািির্াবত বশেধ্মত-শ্বক উেহার রূশ্বে ভবরশ্বয দাও বিবভন্ন দাশ্বির মাধ্যশ্বম,  ম্বা িু  দাি, 
বশেধ্মত-এর রীবত-শ্বরওযাশ্বর্ দৃবষ্ট দাি, ঐেবরক জ্ঞাি দাি, দৃঢ়তা দাি, বিোস এিং ঈেশ্বরর 
িাম দাি সিশ্বিশ্বয িে  উেহার বশেশ্বদর র্িয। রহ ঈের! রসিকদ , প্রাসাদ এিং বশে 
েতাকা বিরকা  বিদযমাি থাকুক বিশ্বে; সশ্বতযর সিতদা র্য রহাক, আর িশ্ব া ওযাশ্বহ গুরু  
(আশ্চয্ত ঈের)!     
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ਹਸਿੱਖਾ ਂਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ,ਂ ਮਤ ਉਿੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰ।ੂ  

সক  বশেধ্মত ো িকারীর মি িম্রতায ভশ্বর উঠুক এিং তাাঁশ্বদর প্রজ্ঞা উন্নত রহাক; রহ 
ঈের! তুবমই সমগ্র বিশ্বের জ্ঞাশ্বির রক্ষক।  

 

ਿ ੇਹਨਮਾਹਣਆ ਂਦੇ ਮਾਣ, ਹਨਤਾਹਣਆ ਂਦੇ ਤਾਣ, ਹਨਓਹਟਆ ਂਦੀ ਓਟ, ਸਿੱਚ ੇਹਪਤਾ, 
ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ ਆਪ ਦੇ ਿਜੂਰ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਿ ੈਜੀ।  

রহ সতয বেতা, ওযাশ্বহ গুরু! তুবম ভশ্বির কাশ্বি সম্মাি, অসহাযশ্বদর কাশ্বি শবিস্বরূে, 
আশ্রযহীিশ্বদর  কাশ্বি আশ্রযস্বরূে, আমরা সশ্রেভাশ্বি আেিার উেবস্থবত রমশ্বি প্রাথতিায 
বিমবিত হই...(এোশ্বি হাতশ্বর্াে কশ্বর  প্রাথতিা করুি)।     

 

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

উেশ্বরর প্রাথতিা েদগুব শ্বত য্বদ রকাি ভু -ত্রুবি থাশ্বক রসগুব র র্িয ক্ষমাপ্রাথতী। প্রভু দযা 
কশ্বর সকশ্ব র মশ্বির ইশ্বে েূরণ করুি।   

 

ਸੇਈ ਹਪਆਰ ੇਮੇਲ, ਹਜਨਹਾ ਂਹਮਹਲਆ ਂਤੇਰਾ ਨ ਹਚਿੱਤਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਹਦੀ 
ਕਲਾ, ਤੇਰ ੇਭਾਣੇ ਸਰ ਿੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।  

অিুগ্রহ কশ্বর প্রভু আমাশ্বদর রসই সক  সতযবিষ্ঠ ভিশ্বদর সশ্বঙ্গ সাক্ষাত্ কবরশ্বয বদি, য্াশ্বদর 
সাহিশ্বয্ত আমরা প্রভু আেিার িাম স্মরণ ও ধ্যাি করশ্বত োবর। রহ ঈের! সতয গুরু িািশ্বকর 
মাধ্যশ্বম, আেিার িাম িাবরবদশ্বক ধ্ববিত রহাক, এিং আেিার ইো অিুসাশ্বর সক  মািশ্বির 
মঙ্গ  রহাক।  

 

ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਿਤਹਿ 
ো সা ঈেশ্বরর রপ্রবরত দূত; মািশ্বির বির্য াভই ঈেশ্বরর বির্য াভ। 
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                             যাত্রার জন্য দর্শন্ 
 
শিখধর্মের দিের্ের মর্ধে রর্ের্ে কতকগুশি যুশি এবং আধোশিক জগর্তর ব্োখো শকন্তু 
সেখার্ে ব্স্তুগত জগর্তর "তাশ়িত শব্ষেগুশি"-র্ক দূর্র রাখা হর্ের্ে। এই ধর্মের মূর্ি রর্ের্ে 
েরিতা।  শিখ েীশতিার্ে েকর্ির প্রশত েমাে দৃশি সদওোর কথা ব্িা হর্ের্ে। ব্েশির 
শের্জর এব্ং েমার্জর (েঙ্গর্তর) প্রশত কতেব্ে পাির্ের মর্ধে সকােও সেদার্েদ থার্ক ো।   
 
শিখধমে হি মাত্র পাাঁচর্িা ব্ের্রর পুর্রার্ো একশি ধমেমত, যার প্রশতষ্ঠাতা হর্িে গুরু োেক। 
এই ধমেমর্ত একজে পরম েত্তার্ক শব্শ্বাে করা হে এব্ং মহাশব্র্শ্বর েৃশিকতো  (ওোর্হ 
গুরু) শব্শ্বার্ের উপর সজার সদওো হে। এই ধমেমর্তর মাধের্ম শচরন্তে আের্ের  জেে 
একশি েহজ েরি পর্থর প্রস্তাব্ সদওো হর্ের্ে এব্ং এখার্ে সপ্রম ও শব্শ্বজেীে  সেৌভ্রাতৃর্ের 
ব্াতো েশ়ির্ে সদওো হর্ের্ে। শিখধমে শব্র্িষোর্ব্ একশি এক ঈশ্বর্র শব্শ্বােী ধমেমত এব্ং 
এখার্ে একমাত্র ঈশ্বরর্ক পরমপুরুষ শহর্ের্ব্ স্বীকৃশত সদওো হে  শযশে েমে ব্া স্থার্ের 
েীমাব্দ্ধতার অধীর্ে থার্কে ো।            
   
শিখ ধমেমর্ত শব্শ্বাে করা হে সয একমাত্র ঈশ্বর রর্ের্েে, শযশে স্রিা, রক্ষাকতো, ধ্বংেকারী 
এব্ং শতশে মােুর্ষর রূপ ধারণ ো কর্রই শব্শ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুর়্ি শব্রাজ কর্রে।  শিখ ধর্মে 
অব্তার তর্ের সকাে স্থাে  সদওো হেশে। এখার্ে সকাে সদব্তার প্রশত শব্শ্বার্ের কথা উর্েখ 
করা হেশে, এব্ং এখার্ে অেে সকাে  সদব্-র্দব্ীর্কই গুরুে সদওো হে ো।         
    
শিখ ধর্মে েীশতর্ব্াধ এব্ং ধমেকথা একই ের্ঙ্গ রর্ের্ে। মাের্ব্র আধোশিক উন্নশতর শদর্ক 
পা ব্া়িার্ত  হর্ি একজে মােব্র্ক অব্িেই দদেশেে জীব্র্ে দেশতক গুণাব্িীর অেুিীিে 
করর্ত হর্ব্। একজে ব্েশির েততা, েহােুেূশত, উদারতা, দধযে এব্ং েম্রতার মর্তা গুণগুশি 
শুধুমাত্র প্রর্চিা এব্ং অধেব্োে দ্বারা শেশমেত হর্ত পার্র। আমার্দর মহাে গুরুর্দর জীব্োদিে 
এই শদক সথর্ক জীর্ব্র অেুর্প্ররণার উৎে।     
  
শিখ ধমেমর্ত শিক্ষা সদে সয মােুর্ষর জীব্র্ের িক্ষ হি জন্মমৃতুের চক্র সের্ে ঈশ্বর্রর ের্ঙ্গ 
শমশিত হওো।  এখার্ে গুরুর শিক্ষা অেুেরণ করার কথা ব্িা হে,  এখানন্ প্রভুর পশব্ত্র 
োম (োম)-এর ধোে এব্ং সেব্া করার মাধের্ম।       
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এই ধমেমর্ত প্রেুর োম-মাগে স্মরণ কর্র প্রশতশদর্ের েশিমার্গের উপর সজার সদওো হর্ের্ে। 
এখার্ে সমাক্ষিার্ের জেে পাাঁচশি অেুেূশতর্ক শেেন্ত্রণ করার কথা ব্িা হর্ের্ে, সযমে - কাম 
(ইচ্ছা), সক্রাধ (র্ক্রাধ), সিাে (র্িাে), সমাহ (জাগশতক আেশি) এব্ং অহংকার (অহংকার)। 
শিখধর্মে ধমেীে  আচারব্েব্হার শেেশমত অেুিীির্ের জেে উপব্াে এব্ং তীথেযাত্রা, িক্ষণ 
এব্ং তপেো এগুশির দ্বারা েকর্ির ের্ঙ্গ শমশিত হওোর শব্শধর্ক প্রতোখোে করা হর্ের্ে। 
শিখ মর্ত মােব্ জীব্র্ের একমাত্র িক্ষ  হি ঈশ্বর্রর ের্ঙ্গ  শমশিত হওো।  আর এগুশি 
েম্পন্ন হে গুরু গ্রন্থ োর্হর্ব্র শিক্ষা অেুেরণ কর্র।  শিখধমে েশি মার্গের উপর সজার 
সদওো হর্ের্ে। তর্ব্ এখার্ে জ্ঞােমাগে (জ্ঞার্ের পথ) এব্ং কমেমাগে  (কর্মের পথ)-এর গুরুে 
স্বীকার করা হর্ের্ে। এই ধমেমর্ত আধোশিক পর্থ সপৌঁোর্োর জেে ঈশ্বর্রর অেুগ্রহ অজেে 
প্রর্োজে এই ধারণার  উপরও  যর্থি সজার শদর্ে োব্া হ।     
  
শিখ ধমেমত হি একশি আধুশেক, সযৌশিক এব্ং ব্েব্হাশরক ধমেমত। এখার্ে শব্শ্বাে কর্র সয 
স্বাোশব্ক  পাশরব্াশরক জীব্ে-যাপে (গ্রাহস্ত) মুশির জেে কখেই সকাে ব্াধা েে। সমাক্ষিার্ের 
জেে ব্রহ্মচযে ব্া েংোর তোর্গর প্রর্োজে সেই। একজে েির্ক অব্িেই পৃশথব্ীর্ত ব্াে 
করর্ত হর্ব্, শকন্তু তবু্ও জীব্র্ক   শের্জর মাথা স্বাোশব্ক উর্ত্তজো এব্ং অিাশন্ত সথর্ক 
ঊর্ধ্বে রাখর্ত হর্ব্। জীব্র্ক অব্িেই একজে োর্িা  দেশেক এব্ং ঈশ্বর্রর জেে োধুব্েশি 
হর্ত হর্ব্।     
 
শিখ ধমেমত হি মহাজাগশতক এব্ং একশি “ধমেশেরর্পক্ষ ধমেমত”। এব্ং এখার্ে জাশত, ধমে 
এবং   শির্ঙ্গর উপর শেশত্ত কর্র সয েকি শব্র্েদ রর্ের্ে সেগুশির্ক প্রতোখোে করা হে। 
এই ধমোব্িম্বীর মােুর্ষরা শব্শ্বাে  কর্র  েকি  মােুষ ঈশ্বর্রর সচার্খ েমাে।  শিখ গুরুরা 
োরীর্দর েমাে অশধকার দার্ের শব্ষর্ে সজার শদর্েশের্িে। আর তাই কেোশিশু  হতো এব্ং 
েতীদাহ প্রথা প্রতোখোে করর্ত শের্দেি শদর্েশের্িে। শিখ গুরুরা েশক্রেোর্ব্ শব্ধব্া 
পুেশব্েব্ার্হর প্রচার কর্রশের্িে এব্ং মশহিার্দর জেে ব্েব্হৃত পদো প্রথা (মশহিারা সব্ারখা 
পরা) প্রতোখোে করর্ত শের্দেি শদর্েশের্িে।        
 
মের্ক গুরুর প্রশত শেব্দ্ধ রাখর্ত জীব্র্ক অব্িেই পশব্ত্র প্রেুর োম (োম) ধোে করর্ত হর্ব্ 
এব্ং সেব্া কমে করর্ত হর্ব্। শিখ মর্ত শেক্ষা ব্া অেৎ উপার্ে েে, েৎ কার্জর (শকরাত 
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কণে) মাধের্ম জীশব্কা অজেে করার্ক েম্মােজেক মর্ে করা হে। েন্ড েকো (অর্জশত সম্পদ 
অনন্যর সনে কাাঁধ র্ির্িনে ভাগ কনর নন্ওো), এবং নসগুর্ি অেের্দর ের্ঙ্গ োগ কর্র সেওোও 
শিখধর্মের একশি োমাশজক দাশেে। ব্েশি দিব্ন্ধ (শের্জর উপাজের্ের দি িতাংি)-এর 
মাধের্ম জীর্ব্র প্রর্োজর্ে োহাযে করর্ত শের্দেি সদওো হর্ের্ে। মােব্ সেব্া এবং 
েম্প্রদার্ের সেব্াও শিখ ধর্মের একশি অশব্র্চ্ছদে অঙ্গ। প্রশতশি গুরুদ্বার্র শব্োমূর্িের 
কশমউশেশি রান্নাঘর (িোঙ্গার)-এর ব্েব্স্থা রাখা হে। সেখার্ে েকি ধর্মের মােুর্ষর সোজর্ের  
জেে রান্নাঘরগুশি উনু্মি করা হে, যা এই েম্প্রদার্ের মােুষর্দর মােব্র্েব্ার একশি 
অশেব্েশিমাত্র।            
    
শিখ ধর্মে আিাব্াদ এব্ং আিার পর্ক্ষ কথা ব্িা হে। এই ধমেপর্থ দেরািেব্ার্দর আদিের্ক 
গ্রহণ করা হেশে।    
 
গুরুরা শব্শ্বাে করর্তে সয এই জীব্র্ের একশি উর্েিে এব্ং একশি িক্ষ রর্ের্ে। এই 
ধমেমর্ত শের্জর্ক এব্ং ঈশ্বর উের্ের উপিশির েুর্যাগ সদে। তাো়িা মােুষ তাাঁর শের্জর 
কর্মের জেে দােী। সে তাাঁর  কর্মের ফিাফি সথর্ক কখেও দূর্র থাকর্ত পার্র ো। তাই 
মােব্র্ক শের্জর কমে েম্পর্কে খুব্ েতকে থাকর্ত  হর্ব্।    
 
শিখ ধমেগ্রন্থ, গুরু গ্রন্থোর্হব্, যা িাশ্বত গুরুর েূশমকা পািে কর্র। এই গ্রন্থশিই একমাত্র 
ধমেগ্রন্থ যা গ্রন্থর্ক পশব্ত্র ধমেীে গুরুর মযোদা দাে কর্রর্ে। শিখ ধর্মে জীশব্ত মােব্ গুরুর 
(র্দহধারী) সকাে স্থাে সেই।   
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                                    নারীর ভূমিকা 

 

শিখ ধর্মের নীশির্ি বলা হর্ের্ে যে মশহলার্ের মর্ধেও পুরুষর্ের মর্িা আত্মা রর্ের্ে এবং িাাঁর্ের  

আধোশত্মকিা গর়্ে যিালার যের্ে সমান অশধকার রর্ের্ে। িারা ধমেীে মণ্ডলীর্ি যনিৃত্ব শের্ি পার্র,  

অখন্ড গ্রন্থ পার্ে অংি গ্রহণ করর্ি পার্র (পশবে ধমেগ্রর্ন্থর অশবশিন্ন আবৃশি), কীিেন করর্ি পার্র 

(মণ্ডলীর্ি যতাে গাইর্ি পার্র), গ্রশন্থ (পুর্রাশহি) রূর্প কাজ করর্ি পার্র। িারা সকল ধমেীে, 

সাংসৃ্কশিক, সামাশজক, ধমেশনরর্পে কমেকার্ন্ড অংিগ্রহণ করর্ি পারর্ব। শিখ ধমেমি হল প্রথম 

একশি শবশ্ব ধমেমি যেখার্ন নারী ও পুরুর্ষর সমিা প্রোন করা হর্ের্ে।             

গুরু গ্রন্থসার্হব বর্লর্েন, 

নারী এবং পুরুষ, সবাই ঈশ্বর্রর দ্বারা সৃষ্ট। এই সবই ঈশ্বর্রর যখলা। নানক বর্লন, যিামার সমত 

সৃশষ্টই উিম ও পশবে” - এসশজশজএস পৃষ্ঠা - ৩০৪।    

শিখ ইশিহার্স পুরুষর্ের যসবা, ভশি, িোগ এবং সাহশসকিাে নারীর্ের সমান শহর্সর্ব শিশিি 

করার  ভূশমকা শলশপবদ্ধ রর্ের্ে। শিখ ঐশির্হে নারীর ননশিক মেোো, যসবা এবং আত্মিোর্গর অজস্র 

উোহরণ যলখা রর্ের্ে।       

শিখ ধমে অনুসার্র নারী ও পুরুষ একই মুদ্রার েুশি শপে। পারস্পশরক সম্পকে এবং আন্তঃশনভেরিার 

বেবস্থাে পুরুষ জন্ম যনে নারীর গভে যথর্ক, আর নারীর জন্ম হে পুরুর্ষর বীেে যথর্ক। শিখ ধমে 

অনুসার্র একজন পুরুষ একজন মশহলা ো়ো িাাঁর জীবনর্ক শনরাপে এবং পূণে যবাধ কর্র না, এবং 

একজন পুরুর্ষর সাফলে যসই নারীর ভার্লাবাসা এবং সমথের্নর সর্ে সম্পকেেুি।  যে  নারী  

পুরুর্ষর সর্ে জীবন ভাগ কর্র যনে এবং  শবপরীর্ি পুরুষও যসই নারীর সর্ে জীবন ভাগ কর্র 

যনে।                 
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“[এইগুশল] একজন মশহলা োরা যকান জাশির্ক এশগর্ে শনর্ে োে” এবং আমার্ের “নারীর্ক 

অশভিপ্ত  এবং শনশিি মর্ন করা উশিি নে, [েখন] নারী যথর্ক একজন যনিা এবং রাজার জন্ম 

হে”। এসশজশজএস পৃষ্ঠা - ৪৭৩।        

পশরোণ: 

একশি গুরুত্বপূণে শবষে এখার্ন উত্থাপন করা হর্ের্ে যে – অনে যকান ধর্মে নারীর্ের পশরোণ 

পাওোর  শবষর্ে ভাবা  হেশন, শকন্তু শিখধর্মে ঈশ্বর্রর উপলশি বা সর্বোচ্চ আধোশত্মক েমিা  

অজের্ন সেম শহর্সর্ব নারীর্ের শবর্বিনা করা হে। গুরু গ্রন্থসার্হব বর্লর্েন,                

“সকল প্রাণীর মর্ধে প্রভু সবেবোপী, ভগবান সবেপ্রকার নর-নারীর মর্ধেই পশরবোপ্ত” (গুরু গ্রন্থ 

সার্হব, পৃষ্ঠা - ৬০৫)।     

  

গুরু গ্রন্থসার্হব-এর উপর্রাি শববৃশি যথর্ক, ঈশ্বর্রর যজোশি উভে শলর্ের মানর্বর সর্ে 

সমানভার্ব শবশ্রাম যনে। িাই গুরুর শিো অনুসরণ কর্র নারী-পুরুষ উভর্েই সমানভার্ব 

যমােলাভ করর্ি পার্র। বহু ধর্মে, একজন মশহলার্ক পুরুর্ষর আধোশত্মকিার অন্তরাে শহর্সর্ব 

শবর্বিনা করা হে, ির্ব শিখ ধর্মে এইকথা মর্ন করা হে না। শিখ গুরু এই ধারণার্ক 

প্রিোখোন কর্রর্েন। ‘শিখ ধর্মের বিেমান শিন্তা’-সম্পর্কে অোশলস বাসারর্ক বর্লর্েন,             

 “প্রথম শিখ গুরু নারীর্ক পুরুর্ষর সমান মর্ন কর্র স্থাপন কর্রশের্লন...নারী পুরুর্ষর প্রশি 

যকান বাাঁধা শের্লা না, শকন্তু ঈশ্বর্রর যসবাে এবং ভবসাগর যথর্ক পশরোর্ণর সন্ধার্নও অংিীোর 

শের্লা”          
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মিিাহ   

গুরু নানক গাহেতে জীবর্নর সুপাশরি কর্রশের্লন - একজন গৃহর্স্থর জীবনর্কই শিখগুরু যবশি 

গুরুত্ব শের্েশের্লন, ব্রহ্মিেে এবং িোর্গর জীবর্নর পশরবর্িে স্বামী এবং স্ত্রী একসর্ে জীবন-

োপর্ন অংিীোর  এবং উভর্ের প্রশি শবশ্বতিার শনর্েেি শের্েশের্লন। পশবে গ্রন্থগুশলর্ি, গাহেস্থে 

সুখর্ক একশি লাশলি আেিে শহর্সর্ব উপস্থাপন করা হর্ের্ে এবং শববাহর্ক ঐশ্বশরক যপ্রর্মর 

প্রকার্ির জনে একশি িলমান রূপক প্রোন করা হর্ের্ে। ভাই গুরুোস, প্রারশিক শিখ ধর্মের 

কশব এবং শিখ মিবার্ের একজন প্রামাশণক বোখোকারী শের্লন, মিমন নারীর্ের প্রশি উচ্চ শ্রদ্ধা 

শনর্বেন কর্রশের্লন। শিশন বর্লর্েন:             

“একজন মশহলা, িাাঁর শপিামািার বাশ়ের্ি শপ্রেপােী হর্ে থার্ক, িাাঁর বাবা এবং মা কনোর্ক 

খুব পেি কর্রন। িাাঁর শ্বশুর বাশ়ের্ি, শিশন পশরবার্রর তি শহর্সর্ব শিশিি হে, িাাঁর 

যসৌভার্গের শবষর্ে... আধোশত্মক জ্ঞান এবং সাংসাশরক জ্ঞান পশরবার্রর সর্ে ভাগ কর্র যনে। 

এবং একজন মশহলা গুণাবলী সমৃদ্ধ পুরুর্ষর অর্ধেক শহর্সর্ব শবর্বশিি হে, এিং নারীরা 

পুরুষর্ের শনর্ে োে মুশির েুোর্র”। (বরণ,  ভ. ১৬)            

সমান মেোো 

পুরুষ ও মশহলার্ের মর্ধে সমান মেোো শনশিি করার জনে, গুরুর েীো, শনর্েেিনা বা সংগি  

(পশবে সহভাশগিা) এবং পােি (একর্ে খাওো) কােেক্রর্ম অংিগ্রহর্ণর যের্ে শলর্ের মর্ধে যকানও 

পাথেকে করা হেশন। সরুপ োস ভালা, মশহমা প্রকাি, গুরু অমর োস-এর মর্ি মশহলার্ের  দ্বারা 

কূর্পর বেবহার অপেি করর্িন। শিশন শিষের্ের মর্ধে শকেু সম্প্রোর্ের িত্ত্বাবধার্ন মশহলার্ের 

শনর্োগ কর্রশের্লন এবং সিীোহ প্রথার শবরুর্দ্ধ প্রিার কর্রশের্লন। শিখ ইশিহার্স মািা গুজশর 

মাই ভার্গা, মািা সুিরী, রানী সার্হব যকৌর, রাশন সাো যকৌর এবং মহারাশন শজি যকৌর্রর মর্িা 

যবি শকেু নারীর নাম শলশপবদ্ধ করা হর্ের্ে, োরা িাাঁর্ের সমর্ের ঘিনাগুশলর্ি গুরুত্বপূণে ভূশমকা 

পালন কর্রশের্লন।       
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মিক্ষা  

শিখ ধর্মে শিোর্ক অিেন্ত গুরুত্বপূণে বর্ল মর্ন করা হে। শিো যে কারও সাফর্লের িাশবকাশে।  

শিো বেশিগি শবকার্ির একশি প্রশক্রো এবং এই কারর্ণ িৃিীে গুরু যবি শকেু শবেোলে 

স্থাপন কর্রশের্লন। গুরু গ্রন্থ সার্হব বর্লর্েন,    

 “সমত ঐশ্বশরক জ্ঞান এবং মনন গুরুর মাধের্ম প্রাপ্ত হে” (গুরু গ্রন্থ সার্হব, পৃষ্ঠা – ৮৩১)।  

সকর্লর জনে শিো অপশরহােে এবং প্রর্িেকর্কই শনর্জর্ের যসরা হর্ি কমে করর্ি হর্ব। িৃিীে 

গুরু কিৃেক যপ্রশরি শিখ ধমেপ্রিারকর্ের মর্ধে বাোর্ন্নাজন নারী শের্লন। ডক্টর মশহির যকৌর 

শগল শলর্খর্েন, ‘শিখ নারীর্ের ভূশমকা ও অবস্থা’-র কথা।     

“গুরু অমর োস েৃঢ়প্রিেেী শের্লন যকান শিোই যসই সমার্জ শিক়ে স্থাপন করর্ি পার্র না 

েিেণ না নারীরা যসই শিো গ্রহণ কর্র শিশেি হে”।        

যপািার্কর উপর শনর্ষধাজ্ঞা  

নারীর্ের যবারখা পশরধান এই ধর্মে বাধেিামূলক করা হেশন, শিখ ধমে যপাষাক সম্পশকেি একশি 

সহজ শকন্তু অিেন্ত গুরুত্বপূণে শববৃশি শের্ের্েন। যেগুশল শলে শনশবের্ির্ষ সমত শিখর্ের জনে 

প্রর্োজে। গুরু গ্রন্থ সার্হব বর্লর্েন,       

“যে যপািার্ক িরীর্র অস্বশত হে এবং মানুর্ষর মর্ন খারাপ শিন্তাে ভর্র ওর্ে যসইসব যপািাক 

পশরধান  করা যথর্ক শবরি থাকুন” । এসশজশজএস, পৃষ্ঠা - ১৬।       

এইভার্ব, শিখ ধমোবলম্বীরা বুঝর্ি পারর্ব যকান ধরর্ণর যপািাক মানুর্ষর মনর্ক মি শিন্তাে  পূণে 

কর্র যিার্ল এবং যসইগুশল এশ়ের্ে িলা উশিি। শিখধর্মের নারীরা শকরপান (ির্লাোর) দ্বারা 

শনর্জর এবং অনের্ের আত্মরো করর্ব বর্ল আিা করা হে, শিখধর্মের মশহলারা সমার্জর কার্ে 
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এই কারণ আরও শবর্িষভার্ব উর্েখর্োগে ইশিহার্স প্রথমবার নারীরা শনর্জর্ের আত্মরোর জনে 

যকান পুরুর্ষর প্রশি শনভেরিীল হেশন এবং এখার্ন নারীরা িারীশরক সুরোর জনে পুরুষর্ের ওপর 

শনভেরিীল হর্ব এমনিা আর আিাও করা হে না।           

উদৃ্ধমি :   

 
“পৃশথবীর্ি এবং আকার্ি, আশম যকান সমেজ্ঞান যেশখ না। সমত নারী ও পুরুর্ষর মর্ধে, প্রভুর 
আর্লা জ্বলর্ে”। এসশজশজএস, পৃষ্ঠা - ২২৩।            
  
নারী যথর্ক পুরুর্ষর জন্ম হে; নারীর মর্ধে আিার পুরুষ থার্ক, নারী পুরুর্ষর দ্বারা গভেধারণ কর্র; 
মশহলার সর্ে যস বাগোন এবং শববাহ কর্র। নারী িাাঁর বনু্ধ হে; নারীর মাধের্মই ভশবষেৎ প্রজন্ম 
লুশকর্ে থার্ক। েখন যকান পুরুর্ষর স্ত্রী মারা োে, িখন যস অনে যকান মশহলার যখাাঁজ কর্র; ফলে 
নারীর কার্ে যস আবদ্ধ থার্ক। িাহর্ল নারীর্ক খারাপ বলর্বন যকন? নারীর যথর্ক রাজার জন্ম হে। 
নারী যথর্কও আবার নারীর জন্ম হে; নারী না থাকর্ল পৃশথবীর্ি যকউই থাকর্ব না। গুরু নানক, 
এসশজশজএস পৃষ্ঠা – ৪৭৩।                 
   
যেৌিুক সম্পর্কে: “যহ আমার প্রভু, আমার শববার্হর উপহার এবং যেৌিুক শহর্সর্ব আমার্ক 
আপনার নাম  প্রোন করুন”। শ্রী গুরু রাম োস শজ, পৃষ্ঠা – ৭৮, লাইন - ১৮ এসশজশজএস 
   
পেো প্রথা সম্পর্কে: “থাক, থাক, যহ পুেবধূ - যঘামিা শের্ে মুখ যের্কা না। এই বস্ত্র শের্ে যিামার   
অর্ধেক মুখও োকর্ব না যিষ পেেন্ত। যিামার পূর্বে যে সকল নারীরা শনর্জর মুখ োকর্িা; যসই 
নারীর্ের পোঙ্ক অনুসরণ যকার্রা না। যঘামিা শের্ে িুখ ঢেলক রাখার একটাই প্রিংসা িুমি পালি 
এই ঢি,  মকছুমিন ঢোলক িেলি, ‘কী অমভজাি িধূ এলসলছ’। শকন্তু যিামার যঘামিা িখনই সিে 
হর্ব েশে িুশম এইগুশল এশ়ের্ে শগর্ে ঈশ্বলরর সািলন নৃিে-গীি কর্রা এবং ঈশ্বর্রর মশহমার কথা 
গান কর্রা। পৃষ্ঠা – ৪৮৪, এসশজশজএস     
     

নারী এবং প্রকৃিপর্ে সকল জীব-আত্মার্ক আধোশত্মক জীবন োপন করার জনে েৃঢ়ভার্ব উৎসাশহি 

করা হর্েশেল: “এর্সা, আমার শপ্রে যবার্নরা এবং আধোশত্মক সেীরা; যিামার আশলের্ন আমার্ক 
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আশলেন কর্রা। এর্সা একসর্ে যোগোন কশর, এবং আমার্ের সবেিশিমান স্বামী প্রভুর গল্প 

বশল”। -গুরু নানক, পৃষ্ঠা – ১৭, এসশজশজএস         

“বনু্ধ, অনে সকল যপািাক পশরধান সুখর্ক নষ্ট কর্র, অে-প্রিেে না যের্ক যপািাক পশরধান করা 

েন্ত্রণার, আর যনাংরা শিন্তাে মন ভর্র োে”- পৃষ্ঠা – ১৬, এসশজশজএস       
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                                পাগড়ির গুরুত্ব   

পাগড়ি সবসময়ই ড়িখদের কাদে অড়বদেেয অংি। প্রায় পদেদরাদিা ড়িস্টাব্দ থেদক এবং 
ড়িখ ধদমের প্রড়িষ্ঠািা গুরু োেদকর সময় থেদক, ড়িখ ধমোবলম্বীরা  পাগড়ি পড়রধাে কদর 
চদলদে।            

 ‘পাগড়ি’ িব্দড়ি এদসদে ‘পাগ’ বা ‘েস্তর’ এই েুড়ি ড়িন্ন উপিাষার সংড়মশ্রদে। এই ‘পাগড়ি’ 
িব্দ দ্বারা   একড়ি বস্ত্রখণ্ডদক থবাঝাদো হয় ড়িখ পুরুষ  এবং োরী উিয়ই ড়েদেদের মাো 
থেদক রাখার েেয এইরূপ  থপািাক পড়রধাে  কদর। ‘পাগড়ি’  হল একড়ি মাোয় পড়রধাে 
করার বস্ত্রখণ্ড,  থেখাদে  োদক একড়ি লম্বা চাাঁেদরর  মদিা একক কাপদির িুকদরা, ো ড়েদয় 
মাোর চারপাদি ঘুড়রদয় উাঁচু কদর মাঝখাদে খাড়েকিা োলু কদর বাাঁধা হয়  ো থেখদি অদেকিা 
‘িুড়প’  বা পিকা-র েযায় হয়। ঐড়িহযগিিাদব িারিবদষে প্রেমড়েদক  পাগড়ি  পড়রধাে 
করদিা শুধুমাত্র সমাদে উচ্চ মেোোর পুরুষরা; এবং ড়েম্ন মেোোর বা ড়েম্ন বদেের পুরুষদের 
পাগড়ি পড়রধাদের অেুমড়ি ড়েদলা ো।                  

 

েড়েও গুরু থগাড়বন্দ ড়সং পঞ্চ-ক বা ড়বশ্বাদসর পাাঁচড়ি মূল ধারোর মদধয পাগড়ি পড়রধােদকও 
একড়ি স্থাে ড়েদয়দেে। থেখাদে বলা হদয়দে - থখাাঁপা কদর চুল রাখা বাধযিামূলক ো  ১৪৬৯ 
সাদল ড়িখ শুরুর সময়কাল থেদকই ড়িখ ধদমের সদে ঘড়েষ্ঠিাদব েড়িদয় রদয়দে। ড়িখ ধমেমি 
ড়বদশ্বর একমাত্র ধমে সম্প্রোয় থেখাদে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের েেয পাগড়ি পরা 
বাধযিামূলক করা হদয়দে। পড়িদমর থেিগুড়লদি পাগড়ি  পড়রধােকারী  অড়ধকাংি থলাকই 
হদলে ড়িখ। ড়িখদের ‘পাগড়েদক েস্তার’ ও বলা হদয় োদক।  েস্তার একড়ি ফারড়স িব্দ। 
এই িব্দড়ির অেে হল ‘ঈশ্বদরর হাি’ আসদল এই িদব্দর মাধযদম ঈশ্বদরর আিীবোেদকই 
থবাঝায়।              

  

ড়িখ ধমোবলম্বীরা িাাঁদের ড়বড়িন্ন রকদমর স্বািন্ত্র্যসূচক পাগড়ির েেয ড়বখযাি হয়। 
ঐড়িহযগিিাদব ড়িখদের পাগড়ি িাাঁদের সম্মাদের প্রড়িড়েড়ধত্ব কদর, এবং েীঘেড়েে ধদর এই 
পাগড়ি শুধুমাত্র আড়িোদিযর েেয  সংরড়িি একড়ি থপািাক ড়েদলা। িারদি মুঘল 
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আড়ধপদিযর সময় শুধুমাত্র মুসলমােদেরই পাগড়ি পড়রধাদের  অেুমড়ি ড়েদলা। মুসড়লম ড়িন্ন 
অেয সকল সম্প্রোদয়র মােুষদের এই থপািাকড়ি পড়রধাে  করদি কদ ারিাদব ড়েদষধ করা 
হদয়ড়েল।               

গুরু থগাড়বন্দ ড়সং, মুঘলদের এই লঙ্ঘেদক অস্বীকার কদর সমস্ত ড়িখদের পাগড়ি পড়রধাদের 
ড়েদেেি  ড়েদয়ড়েদলে। ড়িড়ে খালসা অেুসারীদের েেয থে উচ্চ নেড়িক মােেণ্ড ড়েধোরে 
কদরড়েদলে থসগুড়লর   স্বীকৃড়িস্বরূপ  এই বস্ত্রড়ি পড়রধাে করার ড়েদেেি ড়েদয়ড়েদলে। ড়িড়ে 
থচদয়ড়েদলে িাাঁর সকল খালসা অেুসারীরা স্বিন্ত্র্ থহাক এবং “বাড়ক  ড়বদশ্বর থেদক আলাো 
হদি” েৃঢ়প্রড়িজ্ঞ থহাক। ড়িড়ে ড়িখ গুরুদের দ্বারা ড়েধোড়রি  অেেয পে অেুসরে করদি 
থচদয়ড়েদলে। একেে পাগড়িধারী ড়িখ সবেো ড়িদির মদধয থেদকও োাঁড়িদয় রদয়দে ো  
আলাো কদর ড়চড়িি থহাক, থেমে গুরুর ইো ড়েল; কারে ড়িড়ে থচদয়ড়েদলে িাাঁর ‘সন্ত-
নসড়েক’' শুধু সহদে ড়চড়িিই েয়, সহদে িাাঁদের খুাঁদেও পাওয়া োক।          

 

েখে একেে ড়িখ পুরুষ বা মড়হলা পাগড়ি পড়রধাে কদরে, িখে পাগড়িড়ি থকবল একড়ি 
কাপদির গুে হদয় োয়; কারে ড়িখ ধমোবলম্বীরা  ড়েদেদের মাোর সদে এই বস্ত্রড়ি এক 
হদয় োয়। থসই সদে পাগড়ি ড়িখদের দ্বারা  ড়বশ্বাদসর চারড়ি প্রধাে অবলম্বদের মদধয অেযিম 
একড়ি অপড়রসীম আধযাড়িক অবলম্বে। েড়েও পাগড়ি পরার সদে েড়িদয় রদয়দে কিকগুড়ল 
প্রিীক থেমে - সাবেদিৌমত্ব, উত্সগে, আিসম্মাে, সাহস এবং ধমেপরায়েিা, ড়কন্তু ! ড়িখদের 
পাগড়ি পড়রধাে করার প্রধাে কারে হল - খালসার প্রড়িষ্ঠািা গুরু  থগাড়বন্দ ড়সং-এর প্রড়ি 
িাাঁদের িাদলাবাসা, আেুগিয এবং শ্রদ্ধা প্রেিেে করা।                 

ওপদরর হাই-লাইি করা িব্দগুড়ল অেয ড়কেু দ্বারা প্রড়িস্থাড়পি করা প্রদয়ােে। ‘কারে’ হদি 
পাদর       

 “পাগড়ি আমাদের েেয আমাদের গুরুর উপহার। এইিাদবই আমরা ড়েদেদেরদক ড়সং এবং 
থকৌর ড়হদসদব ড়চড়িি কড়র এবং আমাদের ড়েেস্ব উচ্চ থচিোর প্রড়ি অেীকারবদ্ধ হই। পুরুষ 
এবং মড়হলাদের েেয একইিাদব, এই পড়রচয় রােকীয়িা, করুো এবং অেেযিার প্রকাি 
কদর।  এিাই  অেযদের কাদে একড়ি  সংদকিস্বরূপ থে আমরা অসীদমর মদধয বসবাস কড়র 
এবং সকদলর থসবা করার েেয ড়েদবড়েি োড়ক। পাগড়ি সমূ্পেে প্রড়িশ্রুড়ির প্রড়িড়েড়ধত্ব কদর, 
িাোিা অেয ড়কেু েয়। েখে িুড়ম থিামার পাগড়ি থবাঁদধ   আলাোিাদব সকদলর মদধয 
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োাঁিাদি পেন্দ কদরা, িুড়ম ড়েিেদয় োাঁড়িদয় োদকা ে’থিা থকাড়ি মােুদষর মদধয  একেে একক 
বযড়িদত্বর মদিা। ো থিামার কাদে একড়ি অসামােয সম্মাদের কাে”। (ড়িখ থেি থেদক  
উদৃ্ধি)                        
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আপনার যাত্রায় নম্রতা মূল সারমমম 

নম্রতা শিখ ধর্ম ের একটি গুরুত্বপূর্ ে শিক। এই অনুসার্র, শিখর্ির অবিযই ঈশ্বর্রর সামর্ন 

নম্রভার্ব মাথা নত করর্ত হর্ব। নম্রতা বা শনমরতা, পাঞ্জাশবর্ত ঘশনষ্ঠভার্ব সম্পশকেত িব্দ। 

শনমরতা একটি গুর্ যা গুরবার্ীর্ত জ ার্রর্িার্র প্রচার করা হয়। এই পাঞ্জাবী ির্ব্দর 

অনুবাি হল "নম্রতা", "উিারতা" বা "নম্রতা।" এমন জকউ যার মন এই শচন্তায় শবভ্রান্ত হয় 

না জয জস কারও জচর্য় ভাল বা জবশি গুরুত্বপূর্ ে। 

সমসযা এলাকা - উপর্র একটি সটিক বাকয নয় 

 

এটি সমস্ত মানুর্ের  নয লালন-পালর্নর  নয একটি গুরুত্বপূর্ ে গুর্ এবং এটি একটি 

শির্খর মর্নর জসর্ির একটি অপশরহায ে অংি এবং এই গুর্টি অবিযই শির্খর সার্থ সব েিা 

থাকর্ত হর্ব। শিখ অস্ত্রাগার্রর অনয চারটি গুর্ হল: 

সতয (িশন), তৃশি (সর্ন্তাখ), করুর্া (িয়া) এবং জপ্রম (পযায়ার)। 

 

এই পা াঁচটি গুর্ এক ন শির্খর  নয অপশরহায ে এবং এই গুর্গুশলর্ক উি্বুদ্ধ 

করর্ত এবং তার্ির বযক্তির্ত্বর একটি অংি কর্র জতালার  নয ধযান করা এবং 

গুরবাশন পাি করা তার্ির কতেবয। 
 

গুরবাশন আমার্ির যা বর্ল: 

"নম্রতার ফল হল স্বজ্ঞাত িাশন্ত এবং আনন্দ। নম্রতার সার্থ তারা ঈশ্বর্রর ধযান 

করর্ত থার্ক, উৎকর্ে ের ভান্ডার। ঈশ্বর-সর্চতন সত্তা নম্রতায় শনমজ্জিত। যার 

হৃিয় করুর্াময় শবনর্য়র সার্থ আিীব োি করা হয়। শিখ ধম ে নম্রতার্ক শভক্ষা শহসার্ব 

শবর্বচনা কর্র। জিবতার সামর্ন বাটি" 
 

গুরু নানক, শিখ ধর্ম ের প্রথম গুরু: 

 

"মর্ন ভালবাসা এবং নম্রতার সার্থ শ্রবর্ এবং শবশ্বাস কর্র, পশবত্র মক্তন্দর্র, নাম 

শির্য় শনর্ র্ক পশরষ্কার করুন।" - SGGS পষৃ্ঠা 4। 

 

"সন্তুটির্ক জতামার কার্নর আংটি, নম্রতার্ক জতামার শভক্ষার বাটি, এবং ধযানর্ক 

তুশম জতামার িরীর্র জয ছাইটি প্রর্য়াগ কর্রা।" - এসক্ত ক্ত এস পষৃ্ঠা 6। 

 

"নম্রতার রার্ য, িব্দটি জসৌন্দয ে। অতুলনীয় জসৌন্দর্য ের রূপ জসখার্ন সা ার্না হয়।" 

এসক্ত ক্ত এস পষৃ্ঠা 8। 

 

"নম্রতা, নম্রতা এবং স্বজ্ঞাত জবাঝা আমার িাশুশ়ি এবং শ্বশুর" - এসক্ত ক্ত এস পষৃ্ঠা 
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আধ্যাত্মিকতার ত্মিকক যাত্রা   
 

গুরু গ্রন্থসাকেব েকেন একজন ত্মিরজীবী গুরু, ত্মিখ গুরু, ত্মেনু্দ ও মুসত্মেম সাধু্কির রিনা। এই 
গ্রন্থত্মিকক সংকেকনর মাধ্যকম সমগ্র মানবজাত্মতর প্রত্মত ঈশ্বকরর িয়া প্রিান করা েকয়কে। গুরু    
গ্রন্থ সাকেকবর  িৃত্মিভত্মি  ককাকনা ধ্রকনর ত্মনপীড়ন োড়াই ঐশ্বত্মরক নযায়ত্মবিাকরর ত্মভত্মিকত একত্মি 
সমাজ গকড় কতাো। যত্মিও গ্রন্থত্মি ত্মেনু্দধ্মম এবং ইসোম ধ্কমমর ধ্মমগ্রন্থগুত্মেকক স্বীকার ককর এবং 
সম্মান প্রিান ককর, তকব এই গ্রকন্থ সকে ধ্মমগুত্মের মকধ্য একত্মির সকি অনযত্মির ননত্মতক 
পুনত্মমমেনকক  ত্মিত্মিত ককর না। গুরু গ্রন্থসাকেব-এর নারীরা পুরুষকির সমান ভূত্মমকা ত্মনকয় অতযন্ত 
সম্মাকনর সকি গৃেীত েয়। এখাকন মকন করা েয় নারীকিরও পুরুষকির মকতা একই আিা রকয়কে 
এবং তাাঁকির আধ্যাত্মিকতা গকড় কতাোর সমান অত্মধ্কার রকয়কে এবং মুত্মির পথ কখাাঁজারও 
সমান সুকযাগ রকয়কে। নারীরা কনতৃস্থানীয় েকয় ধ্মমীয় জমাকয়ত সে সকে ধ্মমীয়, সাংসৃ্কত্মতক, 
সামাত্মজক ও ধ্মমত্মনরকপক্ষ কমমকাকে অংিগ্রেণ করকত পাকর। 
 

ত্মিখ ধ্মম সমতা, সামাত্মজক নযায়ত্মবিার, মানবতার কসবা এবং অনযানয ধ্কমমর প্রত্মত সেনিীেতার 
পকক্ষ ত্মিক্ষা কিয়। ত্মিখ ধ্কমমর অপত্মরোযম বাতমা েে আধ্যাত্মিক ভত্মি এবং সবমিা ঈশ্বকরর প্রত্মত 
শ্রদ্ধা প্রিান করা, যখন নিনত্মন্দন জীবকন করুণা, সততা, নম্রতা এবং উিারতার আিিম অনুিীেন 
করা েয়। ত্মিখ ধ্কমমর ত্মতনত্মি মূে নীত্মত েে ধ্যান করা এবং ঈশ্বরকক স্মরণ করা, সৎ-
জীবনযাপকনর জনয কমম করা এবং অনযকির সকি কসগুত্মে ভাগ ককর কনওয়া।         
  

আিার এই আধ্যাত্মিক যাত্রার উকেকিয কিিা করার জনয অত্মভনন্দন। অনুবাি কখনই মূকের 
কাোকাত্মে েকত পাকর না, ত্মবকিষ ককর যখন সমূ্পণম গুরু গ্রন্থসাকেব কত্মবতাকাকর থাকক এবং 
রূপককর বযবোর দ্বারা ত্মবষয়ত্মিকক অতযন্ত কত্মিন ককর কতাো েকয়কে।  ঐশ্বত্মরক বাতমা গকড় তুেকত 
ত্মেনু্দ ও মুসত্মেম কপৌরাত্মণক কাত্মেত্মনগুত্মে প্রায়িই প্রহ্লাি, ত্মেরণযকািযপ, েক্ষ্মী, ব্রহ্মা ইতযাত্মি িব্দগুত্মে 
বযবোর করা েকয়কে। অনুগ্রে ককর কসইগুত্মেকক আক্ষত্মরক অকথম পড়কবন না, ত্মকন্তু কসগুত্মের 
অন্তত্মনমত্মেত অথমগুত্মে অনুধ্াবন করকবন। ঈশ্বর একমাত্র এই সকতযর ওপর ভরসা করকখ এবং তাাঁর 
সকি ত্মমত্মেত েওয়াই মানব জীবকনর একমাত্র েক্ষ মকন করা েকয়কে।                    
 

এই কমমত্মি ককয়ক বের ধ্কর কবি ত্মকেুজন কস্বচ্ছাকসবক দ্বারা সম্পন্ন করা েকয়কে, আপনার  
মাতৃভাষায় আপনার কাকে  ঐশ্বত্মরক বাতমা কপৌঁোকনার উকেকি। আপনার যত্মি ককান প্রশ্ন থাকক, 
অনুগ্রে ককর walnut@gmail.com এই ইকমে আইত্মিকত ত্মেত্মখতাকাকর পাত্মিকয় ত্মিন এবং 
আমরা এই যাত্রায় আপনার সকি কযাগ ত্মিকত িাই।           
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