
jpujI swihb
Džap-Dži Sahib

Hinge laul

<> siq nwmu krqw purKu inrBau inrvYru Akwl 
mUriq AjUnI sYBM gur pRswid ]
Ik ongkaar sat naam kartaa purkh nirb(h)o 
nirveer(õ) akaal muurat(õ) adžuunii seebhang 
gur prasaad(õ)
Üks Looja, loomine. Tõde (Temas) kehastub. Kõige 
korda saatja. Hirmuta. Kättemaksuta. Surematu. 
Sündimata. Iseenese valguses, iseenesest olemas. Guru 
lahke and. 

] jpu ]
Džap(õ)
Mõtiskle!

Awid scu jugwid scu ]
Aad satš džugaad(õ) satš
Tõene alguste alguses. Tõene läbi aja.

hY BI scu nwnk hosI BI scu ]1]
Hee b(h)ii satš naanak(õ) hosii b(h)ii satš || 1 ||
Tõene siin ja praegu. Oh, Naanak, 
tõene alati. || 1 ||
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socY soic n hoveI jy socI lK vwr ]
Sotšee sotš na hoveii džee sotšee lak(h) vaar(õ)
Mõeldes ei jõua ma mõtteni, isegi mitte 
mõeldes sadu tuhandeid kordi.

cupY cup n hoveI jy lwie rhw ilv qwr ]
Tšupee tšup na hoveii dže laae rahaa liv taar(õ)
Vaikides ei jõua ma vaikuseni, isegi mitte lakkamatult 
ühendust hoides.

BuiKAw BuK n auqrI jy bMnw purIAw Bwr ]
B(h)uk(h)ia b(h)uk(h) na utrii dže bannaa puriaa 
b(h)aar
Näljane jääb näljaseks, kui ka anda talle kogu 
maailma varandus.

shs isAwxpw lK hoih q iek n clY nwil ]
Sehes siaṇpaa lak(h) hoe ta ik na tšallee naal(õ)
Ka sajast tuhandest kavalusest ei piisa, et surres oleks 
midagi enesega viia.

ikv sicAwrw hoeIAY ikv kUVY qutY pwil ]
Kiv satšiaaraa hoiiee kiv kuuṛ(h)ee tuṭee paal
Kuidas saan ma olla tõe poolel? Kuidas saan lõhkuda 
valede müüri?

hukim rjweI clxw nwnk iliKAw nwil ]1]
Hukam radžaaii tšalṇaa naanak(õ) lik(h)iaa 
naal(õ) || 1 ||
Oh, Naanak, määratud on, et sa lased Temal juhtida 
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ning kõnnid Tema tahte rajal. || 1 ||

hukmI hovin Awkwr hukmu n kihAw jweI ]
Hukmii hovan aakaar(õ) hukam na keiaa džaaii
Tema korraldusel saavad loodud ihud; Tema käsk on 
kirjeldamatu.

hukmI hovin jIA hukim imlY vifAweI ]
Hukmii hovan džiia hukam milee vaḍiaaii
Tema korraldusel tekivad hinged; Tema korraldus 
õilistab.

hukmI auqmu nIcu hukim iliK duK suK pweIAih ]
Hukmii utam niitš hukam lik(h) duk(h) suk(h) 
paaiia(h)
Tema korraldusel mõned on ülemad ja mõned on 
alamad; Tema tahte järgi saab osaks valu ja nauding.

ieknw hukmI bKsIs ieik hukmI sdw BvweIAih ]
Iknaa hukmii bak(h)siis ik hukmii sadaa               
b(h)avaaiia(h)
Tema korraldusel saavad mõned õnnistust; teised, 
Tema korraldusel, ekslevad igavesti sihitult.

hukmY AMdir sBu ko bwhir hukm n koie ]
Hukmee andar sab(h) ko baahar hukam na koe
Tema tahe valitseb kõikide üle, ei ole keegi 
sest kõrgemal.

nwnk hukmY jy buJY q haumY khY n koie ]2]
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Naanak hukmee dže budž(h)ee ta hoomee 
kahee na koe || 2 ||
Oh, Naanak, kui mõistad Tema käsku, ei saa sa 
kõneleda ego keelt. || 2 ||

gwvY ko qwxu hovY iksY qwxu ]
Gaavee ko taaṇ hovee kissee taaṇ
Lauldakse Tema vägevusest – kellele kuulub see vägi?

gwvY ko dwiq jwxY nIswxu ]
Gaavee ko daat džaanee niisaaṇ
Lauldakse Tema heldusest, tundes end 
väljavalitu olevat.

gwvY ko gux vifAweIAw cwr ]
Gaavee ko guṇ vaḍiaaiiaa tšaar
Lauldakse Tema voorustest, ülevusest ja ilust.

gwvY ko ividAw ivKmu vIcwru ]
Gaavee ko vidiaa vik(h)am viitšaar
Lauldakse Temalt saadud teadmisest, mis tulnud läbi 
sügava mõtiskelu.

gwvY ko swij kry qnu Kyh ]
Gaavee ko saadž kare tan k(h)e(h)
Lauldakse ihudest, mille Tema loob ja seejärel muudab 
põrmuks.

gwvY ko jIA lY iPir dyh ]
Gaavee ko džiia lee fir de(h)
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Lauldakse elust, mille Tema võtab ja seejärel 
annab taas.

gwvY ko jwpY idsY dUir ]
Gaavee ko džaapee dissee duur
Lauldakse, et Ta näib nii lõpmata kaugel olevat.

gwvY ko vyKY hwdrw hdUir ]
Gaavee ko vek(h)ee haadraa haduur
Lauldakse, et Ta on alati siinsamas, igas hetkes ja 
olemises.

kQnw kQI n AwvY qoit ]
Kat(h)naa kat(h)ii na aavee toṭ
Ilusatest lugudest ei tule puudust.

kiQ kiQ kQI kotI koit koit ]
Kat(h) kat(h) kat(h)ii koṭii koṭ koṭ
Miljonid ja miljonid esitavad miljoneid jutlusi ja 
kõnesid.

dydw dy lYdy Qik pwih ]
Dedaa de leede t(h)ak paahi
Suur Andja jätkab jagamist, samal ajal kui saajad 
saamisest väsivad.

jugw jugMqir KwhI Kwih ]
Džugaa džugaṅtar k(h)aahii k(h)aahi
Sööjad söövad, nii on igal ajal.

hukmI hukmu clwey rwhu ]
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Hukmii hukam tšalaae raahu
Tema korraldus määrab meile raja.

nwnk ivgsY vyprvwhu ]3]
Naanak vigsee veeparvaahu || 3 ||
Oh, Naanak, Jumal õilmitseb muretuna. || 3 ||

swcw swihbu swcu nwie BwiKAw Bwau Apwru ]
Saatšaa saahib saatš naai b(h)aak(h)iaa b(h)aao 
apaar(õ)
Käskija on tõene, tõene on Tema õigusemõistmine Ta 
lõpmatus armastuses.

AwKih mMgih dyih dyih dwiq kry dwqwru ]
Aak(h)ahe mangahe dehe dehe daat karee 
dataar(õ)
Inimesed anuvad: „Anna meile, anna meile,“ ning 
Suur Andja jagab alati.

Pyir ik AgY rKIAY ijqu idsY drbwru ]
Fer ke agee rak(h)iiee džit dissee darbaar(õ)
Kuid mida saan mina Temale pakkuda, nii et saaksin 
näha Tema Koda?

muhO ik bolxu bolIAY ijqu suix Dry ipAwru ]
Muh(a)o ke bolaṇ boliiee džit suṇ d(h)are 
piaar(õ)
Milliseid sõnu lausuda, et tunda Tema armastust?

AMimRq vylw scu nwau vifAweI vIcwru ]
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A(ṅ)mrit velaa satš naao vaḍiaaii vitšaar(õ)
Amrit vela ajal, jumalikul tunnil enne koitu, lausu 
Tõelist Nime ning mõtiskle sügavalt Tema hunnitu 
ülevuse üle.

krmI AwvY kpVw ndrI moKu duAwru ]
Karmii aavee kapṛ(h)aa nadrii mok(h) duaar(õ)
Sinu mineviku tegude karmale langeb teadlikkuse rüü 
ning vabanemise värav kangastub sinu ees.

nwnk eyvY jwxIAY sBu Awpy sicAwru ]4]
Naanak evee džaaṇiiee sab(h)(õ) aape 
satšiaar(õ) || 4 ||
Oh, Naanak, hoia seda meeles: Tema, Tõeline, ongi 
kõik, mis on. || 4 ||

QwipAw n jwie kIqw n hoie ]
T(h)aapiaa na džaae kiitaa na hoe
Teda pole võimalik rajada ega luua.

Awpy Awip inrMjnu soie ]
Aape aap nirandžan soe
Tema on patuta ja puhas.

ijin syivAw iqin pwieAw mwnu ]
Džin seviaa tin paaiaa maan
Au sees on need, kes Teda teenivad.

nwnk gwvIAY guxI inDwnu ]
Naanak gaaviiee guṇii nid(h)aan(õ)
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Oh, Naanak, laula Jumala vooruste aardest.

gwvIAY suxIAY min rKIAY Bwau ]
Gaaviiee suṇiiee man rak(h)iiee b(h)aao
Laula Temast, kuula Teda ja lase armastusel täita 
oma meel.

duKu prhir suKu Gir lY jwie ]
Duk(h) parhar suk(h) g(h)ar lee džaae
Tundes valu lahkumas, võta vastu rahu oma majja.

gurmuiK nwdM gurmuiK vydM gurmuiK rihAw smweI ]
Gurmuk(h) naadan gurmuk(h) vedan 
gurmuk(h) ra(h)iaa s(a)maaii
Guru sõna lööb helisema naadi voo, Guru sõna toob 
lõpmatu tarkuse, Guru sõna hoiab sind ühenduses.

guru eIsru guru gorKu brmw guru pwrbqI mweI ]
Gur iišar gur gorak(h) b(a)rmaa gur paarbatii 
maaii
Guru on Shiva, Guru on Vishnu ja Brahma, Guru on 
Paarvati ja Lakhshmi – Guru on see kuju Jumalast, 
mida sa omaks pead.

jy hau jwxw AwKw nwhI khxw kQnu n jweI ]
Dže hao džaaṇaa aakhaa naahii kehṇaa    
kat(h)an na džaaii
Isegi tundes Jumalat, ma vaikin; Tema kirjeldamine 
sõnadega on võimatu.

gurw iek dyih buJweI ]
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Guraa ik da(h)i budžaaii
Guru on andnud mulle selle ühe mõistmise:

sBnw jIAw kw ieku dwqw so mY ivsir n jweI ]5]
Sab(h)naa džiiaa kaa ik daataa so mee visar  
na džaaii || 5 ||
kõikide hingede Looja on üks. Et ma Teda kunagi 
ei unustaks! || 5 ||

qIriQ nwvw jy iqsu Bwvw ivxu Bwxy ik nwie krI ]
Tirat(h) naavaa dže tis bhaavaa viṇ b(h)aaṇe ke 
naae karee
Olla Jumalale meelepärane – see on mu ainus 
puhastus ja rituaal. Olemata Talle meelepärane, mis 
puhastusest saab siis rääkida?

jyqI isriT aupweI vyKw ivxu krmw ik imlY leI ]
Džetii siraṭ(h) upaaii vek(h)aa viṇ karmaa ke 
milee laii
Näen enese ümber Tema imelise loomingu rohkust! 
Kuid mida on kellelgi saada ilma heade tegude 
vaevata?

miq ivic rqn jvwhr mwixk jy iek gur kI isK 
suxI ]
Mat vitš ratan džavaahar maaṇik(õ) dže ik gur 
kii sik(h) suṇii
Minu enda meeles on olemas kalliskivid, juveelid ja 
rubiinid, kui ma kasvõi korra kuulan Guru õpetust.

gurw iek dyih buJweI ]
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Guraa ik da(h)i budžaaii
Guru on andnud mulle selle ühe mõistmise:

sBnw jIAw kw ieku dwqw so mY ivsir n jweI ]6]
Sab(h)naa džiiaa kaa ik daataa so mee visar na 
džaaii || 6 ||
kõikide hingede Looja on üks. Et ma Teda kunagi ei 
unustaks! || 6 ||

jy jug cwry Awrjw hor dsUxI hoie ]
Dže džug tšaare aardžaa hor dasuuṇii hoe
Kui keegi saaks elada läbi kõigi nelja ajastu või ka 
kümme korda kauem,

nvw KMfw ivic jwxIAY nwil clY sBu koie ]
Navaa k(h)anḍa vitš džaaṇiiee naal tšalee  
sab(h) koe 
ja isegi kui teda tuntaks kõigis maailmajagudes ja kõik 
teda järgiksid,

cMgw nwau rKwie kY jsu kIriq jig lyie ]
Tšanga naao rak(h)aae kee džas kiirat džag lee
omades head nime ja reputatsiooni, olles kuulus ja 
kiidetud kogu maailmas – 

jy iqsu ndir n AwveI q vwq n puCY ky ]
Dže tis nadar na aavee ta vaat na putš(h)e ke
sellest hoolimata, kui ta ei suuda näha nähtamatut, ei 
loeks see kõik mitte midagi.

kItw AMdir kItu kir dosI dosu Dry ]
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Kiitaa andar kiit kar dossii dos d(h)aree
Ta oleks madalaim ussikeste seas ning tema peale 
langeks kõigi süüdlaste süü.

nwnk inrguix guxu kry guxvMiqAw guxu dy ]
Naanak nirguṇ guṇ karee guṇvantiaa guṇ de
Oh, Naanak, Jumal õnnistab voorustega nii väärituid 
kui kõlbelisi.

qyhw koie n suJeI ij iqsu guxu koie kry ]7]
Tehaa koe na sudž(h)ii dže tis guṇ koe 
karee || 7 ||
Kuid pole inimest, kes suudaks Temale voorusi 
jagada. || 7 ||

suixAY isD pIr suir nwQ ]
Suṇiee sid(h) piir sur naat(h)
Kuulates – sidhad, ülikud, kangelased, joogameistrid.

suixAY Driq Dvl Awkws ]
Suṇiee d(h)arat d(h)aval aakaas(õ)
Kuulates – maa, seda hoidev jõud ja taevased eetrid.

suixAY dIp loA pwqwl ]
Suṇiee diip loa paataal(õ)
Kuulates – valgus, maised avarused ja allilma riigid.

suixAY poih n skY kwlu ]
Suṇiee po(h)i na sakee kaal(õ)
Kuulates – ajast ja surmast puutumatu.
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nwnk Bgqw sdw ivgwsu ]
Naanak b(h)agtaa sadaa vigaas(õ)
Oh, Naanak, pühendunud on õndsad igavesti.

suixAY dUK pwp kw nwsu ]8]
Suṇiee duuk(h) paap kaa naas(õ) || 8 ||
Kuulates saab valu ja patt minema pühitud. || 8 ||

suixAY eIsru brmw ieMdu ]
Suṇiee iišar b(a)rmaa ind
Kuulates – Shiva, Brahma ja Indra.

suixAY muiK swlwhx mMdu ]
Suṇiee muk(h) saalaahaṇ mand
Kuulates – kiitus kõlab ka halva inimese suust.

suixAY jog jugiq qin Byd ]
Suṇiee džog džugat tan b(h)ed(õ)
Kuulates – jooga rada ja keha saladused.

suixAY swsq isimRiq vyd ]
Suṇiee saasat simrit ved
Kuulates – pühad raamatud ja käsikirjad.

nwnk Bgqw sdw ivgwsu ]
Naanak b(h)agtaa sadaa vigaas(õ)
Oh, Naanak, pühendunud on õndsad igavesti.

suixAY dUK pwp kw nwsu ]9]
Suṇiee duuk(h) paap kaa naas(õ) || 9 ||
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Kuulates saab valu ja patt minema pühitud. || 9 ||

suixAY squ sMqoKu igAwnu ]
Suṇiee sat santokk(h) giaan
Kuulates – tõde, kannatlikkus ja tarkus.

suixAY ATsiT kw iesnwnu ]
Suṇiee aṭ(h)saṭ(h) kaa išnaan
Kuulates – see on puhastus kõigis pühades paikades.

suixAY piV piV pwvih mwnu ]
Suṇiee paṛ(h) paṛ(h) paava(h)i maan
Kuulates – õppides ja uurides saavutatakse maapealne 
au.

suixAY lwgY shij iDAwnu ]
Suṇiee laagee sa(h)dž d(h)iaan
Kuulates – keskendumine saabub kergesti.

nwnk Bgqw sdw ivgwsu ]
Naanak b(h)agtaa sadaa vigaas(õ)
Oh, Naanak, pühendunud on õndsad igavesti.

suixAY dUK pwp kw nwsu ]10]
Suṇiee duuk(h) paap kaa naas(õ) || 10 ||
Kuulates saab valu ja patt minema pühitud. || 10 ||

suixAY srw guxw ky gwh ]
Suṇiee saraa guṇaa ke gaa(h)
Kuulates – sügavad vooruse ookeanid.
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suixAY syK pIr pwiqswh ]
Suṇiee sek(h) piir paat(i)saa(h)
Kuulates – šeigid, pühakud ja imperaatorid. 

suixAY AMDy pwvih rwhu ]
Suṇiee and(h)e paava(h)i raa(h)u
Kuulates – ka pimedad leiavad Raja.

suixAY hwQ hovY Asgwhu ]
Suṇiee haat(h) hove asgaa(h)u
Kuulates – saad tundma tundmatut.

nwnk Bgqw sdw ivgwsu ]
Naanak b(h)agtaa sadaa vigaas(õ)
Oh, Naanak, pühendunud on õndsad igavesti.

suixAY dUK pwp kw nwsu ]11]
Suṇiee duuk(h) paap kaa naas(õ) || 11 ||
Kuulates saab valu ja patt minema pühitud. || 11 ||

mMny kI giq khI n jwie ]
Maṅne kii gat kahii na džaae
Kirjeldamatu on selle inimese teadlikkus, kes enese sees 
on Jumalaga ühel nõul.

jy ko khY ipCY pCuqwie ]
Dže ko kahee pitš(h)ee patš(h)utaae
Kes kirjeldada proovib, see kahetseb.

kwgid klm n ilKxhwru ]
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Kaagad kalam na lik(h)aṇhaar
Ei ükski paber, ei ükski pliiats, ei ükski kirjamees

mMny kw bih krin vIcwru ]
Maṅne kaa ba(h)i karan viitšaar
suuda kinni püüda usklik olemist. 

AYsw nwmu inrMjnu hoie ]
Eessaa naam niranndžan hoe
Säärane on Jumala nimi: see peseb sind puhtamast 
puhtamaks.

jy ko mMin jwxY min koie ]12]
Dže ko man džaaṇee man koe || 12 ||
Vaid uskuja saab tundma seda meeleseisundit. || 12 ||

mMnY suriq hovY min buiD ]
Maṅnee surat hovee man bud(h)(õ)
Olles Jumalaga ühel nõul, saab osaks tunnetuse tarkus 
ja oskus kuulata.

mMnY sgl Bvx kI suiD ]
Maṅnee sagal b(h)avaṇ kii sud(h)(õ)
Olles Jumalaga ühel nõul, teadlikkus kõigist 
universumeist on sinu päralt.

mMnY muih cotw nw Kwie ]
Maṅnee mu(h)i tšoṭaa naa k(h)aae
Olles Jumalaga ühel nõul, ükski kõrvakiil ei kõiguta 
su väärikust.
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mMnY jm kY swiQ n jwie ]
Maṅnee džam kee saat(h) na džaae
Olles Jumalaga ühel nõul, ei ulatu Surm sinuni.

AYsw nwmu inrMjnu hoie ]
Eessaa naam niranndžan hoe
Säärane on Jumala nimi: see peseb sind puhtamast 
puhtamaks.

jy ko mMin jwxY min koie ]13]
Dže ko man džaaṇee man koe || 13 ||
Vaid uskuja saab tundma seda 
meeleseisundit. || 13 ||

mMnY mwrig Twk n pwie ]
Maṅnee maarag thaak na paae
Olles Jumalaga ühel nõul, su tee on alati vaba.

mMnY piq isau prgtu jwie ]
Maṅnee pat sio pargaṭ džaae
Olles Jumalaga ühel nõul, lahkud sa säras ja aus.

mMnY mgu n clY pMQu ]
Maṅnee mag na tšalee pant(h)
Olles Jumalaga ühel nõul, hülgad sa maised maneerid.

mMnY Drm syqI snbMDu ]
Maṅnee d(h)aram setii sanband(h)
Olles Jumalaga ühel nõul, sinu osaks on 
Dharma rada.
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AYsw nwmu inrMjnu hoie ]
Eessaa naam niranndžan hoe
Säärane on Jumala nimi: see peseb sind puhtamast 
puhtamaks.

jy ko mMin jwxY min koie ]14]
Dže ko man džaaṇee man koe || 14 ||
Vaid uskuja saab tundma seda meeleseisundit. || 14 ||

mMnY pwvih moKu duAwru ]
Maṅnee paava(h)i mok(h) duaar
Olles Jumalaga ühel nõul, avaneb sinu kümnes värav.

mMnY prvwrY swDwru ]
Maṅnee parvaaree sad(h)aar
Olles Jumalaga ühel nõul, lunastad oma 
lähedaste ringi.

mMnY qrY qwry guru isK ]
Maṅnee taree taare gur sik(h)
Olles Jumalaga ühel nõul, sa Guru sikhid üle 
viid endaga.

mMnY nwnk Bvih n iBK ]
Maṅnee naanak b(h)ava(h)i na b(h)ik(h)
Olles Jumalaga ühel nõul, oh, Naanak, ei eksle sa 
kerjates ringi.

AYsw nwmu inrMjnu hoie ]
Eessaa naam niranndžan hoe
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Säärane on Jumala nimi: see peseb sind puhtamast 
puhtamaks.

jy ko mMin jwxY min koie ]15]
Dže ko man džaaṇee man koe || 15 ||
Vaid uskuja saab tundma seda meeleseisundit. || 15 ||

pMc prvwx pMc prDwnu ]
Pantš parvaaṇ pantš pard(h)aan
Väljavalitud on väärilised, on ülimad.

pMcy pwvih drgih mwnu ]
Pantše paava(h)i darga(h)i maan
Väljavalitud on au sees ülikute kojas.

pMcy sohih dir rwjwnu ]
Pantše so(h)a(h)i dar raadžaan
Väljavalitud on kaunid kuninglikes õukondades.

pMcw kw guru eyku iDAwnu ]
Pantšaa kaa gur ek d(h)iaan
Väljavalitud on sihitruult keskendunud Gurule.

jy ko khY krY vIcwru ]
Dže ko kahee karee viitšaar(õ)
Ükskõik kui palju keegi püüabki,

krqy kY krxY nwhI sumwru ]
Karte kee karṇee naa(h)ii sumaar(õ)
Looja tegude üle ei ole võimalik arvet pidada.
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DOlu Drmu dieAw kw pUqu ]
D(h)oul d(h)aram daiaa kaa puut
Härjaks, kes kannab maakera, on dharma, kaastude 
järglane;

sMqoKu Qwip riKAw ijin sUiq ]
Santokk(h) t(h)aap rak(h)iaa džin suut
tema hoiab kannatlikkusega kogu loomise lõime.

jy ko buJY hovY sicAwru ]
Dže ko budž(h)ee hovee satšiaar(õ)
Kes seda mõistab, saab õigeks.

DvlY aupir kyqw Bwru ]
D(h)avlee upar ketaa b(h)aar(õ)
Milline tohutu kandam on härjal kanda!

DrqI horu prY horu horu ]
D(h)artii hor paree hor hor
Maailmade taga on maailmad – kui palju on neid!

iqs qy Bwru qlY kvxu joru ]
Tis te b(h)aar talee kavaṇ džor
Mis on see jõud, mis neid hoiab ning kannab igaüht?

jIA jwiq rMgw ky nwv ]
Džiia džaat rangaa ke naav(õ)
Lõputud värvitoonid, loendamatud olendid.

sBnw iliKAw vuVI klwm ]
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Sab(h)naa lik(h)iaa vuṛ(h)ii kalaam
Kui kõik see ka pandaks kirja sulega, mis eal ei peatu,

eyhu lyKw iliK jwxY koie ]
E(h)u lek(h)aa lik(h) džaaṇe koe
kui keegi ka oskaks seda arvestust pidada,

lyKw iliKAw kyqw hoie ]
Lek(h)aa lik(h)iaa ketaa hoe
siis kujutle vaid, kui suur saaks see kirjarull!

kyqw qwxu suAwilhu rUpu ]
Ketaa taaṇ suaali(h)u ruup(õ)
Milline jõud ja lummav ilu!

kyqI dwiq jwxY kOxu kUqu ]
Ketii daat džaṇee kouṇ kuut(õ)
Kes võiks tunda kõigi nende andide ulatust?

kIqw pswau eyko kvwau ]
Kiitaa p(a)saao eko k(a)vaao
Üks liigutus, üks sõna,

iqs qy hoey lK drIAwau ]
Tis te hoe lak(h) dariiaao
ja kümme tuhat jõge said veed.

kudriq kvx khw vIcwru ]
Kudrat kavaṇ kahaa viitšaar(õ)
Kuidas saaksin ma kirjeldada seda loomise jõudu?
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vwirAw n jwvw eyk vwr ]
Vaariaa na džaavaa ek vaar
Isegi üheks ainsaks ohvrianniks ei ole ma piisav.

jo quDu BwvY sweI BlI kwr ]
Džo tud(h) bhaavee saaii b(h)alii kaar(õ)
Tegemist väärib vaid see, mis on meele järele Sinule.

qU sdw slwmiq inrMkwr ]16] 
Tuu sadaa salaamat(õ) nirankaar || 16 ||
Sina, alati rahus, kujuta ja vormita! || 16 ||

AsMK jp AsMK Bwau ]
Assaṅk(h) džap assank(h) bhaao
Loendamatud on laulud, lõputu on arm.

AsMK pUjw AsMK qp qwau ]
Assaṅk(h) puudža assank(h) tap taao
Loendamatud on need, kes Jumalat kummardavad ja 
sisemist tuld toidavad.

AsMK grMQ muiK vyd pwT ]
Assaṅk(h) garant(h) muk(h) ved paaṭ(h)(õ)
Loendamatud on pühakirjad, loendamatud need, kes 
neid retsiteerivad.

AsMK jog min rhih audws ]
Assaṅk(h) džog man raha(h)i udaas
Loendamatud on joogid, kes irdunult vaid oma meeles 
elavad.
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AsMK Bgq gux igAwn vIcwr ]
Assaṅk(h) bhagat guṇ giaan viitsaar(õ)
Loendamatud on pühendujad, loendamatud voorused ja 
teadmised ning otsatu on enesesse süüvimine.

AsMK sqI AsMK dwqwr ]
Assaṅk(h) satii assank(h) daataar(õ)
Loendamatud on need, kes on tõesed, loendamatud 
need, kes on andjateks.

AsMK sUr muh BK swr ]
Assaṅk(h) soor mu(h) b(h)ak(h) saar(õ)
Loendamatud on kangelased, kelle suud järavad terast.

AsMK moin ilv lwie qwr ]
Assaṅk(h) mon liv laae taar
Loendamatud on vaikivad targad, kelle hing heliseb 
harmoonias Jumaliku viisiga.

kudriq kvx khw vIcwru ]
Kudrat kavaṇ kahaa viitšaar(õ)
Kuidas saaksin ma kirjeldada seda loomise jõudu?

vwirAw n jwvw eyk vwr ]
Vaariaa na džaavaa ek vaar
Isegi üheks ainsaks ohvrianniks ei ole ma piisav.

jo quDu BwvY sweI BlI kwr ]
Džo tud(h) bhaavee saaii b(h)alii kaar(õ)
Tegemist väärib vaid see, mis on meele järele Sinule.
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qU sdw slwmiq inrMkwr ]17]
Tuu sadaa salaamat(õ) nirankaar || 17 ||
Sina, alati rahus, kujuta ja vormita! || 17 ||

AsMK mUrK AMD Gor ]
Assaṅk(h) muurak(h) and(h) g(h)oor(õ)
Loendamatud on tobud, kohutavas pimeduses.

AsMK cor hrwmKor ]
Assaṅk(h) tšor haraamk(h)or
Loendamatud on vargad ja kelmid.

AsMK Amr kir jwih jor ]
Assaṅk(h) amar kar džaa(h)i džor(õ)
Loendamatud on oma tahte jõuga peale surujad.

AsMK glvF hiqAw kmwih ]
Assaṅk(h) galvaḍ(h) hatiaa k(a)maa(h)i
Loendamatud on kõrilõikajad ja halastamatud 
mõrtsukad.

AsMK pwpI pwpu kir jwih ]
Assaṅk(h) paapii paap kar džaa(h)i
Loendamatud on reeturid, kes oma patud teistele 
kanda jätavad.

AsMK kUiVAwr kUVy iPrwih ]
Assaṅk(h) kuuṛ(h)iaar kuuṛ(h)e firaa(h)i
Loendamatud on valetajad, kes omaenda valedes 
ekslema on määratud.
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AsMK mlyC mlu BiK Kwih ]
Assaṅk(h) maleetš(h) mal b(h)ak(h) k(h)aa(h)i
Loendamatud on viletsuses virelejad, kelle toiduks on 
mustus ja sopp.

AsMK inMdk isir krih Bwru ]
Assaṅk(h) nindak sir kara(h)i b(h)aar
Loendamatud on laimajad, kandmas oma tegude 
raskust.

nwnku nIcu khY vIcwru ]
Naanak(õ) niitš kahee viitšaar(õ)
Naanak kõneleb armetusest tema enese sees.

vwirAw n jwvw eyk vwr ]
Vaariaa na džaavaa ek vaar
Isegi üheks ainsaks ohvrianniks ei ole ma piisav.

jo quDu BwvY sweI BlI kwr ]
Džo tud(h) b(h)aavee saaii b(h)alii kaar(õ)
Tegemist väärib vaid see, mis on meele järele Sinule.

qU sdw slwmiq inrMkwr ]18]
Tuu sadaa salaamat(õ) nirankaar || 18 ||
Sina, alati rahus, kujuta ja vormita! || 18 ||

AsMK nwv AsMK Qwv ]
Assaṅk(h) naav assaṅk(h) thaav(õ)
Loendamatud on nimed, loendamatud on paigad.
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AgMm AgMm AsMK loA ]
Agamm agamm assaṅk(h) loa
Tõesti kättesaamatud on loendamatud kauged alad.

AsMK khih isir Bwru hoie ]
Assaṅk(h) ka(h)e(h) sir b(h)aar hoe
Öeldakse „loendamatu“, kuid küündimatu on see sõna 
tegelikkuses.

AKrI nwmu AKrI swlwh ]
Ak(h)rii naam ak(h)rii saalaa(h)
Sõnast tuleb Nimi, sõnast ülistus.

AKrI igAwnu gIq gux gwh ]
Ak(h)rii giaan giit guṇ gaa(h)
Sõnast tuleb tarkus, laulud hiilgusest.

AKrI ilKxu bolxu bwix ]
Ak(h)rii lik(h)an bolaṇ baaṇ
Sõnast tuleb kiri ja keel.

AKrw isir sMjogu vKwix ]
Ak(h)raa sir sandžog vak(h)aaṇ
Sõnast tuleb su saatus, mis on kirjas otsaees.

ijin eyih ilKy iqsu isir nwih ]
Džin e(h)i lik(h)e tis sir naa(h)i
Kuid Tema, kes pani kirja need sõnad – Tema otsaees 
ei ole kriipsugi.
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ijv Purmwey iqv iqv pwih ]
Dživ furmaae tiv tiv paa(h)i
Mis Tema ette kirjutab, saab meile osaks.

jyqw kIqw qyqw nwau ]
Džetaa kiitaa tetaa naao
Nii vägev kui on loodu, nii vägev on ka Nimi.

ivxu nwvY nwhI ko Qwau ]
Viṇ naavee naa(h)ii ko t(h)aao
Ilma Nimeta ei oleks üldse midagi.

kudriq kvx khw vIcwru ]
Kudrat kavaṇ(õ) kahaa viitšaar(õ)
Kuidas saaksin ma kirjeldada seda loomise jõudu?

vwirAw n jwvw eyk vwr ]
Vaariaa na džaavaa ek vaar
Isegi üheks ainsaks ohvrianniks ei ole ma piisav.

jo quDu BwvY sweI BlI kwr ]
Džo tud(h) b(h)aavee saaii b(h)alii kaar(õ)
Tegemist väärib vaid see, mis on meele järele Sinule.

qU sdw slwmiq inrMkwr ]19]
Tuu sadaa salaamat(õ) nirankaar || 19 ||
Sina, alati rahus, kujuta ja vormita! || 19 ||

BrIAY hQu pYru qnu dyh ]
B(h)ariie hat(h) peer tan de(h)
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Kui käed ja jalad ja keha on räpased,

pwxI DoqY auqrsu Kyh ]
Paaṇii d(h)ote utras k(h)e(h)
saab vesi räpa maha uhta.

mUq plIqI kpVu hoie ]
Muut paliitii kapaṛ(h) hoe
Kui riided on määritud uriinist,

dy swbUxu leIAY Ehu Doie ]
De saabuuṇ laiie o(h) d(h)oe
saab seep plekid maha pesta.

BrIAY miq pwpw kY sMig ]
B(h)ariie mat paapaa kee sang(õ)
Kuid kui patt on määrinud mõistuse,

Ehu DopY nwvY kY rMig ]
O(h) d(h)opee naave kee rang(õ)
siis seda saab puhtaks küürida vaid Nime armuga.

puMnI pwpI AwKxu nwih ]
Punṇii paapii aak(h)aṇ naa(h)i
Pühakuks või patuseks ei saada paljaste sõnadega;

kir kir krxw iliK lY jwhu ]
Kar kar karṇaa lik(h) lee džaa(h)u
su teguviis määrab su elu ja surma.
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Awpy bIij Awpy hI Kwhu ]
Aape biidž aape hii khaa(h)u
Mida külvad, seda lõikad.

nwnk hukmI Awvhu jwhu ]20]
Naanak hukmii aav(h)u džaa(h)u || 20 ||
Oh, Naanak, Jumala käsu järgi me tuleme ja 
läheme. || 20 ||

qIrQu qpu dieAw dqu dwnu ]
Tiirat(h) tap daiaa dat daan(õ)
Palverännakud, pühad rituaalid, kaastunne ja 
heldus – 

jy ko pwvY iql kw mwnu ]
Dže ko paavee til kaa maan
see on vaid täpe.

suixAw mMinAw min kIqw Bwau ]
Suṇiaa maṅiaa man kiitaa b(h)aao
Kui oled kuulanud, nõustunud ning täitnud armuga 
oma südame,

AMqrgiq qIriQ mil nwau ]
Antar(a)gat tiirat(h) mal naao
siis küüri endalt mustus omaenda sisemises pühamus.

siB gux qyry mY nwhI koie ]
Sab(h) guṇ tere mee naa(h)ii koe
Kõik voorused on Sinu, Jumal, minul pole ühtegi.
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ivxu gux kIqy Bgiq n hoie ]
Viṇ guṇ kiite b(h)agat na hoe
Arendamata voorusi, ei sünni pühendumist.

suAsiq AwiQ bwxI brmwau ]
Suas(a)t aat(h) baṇii barmaao
Olgu tervitatud Sõna, Suur Looja!

siq suhwxu sdw min cwau ]
Sat su(h)aaṇ sadaa man tšaao
Kaunis tõde, meeles alati õnn.

kvxu su vylw vKqu kvxu kvx iQiq kvxu vwru ]
Kavaṇ so velaa vak(h)at kavaṇ(õ) kavaṇ t(h)it 
kavaṇ vaar
Mis on see tund, mis on see aeg? Milline see päev Kuu 
ja Päikese järgi?

kvix is ruqI mwhu kvxu ijqu hoAw Awkwru ]
Kavaṇ se rutii maa(h)u kavaṇ(õ) džit hoaa 
aakaar
Mis on see aastaaeg, see kuu, mil tekkis vorm ja kord?

vyl n pweIAw pMfqI ij hovY lyKu purwxu ]
Vel na paaiiaa panḍtii dže hovee lek(h) 
puraaṇ(õ)
Ka suurimad targad ei tea. Või oleks see kirjas 
pühades raamatuis.

vKqu n pwieE kwdIAw ij ilKin lyKu kurwxu ]
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Vak(h)at na paaio kaadiiaa dže lik(h)an lek(h) 
kuraaṇ(õ)
Ka suurimad õpetajad ei tea. Või oleks see leitav nende 
õpikuis.

iQiq vwru nw jogI jwxY ruiq mwhu nw koeI ]
T(h)it vaar naa džogii džaaṇee rut maa(h)u naa 
koii
Ei tea ka joogid, ei päeva, aastaaega ega kuud.

jw krqw isrTI kau swjy Awpy jwxY soeI ]
Džaa kartaa sirṭ(h)ii kao saadže aape 
džaaṇee soii
Vaid Looja ise teab.

ikv kir AwKw ikv swlwhI ikau vrnI ikv jwxw ]
Kiv kar aak(h)aa kiv saalaa(h)ii kio varnii kiv 
džaaṇaa
Kuis kõnelda? Kuis laulda ülistust? Kuis ette 
kujutada? Kuis saaksin teada ma?

nwnk AwKix sBu ko AwKY iek dU ieku isAwxw ]
Naanak aak(h)aṇ sab(h) ko aak(h)ee ik duu ik 
siaaṇaa
Oh, Naanak, kõik võtavad sõna, igaüks targem 
eelmisest.

vfw swihbu vfI nweI kIqw jw kw hovY ]
Vaḍaa saahib vaḍii naaii kiitaa džaa kaa hovee
Kuid kõik, mis on, kuulub Temale – ülev on Isand, 
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tõene tema otsustus.

nwnk jy ko AwpO jwxY AgY gieAw n sohY ]21]
Naanak dže ko aapou džaaṇee agee gaiaa na   
so(h)ee || 21 ||
Oh, Naanak, kui keegi arvab, et on Temast üle, jääb 
säratuks ta teises ilmas. || 21 ||

pwqwlw pwqwl lK Awgwsw Awgws ]
Paataalaa paataal(õ) lak(h) aagaasaa aagaas(õ)
Sadu tuhandeid on maailmasid nii üleval kui all.

EVk EVk Bwil Qky vyd khin iek vwq ]
Oṛ(h)ak oṛ(h)ak b(h)aal t(h)eke ved kehen 
ik vaat(õ)
Sa otsid ja otsid, kuid lõpuks väsid. Nii on kirjas juba 
veedades.

shs ATwrh khin kqybw AsulU ieku Dwqu ]
Sa(h)as aṭ(h)aara(h) kehen ketebaa asuloo ik  
d(h)aat(õ)
On öeldud pühades raamatuis, et maailmasid on 
18 000, kuid on vaid See Üks, millest need kõik 
võrsuvad.

lyKw hoie q ilKIAY lyKY hoie ivxwsu ]
Lek(h)aa hoe ta likiiee lek(h)ee hoe viṇaas(õ)
Kui kõike seda üles tähendada oleks ka võimalik ja 
isegi kui keegi proovikski, siis sellesse töösse lõpeks ta 
elu.
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nwnk vfw AwKIAY Awpy jwxY Awpu ]22]
Naanak vaḍaa aak(h)iiee aape džaaṇee 
aap(õ) || 22 ||
Oh, Naanak, Teda peetakse ülimaks! Vaid Tema ise 
tunneb oma suurust. || 22 ||

swlwhI swlwih eyqI suriq n pweIAw ]
Saalaa(h)ii saalaa(h)i etee surat na paaiiaa
Kiitjad kiidavad, kuid kuulata ei mõista.

ndIAw AqY vwh pvih smuMid n jwxIAih ]
Nadiiaa atee vaa(h) pava(h)i samund na 
džaaṇiia(h)i
Jõed ja ojad meres hajuvad.

smuMd swh sulqwn igrhw syqI mwlu Dnu ]
Samund saa(h) sultaan(õ) gir(h)aa setii maal         
d(h)an(õ)
Kuningad, kellele kuuluvad maad ja varad,

kIVI quil n hovnI jy iqsu mnhu n vIsrih ]23]
Keeṛ(h)ee tul na hovnii dže tis man(h)u na 
veesra(h)i || 23 ||
on vähemad sipelgast, kes meeles peab 
Jumalat. || 23 ||

AMqu n isPqI khix n AMqu ]
Aṅt na siftii keheṇ na ant(õ)
Hüva nõu ei lõpe, ei lõpe õpetus.
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AMqu n krxY dyix n AMqu ]
Aṅt na karṇee deṇ na ant(õ)
Ei lõpe teod, ei lõpe annid.

AMqu n vyKix suxix n AMqu ]
Aṅt na vek(h)aṇ suṇaṇ na ant(õ)
Ei looju pilk, ei sulgu kõrvadki.

AMqu n jwpY ikAw min mMqu ]
Aṅt na džaapee kiaa man mant
Ei lõppu kusagil. Mis loits küll täidab Looja meelt?

AMqu n jwpY kIqw Awkwru ]
Aṅt na džaapee kiitaa aakaar
Kus lõpeb Looja loodud ilm? Ei näe...

AMqu n jwpY pwrwvwru ]
Aṅt na džaapee paaraavaar
On otsatu ta ulatus.

AMq kwrix kyqy ibllwih ]
Aṅt kaaraṇ kete billa(h)i
Nii palju halajaid, kes lõpu otsinguil!

qw ky AMq n pwey jwih ]
Taa ke aṅt na paae džaa(h)i
Kuid loodu lõpp jääb püüdmatuks.

eyhu AMqu n jwxY koie ]

45



E(h)u ant na džaaṇe koe
Ei suuda keegi leida seda.

bhuqw khIAY bhuqw hoie ]
Ba(h)utaa ka(h)iiee ba(h)utaa hoe
Mida kauem sellest kõnelda, seda enam jääb veel 
ütelda.

vfw swihbu aUcw Qwau ]
Vaḍaa saahib uutšaa t(h)aao
Ülev on Isand, kõrge on Tema taevane kodu.

aUcy aupir aUcw nwau ]
Uutše upar uutšaa naao
Kõrgemaist kõrgemal seisab Tema nimi.

eyvfu aUcw hovY koie ]
Evaḍ uutšaa hovee koe
Vaid olles Jumala kõrgusel

iqsu aUcy kau jwxY soie ]
Tis uutše kao džaaṇee soe
võib teada Tema tõelist ülevust.

jyvfu Awip jwxY Awip Awip ]
Dževaḍ aap džaaṇee aap aap(õ)
Iseenda suurust Tema ise tunneb ja teab.

nwnk ndrI krmI dwiq ]24]
Naanak nadrii karmii daat || 24 ||
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Oh, Naanak, oma pilguga Ta jagab 
õnnistust. || 24 ||

bhuqw krmu iliKAw nw jwie ]
Ba(h)utaa karam lik(h)iaa naa džaae
Nii otsatu on Jumala arm, et sõnadesse seda panna on 
võimatu.

vfw dwqw iqlu n qmwie ]
Vaḍaa daataa til na t(a)maae
Suur Andja ei oota tasuks eales ivagi.

kyqy mMgih joD Apwr ]
Kete maṅga(h)i džod(h) apaar(õ)
Nii palju pühalikke sõjamehi, kes Jumala uksel 
paluvad.

kyiqAw gxq nhI vIcwru ]
Ketiaa gaṇat na(h)ii viitšaar(õ)
Nii palju on Jumalast mõtlejaid, et neid kokku lugedes 
kaoks järg.

kyqy Kip qutih vykwr ]
Kete k(h)ap tuṭa(h)i vekaar(õ)
Palju õnnetuid, uskmatud ja laostunud.

kyqy lY lY mukru pwih ]
Kete lee lee mukar paa(h)i
Palju ahneid, kes alati kahmavad, kuid kunagi 
ei täna.
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kyqy mUrK KwhI Kwih ]
Kete muurak(h) k(h)aa(h)ii k(h)aa(h)ii
Palju rumalaid; ja sööjad söövad jätkuvalt.

kyiqAw dUK BUK sd mwr ]
Ketiaa duuk(h) b(h)uuk(h) sad maar(õ)
Valu ja nälg alati on nii paljude osaks.

eyih iB dwiq qyrI dwqwr ]
E(h)i b(h)e daat terii daataar(õ)
Kuid Sinu annid on needki, Suur Andja!

bMid KlwsI BwxY hoie ]
Band khalaasii b(h)aaṇee hoe
Vabanemine või orjapõli – ka see on Jumala tahe.

horu AwiK n skY koie ]
Hor aak(h) na sakee koe
Kellelgi teisel ei ole siin midagi lisada.

jy ko Kwieku AwKix pwie ]
Dže ko k(h)aaik aak(h)aṇ paae
Kui mõni tola peaks arvama, et temal on,

Ehu jwxY jyqIAw muih Kwie ]
O(h) džaaṇee džetiiaa mu(h)i k(h)aae
siis saab ta kõrvakiile oma põsel kokku lugeda.

Awpy jwxY Awpy dyie ]
Aape džaaṇee aape de-e
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Tema Ise teab, Tema Ise annab.

AwKih is iB kyeI kyie ]
Aak(h)a(h)i se b(h)e keii ke-e
Vaid vähesed tunnistavad seda.

ijs no bKsy isPiq swlwh ]
Džis no bak(h)se sifat saalaa(h)
See, kes Jumala õnnistuses elab,

nwnk pwiqswhI pwiqswhu ]25]
Naanak paat(i)saa(h)ii paat(i)saa(h)u || 25 ||
oh, Naanak, on kuningate kuningas! || 25 ||

Amul gux Amul vwpwr ]
Amul guṇ amul vaapaar(õ)
Hindamatud on voorused, hindamatud Jumala 
tehingud.

Amul vwpwrIey Amul BMfwr ]
Amul vaapaariie amul b(h)anḍaar(õ) 
Hindamatud Ta kaupmehed, hindamatud Ta 
varakambrid.

Amul Awvih Amul lY jwih ]
Amul aava(h)i amul lee džaa(h)i
Hindamatud on need, kes Jumala juurde tulevad, 
hindamatud needki, kes saanuna lahkuvad.

Amul Bwie Amulw smwih ]
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Amul b(h)aae amulaa s(a)maa(h)i
Hindamatud on need, keda täidab arm, hindamatuna 
Temasse nad sulavad.

Amulu Drmu Amulu dIbwxu ]
Amul d(h)aram amul diibaaṇ(õ)
Hindamatu on dharma, hindamatu kuninglik koda.

Amulu qulu Amulu prvwxu ]
Amul tul amul parvaaṇ(õ)
Hindamatud on kaalukausid, hindamatud on vihidki.

Amulu bKsIs Amulu nIswxu ]
Amul bak(h)siis amul niisaaṇ(õ)
Hindamatu on lahkus, hindamatu on Jumala 
tunnusmärk.

Amulu krmu Amulu Purmwxu ]
Amul karam amul furmaaṇ(õ)
Hindamatu on tegu, hindamatu on käsk.

Amulo Amulu AwiKAw n jwie ]
Amulo amul aak(h)iaa na džaae
Nii hindamatu, et sõnadest väheseks jääks.

AwiK AwiK rhy ilv lwie ]
Aak(h) aak(h) ra(h)e liv laae
Kõneldes ja kõneldes, siiski hinge täidab igatsus.

AwKih vyd pwT purwx ]
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Aak(h)a(h)i ved paaṭ(h) puraaṇ(õ)
Veedad ja puraanad kõnelevad.

AwKih pVy krih viKAwx ]
Aak(h)a(h)i paṛ(h)e kara(h)i vak(h)iaaṇ(õ)
Õpetlased kõnelevad.

AwKih brmy AwKih ieMd ]
Aak(h)a(h)i b(a)rme aak(h)a(h)i ind(õ)
Brahmad kõnelevad, Indrad kõnelevad.

AwKih gopI qY goivMd ]
Aak(h)a(h)i gopii tee govind(õ)
Gopid ja Krishnad kõnelevad.

AwKih eIsr AwKih isD ]
Aak(h)a(h)i iišar aak(h)a(h)i sid(h)(õ)
Shivad kõnelevad, siddhad kõnelevad.

AwKih kyqy kIqy buD ]
Aak(h)a(h)i kete kiite bud(h)(õ)
Kui palju on neid, kes, olles loodud tarkadeks, 
kõnelevad!

AwKih dwnv AwKih dyv ]
Aak(h)a(h)i daanav aak(h)a(h)i dev
Deemonid kõnelevad, jumalad kõnelevad.

AwKih suir nr muin jn syv ]
Aak(h)a(h)i sur nar mun džan sev
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Jumalikud olendid, džainid ja teenrid kõnelevad.

kyqy AwKih AwKix pwih ]
Kete aak(h)a(h)i aak(h)aṇ paa(h)i
Kui palju on kõnelejaid, kes saavad sõna!

kyqy kih kih auiT auiT jwih ]
Kete ke(h) ke(h) uṭ(h) uṭ (h) džaa(h)i
Kui palju on neid, kes kõneldes peavad tõusma ning 
lahkuma elust.

eyqy kIqy hoir kryih ]
Ete kiite hor kare(h)i
Nii palju on kõnelejaid loodud; kui saaks ka loodud 
juurde veel sama suur hulk,

qw AwiK n skih kyeI kyie ]
Taa aak(h) na saka(h)i keii ke-e
ka siis ei suudaks keegi Teda kirjeldada.

jyvfu BwvY qyvfu hoie ]
Dževaḍ bhaavee tevaḍ hoe
Nii vägev on Ta kui Ta ise soovib.

nwnk jwxY swcw soie ]
Naanak džaaṇee saatšaa soe
Oh, Naanak, tõene Jumal teab.

jy ko AwKY boluivgwVu ]
Dže ko aak(h)ee bol(u)vigaaṛ(h)(õ)

52



Kui keegi võtab vastu vaielda,

qw ilKIAY isir gwvwrw gwvwru ]26]
Taa likiiee sir gaavaaraa gaavaar || 26 ||
saab ta olema tuntud suurima narrina narride 
seas! || 26 ||

so dru kyhw so Gru kyhw ijqu bih srb smwly ]
So dar ke(h)aa so g(h)ar ke(h)aa džit ba(h)i sarab   
s(a)maale
Millise värava taga, millises majas kantakse hoolt 
kõige ja kõigi eest?

vwjy nwd Anyk AsMKw kyqy vwvxhwry ]
Vaadže naad anek asank(h)aa kete vaavaṇhaare
Loendamatud viisid, mida on mängitud, loendamatud 
muusikud!

kyqy rwg prI isau khIAin kyqy gwvxhwry ]
Kete raag parii sio ka(h)iian kete gaavaṇhaare
Kui palju raagasid kordumas ja lauljaid laulmas!

gwvih quhno pauxu pwxI bYsMqru gwvY rwjw Drmu 
duAwry ]
Gaava(h)i tu(h)no pauṇ paaṇii beesantar gaavee 
raadžaa d(h)aram duaare
Tuul, vesi ja tuli laulavad, Su lävel dharma valitseja 
laulab.

gwvih icqu gupqu iliK jwxih iliK iliK Drmu 
vIcwry ]
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Gaava(h)i tšit gupatt lik(h) džaaṇe(h) lik(h) lik(h)  
d(h)aram viitšaare
Inglid, kes tegusid kirja panna mõistavad, laulavad. 
Nende registritesse süüvib Dharma valitseja.

gwvih eIsru brmw dyvI sohin sdw svwry ]
Gaava(h)i iišar b(a)rma devii sohan sadaa 
savaare
Shiva, Brahma ja Devi, hunnitu ema, laulavad. 
Võrreldamatu on nende ilu.

gwvih ieMd iedwsix bYTy dyviqAw dir nwly ]
Gaava(h)i ind idaasaṇ beeṭ(h)e devtiaa dar naale
Indrad oma troonidel laulavad pooljumalate saatel.

gwvih isD smwDI AMdir gwvin swD ivcwry ]
Gaava(h)i sid(h) samaad(h)ii andar gaavan 
saad(h) vitšaare
Laulavad siddhad samadhi sügavuses, laulavad 
sadhud mõtiskluses.

gwvin jqI sqI sMqoKI gwvih vIr krwry ]
Gaavan džatii satii santokk(h)ii gaava(h)i viir 
karaare
Karsked laulavad, tõe järgijad laulavad, kannatlikud 
laulavad. Suured kangelased laulavad.

gwvin pMifq pVin rKIsr jugu jugu vydw nwly ]
Gaavan panḍit paṛ(h)an rak(h)iišar džug džug 
vedaa naale
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Läbi kõikide aegade laulavad muistsed targad ja 
panditid, järge pidades veedades.

gwvih mohxIAw mnu mohin surgw mC pieAwly ]
Gaava(h)i mo(h)ṇiiaa man mo(h)an surgaa 
matš(h) paiaale
Nõiduslikud iludused laulavad nii taevas, maa peal kui 
põrguski. 

gwvin rqn aupwey qyry ATsiT qIrQ nwly ]
Gaavan ratan upaae teere aṭ(h)saṭ(h) tiirat(h) 
naale
Laulavad pärlid, mille Sina oled loonud, pühamaist 
pühades paigus nad laulavad.

gwvih joD mhwbl sUrw gwvih KwxI cwry ]
Gaava(h)i džod(h) mahaabal suuraa gaava(h)i  
k(h)aaṇii tšaare
Sõdurid laulavad, kartmatud sõdalased laulavad. 
Laulavad neli loomise allikat.

gwvih KMf mMfl vrBMfw kir kir rKy Dwry ]
Gaava(h)i k(h)anḍ manḍall varb(h)anḍaa kar 
kar rak(h)e d(h)aare
Laulavad planeedid, laulavad galaktikad, kosmosed 
laulavad. Sinu loodud, Sinu hoitud.

syeI quDuno gwvih jo quDu Bwvin rqy qyry Bgq 
rswly ]
Seii tud(h)(u)no gaava(h)i džo tud(h) bhaavan 
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rate teere b(h)agat rasaale
Kes on Su meele järele, need Sulle laulavad – 
pühendunud, armu ja jumalikku nektarit täis.

hoir kyqy gwvin sy mY iciq n Awvin nwnku ikAw 
vIcwry ]
Hor kete gaavan se mee tšit na aavan naanak 
kiaa viitšaare
Nii paljud teised laulavad, ei meenugi kõik. Oh, 
Naanak, mida veel siin ütelda?

soeI soeI sdw scu swihbu swcw swcI nweI ]
Soii soii sadaa satš saa(h)ib saatšaa saatšii naaii 
See Üks, see Üks on alati tõeline, tõeline Valitseja, 
tõeline kohtunik.

hY BI hosI jwie n jwsI rcnw ijin rcweI ]
Hee b(h)ii hossii džaae na džaassii ratšnaa džin 
ratšaaii
Tema on ja alati jääb, kadumata kuhugi, Tema, kes 
lõi selle loomise.

rMgI rMgI BwqI kir kir ijnsI mwieAw ijin 
aupweI ]
Rangii rangii b(h)atii kar kar džinsii maaiaa 
džin upaaii
Kõik need värvid, kõik need liigid – on Tema see, kes 
maya lõi.

kir kir vyKY kIqw Awpxw ijv iqs dI vifAweI ]
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Kar kar vek(h)ee kiitaa aapṇaa dživ tis dii 
vaḍiaaii
Olles teinud ja teinud, Ta kaeb enda tegusid oma 
ülevas suuruses.

jo iqsu BwvY soeI krsI hukmu n krxw jweI ]
Džo tis b(h)aavee soii karsii hukam na karṇaa 
džaaii
Kuis meeldib Temale, nii sünnibki. Ei küündi temani 
me käsk.

so pwiqswhu swhw pwiqswihbu nwnk rhxu 
rjweI ]27]
So paat(i)saa(h)u saahaa paat(i)saa(h)ib naanak 
reheṇ radžaaii || 27 ||
Tema on kuningas, kuningate kuningas, oh, Naanak, 
allu Temale! || 27 ||

muMdw sMqoKu srmu pqu JolI iDAwn kI krih ibBUiq ]
Munda santokk(h) saram pat dž(h)olii d(h)iaan 
kii kara(h)i bib(h)uut(õ)
Kanna kõrvas kannatlikkuse juveele, las olla alandlik 
meel su kerjakauss ja tengelpung, oma keha sa kata 
sügava mõtluse tuhaga.

iKMQw kwlu kuAwrI kwieAw jugiq fMfw prqIiq ]
K(h)int(h)aa kaal kuaarii kaaiaa džugat ḍanḍaa 
partiit
Su lapitud kuueks olgu surmamälestus, kui astud 
karskuse rajal, ja toeks sa võta usk ja usaldus.
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AweI pMQI sgl jmwqI min jIqY jgu jIqu ]
Aaii pant(h)ii sagal džamaatii man džiitee džag 
džiit(õ)
Las sinu sektiks olla terve inimkond. Saab sinu päralt 
kogu maailm, kui omaenda meelt sa kindlalt valitsed.

Awdysu iqsY Awdysu ]
Aadees tisee aadees
Ta tervitatud olgu! Ta ees ma kummardan.

Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu eyko vysu ]28]
Aad aniil anaad anaahat(õ) džug džug 
eko ves || 28 ||
Tema, kes oli kõige alguses, puhtamast puhtam, otsata 
ja ääreta, ikka ja alati sama. || 28 ||

Bugiq igAwnu dieAw BMfwrix Git Git vwjih 
nwd ]
B(h)ugat giaan daiaa b(h)anḍaaraṇ g(h)aṭ g(h)aṭ 
vaadže(h) naad(õ)
Las sinu naudinguks saab kogemuste tarkus ning 
lahkus sinu teenijaks. Sama on viis, mis kõlab igas 
südames.

Awip nwQu nwQI sB jw kI iriD isiD Avrw swd ]
Aap naat(h) naat(h)ii sab(h) džaa kii rid(h) sid(h) 
avraa saad
On Tema meister, kes kõiki kunste valdab, on Tema 
päralt rikkus, võim ja naudingud.

sMjogu ivjogu duie kwr clwvih lyKy Awvih Bwg ]
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Sandžog vidžog due kaar tšalaave(h) lek(h)e    
aava(h)i b(h)aag(õ)
Ühendus ja üksildus – need mõlemad on Tema 
tahe. Me tuleme, et võtta vastu see, mis kirjas on me 
saatuses.

Awdysu iqsY Awdysu ]
Aadees tisee aadees
Ta tervitatud olgu! Ta ees ma kummardan.

Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu eyko vysu ]29]
Aad aniil anaad anaahat(õ) džug džug 
eko ves || 29 ||
Tema, kes oli kõige alguses, puhtamast puhtam, otsata 
ja ääreta, ikka ja alati sama. || 29 ||

eykw mweI jugiq ivAweI iqin cyly prvwxu ]
Ekaa maaii džugat viaaii tin tšelee parvaaṇ(õ)
Algsest Ühest, läbi ainulise ema, tulid ilmale kolm 
väärilist õpilast:

ieku sMswrI ieku BMfwrI ieku lwey dIbwxu ]
Ik sansaarii ik b(h)anḍaarii ik laae diibaaṇ(õ)
Üks looja maine, üks toitja hea, üks kohtunik, kes 
saatust seab.

ijv iqsu BwvY iqvY clwvY ijv hovY Purmwxu ]
Dživ tis bhaavee tivee tšalaavee dživ hovee 
furmaaṇ(õ)
Kuis meeldib Temale, nii Tema korraldab ja teeb.
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Ehu vyKY Enw ndir n AwvY bhuqw eyhu ivfwxu ]
O(h) vek(h)ee onaa nadar na aavee ba(h)utaa 
e(h)u viḍaaṇ(õ)
Ta kõiki näeb, kuid Teda mitte keegi. Nii suur on ime 
see.

Awdysu iqsY Awdysu ]
Aadees tisee aadees
Ta tervitatud olgu! Ta ees ma kummardan.

Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu eyko vysu ]30]
Aad aniil anaad anaahat(õ) džug džug 
eko ves || 30 ||
Tema, kes oli kõige alguses, puhtamast puhtam, otsata 
ja ääreta, ikka ja alati sama. || 30 ||

Awsxu loie loie BMfwr ]
Aassaṇ loe loe bhanḍaar(õ)
On igas ilmas Ta troonid ja jumalikud aarded.

jo ikCu pwieAw su eykw vwr ]
Džo kitš(h) paaiaa so ekaa vaar(õ)
Mis Tema hoiule on pannud, see kestab igavest’.

kir kir vyKY isrjxhwru ]
Kar kar vek(h)ee sirdžaṇhaar(õ)
Mis on Ta loonud, Ta selle üle valvab. 

nwnk scy kI swcI kwr ]
Naanak satše kii saatšii kaar(õ)
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Oh, Naanak, on tõene tõese Looja looming.

Awdysu iqsY Awdysu ]
Aadees tisee aadees
Ta tervitatud olgu! Ta ees ma kummardan.

Awid AnIlu Anwid Anwhiq jugu jugu eyko vysu ]31]
Aad aniil anaad anaahat(õ) džug džug 
eko ves || 31 ||
Tema, kes oli kõige alguses, puhtamast puhtam, otsata 
ja ääreta, ikka ja alati sama. || 31 ||

iek dU jIBO lK hoih lK hovih lK vIs ]
Ik duu džiib(h)ou lak(h) ho(h)i lak(h) hove(h) lak(h) 
vees(õ)
Kui minu keelest keeli tekiks miljon ning sellest 
miljonist veel miljon saaks, veel kordi mitukümmend,

lKu lKu gyVw AwKIAih eyku nwmu jgdIs ]
Lak(h) lak(h) geṛ(h)aa aak(h)iia(h)i ek naam 
džagdiis(õ)
siis kõik need keeled miljonid vaid ühte lausuksid: vaid 
Nime, vaid seda tõelist, kes ilma valitseb.

eyqu rwih piq pvVIAw cVIAY hoie iekIs ]
Et raa(h)i pat pavṛ(h)iiaa tša ṛiiaa hoe ikees(õ)
On astmeid terve hulk, kui kõnnid meistri rajal. Kui 
astud üles neist, siis Jumalaga ühes leiad end.

suix glw Awkws kI kItw AweI rIs ]
Suṇ galaa aakaas kii kiiṭaa aaii rees(õ)
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Kui elust eetrites ta kuuleb, ka kõige vähem tunneb 
igatsust.

nwnk ndrI pweIAY kUVI kUVY TIs ]32]
Naanak nadrii paaiiee kuuṛ(h)ii kuuṛ(h)ee   
ṭ(h)iis(õ) || 32 ||
Oh, Naanak, me Koju jõuame küll Tema armust. Kes 
iseennast kiidab, see valelikult praalib vaid. || 32 ||

AwKix joru cupY nh joru ]
Aak(h)aṇ džor tšupee na(h) džor(õ)
Võimetu rääkima, võimetu vaikima.

joru n mMgix dyix n joru ]
Džor na mangaṇ deṇ na džor(õ)
Võimetu anuma, võimetu andma.

joru n jIvix mrix nh joru ]
Džor na džiivaṇ maraṇ n(h)a džor(õ)
Võimetu elama, võimetu surema.

joru n rwij mwil min soru ]
Džor na raadž maal man sor
Ei ole võimu maises väes, ei varas – neis meelerahu 
rikkujais.

joru n surqI igAwin vIcwir ]
Džor na surtii giaan viitsaar(õ)
Puudub jaks, et süüvida, et teada, mõistagi.

joru n jugqI CutY sMswru ]
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Džor na džugtii tš(h)uṭee sansaar
Puudub jaks, et leida kodutee.

ijsu hiQ joru kir vyKY soie ]
Džis hat(h) džor kar vekhee soe
Vaid Temal on see võim. Üks loomine. Üks valvav 
pilk.

nwnk auqmu nIcu n koie ]33]
Naanak utam niitš na koe || 33 ||
Oh, Naanak, ei ole alam mitte keegi, ei ole 
ülemaid. || 33 ||

rwqI ruqI iQqI vwr ]
Raatii rutii thitii vaar(õ)
Ööd, päevad, kuud ja aastaajad;

pvx pwxI AgnI pwqwl ]
Pavaṇ(õ) paaṇii agnii paataal(õ)
tuul, veed, leegid ja allilmad – 

iqsu ivic DrqI Qwip rKI Drm swl ]
Tis vitš d(h)artii t(h)aap rak(h)ii d(h)aram saal(õ)
selle kõige keskele, luues maailma, Ta sättis dharma 
rahupaiga.

iqsu ivic jIA jugiq ky rMg ]
Tis vitš džiia džugat ke rang(õ)
Siin elab hingi mitmest sordist.

iqn ky nwm Anyk Anµq ]
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Tin ke naam aneek anant(õ)
Siin neid on loendamatu hulk.

krmI krmI hoie vIcwru ]
Karmii karmii hoe viitšaar(õ)
Siin teod on need, mis saavad pandud kirja.

scw Awip scw drbwru ]
Satšaa aap satšaa darbaar(õ)
On tõene Jumal ning tõene Tema kohtupink.

iqQY sohin pMc prvwxu ]
Tithee so(h)an pantš parvaaṇ(õ)
Kes iseend on ülendand, need kõik on Tema kojas, 
kaunid, rahus, graatsias.

ndrI krim pvY nIswxu ]
Nadrii karam pavee niisaaṇ(õ)
Nad näevad märki, mis neile saatnud Jumal, see särab 
nende tegudes.

kc pkweI EQY pwie ]
Katš pakaaii ot(h)ee paae
Saab sära see, kes küpseda on jõudnud ja seegi, kes 
toores alles veel.

nwnk gieAw jwpY jwie ]34] 
Naanak gaiaa džaapee džaae || 34 ||
Oh, Naanak, sa mine ja näe. || 34 ||
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Drm KMf kw eyho Drmu ]
D(h)aram k(h)anḍ kaa e(h)o d(h)aram
Säärane on õiglane eluviis, mis kirja pandud dharma 
riigis.

igAwn KMf kw AwKhu krmu ]
Giaan k(h)anḍ kaa aakhu karam
Nüüd vaimse tarkuse riigist kõnelgem.

kyqy pvx pwxI vYsMqr kyqy kwn mhys ]
Kete pavaṇ(õ) paaṇii veessantar kete kaan 
maheess(õ)
Nii palju tuuli, vesi ja tulesid! Nii palju Krishnasid ja 
Shivasid!

kyqy brmy GwViq GVIAih rUp rMg ky vys ]
Kete b(a)rme g(h)aaṛ(h)at g(h)aṛ(h)iia(h)i ruup(õ) 
rang ke ves(õ)
Nii palju Brahmasid, nii paljudes 
kujudes-värvides-rõivais!

kyqIAw krm BUmI myr kyqy kyqy DU aupdys ]
Ketiiaa karam b(h)uumii mer kete kete d(h)uu 
updeess(õ)
Nii palju paiku, kus puhastada karmat! Nii palju on 
õppetunde!

kyqy ieMd cMd sUr kyqy kyqy mMfl dys ]
Kete ind tšand suur kete kete manḍal des(õ)
Nii palju Indraid, nii palju kuusid ja päikeseid! Nii 
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palju galaktikaid, nii palju on riike!

kyqy isD buD nwQ kyqy kyqy dyvI vys ]
Kete sid(h) bud(h) naat(h) kete kete devii ves(õ)
Nii palju sidhasid-budasid! Nii palju rüüdes 
jumalannasid!

kyqy dyv dwnv muin kyqy kyqy rqn smuMd ]
Kete dev daanav mun kete kete ratan samund(õ)
Nii palju jumalaid, deemoneid, vaikivaid tarku! Nii 
palju ookeane kalliskividest!

kyqIAw KwxI kyqIAw bwxI kyqy pwq nirMd ]
Ketiiaa k(h)aaṇii ketiiaa baṇii kete paat 
narind(õ)
Nii palju on allikaid, nii palju sõnu! Nii palju 
dünastiaid võimul!

kyqIAw surqI syvk kyqy nwnk AMqu n AMqu ]35]
Ketiiaa surtii sevak kete naanak ant na 
ant(õ) || 35 ||
Nii palju viise, jõudmaks Lõpmatuse sagedusele, ja nii 
palju neid, kes Sind teenivad! Oh, Naanak, lõppu ei 
näe! || 35 ||

igAwn KMf mih igAwnu prcMfu ]
Giaan k(h)anḍ me(h) giaan partšanḍ(õ)
Vaimse tarkuse riigis vägevast vägevam on tõeline 
teadmine.

iqQY nwd ibnod kof Anµdu ]
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Tit(h)ee naad binood koḍ anand(õ)
Seal Lõpmatuse naad kõlab helide seas.

srm KMf kI bwxI rUpu ]
Saram k(h)anḍ kii baṇii ruup(õ)
Sõnast saab ilu seal vaimujõu maal.

iqQY GwViq GVIAY bhuqu AnUpu ]
Tit(h)ee g(h)aaṛ(h)at g(h)aṛ(h)iiee ba(h)ut anuup(õ)
Sünnib ilu kaunimast kaunim seal.

qw kIAw glw kQIAw nw jwih ]
Taa kiiaa galaa kat(h)iiaa naa džaa(h)i
Ei sõnad kanna, et kõnelda sest maast.

jy ko khY ipCY pCuqwie ]
Dže ko kahee pitš(h)ee patš(h)(u)taae
Kes püüab kõnelda, sel südameks on pea; ei õnne tal’ 
see anna.

iqQY GVIAY suriq miq min buiD ]
Tit(h)ee g(h)aṛ(h)iiee surat mat man bud(h)(õ)
Siin riigis kuulamise oskus sünnib, siin sünnib 
tunnetus ja teadmine.

iqQY GVIAY surw isDw kI suiD ]36]
Tit(h)ee g(h)aṛ(h)iiee suraa sid(h)aa kii   
sud(h)(õ) || 36 ||
Siit riigist pärinevad väärikad, siit pühendunud 
saanud teadlikkuse. || 36 ||
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krm KMf kI bwxI joru ]
Karam k(h)anḍ kii baaṇii džor(õ)
Kauni hiilguse riigis sõna on võim.

iqQY horu n koeI horu ]
Tit(h)ee hor na koii hor(õ)
Ei ole selle kõrval ühtki muud.

iqQY joD mhwbl sUr ]
Tit(h)ee džod(h) mahaabal suur(õ)
On sõdalased selles riigis, nii väga suur on nende 
vaimuramm.

iqn mih rwmu rihAw BrpUr ]
Tin me(h) raam ra(h)iaa b(h)arpuur(õ)
Täis jumalikkust nende põu.

iqQY sIqo sIqw mihmw mwih ]
Tit(h)ee siito siitaa ma(h)imaa maa(h)i
Seal daamid nii karged, tüüned, meeldivad on 
hiilguses.

qw ky rUp n kQny jwih ]
Taa ke ruup na kat(h)ne džaa(h)i
Ei sõnad kanna, kirjeldamaks nende kaunidust.

nw Eih mrih n Twgy jwih ]
Naa o(h)i mare(h) na t(h)aagee džaa(h)i
Ei sure need, ei takerdu,
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ijn kY rwmu vsY mn mwih ]
Džin kee raam vasee man maa(h)i
kel meeles elab Jumal.

iqQY Bgq vsih ky loA ]
Tit(h)ee b(h)agat vase(h) ke loa
Seal riigis pühamehed, kel valgus silmis särab.

krih Anµdu scw min soie ]
Kara(h)i anand satšaa man soe
Neid vallanud ekstaas, neil’ paistmas Tõe värav.

sc KMif vsY inrMkwru ]
Satš k(h)anḍ vasee nirankaar
Tõe riigis elab Ainus, Vormitu.

kir kir vyKY ndir inhwl ]
Kar kar vek(h)ee nadar nihaal
Ta valvab kõigi üle ja saadab õnnistust.

iqQY KMf mMfl vrBMf ]
Tit(h)ee k(h)anḍ manḍall v(a)rb(h)and(õ)
On riigid, maailmad, on päikesesüsteemid.

jy ko kQY q AMq n AMq ]
Dže ko kat(h)ee ta ant na ant(õ)
Sel kõigel puudub ots ja äär.

iqQY loA loA Awkwr ]
Tit(h)ee loa loa aakaar(õ)
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Ses riigis lõputu on valgus, see täidab olendeid.

ijv ijv hukmu iqvY iqv kwr ]
Dživ dživ hukam tivee tiv kaar(õ)
Kuis juhib tahe jumalik, nii kulgeb nende tee.

vyKY ivgsY kir vIcwru ]
Vek(h)ee vigsee kar viitšaar(õ)
Neid süvenedes vaatab Ta. Ja rõõmustab.

nwnk kQnw krVw swru ]37]
Naanak kat(h)naa kaṛ(h)aa saar || 37 ||
Oh, Naanak, siin kirja panna seda kirjeldust on 
raskem veel kui sepistada terast! || 37 ||

jqu pwhwrw DIrju suinAwru ]
Džat paahaaraa d(h)eeradž suniaar
On kõlblus ääsiks, kannatlikkus kullasepaks.

Ahrix miq vydu hQIAwru ]
E(h)raṇ mat ved hat(h)iiaar
On taipamine alasiks ja haamriks arukus.

Bau Klw Agin qp qwau ]
B(h)ao k(h)alaa agan tap taao
Aukartus lõõtsana kõrgeks puhub leegid, mis süttind 
tapa kuumusest. 

BWfw Bwau AMimRqu iqqu Fwil ]
B(h)aanḍaa b(h)aao a(ṅ)mrit tit ḍ(h)aal(õ)
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On armastus see pott, millest nõruta nektar!

GVIAY sbdu scI tkswl ]
G(h)ar(h)iiee sabad satšii ṭaksaal(õ)
Ja sellest vermitud saab Sõna münt, see tõeline.

ijn kau ndir krmu iqn kwr ]
Džin kao nadar karam tin kaar
Kelle peale paistnud on Jumala arm, saab karma 
sellise.

nwnk ndrI ndir inhwl ]38]
Naanak nadrii nadar nihaal || 38 ||
Oh, Naanak, Amuline kallab neile õnne. || 38 ||

sloku ]
Salok
Šalok:

pvxu gurU pwxI ipqw mwqw Driq mhqu ]
Pavaṇ(õ) guruu paaṇii pitaa maataa d(h)arat(õ) 
mahatt(õ)
Õhk on guru, vesi on isa ning emaks kõigele on 
õilis maa.

idvsu rwiq duie dweI dwieAw KylY sgl jgqu ]
Divas raat due daaii daaiaa k(h)elee sagal(õ) 
džagatt(õ)
Öö ja päeva hoolivas rüpes hoitud on maailm, see 
mängiv laps.
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cMigAweIAw buirAweIAw vwcY Drmu hdUir ]
Tšangaaiiaa buriaaiiaa vaatšee d(h)aram(õ) 
haduur(õ)
Teod halvad ja head sa kannad ette jumaliku mõistmise 
palge ees.

krmI Awpo AwpxI ky nyVY ky dUir ]
Karmii aapo aapṇii ke neṛ(h)ee ke duur(õ)
Kuis määrab me endi tegude skoor, me kas seisame ligi 
või asume kaugemal.

ijnI nwmu iDAwieAw gey mskiq Gwil ]
Džinii naam(õ) d(h)iaaiaa gae maskat(õ)        
g(h)aal(õ)
Need, kes tõeliselt tundma saanud on Nime ning vaeva 
on näinud,

nwnk qy muK aujly kyqI CutI nwil ]1]
Naanak te muk(h) udžle ketii tš(h)uṭii 
naal(õ) || 1 ||
oh, Naanak, nende palged Jumala kojas on kiirgavad! 
Nii paljusid nad viivad kaasa vabadusse! || 1 ||

Vaheguru dži ka khalsa! 
Vaheguru dži ki fatee(h)!

Kiidetud olgu Looja, see Ainus, see 
igavesti hiilgav ja võidukas Olemine!


