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อาซาอา ด ีวาอาร ์

Asa Di Vaar 
อาซาอา ด ีวาอาร ์ (Asa-di-va)r ไมไ่ดบ้อกเลา่เรือ่งราว ธมีของมันคอื: 

"วธิกีารกลายมาเป็นผูท้ีม่จีติวญิญาณ" – เดฟตา (devta), "a ทางวญิญาณ" 
นอกจากนีค้รุนุานักยังเตอืนเราเกีย่วกบัพธิกีรรมและกลอบุายของนักบวชและพระสงฆ ์

สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุคอืการสรา้งอปุนสิยัของตนเองและวธิขีจัดอปุสรรคทีข่วางทางสาวกซึง่สิง่ทีส่ า
คญัทีส่ดุคอือตัตาความเห็นแกต่วัหรอืความคดิ 

The Asa-di-var does not tell a story, its theme is: "How to become a spiritual 
person"- a devta, "a spiritual being". In it, Guru Nanak also warns us against the 

rituals and tricks of priests and monks. The most important thing is how to build up 
one's character and how to remove the obstacles that lay in the path of a disciple, 

the most important of which is the ego, selfishness or conceit. 
 

แมแ้ตบ่คุคลศกัดิส์ทิธิซ์ ึง่เป็นคนดแีละใจดมีากก็มักจะประสบกบัความหยิง่ในศาสนา 
บางครัง้คนทีนั่บถอืศาสนาเรยีกกนัวา่กอ่อาชญากรรมทีช่ัว่รา้ยดว้ยความอหงัการและความหวัดื้

อ 
ควรจ าไวว้า่อตัตาในแกน่แทข้องมันคอืการตระหนักรูใ้นตนเองหรอืตวัตนซึง่เมือ่ไดรั้บการควบคุ

มเป็นสิง่จ าเป็นเนือ่งจากเป็นพืน้ฐานของลกัษณะนสิยัหรอืลักษณะทางศลีธรรมของตน 
เมือ่ไดรั้บการควบคมุโดยแรงจงูใจทีถ่กูตอ้งและการบรกิารทีก่ระตอืรอืรน้จะเป็นผลดแีละเป็นปร

ะโยชน ์
แตถ่า้ไมส่ามารถควบคมุไดด้ว้ยความภาคภมูใิจในต าแหน่งหรอืความร า่รวยก็จะกลายเป็นความเ

ห็นแกต่วัและไรค้า่ 
Even holy persons, who are outwardly very good and kind, often suffer from 
religious pride. Sometimes so-called religious people commit heinous crimes 

through self-righteousness and bigotry. It should be remembered that Ego in its 
pure essence is self-awareness or identity which when regulated is an essential, for 
it is the basis of one's character or moral nature. When regulated by right motivation 
and active service, it is positive and beneficial. But if uncontrolled through self pride 

of position or riches, it becomes selfish and mean. 
 

ผลกระทบของอตัตานัน้เป็นสิง่ทีน่่าดถูกูและเป็นหายนะโดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่ถกูอ าพรางดว้ย
ความศกัดิส์ทิธิห์รอืประเพณีทีเ่ห็นไดช้ดัซึง่ใชป้ระโยชนจ์ากความไมรู่แ้ละความงมงายของคนธ

รรมดา 
การปฏบิตัดิว้ยความออ่นนอ้มถอ่มตนและความรักเป็นคณุสมบตัทิีไ่ดผ้ลทีส่ดุในการรักษาผูค้นใ

หห้า่งไกลจากบาปดกีวา่การทอ่งจ าและพธิกีรรมของศาสนาทัง้หมด 
The effects of the Ego are particularly contemptible and disastrous when disguised 

by the apparent holiness or tradition, which exploits ordinary people's ignorance and 
credulity. The practice of humility and love are the most effective qualities for 

keeping people away from sin, far better than all recitations and rituals of religion. 
 
 



 
 

ในขัน้ตน้ 
เป็นความกลัวตอ่พระพโิรธหรอืความไมพ่อพระทัยของพระเจา้ซึง่เป็นแรงบนัดาลใจใหผู้แ้สวงห

าถวายการนมัสการและอธษิฐาน 
ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมาความกลัวนีจ้ะคอ่ยๆถกูแทนทีด่ว้ยความรักและการยอมจ านนตวัเองเพือ่

ทีเ่ขาจะสญูเสยีความอดทนของเขาไปกบัคนทีไ่มส่มบรูณ์แบบ 
เขาเห็นอกเห็นใจพวกเขาเพราะพวกเขาเหมอืนแกะหลงทาง 

โดยการฝึกฝนตนเองและรับใชผู้อ้ ืน่เทา่นัน้เราจะคูค่วรกบัพระหรรษทานของพระเจา้ 
คบหากบับคุคลศกัดิส์ทิธิแ์ละเรยีนรูเ้คล็ดลับของปัญญาฝ่ายวญิญาณจากพวกเขา 

Initially, it is the fear of God's wrath or displeasure which inspires the seeker to offer 
worship and prayer. Over the years this fear should become gradually replaced by 

love and self surrender, so that he loses his Impatience with those who are 
imperfect; he is in sympathy with them, for they are like strayed sheep. Only by self-

discipline and serving other people, can one become worthy of divine grace. 
Associate with holy persons and learn from them, the secrets of spiritual wisdom. 

 
ความอหงักาในตวัตน มลพษิ และ ความหลอกลวง 

Egotism, pollution and falsehood 

 
อาซาดวีาร(์Asa-di-var) ยังเกีย่วขอ้งกบัแนวคดิเชน่ ครุ,ุ พระพร, ความอหงัการในตวัตน 

มลพษิ (Sutak) และความเท็จความหลอกลวง 
บคุลกิภาพและขอ้ความของครุเุปลีย่นชวีติของศษิย ์ครุนุานักพดูวา่: 

"เมือ่ไดพ้บกบัครุ ุความจรงิก็ถกูเผยออกมา ซึง่จะขบัไลอ่ตัตาออกจากจติใจของมนุษย ์
ความจรงิใหข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัความเป็นจรงิสงูสดุมเีพยีงครุเุทา่นัน้ทีส่ามารถมอบของขวัญจ

าก" นาม "ได ้(AG, 465) 
ครุกุ าหนดแนวทางชวีติส าหรับศษิยข์องเขาน่ันคอืการใชช้วีติอยา่งสมถะและการคดิอยา่งสงู 

หลังจากนีว้ถิชีวีติของผูแ้สวงหาก็เริม่เปลีย่นไป: 
"คนดทีีห่มกมุน่อยูก่บั" ความจรงิ 

"รับใชพ้วกเขาไมท่ าชัว่พวกเขาเดนิทางไปในเสน้ทางทีถ่กูตอ้งและท าในสิง่ทีย่ตุธิรรมพวกเขา
ท าลายพันธะทางโลกพวกเขากนิและดืม่เพยีงเล็กนอ้ย" (AG, 467) 

นอกจากนีย้ังมแีนวคดิเรือ่ง 'ตวัตน' ตวัตนของเราเป็นเพยีงสว่นเล็ก ๆ ของความเป็นจรงิสากล 
เป็นเพยีงการเขา้ใจขดี จ ากดั 

ของตวัเองเทา่นัน้ทีเ่ราจะบรรลเุป้าหมายสงูสดุของการด ารงอยูข่องเราเอง 

The Asa-di-var also deals with concepts like Guru, Grace, Egoism, pollution (Sutak) 
and falsehood. The Guru's personality and message transform the life of the 

disciple. Guru Nanak says: 

"By meeting the Guru, The Truth is realised; He banishes Ego from the 
mind of man; He gives insight into supreme Reality. Only The Guru can 

grant the gift of "Naam." (AG, 465) 

The Guru sets a course of life for his disciple, that of plain living and high thinking. 
Following this, the seeker's life-style begins to change: 



 
 

"The good ones, who are absorbed in "The Truth," do service; They do no 
evil; They travel on the right path and do what is just; They break worldly 

bonds. They eat and drink, little." (AG, 467) 

There is also the concept of 'Self.' Our individual self is only a minuscule part of 
Universal Reality. It is only by understanding our own self-limits that we achieve the 

highest goals of our own existence. 

 

ความโงเ่ขลา ความเห็นแกต่วั และความพงึพอใจในตนเอง 
Ignorance, selfishness and self-gratification 

 

ดว้ยความโงเ่ขลา เรามสีว่นรว่มในความเห็นแกต่วัและความเพลดิเพลนิ 
ซึง่จะท าลายความหวังของเราทีจ่ะมชีวีติทีส่งูขึน้ 

มนุษยเ์ริม่ตน้ชวีตินี้ควบคูไ่ปกบัภมูหิลังของการด ารงอยูข่องเขา 
อดตีและปัจจบุนัหลอ่หลอมอนาคตของเขา 

เรามเีจตจ านงในตนเองซึง่เราสามารถปรับเปลีย่นพฤตกิรรมของเราเองได ้
ก็ตอ่เมือ่เราปรับเจตจ านงของเราเองใหเ้ขา้กบัเจตจ านงสงูสดุเทา่นัน้ทีเ่ราจะกลายเป็นคนทีเ่หนื

อคนได ้

Through ignorance, we engage ourselves in selfishness and enjoyment, this will 
frustrate our hopes of a higher life. Man starts this life coupled to the background of 
his existences. His past and present mould his future. We have self-will with which 

we can modify our own conduct. It is only when we attune our own will to the 
Supreme Will, that we can become super-men. 

 

ตอนนีเ้ป็นขอ้มลูสรปุของอาซาดวิาร(์ Asa-di-var) ตามล าดบัอนุกรม 
หลังจากอธบิายบทบาทของครทูางจติวญิญาณ (ครุ)ุ 
นานักบอกเราวา่ปัญญาของพระเจา้ไดม้าจากสตปัิญญา 

ครุเุสนอวสิยัทัศนข์องพระเจา้ทีป่รากฏใหเ้ราเห็นในธรรมชาต ิโลก ไมใ่ชค่วามฝัน 
แตเ่ป็นความจรงิทีไ่มเ่ทีย่ง หากผูค้นสงัเกตการสรา้งของพระเจา้จรงิ ๆ 

พวกเขาจะเต็มไปดว้ยความอศัจรรยใ์จ จักรวาลทัง้หมดเป็นไปตามค าสัง่หรอืกฎของพระเจา้ 
ดงันัน้เราควร พระเจา้ไมท่รงพอพระทัยในมารยาของสิง่ทีเ่รยีกวา่นคารน์าเทส (ncarnates) 

แตเ่ป็นเพยีงการกระท าดว้ยความรักและความจงรักภักด ี
Now to a summary of the Asa-di-var in serial order. After explaining the role of a 

spiritual teacher (Guru) Nanak goes to tell us that divine wisdom is acquired through 
intellect. The Guru offers us a vision of a God whose whole presence is made 

manifest in Nature. The world is not a dream, but an impermanent reality. If people 
really observe God's creation, they will be filled with wonder. The entire Cosmos, 

follows Divine Ordinance or law; so should we. The Lord is not pleased by the 
theatrics of the so-called ncarnates, but only by acts of love and devotion. 

 
 



 
 

ครสูอนศาสนาสัง่ใหส้าวกแยกแยะความดจีากความเลว ความจรงิจากความเท็จ 
อยา่งไรก็ตามการมุง่มัน่ในอตัตาของแตล่ะบคุคลเป็นอปุสรรคใหญใ่นกระบวนการของกฎทางศี

ลธรรม ดงันัน้ความกลา้แสดงออกของเราควรถกูแทนทีด่ว้ยการยอมจ านน 
โดยการยอมท าตามพระประสงคข์องพระองคผ์ูห้นึง่อาจไดรั้บความโปรดปรานจากพระเจา้ 

The religious teacher instructs his disciples to distinguish good from bad, true from 
false. However, the assertion of individual ego, is the great obstacle to the process 
of moral law. So that our self-assertiveness should be replaced by self-surrender. 

By submission to His Divine Will, one may win the favour of the Lord. 

 

การรับการตดัสนิจากการประท าของเราเอง 
Judged by our conduct 

ความรูท้างโลกหรอื ความรูต้า่งๆ ไมไ่ดป้้องกนัไมใ่หเ้ราท าบาป 
ทา้ยทีส่ดุแลว้เราจะไมไ่ดรั้บการตดัสนิจากการเรยีนรูห้รอืสถานะของเรา 

แตโ่ดยการประพฤตขิองเรา การเถยีง การอวดภมูคิวามรูอ้อกจากต าราศกัดิส์ทิธิ ์
การแสดงพธิกีรรมและการเซน่ไหวต้ามประเพณีหรอืการสวมสญัลักษณ์หรอืเครือ่งหมายแหง่คว

ามศกัดิส์ทิธิอ์ ืน่ ๆ นัน้ไมม่ปีระโยชน ์
สิง่ทีส่ าคญัคอืการควบคมุตนเองความบรสิทุธิแ์ละความเมตตา 

Secular knowledge or scholarship does not prevent us from sinning. Ultimately we 
will be judged not by our learning or status, but by our conduct. Arguing, hair-

splitting over sacred texts, the performance of rituals and traditional offerings or the 
wearing of symbols or other marks of holiness, are of no avail. What counts is self-

control, purity and compassion. 

 

พระเจา้ทรงรูจั้กตวัตนภายในของเราและไมส่ามารถโกงไดด้ว้ยการปฏบิตัทิีเ่รยีกวา่ศักดิส์ทิธิ ์
พระองคท์รงอา่นใจเราและไมไ่ดรั้บผลกระทบจากการทอ่งต าราศกัดิส์ทิธิเ์ทา่นัน้ 
การท าเครือ่งหมายบนศรีษะดว้ยไมจั้นทน ์การปรงุอาหารในชอ่งสีเ่หลีย่มทีฉ่าบปนู 

การเสนออาหารทีเ่ลอืกและน ้าดืม่หรอืโดยขา้วบารเ์ลยม์ว้นและใบ 
จานเสริฟ์ใหก้บัปโุรหติเพือ่ประโยชนข์องคนตาย 

สิง่เหลา่นีท้ าเพือ่ใหไ้ดรั้บความนยิมชมชอบหรอืเพือ่เอาใจนักบวช 
God knows our inner selves and cannot be cheated by any so-called holy practice. 

He reads our hearts and is not affected by only recitations of holy texts, markings on 
the fore-head with sandal-wood paste, cooking food within plastered squares, 
offering of choice dishes and libations of water, or by the barley-rolls and leafy 

platters, served to priests for the benefit of the dead. These things are done to win 
popular acclaim or to appease priests. 

 

ครุนุานักเปิดเผยความทกุขย์ากในชว่งเวลาของเขา 
ทัง้ชาวฮนิดแูละมสุลมิตา่งก็หลงจากวถิแีหง่พระอปัุชฌายท์างศาสนาและปฏบิตัดิว้ยความโลภ

ความเท็จ การกรรโชกและการกดขีข่ม่เหง ครุปุฏเิสธ 'ทฤษฎกีารถา่ยทอด' 
ของพราหมณ์ทีว่า่เครือ่งบชูาทีม่อบใหนั้น้เป็นประโยชนต์อ่บรรพบรุษุของผูบ้รจิาค 

ในทีส่ดุพระเจา้จะลงโทษพวกเขาทีห่ลอกลวงและเอาเปรยีบคนธรรมดา 



 
 

Guru Nanak exposed the maladies of his time. Both Hindu and Muslim have strayed 
from the path of their religious preceptors and practised greed, falsehood, extortion 

and tyranny. The Guru rejected the 'Transfer-theory' of Brahmins, that offerings 
given to them, were of benefit to the ancestors of the donors. God will ultimately 

punish them for deceiving and exploiting ordinary people. 

 

ความเขา้ใจผดิในเรือ่งธรรมชาต ิ
Misconceptions about nature 

 

ครุนุานักยังเปิดเผยความคดิเกีย่วกบัมลพษิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตกุารณ์การเกดิและการตาย 
สองเหตกุารณ์นีเ้ป็นเหตกุารณ์ธรรมชาตทิีพ่ระเจา้ทรงก าหนด มลพษิทีแ่ทจ้รงิเกดิขึน้เอง 
มันมาจากความโลภตณัหาการโกหกและการใสร่า้ยซึง่ทัง้หมดนีท้ าใหจ้ติใจเสยีหาย 

อาหารและเครือ่งดืม่ไมม่อีะไรผดิปกต ิความไมบ่รสิทุธิไ์มม่อียูใ่นเรือ่ง 
แตอ่ยูใ่นอตัตาความไมแ่ยแสตอ่พระเจา้และบคุคลอืน่ 

Guru Nanak also exposed any idea of pollution, being connected with the events of 
birth and death. These two are natural events being ordained by God. Real pollution 
is self incurred; it comes from greed, lust, lying and slander, all of which corrupt the 
mind. There is nothing wrong with food and drink. Impurity does not exist in matter, 

but in one's ego, indifference to God and other people. 

 

ครุนุานักยังเตอืนเราไมใ่หม้คีวามตอ้งการทางเพศ 
ในยคุของเขาผูห้ญงิถกูละเลยและถกูผูช้ายดถูกู 

ทัง้ชาวฮนิดแูละมสุลมิปฏบิตัติอ่ผูห้ญงิของตนอยา่งไมเ่หมาะสม 
ครุยุกยอ่งบทบาทของผูห้ญงิในชวีติครอบครัว ศ. ปรัุนซงิหเ์ขยีนในเรือ่งทีเ่ชือ่มโยงนีว้า่: 

Guru Nanak also warned us against lust in sex. In his era, women were neglected 
and held in contempt by men. Both Hindus and Muslims, ill-treated their women. 
The Guru praised the role of woman in family life. Prof. Puran Singh wrote in this 

connection: 

 

― ครุอุยูเ่หนอืเพศของบคุคล ครุกุลา่ววา่ สตรเีป็นศนูยก์ลางของชวีติทีน่ีบ่นโลกและบนสวรรค ์
ผูช้ายเกดิจากผูห้ญงิ เขาแตง่งานกบัผูห้ญงิ ผูห้ญงิจะอยูน่อกศาลวญิญาณไดอ้ยา่งไร 
เธอผูใ้หก้ าเนดิอจัฉรยิะของโลกนี ้การพดูใสร่า้ย เหมอืนวา่เป็นเป็นสิง่ทีผู่ห้ญงิกระท า 

คอืการใสร่า้ยจติใจคนหนึง่เอง " 

"The Guru transcends gender of the person. Women, says the Guru, are 
the centre of life here on earth and in heaven. Man is born of a woman; he 
is wedded to women. How can a woman be outside the spiritual court, she 
who gives birth to the geniuses of this world? Talking slander, as is done 

of women, is to slander one's soul." 

 



 
 

ผูห้ญงิมหีนา้ทีรั่บผดิชอบตอ่พระเจา้อยา่งเทา่เทยีมกนัส าหรับการกระท าของพวกเขาไมม่เีหตผุ
ลใดทีเ่ราควรปฏบิตัตินตอ่กนัอยา่งโงเ่ขลา หากเราเรยีนรูเ้ราไมค่วรเรยีกผูใ้ดวา่ต า่หรอืดอ้ยกวา่ 

อยา่ใหม้คีวามหยาบคายหรอืไมส่ภุาพระหวา่งคนหนึง่กบัอกีคน 
คนทีเ่อาแตใ่จและหยิง่ผยองเทา่นัน้ทีท่ าใหห้วัใจของตวัเองแข็ง 

คนทกุคนเทา่เทยีมกนัและเป็นมนุษย ์ไมถ่กูตอ้งทีค่นใดคนหนึง่จะตดัสนิหรอืใสร่า้ยผูอ้ืน่ 

Women are equally responsible to God for their actions There is no reason why we 
should conduct ourselves so foolishly towards each other. If we are learned, we 
should not call any one low or inferior. Let there be no rudeness or discourtesy 

between one person and another. People who are overbearing and haughty only 
harden their own hearts. All people are equal and human. It is not right for any one 

to pass judgment on or vilify others. 

 

ผูท้ีแ่สวงหา “ความจรงิ” 
Seeker of "Truth" 

 

ผูแ้สวงหา "ความจรงิ" ทีแ่ทจ้รงิ ยนิดตีอ้นรับทกุสิง่ทีม่าจากพระเจา้ทัง้ดหีรอืรา้ยเป็นดังพระพร 
เขาไมว่พิากษ์วจิารณ์พระองคห์รอืดถูกูพระองค ์ความรักของพระเจา้ไมส่ามารถอยูใ่นหวัใจทีรั่ก 

แตต่วัเอง 
ผูรั้บใชข้องพระเจา้ตอ้งพงึพอใจดว้ยการเชือ่ฟังพระประสงคข์องพระเจา้เทา่นัน้และไมต่อ้งขอร

างวัลหรอืโบนัส 
หากพวกเขาปฏบิตัติามพระประสงคข์องพระองคพ์วกเขาจะพอใจและเป่ียมดว้ยความเมตตากรุ

ณาตอ่ผูอ้ืน่ พวกเขาจะไมรู่ส้กึกระวนกระวายใจหากคนอืน่ดเูหมอืนจะโชคดกีวา่ 
พวกเขาพยายามอยา่งตอ่เนือ่งทีจ่ะท าใหเ้จตจ านงสอดคลอ้งกบัพระประสงค ์

The True seeker of "The Truth" welcomes all that comes from God-both good or ill-
as a blessing. He does not criticize Him or rail at Him. A love of God cannot live in 

the heart that loves only itself. Servants of God must content themselves by obeying 
only God's will and asking for no reward or bonus. If they abide by His will, they will 

be content and filled with compassion for others. They will not feel disturbed, if 
others appear to be more fortunate. They constantly endeavor to put their wills in 

harmony with Divine Will. 

 

การสรปุขอ้ความของ อาซาดวีาร ์(Asa-di-var) เราสามารถสรปุไดภ้ายใตส้ามหวัขอ้คอื 
จรยิธรรม สงัคมและ ทางอภปิรัชญา  ภายใตก้ารสอนเชงิจรยิธรรมเราพบวา่สิง่ส าคญัของครุ ุ

คอืการเอาชนะอตัตาของตนดว้ยความออ่นนอ้มถอ่มตน 
ความจรงิคณุธรรมการด ารงชวีติทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละการรักษา บรษัิท ของวสิทุธชิน 

แมว้า่ครุยุังใหค้วามส าคญักบัการเลอืกปฏบิตั ิ- บเิบก - บธู ี- 
การเรยีนรูท้ีจ่ะแยกความดอีอกจากสิง่เลวรา้ย แตเ่ขาก็หกัลา้งความเชือ่ใด ๆ 

ทีว่า่ความเครง่ครัดเชน่การอดอาหารการอาบน ้าการบชูาในพธิกีรรมมผีลดทีางจติวญิญาณ 
Summing up the Asa-di-var's message we can summarise it under three headings; 

ethical, social and metaphysical. Under ethical teaching, we find the Guru's 
emphasis is on overcoming one's ego by humility, truth, virtue, holy living and 



 
 

keeping the company of saints. Even though the Guru also puts a premium on 
discrimination-Bibek-Budhi--learning to sort good from bad, he emphatically refutes 

any belief that austerities like fasting, bathing, ritual worship have spiritual merit. 
 

การสอนทางสงัคมของครุทุา่นนี ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระแสของยคุสมัย; ความเยอ่หยิง่และอคต ิ
การตดิสนิบน ความโลภ 

ความหนา้ซือ่ใจคดการกดขีข่องกษัตรยิแ์ละผูป้กครองและชนชัน้ปโุรหติซึง่ทัง้หมดนีไ้ดรั้บการย
อมรับในสิง่นีอ้ยา่งแน่นอน 

ครุนุีไ้ดช้ีใ้หเ้ห็นถงึความจ าเป็นในการปรับปรงุสภาพของคนยากจนและผูด้อ้ยโอกาส 
แงม่มุเชงิอภปิรัชญาของอาซาดวิาร ์ทีเ่นน้ทีก่ฎแหง่พระเจา้ (Hukum) พระคณุของพระเจา้ 
ความมหศัจรรยข์องธรรมชาตแิละวญิญาณทีแ่ผข่ยายของพระเจา้ในทกุสิง่สรา้งของพระองค ์

รปูแบบของภาษาของอาซาดวิาร ์นัน้คมชดัและมเีหตผุล 
บางบรรทัดเป็นสภุาษิตทีจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บการยกยอ่ง บางสว่นไดรั้บดา้นลา่ง: 

The social teaching of the Guru relates to the current trends of the age; caste pride 
and prejudice, bribery, greed, hypocrisy, the tyranny of kings and rulers and priestly 
class as all of which were accepted as a matter of course. The Guru pointed to the 

need of improving the conditions of the poor and under-privileged. The 
metaphysical aspect of the Asa-di-var emphasizes Divine Ordinance (Hukum), 
God's grace, the wonders of Nature and the pervading spirit of God in all His 

creation. The style of the language of the Asa-di-var is crisp, and pithy. Some of the 
lines form proverbs which need to be treasured. A few are given below: 

 

ความทกุขเ์ป็นวธิกีารรักษา ความสขุ รักษาโรค (พอมคีวามสขุ ก็ลมืพระเจา้ไป) 
ความไพเราะในการพดูและความออ่นนอ้มถอ่มตนเป็นสาระส าคัญของคณุธรรม 

อตัตาเป็นโรคทีฝั่งรากลกึ แตใ่นตวัมันเองก็รักษาไดเ้ชน่กนั 
คนโงท่ีเ่รยีนรูค้อืคนทีรั่กความขีร้ะแวงและสงสยั 

Suffering is a remedy, pleasure a disease (for in pleasure God is forgotten). 

Sweetness of speech and humility are the essence of virtues. 
Ego is a deep-rooted disease, but in it lies its own cure as well. 

Learned fools are those in love with scepticism and doubt. 

  
Ref: www.sikhiwiki.org
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  nk;k dh tko 

Asa di Vaar 

 

 

ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-oNkaar satgur parsaad. 
One eternal God, realized by the grace of the true Guru: 
พระเจา้นรัินดรอ์งคห์นึง่ซึง่รับรูโ้ดยพระคณุของปราชญท์ีแ่ทจ้รงิ: 

 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੪ ਛੰਤ ਘਯੁ ੪ ॥ 

aasaa mehlaa 4 chhant ghar 4. 
Raag Aasaa, by the Fourth Guru, Chhant, Fourth Beat: 

ราอาจอาซา ครุอุงคท์ีส่ ี ่ชาฮานท ์การตทีีส่ ี ่
 

ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤ ਤਬੰਨੇ ਰਇਣਾ ਭਨੁ ਰਤਭ ਯਤੰਨਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har amrit bhinnay lo-inaa man paraym ratannaa raam raajay. 
O‘ God, my mind is imbued with Your love and my eyes are moist with  

the nectar of Your Name (spiritually overwhelmed). 
ขา้แตพ่ระเจา้จติใจของขา้ตืน้ตันไปดว้ยความรักของพระองคแ์ละดวงตาของขา้ก็ชุม่ฉ ่าไป 

ดว้ยน ้าทพิยแ์หง่พระนามของพระองค ์(จติวญิญาณทว่มทน้) 
 

ਭਨੁ ਯਾਤਭ ਕਸਵਟੀ ਰਾਇਆ ਕੰਚਨੁ ਸਤਵੰਨਾ ॥ 

man raam kasvatee laa-i-aa kanchan sovinnaa. 
(I feel that) my mind has become immaculate like  

pure gold by the touchstone of God's Name. 
(ฉันรูส้กึวา่)จติใจของฉันไดก้ลายเป็นทีบ่รสิทุธิเ์หมอืนทองค า 

บรสิทุธิต์ามศลิาจารกึแหง่พระนามของพระเจา้ 
 

ਗੁਯਭੁਤਿ ਯੰਤਗ ਚਰੂਤਰਆ ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨ  ਤਬੰਨਾ ॥ 

gurmukh rang chalooli-aa mayraa man tano bhinnaa. 
By following the Guru's teachings, my mind is imbued with love for God  

as if it has been dyed deep red. My mind and body are drenched with His love 
ดว้ยการปฏบิตัติามค าสอนของครุจุติใจของฉันตืน้ตันดว้ยความรักทีม่ตีอ่พระเจา้ 

จติใจและรา่งกายของฉันเปียกโชกไปดว้ยความรักของพระองค ์
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ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭੁਸਤਕ ਝਕਤਰਆ ਸਬੁ ਜਨਭ ੁਧਨੁ ਧੰਨਾ ॥੧॥ 

jan naanak musak jhakoli-aa sabh janam Dhan Dhannaa. ||1|| 
God‘s servant Nanak is full of the fragrance of Naam  

and his entire life has been extremely blessed. 
นานักผูรั้บใชข้องพระเจา้เต็มไปดว้ยกลิน่หอมของนาอมัและ 

ตลอดชวีติของเขาไดรั้บพรอยา่งยิง่ 

 

ੴ ਸਤਤਨਾਭੁ ਕਯਤਾ ੁਯਿੁ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯਵਯੁ ਅਕਾਰ ਭੂਯਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥ 

ik-oNkaar satnaam kartaa purakh nirbha-o nirvair  
akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad. 

One Eternal God, His Name is the Truth (of eternal existance), He is the Creator,                                                                                                                                  
all-pervading, has no fear, no hatred, His existence is beyond time, He is beyond 

the cycle of birth and death, is self-illuminated, can be realized by the Guru‘s Grace. 
มพีระเจา้เพยีงองคเ์ดยีวทีม่พีระนามวา่ "การด ารงอยูช่ัว่นรัินดร"์ 

เขาเป็นผูส้รา้งจักรวาลแผซ่า่นไปทั่วโดยไมต่อ้งกลัวไมม่ศีตัรไูมข่ ึน้อยูก่บัเวลานอกเหนอืจากวัฏ
จักรของการเกดิและการตายเปิดเผยตวัตนและรับรูโ้ดยพระคณุของครุุ 

 

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੧ ॥ 

aasaa mehlaa 1. 
Raag Aasaa, by the First Guru: 

ราอกัออซัซา  ครุอุงคแ์รก 
 

 

ਵਾਯ ਸਰਕਾ ਨਾਤਰ ਸਰਕ ਬੀ ਭਹਰ ਤਹਰ ਕ ਤਰਿ ਟੁੰ ਡ ਅਸ ਯਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥ 

vaar salokaa naal salok bhee mahlay pahilay 
 kay likhay tunday as raajai kee Dhunee. 

Vaar With Slokas, And Slokas also Written By The First Guru.  
To Be Sung To The Tune Of 'Tunda-As Raajaa': 

วาอาร ์กบั สโลคสั  สโลคสัทีเ่ขยีนโดยครุอุงคแ์รก ซึง่จะน าไปขบั 
รอ้งตามท านองของทนุดาอสั ราอาฮาร:์ 

 
 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคแ์รก: 
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ਫਤਰਹਾਯੀ ਗੁਯ ਆਣ ਤਦਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਯ ॥                                                                                                                   

balihaaree gur aapnay di-uhaarhee sad vaar. 
I surrender myself to my Guru forever; 

ฉันยอมจ านนตอ่ครุขุองฉันดว้ยความรักรอ้ยครัง้ตอ่วัน (ตลอดไป) 
 

ਤਜਤਨ ਭਾਣਸ ਤ ਦਵਤ ਕੀ ਕਯਤ ਨ ਰਾਗੀ ਵਾਯ ॥੧॥ 

jin maanas tay dayvtay kee-ay karat na laagee vaar. ||1|| 
who has spiritually elevated humans to angels and in doing this, he took no time. 
ผูซ้ ึง่ยกระดบัมนุษยฝ่์ายวญิญาณใหเ้ป็นทตูสวรรคแ์ละในการท าเชน่นีเ้ขาใชเ้วลาไมน่าน 

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok by the Second Guru: 
ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง 

 

 

ਜ ਸਉ ਚੰਦਾ ਉਗਵਤਹ ਸੂਯਜ ਚੜਤਹ ਹਜਾਯ ॥ 

jay sa-o chandaa ugvahi sooraj charheh hajaar. 
If a hundred moons were to rise and a thousand suns appeared, 

ถา้ดวงจันทรร์อ้ยดวงตอ้งขึน้และมดีวงอาทติยเ์ป็นพันดวง 
 

ਤ ਚਾਨਣ ਹਤਦਆਂ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਘਯ ਅੰਧਾਯ ॥੨॥ 

aytay chaanan hidi-aaN gur bin ghor anDhaar. ||2|| 
even with so much light, a person's mind will still be in complete darkness without 
the Guru. (meaning no matter how much knowledge we may obtain from other 

sources, without the Guru, we do not get the true enlightenment or divine wisdom). 
แมจ้ะมแีสงสวา่งมากมาย จติใจของคนก็ยังคงอยูใ่นความมดืมดิ โดยปราศจากครุ ุ

(หมายถงึไมว่า่เราจะไดรั้บความรูจ้ากแหลง่อืน่มากเพยีงใดหากไมม่คีรุเุราก็ไมไ่ดรั้บการตรัสรูท้ี่
แทจ้รงิหรอืภมูปัิญญาจากสวรรค)์ 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok by the First Guru: 
ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 

 
 



13 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਯੂ ਨ ਚਤਨੀ ਭਤਨ ਆਣ ਸਚੁਤ ॥ 

naanak guroo na chaytnee man aapnai suchayt. 
O‘ Nanak, those who do not remember the Guru in their heart, 

 and think of themselves to be very clever. 
โอ นานักผูท้ีไ่มจ่ดจ าครุใุนใจ และคดิวา่ตวัเองฉลาดมาก 

 

ਛੁਟ ਤਤਰ ਫੂਆੜ ਤਜਉ ਸੁੰ ਞ ਅੰਦਤਯ ਿਤ ॥ 

chhutay til boo-aarh ji-o sunjay andar khayt. 
They are useless like the fake sesame plants left abandoned in the farm. 

มันไรป้ระโยชนเ์หมอืนงาปลอมทีท่ ิง้ไวใ้นไร่ 
 

ਿਤ ਅੰਦਤਯ ਛੁਤਟਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥ 

khaytai andar chhuti-aa kaho naanak sa-o naah. 
O‘ Nanak, thus left abandoned, they have hundreds of masters (but no real master) 

โอนานัก ถกูทอดทิง้ไป พวกเขามอีาจารยห์ลายรอ้ยคน (แตไ่มม่อีาจารยจ์รงิ) 
 

ਪਰੀਅਤਹ ਪੁਰੀਅਤਹ ਫੁੜ ਬੀ ਤਨ ਤਵਤਚ ਸੁਆਹ ॥੩॥                                                                                                                                           

falee-ah fulee-ah bapurhay bhee tan vich su-aah. ||3|| 
The fake sesame plants seem to be flowering and flourishing but are filled with 
nothing but ashes. Similarly those, who do not follow the Guru‘s teachings, are 

spiritually dead in spite of being outwardly prosperous. 
ตน้งาปลอมดเูหมอืนจะออกดอกและเฟ่ืองฟ ูแตเ่ต็มไปดว้ยขีเ้ถา้ 

ในท านองเดยีวกนัคนทีไ่มป่ฏบิตัติามค าสอนของครุกุ็ตายทางวญิญาณทัง้ๆทีภ่ายนอกมคีวามเจ
รญิรุง่เรอืง 

 

ਉੜੀ 
pa-orhee. 
Pauree: 1 
เปาร:ี 

 

ਆੀਨ੍ਹ ਆੁ ਸਾਤਜ ਆੀਨਹ੍ ਯਤਚ ਨਾਉ ॥ 

aapeenHai aap saaji-o aapeenHai rachi-o naa-o. 
 

God created Himself, and He Himself created His Name (His intangible form). 
พระเจา้ทรงสรา้งพระองคเ์องและพระองคท์รงสรา้งพระนามของพระองคเ์อง 

(รปูแบบทีจั่บตอ้งไมไ่ดข้องพระองค)์ 
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ਦੁਮੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਾਜੀ ਕਤਯ ਆਸਣੁ ਤਡਠ  ਚਾਉ ॥ 

duyee kudrat saajee-ai kar aasan ditho chaa-o. 
Then He created the Nature (His tangible form); pervading within His creation, He 

beholds the play of His creation . 
จากนัน้พระองคท์รงสรา้งธรรมชาต ิ(รปูแบบทีจั่บตอ้งได)้; 

แผซ่า่นไปทั่วการสรา้งของพระองคพ์ระองคท์รงเห็นการทรงสรา้งของพระองค ์
 

ਦਾਤਾ ਕਯਤਾ ਆਤ ਤੂੰ  ਤੁਤਸ ਦਵਤਹ ਕਯਤਹ ਸਾਉ ॥ 

daataa kartaa aap tooN tus dayveh karahi pasaa-o. 
 

O‘ God, You Yourself are the benefactor and the Creator of all beings, and by Your 
Will, You bestow Your Grace upon them. 

โอพระเจา้ 
พระองคเ์องเป็นผูม้พีระคณุและเป็นผูส้รา้งสรรพสตัวแ์ละดว้ยความประสงคข์องพระองค ์ 

พระองค ์จะมอบพระคณุของพระองคใ์หก้บัพวกเขา 
 

ਤੂੰ  ਜਾਣਈ ਸਬਸ ਦ ਰਸਤਹ ਤਜੰਦੁ ਕਵਾਉ ॥ 

tooN jaano-ee sabhsai day laisahi jind kavaa-o. 
You are the Knower of all ; You give life and take it away by Your command. 

พระองคค์อืผูร้อบรูท้ัง้หมด พระองคใ์หช้วีติและน ามันไปตามค าสัง่ของพระองค ์

 

ਕਤਯ ਆਸਣੁ ਤਡਠ  ਚਾਉ ॥੧॥ 

kar aasan ditho chaa-o. ||1|| 
Pervading within the creation, You are watching your own play (creation). 

พระองคก์ าลังเฝ้าดกูารเลน่ละครของพระองคเ์อง (การสรา้ง) 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਹਤਯ ਰਭ ਫਾਣੀ ਭਨੁ ਭਾਤਯਆ ਅਣੀਆਰ ਅਣੀਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har paraym banee man maari-aa anee-aalay anee-aa raam raajay. 
The Guru's words, full of love for God, have pierced my mind like a pointed arrow. 

ค าพดูของครุทุีเ่ต็มไปดว้ยความรักตอ่พระเจา้ไดท้ิม่แทงจติใจฉันเหมอืนลกูศรชี ้
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ਤਜਸੁ ਰਾਗੀ ੀਯ ਤਯੰਭ ਕੀ ਸ ਜਾਣ ਜਯੀਆ ॥ 

jis laagee peer piramm kee so jaanai jaree-aa. 
Only the person who feels the pain of this love for God, knows how to endure it. 
เฉพาะคนทีรู่ส้กึเจ็บปวดจากความรักทีม่ตีอ่พระเจา้นีเ้ทา่นัน้ทีรู่ว้า่จะอดทนตอ่มันอยา่งไร 

 

ਜੀਵਨ ਭਕੁਤਤ ਸ ਆਿੀ ਭਤਯ ਜੀਵ ਭਯੀਆ ॥ 

jeevan mukat so aakhee-ai mar jeevai maree-aa. 
Such a person becomes free from worldly attachments while still living,  

as if he  has become spiritually alive after death. 
บคุคลเชน่นีจ้ะปราศจากสิง่ยดึตดิทางโลกในขณะทีย่ังมชีวีติอยูร่าวกบัวา่เขามชีวีติทางวญิญาณ

หลังความตาย 
 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯੁ ਭਤਰ ਹਤਯ ਜਗੁ ਦੁਤਯੁ ਤਯੀਆ ॥੨॥ 

jan naanak satgur mayl har jag dutar taree-aa. ||2|| 
O‘ God, please unite me, Your  servant Nanak, with the true Guru so that I may 

cross over the terrifying world ocean of vices. 
ขา้แตพ่ระเจา้โปรดรวมขา้ไวด้ว้ยนานักผูรั้บใชข้องทา่นกบัครุทุีแ่ทจ้รงิเพือ่ทีข่า้จะไดข้า้มมหาส

มทุรแหง่ความชัว่รา้ยอนัน่าสะพรงึกลัวของโลก 
 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 
ซาลอ๊ค โดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 

 
 

ਸਚ ਤਯ ਿੰਡ ਸਚ ਫਰਹਭੰਡ ॥ 

sachay tayray khand sachay barahmand. 
O‘ Almighty God, True (Eternal) are Your continents, and True are Your solar 

Systems (Your system of creating these continents and solar systems is eternal) . 
ขา้แตพ่ระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพแทจ้รงิ (นรัินดร)์ 

เป็นทวปีของพระองคแ์ละทีแ่ทจ้รงิคอืระบบสรุยิะของพระองค ์
(ระบบของพระองคใ์นการสรา้งทวปีและระบบสรุยิะเหลา่นีเ้ป็นนรัินดร)์ 
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ਸਚ ਤਯ ਰਅ ਸਚ ਆਕਾਯ ॥ 

sachay tayray lo-a sachay aakaar. 
True (Eternal) are Your worlds, and True is Your creation  

(Your system of creating these worlds and all creation is eternal) . 
ความสตัยจ์รงิ (นรัินดร)์ คอืโลกของคณุและ ความสตัยค์อืการสรา้งของพระองค ์

(ระบบของพระองคใ์นการสรา้งโลกเหลา่นีแ้ละสิง่สรา้งทัง้หมดเป็นนรัินดร)์ 
 

ਸਚ ਤਯ ਕਯਣ ਸਯਫ ਫੀਚਾਯ ॥ 

sachay tayray karnay sarab beechaar. 
True are Your actions, and all Your thoughts. 

ความจรงิคอืการกระท าของพระองค ์และความคดิทัง้หมดของพระองค ์
 

ਸਚਾ ਤਯਾ ਅਭਯੁ ਸਚਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥ 

sachaa tayraa amar sachaa deebaan. 
True is Your Kingdome, and True is Your Court. 

ความจรงิคอืราชอาณาจักรของพระองคแ์ละความจรงิคอืศาลของพระองค ์
 

ਸਚਾ ਤਯਾ ਹੁਕਭੁ ਸਚਾ ਪੁਯਭਾਣੁ ॥ 

sachaa tayraa hukam sachaa furmaan. 
True is the Command of Your Will, True is Your Order. 

ความจรงิคอืพระบญัชาของพระประสงคข์องพระองค ์ความจรงิคอืพระบญัชาของพระองค ์
 

ਸਚਾ ਤਯਾ ਕਯਭੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

sachaa tayraa karam sachaa neesaan. 
True is Your Grace, True are Your gifts (the sign of Your grace). 
ความจรงิคอืพระพรของพระองค ์ความจรงิเป็นของขวัญของพระองค ์

(เครือ่งหมายแหง่พระพรของพระองค)์ 

 

ਸਚ ਤੁਧੁ ਆਿਤਹ ਰਿ ਕਯਤੜ ॥ 

sachay tuDh aakhahi lakh karorh. 
Millions of persons who meditate upon You are also true. 

หลายลา้นคนทีค่ดิใครค่รวญคณุก็เป็นความจรงิเชน่กนั 
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ਸਚ ਸਤਬ ਤਾਤਣ ਸਚ ਸਤਬ ਜਤਯ ॥ 

sachai sabh taan sachai sabh jor. 
The entire creation is supported by Your Eternal power and might. 
การสรา้งทัง้หมดไดรั้บการสนับสนุนโดยพลังและพลังนรัินดรข์องพระองค ์

 

ਸਚੀ ਤਯੀ ਤਸਪਤਤ ਸਚੀ ਸਾਰਾਹ ॥ 

sachee tayree sifat sachee saalaah. 
True is Your Praise, True is Your Adoration. 

ความจรงิคอืค าสรรเสรญิของพระองค ์ความจรงิคอืความรักของพระองค ์
 

ਸਚੀ ਤਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਚ ਾਤਤਸਾਹ ॥ 

sachee tayree kudrat sachay paatisaah. 
O‘ True King, everlasting is Your creation. 
พระราชาทีแ่ทจ้รงินรัินดรเ์ป็นสิง่สรา้งของคณุ 

 

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸਚੁ ॥ 

naanak sach Dhi-aa-in sach. 
O Nanak, those who meditate on the True One with loving  

devotion also become True by merging in Him. 
โอนานักผูท้ีร่ าพงึถงึองคท์ีแ่ทจ้รงิดว้ยความจงรักภักดดีว้ยความรักก็กลายเป็นความจรงิดว้ยการ

รวมเขา้กบัพระองค ์
 

ਜ ਭਤਯ ਜੰਭ ਸੁ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੧॥ 

jo mar jammay so kach nikach. ||1|| 
They who are going through the cycles of birth and death are imperfect  
(spiritually immature) and are not ready to merge with Almighty God. 

พวกเขาทีก่ าลังผา่นวัฏจักรของการเกดิและการตายนัน้ ซึง่พวกเขาเป็นสิง่ทีไ่มส่มบรูณ์ 
(ยังไมบ่รรลนุติภิาวะ) และไมพ่รอ้มทีจ่ะรวมกบัพระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ 

 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok by the First Guru: 
ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 
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ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa vadaa naa-o. 
Great is His greatness, because His Glory is everlasting. 

ความยิง่ใหญค่อืความยิง่ใหญข่องพระองค ์เพราะพระสริขิองพระองคด์ ารงอยูเ่ป็นนติย ์
 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa sach ni-aa-o. 
Great is His greatness, because His justice is True. 

ความยิง่ใหญค่อืความยิง่ใหญข่องพระองคเ์พราะความยตุธิรรมของพระองคเ์ป็นความจรงิ 
 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਤਨਹਚਰ ਥਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa nihchal thaa-o. 
Great is His Greatness, as permanent is His abode. 

ยิง่ใหญย่ิง่ใหญเ่ป็นทีพ่ านักของพระองคท์ีถ่าวร 
 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾਣ ਆਰਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaanai aalaa-o. 
Great is His greatness, as He knows our prayers. 

ยิง่ใหญค่อืความยิง่ใหญข่องพระองคด์งัทีพ่ระองคท์รงทราบค าอธษิฐานของเรา 
 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਫੁਝ ਸਤਬ ਬਾਉ ॥ 

vadee vadi-aa-ee bujhai sabh bhaa-o. 
Great is His glory, as He understands all our emotions. 

ความยิง่ใหญค่อืพระสริยิ ิง่ใหญข่องพระองค ์ขณะทีพ่ระองคท์รงเขา้ใจอารมณ์ของเราทัง้หมด 
 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ੁਤਛ ਨ ਦਾਤਤ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa puchh na daat. 
Great is His greatness, as He gives without being asked. 

ยิง่ใหญค่อืความยิง่ใหญข่องพระองคด์งัทีพ่ระองคป์ระทานโดยไมต่อ้งรอ้งขอ 

 

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਆ ਆਤ ॥ 

vadee vadi-aa-ee jaa aapay aap. 
Great is His glory, as He Himself is all-in-all. 

พระสริยิ ิง่ใหญข่องพระองคใ์นขณะทีพ่ระองคเ์องเป็นองคร์วม 
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ਨਾਨਕ ਕਾਯ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥ 

naanak kaar na kathnee jaa-ay. 
O‘ Nanak, His actions cannot be described. 

พระสริยิ ิง่ใหญข่องพระองคใ์นขณะทีพ่ระองคเ์องเป็นองคร์วม 
 

ਕੀਤਾ ਕਯਣਾ ਸਯਫ ਯਜਾਇ ॥੨॥ 

keetaa karnaa sarab rajaa-ay. ||2|| 
Whatever He has done, or will do, is all by His Own Will. ||2|| 

ไมว่า่พระองคจ์ะท าหรอืจะท าอะไรก็ตามลว้นเป็นไปตามความประสงคข์องพระองคเ์อง || 2 || 
 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok by the Second Guru: 
ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง: 

 
 

ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚ ਕੀ ਹ ਕਠੜੀ ਸਚ ਕਾ ਤਵਤਚ ਵਾਸੁ ॥ 

ih jag sachai kee hai koth-rhee sachay kaa vich vaas. 
This world is the abode of the Eternal God and He dwells in it. 
โลกนีเ้ป็นทีพ่ านักของพระเจา้นรัินดรแ์ละพระองคท์รงสถติอยูใ่นนัน้ 

 

ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਤਭ ਸਭਾਇ ਰ ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਭ ਕਯ ਤਵਣਾਸੁ ॥ 

iknHaa hukam samaa-ay la-ay iknHaa hukmay karay vinaas. 
By His Command, some are merged into Him, and some,  

by His Command, are spiritually destroyed. 
โดยพระบัญชาของพระองคบ์างคนรวมเขา้กบัพระองคแ์ละบางคนถกูท าลายโดยพระบญัชาของ

พระองคท์างวญิญาณ 

 

ਇਕਨ੍ਹਾ ਬਾਣ ਕਤਢ ਰ ਇਕਨ੍ਹਾ ਭਾਇਆ ਤਵਤਚ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

iknHaa bhaanai kadh la-ay iknHaa maa-i-aa vich nivaas. 
Some, by the Pleasure of His Will, are saved from the worldly  

attachments, while others are made to remain absorbed in them. 
บางคนไดรั้บการชว่ยใหร้อดจากการตดิใจในของทางโลก 

โดยความพอพระทัยของพระองคข์ณะทีบ่างคนถกูท าใหจ้มอยูก่บัสิง่เหลา่นี ้
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ਵ ਤਬ ਆਤਿ ਨ ਜਾਈ ਤਜ ਤਕਸ ਆਣ ਯਾਤਸ ॥ 

ayv bhe aakh na jaap-ee je kisai aanay raas. 
No one can say to whom He will put on the right path (who  

will be rescued from drowning in the world-ocean of worldly attachments). 
ไมม่ใีครสามารถพดูไดว้า่พระองคจ์ะวางแนวทางทีถ่กูตอ้งใหก้บัใคร 

(ใครจะไดรั้บการชว่ยเหลอืจากการจมน ้าในมหาสมทุรของการตดิใจกบัสิง่ของทางโลก) 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਿ ਜਾਣੀ ਜਾ ਕਉ ਆਤ ਕਯ ਯਗਾਸੁ ॥੩॥ 

naanak gurmukh jaanee-ai jaa ka-o aap karay pargaas. ||3|| 
O‘ Nanak, only that Guru‘s follower comes to understand this whom He Himself  

enlightens with the Divine knowledge. 
โอนานัก ผูต้ดิตามของ ครุเุทา่นัน้ทีจ่ะเขา้ใจสิง่นีผู้ท้ีพ่ระองคเ์องตรัสรูด้ว้ยความรูจ้ากพระเจา้ 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 2 
เปาร:ี 

 

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਾਇ ਕ ਤਰਤਿ ਨਾਵ ਧਯਭੁ ਫਹਾਤਰਆ ॥ 

naanak jee-a upaa-ay kai likh naavai Dharam bahaali-aa. 
O‘ Nanak, after creating the humans, God installed the judge of  
Righteousness (His Power) to record the account of their deeds. 

โอนานัก หลังจากสรา้งมนุษยแ์ลว้พระเจา้ไดต้ัง้ผูพ้พิากษาแหง่ความชอบธรรม 
(อ านาจของพระองค)์ เพือ่บนัทกึเรือ่งราวการกระท าของพวกเขา 

 

ਥ ਸਚ ਹੀ ਸਤਚ ਤਨਫੜ ਚੁਤਣ ਵਤਿ ਕਢ ਜਜਭਾਤਰਆ ॥ 

othai sachay hee sach nibrhai chun vakh kadhay jajmaali-aa. 
There, the mortals are judged solely on the basis of truth and the truth alone;  

the false (evil doers) are marked out and separated from the true ones. 
ทีน่ั่นมนุษยถ์กูตัดสนิบนพืน้ฐานของความจรงิและความจรงิเพยีงอยา่งเดยีว (ผูท้ าชัว่) 

จอมปลอมถกูท าเครือ่งหมายและแยกออกจากคนทีแ่ทจ้รงิ 
 

ਥਾਉ ਨ ਾਇਤਨ ਕੂਤੜਆਯ ਭੁਹ ਕਾਰ੍ਹ ਦਜਤਕ ਚਾਤਰਆ ॥ 

thaa-o na paa-in koorhi-aar muh kaalHai dojak chaali-aa. 
The false ones find no place in God‘s court and are driven out to suffer in great 

disgrace 
คนเท็จไมม่ทีีย่นืในศาลของพระเจา้และถกูขบัออกไปเพือ่รับความอบัอายขายหนา้อยา่งมาก 
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ਤਯ ਨਾਇ ਯਤ ਸ ਤਜਤਣ ਗ ਹਾਤਯ ਗ ਤਸ ਠਗਣ ਵਾਤਰਆ ॥ 

tayrai naa-ay ratay say jin ga-ay haar ga-ay se thagan vaali-aa. 
Those who are imbued with the love of Your Name go as  

winners from here, while the dishonest lose the game of life. 
ผูท้ีต่ ืน้ตนัใจกบัความรักในชือ่ของพระองค ์

จะไปเป็นผูช้นะจากทีน่ีใ่นขณะทีค่นทีไ่มซ่ือ่สตัยจ์ะแพเ้กมแหง่ชวีติ 
 

ਤਰਤਿ ਨਾਵ ਧਯਭੁ ਫਹਾਤਰਆ ॥੨॥ 

likh naavai Dharam bahaali-aa. ||2|| 
O‘ God, You have appointed the Righteous Judge to record  

the accounts of the deeds of the mortals. 
ขา้แตพ่ระเจา้ 

พระองคท์รงแตง่ตัง้ผูพ้พิากษาทีช่อบธรรมเพือ่บนัทกึเรือ่งราวการกระท าของมนุษยผ์ูรู้ต้าย 

 
ਛੰਤ 

CHHANT 

 
ਹਭ ਭੂਯਿ ਭੁਗਧ ਸਯਣਾਗਤੀ ਤਭਰੁ ਗਤਵੰਦ ਯੰਗਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ham moorakh mugaDh sarnaagatee mil govind rangaa raam raajay. 
O‘ God, please accept us. We, the ignorant fools have come to Your shelter. 

ขา้แตพ่ระเจา้โปรดยอมรับเรา พวกเราคนโงเ่ขลาไดม้ายังทีพั่กพงิของพระองค ์
 

ਗੁਤਯ ੂਯ ਹਤਯ ਾਇਆ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਇਕ ਭੰਗਾ ॥ 

gur poorai har paa-i-aa har bhagat ik mangaa. 
It was through the Perfect Guru that I realized God, and I  

begged from Him only for His loving devotion. 
โดยผา่นปรมาจารยผ์ูส้มบรูณ์แบบทีฉั่นไดต้ระหนักถงึพระเจา้และฉันขอวงิวอนจากพระองคเ์พือ่

ความจงรักภักดดีว้ยความรักของพระองคเ์ทา่นัน้ 
 

ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸਫਤਦ ਤਵਗਾਤਸਆ ਜਤ ਅਨਤ ਤਯੰਗਾ ॥ 

mayraa man tan sabad vigaasi-aa jap anat tarangaa. 
Through the word of the Guru, remembering God, who is like an  

ocean with infinite waves, my mind and body are delighted 
ผา่นค าพดูของปราชญก์ารระลกึถงึพระเจา้ผูท้รงเป็นเหมอืนมหาสมทุรทีม่คีลืน่ไมส่ ิน้สดุจติใจแ

ละรา่งกายของฉันมคีวามสขุ 
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ਤਭਤਰ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਤਯ ਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ॥੩॥ 

mil sant janaa har paa-i-aa naanak satsangaa. ||3|| 
O‘ Nanak, I have realized God by associating with  

His devotees (saints) in holy congrigation. 
โอนานักฉันไดต้ระหนักถงึพระเจา้โดยการเชือ่มโยงกบัผูศ้รัทธา (วสิทุธชิน) 

ของพระองคใ์นชมุชนอนัศกัดิส์ทิธิ ์

 
ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥                                                                                                                                                                                     

salok mehlaa 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Salok, by the First Guru: 

 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਨਾਦ ਤਵਸਭਾਦੁ ਵਦ ॥ 

vismaad naad vismaad vayd. 
Amazing are the many sound currents, amazing  

are the many religious scriptures. 
ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจคอืกระแสเสยีงมากมายทีน่่าทึง่คอืพระคมัภรีท์างศาสนามากมาย 

 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਜੀਅ ਤਵਸਭਾਦੁ ਬਦ ॥ 

vismaad jee-a vismaad bhayd. 
Wonderful are the beings, wonderful are  

the many secrets of these beings. 
สิง่มชีวีติทีย่อดเยีย่มคอืความลับมากมายของสิง่มชีวีติเหลา่นี้ 

 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਯੂ ਤਵਸਭਾਦੁ ਯੰਗ ॥ 

vismaad roop vismaad rang. 
Amazing are the many forms and many colors of these beings. 

สิง่มชีวีติเหลา่นีม้หีลายรปูแบบและหลายส ี
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਨਾਗ ਤਪਯਤਹ ਜੰਤ ॥ 

vismaad naagay fireh jant. 
I am in a state of amazement watching so 
 many creatures wandering around naked. 

ฉันรูส้กึประหลาดใจทีไ่ดด้สู ิง่มชีวีติมากมายทีเ่ดนิไปมาในสภาพเปลอืยเปลา่ 
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ਤਵਸਭਾਦੁ ਉਣੁ ਤਵਸਭਾਦੁ ਾਣੀ ॥ 

vismaad pa-un vismaad paanee. 
I am wonderstruck observing the wind and the water 

ฉันรูส้กึประหลาดใจทีส่งัเกตเห็นลมและน ้า 
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਅਗਨੀ ਿਡਤਹ ਤਵਡਾਣੀ ॥ 

vismaad agnee khaydeh vidaanee. 
It is amazing, how the fire is displaying its own astonishing plays. 

มันน่าทึง่มากทีไ่ฟก าลังแสดงอยา่งน่าอศัจรรย ์
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਧਯਤੀ ਤਵਸਭਾਦੁ ਿਾਣੀ ॥ 

vismaad Dhartee vismaad khaanee. 
I am astonished looking at the earth sustaining the creatures from all sources of 

life. 
ฉันประหลาดใจทีไ่ดเ้ห็นโลกทีม่สี ิง่มชีวีติจากทกุแหลง่ทีม่าของชวีติ 

 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਸਾਤਦ ਰਗਤਹ ਯਾਣੀ ॥ 

vismaad saad lageh paraanee. 
It is amazing how the mortals are involved in the enjoyment of Your bounties. 

มันน่าทึง่มากทีม่นุษยม์สีว่นรว่มในการไดรั้บรางวัลของพระองค ์

 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਸੰਜਗੁ ਤਵਸਭਾਦੁ ਤਵਜਗੁ ॥ 

vismaad sanjog vismaad vijog. 
Astonishing is the process through which people are being united or separated 

ทีน่่าอศัจรรยค์อืกระบวนการทีผู่ค้นรวมกนัเป็นหนึง่เดยีวหรอืแยกออกจากกนั 

 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਬੁਿ ਤਵਸਭਾਦੁ ਬਗੁ ॥ 

vismaad bhukh vismaad bhog. 
O‘ God, it is amazing to see that somewhere there is so much  
hunger and at other places things are being enjoyed in plenty. 

โอพระเจา้เป็นทีน่่าอศัจรรยท์ีเ่ห็นวา่ทีไ่หนสกัแหง่มคีวามหวิโหยมากและในทีอ่ืน่ ๆ 
ก็มคีวามสขุมากมาย 
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ਤਵਸਭਾਦੁ ਤਸਪਤਤ ਤਵਸਭਾਦੁ ਸਾਰਾਹ ॥ 

vismaad sifat vismaad saalaah. 
It is amazing to see that somewhere that You,  
the  Creator, is being praised and eulogized, 

เป็นทีน่่าอศัจรรยท์ีไ่ดเ้ห็นวา่มบีางแหง่ทีพ่ระองคผ์ูส้รา้งไดรั้บการยกยอ่งและยกยอ่ง 
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਉਝੜ ਤਵਸਭਾਦੁ ਯਾਹ ॥ 

vismaad ujharh vismaad raah. 
It is just astonishing to see that somewhere there is  

wilderness and at other places there are nicely laid out paths. 
เป็นเรือ่งน่าประหลาดใจทีเ่ห็นวา่ทีไ่หนสกัแหง่เป็นป่ารกและทีอ่ืน่ ๆ 

มเีสน้ทางทีจั่ดวางไวอ้ยา่งสวยงาม 
 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਨੇੜ ਤਵਸਭਾਦੁ ਦੂਤਯ ॥ 

vismaad nayrhai vismaad door. 
It is amazing that some say You are near; others say You are far off, 
เป็นทีน่่าอศัจรรยท์ีบ่างคนบอกวา่ พระองคอ์ยูใ่กล ้คนอืน่บอกวา่พระองคอ์ยูไ่กล 

 

ਤਵਸਭਾਦੁ ਦਿ ਹਾਜਯਾ ਹਜੂਤਯ ॥ 

vismaad daykhai haajraa hajoor. 
It is amazing that some see You right besides them (pervading everywhere). 

เป็นทีน่่าอศัจรรยท์ีม่บีางคนเห็นพระองคอ์ยูข่า้ง ๆ พวกเขา (แผซ่า่นไปทกุที)่ 
 

ਵਤਿ ਤਵਡਾਣੁ ਯਤਹਆ ਤਵਸਭਾਦੁ ॥ 

vaykh vidaan rahi-aa vismaad. 
Beholding these wonders, I am wonder-struck. 
เมือ่เห็นสิง่มหศัจรรยเ์หลา่นีฉั้นก็รูส้กึประหลาดใจ 

 

ਨਾਨਕ ਫੁਝਣੁ ੂਯ ਬਾਤਗ ॥੧॥ 

naanak bujhan poorai bhaag. ||1|| 
O‘ Nanak, those who understand these astounding  
wonders of Yours are blessed with perfect destiny. 

โอ นานัก ผูท้ีเ่ขา้ใจความมหศัจรรยท์ีน่่าอศัจรรยข์องพระองค ์
เหลา่นีจ้ะไดรั้บพรจากโชคชะตาทีส่มบรูณ์แบบยิง่ 
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ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 
ซาลอ๊ค โดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਤਦਸ ਕੁਦਯਤਤ ਸੁਣੀ ਕੁਦਯਤਤ ਬਉ ਸੁਿ ਸਾਯੁ ॥ 

kudrat disai kudrat sunee-ai kudrat bha-o sukh saar. 
Whatever is seen, or whatever is heard in the nature is all the wonder of Your 

power. The revered fear of Yours which is the essence of peace, is all Your play. 
สิง่ทีเ่ห็นหรอืสิง่ใดก็ตามทีไ่ดย้นิในธรรมชาตลิว้นเป็นความอศัจรรยข์องพลังของพระองค ์

ความกลัวทีเ่คารพนับถอืของพระองค ์
ซึง่เป็นแกน่แทข้องความสงบคอืแผนการณ์ของพระองคท์ัง้หมด 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਾਤਾਰੀ ਆਕਾਸੀ ਕਦੁਯਤਤ ਸਯਫ ਆਕਾਯੁ ॥ 

kudrat paataalee aakaasee kudrat sarab aakaar. 
It is Your power, which is being displayed in the nether  
worlds and the skies, and all the forms of the universe. 

มันคอืพลังของพระองค ์ซึง่ปรากฏอยูใ่นโลกเบือ้งลา่งและทอ้งฟ้าและทกุรปูแบบของจักรวาล 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਵਦ ੁਯਾਣ ਕਤਫਾ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਵੀਚਾਯੁ ॥ 

kudrat vayd puraan kataybaa kudrat sarab veechaar. 
The vedas, the puranas, the semitic books and the thoughts  

expressed in these, have been possible by Your power. 
เวดาส ปรูานา 

หนังสอืเซมติกิและความคดิทีแ่สดงออกมาเหลา่นีเ้ป็นไปไดโ้ดยอ านาจของพระองค ์
 

ਕੁਦਯਤਤ ਿਾਣਾ ੀਣਾ ਨ੍ਹਣੁ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਤਆਯੁ ॥ 

kudrat khaanaa peenaa painHan kudrat sarab pi-aar. 
It is Your underlying energy, which is working behind the phenomena of  
eating, drinking, dressing up and the feeling of love in the living beings. 

เป็นพลังงานพืน้ฐานของพระองค ์
ซึง่ท างานอยูเ่บือ้งหลังปรากฏการณ์การกนิการดืม่การแตง่ตวัและความรูส้กึรักในสิง่มชีวีติ 

 

ਕੁਦਯਤਤ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਯੰਗੀ ਕੁਦਯਤਤ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥ 

kudrat jaatee jinsee rangee kudrat jee-a jahaan. 
By Your Power come the species of all kinds and colors; by  

Your Power the living beings of the world exist. 
โดยพลังของพระองค ์มาในทกุชนดิและทกุส ีโดยพลังของพระองค ์สิง่มชีวีติในโลกด ารงอยู ่
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ਕੁਦਯਤਤ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਯਤਤ ਫਦੀਆ ਕੁਦਯਤਤ ਭਾਨੁ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

kudrat naykee-aa kudrat badee-aa kudrat maan abhimaan. 
Even all the virtues, the evils, the honors and dishonors  

are happening as per Your power and will. 
แมแ้ตค่ณุธรรมความชัว่รา้ย เกยีรตยิศ 

และความเสือ่มเสยีทัง้หมดก็เกดิขึน้ตามอ านาจและความประสงคข์องพระองค ์

 

ਕੁਦਯਤਤ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯੁ ਕੁਦਯਤਤ ਧਯਤੀ ਿਾਕੁ ॥ 

kudrat pa-un paanee baisantar kudrat Dhartee khaak. 
By Your Power wind, water and fire exist; by Your Power earth and dust exist. 
ลมน ้าและไฟมอียูโ่ดยอ านาจของพระองค ์โดยพลังของพระองค ์แผน่ดนิและฝุ่ น ด ารงอยู ่

 

ਸਬ ਤਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਤੰੂ ਕਾਤਦਯੁ ਕਯਤਾ ਾਕੀ ਨਾਈ ਾਕੁ ॥ 

sabh tayree kudrat tooN kaadir kartaa paakee naa-ee paak. 
O‘ God, everything is in Your Power, You are the all-powerful  

Creator. Your Name is the Holiest of the Holy. 
โอพระเจา้ ทกุสิง่อยูใ่นอ านาจของพระองค ์ พระองคค์อืผูส้รา้งทีท่รงพลังทัง้หมด 

ชือ่ของพระองคเ์ป็นทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุแหง่ความศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਅੰਦਤਯ ਵਿ ਵਯਤ ਤਾਕ ਤਾਕੁ ॥੨॥ 

naanak hukmai andar vaykhai vartai taako taak. ||2|| 
O‘ Nanak, He cherishes the creation by His command,  

and pervades everywhere all by Himself. 
โอนานัก 

ทา่นไดห้ลอ่เลีย้งการสรา้งตามพระบญัชาของพระองคแ์ละแผข่ยายไปทกุหนทกุแหง่ดว้ยพระอ
งคเ์อง 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 3 
เปาร:ี 3 

 

ਆੀਨ੍ਹ ਬਗ ਬਤਗ ਕ ਹਇ ਬਸਭਤੜ ਬਉਯੁ ਤਸਧਾਇਆ ॥ 

aapeenHai bhog bhog kai ho-ay bhasmarh bha-ur siDhaa-i-aa. 
After living through the pains and pleasures of life, mortal‘s 

 body is reduced to a pile of dust and the soul departs. 
หลังจากผา่นความเจ็บปวดและความสขุในชวีติรา่งกายของมรรตยัก็ลดลงเหลอืเพยีงกองฝุ่ นแล

ะวญิญาณก็จากไป 
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ਵਡਾ ਹਆ ਦੁਨੀਦਾਯੁ ਗਤਰ ਸੰਗਰੁ ਘਤਤ ਚਰਾਇਆ ॥ 

vadaa ho-aa duneedaar gal sangal ghat chalaa-i-aa. 
When a person entangled in worldly affairs dies, he is led  
away to the court of the righteous Judge like a criminal. 

เมือ่คนทียุ่ง่เกีย่วกบัเรือ่งทางโลกเสยีชวีติไป 
เขาจะถกูน าตวัไปยังศาลของผูพ้พิากษาทีช่อบธรรมเหมอืนอาชญากร 

 

ਅਗ ਕਯਣੀ ਕੀਯਤਤ ਵਾਚੀ ਫਤਹ ਰਿਾ ਕਤਯ ਸਭਝਾਇਆ ॥ 

agai karnee keerat vaachee-ai bahi laykhaa kar samjhaa-i-aa. 
There, the account of his good and bad deeds is thoroughly explained to him. 

ทีน่ั่นมกีารอธบิายเรือ่งราวการกระท าดแีละไมด่ขีองเขาใหเ้ขาฟังอยา่งละเอยีด 
 

ਥਾਉ ਨ ਹਵੀ ਉਦੀਈ ਹੁਤਣ ਸੁਣੀ ਤਕਆ ਯੂਆਇਆ ॥ 

thaa-o na hovee pa-udee-ee hun sunee-ai ki-aa roo-aa-i-aa. 
 

While receiving severe punishment for his evil deeds, he finds no place to hide and 
no one hears his cries of pain. 

ในขณะทีไ่ดรั้บการลงโทษอยา่งรนุแรงส าหรับการกระท าทีช่ัว่รา้ยของเขา 
เขาไมพ่บทีซ่อ่นและไมม่ใีครไดย้นิเสยีงรอ้งแหง่ความเจ็บปวดของเขา 

 

ਭਤਨ ਅੰਧ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ 

man anDhai janam gavaa-i-aa. ||3|| 
Due to the ignorance, he has wasted the precious human life in vain 

เนือ่งจากความไมรู่ ้เขาจงึท าใหช้วีติมนุษยอ์นัมคีา่ตอ้งสญูเปลา่ไปโดยเปลา่ประโยชน ์

 
ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਦੀਨ ਦਇਆਰ ਸੁਤਣ ਫਨਤੀ ਹਤਯ ਰਬ ਹਤਯ ਯਾਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

deen da-i-aal sun bayntee har parabh har raa-i-aa raam raajay. 
O‘ God, the merciful Master of the meek, please listen to my prayer. 

ขา้แตพ่ระเจา้ผูเ้มตตาผูอ้อ่นโยนโปรดฟังค าอธษิฐานของฉัน 
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ਹਉ ਭਾਗਉ ਸਯਤਣ ਹਤਯ ਨਾਭ ਕੀ ਹਤਯ ਹਤਯ ਭੁਤਿ ਾਇਆ ॥ 

ha-o maaga-o saran har naam kee har har mukh paa-i-aa. 
O‘ God, I seek the refuge of Your Name. If You  

bestow Your grace, only then I can utter Your Name. 
ขา้แตพ่ระเจา้ ขา้ขอลีภ้ัยภายใตพ้ระนามของพระองค ์หากพระองคม์อบพระคณุของพระองค ์

ฉันก็สามารถเปลง่ชือ่ของพระองคไ์ด ้
 

ਬਗਤਤ ਵਛਰੁ ਹਤਯ ਤਫਯਦੁ ਹ ਹਤਯ ਰਾਜ ਯਿਾਇਆ ॥ 

bhagat vachhal har birad hai har laaj rakhaa-i-aa. 
It is God‘s nature that He loves His devotees and saves their honor. 

เป็นธรรมชาตขิองพระเจา้ทีพ่ระองคท์รงรักสาวกของพระองคแ์ละรักษาเกยีรตขิองพวกเขา 
 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਯਣਾਗਤੀ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾਇਆ ॥੪॥੮॥੧੫॥ 

jan naanak sarnaagatee har naam taraa-i-aa. ||4||8||15|| 
O‘ God, Your servant Nanak has come to Your sanctuary, please unite  

me with Your Name and help me swim across the worldly ocean of vices. 
โอพระเจา้ 

นานักผูรั้บใชข้องพระองคม์าถงึสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องคณุโปรดรวมฉันดว้ยชือ่ของคณุและชว่ยฉั
นวา่ยน ้าขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยของโลก 

 
ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 
ซาลอ๊ค โดยครุอุงคท์ีห่นึง่ : 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਵਣੁ ਵਹ ਸਦਵਾਉ ॥ 

bhai vich pavan vahai sadvaa-o. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that 

 the wind keeps blowing forever. 
อยูใ่นความย าเกรงพระเจา้ (ภายใตธ้รรมบัญญัตขิองพระเจา้) วา่ลมจะพัดตลอดไป 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਚਰਤਹ ਰਿ ਦਯੀਆਉ ॥ 

bhai vich chaleh lakh daree-aa-o. 
It is in the fear of God (under the Divine Law),  

that thousands of rivers are flowing. 
อยูใ่นความย าเกรงพระเจา้ (ภายใตธ้รรมบัญญัตขิองพระเจา้) 

ทีซ่ ึง่แมน่ ้าหลายพันสายไหลผา่นอยู ่



29 
 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਅਗਤਨ ਕਢ ਵਗਾਤਯ ॥ 

bhai vich agan kadhai vaygaar. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that fire  

is performing the assigned tasks. 
อยูใ่นความย าเกรงพระเจา้ (ภายใตธ้รรมบัญญัตขิองพระเจา้) 

ไฟนัน้ก าลังปฏบิตัภิารกจิทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਧਯਤੀ ਦਫੀ ਬਾਤਯ ॥ 

bhai vich Dhartee dabee bhaar. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that the earth  

is buried under the load of everything on earth. 
อยูใ่นความย าเกรงพระเจา้ (ภายใตธ้รรมบัญญัตขิองพระเจา้) 

แผน่ดนิโลกถกูฝังไวภ้ายใตภ้าระของทกุสิง่บนโลก 
 

ਬ ਤਵਤਚ ਇੰਦੁ ਤਪਯ ਤਸਯ ਬਾਤਯ ॥ 

bhai vich ind firai sir bhaar. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that king Indra (the god of rain) in 

the form of clouds is hanging upside down as if walking on its head . 
อยูใ่นความย าเกรงพระเจา้ (ภายใตธ้รรมบัญญัตขิองพระเจา้) กษัตรยิอ์นิดรา (เทพเจา้แหง่ฝน) 

ในรปูแบบของเมฆนัน้หอ้ยหวัลงราวกบัวา่เดนิอยูบ่นหวัของมัน 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਯਾਜਾ ਧਯਭ ਦੁਆਯੁ ॥ 

bhai vich raajaa Dharam du-aar. 
It is in the fear of God that the Righteous Judge of Dharma  

stands at His door-step (working under His Divine law). 
ดว้ยความย าเกรงพระเจา้ผูพ้พิากษาทีช่อบธรรมของธรรมยนือยูท่ีบ่นัไดประตขูองพระองค ์

(ท างานภายใตก้ฎอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค)์ 

ਬ ਤਵਤਚ ਸੂਯਜੁ ਬ ਤਵਤਚ ਚੰਦੁ ॥      ਕਹ ਕਯੜੀ ਚਰਤ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

bhai vich sooraj bhai vich chand. koh karorhee chalat na ant. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that the sun and the  
moon move millions of miles and there is no end to their movement. 

อยูใ่นความย าเกรงพระเจา้(ภายใตก้ฎของพระเจา้)ดวงอาทติยแ์ละดวงจันทรเ์คลือ่นทีไ่ปหลาย
ลา้นไมลแ์ละการเคลือ่นไหวของพวกมันไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
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ਬ ਤਵਤਚ ਤਸਧ ਫੁਧ ਸੁਯ ਨਾਥ ॥ 

bhai vich siDh buDh sur naath. 
Even the Siddhas (men of miracles), the Buddhas( men of wisdom), the  

demi-gods and the Yogis,  all live in the fear of God (under His command) 
แมแ้ตส่ทิธาส (บรุษุแหง่ปาฏหิารยิ)์ พทุธทาส (บรุษุแหง่ปัญญา) 

เทพเดมแีละโยคตีา่งก็อยูใ่นความย าเกรงพระเจา้ (ภายใตค้ าสัง่ของพระองค)์ 
 

ਬ ਤਵਤਚ ਆਡਾਣ ਆਕਾਸ ॥ 

bhai vich aadaanay aakaas. 
It is in the fear of God (under the Divine Law),  

that the sky is stretched over the earth 
อยูใ่นความย าเกรงพระเจา้ (ภายใตธ้รรมบัญญัตขิองพระเจา้) คอืทอ้งฟ้าแผป่กคลมุโลก 

 

ਬ ਤਵਤਚ ਜਧ ਭਹਾਫਰ ਸੂਯ ॥ 

bhai vich joDh mahaabal soor. 
The warriors and the most powerful heroes are also in  

the fear of God (under His will) 
นักรบและวรีบรุษุทีท่รงพลังทีส่ดุก็อยูใ่นความย าเกรงพระเจา้ 

(ภายใตพ้ระประสงคข์องพระองค)์ 
 

ਬ ਤਵਤਚ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ੂਯ ॥ 

bhai vich aavahi jaaveh poor. 
It is in the fear of God (under the Divine Law), that multitudes  

of humans and creatures take birth and die. 
อยูใ่นความย าเกรงพระเจา้ (ภายใตธ้รรมบัญญัตขิองพระเจา้) 

มนุษยแ์ละสิง่มชีวีติจ านวนมากพากนัเกดิและตาย 

 

ਸਗਤਰਆ ਬਉ ਤਰਤਿਆ ਤਸਤਯ ਰਿੁ ॥ 

sagli-aa bha-o likhi-aa sir laykh. 
It is written for the entire creation to remain under  

the fear of God (under the divine law). 
มกีารเขยีนไวเ้พือ่ใหส้ ิง่สรา้งทัง้หมดอยูภ่ายใตค้วามย าเกรงพระเจา้ (ภายใตก้ฎของพระเจา้) 
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ਨਾਨਕ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਸਚੁ ਕੁ ॥੧॥ 

naanak nirbha-o nirankaar sach ayk. ||1|| 
O‘ Nanak, only the eternal and formless God is  

without any fear (without any limitation). 
โอนานัก มเีพยีงพระเจา้นรัินดรแ์ละไรร้ปูแบบเทา่นัน้ทีป่ราศจากความกลัวใด ๆ (โดยไมม่ขีอ้ 

จ ากดั ) 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, the First Guru: 
ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 

 

ਨਾਨਕ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਹਤਯ ਕਤ ਯਾਭ ਯਵਾਰ ॥ 

naanak nirbha-o nirankaar hor kaytay raam ravaal. 
O‘ Nanak, it is only the formless God alone who is fearless (without limitations);  

myriads of other gods like lord Rama are insignificant before Him. 
โอนานัก เป็นเพยีงพระเจา้ทีไ่รร้ปูแบบเพยีงผูเ้ดยีวทีก่ลา้หาญ (โดยไมม่ขีอ้จ ากดั ) พระเจา้อืน่ 

ๆ นับไมถ่ว้น เชน่ พระรามไมม่คีวามส าคญัตอ่หนา้พระองค ์

 
ਕਤੀਆ ਕੰਨ੍ਹ ਕਹਾਣੀਆ ਕਤ ਫਦ ਫੀਚਾਯ ॥ 

kaytee-aa kanH kahaanee-aa kaytay bayd beechaar. 
There are so many stories about lord Krishna, so many who reflect over the Vedas. 

มเีรือ่งราวมากมายเกีย่วกบั พระกฤษณะ คนมากมายทีส่ะทอ้นถงึเรือ่งราวในพระเวท 
 

ਕਤ ਨਚਤਹ ਭੰਗਤ ਤਗਤੜ ਭੁਤੜ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥ 

kaytay nacheh mangtay girh murh pooreh taal. 
Many act as beggars who dance around and around to the beat of drums. 

หลายคนท าตวัเป็นขอทานทีเ่ตน้ไปรอบ ๆ ตามจังหวะกลอง 
 

ਫਾਜਾਯੀ ਫਾਜਾਯ ਭਤਹ ਆਇ ਕਢਤਹ ਫਾਜਾਯ ॥ 

baajaaree baajaar meh aa-ay kadheh baajaar. 
Many of these performers come to the marketplaces and perform their shows. 

นักแสดงเหลา่นีจ้ านวนมากมาทีต่ลาดและท าการแสดงของพวกเขา 
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ਗਾਵਤਹ ਯਾਜ ਯਾਣੀਆ ਫਰਤਹ ਆਰ ਤਾਰ ॥ 

gaavahi raajay raanee-aa boleh aal pataal 
.Acting as kings and queens, they sing about their tails and narrate irrelevant 

stories. 
พวกเขาท าหนา้ทีเ่ป็นราชาและราชนิพีวกเขารอ้งเพลงเกีย่วกบัหางของพวกเขาและเลา่เรือ่งรา

วทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 
 

ਰਿ ਟਤਕਆ ਕ ਭੁੰ ਦੜ ਰਿ ਟਤਕਆ ਕ ਹਾਯ ॥ 

lakh taki-aa kay mund-rhay lakh taki-aa kay haar. 
They talk about the expensive earrings and necklaces of the kings  

and queens, costing hundreds of thousands of rupees. 
พวกเขาพดูถงึตา่งหแูละสรอ้ยคอราคาแพงของกษัตรยิแ์ละราชนิซี ึง่มรีาคาหลายแสนรปีู 

 

ਤਜਤੁ ਤਤਨ ਾਈਅਤਹ ਨਾਨਕਾ ਸ ਤਨ ਹਵਤਹ ਛਾਯ ॥ 

jit tan paa-ee-ah naankaa say tan hoveh chhaar. 
O‘ Nanak, they don't realize that the bodies on which these necklaces and earrings 

are worn, will ultimately turn into ashes. 
โอนานัก พวกเขาไมรู่เ้ลยวา่รา่งกายทีส่วมสรอ้ยคอและตา่งหเูหลา่นีจ้ะกลายเป็นขีเ้ถา้ในทีส่ดุ 

 

ਤਗਆਨੁ ਨ ਗਰੀਈ ਢੂਢੀ ਕਥਨਾ ਕਯੜਾ ਸਾਯ ੁ॥ 

gi-aan na galee-ee dhoodhee-ai kathnaa karrhaa saar. 
Divine wisdom cannot be obtained through mere words. To explain how to obtain 

divine knowledge is extremely difficult like chewing steel. 

ไมส่ามารถหาไดจ้ากการพดูเพยีงอยา่งเดยีว (เชน่ 
การบรรยายเรือ่งราวของกษัตรยิแ์ละราชนิ)ี 

การจะอธบิายวธิกีารไดรั้บความรูจ้ากพระเจา้นัน้ยากมาก 
เชน่เดยีวกบัการเคีย้วเหล็ก 

 

ਕਯਤਭ ਤਭਰ ਤਾ ਾਈ ਹਯ ਤਹਕਭਤਤ ਹੁਕਭੁ ਿੁਆਯੁ ॥੨॥ 

karam milai taa paa-ee-ai hor hikmat hukam khu-aar. ||2|| 
It is only by the Grace of God that the Divine wisdom is obtained; all other efforts 

and commands lead to nothing but frustration. 

เป็นเพยีงพระคณุของพระเจา้เทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บปัญญาจากพระเจา้ 
ความพยายามและค าสัง่อืน่ ๆ ทัง้หมดน าไปสูค่วามยุง่ยาก 



33 
 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 4 

 

ਨਦਤਯ ਕਯਤਹ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਨਦਯੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ਾਇਆ ॥ 

nadar karahi jay aapnee taa nadree satgur paa-i-aa. 
O‘ God, only when You cast Your Glance Of Grace, then by  

Your Grace one meets the true Guru. 

โอพระเจา้ก็ตอ่เมือ่คณุรา่ยเสีย้วหนึง่ของพระพรของพระองค ์
แลว้คณุจะพบกบัครุทุีแ่ทจ้รงิโดยพระคณุ 

 

ਹੁ ਜੀਉ ਫਹੁਤ ਜਨਭ ਬਯੰਤਭਆ ਤਾ ਸਤਤਗੁਤਯ ਸਫਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

ayhu jee-o bahutay janam bharammi-aa taa satgur sabad sunaa-i-aa. 
This soul wandered through many births, until the  

True Guru uttered to him the Divine Word. 

วญิญาณดวงนีเ้รร่อ่นไปตามการเกดิมากมายจนกระท่ังครุทุีแ่ทจ้รงิกลา่วค าศกัดิส์ทิ
ธิแ์กเ่ขา 

 

ਸਤਤਗੁਯ ਜਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕ ਨਹੀ ਸਤਬ ਸੁਤਣਅਹੁ ਰਕ ਸਫਾਇਆ ॥ 

satgur jayvad daataa ko nahee sabh suni-ahu lok sabaa-i-aa. 
O‘ all people listen carefully, there is no benefactor as great as the true Guru. 

โอ ทกุคนตัง้ใจฟังไมม่ผีูม้พีระคณุทีย่ ิง่ใหญเ่ทา่ครุทุีแ่ทจ้รงิ 
 

ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚੁ ਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹੀ ਤਵਚਹੁ ਆੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

satgur mili-ai sach paa-i-aa jinHee vichahu aap gavaa-i-aa. 
Those, who have shed their self-conceit from within, have  

realized God upon meeting the true Guru. 

บรรดาผูท้ีส่ลัดความคดิในตนเองออกจากภายในไดต้ระหนักถงึพระเจา้เมือ่ไดพ้บกั
บครุทุีแ่ทจ้รงิ 

 

ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚੁ ਫੁਝਾਇਆ ॥੪॥ 

jin sacho sach bujhaa-i-aa. ||4|| 
Only the true Guru reveals the truth about the Eternal God. 

มเีพยีงครุทุีแ่ทจ้รงิเทา่นัน้ทีเ่ปิดเผยความจรงิเกีย่วกบัพระเจา้นรัินดร ์
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ਛੰਤ 

CHHANT 

 
ਗੁਯਭੁਤਿ ਢੂੰ ਤਢ ਢੂਢਤਦਆ ਹਤਯ ਸਜਣੁ ਰਧਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gurmukh dhoondh dhoodhaydi-aa har sajan laDhaa raam raajay. 
After searching and seeking God through the Guru,  

I have found my friend, God, within myself. 
หลังจากคน้หาและแสวงหาพระเจา้ผา่นทางครุ ุ
ฉันไดพ้บเพือ่นของฉันพระเจา้ในตัวฉันเอง 

 

ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕਟ ਗੜ ਤਵਤਚ ਹਤਯ ਹਤਯ ਤਸਧਾ ॥ 

kanchan kaa-i-aa kot garh vich har har siDhaa. 
It feels as if my body has become like a golden fortress and  

God has become manifest in it by Guru's grace. 
รูส้กึราวกบัวา่รา่งกายของฉันกลายเป็นเหมอืนป้อมปราการสทีองและพระเจา้ไดส้ า

แดงออกมาโดยพระคณุของครุ ุ
 

ਹਤਯ ਹਤਯ ਹੀਯਾ ਯਤਨੁ ਹ ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਤਵਧਾ ॥ 

har har heeraa ratan hai mayraa man tan viDhaa. 
I find that God's Name is precious like a jewel or a diamond that has 

pierced my mind and body (and made me a soft hearted person). 
ฉันพบวา่พระนามของพระเจา้มคีา่เหมอืนอญัมณีหรอืเพชรทีท่ ิม่แทงจติใจและรา่งก

ายของฉัน (และท าใหฉั้นเป็นคนใจออ่น) 
 

ਧੁਤਯ ਬਾਗ ਵਡ ਹਤਯ ਾਇਆ ਨਾਨਕ ਯਤਸ ਗੁਧਾ ॥੧॥ 

Dhur bhaag vaday har paa-i-aa naanak ras gudhaa. ||1|| 
O‘ Nanak, due to pre-ordained good fortune, I have realized  

God and I am saturated with the relish of God‘s Name 
โอนานัก เนือ่งจากความโชคดกีอ่นหนา้ 

ฉันไดต้ระหนักถงึพระเจา้และฉันรูส้กึอิม่เอมใจกบัพระนามของพระเจา้ 
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ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥                                                                                                                                                                                                                 

salok mehlaa 1.                                                                                                                                                                                                                                       
Shalok, by the First Guru: 
1.ซาลอ๊ค โดยครุอุงคท์ีห่นึง่ 

 

ਘੜੀਆ ਸਬ ਗੀਆ ਹਯ ਕੰਨ੍ਹ ਗਾਰ ॥                                                                                                                       

gharhee-aa sabhay gopee-aa pahar kanH gopaal. 
Using the analogy of the legend of the plays of lord Krishna, Guu ji says: 
this world is like a play of God in which all the Gharian (hours) are like 
the Gopis (milkmaids) of lord Krishna  and all the Pehrs (time period of 

three hours) are like Krishnas. 
จอูจู ิ(Guuji) กลา่ววา่การใชก้ารเปรยีบเทยีบต านานบทละครของพระกฤษณะ จอูจู ิ
(Guuji) กลา่ววา่: โลกนีเ้ป็นเหมอืนบทละครของพระเจา้ที ่Gharian (ชัว่โมง) 
ทัง้หมดเป็นเหมอืน Gopis (milkmaids) ของ พระกฤษณะ และเพหส์ (Pehrs) 

ทัง้หมด (ชว่งเวลาของ สามชัว่โมง) เป็นเหมอืนกฤษณะ 
 

ਗਹਣ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯੁ ਚੰਦੁ ਸੂਯਜੁ ਅਵਤਾਯ ॥ 

gahnay pa-un paanee baisantar chand sooraj avtaar. 
The air, water and fire are like the ornaments worn by the Gopis;  

the sun and moon are like two incarnations. 
อากาศน ้าและไฟเปรยีบเสมอืนเครือ่งประดบัทีช่าวโกปิสสวมใส ่

ดวงอาทติยแ์ละดวงจันทรเ์ปรยีบเสมอืนสองภพชาต ิ
 

ਸਗਰੀ ਧਯਤੀ ਭਾਰੁ ਧਨੁ ਵਯਤਤਣ ਸਯਫ ਜੰਜਾਰ ॥                                                                                                          

saglee Dhartee maal Dhan vartan sarab janjaal. 
The entire earth is like material goods needed for the play and the 
worldly entanglements are like the supplies for staging this play. 

โลกทัง้ใบเปรยีบเสมอืนสนิคา้วตัถทุีจ่ าเป็นส าหรับการเลน่และสิง่ทียุ่ง่เหยงิทางโลก
ก็เหมอืนอปุกรณส์ าหรับการแสดงละครเรือ่งนี ้
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ਨਾਨਕ ਭੁਸ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਿਾਇ ਗਇਆ ਜਭਕਾਰੁ ॥੧॥ 

naanak musai gi-aan vihoonee khaa-ay ga-i-aa jamkaal. ||1|| 
O‘ Nanak, without the divine knowledge, the entire humanity is  

being deceived and consumed by the demon of death. 
โอนานักหากปราศจากความรูจ้ากพระเจา้มนุษยชาต ิ

ทัง้มวลก าลังถกูปีศาจแหง่ความตายหลอกลวงและบรโิภค 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 
ซาลอ๊ค โดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 

 

ਵਾਇਤਨ ਚਰ ਨਚਤਨ ਗੁਯ ॥ 

vaa-in chaylay nachan gur. 
In this play of God, the disciples play the music and their gurus dance. 
ในบทละครของพระเจา้นีส้าวกจะเลน่ดนตรแีละการเตน้ร าแบบกรูขูองพวกเขา 

 

ਯ ਹਰਾਇਤਨ ਪਯਤਨ੍ਹ ਤਸਯ ॥ 

pair halaa-in fayrniH sir. 
While dancing, they kick around their feet and turn around their heads. 

ขณะเตน้ร าพวกเขาเตะรอบเทา้และหนัศรีษะไปรอบ ๆ 

 

ਉਤਡ ਉਤਡ ਯਾਵਾ ਝਾਟ ਾਇ ॥ 

ud ud raavaa jhaatai paa-ay. 
The dust flies and falls upon their heads. 

ฝุ่ นปลวิและตกบนศรีษะของพวกเขา 
 

ਵਿ ਰਕੁ ਹਸ ਘਤਯ ਜਾਇ ॥ 

vaykhai lok hasai ghar jaa-ay. 
Beholding them in this condition, people laugh and then go back to their 

homes. 
เมือ่เห็นพวกเขาในสภาพนีผู้ค้นก็หัวเราะแลว้กลับไปทีบ่า้นของพวกเขา 
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ਯਟੀਆ ਕਾਯਤਣ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥ 

rotee-aa kaaran pooreh taal. 
(The players do not enact these shows to impart any  

wisdom to the audience), they are just dancing to earn their living. 
(ผูเ้ลน่ไมไ่ดต้ตีราการแสดงเหลา่นีเ้พือ่ใหภ้มูปัิญญาแกผู่ช้ม) 

พวกเขาแคเ่ตน้ร าเพือ่หาเลีย้งชพี 
 

ਆੁ ਛਾੜਤਹ ਧਯਤੀ ਨਾਤਰ ॥ 

aap pachhaarheh Dhartee naal. 
They throw themselves upon the ground. 

พวกเขาโยนตัวพวกเขาลงไปบนพืน้นัน้ 
 

ਗਾਵਤਨ ਗੀਆ ਗਾਵਤਨ ਕਾਨ੍ਹ ॥ 

gaavan gopee-aa gaavan kaanH. 
They sing disguised as the milkmaids and Krishna. 
พวกเขารอ้งเพลงปลอมตวัเป็นหญงิขายบรกิารและกฤษณะ 

 

ਗਾਵਤਨ ਸੀਤਾ ਯਾਜ ਯਾਭ ॥ 

gaavan seetaa raajay raam. 
They sing disguised as Sita, Rama and other kings. 

พวกเขารอ้งเพลงปลอมตวัเป็นนางสดีาพระรามและกษัตรยิอ์ืน่ ๆ 
 

ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ॥ 

nirbha-o nirankaar sach naam. 
But the fear-free formless God, whose Name is eternal 

แตพ่ระเจา้ไรร้ปูทรงทีป่ราศจากความกลัวซึง่มพีระนามเป็นนรัินดร ์
 

ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਰ ਜਹਾਨੁ ॥ 

jaa kaa kee-aa sagal jahaan. 
and whose has created the entire world, 

และใครไดส้รา้งโลกทัง้ใบ 
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ਸਵਕ ਸਵਤਹ ਕਯਤਭ ਚੜਾਉ ॥ 

sayvak sayveh karam charhaa-o. 
is remembered by only those who are always  

in great spirits by the Grace of God. 
เป็นทีจ่ดจ าโดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นจติวญิญาณทีย่ ิง่ใหญเ่สมอโดยพระคณุของพระเจา้ 
 

ਤਬੰਨੀ ਯਤਣ ਤਜਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 

bhinnee rain jinHaa man chaa-o. 
Such devotees, whose mind is filled with love for God; their night of life 

is embellished with Divine relish. 
สาวกเชน่นีซ้ ึง่มจีติใจเต็มไปดว้ยความรักตอ่พระเจา้ 

ค า่คนืแหง่ชวีติของพวกเขาประดบัประดาดว้ยความเพลดิเพลนิจากพระเจา้ 
 

ਤਸਿੀ ਤਸਤਿਆ ਗੁਯ ਵੀਚਾਤਯ ॥ 

sikhee sikhi-aa gur veechaar. 
Those who have learnt this by following the Guru's teachings, 

ผูท้ีเ่รยีนรูส้ ิง่นีโ้ดยปฏบิตัติามค าสอนของครุ ุ
 

ਨਦਯੀ ਕਯਤਭ ਰਘਾ ਾਤਯ ॥ 

nadree karam laghaa-ay paar. 
God helps them cross over the worldly ocean of vices by His glance of 

Grace.. 
พระเจา้ชว่ยใหพ้วกเขาขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยของโลกดว้ยความสงา่งามข

องพระองค ์.. 
 

ਕਰੂ ਚਯਿਾ ਚਕੀ ਚਕੁ ॥ 

koloo charkhaa chakee chak. 
(Salvation cannot be achieved by jumping and dancing around, see how 
many things and creatures are uselessly roaming around in circles). For 

example, the oil-press, the spinning wheel, the grinding stones, the 
potter's wheel, 

(ความรอดไมส่ามารถท าไดโ้ดยการกระโดดและเตน้ร าไปรอบ ๆ 
ดวูา่สิง่ของและสิง่มชีวีติจ านวนมากทีส่ญัจรไปมาอยา่งไรป้ระโยชนเ์ป็นวงกลม) 

ตวัอยา่งเชน่ แทน่อดัน ้ามัน ลอ้หมนุ หนิเจยีร ลอ้ชา่งหมอ้ 
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ਥਰ ਵਾਯਰ ਫਹੁਤੁ ਅਨੰਤੁ ॥ 

thal vaarolay bahut anant. 
the numerous, countless whirlwinds in the desert 

พายหุมนุมากมายนับไมถ่ว้นในทะเลทราย 
 

ਰਾਟੂ ਭਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥ 

laatoo maaDhaanee-aa angaah. 
the spinning tops, the churning sticks, the threshers, 

ยอดหมนุ ไมป่ั้น ไมน้วดขา้ว 
 

ੰਿੀ ਬਉਦੀਆ ਰਤਨ ਨ ਸਾਹ ॥ 

pankhee bha-udee-aa lain na saah. 
the birds that don't even stop for breathing while flying around, 

นกทีไ่มห่ยดุหายใจขณะบนิไปมา 
 

ਸੂ ਚਾਤੜ ਬਵਾਈਅਤਹ ਜੰਤ ॥ 

soo-ai chaarh bhavaa-ee-ah jant. 
mounted on a sharp stake, creatures are whirled around 
ซึง่ตดิตัง้อยูบ่นเสาอนัแหลมคม สิง่มชีวีติตา่งหมนุวนไปรอบ ๆ 

 

ਨਾਨਕ ਬਉਤਦਆ ਗਣਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 

naanak bha-udi-aa ganat na ant. 
-O Nanak, there is no limit to the number of things  

and beings, who are being so whirled around. 
- โอนานัก ไมม่คีวามจ ากดัของจ านวนสิง่ของและสิง่มชีวีติทีก่ าลังหมนุวนไปมา 

 

ਫੰਧਨ ਫੰਤਧ ਬਵਾ ਸਇ ॥ 

banDhan banDh bhavaa-ay so-ay. 
Similarly, binding the beings in Bonds of Maya, God whirls them around. 

ในท านองเดยีวกนัการผกูมดัสิง่มชีวีติในพันธนาการแหง่มายา 
พระเจา้ทรงหมนุพวกเขาไปรอบ ๆ 
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ਇ ਤਕਯਤਤ ਨਚ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

pa-i-ai kirat nachai sabh ko-ay. 
Everybody is dancing this worldly dance according to 

 their destiny based on their past deeds. 
ทกุคนเตน้ระบ าโลกนีต้ามโชคชะตาตามการกระท าในอดตีของตน 

 

ਨਤਚ ਨਤਚ ਹਸਤਹ ਚਰਤਹ ਸ ਯਇ ॥ 

nach nach haseh chaleh say ro-ay. 
The mortals, who laugh while dancing, cry  

when they depart from this world. 
มนุษยท์ีห่วัเราะขณะเตน้ร า รอ้งไหเ้มือ่พวกเขาจากโลกนีไ้ป 

 

ਉਤਡ ਨ ਜਾਹੀ ਤਸਧ ਨ ਹਤਹ ॥ 

ud na jaahee siDh na hohi. 
By dancing around, they do not achieve a higher spiritual state, 

 nor do they become proficient in worldly affairs. 
โดยการเตน้ร าไปรอบ ๆ 

พวกเขาไมไ่ดบ้รรลสุถานะทางวญิญาณทีส่งูขึน้และพวกเขาไมเ่ชีย่วชาญในเรือ่งทา
งโลก 

 

ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਭਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥ 

nachan kudan man kaa chaa-o. 
All their dancing and jumping around is merely an amusement of mind. 

การเตน้ร าและการกระโดดไปรอบ ๆ เป็นเพยีงความสนุกสนานในจติใจ 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਨ੍ਹ ਭਤਨ ਬਉ ਤਤਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਬਾਉ ॥੨॥ 

naanak jinH man bha-o tinHaa man bhaa-o. ||2|| 
O‘ Nanak, only those can have the love for God in mind,  

who have the revered fear of God in mind. 
โอนานัก มเีพยีงผูท้ีม่คีวามรักตอ่พระเจา้ในใจผูซ้ ึง่มคีวามย าเกรงพระเจา้อยูใ่นใจ 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 5 
เปาร:ี 5 

 
 

ਨਾਉ ਤਯਾ ਤਨਯੰਕਾਯੁ ਹ ਨਾਇ ਰਇ ਨਯਤਕ ਨ ਜਾਈ ॥                                                                                                       

naa-o tayraa nirankaar hai naa-ay la-i-ai narak na jaa-ee-ai. 
O‘ God, Your Name is the formless One; by remembering You with  

loving devotion we do not go to hell (do not suffer). 
โอพระเจา้ พระนามของพระองคเ์ป็นผูไ้รร้ปูแบบ 

ดว้ยการระลกึถงึคณุดว้ยความรักความจงรักภกัดเีราจะไมต่กนรก 
(ไมต่อ้งทนทกุขท์รมาน) 

 

 

ਜੀਉ ਤੰਡੁ ਸਬੁ ਤਤਸ ਦਾ ਦ ਿਾਜ ਆਤਿ ਗਵਾਈ ॥ 

jee-o pind sabh tis daa day khaajai aakh gavaa-ee-ai. 
Our soul and body belong to Him, whatever we  

consume is given by Him; saying anything else is a waist. 
จติวญิญาณและรา่งกายของเราเป็นของพระองค ์

สิง่ใดก็ตามทีเ่ราบรโิภคจะไดรั้บจากพระองค ์อะไรอกีก็คอืเอว 
 

ਜ ਰੜਤਹ ਚੰਗਾ ਆਣਾ ਕਤਯ ੁੰ ਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈ ॥ 

jay lorheh changa aapnaa kar punnhu neech sadaa-ee-ai. 
If you are looking for your wellbeing, remain  

humble even after doing virtuous deeds. 
หากคณุก าลังมองหาความเป็นอยูท่ีด่จีงถอ่มตวัแมว้า่จะไดท้ าสิง่ทีด่งีามแลว้ก็ตาม 
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ਜ ਜਯਵਾਣਾ ਯਹਯ ਜਯੁ ਵਸ ਕਯਦੀ ਆਈ ॥ 

jay jarvaanaa parharai jar vays karaydee aa-ee-ai. 
Even if a person tries to push away the signs old age,  
still, the old age comes disguised in different ways. 

แมว้า่คน ๆ หนึง่จะพยายามผลักไสสญัญาณความแกช่ราออกไป 
แตค่วามชราก็ยังแฝงอยูใ่นรปูแบบตา่งๆ 

 

ਕ ਯਹ ਨ ਬਯੀ ਾਈ ॥੫॥ 

ko rahai na bharee-ai paa-ee-ai. ||5|| 
when one's cup of life is full (the preordained span of life is complete),  

then no one can stay alive in this world. 
เมือ่ถว้ยแหง่ชวีติเต็ม (ชว่งชวีติทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้เสร็จสมบรูณ)์ 

ก็ไมม่ใีครสามารถมชีวีติอยูใ่นโลกนีไ้ด ้

 
ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ੰਥੁ ਦਸਾਵਾ ਤਨਤ ਿੜੀ ਭੁੰ ਧ ਜਫਤਨ ਫਾਰੀ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥                                                                                                         

panth dasaavaa nit kharhee munDh joban baalee raam raajay. 
O‘ my true Guru, I stand at your door-step asking the way to  

God‘s abode like a young and naive bride,. 
โอ 'ครุทุีแ่ทจ้รงิของฉัน ฉันยนือยูท่ีข่ัน้บันไดของพระองค ์

เพือ่ถามทางไปยังทีพ่ านักของพระเจา้เหมอืนเจา้สาวทีอ่ายนุอ้ยและไรเ้ดยีงสา 

 

ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਚਤਾਇ ਗੁਯ ਹਤਯ ਭਾਯਤਗ ਚਾਰੀ ॥ 

har har naam chaytaa-ay gur har maarag chaalee. 
O‘ my true Guru, help me remember God and bless me so  

that I follow the path leading to Him. 
โอครุทุีแ่ทจ้รงิของฉัน โปรดชว่ยฉันใหร้ะลกึถงึพระเจา้และ 

อวยพรฉันเพือ่ใหฉั้นเดนิตามเสน้ทางทีน่ าไปสูพ่ระองค ์
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ਭਯ ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭੁ ਆਧਾਯ ੁਹ ਹਉਭ ਤਫਿ ੁਜਾਰੀ ॥ 

mayrai man tan naam aaDhaar hai ha-umai bikh jaalee. 
The Name of God is the Support of my mind and body; by virtue  

of which I may burn away the poison of ego in me. 
พระนามของพระเจา้คอืการสนับสนุนจติใจและรา่งกายของฉัน 

โดยธรรมทีฉั่นจะเผาพษิของอัตตาในตัวฉัน 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯ ੁਭਤਰ ਹਤਯ ਹਤਯ ਤਭਤਰਆ ਫਨਵਾਰੀ ॥੨॥ 

jan naanak satgur mayl har har mili-aa banvaalee. ||2|| 
Nanak says, O‘ God unite me with the true Guru. Whosoever has  

ever realized God has done so through the True Guru. 
นานัก กลา่ววา่โอพระเจา้รวมฉัน กบัครุทุีแ่ทจ้รงิ 

ใครก็ตามทีเ่คยตระหนักวา่พระเจา้ไดท้ าเชน่นัน้ผา่นทางปราชญท์ีแ่ทจ้รงิ 

 
ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥                                                                                                                                                                                                

salok mehlaa 1.                                                                                                                                                                                                                             
Shalok, by the First Guru: 
1.ซาลอ๊ค โดยครุอุงคท์ีห่นึง่ 

 

ਭੁਸਰਭਾਨਾ ਤਸਪਤਤ ਸਯੀਅਤਤ ਤੜ ਤੜ ਕਯਤਹ ਫੀਚਾਯ ੁ॥ 

musalmaanaa sifat saree-at parh parh karahi beechaar. 
The Muslims praise the Islamic law; they read and reflect upon it. 

ชาวมสุลมิยกยอ่งกฎหมายอสิลาม พวกเขาอา่นและไตรต่รองมนั 

 

ਫੰਦ ਸ ਤਜ ਵਤਹ ਤਵਤਚ ਫੰਦੀ ਵਿਣ ਕਉ ਦੀਦਾਯ ੁ॥ 

banday say je paveh vich bandee vaykhan ka-o deedaar. 
According to them, God‘s servants are only those who  
become prisoner of  Islamic law to see God's Vision. 

ตามทีก่ลา่วไวผู้รั้บใชข้องพระเจา้เป็นเพยีงผูท้ีต่กเป็นเชลยของกฎหมายอสิลามเพื่

อดวูสิยัทัศนข์องพระเจา้ 
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ਤਹੰਦ ੂਸਾਰਾਹੀ ਸਾਰਾਹਤਨ ਦਯਸਤਨ ਯੂਤ ਅਾਯ ੁ॥                                                                                                          

hindoo saalaahee saalaahan darsan roop apaar. 
The Hindus praise the praiseworthy, beautiful  

and limitless God through their scriptures. 
ชาวฮนิดสูรรเสรญิพระเจา้ทีน่่าสรรเสรญิสวยงามและไรข้ดี จ ากดั 

ผา่นพระคัมภรีข์องพวกเขา 

 

ਤੀਯਤਥ ਨਾਵਤਹ ਅਯਚਾ ੂਜਾ ਅਗਯ ਵਾਸੁ ਫਹਕਾਯ ੁ॥ 

tirath naaveh archaa poojaa agar vaas behkaar. 
They bathe at sacred shrines of pilgrimage,  

make offerings, and burn incense before idols. 
พวกเขาอาบน ้าทีศ่าลเจา้ศกัดิส์ทิธิแ์หง่การแสวงบญุ 

เซน่ไหวแ้ละเผาเครือ่งหอมตอ่หนา้รปูเคารพ 

 

ਜਗੀ ਸੁੰ ਤਨ ਤਧਆਵਤਨ੍ਹ ਜਤ ਅਰਿ ਨਾਭੁ ਕਯਤਾਯ ੁ॥                                                                                                               

jogee sunn Dhi-aavniH jaytay alakh naam kartaar. 
The Yogis contemplate on God in the form of 'cosmic void'  

and call the Creator as "Alakh" (incomprehensible). 
โยคคีรุน่คดิถงึพระเจา้ในรปูแบบของ 'ความวา่งเปลา่ของจักรวาล' 

และเรยีกผูส้รา้งวา่ “อาลัคห”์ ("Alakh") (ไมส่ามารถเขา้ใจได)้ 

 

ਸੂਿਭ ਭੂਯਤਤ ਨਾਭੁ ਤਨਯੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਯ ੁ॥ 

sookham moorat naam niranjan kaa-i-aa kaa aakaar. 
According to the Yogis, God is intangible, unaffected by Maya  

and the entire Universe is like the form of His body. 
ตามทีโ่ยคกีลา่ววา่พระเจา้นัน้ไมม่ตีัวตนไมไ่ดรั้บผลกระทบจากมายาและทัง้จักรวา

ลก็เหมอืนกบัรา่งของพระองค ์
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ਸਤੀਆ ਭਤਨ ਸੰਤਿ ੁਉਜ ਦਣ ਕ ਵੀਚਾਤਯ ॥ 

satee-aa man santokh upjai daynai kai veechaar. 
The Charitable people, the thought of giving for  

charity brings contentment in their minds. 
คนทีม่จีติกศุลความคดิทีจ่ะใหเ้พือ่การกศุลน ามาซึง่ 

ความพงึพอใจในจติใจของพวกเขา 

 

ਦ ਦ ਭੰਗਤਹ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸਬ ਕਯ ਸੰਸਾਯ ੁ॥ 

day day mangeh sahsaa goonaa sobh karay sansaar. 
But they give charity with selfish intentions, because in their mind they 

ask God for thousand-fold more than what they give and they expect the 
world to glorify their giving. 

แตพ่วกเขาใหก้ารกศุลดว้ยเจตนาทีเ่ห็นแกต่ัวเพราะในใจของพวกเขาพวกเขาขอพ

ระเจา้ใหม้ากกวา่สิง่ทีพ่วกเขาใหเ้ป็นพันเทา่และ 

พวกเขาคาดหวงัวา่โลกจะยกยอ่งการใหข้องพวกเขา 

 

ਚਯਾ ਜਾਯਾ ਤ ਕੂਤੜਆਯਾ ਿਾਯਾਫਾ ਵਕਾਯ ॥ 

choraa jaaraa tai koorhi-aaraa khaaraabaa vaykaar. 
On the other hand, there are many thieves, adulterers, liars,  

evil doers and wicked people also in the world, 
ในทางกลับกนัโลกนีย้ังมขีโมย คนลว่งประเวณี คนโกหก คนชัว่และ คนเลว 

อกีมากมาย 

 

ਇਤਕ ਹਦਾ ਿਾਇ ਚਰਤਹ ਥਾਊ ਤਤਨਾ ਤਬ ਕਾਈ ਕਾਯ ॥ 

ik hodaa khaa-ay chaleh aithaa-oo tinaa bhe kaa-ee kaar. 
who, by indulging in sinful acts, negate the merits of their past good 

deeds and depart empty handed from the world. What kind of useless 
task is theirs? 

ใคร 

ทีโ่ดยการหลงระเรงิกบัการกระท าทีผ่ดิบาปจะลบลา้งผลประโยชนข์องการท าความ

ดใีนอดตีของพวกเขาและละทิง้มอืเปลา่ไปจากโลก 

งานทีไ่รป้ระโยชนข์องพวกเขาคอือะไร? 
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ਜਤਰ ਥਤਰ ਜੀਆ ੁਯੀਆ ਰਆ ਆਕਾਯਾ ਆਕਾਯ ॥ 

jal thal jee-aa puree-aa lo-aa aakaaraa aakaar. 
In various  worlds and galaxies, there are so many kinds of  

creatures living in water and on land. 
ในโลกและกาแล็กซตีา่งๆ มสี ิง่มชีวีติหลายชนดิอาศยัอยูใ่นน ้าและบนบก 

 

ਇ ਤਜ ਆਿਤਹ ਸੁ ਤੂੰ ਹ ਜਾਣਤਹ ਤਤਨਾ ਤਬ ਤਯੀ ਸਾਯ ॥ 

o-ay je aakhahi so tooNhai jaaneh tinaa bhe tayree saar. 
O‘ God, only You know what those creatures ask for.  

They depend upon You for their sustenance. 
โอพระเจา้มเีพยีงพระองคเ์ทา่นัน้ทีรู่ว้า่ส ิง่มชีวีติเหลา่นัน้ตอ้งการอะไร 

พวกเขาขึน้อยูก่บัพระองคส์ าหรับปัจจัยยังชพีของพวกเขา 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਬੁਿ ਸਾਰਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਆਧਾਯ ੁ॥ 

naanak bhagtaa bhukh saalaahan sach naam aaDhaar. 
O‘ Nanak, the true devotees always have the longing to sing His  

praises and the eternal Name of God is their only support. 
โอนานัก 

ผูศ้รัทธาทีแ่ทจ้รงิมักโหยหาทีจ่ะรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระองคแ์ละพระนามแหง่พ

ระเจา้นรัินดรค์อืการสนับสนุนเพยีงอยา่งเดยีวของพวกเขา 

 

ਸਦਾ ਅਨੰਤਦ ਯਹਤਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਤਆ ਾ ਛਾਯ ੁ॥੧॥ 

sadaa anand raheh din raatee gunvanti-aa paa chhaar. ||1|| 
They always live in eternal bliss and consider themselves like the  

dust of the feet of the virtuous people (true devotees). 
พวกเขามกัจะอยูใ่นความสขุชัว่นรัินดรแ์ละคดิวา่ตวัเองเป็นเหมอืนผงคลดีนิของผูม้ี

คณุธรรม (ผูศ้รัทธาทีแ่ทจ้รงิ) 

 

ਭਃ ੧ ॥                                                                                                                            

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 
ซาลอ๊คโดยครุอุงคแ์รก: 
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ਤਭਟੀ ਭੁਸਰਭਾਨ ਕੀ ੜ ਈ ਕੁਤਭ੍ਹਆਯ ॥ 

mitee musalmaan kee payrhai pa-ee kumHi-aar. 
Referring to the belief by some Muslims that Hindus will go to Hell 

because they burn their dead instead of burying them, Guru ji says: the 
remains of a Muslim sometimes end up as clay on the potter‘s wheel. 

อา้งถงึความเชือ่ของชาวมสุลมิบางคนทีว่า่ชาวฮนิดจูะตกนรกเพราะเผาคนตายแทน

ทีจ่ะฝังศพพวกเขาครุจุกิลา่ววา่ซากศพของชาวมสุลมิบางครัง้ก็กลายเป็นดนิเหนยีว

บนลอ้ชา่งปัน้หมอ้ 

 

ਘਤੜ ਬਾਂਡ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਰਦੀ ਕਯ ੁਕਾਯ ॥ 

gharh bhaaNday itaa kee-aa jaldee karay pukaar. 
The potter molds the clay into pots and bricks (and puts them into a 

burning kiln). While burning, (the clay crackels as if) it is wailing loud for 
help. 

ชา่งปัน้จะปัน้ดนิเป็นหมอ้และอฐิ (แลว้น าไปเผาในเตาเผา) ในขณะทีเ่ผาไหม ้

(ดนิเหนยีวแตกราวกบั) มันก าลังร ่าไหด้ังขอความชว่ยเหลอื 

 

ਜਤਰ ਜਤਰ ਯਵ ਫੁੜੀ ਝਤੜ ਝਤੜ ਵਤਹ ਅੰਤਗਆਯ ॥ 

jal jal rovai bapurhee jharh jharh paveh angi-aar. 
When the burning coal falls on it again and again, the clay makes loud 

crackling noise (as if the poor helpless clay was crying loud for burning in 
hell). 

เมือ่ถา่นทีล่กุไหมต้กลงมาบนนัน้ครัง้แลว้ครัง้เลา่ ดนิเหนยีวสง่เสยีงดงัครดืคราด 

(ราวกบัวา่ดนิเหนยีวทีท่ าอะไรไมถ่กูก าลังรอ้งไหเ้สยีงดงัเพราะเผาในนรก) 
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ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਾਯਣ ੁਕੀਆ ਸ ਜਾਣ ਕਯਤਾਯ ੁ॥੨॥ 

naanak jin kartai kaaran kee-aa so jaanai kartaar. ||2|| 
O‘ Nanak, the Creator who caused the creation of this world alone knows 

who goes to heaven and who to hell. (Going to hell or heaven is not 
determined by the method of disposal of the dead body). 

โอนานัก 

ผูส้รา้งทีก่อ่ใหเ้กดิการสรา้งโลกนีเ้พยีงผูเ้ดยีวรูว้า่ใครไปสวรรคแ์ละใครไปนรก 

(การไปนรกหรอืสวรรคไ์มไ่ดก้ าหนดโดยวธิกีารก าจัดศพ). 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 6 
เปาร:ี 6 

 
 

ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥                                                                                                       

bin satgur kinai na paa-i-o bin satgur kinai na paa-i-aa. 
Without following the True Guru‘s teachings, no one has ever realized 
God, yes, it is true that without guidance of the True Guru, no one has 

realized God. 
หากไมป่ฏบิตัติามค าสอนของครุทุีแ่ทจ้รงิไมม่ใีครเคยตระหนักถงึพระเจา้ใชเ่ป็นควา

มจรงิทีไ่มม่กีารน าทางของปราชญท์ีแ่ทจ้รงิไมม่ใีครตระหนักถงึพระเจา้ 

 

ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਤਚ ਆੁ ਯਤਿਨੁ ਕਤਯ ਯਗਟ ੁਆਤਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥ 

satgur vich aap rakhi-on kar pargat aakh sunaa-i-aa. 
God has enshrined Himself within the True Guru; I declare this loud and 

clear. 
พระเจา้ไดป้ระดษิฐานพระองคเ์องไวใ้นครุทุีแ่ทจ้รงิ 

ฉันประกาศเรือ่งนีด้งัและชดัเจน 
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ਸਤਤਗੁਯ ਤਭਤਰ ਸਦਾ ਭੁਕਤ ੁਹ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹ ੁਭਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ 

satgur mili-ai sadaa mukat hai jin vichahu moh chukaa-i-aa. 
Upon meeting the True Guru, the person who sheds his attachment to 
worldly riches and power is liberated (from the bonds of Maya) forever. 
เมือ่ไดพ้บกบัปรมาจารยท์ีแ่ทจ้รงิผูท้ีป่ลดเปลือ้งความผกูพันกบัความร ่ารวยและอ า

นาจทางโลกจะไดรั้บการปลดปลอ่ย (จากพันธนาการของมายา) ตลอดไป 

 

ਉਤਭੁ ਹ ੁਫੀਚਾਯੁ ਹ ਤਜਤਨ ਸਚ ਤਸਉ ਤਚਤ ੁਰਾਇਆ ॥ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਾਇਆ ॥੬॥ 

utam ayhu beechaar hai jin sachay sio chit laaiye. jagjeevan data paa-i-
aa. ||6|| 

Most sublime thought is this that the person who has enshrined the true 
guru's teachings in heart has realized God, the Giver of life to the world. 
ความคดิทีป่ระเสรฐิทีส่ดุคอืบคุคลทีป่ระดษิฐานค าสอนของกรูทูีแ่ทจ้รงิไวใ้นใจไดต้

ระหนักถงึพระเจา้ผูใ้หช้วีติแกโ่ลก 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਗੁਯਭੁਤਿ ਤਆਯ ਆਇ ਤਭਰੁ ਭ ਤਚਯੀ ਤਵਛੰੁਨੇ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥                                                                                                        

gurmukh pi-aaray aa-ay mil mai chiree vichhunay raam raajay. 
O‘ my beloved God, I have been separated from You for so long,  

please come and meet me through the Guru. 

โอพ้ระเจา้ทีรั่กของฉัน 
ฉันถกูแยกจากพระองคม์านานแลว้โปรดมาพบฉันผา่นทางครุ ุ

 

ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਫਹੁਤੁ ਫਯਾਤਗਆ ਹਤਯ ਨੈਣ ਯਤਸ ਤਬੰਨੇ ॥ 

mayraa man tan bahut bairaagi-aa har nain ras bhinnay. 
My mind and body feel very lonesome and my eyes are filled with tears of Your 

love. 

จติใจและรา่งกายของฉันรูส้กึโดดเดีย่วมากและดวงตาของฉันเต็มไปดว้ยน ้าตาแหง่
ความรักของคณุ 
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ਭ ਹਤਯ ਰਬੁ ਤਆਯਾ ਦਤਸ ਗੁਯੁ ਤਭਤਰ ਹਤਯ ਭਨੁ ਭੰਨੇ ॥ 

mai har parabh pi-aaraa das gur mil har man mannay. 
O‘ God, Please lead me to the Guru so that by meeting him, my  

mind may remain absorbed in Your remembrance. 

ขา้แตพ่ระเจา้ 
โปรดน าขา้พระองคไ์ปยังครุเุพือ่ทีจ่ะไดพ้บกบัเขาจติใจของขา้จะยังคงหมกมุน่อยูก่ั

บการร าลกึถงึพระองค ์

 

ਹਉ ਭੂਯਿ ੁਕਾਯ ਰਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਕੰਭ ॥੩॥ 

ha-o moorakh kaarai laa-ee-aa naanak har kammay. ||3|| 
Nanak says, O' God, I am   ignorant; bless me with the Divine task of Your 

remembrance. 

นานักพดูวา่โอพระเจา้ ฉันโงเ่ขลา 
โปรดอวยพรฉันดว้ยภารกจิอนัศกัดิส์ทิธิใ์นการร าลกึถงึพระองค ์

 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਆਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥ 

ha-o vich aa-i-aa ha-o vich ga-i-aa. 
In ego (state in which one considers oneself separate from God) a  

person comes into the world, and in ego he departs from this world. 

ในอัตตา (สถานะทีค่นหนึง่คดิวา่ตัวเองแยกออกจากพระเจา้) คน ๆ 
หนึง่เขา้มาในโลกและในอตัตาเขาก็จากโลกนีไ้ป 
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਜੰਤਭਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਭਆੁ ॥ 

ha-o vich jammi-aa ha-o vich mu-aa. 
In ego one is born, and in ego one dies. 

ในอัตตา คนหนึง่ไดเ้กดิมาและในอตัตา คนหนึง่ก็ไดต้ายไป 
 
 
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਦਤਾ ਹਉ ਤਵਤਚ ਰਇਆ ॥ 

ha-o vich ditaa ha-o vich la-i-aa. 
To maintain ego (separate identity), one gives and accepts charity. 

เพือ่รักษาอตัตา (ตวัตนทีแ่ยกจากกนั) เราใหแ้ละยอมรับความรัก 
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਿਤਟਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥ 

ha-o vich khati-aa ha-o vich ga-i-aa. 
In ego one earns and in ego one loses. 

ในอตัตา คนหนึง่ไดรั้บ และ ในอตัตาคนหนึง่สญูเสยีไป 
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਸਤਚਆਯੁ ਕੂਤੜਆਯੁ ॥ 

ha-o vich sachiaar koorhi-aar. 
In ego one becomes truthful or false. 

ในอัตตา คนหนึง่กลายมาเป็นความจรงิหรอืความเท็จ 
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਾ ੰੁਨ ਵੀਚਾਯੁ ॥ 

ha-o vich paap punn veechaar. 
In ego one keeps thinking about his sinful and noble deeds. 

ในอตัตาเรามักจะคดิถงึการกระท าทีผ่ดิบาปและสงูสง่ของตน 
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਨਯਤਕ ਸੁਯਤਗ ਅਵਤਾਯੁ ॥ 

ha-o vich narak surag avtaar. 
It is because of ego that sometimes one feels happy and at other times suffers in 

pain. 

เป็นเพราะอตัตาทีบ่างครัง้เรารูส้กึมคีวามสขุและบางครัง้ก็ตอ้งทนทกุขท์รมานดว้ยค
วามเจ็บปวด 
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਹਸ ਹਉ ਤਵਤਚ ਯਵ ॥ 

ha-o vich hasai ha-o vich rovai. 
In ego one sometimes laughs and sometimes cries. 

ในอัตตา บางครัง้คนหนึง่ก็หวัเราะและบางครัง้ก็รอ้งไห ้
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਬਯੀ ਹਉ ਤਵਤਚ ਧਵ ॥ 

ha-o vich bharee-ai ha-o vich Dhovai. 
In ego sometimes one‘s mind is filled with the dirt of vices and at  

other times one makes efforts in ego to wash this dirt off. 

ในอัตตาบางครัง้จติใจของคน ๆ 
หนึง่ก็เต็มไปดว้ยความสกปรกของความชัว่รา้ยและในบางครัง้ก็มคีวามพยายามใน

อตัตาทีจ่ะลา้งสิง่สกปรกนีอ้อก 

 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਿਵ ॥ 

ha-o vich jaatee jinsee khovai. 
In ego sometimes one loses social status and class. 

ในอตัตาบางครัง้เราสญูเสยีสถานะทางสงัคมและชนชัน้ 
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਭੂਯਿੁ ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਸਆਣਾ ॥ 

ha-o vich moorakh ha-o vich si-aanaa. 
In ego, sometimes one acts as ignorant and at other times acts as a wise person. 

ในอัตตาบางครัง้คนเราท าตัวงมงายและบางครัง้ก็ท าตัวเป็นคนฉลาด 
 

ਭਿ ਭੁਕਤਤ ਕੀ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

mokh mukat kee saar na jaanaa. 
but does not know the value of salvation or liberation. 

แตไ่มรู่ค้ณุคา่ของความรอดหรอืการปลดปลอ่ย 
 

ਹਉ ਤਵਤਚ ਭਾਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਛਾਇਆ ॥ 

ha-o vich maa-i-aa ha-o vich chhaa-i-aa. 
In ego one remains involved in the love for worldly riches and power;  

in ego one remains in the darkness of ignorance. 

ในอตัตาเรายังคงมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัความรักทีม่ตีอ่ความร ่ารวยและอ านาจทางโลก 
ในอตัตาสิง่หนึง่ยังคงอยูใ่นความมดืของความไมรู่ ้
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ਹਉਭ ਕਤਯ ਕਤਯ ਜੰਤ ਉਾਇਆ ॥ 

ha-umai kar kar jant upaa-i-aa. 
Living in ego, mortals take birth again and again. 

การด ารงชวีติในอัตตา ปถุชุนจะเกดิครัง้แลว้ครัง้เลา่ 
 

ਹਉਭ ਫਝੂ ਤਾ ਦਯੁ ਸੂਝ ॥ 

ha-umai boojhai taa dar soojhai. 
When one understands ego, then one comes to know the way to God‘s court. 

เมือ่เขา้ใจอตัตาแลว้เราก็จะรูห้นทางสูศ่าลของพระเจา้ 
 

ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣਾ ਕਤਥ ਕਤਥ ਰੂਝ ॥ 

gi-aan vihoonaa kath kath loojhai. 
Without spiritual wisdom, one keeps suffering in useless talks and arguments. 

หากปราศจากปัญญาฝ่ายวญิญาณ 
คนเราก็เก็บความทกุขไ์วโ้ดยการพดูคยุและโตแ้ยง้ทีไ่รป้ระโยชน ์

 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਤਰਿੀ ਰਿੁ ॥ 

naanak hukmee likee-ai laykh. 
O‘ Nanak, it is by God‘s Command that one‘s destiny is written. 

โอนานัก เป็นค าสัง่ของพระเจา้ทีก่ าหนดชะตาชวีติของใครคนหนึง่ 
 

ਜਹਾ ਵਿਤਹ ਤਹਾ ਵਿੁ ॥੧॥ 

jayhaa vaykheh tayhaa vaykh. ||1|| 
As one sees others, one day he sees himself like that. 

อยา่งทีค่นอืน่เห็นวันหนึง่เขาเห็นตวัเองเป็นแบบนัน้ 
 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

ซาลอ๊ค โดยครุอุงคท์ีส่อง: 
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ਹਉਭ ਹਾ ਜਾਤਤ ਹ ਹਉਭ ਕਯਭ ਕਭਾਤਹ ॥ 

ha-umai ayhaa jaat hai ha-umai karam kamaahi. 
This is the nature of ego (state in which one considers oneself separate from God) 

that people keep doing those deeds which keep their separate identity intact. 

นีค่อืลักษณะของอตัตา (สภาวะทีใ่คร ๆ คดิวา่ตวัเองแยกออกจากพระเจา้) 
ทีผู่ค้นยังคงท าสิง่เหลา่นัน้ซึง่ท าใหต้วัตนทีแ่ยกจากกนัของพวกเขายังคงอยู ่

 

ਹਉਭ ਈ ਫੰਧਨਾ ਤਪਤਯ ਤਪਤਯ ਜਨੀ ਾਤਹ ॥ 

ha-umai ay-ee banDhnaa fir fir jonee paahi. 
being born again and again is also the bondage of ego. 

การเกดิใหมค่รัง้แลว้ครัง้เลา่ยังเป็นพันธนาการของอัตตา 
 

ਹਉਭ ਤਕਥਹੁ ਊਜ ਤਕਤੁ ਸੰਜਤਭ ਇਹ ਜਾਇ ॥ 

ha-umai kithhu oopjai kit sanjam ih jaa-ay. 
Where does ego come from? How can it be removed? 

อตัตามาจากไหน? จะเอาออกไดอ้ยา่งไร? 
 

ਹਉਭ ਹ ਹੁਕਭੁ ਹ ਇ ਤਕਯਤਤ ਤਪਯਾਤਹ ॥ 

ha-umai ayho hukam hai pa-i-ai kirat firaahi. 
Ego is born out of the will of God and under God's will it afflicts the humans and 

makes them do deeds which bind them in rounds of birth and death. 

อตัตาเกดิจากพระประสงคข์องพระเจา้ และภายใตพ้ระประสงคข์องพระเจา้ 
มันสรา้งความทกุขท์รมานใหก้บัมนุษยแ์ละท าใหพ้วกเขากระท าการทีผ่กูมัดพวกเข

าในรอบการเกดิและการตาย 

 
 

ਹਉਭ ਦੀਯਘ ਯਗੁ ਹ ਦਾਯੂ ਬੀ ਇਸੁ ਭਾਤਹ ॥ 

ha-umai deeragh rog hai daaroo bhee is maahi. 
Ego is a chronic disease, but its remedy is also within it. 

อตัตาเป็นโรคเรือ้รัง แตว่ธิกีารรักษาก็อยูใ่นตวัเชน่กนั 
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ਤਕਯਾ ਕਯ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਗੁਯ ਕਾ ਸਫਦੁ ਕਭਾਤਹ ॥ 

kirpaa karay jay aapnee taa gur kaa sabad kamaahi. 
That remedy is that if God shows His mercy, one acts according  

to the Guru's word and meditates on God's Name, 

วธิแีกไ้ขคอืถา้พระเจา้แสดงความเมตตาของพระองคผ์ูห้นึง่กระท าตามพระวจนะขอ
งครุแุละใครค่รวญพระนามของพระเจา้ 

 

ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰਜਤਭ ਦੁਿ ਜਾਤਹ ॥੨॥ 

naanak kahai sunhu janhu it sanjam dukh jaahi. ||2|| 
Nanak says, listen, O‘ people, in this way (by remembering God with 

 love and devotion), the ailment of ego goes away. 

นานักพดูวา่จงฟังโอผูค้นเหลา่นีด้ว้ยวธินีี ้
(โดยการระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภกัด)ี 

ความเจ็บป่วยของอตัตาก็หายไป 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:  7 

เปาร:ี 
 

 

ਸਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤਿੀਈ ਤਜਨ੍ਹੀ ਸਚ ਸਚੁ ਤਧਆਇਆ ॥                                                                                                                       

sayv keetee santokhee-eeN jinHee sacho sach Dhi-aa-i-aa. 
Only those contented persons truly serve the Eternal God who  

meditate on Him with love and devotion. 

เฉพาะบคุคลทีพ่งึพอใจเทา่นัน้ทีรั่บใชพ้ระเจา้นรัินดรอ์ยา่งแทจ้รงิซึง่ใครค่รวญถงึพ
ระองคด์ว้ยความรักและความจงรักภกัด ี

 

ਨ੍ਹੀ ਭੰਦ ਯੁ ਨ ਯਤਿ ਕਤਯ ਸੁਤਕਰਤੁ ਧਯਭੁ ਕਭਾਇਆ ॥ 

onHee mandai pair na rakhi-o kar sukarit Dharam kamaa-i-aa. 
They do not go near evil deeds, do good deeds and live righteously. 

พวกเขาไมเ่ขา้ใกลก้ารกระท าชัว่ ท าความดแีละด าเนนิชวีติอยา่งชอบธรรม 
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ਨ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੜ ਫੰਧਨਾ ਅੰਨੁ ਾਣੀ ਥੜਾ ਿਾਇਆ ॥ 

onHee dunee-aa torhay banDhnaa ann paanee thorhaa khaa-i-aa. 
They break away from unnecessary worldly bonds and  

consume food and drink in moderation. 

พวกเขาแยกตวัออกจากพันธะทางโลกทีไ่มจ่ าเป็นและบรโิภคอาหารและเครือ่งดืม่
อยา่งพอประมาณ 

 

ਤੂੰ  ਫਿਸੀਸੀ ਅਗਰਾ ਤਨਤ ਦਵਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥ 

tooN bakhseesee aglaa nit dayveh charheh savaa-i-aa. 
O‘ God, You are the greatest benefactor, You  
always bestow more and more gifts upon us. 

โอพระเจา้ 
พระองคเ์ป็นผูม้พีระคณุทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุคณุมักจะมอบของขวัญใหเ้รามากขึน้เรือ่ย ๆ 

 

ਵਤਡਆਈ ਵਡਾ ਾਇਆ ॥੭॥ 

vadi-aa-ee vadaa paa-i-aa. ||7|| 
By singing His Greatness, one realizes the Great (God). 

ดว้ยการรอ้งเพลงความยิง่ใหญข่องพระองคผ์ูห้นึง่ตระหนักถงึความยิง่ใหญ ่
(พระเจา้) 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 
ਗੁਯ ਅੰਤਭਰਤ ਤਬੰਨੀ ਦਹੁਯੀ ਅੰਤਭਰਤੁ ਫੁਯਕ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gur amrit bhinnee dayhuree amrit burkay raam raajay. 
The Guru‘s beautiful heart is full of divine love and he continuously inspires his 
disciples with it as if he sprinkles the nectar of Naam in the hearts of those who 

come near him. 

จติใจทีง่ดงามของครุเุต็มไปดว้ยความรักอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละเขาสรา้งแรงบนัดาลใจให ้
ลกูศษิยข์องเขาอยา่งตอ่เนือ่งราวกบัวา่เขาโปรยน ้าทพิยข์องนาอมัในใจของผูท้ีเ่ขา้

มาใกลพ้ระองค ์
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ਤਜਨਾ ਗੁਯਫਾਣੀ ਭਤਨ ਬਾਈਆ ਅੰਤਭਰਤਤ ਛਤਕ ਛਕ ॥ 

jinaa gurbaanee man bhaa-ee-aa amrit chhak chhakay. 
Those whose minds are pleased with the Word of the Guru, they relish  

this Ambrosial Nectar of God‘s Name again and again. 

บรรดาผูท้ีม่จีติใจพอใจกบัพระค าของครุพุวกเขาจะเพลดิเพลนิกบัน ้าทพิยอ์นัโอชา 
แหง่พระนามของพระเจา้ครัง้แลว้ครัง้เลา่ 

 

ਗੁਯ ਤੁਠੈ ਹਤਯ ਾਇਆ ਚੂਕ ਧਕ ਧਕ ॥ 

gur tuthai har paa-i-aa chookay Dhak Dhakay. 
They, on whom the Guru has become gracious, have realized God and  

their ups and downs (cycles of birth and death) have ended. 

พวกเขาซึง่เป็นผูท้ีค่รุมุเีมตตาไดต้ระหนักถงึพระเจา้และ ในเหตกุารณต์า่งๆ 
ของพวกเขา (วฏัจักรแหง่การเกดิและการตาย) สิน้สดุลงแลว้ 

 

ਹਤਯ ਜਨੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਇਆ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਇਕ ॥੪॥੯॥੧੬॥ 

har jan har har ho-i-aa naanak har ikay. ||4||9||16|| 
O‘ Nanak, God‘s devotee becomes the embodiment of God and becomes one with 

Him. 

โอนานัก 
สาวกของพระเจา้กลายเป็นศนูยร์วมของพระเจา้และกลายเป็นหนึง่เดยีวกบัพระองค ์

 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru : 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่ : 
 

 

ੁਯਿਾਂ ਤਫਯਿਾਂ ਤੀਯਥਾਂ ਤਟਾਂ ਭਘਾਂ ਿਤਾਂਹ ॥ 

purkhaaN birkhaaN teerthaaN tataaN mayghaaN khaytaaNh. 
(It is God alone who knows the count and condition of all the) human beings, trees, 

sacred shrines of pilgrimage, banks of sacred rivers, clouds and fields. 

(เป็นพระเจา้องคเ์ดยีวทีรู่จ้ านวนและสภาพของทกุคน) 
มนุษยต์น้ไมศ้าลศกัดิส์ทิธิแ์หง่การแสวงบญุรมิฝ่ังแมน่ ้าศกัดิส์ทิธิเ์มฆและทุง่นา 
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ਦੀਾਂ ਰਆ ਂਭੰਡਰਾਂ ਿੰਡਾਂ ਵਯਬੰਡਾਂਹ ॥ 

deepaaN lo-aaN mandlaaN khandaaN varbhandaaNh. 
Only He knows how many islands, continents, worlds and  

solar systems are there in the universes. 

มเีพยีงพระองคเ์ทา่นัน้ทีรู่ว้า่ มกีีเ่กาะ ทวปี โลกและระบบสรุยิะในจักรวาล 
 

ਅੰਡਜ ਜਯਜ ਉਤਬੁਜਾਂ ਿਾਣੀ ਸਤਜਾਂਹ ॥                                                                                                                                 

andaj jayraj ut-bhujaaN khaanee saytjaaNh. 
Only He knows about the creatures born through the four sources of  

creation such as eggs, the womb, the earth and sweat. 

มเีพยีงพระองคเ์ทา่นัน้ทีรู่เ้กีย่วกบัสิง่มชีวีติทีถ่อืก าเนดิมาจากแหลง่ก าเนดิทัง้สี ่
เชน่ไข ่ครรภ ์แผน่ดนิและหยาดเหงือ่ 

 

ਸ ਤਭਤਤ ਜਾਣ ਨਾਨਕਾ ਸਯਾਂ ਭਯਾਂ ਜੰਤਾਹ ॥ 

so mit jaanai naankaa saraaN mayraaN jantaah. 
O‘ Nanak, only God knows about the count of all the seas,  
mountains and  condition of the creatures living in them. 

โอนานัก พระเจา้เทา่นัน้ทีรู่เ้กีย่วกบัจ านวนทะเล ภเูขา 
และสภาพของสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่นนัน้ 

 

ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਾਇ ਕ ਸੰਭਾਰ ਸਬਨਾਹ ॥ 

naanak jant upaa-ay kai sammaalay sabhnaah. 
O‘ Nanak, having created these beings, He cherishes them all. 

โอนานัก เมือ่สรา้งสิง่มชีวีติเหลา่นีข้ ึน้มา พระองคก์็ทะนุถนอมพวกมันทัง้หมด 
 

ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਯਣਾ ਕੀਆ ਤਚੰਤਾ ਤਬ ਕਯਣੀ ਤਾਹ ॥ 

jin kartai karnaa kee-aa chintaa bhe karnee taah. 
The Creator who has created the creation takes care of it as well. 

พระผูส้รา้งทีท่รงสรา้งก็ดแูลเชน่กนั 
 

ਸ ਕਯਤਾ ਤਚੰਤਾ ਕਯ ਤਜਤਨ ਉਾਇਆ ਜਗੁ ॥ 

so kartaa chintaa karay jin upaa-i-aa jag. 
Yes, that Creator who has created the world, cares for it as well. 

ใชแ่ลว้ พระผูส้รา้งทีส่รา้งโลกกห็ว่งใยมันเชน่กนั 
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ਤਤਸੁ ਜਹਾਯੀ ਸੁਅਸਤਤ ਤਤਸੁ ਤਤਸੁ ਦੀਫਾਣੁ ਅਬਗੁ ॥ 

tis johaaree su-asat tis tis deebaan abhag. 
Unto Him I bow and offer my reverence, whose support for His creation is eternal. 

ฉันขอนอ้มค านับและขอคารวะผูซ้ ึง่การสนับสนุนการสรา้งของพระองคเ์ป็นนรัินดร ์
 

ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਤਫਨੁ ਤਕਆ ਤਟਕਾ ਤਕਆ ਤਗੁ ॥੧॥ 

naanak sachay naam bin ki-aa tikaa ki-aa tag. ||1|| 
O‘ Nanak, without meditating on His Name, all outer religious symbols such as 

Janeu (sacred thread) and Tikka (dot on the forehead) mean nothing. 

โอนานัก โดยไมค่ดิร าพงึถงึพระนามของพระองค ์
สญัลักษณท์างศาสนาภายนอกทัง้หมดเชน่ จาเนอ (Janeu) (ดา้ยศกัดิส์ทิธิ)์ และ 

ทกิกา (Tikka) (จดุบนหนา้ผาก) ไมม่คีวามหมาย 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

ซาลอ๊ค โดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

ਰਿ ਨੇਕੀਆ ਚੰਤਗਆਈਆ ਰਿ ੁੰ ਨਾ ਯਵਾਣੁ ॥ 

lakh naykee-aa chang-aa-ee-aa lakh punnaa parvaan. 
One may perform millions of good and virtuous deeds and myriad of acts of 

charities which are acceptable to the society. 

คนหนึง่อาจกระท าความดแีละความดงีามนับลา้นและการบ าเพ็ญกศุลมากมายซึง่เป็
นทีย่อมรับของสงัคม 

 

ਰਿ ਤ ਉਤਯ ਤੀਯਥਾਂ ਸਹਜ ਜਗ ਫਫਾਣ ॥ 

lakh tap upar teerthaaN sahj jog baybaan. 
One may perform millions of penances at sacred shrines, and goes  

in the wilderness to practice yoga in a state of poise. 

คนหนึง่อาจบ าเพ็ญตบะนับลา้นทีศ่าลเจา้ศกัดิส์ทิธิแ์ละไปในถิน่ทรุกนัดารเพือ่ฝึกโ
ยคะในสภาพทีม่สีตสิมดลุ 

 

ਰਿ ਸੂਯਤਣ ਸੰਗਯਾਭ ਯਣ ਭਤਹ ਛੁਟਤਹ ਯਾਣ ॥ 

lakh soortan sangraam ran meh chhuteh paraan. 
One may exhibit millions of acts of bravery and even lose his life in the battlefield. 

ผูห้นึง่อาจแสดงวรีกรรมนับลา้นและถงึกบัเสยีชวีติในสนามรบ 
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ਰਿ ਸੁਯਤੀ ਰਿ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ੜੀਅਤਹ ਾਠ ਯੁਾਣ ॥ 

lakh surtee lakh gi-aan Dhi-aan parhee-ah paath puraan. 
One may acquire lots of divine knowledge and wisdom by performing many  

types of meditations and readings of the Vedas and the Puranas, 

เราอาจไดรั้บความรูแ้ละภมูปัิญญาจากสวรรคม์ากมายจากการท าสมาธแิละการอา่น
พระเวทและคัมภรีป์รุาณะมากมาย 

 

ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਯਣਾ ਕੀਆ ਤਰਤਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥ 

jin kartai karnaa kee-aa likhi-aa aavan jaan. 
but the Creator, Who has created this world, has  
preordained the time of one‘s birth and death. 

แตพ่ระผูส้รา้งผูส้รา้งโลกนีไ้ดก้ าหนดเวลาของการเกดิและการตายไวล้ว่งหนา้ 
 

ਨਾਨਕ ਭਤੀ ਤਭਤਥਆ ਕਯਭੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥ 

naanak matee mithi-aa karam sachaa neesaan. ||2|| 
O‘ Nanak, all the above efforts are useless, only His Grace is  

the true stamp of approval in His Court. 

โออานัก 
ความพยายามทัง้หมดขา้งตน้ไรป้ระโยชนม์เีพยีงพระคณุของพระองคเ์ทา่นัน้ทีเ่ป็น

ตราประทับแหง่การอนุมัตทิีแ่ทจ้รงิในศาลของพระองค ์
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 8 

เปาร:ี 8 
 

 

ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਕੁ ਤੰੂ ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚੁ ਵਯਤਾਇਆ ॥ 

sachaa saahib ayk tooN jin sacho sach vartaa-i-aa. 
O‘ God, You are the only True Master, who has spread Truth (righteousness) 

everywhere 

โอ พระเจา้ พระองคเ์ป็นเจา้นายทีแ่ทจ้รงิเพยีงคนเดยีวทีเ่ผยแพรค่วามจรงิ 
(ความชอบธรรม) ไปทกุหนทกุแหง่ 
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ਤਜਸੁ ਤੰੂ ਦਤਹ ਤਤਸੁ ਤਭਰ ਸਚੁ ਤਾ ਤਤਨ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਭਾਇਆ ॥ 

jis tooN deh tis milai sach taa tinHee sach kamaa-i-aa. 
He alone receives the Truth unto whom You give it; then he practices the Truth in 

life. 

เขาไดรั้บความจรงิแกผู่ท้ีพ่ระองคใ์หเ้ทา่นัน้จากนัน้เขาก็ปฏบิตัติามความจรงิในชวีติ 
 

ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚੁ ਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹ ਕ ਤਹਯਦ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥ 

satgur mili-ai sach paa-i-aa jinH kai hirdai sach vasaa-i-aa. 
It is only  upon meeting and following the teachings of the True Guru that people 

have realized the Truth. The Guru enshrines the Truth in their hearts. 

ก็ตอ่เมือ่ไดพ้บและปฏบิัตติามค าสอนของครุทุีแ่ทจ้รงิเทา่นัน้ 
ทีผู่ค้นจะตระหนักถงึความจรงิ ปราชญป์ระดษิฐานความจรงิไวใ้นใจของพวกเขา 

 

ਭੂਯਿ ਸਚ ੁਨ ਜਾਣਨ੍ਹੀ ਭਨਭੁਿੀ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

moorakh sach na jaananHee manmukhee janam gavaa-i-aa. 
The foolish do not know the value of Truth, those  
self-willed people waste away their lives in vain. 

คนโงไ่มรู่จั้กคณุคา่ของความจรงิ 
คนทีเ่อาแตใ่จตวัเองเหลา่นัน้เสยีชวีติไปโดยเปลา่ประโยชน ์

 

ਤਵਤਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹ ਆਇਆ ॥੮॥ 

vich dunee-aa kaahay aa-i-aa. ||8|| 
Why have they even come into this world? 

ท าไมพวกเขาถงึเขา้มาในโลกนี?้ 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 
ਹਤਯ ਅੰਤਭਰਤ ਬਗਤਤ ਬੰਡਾਯ ਹ ਗੁਯ ਸਤਤਗੁਯ ਾਸ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har amrit bhagat bhandaar hai gur satgur paasay raam raajay. 
God's devotional worship is the spiritual life-giving nectar, only  

the true Guru has the treasure of this devotional worship. 

การสกัการะบชูาพระเจา้เป็นน ้าทพิยท์ีใ่หช้วีติฝ่ายวญิญาณมเีพยีงครุทุีแ่ทจ้รงิเทา่นั้
นทีม่สีมบตัขิองการสกัการะบชูานี ้
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ਗੁਯੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹ ਤਸਿ ਦਇ ਹਤਯ ਯਾਸ ॥ 

gur satgur sachaa saahu hai sikh day-ay har raasay. 
The true Guru is the eternal keeper of the treasurer of God's devotion; he gives this 

precious commodity of God's devotion to his disciples. 

ครุทุีแ่ทจ้รงิ คอืผูรั้กษาสมบตัอินัเป็นนรัินดรแ์หง่ความจงรักภกัดขีองพระเจา้ 
เขามอบสิง่ของอนัล ้าคา่นีจ้ากการอทุศิตนของพระเจา้ใหก้บัสาวกของเขา 

 

ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਵਣਜਾਯਾ ਵਣਜੁ ਹ ਗੁਯੁ ਸਾਹੁ ਸਾਫਾਸ ॥ 

Dhan Dhan vanjaaraa vanaj hai gur saahu saabaasay. 
The trade of God's devotional worship (bhagti) is the most superior trade; truly 

blessed is the trader (devotee) who trades in this commodity of God's devotional 
worship. The eternal merchant-Guru applauds that person who deals in this trade. 

การแลกเปลีย่นการสกัการะบชูาของพระเจา้ (บาต)ี เป็นการคา้ทีเ่หนอืกวา่ทีส่ดุ 
ผูท้ีไ่ดรั้บพรอยา่งแทจ้รงิคอืผูซ้ ือ้ขาย (ผูศ้รัทธา) 

ทีท่ าการซือ้ขายสนิคา้เพือ่การสกัการะบชูาของพระเจา้นี ้พอ่คา้นรัินดร ์– 
ครุปุรบมอืใหค้นทีท่ าขอ้ตกลงในการคา้นี้ 

 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਯੁ ਤਤਨ੍ਹੀ ਾਇਆ ਤਜਨ ਧੁਤਯ ਤਰਿਤੁ ਤਰਰਾਤਟ ਤਰਿਾਸ ॥੧॥ 

jan naanak gur tinHee paa-i-aa jin Dhur likhat lilaat likhaasay. ||1|| 
God's slave Nanak says, only those meet the true Guru who have such pre-ordained 

destiny of receiving this precious gift of God's devotional worship. 

นานัก 
ทาสของพระเจา้กลา่ววา่มเีพยีงผูท้ีพ่บกบัครุทุีแ่ทจ้รงิซึง่มชีะตากรรมกอ่นก าหนดเช่

นนีใ้นการไดรั้บของขวญัอนัล ้าคา่จากการนมัสการจากพระเจา้ 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

 

ਤੜ ਤੜ ਗਡੀ ਰਦੀਅਤਹ ਤੜ ਤੜ ਬਯੀਅਤਹ ਸਾਥ ॥ 

parh parh gadee ladee-ah parh parh bharee-ah saath. 
Even if we read and study cartloads of books and after  

studying make heaps upon heaps of books. 

แมว้า่เราจะอา่นและศกึษาจ านวนหนังสอืทีม่อียูม่ากมายและหลังจากเรยีนเสร็จแลว้
ก็ใหก้องหนังสอืเป็นกอง ๆ 
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ਤੜ ਤੜ ਫੜੀ ਾਈ ਤੜ ਤੜ ਗਡੀਅਤਹ ਿਾਤ ॥ 

parh parh bayrhee paa-ee-ai parh parh gadee-ah khaat. 
If we read so many books that a boat or many pits can be filled with them. 

ถา้เราอา่นหนังสอืมากมายจน สามารถถมดว้ยเรอืและหลมุจนเต็ม 
 

ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਫਯਸ ਫਯਸ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਭਾਸ ॥ 

parhee-ah jaytay baras baras parhee-ah jaytay maas. 
We may read them year after year; we may read them  

as many months that there are in a year. 

เราอาจอา่นปีแลว้ปีเลา่ เราอาจอา่นไดห้ลายเดอืนในหนึง่ปี 
 

ੜੀ ਜਤੀ ਆਯਜਾ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਸਾਸ ॥ 

parhee-ai jaytee aarjaa parhee-ah jaytay saas. 
We may read them all our life; we may read them with every breath. 

เราอาจอา่นไดต้ลอดชวีติ เราอาจอา่นไดท้กุลมหายใจ 
 

ਨਾਨਕ ਰਿ ਇਕ ਗਰ ਹਯੁ ਹਉਭ ਝਿਣਾ ਝਾਿ ॥੧॥ 

naanak laykhai ik gal hor ha-umai jhakh-naa jhaakh. ||1|| 
Still all these efforts are useless. O‘ Nanak, the only one thing that counts in His 

court is meditating on His Name. All other efforts are like wasting time in one‘s ego. 

แตค่วามพยายามทัง้หมดนีก้็ไรผ้ล โออานัก 
สิง่เดยีวทีนั่บไดใ้นศาลของเขาคอืการใครค่รวญพระนามของพระองคค์วามพยายาม

อืน่ ๆ ทัง้หมดก็เหมอืนกบัการเสยีเวลาไปกบัอตัตาของคน ๆ เดยีว 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

 

ਤਰਤਿ ਤਰਤਿ ਤੜਆ ॥ਤਤਾ ਕਤੜਆ ॥ 

likh likh parhi-aa. taytaa karhi-aa. 
More one writes and reads books, more he becomes egoistic and arrogant. 

มคีนเขยีนและอา่นหนังสอืมากขึน้ เขากลายเป็นคนเห็นแกต่ัวและเยอ่หยิง่มากขึน้ 
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ਫਹੁ ਤੀਯਥ ਬਤਵਆ ॥ਤਤ ਰਤਵਆ ॥                                                                                             

baho tirath bhavi-aa. tayto lavi-aa. 
More one wanders on sacred shrines of pilgrimage, more one talks uselessly like a 

crow. 

มอีกีหนึง่คนทีเ่ดนิไปตามศาลเจา้ศกัดิส์ทิธิแ์หง่การแสวงบญุ 
มอีกีคนหนึง่พดูอยา่งไรป้ระโยชนเ์หมอืนอกีา 

 

ਫਹੁ ਬਿ ਕੀਆ ਦਹੀ ਦੁਿੁ ਦੀਆ ॥ 

baho bhaykh kee-aa dayhee dukh dee-aa. 
More one adorns religious garbs, more stress he causes to himself. 

มคีนหนึง่ประดบัเครือ่งแตง่กายทางศาสนามากขึน้ เขาท าใหต้ัวเองเครยีดมากขึน้ 
 

ਸਹੁ ਵ ਜੀਆ ਅਣਾ ਕੀਆ ॥ 

saho vay jee-aa apnaa kee-aa. 
Therefore we have to say to such a person, “O’ my friend, now  

bear the consequence of your own actions". 

ดงันัน้เราจงึตอ้งพดูกบับคุคลเชน่นีว้า่― โอเพือ่นของฉัน 
ตอนนีจ้งรับผลของการกระท าของคณุเอง‖ 

 

ਅੰਨੁ ਨ ਿਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥ 

ann na khaa-i-aa saad gavaa-i-aa. 
By not eating food to please God, a person does not gain any spiritual merits, 

 he simply loses the opportunity of enjoying its relish. 

โดยการไมก่นิอาหารเพือ่ท าใหพ้ระเจา้พอพระทัยบคุคลนัน้จะไมไ่ดรั้บความดทีางวิ
ญญาณใด ๆ เลยเขาก็สญูเสยีโอกาสในการเพลดิเพลนิไปกบัความเพลดิเพลนิ 

 

ਫਹੁ ਦੁਿੁ ਾਇਆ ਦੂਜਾ ਬਾਇਆ ॥ 

baho dukh paa-i-aa doojaa bhaa-i-aa. 
Because of his love of duality (practices that take him away from  

lovingly remembering God), he suffers much Pain. 

เนือ่งจากความรักในความเป็นคู ่
(การปฏบิตัทิีพ่รากเขาจากการระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรัก) 

เขาจงึตอ้งทนทกุขท์รมานมาก 
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ਫਸਤਰ ਨ ਤਹਯ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਹਯ ॥ 

bastar na pahirai. ahinis kahrai. 
One who practices self torture of not wearing any clothes, suffers  

night and day by subjecting his body to extremes of weather. 

ผูท้ีฝึ่กทรมานตนเองโดยไมส่วมเสือ้ผา้ใด ๆ 
จะตอ้งทนทกุขท์รมานทัง้กลางวนัและกลางคนืโดยการทีร่า่งกายตอ้งเผชญิกบัสภา

พอากาศทีเ่ลวรา้ย 

 

ਭਤਨ ਤਵਗੂਤਾ ॥ ਤਕਉ ਜਾਗ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਸੂਤਾ ॥ 

mon vigootaa. ki-o jaagai gur bin sootaa. 
Remaining silent to please God, one is gone astray (from the righteous path). How 
can he be awakened from the slumber of ignorance without the Guru‘s teachings? 

นิง่เงยีบเพือ่ท าใหพ้ระเจา้พอพระทัย คนหนึง่หลงทาง (จากทางชอบธรรม) 
เขาจะตืน่จากการหลับใหลของความไมรู่โ้ดยปราศจากค าสอนของครุไุดอ้ยา่งไร 

 

ਗ ਉਤਾਣਾ ॥ ਅਣਾ ਕੀਆ ਕਭਾਣਾ ॥ 

pag upaytaanaa. apnaa kee-aa kamaanaa. 
One who goes barefoot, suffers from his own actions by hurting his feet. 

คนทีเ่ดนิเทา้เปลา่ตอ้งทนทกุขก์บัการกระท าของตัวเองโดยการท ารา้ยเทา้ของเขา 
 

ਅਰੁ ਭਰੁ ਿਾਈ ਤਸਤਯ ਛਾਈ ਾਈ ॥ 

al mal khaa-ee sir chhaa-ee paa-ee. 
One who eats filthy leftovers and throws ashes on his head, 

คนทีก่นิของเหลอืทีส่กปรกและพน่ขีเ้ถา้ใสห่วั 
 

ਭੂਯਤਿ ਅੰਧ ਤਤ ਗਵਾਈ ॥ 

moorakh anDhai pat gavaa-ee. 
that foolish ignorant person has lost his honor. 

คนโงเ่ขลาไดเ้สยีเกยีรตไิป 
 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਤਕਛੁ ਥਾਇ ਨ ਾਈ ॥ 

vin naavai kichh thaa-ay na paa-ee. 
Without meditation on God‘s Name, nothing is approved in His court. 

หากปราศจากการท าสมาธใินนามของพระเจา้ จะไมม่สี ิง่ใดไดรั้บการอนุมัตใินศาล 
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ਯਹ ਫਫਾਣੀ ਭੜੀ ਭਸਾਣੀ ॥ 

rahai baybaanee marhee masaanee. 
One may live in the wilderness, in the cemeteries or in the cremation grounds, 

คนหนึง่อาจอาศยัอยูใ่นถิน่ทรุกนัดารในสสุานหรอืในทีเ่ผาศพ 
 

ਅੰਧੁ ਨ ਜਾਣ ਤਪਤਯ ਛੁਤਾਣੀ ॥ 

anDh na jaanai fir pachhutaanee. 
such a spiritually blind person does not know the right way to  

realize God, he regrets and repents in the end. 

คนตาบอดทางวญิญาณเชน่นีไ้มรู่ว้ธิทีีถ่กูตอ้งในการตระหนักถงึพระเจา้เขาเสยีใจแ
ละส านกึผดิในทีส่ดุ 

 
 

ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਟ ਸ ਸੁਿੁ ਾ ॥                                                                                                                                         

satgur bhaytay so sukh paa-ay. 
Only he, who meets and follows the teachings of the True Guru, enjoys true peace. 

มเีพยีงเขาเทา่นัน้ทีป่ฏบิัตติามและปฏบิัตติามค าสอนของครุทุีแ่ทจ้รงิเทา่นัน้ทีจ่ะมสีั

นตสิขุทีแ่ทจ้รงิ 
 

ਹਤਯ ਕਾ ਨਾਭੁ ਭੰਤਨ ਵਸਾ ॥ 

har kaa naam man vasaa-ay. 
Because he enshrines God‘s Name in his mind. 

เพราะเขาม ีพระนามพระเจา้อยูใ่นใจของเขา 
 

ਨਾਨਕ ਨਦਤਯ ਕਯ ਸ ਾ ॥ 

naanak nadar karay so paa-ay. 
O‘ Nanak, only he meets the true Guru on whom God bestows His grace. 

โอนานัก 
มเีพยีงเขาเทา่นัน้ทีไ่ดพ้บกบัครุทุีแ่ทจ้รงิซึง่พระเจา้ประทานพระคณุของพระองค ์
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ਆਸ ਅੰਦਸ ਤ ਤਨਹਕਵਰੁ ਹਉਭ ਸਫਤਦ ਜਰਾ ॥੨॥ 

aas andaysay tay nihkayval ha-umai sabad jalaa-ay. ||2|| 
Then becoming unaffected by any kind of hopes and worries and following the 

Guru‘s word, he burns away his ego and God‘s Name, the source of all peace, gets 
easily enshrined in his heart. 

จากนัน้ก็ไมไ่ดรั้บผลกระทบจากความหวังและความกงัวลใด ๆ 
และการท าตามค าพดูของครุเุขาก็เผาผลาญอตัตาและพระนามของพระเจา้ซึง่เป็นแ

หลง่ทีม่าของความสงบสขุใหห้มดไปไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 9 

 

ਬਗਤ ਤਯ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਦਤਯ ਸਹਤਨ ਕੀਯਤਤ ਗਾਵਦ ॥ 

bhagat tayrai man bhaavday dar sohan keerat gaavday. 
O‘ God, Your devotees are pleasing to You. They look beautiful  

at Your doorstep, singing Your Praises. 

โอพระเจา้ ผูท้ีช่ ืน่ชอบของพระองคเ์ป็นทีช่ ืน่ชอบของพระองค ์
พวกเขาดสูวยงามทีห่นา้ประตบูา้นของคณุรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระองค ์

 

ਨਾਨਕ ਕਯਭਾ ਫਾਹਯ ਦਤਯ ਢਅ ਨ ਰਹਨ੍ਹੀ ਧਾਵਦ ॥ 

naanak karmaa baahray dar dho-a na lehnHee Dhaavday. 
O‘ Nanak, those who are deprived of God‘s Grace, find no shelter in  

His Court and keep wandering aimlessly. 

โออานัก 
ผูท้ีป่ราศจากพระคณุของพระเจา้ไมพ่บทีพั่กพงิในศาลของพระองคแ์ละเดนิตอ่ไปอ

ยา่งไรจ้ดุหมาย 

 

ਇਤਕ ਭੂਰੁ ਨ ਫੁਝਤਨਹ੍ ਆਣਾ ਅਣਹਦਾ ਆੁ ਗਣਾਇਦ ॥ 

ik mool na bujhniH aapnaa anhodaa aap ganaa-iday. 
They do not understand their real origin (God) and without  

any spiritual merit, they call themselves great scholars. 

พวกเขาไมเ่ขา้ใจทีม่าทีแ่ทจ้รงิของพวกเขา (พระเจา้) และไมม่จีติวญิญาณใด ๆ 
พวกเขาเรยีกตวัเองวา่เป็นครุ ุ
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ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਤ ਹਤਯ ਉਤਭ ਜਾਤਤ ਸਦਾਇਦ ॥ 

ha-o dhaadhee kaa neech jaat hor utam jaat sadaa-iday. 
O‘ God, while others claim themselves belonging to high cast,  

I am only a minstrel of low cast at Your door. 

โอพระเจา้ ในขณะทีค่นอืน่ ๆ 
อา้งวา่ตวัเองเป็นของนักแสดงชัน้สงูฉันเป็นเพยีงนักแสดงต า่ทีป่ระตขูองคณุ 

 

ਤਤਨ੍ਹ ਭੰਗਾ ਤਜ ਤੁਝ ਤਧਆਇਦ ॥੯॥ 

tinH mangaa je tujhai Dhi-aa-iday. ||9|| 
I only beg for the company of those who meditate upon You. 

ฉันขอเพยีงกลุม่คนทีค่ดิใครค่รวญกบัพระองค ์
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਭਾਯਾ ਤੂੰ  ਧਣੀ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਯਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

sach saahu hamaaraa tooN Dhanee sabh jagat vanjaaraa raam raajay. 
O‘ God, You are our eternal treasurer of Naam and  

the entire world is trader of that treasure. 

โอพระเจา้คณุเป็นเหรัญญกิของ 
นาอามชัว่นรัินดรข์องเราและทัง้โลกเป็นผูค้า้สมบตันัิน้ 

 

ਸਬ ਬਾਂਡ ਤੁਧ ਸਾਤਜਆ ਤਵਤਚ ਵਸਤੁ ਹਤਯ ਥਾਯਾ ॥ 

sabh bhaaNday tuDhai saaji-aa vich vasat har thaaraa. 
O‘ God, You have created all these creatures and the life  

which dwells within them is also Yours. 

โอพระเจา้ 
พระองคไ์ดส้รา้งสิง่มชีวีติเหลา่นีทั้ง้หมดและชวีติทีอ่าศยัอยูภ่ายในพวกมันก็เป็นขอ

งคณุเชน่กนั 
 

 

 

 

 

 



69 
 

ਜ ਾਵਤਹ ਬਾਂਡ ਤਵਤਚ ਵਸਤੁ ਸਾ ਤਨਕਰ ਤਕਆ ਕਈ ਕਯ ਵਚਾਯਾ ॥ 

jo paavahi bhaaNday vich vasat saa niklai ki-aa ko-ee karay vaychaaraa. 
Whatever (vices or virtues) You place in these creatures, only  

those can come out. What can the poor creatures do? 

ไมว่า่สิง่ใด (ความชัว่รา้ยหรอืคณุธรรม) คณุวางไวใ้นสิง่มชีวีติเหลา่นี ้
มเีพยีงสิง่ทีส่ามารถออกมาได ้สิง่มชีวีติทีน่่าสงสารสามารถท าอะไรไดบ้า้ง? 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਯ ਫਿਤਸਆ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਬੰਡਾਯਾ ॥੨॥ 

jan naanak ka-o har bakhsi-aa har bhagat bhandaaraa. ||2|| 
O‘ God, You have blessed Your servant Nanak also with  

the treasure of Your devotional worship. 

ขา้ แตพ่ระเจา้ พระองคไ์ดอ้วยพร 
นานักผูรั้บใชข้องพระองคด์ว้ยสมบตัแิหง่การสกัการะบชูาของคณุ 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

 

ਕੂੜੁ ਯਾਜਾ ਕੂੜੁ ਯਜਾ ਕੂੜੁ ਸਬੁ ਸੰਸਾਯੁ ॥ 

koorh raajaa koorh parjaa koorh sabh 

This whole world is false (perishable). In this false world,  
false is the king and false are his subjects. 

โลกทัง้ใบนีเ้ป็นเท็จ (สิน้สญูไปได)้ ในโลกจอมปลอมนี ้
ความจอมปลอมคอืราชาและความเท็จเป็นราษฎรของเขา 

 

ਕੂੜੁ ਭੰਡ ਕੂੜੁ ਭਾੜੀ ਕੂੜੁ ਫਸਣਹਾਯੁ ॥ 

koorh mandap koorh maarhee koorh baisanhaar. 
False are the palaces and mansions and short-lived are those who live in them. 

ความหลอกลวงคอืพระราชวังและคฤหาสนแ์ละผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นนัน้มอีายสุัน้ 
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ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਯੁਾ ਕੂੜੁ ਨ੍ਹਣਹਾਯੁ ॥ 

koorh su-inaa koorh rupaa koorh painHanhaar. 
False (perishable) are the gold and silver ornaments, and false are those who wear 

them. 

ความหลอกลวง (ทีส่ญูเสยีได)้ 
คอืเครือ่งประดบัทองและเงนิและผูท้ีส่วมใสนั่น้เป็นจอมหลอกลวง 

 

ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕੜੁ ਕੂੜੁ ਯੂੁ ਅਾਯੁ ॥ 

koorh kaa-i-aa koorh kaparh koorh roop apaar. 
False (short lived) is the body, false are the beautiful clothes  

and false are the beauties who wear them. 

ความเท็จ (อายสุัน้) คอืรา่งกาย 
เสือ้ผา้ทีส่วยงามเป็นเท็จและความงามทีส่วมใสนั่น้เป็นเท็จ 

 

ਕੂੜੁ ਭੀਆ ਕੂੜੁ ਫੀਫੀ ਿਤ ਹ ਿਾਯੁ ॥ 

koorh mee-aa koorh beebee khap ho-ay khaar. 
The relationship between husband and wife is also of short duration  

and they are being wasted away in false conflicts. 

ความสมัพันธร์ะหวา่งสามภีรรยาก็มรีะยะเวลาสัน้ ๆ 
และพวกเขาก็สญูเปลา่ไปกบัความขดัแยง้ทีผ่ดิ ๆ 

 

ਕੂਤੜ ਕੂੜ ਨੇਹੁ ਰਗਾ ਤਵਸਤਯਆ ਕਯਤਾਯੁ ॥ 

koorh koorhai nayhu lagaa visri-aa kartaar. 
The false ones love falsehood, and forget their Creator. 

คนเท็จรักความเท็จและลมืพระผูส้รา้งของตน 
 

ਤਕਸੁ ਨਾਤਰ ਕੀਚ ਦਸਤੀ ਸਬੁ ਜਗੁ ਚਰਣਹਾਯੁ ॥ 

kis naal keechai dostee sabh jag chalanhaar. 
With whom should we become friends when the entire world is perishable? 

เราควรจะเป็นเพือ่นกบัใครเมือ่ทัง้โลกพนิาศยอ่ยยับ? 
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ਕੂੜੁ ਤਭਠਾ ਕੂੜੁ ਭਾਤਿਉ ਕੂੜੁ ਡਫ ੂਯੁ ॥ 

koorh mithaa koorh maakhi-o koorh dobay poor. 
this illusory world seems sweet like honey, this way  
the false illusion is destroying multitudes of people. 

โลกแหง่ภาพลวงตานีด้หูวานเหมอืนน ้าผึง้ 
ดว้ยวธินีีภ้าพลวงตาจอมปลอมก าลังท าลายผูค้นจ านวนมาก 

 

ਨਾਨਕੁ ਵਿਾਣ ਫਨਤੀ ਤੁਧੁ ਫਾਝੁ ਕੂੜ ਕੂੜੁ ॥੧॥ 

naanak vakhaanai bayntee tuDh baajh koorho koorh. ||1|| 
O‘ God, Nanak makes this supplication that except You, 

 everything else is totally false(perishable). 

โอพระเจา้ นานักวงิวอน ยกเวน้แตพ่ระองค ์ทกุอยา่งเป็นเท็จ (สญูสิน้ได)้ 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਯਦ ਸਚਾ ਹਇ ॥ 

sach taa par jaanee-ai jaa ridai sachaa ho-ay. 
One can only know the Truth (realize God) when the Truth (God) is in one‘s heart. 

เราจะรูค้วามจรงิไดก้็ตอ่เมือ่ (ตระหนักถงึพระเจา้) เมือ่ความจรงิ (พระเจา้) 
อยูใ่นใจของคน ๆ หนึง่ 

 

 

ਕੂੜ ਕੀ ਭਰੁ ਉਤਯ ਤਨੁ ਕਯ ਹਛਾ ਧਇ ॥ 

koorh kee mal utrai tan karay hachhaa Dho-ay. 
Then the filth of falsehood is removed and the mind and body are freed from the 

vices. 

จากนัน้ความสกปรกของความเท็จจะถกูลบออกและจติใจและรา่งกายก็หลดุพน้จา
กความชัว่รา้ย 

 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਤਚ ਧਯ ਤਆਯ ੁ

sach taa par jaanee-ai jaa sach Dharay pi-aar. 
One realizes the Truth(God) only when one bears love for God. 

หนึง่ตระหนักถงึความจรงิ (พระเจา้) ก็ตอ่เมือ่คนหนึง่รักพระเจา้ 
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ਨਾਉ ਸੁਤਣ ਭਨੁ ਯਹਸੀ ਤਾ ਾ ਭਿ ਦੁਆਯੁ ॥ 

naa-o sun man rehsee-ai taa paa-ay mokh du-aar. 
By listening to God‘s Name with love, mind blossoms and finds the  

way to be free from the bonds of worldly attachments. 

ดว้ยการฟัง พระนามของพระเจา้ 
ดว้ยความรักจติใจจะเบง่บานและพบหนทางทีจ่ะเป็นอสิระจากพันธนาการของการยึ

ดตดิทางโลก 
 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਜੁਗਤਤ ਜਾਣ ਜੀਉ ॥ 

sach taa par jaanee-ai jaa jugat jaanai jee-o. 
One realizes God only when one knows the secret of connecting the soul with God. 

คนเราจะเขา้ใจพระเจา้ก็ตอ่เมือ่คนหนึง่รูค้วามลบัของการเชือ่มตอ่จติวญิญาณกบัพ
ระเจา้ 

 

ਧਯਤਤ ਕਾਇਆ ਸਾਤਧ ਕ ਤਵਤਚ ਦਇ ਕਯਤਾ ਫੀਉ ॥ 

Dharat kaa-i-aa saaDh kai vich day-ay kartaa bee-o. 
That secret is: preparing the body like a farmer prepares the  

soil and planting the seed of God‘s Name. 

เคล็ดลับนัน้คอืการเตรยีมรา่งกาย 
เหมอืนชาวนาเตรยีมดนิและปลกูเมล็ดพันธุแ์หง่พระนามของพระเจา้ 

 

ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਸਿ ਸਚੀ ਰਇ ॥ 

sach taa par jaanee-ai jaa sikh sachee lay-ay. 
One realizes God only when one receives true teachings (from the Guru). 

คนเราจะส านกึในพระเจา้ก็ตอ่เมือ่ไดรั้บค าสอนทีแ่ทจ้รงิ (จากครุ)ุ 
 

ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀਅ ਕੀ ਤਕਛੁ ੁੰ ਨੁ ਦਾਨੁ ਕਯਇ ॥ 

da-i-aa jaanai jee-a kee kichh punn daan karay-i. 
And learns to show mercy to other beings and does acts of charity and kindness. 

และเรยีนรูท้ีจ่ะแสดงความเมตตาตอ่สิง่มชีวีติอืน่และกระท าการกศุลและความกรณุ
า 
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ਸਚੁ ਤਾਂ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਆਤਭ ਤੀਯਤਥ ਕਯ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

sach taaN par jaanee-ai jaa aatam tirath karay nivaas. 
One realizes God only when he dwells in his sacred shrine inside (his soul). 

คนหนึง่จะตระหนักถงึพระเจา้ก็ตอ่เมือ่ เขาอาศยัอยูใ่นศาลศกัดิส์ทิธิข์องเขาภายใน 
(วญิญาณของเขา) 

 

ਸਤਤਗੁਯੂ ਨ  ੁਤਛ ਕ ਫਤਹ ਯਹ ਕਯ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

satguroo no puchh kai bahi rahai karay nivaas. 
Following the teachings from the True Guru, he keeps  

focusing on the inner self (and tries to stop his mind from evil thoughts). 

ปฏบิัตติามค าสอนจากครุทุีแ่ทจ้รงิเขามุง่เนน้ไปทีต่ัวตนภายใน 
(และพยายามหยดุใจจากความคดิชัว่รา้ย) 

 

ਸਚੁ ਸਬਨਾ ਹਇ ਦਾਯੂ ਾ ਕਢ ਧਇ ॥ 
sach sabhnaa ho-ay daaroo paap kadhai Dho-ay. 

God Himself becomes the remedy of all the ailments; and drives out all the sins. 

พระเจา้ทรงเป็นผูเ้ยยีวยาความเจ็บป่วยทัง้หมดและขบัไลบ่าปทัง้หมดออกไป 
 

ਨਾਨਕੁ ਵਿਾਣ ਫਨਤੀ ਤਜਨ ਸਚੁ ਰ ਹਇ ॥੨॥ 

Naanak vakhaanai bayntee jin sach palai ho-ay. ||2|| 

Nanak humbly prays to those who have the Truth (God) dwelling in their heart. 

นานักอธษิฐานอยา่งนอบนอ้มตอ่ผูท้ีม่คีวามจรงิ (พระเจา้) สถติอยูใ่นใจ 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 10 

เปาร:ี 10 
 

 

ਦਾਨੁ ਭਤਹੰਡਾ ਤਰੀ ਿਾਕੁ ਜ ਤਭਰ ਤ ਭਸਤਤਕ ਰਾਈ ॥ 

daan mahindaa talee khaak jay milai ta mastak laa-ee-ai. 
The gift I seek is the dust of the feet of those who have realized God (humility); if I 

were to obtain it, I would apply this dust on my forehead (consider myself very 
fortunate). 

ของก านัลทีฉั่นแสวงหาคอืผงธลุขีองเทา้ของผูท้ีต่ระหนักถงึพระเจา้ 
(ความถอ่มตวั) หากฉันตอ้งการไดม้าฉันจะทาฝุ่ นนีท้ีห่นา้ผากของฉัน 

(ถอืวา่ตัวเองโชคดมีาก) 
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ਕੂੜਾ ਰਾਰਚੁ ਛਡੀ ਹਇ ਇਕ ਭਤਨ ਅਰਿੁ ਤਧਆਈ ॥ 

koorhaa laalach chhadee-ai ho-ay ik man alakh Dhi-aa-ee-ai. 
Let us renounce the false greed, and meditate  
single-mindedly on the incomprehensible God. 

ใหเ้ราละทิง้ความโลภจอมปลอมและคดิใครค่รวญถงึพระเจา้ทีไ่มอ่าจเขา้ใจไดใ้นใจ
เดยีว 

 

 

ਪਰੁ ਤਵਹ ਾਈ ਜਵਹੀ ਕਾਯ ਕਭਾਈ ॥ 

fal tayvayho paa-ee-ai jayvayhee kaar kamaa-ee-ai. 
As are the deeds we do, so are the rewards we receive. 

การกระท าทีเ่ราท านัน้ เราจงึไดรั้บผลตอบแทนนัน้ 
 

ਜ ਹਵ ੂਯਤਫ ਤਰਤਿਆ ਤਾ ਧੂਤੜ ਤਤਨ੍ਹਾ ਦੀ ਾਈ ॥ 

jay hovai poorab likhi-aa taa Dhoorh tinHaa dee paa-ee-ai. 
But one gets this gift of humbly serving those (who have realized God)  

only if it is so preordained for them. 

แตผู่ห้นึง่จะไดรั้บของประทานนีจ้ากการรับใชค้นเหลา่นัน้ดว้ยความถอ่มใจ 
(ทีต่ระหนักถงึพระเจา้) ก็ตอ่เมือ่ส ิง่นัน้ถกูก าหนดไวล้ว่งหนา้ 

 

ਭਤਤ ਥੜੀ ਸਵ ਗਵਾਈ ॥੧੦॥ 

mat thorhee sayv gavaa-ee-ai. ||10|| 
If we depend only on our limited intellect, then all our effort of realizing God is 

wasted. 

หากเราพึง่พาสตปัิญญาอันจ ากดั 
เพยีงอยา่งเดยีวความพยายามทัง้หมดของเราในการตระหนักถงึพระเจา้ก็สญูเปลา่ 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਹਭ ਤਕਆ ਗੁਣ ਤਯ ਤਵਥਯਹ ਸੁਆਭੀ ਤੰੂ ਅਯ ਅਾਯ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ham ki-aa gun tayray vithreh su-aamee tooN apar apaaro raam raajay. 
O‘ God, what virtues of Yours can we describe? You are beyond any limit. 

โอพระเจา้ เราสามารถอธบิายถงึคณุงามความดอีะไรไดบ้า้ง? 
พระองคอ์ยูโ่หน้ขดีจ ากดัใด ๆ 



75 
 

 

ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਸਾਰਾਹਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ਹਾ ਆਸ ਆਧਾਯ ॥ 

har naam saalaahah din raat ayhaa aas aaDhaaro. 
We sing Your praises day and night, this alone is our hope and support. 

เรารอ้งเพลงสรรเสรญิของคณุทัง้กลางวนัและกลางคนืนีค่อืความหวังและการสนับ
สนุนของเราเพยีงอยา่งเดยีว 

 

ਹਭ ਭੂਯਿ ਤਕਛੂਅ ਨ ਜਾਣਹਾ ਤਕਵ ਾਵਹ ਾਯ ॥ 

ham moorakh kichhoo-a na jaanhaa kiv paavah paaro. 
We are ignorant with no spiritual knowledge; how can we find Your limits? 

เราเขลา ไมม่คีวามรูท้างวญิญาณ เราจะหาขอ้จ ากดั ของคณุไดอ้ยา่งไร? 
 

ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਹਤਯ ਦਾਸ ਤਨਹਾਯ ॥੩॥ 

jan naanak har kaa daas hai har daas panihaaro. ||3|| 
Nanak is only a servant of God and also the servant of His devotees. 

นานักเป็นเพยีงผูรั้บใชข้องพระเจา้และยังเป็นผูรั้บใชข้องสาวกของพระองคด์ว้ย 
 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 
 

ਸਤਚ ਕਾਰ ੁਕੂੜੁ ਵਯਤਤਆ ਕਤਰ ਕਾਰਿ ਫਤਾਰ ॥ 

sach kaal koorh varti-aa kal kaalakh baytaal. 
The thought of connecting with the Truth (God) has disappeared in the world as if 

there is a famine of people having faith in God; falsehood has prevailed everywhere 
and people are behaving like demons because of the sins and evils of this age of 

Kalyug. 

ความคดิทีจ่ะเชือ่มตอ่กบัความจรงิ (พระเจา้) 
ไดห้ายไปในโลกราวกบัวา่มคีวามอดอยากของผูค้นทีม่ศีรัทธาในพระเจา้ 

ความเท็จมชียัไปทกุหนทกุแหง่ 
และผูค้นก็ท าตวัเหมอืนปีศาจเพราะบาปและความชัว่รา้ยในยคุนีข้อง Kalyug 
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ਫੀਉ ਫੀਤਜ ਤਤ ਰ ਗ ਅਫ ਤਕਉ ਉਗਵ ਦਾਤਰ ॥ 

bee-o beej pat lai ga-ay ab ki-o ugvai daal. 
Those who sowed the seed of God's Name in their heart departed from this world 
with honor, but now it appears that people's mind is split in duality (between love 

of worldly things and love of God), then how can this split seed of God's Name 
sprout in their hearts? 

ผูท้ีห่วา่นเมล็ดพันธุแ์หง่พระนามของพระเจา้ไวใ้นใจของพวกเขาจากโลกนีไ้ปอยา่ง
มเีกยีรต ิแตต่อนนีด้เูหมอืนวา่จติใจของผูค้นจะแตกแยกกนั 
(ระหวา่งความรักตอ่สิง่ตา่งๆทางโลกกบัความรักของพระเจา้) 

แลว้เมล็ดพันธุท์ีแ่ยกออกจากพระนามของพระเจา้นีจ้ะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร 
งอกขึน้ในใจ? 

 

ਜ ਇਕੁ ਹਇ ਤ ਉਗਵ ਯੁਤੀ ਹੂ ਯੁਤਤ ਹਇ ॥ 

jay ik ho-ay ta ugvai rutee hoo rut ho-ay. 
Love for God‘s Name arises in the mind if the mind is not split in duality and there is 
proper time such as the calm atmosphere of early morning for meditating on Naam. 

เมล็ดจะงอกไดถ้า้เมล็ดทัง้หมดไมแ่ยกออกและมคีวามเหมาะสม 

ฤดกูาลแหง่การเตบิโตของเมล็ดพันธุใ์นท านองเดยีวกนัความรักทีม่ตีอ่ชือ่ของพระเ
จา้จะเกดิขึน้ในจติใจของผูค้นหากจติใจของพวกเขาไมแ่ตกแยกกนัและมเีวลาทีเ่ห

มาะสมเชน่บรรยากาศทีส่งบในตอนเชา้ตรูส่ าหรับการน่ังสมาธบินนาอาม 
 

ਨਾਨਕ ਾਹ ਫਾਹਯਾ ਕਯ ਯੰਗੁ ਨ ਸਇ ॥ 

naanak paahai baahraa korai rang na so-ay 
O‘ Nanak, just as, without pre-treatment, a raw cloth cannot be dyed in a good 
permanent color, our mind cannot be imbued with the love for God without due 

preparation (described below) 

โอนานัก เชน่เดยีวกบัทีไ่มม่กีารจัดการกอ่นหนา้ 
ผา้ดบิไมส่ามารถยอ้มเป็นสถีาวรทีด่ไีด ้

จติใจของเราไมส่ามารถจมอยูก่บัความรักทีม่ตีอ่พระเจา้ได ้
หากปราศจากการเตรยีมการทีเ่หมาะสม (อธบิายไวด้า้นลา่ง) 
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ਬ ਤਵਤਚ ਿੁੰ ਤਫ ਚੜਾਈ ਸਯਭੁ ਾਹੁ ਤਤਨ ਹਇ ॥ 

bhai vich khumb charhaa-ee-ai saram paahu tan ho-ay 
Just as the raw cloth is first heated in a vessel and then pre-treated to get a 

permanent color, the mind must develop fear of God (to make it compassionate) 
and be prepared for hard work of meditating on God. 

เชน่เดยีวกบัทีผ่า้ดบิถกูท าใหร้อ้นในภาชนะกอ่น 
แลว้จงึผา่นการจัดการกอ่นเพือ่ใหไ้ดส้ถีาวรจติใจจะตอ้งพัฒนาความเกรงกลัวพระเ

จา้ (เพือ่ใหเ้กดิความเห็นอกเห็นใจ) 
และเตรยีมพรอ้มส าหรับการท างานหนักในการใครค่รวญพระเจา้ 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤੀ ਜ ਯ ਕੂੜ ਸਇ ਨ ਕਇ ॥੧॥ 

naanak bhagtee jay rapai koorhai so-ay na ko-ay. ||1|| 
O‘ Nanak, when in this way, the mind is imbued with God‘s love and devotion, then 

no thought of falsehood (love for worldly attachments) can arise in it. 

โอนานัก 
เมือ่เป็นเชน่นีจ้ติใจก็ตืน้ตนัไปดว้ยความรักและความจงรักภกัดขีองพระเจา้ดงันัน้จงึ

ไมม่คีวามคดิเรือ่งความเท็จ (ความรักตอ่การตดิใจกบัทางโลก) เกดิขึน้ในนัน้ 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุทุีห่นึง่: 
 

 

ਰਫੁ ਾੁ ਦੁਇ ਯਾਜਾ ਭਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹਆ ਤਸਕਦਾਯੁ ॥ 

lab paap du-ay raajaa mahtaa koorh ho-aa sikdaar. 
(In the world, the society has become totally corrupt as if) both greed and sin have 

become like the king and his minister, and falsehood has become like their 
executer. 

(ในโลกนี ้สงัคมเสยีหายไปหมดราวกบัวา่) 
ทัง้ความโลภและความบาปกลายเป็นเหมอืนกษัตรยิแ์ละรัฐมนตรขีองเขาและความเ

ท็จก็กลายเป็นเหมอืนผูบ้รหิารของพวกเขา 
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ਕਾਭੁ ਨੇਫੁ ਸਤਦ ੁਛੀ ਫਤਹ ਫਤਹ ਕਯ ਫੀਚਾਯੁ ॥ 

kaam nayb sad puchhee-ai bahi bahi karay beechaar. 
Lust is like their advisor and calling upon him, they ask for his advice and then 

sitting together they deliberate over different ways to befool the public. 

ความตอ้งการทางเพศเป็นเหมอืนทีป่รกึษาของพวกเขาและเรยีกรอ้งใหเ้ขาพวกเขา
ขอค าแนะน าจากเขาจากนัน้พวกเขาก็น่ังดว้ยกนัพวกเขาพจิารณาวธิตีา่งๆทีจ่ะท าใ

หค้นทั่วไปเขา้ใจผดิ 
 

ਅੰਧੀ ਯਮਤਤ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਬਾਤਹ ਬਯ ਭੁਯਦਾਯੁ ॥ 

anDhee rayat gi-aan vihoonee bhaahi bharay murdaar. 
Due to lack of knowledge, the subjects are ignorant as if they are blind; filled with 

the fire of worldly desires, people satisfy these desires by indulging in bribes. 

เนือ่งจากขาดความรู ้
ราษฏรจงึงมงายราวกบัวา่พวกเขาตาบอดเต็มไปดว้ยไฟแหง่ความปรารถนาทางโล

กผูค้นจงึตอบสนองความปรารถนาเหลา่นีด้ว้ยการรับสนิบน 

 

ਤਗਆਨੀ ਨਚਤਹ ਵਾਜ ਵਾਵਤਹ ਯੂ ਕਯਤਹ ਸੀਗਾਯੁ ॥ 

gi-aanee nacheh vaajay vaaveh roop karahi seegaar. 
Those who call themselves wise,(instead of guiding people in righteous ways), they 
simply dance in streets, play musical instruments, and adorn themselves in various 

garbs and beautiful decorations. 

ผูท้ีเ่รยีกตวัเองวา่ฉลาด (แทนทีจ่ะชีน้ าผูค้นดว้ยวธิทีีช่อบธรรม) 
พวกเขาเพยีงแคเ่ตน้ร าตามทอ้งถนนเลน่เครือ่งดนตรแีละประดบัประดาตัวเองดว้ยเ

สือ้ผา้และเครือ่งตกแตง่ทีส่วยงาม 

 

ਊਚ ਕੂਕਤਹ ਵਾਦਾ ਗਾਵਤਹ ਜਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਯੁ ॥ 

oochay kookeh vaadaa gaavahi joDhaa kaa veechaar. 
They shout out loud, while singing about the tales of some past  
battles and  describe the epics of the heroes of those battles. 

พวกเขาสง่เสยีงดงัพรอ้มกบัรอ้งเพลงเกีย่วกบัเรือ่งราวของการตอ่สูใ้นอดตีและบรร
ยายถงึมหากาพยข์องวรีบรุษุแหง่การตอ่สูเ้หลา่นัน้ 
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ਭੂਯਿ ੰਤਡਤ ਤਹਕਭਤਤ ਹੁਜਤਤ ਸੰਜ ਕਯਤਹ ਤਆਯੁ ॥ 

moorakh pandit hikmat hujat sanjai karahi pi-aar 
The foolish pundits who call themselves scholars, love to  

gather worldly wealth by clever arguments and tricks. 

บรรดานักปราชญผ์ูโ้งเ่ขลาทีเ่รยีกตวัเองวา่นักปราชญ ์
ชอบรวบรวมความมั่งคัง่ทางโลกดว้ยการโตแ้ยง้และกลอบุายทีช่าญฉลาด 

 

ਧਯਭੀ ਧਯਭੁ ਕਯਤਹ ਗਾਵਾਵਤਹ ਭੰਗਤਹ ਭਿ ਦੁਆਯੁ ॥ 

Dharmee Dharam karahi gaavaaveh mangeh mokh du-aar. 
Those who call themselves righteous people, when they do any deed of 

righteousness, they lose its merit (by not doing it selflessly), because in return they 
ask God for salvation. 

คนทีเ่รยีกตัวเองวา่เป็นคนชอบธรรม 
เมือ่พวกเขาท าสิง่ทีช่อบธรรมพวกเขาจะสญูเสยีบญุคณุ 

(โดยการไมท่ าอยา่งไมเ่ห็นแกต่ัว) เพราะพวกเขาขอความรอดจากพระเจา้ 

 

ਜਤੀ ਸਦਾਵਤਹ ਜੁਗਤਤ ਨ ਜਾਣਤਹ ਛਤਡ ਫਹਤਹ ਘਯ ਫਾਯੁ ॥ 

jatee sadaaveh jugat na jaaneh chhad baheh ghar baar. 
Those who call themselves ascetics, they do not know the way to be a  

real ascetic, and unnecessarily abandon their homes. 

ผูท้ีเ่รยีกตัวเองวา่นักพรตพวกเขาไมรู่ห้นทางทีจ่ะเป็นนักพรตทีแ่ทจ้รงิและละทิง้บา้
นโดยไมจ่ าเป็น 

 

ਸਬੁ ਕ ੂਯਾ ਆ ਹਵ ਘਤਟ ਨ ਕਈ ਆਿ ॥ 

sabh ko pooraa aapay hovai ghat na ko-ee aakhai. 
Everyone calls oneself perfect and no one considers oneself lacking in anything. 

ทกุคนเรยีกตวัเองวา่สมบรูณแ์บบและไมม่ใีครคดิวา่ตวัเองขาดสิง่ใดสิง่หนึง่ 
 

ਤਤ ਯਵਾਣਾ ਤਛ ਾਈ ਤਾ ਨਾਨਕ ਤਤਰਆ ਜਾ ॥੨॥ 

pat parvaanaa pichhai paa-ee-ai taa naanak toli-aa jaapai. ||2|| 
O‘ Nanak, a person‘s true merit would be known only when that person is  

judged against the measure of honor he receives in God‘s court. 

โอนานัก 
ความดคีวามชอบทีแ่ทจ้รงิของบคุคลจะเป็นทีรู่ก้นัก็ตอ่เมือ่บคุคลนัน้ถกูตดัสนิโดยเ

ทยีบเคยีงกบัเกยีรตยิศทีเ่ขาไดรั้บในศาลของพระเจา้ 
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ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1.                                                                                                                                                                                
Salok, By the First Guru: 

1.ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

 

ਵਦੀ ਸੁ ਵਜਤਗ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵਿ ਸਇ ॥ 

vadee so vajag naankaa sachaa vaykhai so-ay. 
O‘ Nanak, what God has ordained would certainly  

happen because He himself is looking after everyone. 

โอนานักสิง่ทีพ่ระเจา้ทรงก าหนดจะเกดิขึน้อยา่งแน่นอนเพราะพระองคเ์องก็คอยดแู
ลทกุคน 

 

ਸਬਨੀ ਛਾਰਾ ਭਾਯੀਆ ਕਯਤਾ ਕਯ ਸੁ ਹਇ ॥ 

sabhnee chhaalaa maaree-aa kartaa karay so ho-ay. 
Everyone makes great efforts to do things according to their wishes,  

but that alone happens which the Creator does. 

ทกุคนพยายามอยา่งมากทีจ่ะท าสิง่ตา่ง ๆ ตามความปรารถนา 
แตส่ ิง่นัน้เกดิขึน้เพยีงอยา่งเดยีวซึง่ผูส้รา้งท า 

 

ਅਗ ਜਾਤਤ ਨ ਜਯੁ ਹ ਅਗ ਜੀਉ ਨਵ ॥ 

agai jaat na jor hai agai jee-o navay. 
In God‘s court, one's social status and power means nothing, there one  

has to deal with entirely new souls, (who are not swayed by anybody‘s status) 

ในศาลของพระเจา้ สถานะทางสงัคมและอ านาจของคน ๆ หนึง่ไมม่คีวามหมาย 
คนคนหนึง่ตอ้งรับมอืกบัจติวญิญาณใหมท่ัง้หมด (ทีไ่มห่วั่นไหวกบัสถานะของใคร) 

 

ਤਜਨ ਕੀ ਰਿ ਤਤ ਵ ਚੰਗ ਸਈ ਕਇ ॥੩॥ 

jin kee laykhai pat pavai changay say-ee kay-ay. ||3|| 
Only those few are considered good or virtuous, who are bestowed with  

honor when their account is examined in God‘s court. 

มเีพยีงไมก่ีค่นเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บการพจิารณาวา่ดหีรอืมคีณุธรรมซึง่ไดรั้บเกยีรตเิมือ่มกี
ารตรวจสอบบญัชขีองพวกเขาในศาลของพระเจา้ 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 11 

เปาร:ี11 
 

 

ਧੁਤਯ ਕਯਭ ੁਤਜਨਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਾਇਆ ਤਾ ਤਤਨੀ ਿਸਭੁ ਤਧਆਇਆ ॥ 

Dhur karam jinaa ka-o tuDh paa-i-aa taa tinee khasam Dhi-aa-i-aa. 
O‘ God, only those have meditated on You with loving devotion who are so pre-

ordained. 

ขา้ แตพ่ระเจา้มเีพยีงผูท้ีร่ าพงึถงึพระองคด์ว้ยความจงรักภกัด ี
ทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ลว่งหนา้ 

 

ਨਾ ਜੰਤਾ ਕ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵਕੀ ਜਗਤੁ ਉਾਇਆ ॥ 

aynaa jantaa kai vas kichh naahee tuDh vaykee jagat upaa-i-aa. 
Nothing is in the power of these beings; You have created this  

world with people of diverse capabilities and inclinations. 

ไมม่สี ิง่ใดอยูใ่นพลังของสิง่มชีวีติเหลา่นี ้
พระองคไ์ดส้รา้งโลกนีด้ว้ยผูค้นทีม่คีวามสามารถและความโนม้เอยีงทีห่ลากหลาย 

 

ਇਕਨਾ ਨ  ਤੂੰ  ਭਤਰ ਰਤਹ ਇਤਕ ਆਹੁ ਤੁਧੁ ਿੁਆਇਆ ॥ 

iknaa no tooN mayl laihi ik aaphu tuDh khu-aa-i-aa. 
Some You unite with Yourself and some You Yourself have lead astray. 

บางคน พระองคท์รงรวมตวักบัตัวพระองคท์า่น 
และบางคนพระองคก์็ท าใหเ้ขาหลงไป 

 

ਗੁਯ ਤਕਯਾ ਤ ਜਾਤਣਆ ਤਜਥ ਤੁਧੁ ਆੁ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

gur kirpaa tay jaani-aa jithai tuDh aap bujhaa-i-aa. 
Only those realized You in their heart to whom You have blessed  

with Your understanding through the Guru's grace, 

เฉพาะผูท้ีต่ระหนักถงึคณุในหวัใจของพวกเขา 
ซึง่พระองคไ์ดอ้วยพรดว้ยความเขา้ใจของคณุผา่นพระคณุของครุ ุ
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ਸਹਜ ਹੀ ਸਤਚ ਸਭਾਇਆ ॥੧੧॥ 

sehjay hee sach samaa-i-aa. ||11|| 
and they have imperceptibly merged in the Truth (GOD). 

และพวกเขาไดร้วมเขา้กบัความจรงิ (พระเจา้) อยา่งไมอ่าจเขา้ใจได ้
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 

ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਤਉ ਯਾਤਿ ਰ ਹਭ ਸਯਤਣ ਰਬ ਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ji-o bhaavai ti-o raakh lai ham saran parabh aa-ay raam raajay. 
O‘ God, we have come to Your sanctuary, save us from vices as it pleases You. 

ขา้แตพ่ระเจา้ เรามาถงึสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องพระองคแ์ลว้ชว่ย 
เราใหพ้น้จากความชัว่รา้ยตามทีพ่ระองคท์รงประสงค ์

 

ਹਭ ਬੂਤਰ ਤਵਗਾੜਹ ਤਦਨਸੁ ਯਾਤਤ ਹਤਯ ਰਾਜ ਯਿਾ ॥ 

ham bhool vigaarhah dinas raat har laaj rakhaa-ay. 
day and night we are making mistakes and ruining ourselves spiritually;  

O‘ God,  save our honor (bless us that we are accepted by You). 

ทัง้กลางวนัและกลางคนืเราก าลังท าผดิพลาดและท าลายตวัเองทางวญิญาณ 
โอพระเจา้ชว่ยเกยีรตขิองเรา (อวยพรเราทีเ่ราไดรั้บการยอมรับจากคณุ) 

 

ਹਭ ਫਾਤਯਕ ਤੂੰ  ਗੁਯੁ ਤਤਾ ਹ ਦ ਭਤਤ ਸਭਝਾ ॥ 

ham baarik tooN gur pitaa hai day mat samjhaa-ay. 
O‘ God, we are Your children; You are our Guru and father; give us  

Your Divine intellect and understanding (to avoid making the same mistakes). 

โอพระเจา้เราเป็นลกูของพระองค ์พระองคค์อืครุแุละพอ่ของเรา 
ใหส้ตปัิญญาและความเขา้ใจอนัศกัดิส์ทิธิข์องคณุแกเ่รา 

(เพือ่หลกีเลีย่งการท าผดิพลาดเดยีวกนั) 
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ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਤਯ ਕਾਂਤਢਆ ਹਤਯ ਜ ਯਿਾ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥ 

jan naanak daas har kaaNdhi-aa har paij rakhaa-ay. ||4||10||17|| 
O‘ God, Nanak is known as Your servant (devotee), please  

preserve the honor of Your devotee. 

โอพระเจา้ นานักเป็นทีรู่จั้กในฐานะผูรั้บใชข้องพระองค ์(ผูศ้รัทธา) 
โปรดรักษาเกยีรตขิองผูศ้รัทธาของพระองค ์

 
 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

 

ਦੁਿੁ ਦਾਯੂ ਸੁਿੁ ਯਗੁ ਬਇਆ ਜਾ ਸੁਿੁ ਤਾਤਭ ਨ ਹਈ ॥ 

dukh daaroo sukh rog bha-i-aa jaa sukh taam na ho-ee. 
O‘ God, how strange is this world where suffering becomes the remedy for people‘s 
ailments, and pleasure becomes the cause of their ailments. However, when one is 

blessed with true spiritual peace, no sorrow can afflict that person. 

โอพระเจา้โลกนีแ้ปลกแคไ่หนทีค่วามทกุขท์รมานกลายเป็นวธิกีารรักษาโรคภยัไขเ้
จ็บของประชาชนและความสขุกลายเป็นสาเหตขุองความเจ็บป่วยอยา่งไรก็ตามเมือ่
คนเราไดรั้บความสขุจากความสงบทางวญิญาณทีแ่ทจ้รงิความเศรา้โศกจะไมท่ าให ้

คน ๆ นัน้ทกุขใ์จได ้
 

ਤੂੰ  ਕਯਤਾ ਕਯਣਾ ਭ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਯੀ ਨ ਹਈ ॥੧॥ 

tooN kartaa karnaa mai naahee jaa ha-o karee na ho-ee. ||1|| 
O‘ God, You are the creator and doer of everything, I am nothing, because  

whenever I try do something out of my ego, it does not happen. 

โอพระเจา้ 
พระองคเ์ป็นผูส้รา้งและเป็นผูท้ าทกุสิง่ฉันไมไ่ดเ้ป็นอะไรเลยเพราะเมือ่ใดก็ตามทีฉั่

นพยายามท าอะไรบางอยา่งจากอตัตาของฉันมันจะไมเ่กดิขึน้ 
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ਫਤਰਹਾਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਵਤਸਆ ॥ 

balihaaree kudrat vasi-aa. 
O‘ all pervading Creator, I dedicate myself to You. 

ขา้ แตผู่ส้รา้งทีแ่ผข่ยายออกไปขา้ขออทุศิตวัแดท่า่น 

 

ਤਯਾ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਈ ਰਤਿਆ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥ 

tayraa ant na jaa-ee lakhi-aa. ||1|| rahaa-o. 
Your limits cannot be comprehended . 

ขดี จ ากดั ของคณุไมส่ามารถเขา้ใจได ้

 

ਜਾਤਤ ਭਤਹ ਜਤਤ ਜਤਤ ਭਤਹ ਜਾਤਾ ਅਕਰ ਕਰਾ ਬਯੂਤਯ ਯਤਹਆ ॥ 

jaat meh jot jot meh jaataa akal kalaa bharpoor rahi-aa. 
Your Divine light is pervading throughout the universe, and You are seen  
as the Light in all the creatures. Your almighty power is pervading in all. 

แสงศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์
แผซ่า่นไปท่ัวจักรวาลและคณุถกูมองวา่เป็นแสงสวา่งในสิง่มชีวีติทัง้หมดพลังอนัยิง่

ใหญข่องพระองคแ์ผซ่า่นไปท่ัว 

 

ਤੂੰ  ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਤਸਪਤਤ ਸੁਆਤਰਹ੍ਉ ਤਜਤਨ ਕੀਤੀ ਸ ਾਤਯ ਇਆ ॥ 

tooN sachaa saahib sifat su-aaliha-o jin keetee so paar pa-i-aa. 
O‘ God, You are the True Master; Your glory is beautiful. One who sings  

Your praises is carried across the world ocean of vices. 

โอพระเจา้ 
พระองคเ์ป็นเจา้นายทีแ่ทจ้รงิสงา่ราศขีองคณุสวยงามผูท้ีร่อ้งเพลงสรรเสรญิของพร

ะองคจ์ะถกูสง่ขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยของโลก 

 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਯਤ ਕੀਆ ਫਾਤਾ ਜ ਤਕਛੁ ਕਯਣਾ ਸੁ ਕਤਯ ਯਤਹਆ ॥੨॥ 

kaho naanak kartay kee-aa baataa jo kichh karnaa so kar rahi-aa. ||2|| 
O‘ Nanak, sing the praises of the Creator; whatever He likes to do, He is doing. 

โอนานัก จงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระผูส้รา้ง ไมว่า่สิง่ใดทีพ่ระองคท์รงมพีระประสงค ์
พระองคก์็ก าลังท าอยู ่
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ਭਃ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

ซาลอ๊ค โดยครุอุงคท์ีส่อง: 
 

ਜਗ ਸਫਦੰ ਤਗਆਨ ਸਫਦੰ ਫਦ ਸਫਦੰ ਫਰਾਹਭਣਹ ॥ 

jog sabdaN gi-aan sabdaN bayd sabdaN baraahmaneh. 
The real duty of a Yogi is to obtain divine wisdom; and the duty of a Brahmin  (The  

Hindu priest) is to study and reflect on Hindu scriptures such as Vedas. 

หนา้ทีท่ีแ่ทจ้รงิของโยคคีอืการไดรั้บภมูปัิญญาจากสวรรคแ์ละหนา้ทีข่องพราหมณ ์
(นักบวชในศาสนาฮนิด)ู 

คอืศกึษาและไตรต่รองเกีย่วกบัพระคมัภรีข์องศาสนาฮนิดเูชน่พระเวท 

 

ਿਤਰੀ ਸਫਦੰ ਸੂਯ ਸਫਦੰ ਸੂਦਰ ਸਫਦੰ ਯਾ ਤਕਰਤਹ ॥ 

khatree sabdaN soor sabdaN soodar sabdaN paraa kirteh. 
The duty of the Kshatriyas (Hindu warriors) is to fight bravely in the battlefield,  

and the duty of the Shudras (the lowest cast Hindus) is to serve others. 

หนา้ทีข่อง Kshatriyas (นักรบชาวฮนิด)ู 
คอืการตอ่สูอ้ยา่งกลา้หาญในสนามรบและหนา้ทีข่องชดูรัส (Shudras) 

(ชาวฮนิดทูีม่สีถานะต า่ทีส่ดุ) คอืการรับใชผู้อ้ืน่ 

 

ਸਯਫ ਸਫਦੰ ਕ ਸਫਦੰ ਜ ਕ ਜਾਣ ਬਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਯੰਜਨ ਦਉ ॥੩॥ 

sarab sabdaN ayk sabdaN jay ko jaanai bhay-o. naanak  
taa kaa daas hai so-ee niranjan day-o. ||3|| 

But the supreme duty of all is to meditate on the One Word (God‘s Name). The 
person who knows this secret, Nanak is his servant, because such a person is the 

embodiment of immaculate God. 

แตห่นา้ทีส่งูสดุของทัง้หมดคอืการใครค่รวญพระวจนะค าเดยีว 
(พระนามของพระเจา้) คนทีรู่ค้วามลับนี ้

นานักเป็นคนรับใชข้องเขาเพราะบคุคลดงักลา่วเป็นศนูยร์วมของพระเจา้ทีไ่มม่ทีีต่ ิ

 

ਭਃ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง: 
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ਕ ਤਕਰਸਨੰ ਸਯਫ ਦਵਾ ਦਵ ਦਵਾ ਤ ਆਤਭਾ ॥ 

ayk krisanN sarab dayvaa dayv dayvaa ta aatmaa. 
The one God is the supreme God of all other so-called gods  

(in which many Hindus believe) and He is the soul of all gods. 

พระเจา้องคเ์ดยีวเป็นพระเจา้สงูสดุของสิง่ทีเ่รยีกวา่เทพเจา้  
(ซึง่ชาวฮนิดหูลายคนเชือ่) และพระองคท์รงเป็นวญิญาณของเทพเจา้ทัง้หมด 

 

ਆਤਭਾ ਫਾਸੁਦਵਤਸਯਯ ਜ ਕ ਜਾਣ ਬਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਯੰਜਨ ਦਉ ॥੪॥ 

aatmaa baasdayvsi-y jay ko jaanai bhay-o.  
naanak taa kaa daas hai so-ee niranjan day-o. ||4|| 

The soul itself is God. One who understands this mystery, Nanak is his servant, 
 because he is the embodiment of Immaculate God. 

จติวญิญาณคอืพระเจา้ผูท้ีเ่ขา้ใจความลกึลับนี ้นานัก 
เป็นผูรั้บใชข้องเขาเพราะเขาเป็นศนูยร์วมของพระเจา้ทีไ่มม่ทีีต่ ิ

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 

 

ਕੁੰ ਬ ਫਧਾ ਜਰੁ ਯਹ ਜਰ ਤਫਨੁ ਕੰੁਬੁ ਨ ਹਇ ॥ 

kumbhay baDhaa jal rahai jal bin kumbh na ho-ay. 
Just as water remains confined within the pitcher but the water  

will not remain contained without the pitcher. 

เชน่เดยีวกบัทีม่นี ้าขงัอยูใ่นเหยอืก แตน่ ้าจะไมเ่หลอืบรรจอุยูโ่ดยปราศจากเหยอืก 

 

ਤਗਆਨ ਕਾ ਫਧਾ ਭਨੁ ਯਹ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹਇ ॥੫॥ 

gi-aan kaa baDhaa man rahai gur bin gi-aan na ho-ay. ||5|| 
Similarly, the mind can only be controlled by divine knowledge  

but divine knowledge cannot be obtained without the teachings of the Guru. 

ในท านองเดยีวกนัจติใจสามารถควบคมุไดโ้ดยความรูจ้ากพระเจา้เทา่นัน้ 
แตไ่มส่ามารถรับความรูจ้ากพระเจา้ไดห้ากปราศจากค าสอนของครุุ 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 12 

 

ਤੜਆ ਹਵ ਗੁਨਹਗਾਯੁ ਤਾ ਭੀ ਸਾਧੁ ਨ ਭਾਯੀ ॥ 

parhi-aa hovai gunahgaar taa omee saaDh na maaree-ai. 
If an educated person is the culprit, we shouldn‘t punish  

an illiterate saintly person (in his place). 

หากผูม้กีารศกึษาเป็นผูก้ระท าความผดิ เราไมค่วรลงโทษผูไ้มรู่ห้นังสอื 
(แทนตัวเขา) 

 
 

ਜਹਾ ਘਾਰ ਘਾਰਣਾ ਤਵਹ ਨਾਉ ਚਾਯੀ ॥ 

jayhaa ghaalay ghaalnaa tayvayho naa-o pachaaree-ai. 
Whatever kinds of deeds a person does, his reputation becomes like that. 

ไมว่า่บคุคลจะท าสิง่ใดชือ่เสยีงของเขาก็เป็นเชน่นัน้ 

 

ਸੀ ਕਰਾ ਨ ਿਡੀ ਤਜਤੁ ਦਯਗਹ ਗਇਆ ਹਾਯੀ ॥ 

aisee kalaa na khaydee-ai jit dargeh ga-i-aa haaree-ai. 
(In this world, we) should not play such a game (of deceit and cleverness) by which 

(we may gain something here) but lose badly when we go to God‘s court. 

(ในโลกนีเ้รา) ไมค่วรเลน่เกมแบบนี ้
(ของการหลอกลวงและความฉลาดหลักแหลม) โดยที ่

(เราอาจไดรั้บบางสิง่บางอยา่งทีน่ี)่ แตแ่พอ้ยา่งเลวรา้ยเมือ่เราไปศาลของพระเจา้ 

 

ਤੜਆ ਅਤ ਭੀਆ ਵੀਚਾਯੁ ਅਗ ਵੀਚਾਯੀ ॥ 

parhi-aa atai omee-aa veechaar agai veechaaree-ai. 
The conduct of a literate and illiterate (person) is carefully examined in God‘s court. 

ความประพฤตขิองผูใ้ฝ่รูแ้ละไมรู่ห้นังสอื (บคุคล) 
ไดรั้บการพจิารณาอยา่งรอบคอบในศาลของพระเจา้ 
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ਭੁਤਹ ਚਰ ਸੁ ਅਗ ਭਾਯੀ ॥੧੨॥ 

muhi chalai so agai maaree-ai. ||12|| 
The person who stubbornly follows his own mind instead of following  

the Guru‘s teachings is punished in God‘s court. 

บคุคลทีด่ือ้รัน้ท าตามความคดิของตัวเองแทนทีจ่ะปฏบิตัติามค าสอนของครุจุะถกูล
งโทษในศาลของพระเจา้ 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 
ਤਜਨ ਭਸਤਤਕ ਧੁਤਯ ਹਤਯ ਤਰਤਿਆ ਤਤਨਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਭਤਰਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jin mastak Dhur har likhi-aa tinaa satgur mili-aa raam raajay. 
Those who have the pre-ordained destiny, meet the True Guru. 

ผูท้ีม่ชีะตากรรมกอ่นบวช ทีไ่ดพ้บกบัครุทุีแ่ทจ้รงิ 
 

ਅਤਗਆਨੁ ਅੰਧਯਾ ਕਤਟਆ ਗੁਯ ਤਗਆਨੁ ਘਤਟ ਫਤਰਆ ॥ 

agi-aan anDhayraa kati-aa gur gi-aan ghat bali-aa. 
is dispelled and their minds are illuminated with the divine wisdom blessed by the 

Guru. 

ถกูปัดเป่าและจติใจของพวกเขาสวา่งไสวดว้ยปัญญาอนัศกัดิส์ทิธิท์ีไ่ดรั้บพรจากครุ ุ
 

ਹਤਯ ਰਧਾ ਯਤਨੁ ਦਾਯਥ ਤਪਤਯ ਫਹੁਤੜ ਨ ਚਤਰਆ ॥ 

har laDhaa ratan padaaratho fir bahurh na chali-aa. 
They find the jewel-like precious God‘s Name, which they never lose again 

พวกเขาพบพระนามพระเจา้อนัล ้าคา่ราวกบัอญัมณีซึง่พวกเขาจะไมส่ญูเสยีอกีตอ่ไ
ป 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਆਯਾਤਧਆ ਆਯਾਤਧ ਹਤਯ ਤਭਤਰਆ ॥੧॥ 

jan naanak naam aaraaDhi-aa aaraaDh har mili-aa. ||1|| 
O‘ Nanak, those who meditate on God‘s Name with loving devotion,  

they merge with Him through this meditation. 

โอนานัก ผูท้ีร่ าพงึถงึพระนามของพระเจา้ดว้ยความรัก 
ความภกัดพีวกเขารวมเขา้กบัพระองคผ์า่นการท าสมาธนิี้ 
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ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Sloke, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่ 

 
 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่ 
 

 

ਨਾਨਕ ਭਯੁ ਸਯੀਯ ਕਾ ਇਕੁ ਯਥੁ ਇਕੁ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

naanak mayr sareer kaa ik rath ik rathvaahu. 
O‘ Nanak, the human body, which is the supreme amongst all the species,  

has a chariot (moral values) and a charioteer (guiding principles). 

โอนานัก รา่งกายมนุษย ์ซึง่เป็นสิง่ทีส่งูทีส่ดุในบรรดาสิง่มชีวีติ มรีถมา้ 
(คณุคา่ทางศลีธรรม) และคนขบัรถมา้ (หลักการน าทาง) 

 

ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਪਤਯ ਵਟਾਈਅਤਹ ਤਗਆਨੀ ਫੁਝਤਹ ਤਾਤਹ ॥ 

jug jug fayr vataa-ee-ah gi-aanee bujheh taahi. 
In each age these values and guiding principles keep changing;  

only the wise people can understand this. 

ในแตล่ะยคุสมัยคา่นยิมและหลักการชีน้ าเหลา่นีเ้ปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ 
มเีพยีงคนฉลาดเทา่นัน้ทีเ่ขา้ใจเรือ่งนี้ 

 

ਸਤਜੁਤਗ ਯਥੁ ਸੰਤਿ ਕਾ ਧਯਭੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

satjug rath santokh kaa Dharam agai rathvaahu. 
In Sat jug, contentment was the chariot (moral value) and  

righteousness was the charioteer (guiding principle). 

ในซทัจัก ความพงึพอใจคอืรถมา้ (คณุคา่ทางศลีธรรม) 
และความชอบธรรมเป็นคนขบั (หลกัการชีแ้นะ) 

 

ਤਰਤ ਯਥੁ ਜਤ ਕਾ ਜਯੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

taraytai rath jatai kaa jor agai rathvaahu. 
In the Age of Treta, celibacy was the chariot and will power the charioteer. 

ในยคุของเทรตา พรหมจรรยค์อืรถมา้และจะใหอ้ านาจแกค่นขับรถมา้ 
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ਦੁਆੁਤਯ ਯਥੁ ਤ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥ 

du-aapur rath tapai kaa sat agai rathvaahu. 
In the Age of Duapar, penance was the chariot and high  

moral character was the charioteer. 

ในยคุของดอูาพาร ์ 
การปลงอาบัตเิป็นรถมา้และตัวละครทีม่คีณุธรรมสงูคอืคนขบัรถมา้ 

 

ਕਰਜੁਤਗ ਯਥੁ ਅਗਤਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥੧॥ 

kaljug rath agan kaa koorh agai rathvaahu. ||1|| 
In the age of Kal jug, fire of desires for worldly wealth and  

power is the chariot and falsehood the charioteer. 

ในยคุของคาลจัก  
ไฟแหง่ความปรารถนาตอ่ความมั่งคั่งและอ านาจทางโลกคอืรถรบและความเท็จคอื

คนขับรถ 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਸਾਭ ਕਹ ਸਤੰਫਯੁ ਸੁਆਭੀ ਸਚ ਭਤਹ ਆਛ ਸਾਤਚ ਯਹ ॥ ਸਬੁ ਕ ਸਤਚ ਸਭਾਵ ॥ 

saam kahai saytambar su-aamee sach meh aachhai saach rahay. sabh ko sach 
samaavai. 

Saam Veda says that (in Sat Jug) the Master of the World (God) was known as 
Saytambar. In that Age everyone desired truth, abided by truth and lived 

righteously. 

ซาอามเวดา กลา่ววา่ (ใน ซทัจัก) ปรมาจารยข์องโลก (พระเจา้) เป็นทีรู่จั้กในนาม 
เซทามบาร ์

ในยคุนัน้ทกุคนตอ้งการความจรงิปฏบิตัติามความจรงิและด าเนนิชวีติอยา่งชอบธรร
ม 

 

ਤਯਗੁ ਕਹ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਦਵਾ ਭਤਹ ਸੂਯੁ ॥ 

rig kahai rahi-aa bharpoor. raam naam dayvaa meh soor. 
Rig Veda says that (in Trete jug), God is pervading everywhere and among the 

deities, the name of Lord Rama is the most exalted, shining like the sun. 

รกิเวดา กลา่ววา่ (ในเทรเทจัก) พระเจา้แผไ่ปยังทกุหนทกุแหง่และในบรรดาเทพ 
พระนามของพระรามเป็นผูท้ีส่งูสง่ทีส่ดุและสอ่งแสงเหมอืนดวงอาทติย ์
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ਨਾਇ ਰਇ ਯਾਛਤ ਜਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਭਿੰਤਯ ੁਾਤਹ ॥ 

naa-ay la-i-ai paraachhat jaahi. Naanak ta-o mokhantar paahi. 
O‘ Nanak, (according to Rig veda), by chanting the Name of Lord Rama,  

all sins are destroyed and salvation is achieved. 

โอนานัก (อา้งองิจากรกิเวดา) โดยการสวดมนตถ์งึพระนามของพระราม 
บาปทัง้หมดจะถกูท าลายและไดรั้บความรอด 

 

ਜੁਜ ਭਤਹ ਜਤਯ ਛਰੀ ਚੰਦਰਾਵਤਰ ਕਾਨ੍ਹ ਤਕਰਸਨੁ ਜਾਦਭੁ ਬਇਆ ॥ 

juj meh jor chhalee chandraaval kaanH krisan jaadam bha-i-aa. 
Yajur Veda says that (in Dwapar Jug), the master of the world was known as 

Lord  Krishna of the Yadava tribe, who deceived princess Chandravali by his divine 
power, 

ยาจรู ์เวดา กลา่ววา่ (ในดวาพาร ์จัก) เจา้นายของโลกเป็นทีรู่จั้กในนาม 
พระกฤษณะ แหง่เผา่ ยาดาวา ผูห้ลอกลวงเจา้หญงิจันดราวาล ี

ดว้ยพลังอนัศกัดิส์ทิธิข์องเขา 

 

ਾਯਜਾਤੁ ਗੀ ਰ ਆਇਆ ਤਫੰਦਰਾਫਨ ਭਤਹ ਯੰਗੁ ਕੀਆ ॥ 

paarjaat gopee lai aa-i-aa bindraaban meh rang kee-aa. 
He brought the mythical wish-fulfilling tree named Parjaat for his Gopi  

(female devotee) and revelled in Vrindavan. 

เขาน าตน้ไมแ้หง่ความปรารถนาในต านานทีม่ชี ือ่วา่ พารจ์าอาท 
ใหก้บัโกปี(ผูศ้รัทธาหญงิ) ของเขาและน าไปประจานใน วรนิดาวัน 

 

ਕਤਰ ਭਤਹ ਫਦੁ ਅਥਯਫਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਿੁਦਾਈ ਅਰਹੁ ਬਇਆ ॥ 

kal meh bayd atharban hoo-aa naa-o khudaa-ee alhu bha-i-aa. 
In Kal Jug, the Atharva Veda became prominent; Allah became the Name of God. 

ใน คาลจัก อทัทารว์าเวดาไดม้ามคีวามโดดเดน่ อลัเลาะหก์ลายเป็นชือ่ของพระเจา้ 

 

ਨੀਰ ਫਸਤਰ ਰ ਕੜ ਤਹਯ ਤੁਯਕ ਠਾਣੀ ਅਭਰੁ ਕੀਆ ॥ 

neel bastar lay kaprhay pahiray turak pathaanee amal kee-aa. 
Turks and Pathans assumed power and they began to wear blue clothes. 

ชาวเตริก์และชาวปาทานมอี านาจและพวกเขาเริม่สวมชดุสนี ้าเงนิ 
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ਚਾਯ ਵਦ ਹ ਸਤਚਆਯ ॥ 

chaaray vayd ho-ay sachiaar. 
In this way all the four Vedas claim their own truth in  

accordance with their respective times. 

ดว้ยวธินีีพ้ระเวททัง้สีจ่ะอา้งความจรงิของตนเองตามเวลาของตนตามล าดบั 

 

 

ੜਤਹ ਗੁਣਤਹ ਤਤਨ੍ਹ ਚਾਯ ਵੀਚਾਯ ॥ 

parheh guneh tinH chaar veechaar. 
By reading and reflecting on these vedas, people develop good thoughts in their 

mind. 

การอา่นและไตรต่รองเกีย่วกบัเวดาสเหลา่นีท้ าใหผู้ค้นเกดิความคดิทีด่ใีนใจ 

 

ਬਾਉ ਬਗਤਤ ਕਤਯ ਨੀਚੁ ਸਦਾ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭਿੰਤਯੁ ਾ ॥੨॥ 

bhaa-o bhagat kar neech sadaa-ay. ta-o naanak mokhantar paa-ay. ||2|| 
But, O‘ Nanak, only the person, who does loving adoration of God and  

remains humble, attains emancipation. 

แตโ่อนานัก 
มเีพยีงบคุคลทีเ่คารพรักพระเจา้และยังคงถอ่มตวัเทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บการปลดปลอ่ย 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:13 

เปาร:ี13 

 

ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਯਆ ਤਜਤ ੁਤਭਤਰ ਿਸਭੁ ਸਭਾਤਰਆ ॥ 

satgur vitahu vaari-aa jit mili-ai khasam samaali-aa. 
I dedicate my life to the True Guru; meeting whom, I have come to cherish God. 

ฉันอทุศิชวีติของฉันใหก้บัครุทุีแ่ทจ้รงิพบกบัผูท้ีฉั่นไดม้าเพือ่ทะนุถนอมพระเจา้ 

 

ਤਜਤਨ ਕਤਯ ਉਦਸੁ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤੁ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥ 

jin kar updays gi-aan anjan dee-aa inHee naytree jagat nihaali-aa. 
Whose teachings were like an ointment of divine knowledge in my eyes,  

by virtue of which I behold the truth about the world. 

ค าสอนของใครเป็นเหมอืนน ้ามันหอมแหง่ความรูอ้นัศกัดิส์ทิธิใ์นสายตาของฉัน 
โดยอาศยัเหตทุีฉั่นเห็นความจรงิเกีย่วกบัโลก 
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ਿਸਭੁ ਛਤਡ ਦੂਜ ਰਗ ਡੁਫ ਸ ਵਣਜਾਤਯਆ ॥ 

khasam chhod doojai lagay dubay say vanjaari-aa. 
Those who abandon their true Master (God) and attach themselves  

to other things, are drowned in the worldly ocean of vices. 

บรรดาผูท้ีล่ะทิง้เจา้นายทีแ่ทจ้รงิ (พระเจา้) และยดึตดิกบัสิง่อืน่ ๆ 
จมอยูใ่นมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยทางโลก 

 

ਸਤਤਗੁਯੂ ਹ ਫਤਹਥਾ ਤਵਯਰ ਤਕਨੈ ਵੀਚਾਤਯਆ ॥ 

satguroo hai bohithaa virlai kinai veechaari-aa. 
Only a few realize that the True Guru is like a ship  

(to take us across the ocean of worldly vices) 

มเีพยีงไมก่ีค่นเทา่นัน้ทีรู่ว้า่ครุทุีแ่ทจ้รงิเปรยีบเสมอืนเรอื 
(เพือ่พาเราขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยทางโลก) 

 

ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਾਤਯ ਉਤਾਤਯਆ ॥੧੩॥ 

kar kirpaa paar utaari-aa. ||13|| 
Granting His Grace, He has helped me cross over the worldly ocean of vices. 

ดว้ยพระคณุของพระองค ์
พระองคท์รงชว่ยฉันขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยทางโลก 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਨੀ ਸਾ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਤ ਸ ਕਾਹ ਜਤਗ ਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jinee aisaa har naam na chayti-o say kaahay jag aa-ay raam raajay. 
Those who have not lovingly meditated on God's Name,  

why did they even come into the world? 

ผูท้ีไ่มไ่ดใ้ครค่รวญพระนามของพระเจา้ดว้ยความรักเหตใุดพวกเขาถงึเขา้มาในโลก 

 

ਇਹੁ ਭਾਣਸ ਜਨਭੁ ਦੁਰੰਬੁ ਹ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਤਫਯਥਾ ਸਬੁ ਜਾ ॥ 

ih maanas janam dulambh hai naam binaa birthaa sabh jaa-ay. 
This human life is very difficult to obtain, without Naam, it all goes to waste. 

ชวีติมนุษยน์ีย้ากมากทีจ่ะไดม้าหากไมม่นีาอามทกุอยา่งก็สญูเปลา่ 

 

 

 



94 
 

ਹੁਤਣ ਵਤ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਨ ਫੀਤਜ ਅਗ ਬੁਿਾ ਤਕਆ ਿਾ ॥ 

hun vatai har naam na beeji-o agai bhukhaa ki-aa khaa-ay. 
One who does not plant the seed of God's Name at the right opportunity (this 
human life), then how will he satisfy the spiritually hungry soul in the world 

hereafter? 

ผูท้ีไ่มไ่ดป้ลกูเมล็ดพันธุแ์หง่พระนามของพระเจา้ในโอกาสทีเ่หมาะสม 
(ชวีติมนุษยน์ี)้ 

แลว้เขาจะตอบสนองวญิญาณทีห่วิโหยทางวญิญาณในโลกหลังจากนีไ้ดอ้ยา่งไร? 
 

ਭਨਭੁਿਾ ਨ  ਤਪਤਯ ਜਨਭੁ ਹ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਬਾ ॥੨॥ 

manmukhaa no fir janam hai naanak har bhaa-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, the self-willed persons are born again and again, such is God's Will. 

โอนานัก คนทีเ่อาแตใ่จตัวเองเกดิมาครัง้แลว้ครัง้เลา่น่ันคอืพระประสงคข์องพระเจา้ 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 

 

ਤਸੰਭਰ ਯਿੁੁ ਸਯਾਇਯਾ ਅਤਤ ਦੀਯਘ ਅਤਤ ਭੁਚੁ ॥ 

simmal rukh saraa-iraa at deeragh at much. 
The Simmal tree is straight like an arrow; it is very tall, and very wide. 

ตน้ซมิมาล นัน้ตรงเหมอืนลกูศร มันสงูมากและกวา้งมาก 

 

ਇ ਤਜ ਆਵਤਹ ਆਸ ਕਤਯ ਜਾਤਹ ਤਨਯਾਸ ਤਕਤੁ ॥ 

o-ay je aavahi aas kar jaahi niraasay kit. 
But the birds that come and sit on it with the hope of eating its  

fruit, why do they depart disappointed? 

แตน่กทีม่าน่ังบนนัน้ดว้ยความหวังวา่จะไดก้นิผลของมนั 
ท าไมพวกมันถงึจากไปอยา่งผดิหวัง? 

 

ਪਰ ਤਪਕ ਪੁਰ ਫਕਫਕ ਕੰਤਭ ਨ ਆਵਤਹ ਤ ॥ 

fal fikay ful bakbakay kamm na aavahi pat. 
Because, its fruits are tasteless, flowers are nauseating, and leaves are useless. 

เนือ่งจากผลของมนัมรีสจดืดอกไมจ้งึท าใหค้ลืน่ไสแ้ละใบไมก้็ไมม่ปีระโยชน ์
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ਤਭਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਤਗਆਈਆ ਤਤੁ ॥ 

mithat neevee naankaa gun chang-aa-ee-aa tat. 
(Similarly without sweetness and humility, all the show of greatness is of no use). 

O‘ Nanak, the quality of sweetness with humility is the essence of all virtues. 

(ในท านองเดยีวกนัหากปราศจากความออ่นหวานและความออ่นนอ้มถอ่มตนการแส
ดงความยิง่ใหญท่ัง้หมดก็ไมม่ปีระโยชน)์ O ‘Nanak 

คณุภาพของความออ่นหวานดว้ยความออ่นนอ้มถอ่มตนเป็นแกน่แทข้องคณุธรรมทั ้
งหมด 

 

ਸਬੁ ਕ ਤਨਵ ਆ ਕਉ ਯ ਕਉ ਤਨਵ ਨ ਕਇ ॥ 

sabh ko nivai aap ka-o par ka-o nivai na ko-ay. 
Everyone bows down for one‘s own sake, and not for the sake of others. 

ทกุคนกม้ลงเพือ่ประโยชนข์องตนเองและไมเ่ห็นแกผู่อ้ืน่ 

 

ਧਤਯ ਤਾਯਾਜੂ ਤਰੀ ਤਨਵ ਸੁ ਗਉਯਾ ਹਇ ॥ 

Dhar taaraajoo tolee-ai nivai so ga-uraa ho-ay. 
we should note that when something is placed on the weighing scale, the side that 
is lower is considered heavier (similarly, he who shows humility is deemed  full of 

virtues) 

เราควรสงัเกตวา่เมือ่วางของไวบ้นเครือ่งชัง่น ้าหนักแลว้ดา้นทีต่ า่กวา่จะถอืวา่หนักก
วา่ (ในท านองเดยีวกนัผูท้ีแ่สดงความออ่นนอ้มถอ่มตนถอืวา่เต็มไปดว้ยคณุธรรม) 

 

 

ਅਯਾਧੀ ਦੂਣਾ ਤਨਵ ਜ ਹੰਤਾ ਤਭਯਗਾਤਹ ॥ 

apraaDhee doonaa nivai jo hantaa miragaahi. 
A sinner, like the deer hunter, bows down twice as  

much for the sake of his selfish purpose. 

คนบาปเชน่เดยีวกบันักลา่กวางกม้หวัลงสองเทา่เพราะเห็นแกจ่ดุประสงคท์ีเ่ห็นแกต่ั
ว 

 

ਸੀਤਸ ਤਨਵਾਇ ਤਕਆ ਥੀ ਜਾ ਤਯਦ ਕਸੁੁਧ ਜਾਤਹ ॥੧॥ 

sees nivaa-i-ai ki-aa thee-ai jaa ridai kusuDhay jaahi. ||1|| 
But what can be achieved by bowing one‘s head down  
if the heart remains filled with falsehood and deceit. 

แตส่ิง่ทีส่ามารถท าไดโ้ดยการกม้ศรีษะลงหากหวัใจยังคงเต็มไปดว้ยความเท็จและ
การหลอกลวง 
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ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 

 

ਤੜ ੁਸਤਕ ਸੰਤਧਆ ਫਾਦੰ ॥ 

parh pustak sanDhi-aa baadaN. 
A pandit reads holy books and says daily prayers, and then  

engages in arguments with others. 

บณัฑติอา่นหนังสอืศกัดิส์ทิธิแ์ละสวดมนตท์กุวนัจากนัน้มสีว่นรว่มในการโตแ้ยง้กบั
ผูอ้ืน่ 

 

ਤਸਰ ੂਜਤਸ ਫਗੁਰ ਸਭਾਧੰ ॥ 

sil poojas bagul samaaDhaN. 
He worships idols and then sits like a stork, pretending to be in Samadhi 

(meditation) 

เขาบชูารปูเคารพแลว้น่ังเหมอืนนกกระสาแสรง้ท าเป็นวา่อยูใ่นสมัมาทฏิฐ ิ(สมาธ)ิ 
 

ਭੁਤਿ ਝਠੂ ਤਫਬੂਿਣ ਸਾਯੰ ॥ 

mukh jhooth bibhookhan saaraN. 
He utters falsehood, and embellishes his lies like beautiful ornaments, 

เขากลา่วความเท็จและปรงุแตง่ค าโกหกของเขาเหมอืนเครือ่งประดับทีส่วยงาม 
 

ਤਰਾਰ ਤਤਹਾਰ ਤਫਚਾਯੰ ॥ 

taraipaal tihaal bichaaraN. 
He recites the three liner Gayatri mantra three times a day. 

เขาทอ่งสามซบัมนต ์Gayatri สามครัง้ตอ่วัน 
 

ਗਤਰ ਭਾਰਾ ਤਤਰਕੁ ਤਰਰਾਟੰ ॥ 

gal maalaa tilak lilaataN 

Around his neck is a rosary and on his forehead is tilak-the sacred mark 

รอบคอของเขามลีกูประค าและบนหนา้ผากของเขามเีครือ่งหมายศกัดิส์ทิธิ ์
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ਦੁਇ ਧਤੀ ਫਸਤਰ ਕਾਟੰ ॥ 

du-ay Dhotee bastar kapaataN. 
he always keeps two loincloths and wears a turban on his head while praying. 

เขามักจะเก็บผา้ขาวมา้สองผนืและสวมผา้โพกหวัขณะสวดมนต ์

 

ਜ ਜਾਣਤਸ ਫਰਹਭੰ ਕਯਭੰ ॥ 

jay jaanas barahmaN karmaN. 
But if he knew the divine deeds of God‘s praises, 

แตถ่า้เขารูถ้งึการกระท าอนัศกัดิส์ทิธิข์องค าสรรเสรญิของพระเจา้ 

 

ਸਤਬ ਪਕਟ ਤਨਸਚਉ ਕਯਭੰ ॥ 

sabh fokat nischa-o karmaN. 
then he would surely realize that all of these beliefs and rituals are useless. 

จากนัน้เขาก็จะตระหนักอยา่งแน่นอนวา่ความเชือ่และพธิกีรรมทัง้หมดนีไ้มม่ปีระโย
ชน ์

 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਉ ਤਧਆਵ ॥ 

kaho naanak nihcha-o Dhi-aavai. 
Says Nanak, one should meditate on God with full faith. 

นานักกลา่ววา่เราควรร าพงึถงึพระเจา้ดว้ยศรัทธาเต็มเป่ียม 

 

ਤਵਣੁ ਸਤਤਗੁਯ ਵਾਟ ਨ ਾਵ ॥੨॥ 

vin satgur vaat na paavai. ||2|| 
but this path (of meditating on God with full faith) cannot be  

found without following the teachings of the True Guru. 

แตเ่สน้ทางนี ้(ของการใครค่รวญพระเจา้ดว้ยศรัทธาเต็มเป่ียม) 
ไมส่ามารถพบไดห้ากไมป่ฏบิัตติามค าสอนของครุทุีแ่ทจ้รงิ 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:14 

เปาร:ี14 
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ਕੜੁ ਯੂੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਤਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਤਯ ਜਾਵਣਾ ॥ 

kaparh roop suhaavanaa chhad dunee-aa andar jaavnaa. 
One will depart from this world leaving the beautiful body here. 

คนหนึง่จะจากโลกนี ้ทิง้รา่งทีส่วยงามไวท้ีน่ี่ 
 

ਭੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਾਵਣਾ ॥ 

mandaa changa aapnaa aapay hee keetaa paavnaa. 
He will bear the consequences of his good and bad deeds himself. 

เขาจะแบกรับผลของการกระท าทีด่แีละไมด่ขีองเขาเอง 

 

ਹੁਕਭ ਕੀ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਯਾਤਹ ਬੀੜ ਅਗ ਜਾਵਣਾ ॥ 

hukam kee-ay man bhaavday raahi bheerhai agai jaavnaa. 
The person, who has lived his life as per his whims ( without caring how much 

suffering he has caused to others) would have to bear extreme tortures, as if being 
squeezed through a narrow path hereafter. 

คนทีใ่ชช้วีติตามความตอ้งการ 
(โดยไมส่นวา่เขาจะสรา้งความทกุขใ์หก้บัคนอืน่แคไ่หน) 

จะตอ้งรับความทรมานอยา่งแสนสาหสัราวกบัถกูบบีใหผ้า่นทางแคบ ๆ ตอ่จากนี้ 
 

ਨੰਗਾ ਦਜਤਕ ਚਾਤਰਆ ਤਾ ਤਦਸ ਿਯਾ ਡਯਾਵਣਾ ॥ 

nangaa dojak chaali-aa taa disai kharaa daraavanaa. 
When his sinful deeds are exposed, he is made to suffer as if in hell;  

he looks very hideous while suffering. 

เมือ่การกระท าทีผ่ดิบาปของเขาถกูเปิดโปงเขาจะตอ้งทนทกุขท์รมานราวกบัอยูใ่น
นรกเขาดนู่ากลัวมากในขณะทีท่กุขท์รมาน 

 

ਕਤਯ ਅਉਗਣ ਛਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥ 

kar a-ugan pachhotaavanaa. ||14|| 
Then, he regrets the sins he committed. 

จากนัน้เขาก็เสยีใจกบับาปทีเ่ขาท า 
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ਛੰਤ 

CHHANT 
 
 

 

 

ਤੂੰ  ਹਤਯ ਤਯਾ ਸਬੁ ਕ ਸਤਬ ਤੁਧੁ ਉਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

tooN har tayraa sabh ko sabh tuDh upaa-ay raam raajay. 
O‘ God, You are the Master of all, all belong to You, all beings are created by You. 

โอพระเจา้ พระองคเ์ป็นนายของสรรพสิง่ ทัง้หมดเป็นของพระองค ์
สิง่มชีวีติทัง้หมดถกูสรา้งขึน้โดยพระองค ์

 

ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਤਕਸ ਦ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸਤਬ ਚਰਤਹ ਚਰਾ ॥ 

kichh haath kisai dai kichh naahee sabh chaleh chalaa-ay. 
Nothing is in anyone's hands; they live their lives in whatever way You make them 

to live. 

ไมม่สี ิง่ใดอยูใ่นมอืของผูใ้ด 
พวกเขาใชช้วีติในแบบใดกต็ามทีพ่ระองคท์ าใหพ้วกเขามชีวีติอยู ่

 

ਤਜਨ੍ਹ ਤੰੂ ਭਰਤਹ ਤਆਯ ਸ ਤੁਧੁ ਤਭਰਤਹ ਜ ਹਤਯ ਭਤਨ ਬਾ ॥ 

jinH tooN mayleh pi-aaray say tuDh mileh jo har man bhaa-ay. 
O‘ Beloved God, You unite only those with You who are pleasing to You. 

โอ พระเจา้ทีรั่กคณุรวมเฉพาะคนทีค่ณุพอใจ 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਤਟਆ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾ ॥੩॥ 

jan naanak satgur bhayti-aa har naam taraa-ay. ||3|| 
O‘ Nanak, those who meet the true Guru and follow his teachings, the Guru   helps 

them cross over the worldly ocean of vices through meditation on God‘s Name. 
โอนานัก 

ผูท้ีไ่ดพ้บกบัครุทุีแ่ทจ้รงิและปฏบิตัติามค าสอนของเขาครุชุว่ยใหพ้วกเขาขา้มมหาส
มทุรแหง่ความชัว่รา้ยของโลกผา่นการท าสมาธใินนามของพระเจา้ 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคแ์รก: 
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ਦਇਆ ਕਾਹ ਸੰਤਿ ੁਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥ 

da-i-and kapaah santokh soot jat gandhee sat vat. 
O‘ pundit, a janaeou (sacred string) which is made out of compassion instead of 
cotton, using the threads of contentment, the knots of celibacy, and the twists of 

high moral character, 

โอเกจ,ิ จาเนา (สายสญิจน)์ ซึง่สรา้งขึน้จากความเมตตากรณุาแทนการใชผ้า้ฝ้าย, 
ใชด้า้ยแหง่ความพงึพอใจ, ปมแหง่พรหมจรรย,์ 
และความบดิเบีย้วของตวัละครทีม่คีณุธรรมสงู, 

 

ਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਾਡ ਘਤੁ ॥ 

ayhu janay-oo jee-a kaa ha-ee ta paaday ghat. 
is the real sacred thread that is useful for the soul; if you have it,  

then put it around my neck. 

เป็นดา้ยศกัดิส์ทิธิจ์รงิทีม่ปีระโยชนต์อ่วญิญาณถา้คณุมกี็เอามาคลอ้งคอฉัน 

 

ਨਾ ਹੁ ਤੁਟ ਨ ਭਰੁ ਰਗ ਨਾ ਹੁ ਜਰ ਨ ਜਾਇ ॥ 

naa ayhu tutai na mal lagai naa ayhu jalai na jaa-ay. 
Because such a janaeou (sacred thread) neither breaks,  

nor gets dirty, nor gets burnt, and is never lost. 

เพราะจาเนา (ดา้ยศกัดิส์ทิธิ)์ 
ดังกลา่วจะไมแ่ตกหรอืสกปรกไมถ่กูไฟไหมแ้ละจะไมม่วีันสญูหาย 

 

ਧੰਨੁ ਸੁ ਭਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜ ਗਤਰ ਚਰ ਾਇ ॥ 

Dhan so maanas naankaa jo gal chalay paa-ay. 
O‘ Nanak, blessed is that person who departs from this  

world wearing such a janaeou (sacred thread). 

โอนานัก ผูท้ีจ่ากโลกนีไ้ปจากโลกนีม้คีวามสขุโดยสวม จาเนา (ดา้ยศกัดิส์ทิธิ)์ 
 

ਚਉਕਤੜ ਭੁਤਰ ਅਣਾਇਆ ਫਤਹ ਚਉਕ ਾਇਆ ॥ 

cha-ukarh mul anaa-i-aa bahi cha-ukai paa-i-aa. 
O‘ Pandit, you buy this thread for four pennies and sitting in  

the kitchen of the host, you put it around his neck. 

โอบณัฑติ คณุซือ้ดา้ยนีใ้นราคาสีเ่พนนแีละน่ังอยูใ่นครัวของเจา้บา้น 
คณุก็คลอ้งไวท้ีค่อของเขา 
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ਤਸਿਾ ਕੰਤਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਯੁ ਫਰਾਹਭਣੁ ਤਥਆ ॥ 

sikhaa kann charhaa-ee-aa gur baraahman thi-aa. 
Then you whisper in his ear that from now on he, the Brahmin, has become his 

Guru. 

จากนัน้คณุก็กระซบิขา้งหขูองเขาวา่นับจากนีไ้ปพราหมณไ์ดก้ลายเป็นครุขุองเขาแ
ลว้ 

 

ਹੁ ਭੁਆ ਹੁ ਝਤੜ ਇਆ ਵਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥ 

oh mu-aa oh jharh pa-i-aa vaytgaa ga-i-aa. ||1|| 
But when the man dies, the sacred thread gets burnt down, and  

the person goes to God‘s court without the thread. 

แตเ่มือ่ชายคนนัน้ตายดา้ยศกัดิส์ทิธิก์็ถกูไฟไหมแ้ละคน ๆ 
นัน้ก็ไปศาลของพระเจา้โดยไมม่ดีา้ย 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 

 

 

ਰਿ ਚਯੀਆ ਰਿ ਜਾਯੀਆ ਰਿ ਕੂੜੀਆ ਰਿ ਗਾਤਰ ॥ 

lakh choree-aa lakh jaaree-aa lakh koorhee-aa lakh gaal. 
human beings commit thousands of thefts, thousands of acts of adultery, 

 thousands of falsehoods and thousands of verbal abuses. 

มนุษยก์ระท าการลกัขโมยนับพัน การลว่งประเวณีนับพัน ความเท็จนับพันและ 
การลว่งละเมดิทางวาจาหลายพันครัง้ 

 

ਰਿ ਠਗੀਆ ਤਹਨਾਭੀਆ ਯਾਤਤ ਤਦਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਤਰ ॥ 

lakh thagee-aa pahinaamee-aa raat dinas jee-a naal. 
night and day, they practice thousands of deceptions and  

evil deeds against their fellow human beings. 

ทัง้กลางวนัและกลางคนืพวกเขาฝึกฝนการหลอกลวงและการกระท าทีช่ัว่รา้ยมากม
ายตอ่เพือ่นมนุษย ์
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ਤਗੁ ਕਾਹਹੁ ਕਤੀ ਫਾਭ੍ਹਣੁ ਵਟ ਆਇ ॥ 

tag kapaahahu katee-ai baamHan vatay aa-ay 
yet, when a Brahmin comes to the house,  
he twists some thread spun out of cotton, 

แตเ่มือ่พราหมณม์าทีบ่า้นเขาก็บดิดา้ยทีพั่นดว้ยฝ้าย 

 

ਕੁਤਹ ਫਕਯਾ ਤਯੰਤਨ੍ਹ ਿਾਇਆ ਸਬੁ ਕ ਆਿ ਾਇ ॥ 

kuhi bakraa rinniH khaa-i-aa sabh ko aakhai paa-ay. 
Then a goat is killed, cooked and eaten by all; everyone says,  

‗sacred thread has been worn‘. 

จากนัน้แพะตัวหนึง่ก็ถกูฆา่ปรงุและกนิทกุคนพดูวา่ 'ดา้ยศกัดิส์ทิธิถ์กูสวมแลว้' 
 

ਹਇ ੁਯਾਣਾ ਸੁਟੀ ਬੀ ਤਪਤਯ ਾਈ ਹਯੁ ॥ 

ho-ay puraanaa sutee-ai bhee fir paa-ee-ai hor. 
When this thread wears out, it is thrown away, and put another one in its place. 

เมือ่ดา้ยนีข้าดมันจะถกูโยนทิง้ไปและใสอ่กีอนัเขา้ที ่
 

ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜ ਤਤਗ ਹਵ ਜਯੁ ॥੨॥ 

naanak tag na tut-ee jay tag hovai jor. ||2|| 
O Nanak, the thread would never break if it had the spiritual strength  

(of compassion, contentment and high moral character). 

โอนานัก ดา้ยจะไมม่วีันแตกถา้มคีวามเขม้แข็งทางจติวญิญาณ 
(ของความเมตตาความพงึพอใจและลักษณะทางศลีธรรมทีส่งู) 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

 

ਨਾਇ ਭੰਤਨ ਤਤ ਊਜ ਸਾਰਾਹੀ ਸਚੁ ਸਤੂੁ ॥ 

naa-ay mani-ai pat oopjai saalaahee sach soot. 
We get honor in God‘s court only when we enshrine His Name in  

our heart, because singing praises of God is the true sacred thread. 

เราจะไดรั้บเกยีรตใินศาลของพระเจา้ก็ตอ่เมือ่เราประดษิฐานพระนามของพระองคไ์
วใ้นหวัใจของเราเทา่นัน้เพราะการรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้เป็นดา้ยศกัดิส์ทิธิท์ีแ่ท ้

จรงิ 
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ਦਯਗਹ ਅੰਦਤਯ ਾਈ ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਤਸ ੂਤ ॥੩॥ 

dargeh andar paa-ee-ai tag na tootas poot. ||3|| 
By wearing such a sacred thread, one receives honor in God‘s  

court and such a janaeou (sacred thread) never breaks. 

การสวมดา้ยศกัดิส์ทิธิด์งักลา่วจะท าใหเ้ราไดรั้บเกยีรตใินศาลของพระเจา้และจาเน
า(ดา้ยศกัดิส์ทิธิ)์ จะไมข่าด 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, by the First Guru: 

ซาลอ๊ค โดยครุอุงคแ์รก: 

 

 

ਤਗੁ ਨ ਇੰਦਰੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਯੀ ॥ 

tag na indree tag na naaree. 
The Pandit himself wears no thread around his senses to restrain them  

from vices, there is no janaeou (sacred thread) for a women. 

บัณฑติเองไมส่วมดา้ยรอบประสาท สมัผัสเพือ่ยับยัง้พวกเขาจากความชัว่รา้ยไมม่ ี
จาเนา (ดา้ยศกัดิส์ทิธิ)์ ส าหรับผูห้ญงิ 

 

ਬਰਕ ਥੁਕ ਵ ਤਨਤ ਦਾੜੀ ॥ 

bhalkay thuk pavai nit daarhee. 
For this, he gets humiliated every day 

ดว้ยเหตนุีเ้ขาจงึไดรั้บความอับอายทกุวัน 

 

ਤਗੁ ਨ ਯੀ ਤਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥ 

tag na pairee tag na hathee. 
He has no sacred thread for his feet to prevent them from going to bad places, and 
he has no sacred thread for his hands to restrain them from committing evil deeds. 

เขาไมม่ดีา้ยศกัดิส์ทิธิส์ าหรับเทา้ของเขาเพือ่ป้องกนัไมใ่หไ้ปยงัสถานทีท่ีไ่มด่แีละเ
ขาไมม่ดีา้ยศกัดิส์ทิธิส์ าหรับมอืของเขาทีจ่ะยบัยัง้พวกเขาจากการกระท าชัว่รา้ย 
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ਤਗੁ ਨ ਤਜਹਵਾ ਤਗੁ ਨ ਅਿੀ ॥ 

tag na jihvaa tag na akhee. 
He has no sacred thread for the tongue to prevent slandering and no  

sacred thread for the eyes to stop looking with evil intent. 

เขาไมม่ดีา้ยศกัดิส์ทิธิส์ าหรับลิน้เพือ่ป้องกนัการใสร่า้ยและไมม่ดีา้ยศกัดิส์ทิธิใ์หด้ว
งตาหยดุมองดว้ยเจตนาชัว่รา้ย 

 

ਵਤਗਾ ਆ ਵਤ ॥ਵਤਟ ਧਾਗ ਅਵਯਾ ਘਤ ॥ 

vaytgaa aapay vatai.vat Dhaagay avraa ghatai. vat Dhaagay avraa ghatai. 
Although the Pandit himself is roaming around without any thread  

of moral restraint, he makes and puts threads on others. 

แมว้า่บณัฑติเองจะสญัจรไปมาโดยไมม่กีารควบคมุทางศลีธรรมใด ๆ 
แตเ่ขาก็ท าและใหค้วามส าคญักบัผูอ้ืน่ 

 

ਰ ਬਾਤੜ ਕਯ ਵੀਆਹੁ ॥ 

lai bhaarh karay vee-aahu. 
He demands money for performing marriages (of the daughters of his host) 

เขาตอ้งการเงนิส าหรับการแตง่งาน (ของลกูสาวของเจา้ภาพของเขา) 
 

ਕਤਢ ਕਾਗਰੁ ਦਸ ਯਾਹੁ ॥ 

kadh kaagal dasay raahu. 
and taking out a piece of paper, (which he calls the almanac) 

 tells his hosts the way (auspicious day for marriage). 

และหยบิกระดาษแผน่หนึง่ออกมา (ซึง่เขาเรยีกวา่ปมูหลัง) 
บอกทางเจา้ภาพของเขา (วนัมงคลส าหรับการแตง่งาน) 

 

ਸੁਤਣ ਵਿਹ ੁਰਕਾ ਹੁ ਤਵਡਾਣੁ ॥ 

sun vaykhhu lokaa ayhu vidaan. 
O‘ people, look and listen to this astonishing play, 

โอผูค้นดแูละฟังการเลน่ทีน่่าอัศจรรยน์ี้ 
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ਭਤਨ ਅੰਧਾ ਨਾਉ ਸਜੁਾਣੁ ॥੪॥ 

man anDhaa naa-o sujaan. ||4|| 
that, although he (the pandit) is mentally blind (spiritually ignorant), 

 yet he is called the wise one. 

แมว้า่เขา (บัณฑติ) จะตาบอดทางจติ (ไมรู่ท้างวญิญาณ) 
แตเ่ขาก็ถกูเรยีกวา่คนฉลาด 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:15 

เปาร:ี15 

 

 

ਸਾਤਹਫੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਕਯਾ ਕਯ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਯ ਕਯਾਇਸੀ ॥ 

saahib ho-ay da-i-aal kirpaa karay taa saa-ee kaar karaa-isee. 
When God becomes gracious and bestows mercy on someone,  

He makes him do only those deeds which please Him. 

เมือ่พระเจา้ทรงเมตตากรณุาและประทานความเมตตาตอ่ใครบางคนพระองคท์รงให ้
เขาท าเฉพาะการกระท าทีท่ าใหพ้ระองคพ์อพระทัย 

 

ਸ ਸਵਕੁ ਸਵਾ ਕਯ ਤਜਸ ਨ  ਹਕੁਭੁ ਭਨਾਇਸੀ ॥ 

so sayvak sayvaa karay jis no hukam manaa-isee. 
Only that servant (devotee) truly serves Him whom He causes to obey His 

Command. 

เฉพาะผูรั้บใช ้(ผูศ้รัทธา) 
เทา่นัน้ทีรั่บใชพ้ระองคอ์ยา่งแทจ้รงิซึง่พระองคท์รงท าใหเ้ชือ่ฟังพระบญัชาของพระ

องค ์
 

ਹੁਕਤਭ ਭੰਤਨ ਹਵ ਯਵਾਣੁ ਤਾ ਿਸਭ ਕਾ ਭਹਰੁ ਾਇਸੀ ॥ 

hukam mani-ai hovai parvaan taa khasmai kaa mahal paa-isee. 
Obeying His Command, he becomes acceptable in  

God‘s court and realizes the Master-God. 

ปฏบิตัติามค าสัง่ของพระองคเ์ขากลายเป็นทีย่อมรับในศาลของพระเจา้และส านกึใ
นพระอาจารย ์- พระเจา้ 
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ਿਸਭ ਬਾਵ ਸ ਕਯ ਭਨਹੁ ਤਚੰਤਦਆ ਸ ਪਰੁ ਾਇਸੀ ॥ 

khasmai bhaavai so karay manhu chindi-aa so fal paa-isee. 
When the devotee does what pleases His Master, then 

 he receives the fruits of his mind's desires. 

เมือ่ผูศ้รัทธาท าในสิง่ทีท่ าใหพ้ระอาจารยข์องพระองคพ์อใจแลว้เขาก็จะไดรั้บผลแ
หง่ความปรารถนาในจติใจของเขา 

 

ਤਾ ਦਯਗਹ ਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥ 

taa dargeh paiDhaa jaa-isee. ||15|| 
Then, he goes to God‘s Court with honor. 

จากนัน้เขาก็ไปทีศ่าลของพระเจา้ดว้ยเกยีรต ิ
 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 
l 

ਕਈ ਗਾਵ ਯਾਗੀ ਨਾਦੀ ਫਦੀ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ਕਤਯ ਨਹੀ ਹਤਯ ਹਤਯ ਬੀਜ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

ko-ee gaavai raagee naadee baydee baho bhaat kar nahee har har bheejai raam 
raajay. 

Some sing His praises by musical Ragas, some by blowing horn, some by reading 
religious scriptures and some in many other ways, but God is not pleased by any of 

these. 

บางคนรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองคด์ว้ยละครเพลงรากสั 
บางคนเป่าแตรบางคนอา่นพระคัมภรีท์างศาสนาและอกีหลายวธิ ี

แตพ่ระเจา้ไมพ่อพระทยัในสิง่เหลา่นี ้
 

ਤਜਨਾ ਅੰਤਤਯ ਕਟੁ ਤਵਕਾਯੁ ਹ ਤਤਨਾ ਯਇ ਤਕਆ ਕੀਜ ॥ 

jinaa antar kapat vikaar hai tinaa ro-ay ki-aa keejai. 
Those whose hearts are filled with fraud and vices –  

what good their outward crying can do? 

คนทีจ่ติใจเต็มไปดว้ยความฉอ้ฉลและความชัว่รา้ย - 
การรอ้งไหภ้ายนอกของพวกเขาจะท าอะไรไดด้ ี
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ਹਤਯ ਕਯਤਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਤਸਤਯ ਯਗ ਹਥੁ ਦੀਜ ॥ 

har kartaa sabh kichh jaandaa sir rog hath deejai. 
God, the Creator, knows everything even if they try to hide their sins and vices 

which is like trying to hide a disease by covering the head by hand. 

พระเจา้ผูส้รา้งรูท้กุสิง่แมว้า่พวกเขาจะพยายามซอ่นบาปและความชัว่รา้ยซึง่เหมอืน
กบัการพยายามปกปิดโรคโดยใชม้อืคลมุศรีษะ 

 

ਤਜਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਿ ਤਹਯਦਾ ਸੁਧੁ ਹ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਹਤਯ ਰੀਜ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥ 

jinaa naanak gurmukh hirdaa suDh hai har bhagat har leejai. ||4||11||18|| 
O‘ Nanak, only those Guru‘s followers whose hearts are pure (free from sins and 

vices), realize God through devotional worship. 

โอนานัก เฉพาะสาวกของครุทุีม่จีติใจบรสิทุธิ ์(ปราศจากบาปและความชัว่รา้ย) 
เทา่นัน้ทีต่ระหนักถงึพระเจา้ผา่นการสกัการะบชูา 

 

ਸਰਕ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 
ซาลอ๊ค ครุอุงคแ์รก: 

 

 

ਗਊ ਤਫਯਾਹਭਣ ਕਉ ਕਯੁ ਰਾਵਹੁ ਗਫਤਯ ਤਯਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥ 

ga-oo biraahman ka-o kar laavhu gobar taran na jaa-ee. 
O Pandit, cow and Brahmin are considered sacred by you, still you charge tax for 
them. Remember that applying cow- dung on the kitchen floor will not help you 

cross over the world ocean of vices. 

โอ บณัฑติ ววัและพราหมณถ์อืเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์แตพ่ระองค ์
ยังคงเรยีกเก็บภาษีส าหรับพวกเขา 

จ าไวว้า่การใชข้ีว้วับนพืน้หอ้งครัวจะไมช่ว่ยใหค้ณุขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยข
องโลก 

 

ਧਤੀ ਤਟਕਾ ਤ ਜਭਾਰੀ ਧਾਨੁ ਭਰਛਾਂ ਿਾਈ ॥ 

Dhotee tikaa tai japmaalee Dhaan malaychhaaN khaa-ee. 
You wear loin-cloth, apply a frontal mark, and carry the rosaries, but you receive 

your livelihood from the Muslims whom you call Malech (the impure ones). 

คณุสวมผา้เตีย่ว ทาหนา้และถอืลกูประค า 
แตค่ณุไดรั้บการหาเลีย้งชพีของคณุจากชาวมสุลมิทีค่ณุเรยีกวา่ มาเล็ก 

(คนทีไ่มบ่รสิทุธิ)์ 
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ਅੰਤਤਯ ੂਜਾ ੜਤਹ ਕਤਫਾ ਸੰਜਭੁ ਤੁਯਕਾ ਬਾਈ ॥ 

antar poojaa parheh kataybaa sanjam turkaa bhaa-ee. 
You perform worship of idols hiding inside, but outside you read Muslim books like 

Quran to impress the Muslim rulers and you like the Muslim way of life. 

คณุนมัสการรปูเคารพทีซ่อ่นอยูภ่ายใน แตภ่ายนอกคณุอา่นหนังสอืมสุลมิ เชน่ 
อลักรุอานเพือ่สรา้งความประทับใจใหก้บัผูน้ าชาวมสุลมิและคณุชอบวถิชีวีติของชา

วมสุลมิ 
 

ਛਡੀਰ ਾਿੰਡਾ ॥ 

chhodeelay paakhandaa. 
Renounce your hypocrisy, 

ละทิง้ความเจา้เลห่ข์องคณุ 
 

ਨਾਤਭ ਰਇ ਜਾਤਹ ਤਯੰਦਾ ॥੧॥ 

naam la-i-ai jaahi tarandaa. ||1|| 
because it is only by remembering God that you can 

 swim across the worldly ocean of vices. 

เพราะการระลกึถงึพระเจา้เทา่นัน้ทีค่ณุจะสามารถวา่ยน ้าขา้มมหาสมทุรแหง่ความชั่

วรา้ยทางโลกได ้
 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคแ์รก: 
 

 

ਭਾਣਸ ਿਾਣ ਕਯਤਹ ਤਨਵਾਜ ॥ 

maanas khaanay karahi nivaaj. 
The corrupt Muslim rulers say their daily prayers, but oppress their subjects. 

ผูป้กครองมสุลมิทีท่จุรติกลา่วค าอธษิฐานทกุวัน แตก่ดขีข่ม่เหงประชาชน 
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ਛੁਯੀ ਵਗਾਇਤਨ ਤਤਨ ਗਤਰ ਤਾਗ ॥ 

chhuree vagaa-in tin gal taag. 
Their Hindu employees, wearing the sacred thread  

around their neck, torture the poor. 

พนักงานชาวฮนิดขูองพวกเขาสวมดา้ยศกัดิส์ทิธิร์อบคอของพวกเขา 
แตพ่วกเขาทรมานคนยากจน 

 

ਤਤਨ ਘਤਯ ਫਰਹਭਣ ੂਯਤਹ ਨਾਦ ॥ 

tin ghar barahman pooreh naad. 
In the homes of those tyrant Hindu employees, the Brahmins  

sound the shankh (conch) to get rewarded. 

ในบา้นของพนักงานชาวฮนิด ูผูท้รราชเหลา่นัน้พวกพราหมณส์ง่เสยีงสงัข ์(สงัข)์ 
เพือ่รับรางวลั 

 

ਉਨ੍ਹਾ ਤਬ ਆਵਤਹ ਈ ਸਾਦ ॥ 

unHaa bhe aavahi o-ee saad. 
The Brahmins too enjoy the taste of their ill-gotten wealth. 

พวกพราหมณก์็ชอบลิม้รสทรัพยส์มบตัอินัเลวรา้ยของตนเชน่กนั 
 

ਕੂੜੀ ਯਾਤਸ ਕੂੜਾ ਵਾਾਯੁ ॥ 

koorhee raas koorhaa vaapaar. 
False is their capital, and false is their trade (all their activities are based on 

falsehood). 

ความเท็จคอืทนุของพวกเขาและ ความเท็จคอืการคา้ของพวกเขา 
(กจิกรรมทัง้หมดของพวกเขาอยูบ่นพืน้ฐานของความเท็จ) 

 

ਕੂੜੁ ਫਤਰ ਕਯਤਹ ਆਹਾਯੁ ॥ 

koorh bol karahi aahaar. 
They earn their livelihood by telling lies. 

พวกเขาหาเลีย้งชพีดว้ยการโกหก 
 

ਸਯਭ ਧਯਭ ਕਾ ਡਯਾ ਦੂਤਯ ॥ 

saram Dharam kaa dayraa door 
They have no sense of shame and they do not perform any righteous deeds. 

พวกเขาไมม่คีวามรูส้กึละอายและไมไ่ดก้ระท าการอนัชอบธรรมใด ๆ 
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ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥ 

naanak koorh rahi-aa bharpoor. 
O‘ Nanak, falsehood is prevailing all around. 

โอนานัก ความเท็จไดแ้ผอ่อกไปทั่ว 
 

ਭਥ ਤਟਕਾ ਤਤੜ ਧਤੀ ਕਿਾਈ ॥ 

mathai tikaa tayrh Dhotee kakhaa-ee. 
With sacred marks on their forehead, and the saffron colored loin-cloth  

around their waist (profess holiness from outside). 

มเีครือ่งหมายศกัดิส์ทิธิบ์นหนา้ผากและผา้เตีย่วสหีญา้ฝร่ันรอบเอว 
(เรยีกความศกัดิส์ทิธิจ์ากภายนอก) 

 

ਹਤਥ ਛੁਯੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥ 

hath chhuree jagat kaasaa-ee. 
But in real life, they torture the poor, as if they are the  

butchers with knives in their hands. 

แตใ่นชวีติจรงิพวกเขาทรมานคนยากจนราวกบัวา่พวกเขาเป็นคนขายเนือ้ดว้ยมดีใน
มอื 

 

ਨੀਰ ਵਸਤਰ ਤਹਤਯ ਹਵਤਹ ਯਵਾਣੁ ॥ 

neel vastar pahir hoveh parvaan. 
Wearing blue robes, they seek the approval of their Muslim rulers. 

สวมเสือ้คลมุสนี ้าเงนิ พวกเขาขอความเห็นชอบจากผูป้กครองทีเ่ป็นมสุลมิ 
 

ਭਰਛ ਧਾਨੁ ਰ ੂਜਤਹ ੁਯਾਣੁ ॥ 

malaychh Dhaan lay poojeh puraan. 
They receive their livelihood from the Muslim rulers whom  

they call malech (the impure ones) and worship the Puranas. 

พวกเขาไดรั้บการด ารงชวีติของพวกเขาจากผูป้กครองชาวมสุลมิทีพ่วกเขาเรยีกวา่
มาเล็ค (คนทีไ่มบ่รสิทุธิ)์ และนมัสการปรูานัส 

 

ਅਬਾਤਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਫਕਯਾ ਿਾਣਾ ॥ 

abhaakhi-aa kaa kuthaa bakraa khaanaa. 
They eat the meat of goats, killed after reading the Muslim prayer (Kalma). 

พวกเขากนิเนือ้แพะถกูฆา่ตายหลังจากอา่นค าอธษิฐานของชาวมสุลมิ (คลัมา) 
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ਚਉਕ ਉਤਯ ਤਕਸ ਨ ਜਾਣਾ ॥ 

cha-ukay upar kisai na jaanaa. 
and yet they ask that no one else should enter their kitchen. 

แตพ่วกเขาขอไมใ่หใ้ครเขา้ไปในครัวของพวกเขา 
 

ਦ ਕ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਯ ॥ 

day kai cha-ukaa kadhee kaar. 
After plastering the kitchen floor with cow-dung,  

they draw a boundary line around it. 

หลังจากฉาบพืน้หอ้งครัวดว้ยมลูววัแลว้พวกเขาก็วาดแนวเขตรอบ ๆ 
 

ਉਤਯ ਆਇ ਫਠੇ ਕੂਤੜਆਯ ॥ 

upar aa-ay baithay koorhi-aar. 
then the hypocrite pundits come and sit on the kitchen floor. 

จากนัน้เกจทิีห่นา้ซือ่ใจคดก็มาน่ังทีพ่ืน้หอ้งครัว 
 

ਭਤੁ ਤਬਟ ਵ ਭਤੁ ਤਬਟ ॥ ਇਹੁ ਅੰਨੁ ਅਸਾਡਾ ਤਪਟ ॥ 

mat bhitai vay mat bhitai. ih ann asaadaa fitai. 
They tell others, do not come near our kitchen, lest  

our food become impure (unfit for eating). 

พวกเขาบอกคนอืน่วา่อยา่เขา้มาใกลค้รัวของเราเกรงวา่อาหารของเราจะไมบ่รสิทุธิ ์
(ไมเ่หมาะส าหรับการรับประทาน) 

 

ਤਤਨ ਤਪਟ ਪੜ ਕਯਤਨ ॥ 

tan fitai fayrh karayn. 
But in reality, these very people indulge in corrupt practices  

with their polluted bodies and commit evil deeds. 

แตใ่นความเป็นจรงิ 
คนเหลา่นีม้ักหลงระเรงิกบัการทจุรติกบัรา่งกายทีม่มีลพษิและกระท าการชัว่ 

 

ਭਤਨ ਜਠੈੂ ਚੁਰੀ ਬਯਤਨ ॥ 

man joothai chulee bharayn. 
Their minds are filthy with vices, but outwardly they  

clean their mouth by rinsing, to profess holiness. 

จติใจของพวกเขาสกปรกดว้ยความชัว่รา้ย 
แตภ่ายนอกพวกเขาท าความสะอาดปากดว้ยการบว้นปากเพือ่ยอมรับความบรสิทุธิ ์
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਈ ॥ 

kaho naanak sach Dhi-aa-ee-ai. 
Nanak says, for real purity, we should meditate on the eternal God  

(by doing which one becomes pure in mind and body), 

นานักกลา่ววา่เพือ่ความบรสิทุธิอ์ยา่งแทจ้รงิเราควรใครค่รวญถงึพระเจา้นรัินดร ์
(โดยการท าสิง่ทีจ่ติใจและรา่งกายจะบรสิทุธิ)์ 

 

ਸੁਤਚ ਹਵ ਤਾ ਸਚੁ ਾਈ ॥੨॥ 

such hovai taa sach paa-ee-ai. ||2|| 
God is realized only when our mind is pure (not by plastering the floor  

with cow dung and indulging in corrupt practices). 

นานักกลา่ววา่เพือ่ความบรสิทุธิอ์ยา่งแทจ้รงิเราควรใครค่รวญถงึพระเจา้นรัินดร ์
(โดยการท าสิง่ทีจ่ติใจและรา่งกายจะบรสิทุธิ)์ 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:16 

เปาร:ี16 
 

 

ਤਚਤ ਅੰਦਤਯ ਸਬੁ ਕ ਵਤਿ ਨਦਯੀ ਹਤਠ ਚਰਾਇਦਾ ॥ 

chitai andar sabh ko vaykh nadree hayth chalaa-idaa. 
God keeps everyone in His mind and makes all to act as per His grace. 

พระเจา้ทรงใหท้กุคนอยูใ่นความคดิของพระองคแ์ละท าใหท้กุคนปฏบิัตติามพระคุ
ณ 
 

ਆ ਦ ਵਤਡਆਈਆ ਆ ਹੀ ਕਯਭ ਕਯਾਇਦਾ ॥ 

aapay day vadi-aa-ee-aa aapay hee karam karaa-idaa. 
He Himself bestows honors, and He Himself makes them do various deeds. 

พระองคเ์องใหเ้กยีรตแิละพระองคเ์องก็ทรงท าใหพ้วกเขาท าสิง่ตา่งๆ 
 

ਵਡਹੁ ਵਡਾ ਵਡ ਭਦਨੀ ਤਸਯ ਤਸਤਯ ਧੰਧ ਰਾਇਦਾ ॥ 

vadahu vadaa vad maydnee siray sir DhanDhai laa-idaa. 
He is the greatest of the great; great is His creation. He enjoins all to their tasks. 

พระองคเ์ป็นผูย้ ิง่ใหญท่ีส่ดุของผูย้ ิง่ใหญ ่การสรา้งของพระองคย์ิง่ใหญ ่
พระองคก์ าชบัทกุคนในงานของพวกเขา 
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ਨਦਤਯ ਉਠੀ ਜ ਕਯ ਸੁਰਤਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਯਾਇਦਾ ॥ 

nadar upthee jay karay sultaanaa ghaahu karaa-idaa. 
If He withdraws His grace, then He can make even  

the kings like a penniless grass cutters. 
หากพระองคท์รงถอนพระคณุของพระองค ์

พระองคก์็สามารถท าใหแ้มแ้ตก่ษัตรยิเ์ป็นเหมอืนเครือ่งตดัหญา้ทีส่ ิน้เนือ้ประดาตวั 
 

 

ਦਤਯ ਭੰਗਤਨ ਤਬਿ ਨ ਾਇਦਾ ॥੧੬॥ 

dar mangan bhikh na paa-idaa. ||16|| 
no one gives them alms even when they go begging from door to door. 

ไมม่ใีครใหท้านแมว้า่พวกเขาจะไปขอทานจากประตสููป่ระต ู
 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਨ ਅੰਤਤਯ ਹਤਯ ਹਤਯ ਰੀਤਤ ਹ ਤ ਜਨ ਸੁਘੜ ਤਸਆਣ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jin antar har har pareet hai tay jan sugharh si-aanay raam raajay. 
Those in whose heart is enshrined the love for God, are the most wise people. 

ผูท้ีม่คีวามรักทีม่ตีอ่พระเจา้ในหวัใจเป็นคนทีฉ่ลาดทีส่ดุ 
 

ਜ ਫਾਹਯਹੁ ਬੁਤਰ ਚੁਤਕ ਫਰਦ ਬੀ ਿਯ ਹਤਯ ਬਾਣ ॥ 

jay baahrahu bhul chuk bolday bhee kharay har bhaanay. 
Even if by mistake they happen to utter some  

inappropriate words, they still remain very dear to God. 

แมว้า่พวกเขาจะพดูค าทีไ่มเ่หมาะสมโดยไมไ่ดต้ัง้ใจ 
แตพ่วกเขาก็ยังคงรักพระเจา้มาก 

 

ਹਤਯ ਸੰਤਾ ਨ  ਹਯੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਤਯ ਭਾਣੁ ਤਨਭਾਣ ॥ 

har santaa no hor thaa-o naahee har maan nimaanay 
God‘s devotees have no other place for their support,  

they have this faith that God preserves the honor of the meek. 

สาวกของพระเจา้ไมม่ทีีอ่ ืน่ส าหรับทีพั่กพงิ 
พวกเขามคีวามเชือ่วา่พระเจา้ทรงรักษาเกยีรตขิองผูท้ีอ่อ่นโยน 
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਦੀਫਾਣੁ ਹ ਹਤਯ ਤਾਣੁ ਸਤਾਣ ॥੧॥ 

jan naanak naam deebaan hai har taan sataanay. ||1|| 
O‘ Nanak, God‘s Name is the support of the devotees; God is their strength. 

โอนานัก พระนามของพระเจา้ คอืการทีพั่กพงิของผูศ้รัทธา 
พระเจา้ทรงเป็นพลก าลังของพวกเขา 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

ਜ ਭਹਾਕਾ ਘਯੁ ਭੁਹ ਘਯੁ ਭੁਤਹ ਤਤਯੀ ਦਇ ॥ 

jay mohaakaa ghar muhai ghar muhi pitree day-ay. 
If a thief robs a house and donates the stolen goods believing  

that those goods will be delivered to his dead ancestors. 

หากโจรขโมยบา้นและบรจิาคของทีข่โมยโดยเชือ่วา่สนิคา้เหลา่นัน้จะถกูสง่ไปยังบ
รรพบรุษุทีต่ายไปแลว้ 

 

ਅਗ ਵਸਤੁ ਤਸਞਾਣੀ ਤਤਯੀ ਚਯ ਕਯਇ ॥ 

agai vasat sinjaanee-ai pitree chor karay-i. 
In the world hereafter, these stolen goods are recognized.  

This way he is making his ancestors also thieves. 

ในโลกตอ่จากนีส้นิคา้ทีถ่กูขโมยเหลา่นีไ้ดรั้บการยอมรับ 
วธินีีเ้ขาก าลังท าใหบ้รรพบรุษุของเขาขโมย 

 

ਵਢੀਅਤਹ ਹਥ ਦਰਾਰ ਕ ਭੁਸਪੀ ਹ ਕਯਇ ॥ 

vadhee-ah hath dalaal kay musfee ayh karay-i. 
The hands of the go-between (Brahmin) are cut off;  

this is the justice of the righteous judge. 

มอืของผูไ้ป - มา (พราหมณ)์ ถกูตดัขาด 
นีค่อืความยตุธิรรมของผูพ้พิากษาทีช่อบธรรม 

 

ਨਾਨਕ ਅਗ ਸ ਤਭਰ ਤਜ ਿਟ ਘਾਰ ਦਇ ॥੧॥ 

naanak agai so milai je khatay ghaalay day-ay. ||1|| 
O Nanak, in the world hereafter, one receives only what one earns and shares with 

needy. 

โอนานัก ในโลกตอ่จากนีเ้ราจะไดรั้บเฉพาะสิง่ทีไ่ดรั้บและแบง่ปันกบัผูย้ากไร ้
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ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

 

ਤਜਉ ਜਯੂ ਤਸਯਨਾਵਣੀ ਆਵ ਵਾਯ ਵਾਯ ॥ 

ji-o joroo sirnaavanee aavai vaaro vaar. 
When a woman goes through her periods month after month,  

(people wrongly consider her impure), 

เมือ่ผูห้ญงิคนหนึง่ผา่นชว่งเวลาของเธอไปเดอืนแลว้เดอืนเลา่ 
(ผูค้นมองวา่เธอไมบ่รสิทุธิอ์ยา่งผดิ ๆ ) 

 

ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਭੁਤਿ ਵਸ ਤਨਤ ਤਨਤ ਹਇ ਿੁਆਯੁ ॥ 

joothay joothaa mukh vasai nit nit ho-ay khu-aar. 
the real impure are those who always speak false and falsehood remains  

dominant in their mouth; they keep suffering in distress every day. 

สิง่ทีไ่มบ่รสิทุธิค์อืคนทีพ่ดูเท็จเสมอและความเท็จยังคงครอบง าอยูใ่นปากของพวก
เขา พวกเขาเก็บความทกุขอ์ยูท่กุวัน 

 

ਸੂਚ ਤਹ ਨ ਆਿੀਅਤਹ ਫਹਤਨ ਤਜ ਤੰਡਾ ਧਇ ॥ 

soochay ayhi na aakhee-ahi bahan je pindaa Dho-ay. 
Those who think they have become pure by merely  

washing their bodies are not called pure. 

ผูท้ีค่ดิวา่ตนบรสิทุธิโ์ดยการลา้งรา่งกายเทา่นัน้ไมเ่รยีกวา่บรสิทุธิ ์
 

ਸੂਚ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਸਇ ॥੨॥ 

soochay say-ee naankaa jin man vasi-aa so-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, truly pure are those within whose minds God dwells. 

โอนานัก ผูท้ีบ่รสิทุธิอ์ยา่งแทจ้รงิคอืผูท้ีพ่ระเจา้ทรงสถติอยูภ่ายในจติใจ 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 

เปาร:ี17 
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ਤੁਯ ਰਾਣ ਉਣ ਵਗ ਹਯ ਯੰਗੀ ਹਯਭ ਸਵਾਤਯਆ ॥ 

turay palaanay pa-un vayg har rangee haram savaari-aa. 
(Those who are extremely rich and) have saddled horses, running as fast as  

the wind, and have decorated their harems in many colors, 

(ผูร้ ่ารวยมหาศาลและ) ควบมา้ไปอยา่งรวดเร็ว 
ดจุสายลมและตกแตง่ฮาเร็มของพวกเขาหลากหลายส ี

 

ਕਠੇ ਭੰਡ ਭਾੜੀਆ ਰਾਇ ਫਠੇ ਕਤਯ ਾਸਾਤਯਆ ॥ 

kothay mandap maarhee-aa laa-ay baithay kar paasaari-aa. 
Those who live proudly in their lofty mansions and palaces making elaborate show 

of ego, 

ผูท้ีอ่าศยัอยูอ่ยา่งภาคภมูใิจในคฤหาสนแ์ละพระราชวงัอนัสงูสง่ของตนแสดงถงึราย
ละเอยีดของอตัตา 

 

ਚੀਜ ਕਯਤਨ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਹਤਯ ਫੁਝਤਨ ਨਾਹੀ ਹਾਤਯਆ ॥ 

cheej karan man bhaavday har bujhan naahee haari-aa. 
Those who indulge in merry making to their heart‘s content  

but do not think of God, losing the objective of their life. 

ผูท้ีห่ลงระเรงิไปกบัความสนุกสนานในเนือ้หาของหวัใจ 
แตไ่มค่ดิถงึพระเจา้จะสญูเสยีเป้าหมายในชวีติ 

 

ਕਤਯ ਪੁਯਭਾਇਤਸ ਿਾਇਆ ਵਤਿ ਭਹਰਤਤ ਭਯਣੁ ਤਵਸਾਤਯਆ ॥ 

kar furmaa-is khaa-i-aa vaykh mahlat maran visaari-aa. 
Those who eat delicious foods of their choice prepared by ordering the  
poor helpless people; they forget death looking at their lofty mansions. 

ผูท้ีรั่บประทานอาหารอรอ่ย ๆ ทีต่นเลอืกโดยสัง่ใหค้นยากจนท าอะไรไมถ่กู 
พวกเขาลมืความตายเมือ่มองดคูฤหาสนท์ีส่งูสง่ของพวกเขา 

 

ਜਯੁ ਆਈ ਜਫਤਨ ਹਾਤਯਆ ॥੧੭॥ 

jar aa-ee joban haari-aa. ||17|| 
(In spite of all those riches), when their old age comes, they lose  

the vitality of youth (and ultimately die leaving all the riches behind) 

(ทัง้ๆทีม่คีวามร ่ารวยทัง้หมดนัน้) 
เมือ่ถงึวยัชราพวกเขาก็สญูเสยีความมชีวีติชวีาของวยัหนุ่มสาวไป 

(และในทีส่ดุก็ตายโดยทิง้ความร ่ารวยทัง้หมดไวข้า้งหลัง) 
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ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਥ ਜਾਇ ਫਹ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਸ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jithai jaa-ay bahai mayraa satguroo so thaan suhaavaa raam raajay. 
The place where my true Guru goes and sits, that 

 place becomes beautiful for his devotees. 

สถานทีท่ีค่รุทุีแ่ทจ้รงิของฉันไปและน่ังอยูส่ถานทีนั่น้สวยงามส าหรับผูท้ีช่ ืน่ชอบขอ
งเขา 

 

ਗੁਯਤਸਿੀ ਸ ਥਾਨੁ ਬਾਤਰਆ ਰ ਧੂਤਯ ਭੁਤਿ ਰਾਵਾ ॥ 

gusikheeN so thaan bhaali-aa lai Dhoor mukh laavaa. 
The Guru's disciples seek out that place and it becomes so sacred to them,  

that they apply the dust from that place to their foreheads. 

เหลา่สาวกของครุอุอกไปหาสถานทีนั่น้และกลายเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิส์ าหรับพวกเ
ขามากจนใชฝุ้่ นจากทีนั่น้ทาทีห่นา้ผากของพวกเขา 

 

ਗੁਯਤਸਿਾ ਕੀ ਘਾਰ ਥਾਇ ਈ ਤਜਨ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਾ ॥ 

gursikhaa kee ghaal thaa-ay pa-ee jin har naam Dhi-aavaa. 
The Guru‘s disciples who meditate on God‘s Name,  

their hard work is approved in His Court. 

สาวกของครุทุีใ่ครค่รวญถงึพระนามของพระเจา้ 
การท างานหนักของพวกเขาไดรั้บการอนุมัตใินศาลของพระองค ์

 

ਤਜਨ੍ਹ ਨਾਨਕੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ੂਤਜਆ ਤਤਨ ਹਤਯ ੂਜ ਕਯਾਵਾ ॥੨॥ 

jinH naanak satgur pooji-aa tin har pooj karaavaa. ||2|| 
O‘ Nanak, they who worship the true Guru (respect him and follow  

his teachings with love and devotion), God makes them respected by others. 

โอนานัก พวกเขาทีบ่ชูาครุทุีแ่ทจ้รงิ 
(เคารพเขาและปฏบิัตติามค าสอนของเขาดว้ยความรักและความจงรักภกัด)ี 

พระเจา้ท าใหพ้วกเขาไดรั้บความเคารพจากผูอ้ืน่ 
 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 
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ਜ ਕਤਯ ਸੂਤਕੁ ਭੰਨੀ ਸਬ ਤ ਸੂਤਕੁ ਹਇ ॥ 

jay kar sootak mannee-ai sabh tai sootak ho-ay. 
If one believes in the concept of impurity (at the time of birth and death),  

then there is impurity everywhere. 

ถา้ใครเชือ่ในแนวคดิเรือ่งความไมบ่รสิทุธิ ์(ตอนเกดิและตอนตาย) 
ก็มสี ิง่เจอืปนอยูท่กุหนทกุแหง่ 

 

ਗਹ ਅਤ ਰਕੜੀ ਅੰਦਤਯ ਕੀੜਾ ਹਇ ॥ 

gohay atai lakrhee andar keerhaa ho-ay. 
even in cow-dung and wood, there are worms (where they are born and die). 

แมใ้นมลูววัและไมก้็ยังมหีนอน (ทีเ่กดิและตาย) 
 

ਜਤ ਦਾਣ ਅੰਨ ਕ ਜੀਆ ਫਾਝੁ ਨ ਕਇ ॥ 

jaytay daanay ann kay jee-aa baajh na ko-ay. 
As many are the grains of food, none is without life. 

อาหารทีม่ธีญัพชืหลายชนดิ ไมม่ใีครไมม่ชีวีติ 
 

ਤਹਰਾ ਾਣੀ ਜੀਉ ਹ ਤਜਤੁ ਹਤਯਆ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

pahilaa paanee jee-o hai jit hari-aa sabh ko-ay. 
First, there is life in the water, by which everything becomes green (full of life). 

ประการแรกมชีวีติในน ้าซึง่ทกุสิง่จะกลายเป็นสเีขยีว (เต็มไปดว้ยชวีติ) 
 

ਸੂਤਕੁ ਤਕਉ ਕਤਯ ਯਿੀ ਸੂਤਕੁ ਵ ਯਸਇ ॥ 

sootak ki-o kar rakhee-ai sootak pavai raso-ay. 
How can we protect ourselves from this impurity, this  

impurity is there even in our kitchen? 

เราจะป้องกนัตวัเองจากสิง่เจอืปนนีไ้ดอ้ยา่งไรสิง่เจอืปนนีย้ังมอียูใ่นครัวของเรา? 
 

ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਵ ਨ ਉਤਯ ਤਗਆਨੁ ਉਤਾਯ ਧਇ ॥੧॥ 

naanak sootak ayv na utrai gi-aan utaaray Dho-ay. ||1|| 
O‘ Nanak, this impurity cannot be removed by these false beliefs;  

it is washed away only by spiritual wisdom. 

โอนานัก ความไมบ่รสิทุธิน์ีไ้มส่ามารถขจัดออกไดด้ว้ยความเชือ่ผดิ ๆ เหลา่นี ้
มันถกูชะลา้งออกไปโดยภมูปัิญญาทางวญิญาณเทา่นัน้ 

 

ਭਃ ੧ ॥ 
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mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

 

ਭਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਰਬੁ ਹ ਤਜਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥ 

man kaa sootak lobh hai jihvaa sootak koorh. 
In fact, the impurity of the mind is greed and the impurity of the tongue is 

falsehood. 

ในความเป็นจรงิความไมบ่รสิทุธิข์องจติใจ 
คอืความโลภและความไมบ่รสิทุธิข์องลิน้คอืความเท็จ 

 

ਅਿੀ ਸੂਤਕੁ ਵਿਣਾ ਯ ਤਤਰਅ ਯ ਧਨ ਯੂੁ ॥ 

akhee sootak vaykh-naa par tari-a par Dhan roop. 
The impurity of the eyes is to look upon the beauty of  

someone else‘s woman and wealth with evil intent. 

ความไมบ่รสิทุธิข์องดวงตา 
คอืการมองดคูวามงามของผูห้ญงิของคนอืน่และความมั่งคัง่ดว้ยเจตนาชัว่รา้ย 

 

ਕੰਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰਤਨ  ਰਾਇਤਫਾਯੀ ਿਾਤਹ ॥ 

kannee sootak kann pai laa-itbaaree khaahi. 
The impurity of the ears is to listen to the slander of others. 

ความไมบ่รสิทุธิข์องห ูคอืการรับฟังค าพดูใสร่า้ยของผูอ้ืน่ 
 

ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਭੀ ਫਧ ਜਭ ੁਤਯ ਜਾਤਹ ॥੨॥ 

naanak hansaa aadmee baDhay jam pur jaahi. ||2|| 
O, Nanak, even the outwardly beautiful-looking, swan-like people (who do not stay 

away from these impurities) are bound and taken to hell. 

โอนานัก แมก้ระท่ังคนทีด่สูวยงามภายนอกเหมอืนหงส ์
(ทีไ่มอ่ยูห่า่งจากสิง่สกปรกเหลา่นี)้ ก็ถกูผกูมัดและถกูพาลงนรก 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 
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ਸਬ ਸੂਤਕੁ ਬਯਭੁ ਹ ਦੂਜ ਰਗ ਜਾਇ ॥ 

sabho sootak bharam hai doojai lagai jaa-ay. 
All impurity is false belief, comes from doubt and attachment to  

duality (worldly riches and power). 

ความไมบ่รสิทุธิทั์ง้หมดเป็นความเชือ่ทีผ่ดิมาจากความสงสยัและความผกูพันกบัคว
ามเป็นคู ่(ความร ่ารวยและอ านาจทางโลก) 

 

ਜੰਭਣੁ ਭਯਣਾ ਹੁਕਭੁ ਹ ਬਾਣ ਆਵ ਜਾਇ ॥ 

jaman marnaa hukam hai bhaanai aavai jaa-ay. 
Birth and death are not impurities, these are by His command;  

through God‘s Will we come into this world and depart from here. 

การเกดิและการตายไมใ่ชส่ ิง่สกปรกสิง่เหลา่นีเ้ป็นไปตามบญัชาของพระองค ์
โดยพระเจา้จะใหเ้ราเขา้มาในโลกนีแ้ละออกไปจากทีน่ี ่

 

ਿਾਣਾ ੀਣਾ ਤਵਤੁ ਹ ਤਦਤਨੁ ਤਯਜਕੁ ਸੰਫਾਤਹ ॥ 

khaanaa peenaa pavitar hai diton rijak sambaahi. 
Eating and drinking also are pure, these are not impurities  

because God Himself gives sustenance to all. 

การกนิและการดืม่ก็บรสิทุธิด์ว้ยสิง่เหลา่นีไ้มใ่ชส่ ิง่สกปรกเพราะพระเจา้ประทานปัจ
จัยยังชพีแกท่กุคน 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਨ੍ਹੀ ਗੁਯਭੁਤਿ ਫੁਤਝਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਤਹ ॥੩॥ 

naanak jinHee gurmukh bujhi-aa tinHaa sootak naahi. ||3|| 
O‘ Nanak, those who, through the Guru‘s teachings, have understood  

about these false beliefs, for them there is no impurity. 

โอนานัก ผูท้ีเ่ขา้ใจเกีย่วกบัความเชือ่ผดิ ๆ 
เหลา่นีโ้ดยผา่นค าสอนของครุเุพราะพวกเขาไมม่สี ิง่เจอืปน 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:18 

เปาร:ี18 
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ਸਤਤਗੁਯੁ ਵਡਾ ਕਤਯ ਸਾਰਾਹੀ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਵਡੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ॥ 

satgur vadaa kar salaahee-ai jis vich vadee-aa vadi-aa-ee-aa. 
We should praise the True Guru considering him as the greatest; 

 within whom are the greatest virtues. 

เราควรยกยอ่งปราชญท์ีแ่ทจ้รงิทีพ่จิารณาวา่เขาเป็นผูย้ ิง่ใหญท่ีส่ดุ 
ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุธรรมทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุ 

 

ਸਤਹ ਭਰ ਤਾ ਨਦਯੀ ਆਈਆ ॥ 

seh maylay taa nadree aa-ee-aa. 
We see these virtues in the Guru when God unites us with him. 

เราเห็นคณุธรรมเหลา่นีใ้นครุเุมือ่พระเจา้รวมเรากบัเขา 
 

ਜਾ ਤਤਸੁ ਬਾਣਾ ਤਾ ਭਤਨ ਵਸਾਈਆ ॥ 

jaa tis bhaanaa taa man vasaa-ee-aa. 
When it pleases Him, these virtues come to dwell in our minds. 

เมือ่ท าใหพ้ระองคพ์อพระทัยคณุธรรมเหลา่นีก้็จะสถติอยูใ่นจติใจของเรา 
 

ਕਤਯ ਹੁਕਭ ੁਭਸਤਤਕ ਹਥੁ ਧਤਯ ਤਵਚਹੁ ਭਾਤਯ ਕਢੀਆ ਫੁਤਯਆਈਆ ॥ 

kar hukam mastak hath Dhar vichahu maar kadhee-aa buri-aa-ee-aa. 
By His Will, the Guru becomes merciful and removes all vices from our mind. 

โดยพระประสงคข์องพระองค ์
ครุจุะมคีวามเมตตาและขจัดความชัว่รา้ยทัง้หมดออกจากจติใจของเรา 

 

ਸਤਹ ਤੁਠੈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਾਈਆ ॥੧੮॥ 

seh tuthai na-o niDh paa-ee-aa. ||18|| 
When God is thoroughly pleased, one becomes spiritually  
rich as if all the nine  treasures of the world are obtained. 

เมือ่พระเจา้พอพระทัยอยา่งเต็มทีค่น ๆ 
หนึง่จะร ่ารวยทางวญิญาณราวกบัวา่ไดส้มบัตทิัง้เกา้ของโลกมา 

 

ਗੁਯਤਸਿਾ ਭਤਨ ਹਤਯ ਰੀਤਤ ਹ ਹਤਯ ਨਾਭ ਹਤਯ ਤਯੀ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gursikhaa man har pareet hai har naam har tayree raam raajay 
O‘ God, the Guru‘s disciples enshrine Your love in their  

mind, they cherish love for Your Name. 

โอพระเจ ้าสาวกของครุปุระดษิฐานความรักของคณุไวใ้นใจ 
พวกเขารักพระนามของพระองค ์
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ਕਤਯ ਸਵਤਹ ੂਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਬੁਿ ਜਾਇ ਰਤਹ ਭਯੀ ॥ 

kar sayveh pooraa satguroo bhukh jaa-ay leh mayree. 
Knowing their Guru is perfect, they keep serving and following his  

teachings and their desire for worldly wealth and self-conceit is eliminated. 

การรูว้า่ครุขุองพวกเขาสมบรูณแ์บบพวกเขายงัคงรับใชแ้ละปฏบิตัติามค าสอนของเ
ขาและความปรารถนาในความมั่งคั่งทางโลกและความคดิในตนเองจะถกูก าจัด 

 

ਗੁਯਤਸਿਾ ਕੀ ਬੁਿ ਸਬ ਗਈ ਤਤਨ ਤਛ ਹਯ ਿਾਇ ਘਨੇਯੀ ॥ 

gursikhaa kee bhukh sabh ga-ee tin pichhai hor khaa-ay ghanayree. 
The quest of the Guru‘s disciples for Maya is totally eliminated; indeed,  

many others join them in meditation on God‘s Name. 

การแสวงหาสาวกของครุเุพือ่ก าจัดมายาใหส้ ิน้เชงิ แน่นอนคนอืน่ ๆ 
อกีมากมายเขา้รว่มในการท าสมาธเิกีย่วกบัพระนามของพระเจา้ 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ੰੁਨੁ ਫੀਤਜਆ ਤਪਤਯ ਤਤਟ ਨ ਆਵ ਹਤਯ ੰੁਨ ਕਯੀ ॥੩॥ 

jan naanak har punn beeji-aa fir tot na aavai har punn kayree. ||3|| 
O‘ Nanak, those who have sown the seed of God‘s Name in their heart, they  

never feel a shortage of such virtuous deeds. 

โอนานัก 
ผูท้ีห่วา่นเมล็ดพันธุแ์หง่พระนามของพระเจา้ในใจพวกเขาไมเ่คยรูส้กึขาดแคลนการ

กระท าทีด่งีามเชน่นี ้
 

ਸਰਕ ੁਭਃ ੧ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

ਤਹਰਾ ਸਚੁਾ ਆਤ ਹਇ ਸੁਚ ਫਠਾ ਆਇ ॥ 

pahilaa suchaa aap ho-ay suchai baithaa aa-ay. 
First of all, (after thoroughly bathing and washing his body) and thus becoming 
―pure‖, (a Brahmin) comes and sits down in the ―purified‖ (kitchen of his host). 

กอ่นอืน่ (หลังจากอาบน ้าและช าระรา่งกายใหส้ะอาดแลว้) จงึกลายเป็น 
"คนบรสิทุธิ"์ (พราหมณ)์ ก็มาน่ังใน "หอ้งครัวทีบ่รสิทุธิ"์ (หอ้งครัวของเจา้ภาพ) 
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ਸੁਚ ਅਗ ਯਤਿਨੁ ਕਇ ਨ ਤਬਤਟ ਜਾਇ ॥ 

suchay agai rakhi-on ko-ay na bhiti-o jaa-ay. 
The ―pure meal‖, which no one else has touched before, is placed before him. 

―อาหารบรสิทุธิ‖์ ทีไ่มม่ใีครเคยสมัผัสมากอ่นวางอยูต่รงหนา้เขา 
 

ਸੁਚਾ ਹਇ ਕ ਜਤਵਆ ਰਗਾ ੜਤਣ ਸਰਕੁ ॥ 

suchaa ho-ay kai jayvi-aa lagaa parhan salok. 
Being ―purified‖, he eats this food, and begins to read some sacred mantras. 

เมือ่ "บรสิทุธิ"์ แลว้  เขากนิอาหารนีแ้ละเริม่อา่นมนตศ์กัดิส์ทิธิบ์างอยา่ง 
 

ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਤਟਆ ਤਕਸੁ ਹੁ ਰਗਾ ਦਿੁ ॥ 

kuhthee jaa-ee sati-aa kis ayhu lagaa dokh. 
This ―pure‖ food is thrown into a filthy place (stomach), so who  

would bear the blame for polluting such a pure meal? 

อาหารที ่"บรสิทุธิ"์ นีถ้กูโยนลงในสถานทีท่ีส่กปรก (กระเพาะอาหาร) 
ดงันัน้ใครจะรับโทษวา่เป็นอาหารทีบ่รสิทุธิเ์ชน่นีเ้สยีหายไป? 

 

ਅੰਨੁ ਦਵਤਾ ਾਣੀ ਦਵਤਾ ਫਸੰਤਯੁ ਦਵਤਾ ਰੂਣੁ ੰਜਵਾ ਾਇਆ ਤਘਯਤੁ ॥ ਤਾ ਹਆ ਾਕੁ ਤਵਤੁ 
॥ 

ann dayvtaa paanee dayvtaa baisantar dayvtaa loon panjvaa  
paa-i-aa ghirat. taa ho-aa paak pavit. 

(According to Brahmin‘s own belief), the grain is sacred, the water is sacred; the 
fire and salt are sacred; when the fifth sacred thing, ghee (clarified butter) is 

added, then the ―pure and sanctified‖ food is considered ready to eat. 

(ตามความเชือ่ของพราหมณเ์อง) เมล็ดขา้วมคีวามศกัดิส์ทิธิ ์น ้าก็ศกัดิส์ทิธิ ์
ไฟและเกลอืเป็นของศกัดิส์ทิธิ ์เมือ่ส ิง่ศกัดิส์ทิธิป์ระการทีห่า้เตมิเนยใส (เนยใส) 

แลว้อาหารที―่ บรสิทุธิแ์ละบรสิทุธิ‖์ ก็ถอืวา่พรอ้มรับประทาน 
 

ਾੀ ਤਸਉ ਤਨੁ ਗਤਡਆ ਥੁਕਾ ਈਆ ਤਤਤੁ ॥ 

paapee si-o tan gadi-aa thukaa pa-ee-aa tit. 
when this ―pure‖ food comes in contact with the sinful human body, the pure food  

becomes so impure (human waste) that it stinks and is spat upon. 

เมือ่อาหารที―่ บรสิทุธิ‖์ 
สมัผัสกบัรา่งกายมนุษยท์ีเ่ป็นบาปอาหารบรสิทุธิจ์ะกลายเป็นของเสยี 
(ของเสยีของมนุษย)์ ทีไ่มบ่รสิทุธิจ์นสง่กลิน่เหม็นและถม่น ้าลาย 
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ਤਜਤੁ ਭੁਤਿ ਨਾਭੁ ਨ ਊਚਯਤਹ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਯਸ ਿਾਤਹ ॥ 

jit mukh naam na oochrahi bin naavai ras khaahi 
Similarly, the mouth with which people do not remember God  

and eat relishing food without remembering God, 

ในท านองเดยีวกนัปากทีผู่ค้นไมจ่ดจ าพระเจา้และกนิอาหารอยา่งเพลดิเพลนิโดยไ
มร่ะลกึถงึพระเจา้ 

 

ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਤਤਤੁ ਭੁਤਿ ਥੁਕਾ ਾਤਹ ॥੧॥ 

naanak ayvai jaanee-ai tit mukh thukaa paahi. || 
O‘ Nanak, know this that such a mouth (person) is spat  

upon (disgraced in God‘s presence). 

โอนานัก  จงรูด้วีา่ปาก (คน) เชน่นีก้ าลังทะเลาะกนั 
(เสยีศกัดิศ์รใีนทีป่ระทับของพระเจา้) 

 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

 

ਬੰਤਡ ਜੰਭੀ ਬੰਤਡ ਤਨੰਭੀ ਬੰਤਡ ਭੰਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥ 

bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan vee-aahu. 
A man is conceived within a woman and is born from a woman;  

to a woman he is engaged and married. 

ผูช้ายกอ่เกดิมาภายในผูห้ญงิและเกดิจากผูห้ญงิ กบัผูห้ญงิเขาหมัน้และแตง่งาน 
 

ਬੰਡਹੁ ਹਵ ਦਸਤੀ ਬੰਡਹੁ ਚਰ ਯਾਹੁ ॥ 

bhandahu hovai dostee bhandahu chalai raahu. 
Through the woman, worldly relationships are formed and it  

is through women, one‘s dynasty goes forward. 

โดยผูห้ญงินี ้ความสมัพันธท์างโลกกอ่ตวัขึน้และผา่นผูห้ญงิ ราชวงศก์็เตบิโต 
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ਬੰਡੁ ਭੁਆ ਬੰਡੁ ਬਾਰੀ ਬੰਤਡ ਹਵ ਫੰਧਾਨੁ ॥ 

bhand mu-aa bhand bhaalee-ai bhand hovai banDhaan. 
When his woman dies, he seeks another woman; it is through  

the woman that we are bonded with the world. 

เมือ่ผูห้ญงิของเขาตาย เขาก็ไปหาผูห้ญงิคนอืน่ ผา่นผูห้ญงิทีเ่ราผกูพันกบัโลก 

 

ਸ ਤਕਉ ਭੰਦਾ ਆਿੀ ਤਜਤੁ ਜੰਭਤਹ ਯਾਜਾਨ ॥ 

so ki-o mandaa aakhee-ai jit jameh raajaan. 
How can we call that (woman) evil, who has given birth to all the kings,  

(queens, saints, and other great persons). 

เราจะเรยีกสิง่นัน้วา่ (หญงิ) ชัว่รา้ยผูใ้หก้ าเนดิกษัตรยิทั์ง้หมด 
(ราชนินัีกบญุและบคุคลส าคญัอืน่ ๆ ) ไดอ้ยา่งไร 

 

ਬੰਡਹੁ ਹੀ ਬੰਡੁ ਊਜ ਬੰਡ ਫਾਝੁ ਨ ਕਇ ॥ 

bhandahu hee bhand oopjai bhandai baajh na ko-ay. 
(In fact) it is from the woman that another woman is born  

and nobody is born without a woman 

(ในความเป็นจรงิ) สิง่นีม้าจากผูห้ญงิ 
ทีผู่ห้ญงิอกีคนเกดิมาและไมม่ใีครเกดิมาโดยไมม่ผีูห้ญงิ 

 

ਨਾਨਕ ਬੰਡ ਫਾਹਯਾ ਕ ਸਚਾ ਸਇ ॥ 

naanak bhandai baahraa ayko sachaa so-ay. 
O Nanak, it is only the eternal God who has been there  

without (going through the womb of a) woman. 

โอนานัก เป็นเพยีงพระเจา้นรัินดรท์ีอ่ยูท่ีน่ั่นโดยไมม่ ี(ผา่นครรภข์อง)ผูห้ญงิ 
 

ਤਜਤੁ ਭੁਤਿ ਸਦਾ ਸਾਰਾਹੀ ਬਾਗਾ ਯਤੀ ਚਾਤਯ ॥ 

jit mukh sadaa salaahee-ai bhaagaa ratee chaar. 
Therefore, that mouth (person) is fortunate with which are sung God‘s praises, 

ดังนัน้ปากนัน้ (คน) จงึโชคดทีีไ่ดรั้บการสรรเสรญิจากพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਿ ਊਜਰ ਤਤਤੁ ਸਚ ਦਯਫਾਤਯ ॥੨॥ 

naanak tay mukh oojlay tit sachai darbaar. ||2|| 
O‘ Nanak, their faces will shine in the Court of the eternal God  

(they will be received with honor in God‘s presence) 

โอนานัก ใบหนา้ของพวกเขาจะเปลง่ประกายในศาลของพระเจา้นรัินดร ์
(พวกเขาจะไดรั้บเกยีรตใินทีป่ระทับของพระเจา้) 
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ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:19 

เปาร:ี 19 
 

ਸਬੁ ਕ ਆਿ ਆਣਾ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸ ਚੁਤਣ ਕਢੀ ॥ 

sabh ko aakhai aapnaa jis naahee so chun kadhee-ai. 
Everyone has emotional attachments in this world, single out  
(and show me)the one who does not have any attachments. 

ทกุคนมคีวามผกูพันทางอารมณใ์นโลกนี ้แยก (และแสดงใหฉั้นเห็น) 
คนทีไ่มม่สี ิง่ทีต่ดิใจในเรือ่งทางโลกมาใหฉั้นไดเ้ห็นส ิ

 

ਕੀਤਾ ਆ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਰਿਾ ਸੰਢੀ ॥ 

keetaa aapo aapnaa aapay hee laykhaa sandhee-ai. 
(In the end), everyone bears the consequences of his/her deeds. 

(ในทีส่ดุ) ทกุคนยอ่มไดรั้บผลของการกระท าของตน 
 

ਜਾ ਯਹਣਾ ਨਾਹੀ ਤੁ ਜਤਗ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਯਤਫ ਹੰਢੀ ॥ 

jaa rahnaa naahee ait jag taa kaa-it gaarab handhee-ai. 
when (we know that) we are not going to remain in this world forever, 

 why should we ruin ourselves in arrogance? 

เมือ่ (เรารูว้า่) เราจะไมอ่ยูใ่นโลกนีต้ลอดไป 
ท าไมเราตอ้งท าลายตัวเองดว้ยความเยอ่หยิง่? 

 

ਭੰਦਾ ਤਕਸ ਨ ਆਿੀ ਤੜ ਅਿਯੁ ਹ ਫੁਝੀ ॥ ਭਯੂਿ ਨਾਤਰ ਨ ਰੁਝੀ ॥੧੯॥ 

mandaa kisai na aakhee-ai parh akhar ayho bujhee-ai, moorkhai naal na lujhee-ai. 
||19|| 

After reading these words (above teachings), we must learn (this lesson) that we 
should not call anyone bad, and should not argue with a fool. 

หลังจากอา่นค าเหลา่นี ้(ค าสอนขา้งตน้) เราตอ้งเรยีนรู ้(บทเรยีนนี)้ 
วา่เราไมค่วรเรยีกใครวา่เป็นคนเลวและไมค่วรโตเ้ถยีงกบัคนโง ่

 

ਛੰਤ 

CHHANT 
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ਗੁਯਤਸਿਾ ਭਤਨ ਵਾਧਾਈਆ ਤਜਨ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਡਠਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

gursikhaa man vaaDhaa-ee-aa jin mayraa satguroo dithaa raam raajay. 
O‘ God, the Guru‘s devotees who have seen and followed the  

teachings of my true Guru, feel spiritually uplifted. 

โอพระเจา้ผูศ้รัทธาของปราชญท์ีไ่ดเ้ห็นและปฏบิัตติามค าสอนของครุทุีแ่ทจ้รงิของ
ฉันรูส้กึมคีวามสขุทางวญิญาณ 

 

ਕਈ ਕਤਯ ਗਰ ਸੁਣਾਵ ਹਤਯ ਨਾਭ ਕੀ ਸ ਰਗ ਗੁਯਤਸਿਾ ਭਤਨ ਤਭਠਾ ॥ 

ko-ee kar gal sunaavai har naam kee so lagai gursikhaa man mithaa. 
Anyone who talks about the praises of God‘s Name appears  

very adorable to the mind of the Guru‘s devotees. 

ใครก็ตามทีพ่ดูถงึค าสรรเสรญิของ พระนามของพระเจา้ 
ดเูหมอืนจะเป็นทีน่่ารักในใจของสาวกครุ ุ

 

ਹਤਯ ਦਯਗਹ ਗੁਯਤਸਿ ਨਾਈਅਤਹ ਤਜਨ੍ਹਾ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤੁਠਾ ॥ 

har dargeh gursikh painaa-ee-ah jinHaa mayraa satgur tuthaa. 
The devotees on whom my true Guru becomes gracious are honored in God‘s 

presence. 

ผูท้ีเ่คารพนับถอืครุทุีแ่ทจ้รงิของฉันจะไดรั้บเกยีรตใินทีป่ระทับของพระเจา้ 
 

ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਇਆ ਹਤਯ ਹਤਯ ਭਤਨ ਵੁਠਾ ॥੪॥੧੨॥੧੯॥ 

jan naanak har har ho-i-aa har har man vuthaa. ||4||12||19|| 
Nanak says, the devotee in whose mind God has come to reside,  

becomes the embodiment of God Himself. 

นานัก 
กลา่ววา่ผูศ้รัทธาในความคดิของพระเจา้ทีม่าสถติอยูก่ลายเป็นศนูยร์วมของพระเจา้

เอง 
 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 
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ਨਾਨਕ ਤਪਕ ਫਤਰ ਤਨੁ ਭਨੁ ਤਪਕਾ ਹਇ ॥ 

naanak fikai boli-ai tan man fikaa ho-ay. 
O‘ Nanak, when a person keeps uttering rude words, his  

mind and body both become rude. 

โอนานัก เมือ่คนพดูค าหยาบ ทัง้จติใจและรา่งกายของเขาก็หยาบคายไปดว้ย 
 

ਤਪਕ ਤਪਕਾ ਸਦੀ ਤਪਕ ਤਪਕੀ ਸਇ ॥ 

fiko fikaa sadee-ai fikay fikee so 
The person who talks rudely is called a rude person  

and his reputation becomes that of rudeness. 

คนทีพ่ดูจาหยาบคายเรยีกวา่คนหยาบคายและชือ่เสยีงของเขากลายเป็นความหยา
บคาย 

 

ਤਪਕਾ ਦਯਗਹ ਸਟੀ ਭੁਤਹ ਥੁਕਾ ਤਪਕ ਾਇ ॥ 

fikaa dargeh satee-ai muhi thukaa fikay paa 
The rude person is thrown out of God‘s court, 

 (and is so disgraced as if) he is being spat on his face. 

คนหยาบคายถกูไลอ่อกจากศาลของพระเจา้ (และอับอายขายหนา้ราวกบัวา่) 
ถกูตบหนา้ 

 

ਤਪਕਾ ਭੂਯਿੁ ਆਿੀ ਾਣਾ ਰਹ ਸਜਾਇ ॥੧॥ 

fikaa moorakh aakhee-ai paanaa lahai sajaa-ay. ||1|| 
The rude person is called a fool and he is humiliated everywhere. 

คนหยาบคายเรยีกวา่คนโงแ่ละเขาก็อบัอายทกุหนทกุแหง่ 
 

ਭਃ ੧ ॥ 

mehlaa 1. 
Salok, First Guru: 

ซาลอ๊ค ครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

ਅੰਦਯਹੁ ਝਠੇੂ ਜ ਫਾਹਤਯ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਤਯ ਪਰੁ ॥ 

andrahu jhoothay paij baahar dunee-aa andar fail. 
In this world, there are many people who are false (hypocrites) from inside, but 
from outside they have managed to established their honor (as holy persons). 

ในโลกนีม้คีนมากมายทีพ่ดูเท็จ (คนหนา้ซือ่ใจคด) จากขา้งใน 
แตจ่ากภายนอกพวกเขาสามารถสรา้งเกยีรตปิระวัตขิองตนได ้

(ในฐานะบคุคลศกัดิส์ทิธิ)์ 
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ਅਠਸਤਠ ਤੀਯਥ ਜ ਨਾਵਤਹ ਉਤਯ ਨਾਹੀ ਭਰੁ ॥ 

athsath tirath jay naaveh utrai naahee mail. 
Even if such false people go and bathe at (so called) all the sixty-eight  
holy places, still the filth of vices from their mind will not be removed. 

แมว้า่คนจอมปลอมเชน่นัน้จะไปอาบน ้าที ่(ทีเ่รยีกกนัวา่) 
สถานทีศ่กัดิส์ทิธิทั์ง้หกสบิแปดแหง่กย็ังไมข่จัดความเลวรา้ยออกไปจากจติใจของ

พวกเขา 
 

ਤਜਨ੍ਹ ਟੁ ਅੰਦਤਯ ਫਾਹਤਯ ਗੁਦੜੁ ਤ ਬਰ ਸੰਸਾਤਯ ॥ 

jinH pat andar baahar gudarh tay bhalay sansaar. 
(On the other hand) those whose heart is soft like silk (are compassionate and 

kind) but may appear rough (rude) from the outside, are the virtuous people in this 
world. 

(ในทางกลับกนั) ผูท้ีม่จีติใจออ่นนุ่มดจุใยไหม (มคีวามน่ารักและใจด)ี 
แตอ่าจดหูยาบ (หยาบคาย) จากภายนอกคอืคนทีม่คีณุธรรมในโลกนี ้

 

ਤਤਨ੍ਹ ਨੇਹੁ ਰਗਾ ਯਫ ਸਤੀ ਦਿਨ੍ਹ ਵੀਚਾਤਯ ॥ 

tinH nayhu lagaa rab saytee daykhnHay veechaar. 
They embrace love for God, and contemplate beholding Him. 

พวกเขาโอบกอดความรักตอ่พระเจา้และใครค่รวญดพูระองค ์
 

ਯੰਤਗ ਹਸਤਹ ਯੰਤਗ ਯਵਤਹ ਚੁ ਬੀ ਕਤਯ ਜਾਤਹ ॥ 

rang haseh rang roveh chup bhee kar jaahi. 
In God's Love, they sometimes laugh, and in God's Love,  

they sometimes cry, and keep silent sometimes. 

ในความรักของพระเจา้ บางครัง้พวกเขาหัวเราะ 
และในความรักของพระเจา้บางครัง้พวกเขารอ้งไหแ้ละเงยีบในบางครัง้ 

 

ਯਵਾਹ ਨਾਹੀ ਤਕਸ ਕਯੀ ਫਾਝੁ ਸਚ ਨਾਹ ॥ 

parvaah naahee kisai kayree baajh sachay naah. 
They do not depend on anyone else, except their True Master, God 

พวกเขาไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัผูอ้ืน่ใด ยกเวน้เจา้นายแทจ้รงิของพวกเขา 
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ਦਤਯ ਵਾਟ ਉਤਯ ਿਯਚੁ ਭੰਗਾ ਜਫ ਦਇ ਤ ਿਾਤਹ ॥ 

dar vaat upar kharach mangaa jabai day-ay ta khaahi. 
They ask for Naam as food for their soul, and when He gives, they partake of it. 

พวกเขาขอนาอมัเป็นอาหารส าหรับวญิญาณของพวกเขา 
และเมือ่พระองคป์ระทานพวกเขากรั็บสว่นนัน้ 

 

ਦੀਫਾਨੁ ਕ ਕਰਭ ਕਾ ਹਭਾ ਤੁਭ੍ਹਾ ਭਰੁ ॥ 

deebaan ayko kalam aykaa hamaa tumHaa mayl. 
(They firmly believe that) God Himself is the judge and He Himself is the writer of 

our deeds and all people, with good or bad deeds, ultimately meet there in His 
court. 

(พวกเขาเชือ่มั่นอยา่งนัน้) 
พระเจา้เองเป็นผูพ้พิากษาและพระองคเ์องเป็นผูเ้ขยีนการกระท าของเราและทกุคน
ไมว่า่จะเป็นการกระท าทีด่หีรอืไมด่ ีในทา้ยทีส่ดุก็พบกนัทีน่ั่นในศาลของพระองค ์

 

ਦਤਯ ਰ ਰਿਾ ੀਤੜ ਛੁਟ ਨਾਨਕਾ ਤਜਉ ਤਰੁ ॥੨॥ 

dar la-ay laykhaa peerh chhutai naankaa ji-o tayl. ||2|| 
O‘ Nanak, in God‘s court, the account of everyone is examined and the guilty are 

crushed, like oil seeds in the press (severely punished) ||2| 

โออานัก 
ในศาลของพระเจา้บญัชขีองทกุคนไดรั้บการตรวจสอบและผูก้ระท าผดิจะถกูบดขยีเ้

หมอืนเมล็ดน ้ามันในสือ่ (ลงโทษอยา่งรนุแรง) || 2 || 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:20 

เปาร:ี 20 
 

 

ਆ ਹੀ ਕਯਣਾ ਕੀ ਕਰ ਆ ਹੀ ਤ ਧਾਯੀ ॥ 

aapay hee karnaa kee-o kal aapay hee tai Dhaaree-ai. 
O‘ God, You Yourself have created the creation, and You  

Yourself have infused Your power into it. 

โอพระเจา้พระองคเ์องไดส้รา้งสิง่สรา้งขึน้มาและคณุเองก็ไดเ้ตมิพลังของคณุเขา้ไ
ปในสิง่นัน้ 
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ਦਿਤਹ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਧਤਯ ਕਚੀ ਕੀ ਸਾਯੀ ॥ 

daykheh keetaa aapnaa Dhar kachee pakee saaree-ai. 
You behold Your creation like a board game and decide which pieces (mortals) are 

true (who have achieved their purpose of human life) and which are false. 

คณุมองเห็นสิง่ทีค่ณุสรา้งขึน้เหมอืนเกมกระดานและตดัสนิใจวา่ชิน้สว่นใด (มนุษย)์ 
ทีแ่ทจ้รงิ (ทีบ่รรลจุดุมุง่หมายของชวีติมนุษย)์ และอนัไหนเท็จ 

 

ਜ ਆਇਆ ਸ ਚਰਸੀ ਸਬੁ ਕਈ ਆਈ ਵਾਯੀ ॥ 

jo aa-i-aa so chalsee sabh ko-ee aa-ee vaaree-ai. 
Whoever has come into this world shall depart; all shall have their turn for 

departure. 

ใครก็ตามทีเ่ขา้มาในโลกนีจ้ะตอ้งจากไป 
ทกุคนจะตอ้งถงึคราวทีพ่วกเขาตอ้งจากไป 

 

 

 

ਤਜਸ ਕ ਜੀਅ ਯਾਣ ਹਤਹ ਤਕਉ ਸਾਤਹਫੁ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਯੀ ॥ 

jis kay jee-a paraan heh ki-o saahib manhu visaaree-ai 
He who owns our soul, and our very breath of life - why  

should we forget that Master-God from our mind? 

ผูท้ีเ่ป็นเจา้ของจติวญิญาณของเราและลมหายใจแหง่ชวีติของเรา - 
เหตใุดเราจงึควรลมือาจารย ์– พระเจา้ นัน้ไปจากจติใจของเรา? 

 

ਆਣ ਹਥੀ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਯੀ ॥੨੦॥ 

aapan hathee aapnaa aapay hee kaaj savaaree-ai. ||20|| 
We should accomplish our task (of uniting with God) ourselves,  

by meditating on his Name. 

เราควรท างานใหส้ าเร็จ (ในการเป็นน ้าหนึง่ใจเดยีวกนักบัพระเจา้) 
ดว้ยตัวของเราเองโดยใครค่รวญพระนามของพระองค ์

 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 
 
 
 
 
 



132 
 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਬਤਟਆ ਭਯਾ ੂਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਤਨ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਦਰੜਾਵ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jinHaa bhayti-aa mayraa pooraa satguroo tin har naam darirh-aavai raam raajay. 
Those who have come to the sanctuary of my perfect Guru, th  
Guru motivates them to meditate passionately on God‘s Name. 

บรรดาผูท้ีเ่ขา้มาในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องครุทุีส่มบรูณแ์บบของฉันทา่นครุกุระตุน้ให ้
พวกเขาใครค่รวญในพระนามพระเจา้ 

 

ਤਤਸ ਕੀ ਤਤਰਸਨਾ ਬੁਿ ਸਬ ਉਤਯ ਜ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵ ॥ 

tis kee tarisnaa bhukh sabh utrai jo har naam Dhi-aavai. 
Those who meditate on God's Name, all their desires  

and hunger (for worldly things) disappear. 

ผูท้ีร่ าพงึถงึพระนามของพระเจา้ ความปรารถนาและความหวิโหย (เพือ่สิง่ทางโลก) 
จะหายไป 

 

ਜ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਦ ਤਤਨ੍ਹ ਜਭੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵ ॥ 

jo har har naam Dhi-aa-iday tinH jam nayrh na aavai. 
Even the demon (fear) of death doesn‘t come near those who meditate on God‘s 

Name. 

แมแ้ตปี่ศาจ (ความกลัว) 
แหง่ความตายก็ไมเ่ขา้มาใกลผู้ท้ีร่ าพงึถงึพระนามของพระเจา้ 

 

 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਯ ਤਕਰਾ ਕਤਯ ਤਨਤ ਜ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾਵ ॥੧॥ 

jan naanak ka-o har kirpaa kar nit japai har naam har naam taraavai. ||1|| 
O‘ Nanak, only those always remember God‘s Name on whom God shows His 

mercy; God helps them swim across the world ocean of vices by focusing them on 
the Divine Name. 

โอนานักมเีพยีงผูท้ีจ่ าพระนามของพระเจา้ซึง่พระเจา้แสดงความเมตตาของพระอง
คเ์สมอ 

พระเจา้ชว่ยใหพ้วกเขาวา่ยน ้าขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยของโลกโดยมุง่เนน้ไ
ปทีช่ ือ่ศกัดิส์ทิธิ ์

 

ਸਰਕੁ ਭਹਰਾ ੨ 

salok mehlaa 2. 
Salok, by Second Guru 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง 
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ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜ ਰਗ ਜਾਇ ॥ 

ayh kinayhee aaskee doojai lagai jaa-ay. 
What kind of love (for God) is this, when one also loves someone else (other than 

God)? 

นีค่อืความรักแบบไหน (ส าหรับพระเจา้) เมือ่เรารักคนอืน่ดว้ย 
(นอกเหนอืจากพระเจา้)? 

 

ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀ ਸਦ ਹੀ ਯਹ ਸਭਾਇ ॥ 

naanak aasak kaaNdhee-ai sad hee rahai samaa-ay. 
O‘ Nanak, he alone is considered a true lover (of God), who  
remains forever absorbed in the love of his beloved (God). 

โอนานัก เขาคนเดยีวถอืวา่เป็นคนรักทีแ่ทจ้รงิ (ของพระเจา้) 
ซึง่ยังคงหมกมุน่อยูก่บัความรักของ (พระเจา้) ผูเ้ป็นทีรั่กของเขาตลอดไป 

 

ਚੰਗ ਚੰਗਾ ਕਤਯ ਭੰਨੇ ਭੰਦ ਭੰਦਾ ਹਇ ॥ 

changai changa kar mannay mandai mandaa ho-ay. 
One who feels happy only when good things happen,  

and becomes unhappy when things go badly, 

คนทีรู่ส้กึมคีวามสขุก็ตอ่เมือ่มสี ิง่ดีๆ  เกดิขึน้และไมม่คีวามสขุ เมือ่ส ิง่ตา่งๆ 
เลวรา้ยลง 

 

ਆਸਕੁ ਹ ੁਨ ਆਿੀ ਤਜ ਰਿ ਵਯਤ ਸਇ ॥੧॥ 

aasak ayhu na aakhee-ai je laykhai vartai so-ay. ||1|| 
such a person cannot be called a true lover (of God), as  
he is dealing with God in such a business like fashion. 

บคุคลเชน่นีไ้มส่ามารถเรยีกไดว้า่เป็นคูรั่กทีแ่ทจ้รงิ (ของพระเจา้) 
ในขณะทีเ่ขาตดิตอ่กบัพระเจา้ในธรุกจิเชน่แฟชัน่ 

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, Second Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง 
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ਸਰਾਭੁ ਜਫਾਫੁ ਦਵ ਕਯ ਭੁੰ ਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥ 

salaam jabaab dovai karay mundhhu ghuthaa jaa-ay. 
One who sometimes offers respectful acceptance of God‘s commands that he likes 
and sometimes rude refusal to commands that he does not like, is fundamentally 

going astray from the path of always accepting the Will of God. 

บางครัง้คนทีย่อมรับอยา่งเคารพในค าสัง่ของพระเจา้ทีเ่ขาชอบและบางครัง้ก็ปฏเิส
ธค าสัง่ทีเ่ขาไมช่อบอยา่งหยาบคายโดยพืน้ฐานแลว้จะหลงไปจากเสน้ทางของการ

ยอมรับพระประสงคข์องพระเจา้เสมอ 

 

ਨਾਨਕ ਦਵ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਾਇ ॥੨॥ 

naanak dovai koorhee-aa thaa-ay na kaa-ee paa-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, both these attitudes are false, and are not accepted in God‘s court. 

โอนานัก ทัศนคตทิัง้สองนีเ้ป็นเท็จและไมไ่ดรั้บการยอมรับในศาลของพระเจา้ 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree:21 

เปาร:ี21 
 

 

ਤਜਤੁ ਸਤਵ ਸੁਿੁ ਾਈ ਸ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਸਭ੍ਹਾਰੀ ॥ 

jit sayvi-ai sukh paa-ee-ai so saahib sadaa samHaalee-ai. 
We should always remember that Master (God), remembering whom we always 

find peace and happiness 

เราควรจ าไวเ้สมอวา่อาจารย ์(พระเจา้) 
ระลกึถงึผูท้ีเ่ราพบสนัตสิขุและความสขุเสมอ 

 

ਤਜਤੁ ਕੀਤਾ ਾਈ ਆਣਾ ਸਾ ਘਾਰ ਫੁਯੀ ਤਕਉ ਘਾਰੀ ॥ 

jit keetaa paa-ee-ai aapnaa saa ghaal buree ki-o ghaalee-ai. 
When we know that we have to bear the consequences of our own  

deeds, then why should we do any evil deeds? 

เมือ่เรารูว้า่ตอ้งรับผลกรรมของตวัเองแลว้ท าไมตอ้งท ากรรมชัว่ ๆ 
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ਭੰਦਾ ਭੂਤਰ ਨ ਕੀਚਈ ਦ ਰੰਭੀ ਨਦਤਯ ਤਨਹਾਰੀ ॥ 

mandaa mool na keech-ee day lammee nadar nihaalee-ai. 
We should not do any bad deeds at all; we should  

consider their consequences with a far sight. 

เราไมค่วรกระท าความชัว่ใด ๆ เลย 
เราควรพจิารณาผลทีต่ามมาดว้ยการมองการณไ์กล 

 

ਤਜਉ ਸਾਤਹਫ ਨਾਤਰ ਨ ਹਾਯੀ ਤਵਹਾ ਾਸਾ ਢਾਰੀ ॥ 

ji-o saahib naal na haaree-ai tavayhaa paasaa dhaalee-ai. 
In this game of life, we should throw our dice (live the life) in such a way that we 
are not considered losers before our Master-God (our love for God should never 

diminish). 

ในเกมแหง่ชวีตินีเ้ราควรโยนลกูเตา๋ของเรา (ด าเนนิชวีติ) 
ในลักษณะทีเ่ราไมถ่อืวา่เป็นผูแ้พต้อ่หนา้เจา้นายของเรา 

(ความรักของเราทีม่ตีอ่พระเจา้ไมค่วรลดนอ้ยลง) 
 

ਤਕਛੁ ਰਾਹ ਉਤਯ ਘਾਰੀ ॥੨੧॥ 

kichh laahay upar ghaalee-ai. ||21|| 
(In this precious human life), we should invest in those things that bring us profit 

(do those deeds that will bring us honor in God‘s court; remembering God and 
accepting His will are the only safe investments) 

(ในชวีติมนุษยท์ีม่คีา่นี)้ เราควรลงทนุในสิง่เหลา่นัน้ทีท่ าใหเ้ราไดก้ าไร 
(ท าสิง่เหลา่นัน้ทีจ่ะท าใหเ้ราไดรั้บเกยีรตใินศาลของพระเจา้การระลกึถงึพระเจา้แล

ะยอมรับน ้าพระทยัของพระองคเ์ป็นการลงทนุทีป่ลอดภัยเทา่นัน้) 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਨੀ ਗੁਯਭੁਤਿ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨਾ ਤਪਤਯ ਤਫਘਨੁ ਨ ਹਈ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥                                         

jinee gurmukh naam Dhi-aa-i-aa tinaa fir bighan na ho-ee raam raajay. 
O‘ God, the Guru‘s followers who meditate on Your Name with love  

and devotion, no obstacles come in their life. 

โอพระเจา้ 
สาวกของปราชญผ์ูใ้ครค่รวญพระนามของคณุดว้ยความรักและความทุม่เทไมม่อีปุส

รรคใด ๆ เขา้มาในชวีติของพวกเขา 
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ਤਜਨੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ੁਯਿੁ ਭਨਾਇਆ ਤਤਨ ੂਜ ਸਬੁ ਕਈ ॥ 

jinee satgur purakh manaa-i-aa tin poojay sabh ko-ee. 
Those who have pleased the true Guru are respected by everyone. 

ผูท้ีม่คีวามยนิดใีนครุทุีแ่ทจ้รงิเป็นทีเ่คารพของทกุคน 

 

ਤਜਨ੍ਹੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਆਯਾ ਸਤਵਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਸੁਿੁ ਸਦ ਹਈ ॥ 

jinHee satgur pi-aaraa sayvi-aa tinHaa sukh sad ho-ee. 
Those who follow the teachings of their Beloved Guru, obtain eternal peace. 

ผูท้ีป่ฏบิตัติามค าสอนของครุผุูเ้ป็นทีรั่กจะไดรั้บสนัตสิขุชัว่นรัินดร ์
 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਨਾਨਕੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਤਟਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਤਭਤਰਆ ਹਤਯ ਸਈ ॥੨॥ 

jinHaa naanak satgur bhayti-aa tinHaa mili-aa har so-ee. ||2|| 
O‘ Nanak, those who have come to the refuge of the Guru and followed his 

teachings, God Himself comes to meet them (they realize God in their heart). 

โอนานัก 
ผูท้ีม่าถงึทีห่ลบภัยของครุแุละปฏบิัตติามค าสอนของเขาพระเจา้เองก็มาพบพวกเข

า (พวกเขาตระหนักถงึพระเจา้ในใจของพวกเขา) 
 

ਸਰਕੁ ਭਹਰਾ ੨ 

salok mehlaa 2. 
Shalok, by the Second Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง 
 

 

ਚਾਕਯੁ ਰਗ ਚਾਕਯੀ ਨਾਰ ਗਾਯਫੁ ਵਾਦੁ ॥ 

chaakar lagai chaakree naalay gaarab vaad. 
If a servant performs service of his master but also arrogantly argues with him, 

ถา้คนรับใชรั้บใชเ้จา้นายของเขา แตย่ังเถยีงเขาอยา่งหยิง่ผยอง 
 

ਗਰਾ ਕਯ ਘਣਯੀਆ ਿਸਭ ਨ ਾ ਸਾਦੁ ॥ 

galaa karay ghanayree-aa khasam na paa-ay saad. 
he may talk a lot in ego, but does not earn the pleasure of his master 

เขาอาจพดูมากในอตัตา แตไ่มไ่ดท้ าใหเ้จา้นายของเขาพอใจ 
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ਆੁ ਗਵਾਇ ਸਵਾ ਕਯ ਤਾ ਤਕਛੁ ਾ ਭਾਨੁ ॥ 

aap gavaa-ay sayvaa karay taa kichh paa-ay maan. 
When he serves (the master) after shedding his ego, only then  

he receives some recognition (from the master), 

เมือ่เขารับใช ้(เจา้นาย) 
หลังจากก าจัดอตัตาของเขาแลว้เขาก็จะไดรั้บการยอมรับบางอยา่ง (จากเจา้นาย) 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨ  ਰਗਾ ਤਤਸੁ ਤਭਰ ਰਗਾ ਸ ਯਵਾਨੁ ॥੧॥ 

naanak jis no lagaa tis milai lagaa so parvaan. ||1|| 
O‘ Nanak, similarly, if a devotee, (who is humbly engaged in the service of 

remembering God with love and devotion), becomes united with God, then his 
service is approved in God‘s presence. 

โอนานัก ในท านองเดยีวกนัถา้ผูศ้รัทธา 
(ซึง่มสีว่นรว่มอยา่งถอ่มตนในการรับใชใ้นการระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและควา

มจงรักภกัด)ี 
จะรวมเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้การรับใชข้องเขาจะไดรั้บการอนุมัตใินทีป่ระทับของ

พระเจา้ 

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง 
 

 

ਜ ਜੀਇ ਹਇ ਸੁ ਉਗਵ ਭੁਹ ਕਾ ਕਤਹਆ ਵਾਉ ॥ 

jo jee-ay ho-ay so ugvai muh kaa kahi-aa vaa-o. 
Whatever is in the mind ultimately comes out, after that, spoken words become 

useless like blowing air (any evil thoughts about someone ultimately come out and 
negate whatever sweet words we may speak about him) 

สิง่ทีอ่ยูใ่นใจจะออกมาในทา้ยทีส่ดุหลังจากนัน้ค าพดูก็ไรป้ระโยชนเ์หมอืนเป่าลม 
(ในทีส่ดุความคดิทีช่ัว่รา้ยเกีย่วกบัใครบางคนก็ออกมาและลบลา้งค าพดูหวาน ๆ 

ทีเ่ราอาจพดูถงึเขา) 
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ਫੀਜ ਤਫਿੁ ਭੰਗ ਅੰਤਭਰਤੁ ਵਿਹੁ ਹੁ ਤਨਆਉ ॥੨॥ 

beejay bikh mangai amrit vaykhhu ayhu ni-aa-o. ||2|| 
(When we have bad intentions inside, but expect good results), Guru ji says: look at 

what kind of justice one expects, he sows poison, but asks for nectar in return? 

(เมือ่เรามเีจตนาไมด่อียูข่า้งใน แตห่วังผลด)ี ครุจุ ิกลา่ววา่: 
ดสูวิา่คนเราคาดหวงัความยตุธิรรมแบบไหนเขาหวา่นพษิ 

แตข่อน ้าหวานเป็นการตอบแทน? 

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

 

ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ ਕਦ ਨ ਆਵ ਯਾਤਸ ॥ 

naal i-aanay dostee kaday na aavai raas. 
Friendship with a person with immature (ignorant) mind never works out. 

มติรภาพกบัคนทีม่จีติใจยังไมบ่รรลนุติภิาวะ (ไมรู่)้ ไมเ่คยไดผ้ล 

 

ਜਹਾ ਜਾਣ ਤਹ ਵਯਤ ਵਿਹੁ ਕ ਤਨਯਜਾਤਸ ॥ 

jayhaa jaanai tayho vartai vaykhhu ko nirjaas. 
Because, whatever that (immature) person knows, he acts according to that 
immature intellect; anyone can check this himself. (Similarly, if we follow the 

dictates of our foolish mind, we would not gain anything). 

เพราะไมว่า่คนนัน้ (ยังไมบ่รรลนุติภิาวะ) รูอ้ะไร 
เขาก็ท าตามสตปัิญญาทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะนัน้ใคร ๆ ก็ตรวจสอบตัวเองได ้

(ในท านองเดยีวกนัถา้เราท าตามค าสัง่ของจติใจทีโ่งเ่ขลาของเราเราจะไมไ่ดรั้บอะ
ไรเลย) 

 

ਵਸਤੂ ਅੰਦਤਯ ਵਸਤੁ ਸਭਾਵ ਦੂਜੀ ਹਵ ਾਤਸ ॥ 

vastoo andar vasat samaavai doojee hovai paas. 
One thing can be put in a vessel only if the thing already there is first put aside 
(similarly, one can enshrine God in one‘s heart only if one first takes out the ego 

from the mind) 

สิง่หนึง่จะใสล่งในภาชนะไดก้็ตอ่เมือ่ส ิง่นัน้มอียูก่อ่นแลว้ทิง้ไป 
(ในท านองเดยีวกนัเราสามารถประดษิฐานพระเจา้ไวใ้นใจของคน ๆ 

เดยีวไดก้ต็อ่เมือ่คนหนึง่ละอัตตาออกจากจติใจกอ่น) 
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ਸਾਤਹਫ ਸਤੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਚਰ ਕਹੀ ਫਣ ਅਯਦਾਤਸ ॥ 

saahib saytee hukam na chalai kahee banai ardaas. 
With our Master (God), command does not work; it is (humble) prayer, which works 

with Him. 

กบัเจา้นายของเรา (พระเจา้) ค าสัง่ใชไ้มไ่ด ้เป็นค าอธษิฐาน (ถอ่มตวั) 
ซึง่ใชไ้ดผ้ลกบัพระองค ์

 

ਕੂਤੜ ਕਭਾਣ ਕੂੜ ਹਵ ਨਾਨਕ ਤਸਪਤਤ ਤਵਗਾਤਸ ॥੩॥ 

koorh kamaanai koorho hovai naanak sifat vigaas. ||3|| 
O‘ Nanak, the result of practicing falsehood is falsehood; it is only  

the praise of God, which brings true delight. 

โอนานัก ผลของการฝึกความเท็จก็คอืความเท็จ; 
เป็นเพยีงการสรรเสรญิพระเจา้ซึง่น ามาซึง่ความยนิดอียา่งแทจ้รงิ 

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง 
 

 

ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ ਵਡਾਯੂ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ॥ 

naal i-aanay dostee vadaaroo si-o nayhu. 
Friendship with an ignorant, or love with a person of higher status than us, 

คบกบัคนไมรู่ห้รอืรักกบัคนทีม่ฐีานะสงูกวา่เรา 

 

ਾਣੀ ਅੰਦਤਯ ਰੀਕ ਤਜਉ ਤਤਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥਹੁ੪॥ 

paanee andar leek ji-o tis daa thaa-o na thayhu. ||4|| 
(will not last long), like a line drawn in water of which  

there is neither any trace nor any mark left. 

(จะไมน่าน) เหมอืนเสน้ทีล่ากในน ้าซึง่ไมม่รีอ่งรอยใด ๆ หรอืเครือ่งหมายใด ๆ 
เหลอือยู ่

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง 
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ਹਇ ਇਆਣਾ ਕਯ ਕੰਭੁ ਆਤਣ ਨ ਸਕ ਯਾਤਸ ॥ 

ho-ay i-aanaa karay kamm aan na sakai raas. 
If an immature (ignorant) person does any task, he will not be  

able to bring it to a successful conclusion, 

หากบคุคลทีย่ังไมบ่รรลนุติภิาวะ (ไมรู่)้ ท าภารกจิใด ๆ 
เขาจะไมส่ามารถน าไปสูข่อ้สรปุทีป่ระสบความส าเร็จได ้

 

ਜ ਇਕ ਅਧ ਚੰਗੀ ਕਯ ਦੂਜੀ ਬੀ ਵਯਾਤਸ ॥੫॥ 

jay ik aDh changee karay doojee bhee vayraas. ||5|| 
Because, even if he does one small thing right, he would mess up the rest. 

เพราะแมว้า่เขาจะท าสิง่เล็ก ๆ นอ้ย ๆ 
อยา่งถกูตอ้งเขากจ็ะท าใหส้ว่นทีเ่หลอืยุง่ไปหมด 

 

ਉੜੀ ॥ 

Pa-orhee. 
Pauree:22 

เปาร:ี 
 

 

ਚਾਕਯੁ ਰਗ ਚਾਕਯੀ ਜ ਚਰ ਿਸਭ ਬਾਇ ॥ 

chaakar lagai chaakree jay chalai khasmai bhaa-ay. 
Only that servant is a true servant (devotee) who, while engaged in the service of 

the Master (God), works according to the will of the Master. 

มเีพยีงผูรั้บใชค้นนัน้เทา่นัน้ทีเ่ป็นผูรั้บใชท้ีแ่ทจ้รงิ (ผูศ้รัทธา) 
ซึง่ในขณะทีท่ างานรับใชเ้จา้นาย (พระเจา้) ท างานตามความประสงคข์องอาจารย ์

 

ਹੁਯਭਤਤ ਤਤਸ ਨ  ਅਗਰੀ ਹੁ ਵਜਹੁ ਤਬ ਦੂਣਾ ਿਾਇ ॥ 

hurmat tis no aglee oh vajahu bhe doonaa khaa-ay. 
Such a person enjoys great respect and obtains double wages (from the Master) 

บคุคลดงักลา่วไดรั้บความเคารพอยา่งสงูและไดรั้บคา่จา้งสองเทา่ (จากอาจารย)์ 
 

ਿਸਭ ਕਯ ਫਯਾਫਯੀ ਤਪਤਯ ਗਯਤਤ ਅੰਦਤਯ ਾਇ ॥ 

khasmai karay baraabaree fir gairat andar paa-ay. 
(On the other hand, if a servant indulges in insubordination, and) claims  

to be equal to his master, he earns his master‘s displeasure. 

(ในทางกลับกนัถา้คนรับใชห้ลงระเรงิกบัความดือ้รัน้และ) 
อา้งวา่เทา่เทยีมกบัเจา้นายของเขาเขาจะไดรั้บความไมพ่อใจจากเจา้นายของเขา 
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ਵਜਹੁ ਗਵਾ ਅਗਰਾ ਭੁਹ ਭੁਤਹ ਾਣਾ ਿਾਇ ॥ 

vajahu gavaa-ay aglaa muhay muhi paanaa khaa-ay. 
He loses even his previous wages, and (hears taunts from others, 

 as if) receiving shoe beatings from every one. 

เขาเสยีแมก้ระท่ังคา่จา้งกอ่นหนา้นีแ้ละ (ไดย้นิค าเยาะเยย้จากผูอ้ืน่ราวกบัวา่) 
ไดรั้บการทบุรองเทา้จากทกุคน 

 

ਤਜਸ ਦਾ ਤਦਤਾ ਿਾਵਣਾ ਤਤਸੁ ਕਹੀ ਸਾਫਾਤਸ ॥ 

jis daa ditaa khaavnaa tis kahee-ai saabaas. 
Therefore, we should always thank and applaud God on whose sustenance we 

survive. 

ดงันัน้เราควรขอบคณุและปรบมอืใหพ้ระเจา้เสมอทีเ่รามปัีจจัยยงัชพีทีย่ังชพี 
 

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਨ ਚਰਈ ਨਾਤਰ ਿਸਭ ਚਰ ਅਯਦਾਤਸ ॥੨੨॥ 

naanak hukam na chal-ee naal khasam chalai ardaas. ||22|| 
O‘ Nanak, it is not the command which works with Him;  
it is humble prayer that works with the Master (God). 

โอนานัก ไมใ่ชค่ าสัง่ทีใ่ชไ้ดผ้ลกบัพระองค ์
เป็นค าอธษิฐานทีถ่อ่มตวัซึง่ท างานรว่มกบัพระอาจารย ์(พระเจา้) 

 

ਛੰਤ 

CHHANT 
 

ਤਜਨ੍ਹਾ ਅੰਤਤਯ ਗੁਯਭੁਤਿ ਰੀਤਤ ਹ ਤਤਨ੍ਹ ਹਤਯ ਯਿਣਹਾਯਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

jinHaa antar gurmukh pareet hai tinH har rakhanhaaraa raam raajay. 
By following Guru‘s teachings, those who have developed God‘s  

love in their heart, God saves them from vices. 

ดว้ยการปฏบิัตติามค าสอนของครุผุูท้ีพั่ฒนาความรักของพระเจา้ในหวัใจของพวกเข
าพระเจา้ชว่ยพวกเขาจากความชัว่รา้ย 

 

ਤਤਨ੍ਹ ਕੀ ਤਨੰਦਾ ਕਈ ਤਕਆ ਕਯ ਤਜਨ੍ਹ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਆਯਾ ॥ 

tinH kee nindaa ko-ee ki-aa karay jinH har naam pi-aaraa. 
How can anyone slander those to whom God's Name is dear? 

ใครจะใสร่า้ยคนทีช่ ืน่ชอบในพระนามของพระเจา้เป็นทีรั่กไดอ้ยา่งไร? 
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ਤਜਨ ਹਤਯ ਸਤੀ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ਸਬ ਦੁਸਟ ਝਿ ਭਾਯਾ ॥ 

jin har saytee man maani-aa sabh dusat jhakh maaraa. 
Those, whose have complete faith in God in their mind,  

all attempts by evildoers against them are in vain. 

คนเหลา่นัน้ทีม่คีวามเชือ่อยา่งสมบรูณใ์นพระเจา้อยูใ่นความคดิของพวกเขาความพ
ยายามทัง้หมดของผูท้ าชัว่ตอ่พวกเขาก็ไรผ้ล 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਯ ਯਿਣਹਾਯਾ ॥੩॥ 

jan naanak naam Dhi-aa-i-aa har rakhanhaaraa. ||3|| 
O‘ Nanak, God is the savior of those who have meditated on God‘s Name. 

โอนานัก พระเจา้ทรงเป็นผูช้ว่ยใหร้อดของผูท้ีไ่ดใ้ครค่รวญในพระนามพระเจา้ 
 

ਸਰਕੁ ਭਹਰਾ ੨ 

Salok Mehlaa 2. 
Shalok, by the Second Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง 
 

ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਦਾਤਤ ਆਸ ਤ ਜ ਾਈ ॥ 

ayh kinayhee daat aapas tay jo paa-ee-ai. 
What kind of a God‘s grace is that which we  
claim that we obtained by our own effort? 

พระคณุของพระเจา้แบบไหนทีเ่ราอา้งวา่ไดม้าโดยความพยายามของเราเอง 
 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਯਭਾਤਤ ਸਾਤਹਫ ਤੁਠੈ ਜ ਤਭਰ ॥੧॥ 

naanak saa karmaat saahib tuthai jo milai. ||1|| 
O Nanak, the real grace is that which God, our Master, 

 bestows upon us when he becomes pleased. 

โอนานัก พระคณุทีแ่ทจ้รงิคอืสิง่ทีพ่ระเจา้อาจารยข์องเรามอบใหเ้ราเมือ่เขาพอใจ 
 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

Mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง: 
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ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਚਾਕਯੀ ਤਜਤੁ ਬਉ ਿਸਭ ਨ ਜਾਇ ॥ 

ayh kinayhee chaakree jit bha-o khasam na jaa-ay. 
What sort of service is this, by which the worldly fear of  

the Master (God) does not depart from the devotee‘s mind? 

นีค่อืการรับใชแ้บบใดโดยทีค่วามเกรงกลัวทางโลกตอ่พระอาจารย ์(พระเจา้) 
ไมไ่ดพ้รากไปจากจติใจของผูศ้รัทธา? 

 

ਨਾਨਕ ਸਵਕੁ ਕਾਢੀ ਤਜ ਸਤੀ ਿਸਭ ਸਭਾਇ ॥੨॥ 

naanak sayvak kaadhee-ai je saytee khasam samaa-ay. ||2|| 
O‘ Nanak, he alone is called a true devotee who  
merges and becomes one with the Master (God). 

โอนานัก 
เขาคนเดยีวถกูเรยีกวา่สาวกตัวจรงิทีห่ลอมรวมและเป็นหนึง่เดยีวกบัปรมาจารย ์

(พระเจา้) 
 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 23 

เปาร:ี23 
 

 

ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨ ਜਾਨ੍ਹੀ ਹਤਯ ਤਾ ਕ ਾਯਾਵਾਯ ॥ 

naanak ant na jaapnHee har taa kay paaraavaar. 
O‘ Nanak, God's limits cannot be known; He has no end or limitation. 

โอนานัก ไมส่ามารถรูข้ดีจ ากดั ของพระเจา้ได ้เขาไมม่จีดุจบหรอืขอ้จ ากดั 
 

ਆਤ ਕਯਾ ਸਾਿਤੀ ਤਪਤਯ ਆਤ ਕਯਾ ਭਾਯ ॥ 

aap karaa-ay saakh-tee fir aap karaa-ay maar. 
He Himself creates, and then Himself destroys. 

ตัวเขาเองสรา้งและจากนัน้ก็ท าลายเอง 



144 
 

 

 

ਇਕਨ੍ਹਾ ਗਰੀ ਜੰਜੀਯੀਆ ਇਤਕ ਤੁਯੀ ਚੜਤਹ ਤਫਸੀਆਯ ॥ 

iknHaa galee janjeeree-aa ik turee charheh bisee-aar. 
It is in His will that Some are working like slaves, as if they are having chains 

around their necks, while some are so extremely rich that they enjoy all luxuries as 
if riding fast horses. 

ในพระประสงคข์องพระองคท์ีใ่หบ้างคนท างานเยีย่งทาสราวกบัวา่พวกเขามโีซค่ลอ้
งคอในขณะทีบ่างคนร ่ารวยมากจนพวกเขาเพลดิเพลนิกบัความฟุ่ มเฟือยราวกบัขีม่า้

เร็ว 
 

ਆਤ ਕਯਾ ਕਯ ਆਤ ਹਉ ਕ ਤਸਉ ਕਯੀ ੁਕਾਯ ॥ 

aap karaa-ay karay aap ha-o kai si-o karee pukaar. 
It is God who Himself does and gets done (all these shows of wealth and poverty), 
to whom should I go and complain about this (that some are very poor and some 

very rich)?                                                                                  

พระเจา้เป็นผูท้ีพ่ระองคเ์องท าและไดรั้บการกระท า 
(สิง่เหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นถงึความมั่งคัง่และความยากจน) ฉันควรไปบน่เรือ่งนีใ้หใ้คร 

(บางคนยากจนมากและบางคนร ่ารวยมาก) 
 

 

ਨਾਨਕ ਕਯਣਾ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਪਤਯ ਤਤਸ ਹੀ ਕਯਣੀ ਸਾਯ ॥੨੩॥ 

naanak karnaa jin kee-aa fir tis hee karnee saar. ||23|| 
O Nanak, (the truth is that) He who has created this world is going to take care of it 

also. 

โอนานัก (ความจรงิก็คอื) ผูท้ีส่รา้งโลกนีก้็จะดแูลมันเชน่กนั 
 

ਛੰਤ 

CHHANT 

 
ਹਤਯ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਬਗਤ ਉਾਇਆ ਜ ਯਿਦਾ ਆਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥ 

har jug jug bhagat upaa-i-aa paij rakh-daa aa-i-aa raam raajay. 
Throughout all ages, God has been creating His devotees and  

in time of need, has been saving their honor. 

ตลอดทกุยคุทกุสมยัพระเจา้ไดส้รา้งสาวกของพระองคแ์ละในเวลาทีต่อ้งการไดรั้บ
การกอบกูเ้กยีรตขิองพวกเขา 
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ਹਯਣਾਿਸੁ ਦੁਸਟੁ ਹਤਯ ਭਾਤਯਆ ਰਹਰਾਦੁ ਤਯਾਇਆ ॥ 

harnaakhas dusat har maari-aa parahlaad taraa-i-aa. 
(For example), He killed the wicked Harnakash, and saved His devotee Prehlad. 

(ตวัอยา่งเชน่) พระองคท์รงสงัหาร ฮารน์าคาสห ์ผูช้ัว่รา้ยและชว่ยเพรหล์าด 
ผูศ้รัทธาของพระองค ์

 

ਅਹੰਕਾਯੀਆ ਤਨੰਦਕਾ ਤਤਠ ਦਇ ਨਾਭਦਉ ਭੁਤਿ ਰਾਇਆ ॥ 

ahaNkaaree-aa nindkaa pith day-ay naamday-o mukh laa-i-aa. 
He turned His back toward the egotistical  

slanderers and blessed Namdev, His true devotee. 

เขาหนัหลังใหก้บัคนทีด่ถูกูเหยยีดหยามและอวยพร นามเทพ 
ผูศ้รัทธาทีแ่ทจ้รงิของเขา 

 

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾ ਹਤਯ ਸਤਵਆ ਅੰਤਤ ਰ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥ 

jan naanak aisaa har sayvi-aa ant la-ay chhadaa-i-aa. ||4||13||20|| 
O‘ Nanak, anyone who lovingly meditates on such powerful  

God is ultimately saved by Him from suffering. 

โอนานัก 
ใครก็ตามทีใ่ครค่รวญดว้ยความรักตอ่พระเจา้ทีท่รงพลังเชน่นีใ้นทีส่ดุพระองคก์็ทรง

ชว่ยใหพ้น้จากความทกุขท์รมาน 

 

ਸਰਕੁ ਭਃ ੧ ॥ 

salok mehlaa 1. 
Shalok, by the First Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีห่นึง่: 
 

 

ਆ ਬਾਂਡ ਸਾਤਜਅਨੁ ਆ ੂਯਣੁ ਦਇ ॥ 

aapay bhaaNday saaji-an aapay pooran day-ay. 
God Himself creates these body (vessels) and He Himself fills them  

(with pain or pleasure according to their destinies), 

พระเจา้เองสรา้งรา่งกาย (ภาชนะ) เหลา่นีแ้ละพระองคเ์องก็เตมิเต็มพวกเขา 
(ดว้ยความเจ็บปวดหรอืความสขุตามชะตากรรมของพวกเขา) 
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ਇਕਨ੍ਹੀ ਦੁਧੁ ਸਭਾਈ ਇਤਕ ਚੁਰ੍ਹ ਯਹਤਨ੍ਹ ਚੜ ॥ 

iknHee duDh samaa-ee-ai ik chulHai rehniH charhay. 
According to their destiny, some are living in comforts, while others are doomed to 
continuously suffer in pain and poverty as if in some body (vessels) He puts milk 

and othrs remain always on the stove. 

ตามโชคชะตาของพวกเขาบางคนใชช้วีติอยา่งสขุสบายในขณะทีค่นอืน่ ๆ 
ตอ้งทนทกุขก์บัความเจ็บปวดและความยากจนอยา่งตอ่เนือ่งราวกบัวา่อยูใ่นรา่งกาย 

(ภาชนะ) เขาวางนมและคนอืน่ ๆ ยังคงอยูบ่นเตาเสมอ 

 

ਇਤਕ ਤਨਹਾਰੀ  ਸਵਤਨ੍ਹ ਇਤਕ ਉਤਯ ਯਹਤਨ ਿੜ ॥ 

ik nihaalee pai savniH ik upar rahan kharhay. 
Some sleep in comfortable beds, while others keep  

standing beside them as their servants. 

บางคนนอนบนเตยีงทีนุ่่มสบายในขณะทีค่นอืน่ ๆ 
ยังคงยนือยูข่า้งๆพวกเขาเหมอืนคนรับใช ้

 

ਤਤਨ੍ਹਾ ਸਵਾਯ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ੍ਹ ਕਉ ਨਦਤਯ ਕਯ ॥੧॥ 

tinHaa savaaray naankaa jinH ka-o nadar karay. ||1|| 
O‘ Nanak, He adorns the life of those, upon whom He casts His Glance of Grace. 

โอนานัก 
พระองคท์รงประดบัชวีติของผูท้ีพ่ระองคท์รงมองเห็นความสงา่งามของพระองค ์

 

ਭਹਰਾ ੨ ॥ 

mehlaa 2. 
Salok, by the Second Guru: 

ซาลอ๊คโดยครุอุงคท์ีส่อง: 
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ਆ ਸਾਜ ਕਯ ਆਤ ਜਾਈ ਤਬ ਯਿ ਆਤ ॥ 

aapay saajay karay aap jaa-ee bhe rakhai aap. 
God Himself creates the universe and Himself takes care of His creation 

พระเจา้ทรงสรา้งจักรวาลและพระองคเ์องดแูลสิง่สรา้งของพระองค ์
 

ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਜੰਤ ਉਾਇ ਕ ਦਿ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥ 

tis vich jant upaa-ay kai daykhai thaap uthaap. 
Having created the beings, they live or die according to His command 

เมือ่สรา้งสิง่มชีวีติขึน้แลว้พวกมันมชีวีติหรอืตายตามพระบญัชาของพระองค ์
 

ਤਕਸ ਨ  ਕਹੀ ਨਾਨਕਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਆ ਆਤ ॥੨॥ 

kis no kahee-ai naankaa sabh kichh aapay aap. ||2|| 
O‘ Nanak, to whom could we say anything about this when  

He Himself is the cause and doer of everything? 

โอนานัก ซึง่เราสามารถพดูอะไรก็ไดเ้กีย่วกบัเรือ่งนี ้
ในเมือ่พระองคเ์องทรงเป็นตน้เหตแุละเป็นผูก้ระท าทกุอยา่ง 

 

ਉੜੀ ॥ 

pa-orhee. 
Pauree: 24 

เปาร:ี 24 
 

ਵਡ ਕੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

vaday kee-aa vadi-aa-ee-aa kichh kahnaa kahan na jaa-ay. 
The greatness of the Great (God) cannot be fully described 

ความยิง่ใหญข่องมหาเทพ (พระเจา้) ไมส่ามารถบรรยายไดห้มด 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

ਸ ਕਯਤਾ ਕਾਦਯ ਕਯੀਭੁ ਦ ਜੀਆ ਤਯਜਕੁ ਸੰਫਾਤਹ ॥ 

so kartaa kaadar kareem day jee-aa rijak sambaahi. 
That merciful, all-powerful, compassionate Creator gives sustenance to all beings. 

ผูส้รา้งทีเ่ป่ียมดว้ยความเมตตาผูม้อี านาจและเป่ียมดว้ยความเมตตาผูนั้น้ใหปั้จจัยยั
งชพีแกส่รรพสตัว ์

 

ਸਾਈ ਕਾਯ ਕਭਾਵਣੀ ਧੁਤਯ ਛਡੀ ਤਤੰਨੈ ਾਇ ॥ 

saa-ee kaar kamaavnee Dhur chhodee tinnai paa-ay. 
All the creatures have to do that task which He has 

 prescribed (in their destinies) from the very beginning. 

สิง่มชีวีติทัง้หมดตอ้งท าภารกจิทีพ่ระองคท์รงก าหนดไว ้
(ในชะตากรรมของพวกมัน) ตัง้แตแ่รกเริม่ 

 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਫਾਹਯੀ ਹਯ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ 

naanak aykee baahree hor doojee naahee jaa-ay. 
O‘ Nanak, except the One (God), there is no  

other place for the creatures to go for support, 

โอนานัก ยกเวน้องคเ์ดยีว (พระเจา้) 
ไมม่ทีีอ่ ืน่ส าหรับสิง่มชีวีติทีจ่ะไปเพือ่รับการสนับสนุน 

 

ਸ ਕਯ ਤਜ ਤਤਸ ਯਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧ ੁ

so karay je tisai rajaa-ay. ||24||1|| sudh 
He only does whatever He wills. 

พระองคเ์ทา่นัน้ทีท่ าสิง่ๆ ตา่งๆ ตามพระประสงค ์
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อรัมภบทสูอ่าร์ดาส (ภาวนา) 
Introduction to Ardas (Prayer) 

ค าวา่ "ardas" หมายถงึค ารอ้งหรอืการสวดขอไปยงัของผูม้อี านาจสงูสดุ ardas 
ของเราเป็นการสวดถงึพระเจา้ผูท้รงอ านาจ และถงึครุนุรัินดรข์องเรา ครุแุกรนธ ์ซาฮบิ 

โดยทัว่ไปเราจะสวด ชาบดั(shabad) ตอ่ไปนี ้กอ่นเริม่ อารด์าส(Ardas) นี ้ในขอ้เหลา่นีค้รุ ุArjanDevji 
กลา่ววา่รา่งกายและจติวญิญาณของเราและทกุสิง่ทีเ่รามเีป็นพรจากพระเจา้ เราเป็นลกูของพระองค ์

ดงันัน้เราตอ้งละทิง้อตัตาของเรา 
และวงิวอนขอตอ่พระองคส์ าหรับความตอ้งการของเราเชน่เดยีวกบัทีเ่ด็กรอ้งขอตอ่พอ่แม ่

The word ‗ardas‘ means a petition or an address to a superior authority. Our ardas is addressed to the 
Almighty God and to our eternal Guru, Guru Granth Sahib. 

The following shabad is generally recited before starting the Ardas. In these verses, Guru Arjan Dev ji says 
that our body and soul, and everything we have, are blessings from God. We are His children. Therefore, 

we must relinquish our ego and plead to Him for our needs like a child pleads to the parents. 
 

รปูแบบและถอ้ยค าของอารด์าชาในปัจจบุนัมกีารพัฒนามาหลายปีและไดรั้บการตดัสนิโดยนักวชิาการชาวซกิข์
รว่มกนั 

The format and the wording of the current ardas has evolved over many years and was decided by a joint 
body of Sikh scholars. 

 

Ardas สามารถแบง่ออกเป็นสามสว่นหลกั ๆ 
สว่นแรกคอื VaarSiriBhagautiJi Ki แตง่โดย ครุ ุGobind Singh ji ซึง่เขาไดส้วดขอตอ่ 

พระเจา้ผูท้รงอ านาจและ ครุเุกา้คนแรก หลงัจาก วาอาร(์vaar) เราไดว้อนขอ ครุคุนทีส่บิและครุแุกรนธซ์าฮบิ 
Ardas can be divided into three main parts. 

First part is Vaar Siri Bhagauti Ji Ki, composed by Guru Gobind Singh ji, in which he invoked the almighty 
God and the first nine Gurus. After the vaar, we invoke the tenth Guru and Guru Granth Sahib. 

 

สว่นทีส่องของอารด์าซ (ardas) สรปุประวตัศิาสตรซ์กิขท์ัง้หมด 
โดยเลา่ถงึการอทุศิตนและการเสยีสละของชาวซกิขแ์ละสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการกระท าทีน่่าจดจ าของผูพ้ลชีพีแล

ะวรีบรุษุของชาวซกิขผ์ูซ้ ึง่ยดึถอืศรัทธาจนถงึลมหายใจสดุทา้ยของพวกเขา 
Second part of ardas essentially encapsulates the entire Sikh history, recounting the dedication and 

sacrifice by the Sikhs, and reflecting upon the memorable acts of the Sikh martyrs and heroes, who upheld 
their faith unto their last breath. 

 

สว่นทีส่ามของอารด์าซ (ardas) เราสวดออ้นวอนใหช้มุชนแสวงหาคณุธรรมของ simran 
(การจดจ าชือ่ของพระเจา้) การด ารงชวีติอยา่งชอบธรรมของชาวซกิขท์ีแ่ทจ้รงิและความไวว้างใจในหมูช่มุชน 
เราวงิวอนขอใหค้รุคุุม้ครองเราจากอบายมขุทัง้หา้ (ตณัหา ความโกรธ ความโลภ ความยดึตดิและอตัตา) 

Third part of ardas, we pray for the community seeking the virtues of simran (remembering God‘s Name), 
righteous living of a true Sikh, and trust among the community. We plead to the Guru to protect us from 

the five vices (lust, anger, greed, attachment, and ego). 
 

ในตอนทา้ย จะมกีารเพิม่ค าเพือ่ใหเ้หมาะกบัโอกาส (เชน่ งานแตง่งาน การเกดิ การตาย ฯลฯ ) 
ซึง่มกีารจัดชมุนุมและขอพรจากครุ ุในค าพดูปิดทา้ยของ ardas 

เราสวดออ้นวอนเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองทกุคนภายใตพ้ระประสงคข์องพระองคโ์ดยไมค่ านงึถงึศาสนาของพว
กเขา 

At the end, words are added to suit the occasion (such as a wedding, birth, death etc.) for which the 
congregation was held and seek Gurus blessings. In the closing words of ardas, we pray for the well being 

of all under His Will, irrespective of their religion. 

 



150 
 

ਅਰਦਾਸ  

ARDAS 
Prayer 
ภาวนา 

 

ਤੂ ਠਾਕੁਯ ੁਤੁਭ ਤਹ ਅਯਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰਡ ੁਸਬ ੁਤਯੀ ਯਾਤਸ ॥ 

TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS 

(Waheguru ji), You are our master, we (human beings) can only plead to 

you (for our needs), because this body and soul (that You have given us) 
are your blessings. 

(Waheguruji)(วาเฮกรูจู)ี คณุเป็นเจา้นายของเรา เรา (มนุษย)์ สามารถวงิวอนตอ่พระองค ์
(ตามความตอ้งการของเรา) เทา่นัน้ เพราะรา่งกายและจติวญิญาณนี้ (ทีค่ณุไดใ้หเ้รา) 

เป็นพรของคณุ  
 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਯਕ ਤਯ ॥ ਤੁਭਯੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਿ ਘਨੇਯ ॥ 

TUM MAAT PITA HAM BAAREK TERE, TUMRI KIRPA MEH SOOKH 

GHANERE 
You are our mother and father (our Creator), we are Your children.In 

your Grace are many joys and comforts. 
คณุคอืแมแ่ละพอ่ของเรา (ผูส้รา้งของเรา) เราเป็นลกูหลานของพระองค ์

ในพระพรของพระองค ์ซึง่น ามาซึง่ความยนิดแีละความสะดวกสบายมากมาย 
 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਯਾ ਅੰਤ ੁ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੰਤ ॥ 

KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT 

Nobody knows the extent of Your creation.O’ God, You are higher than 
the highest (there is nobody like You). 

ไมม่ใีครรูข้อบเขตของการสรา้งของพระองค ์พระเจา้ขา้ฯ พระองคอ์ยูส่งูกวา่ผูส้งูสดุ 
(ไมม่ใีครเหมอืนพระองค)์ 

 

ਸਗਰ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਯ ਸੂਤਤਰ ਧਾਯੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਯੀ ॥ 

SAGAL SAMAGRI TUMRE SOOTER DHAARI, TUM TE HOE SO AAGYA 
KAARI 

The whole Universe is functioning under Your divine law, strung in one 
strand. All that came from Your creation is under Your command. 

จักรวาลทัง้หมดท าหนา้ทีไ่ปตามกฎของพระเจา้ ซึง่ถกูมัดรวมกนัเป็นหนึง่เดยีว 
ทัง้หมดทีม่าจากการสรา้งของพระองคอ์ยูภ่ายใตค้ าสัง่ของพระองค ์
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ਤੁਭਯੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਯਫਾਨੀ ॥ 

TUMRI GAT MIT TUM HI JAANI, NANAK DAAS SADAA KURBAANI 
What You are and how Great you are, only You know. Nanak, Your 

devotee, is beholden to You forever. 
พระองคค์อือะไรและพระองคย์ิง่ใหญแ่คไ่หน มเีพยีงพระองคเ์ทา่นัน้ทีรู่ ้

นานัค )Nanak( ผูศ้รัทธาของพระองคจ์ะอยูก่บัพระองคต์ลอดไป 

 

ੴ ਵਾਤਹਗੁਯ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਤਹ॥ 

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  

God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God).  
พระเจา้เป็นหนึง่เดยีว ชยัชนะทัง้ปวงเป็นครุอุนัน่าอศัจรรยน์ี ้(พระเจา้) 

 

ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 
Sri Bhagouti ji Sahai 

May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us!  
ขอพระเจา้ผูท้ีไ่ดรั้บการเคารพในรปูแบบของผูท้ าลายผูท้ีท่ าชัว่ โปรดชว่ยเราดว้ยเทอญ! 

 

ਵਾਯ ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਹੀ ੧੦|| 

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected God recited by the Tenth Guru. 
บทกวขีองพระเจา้ผูเ้ป็นทีเ่คารพ ซึง่ครุคุนทีส่บิไดส้วดบทนี ้

 

ਤਰਥਭ ਬਗਤੀ ਤਸਭਤਯ ਕ ਗੁਯ ਨਾਨਕ ਰਈ ਂਤਧਆਇ॥  

Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae 

First remember God in the form of Destroyer of evil doers; then 

remember Nanak. (dwell on his spiritual contribution)  
ประการแรก จงจดจ าพระเจา้ในรปูแบบของผูท้ีท่ าลายคนทีท่ าชัว่ แลว้จงจดจ า Nanak 

(สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 
 

ਤਪਯ ਅੰਗਦ ਗੁਯ ਤ ਅਭਯਦਾਸ ੁਯਾਭਦਾਸ ਹਈ ਂਸਹਾਇ॥  

Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai  

Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar Das and 
Guru Ram Das; May they help us! (dwell on their spiritual 

contribution) 
แลว้จงจดจ าและพศิเพง่บนครุแุองกาด ครุอุามาร ดาซ และ ครุแุรม ดาส  

ขอพวกทา่นชว่ยเหลอืเรา! (สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 
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 ਅਯਜਨ ਹਯਗਤਫੰਦ ਨ  ਤਸਭਯ ਸਰੀ ਹਤਯਯਾਇ॥  

Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai 
Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and 

Respected Guru Har Rai. (dwell on their spiritual contribution) 
จงจดจ าและพศิเพง่บนครุแุองกาด ครุอุาจาน  ครุฮุารโ์กบนิด ์และครุฮุารไ์ร 

(สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 

 

ਸਰੀ ਹਤਯਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜਸ ਤਡਠੈ ਸਤਬ ਦੁਿ ਜਾਇ॥  

Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye 

Remember and meditate upon respected Guru Har Krishan, by having 
the sight of whom, all pains vanish. (dwell on his spiritual contribution) 

จงจดจ าและพศิเพง่บนครุ ุฮารค์รสิชาน ทีน่่าเคารพ โดยเหลยีวดทูา่น  
ปัดเป่าความทกุขอ์อกไปทัง้สิน้ 

 

ਤਗ ਫਹਾਦਯ ਤਸਭਤਯ ਘਯ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵ ਧਾਇ॥ 

Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai 
Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of spiritual wealth 

will come hastening to your home. 
จงจดจ าครุเุตกบาฮาดรู ์

แลว้แหลง่ความมั่งคัง่ทางวญิญาณเกา้แหง่จะมาถงึบา้นของคณุอยา่งรวดเร็ว 

 

ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  

Sabh Thai Ho-e Sahaai 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 
พระเจา้ขา้ โปรดชว่ยเราในทกุๆ แหง่หน โดยแสดงใหเ้ราไดเ้ห็นหนทางนี ้

 

ਦਸਵਾਂ ਾਤਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਯ ੂਗਤਫੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਫ ਜੀ! ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  

Dasvaa Paatshaah Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai 
Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh 

 (dwell on his spiritual contribution). 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 
ระลกึถงึครุโุกบนิด ์ซงิหท์ีเ่คารพนับถอืทา่นทีส่บิ 

(สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 
โอพ้ระเจา้! กรณุาชว่ยเราทกุคน โดยแสดงเสน้ทางใหเ้ราเห็น 

 

 



153 
 

ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆ ਂਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ਗੁਯ ੂਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਯ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਕ ਫਰ  ਜੀ 
ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ  

Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath Deedaar Daa 

Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Meditate upon the divine light of the Ten Kings contained in the 

respected Guru Granth Sahib and turn your thoughts to their divine 
teachings and get pleasure from the sight of Guru Granth Sahib;  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
ร าพงึถงึแสงสวา่งอนัศกัดิส์ทิธิข์องกษัตรยิท์ัง้สบิทีม่อียูใ่นครุแุกรนธ ์ซาฮบิผูเ้ป็นทีเ่คารพนับถอื 
และเปลีย่นความคดิของคณุไปสูค่ าสอนของพระเจา้และรับความสขุจากสายตาของครุแุกรนธ ์

ซาฮบิ 
ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(Waheguru)  (พระเจา้ผูท้รงมหศัจรรย)์! 

 

ੰਜਾਂ ਤਆਤਯਆ,ਂ ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆ,ਂ ਚਾਰਹੀਆ ਂਭੁਕਤਤਆ,ਂ ਹਠੀਆ ਂਜੀਆ,ਂ ਤੀਆ,ਂ ਤਜਨਹ ਾ 
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੰਡ ਛਤਕਆ,ਂ ਦਗ ਚਰਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਿ ਕ ਅਣਤਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਤਆਤਯਆ,ਂ 

ਸਤਚਆਤਯਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਕ, ਿਾਰਸਾ ਜੀ ! ਫਰ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ 

Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya, 
Tupiya, Jina Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee, 

Dekh Ke Andhith Keetaa, Tinhaa Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da 

Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 
Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons (of Guru 

Gobind Singh); of the Forty Martyrs; of the brave Sikhs of indomitable 
determination; of the devotees steeped in the colour of the Naam; of 

those who were absorbed in the Naam; of those who remembered the 
Naam and shared their food in companionship; of those who started free 

kitchens; of those who wielded their swords (for preserving truth); of 

those who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were pure 
and truly devoted ones; 

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
ลองนกึถงึการกระท าของผูเ้ป็นทีรั่กทัง้หา้ของบตุรชายทัง้สีค่น (ของครุโุกบนิด ์ซงิห)์; 

ของผูพ้ลชีพีสีส่บิทา่น; ของชาวซกิขผ์ูก้ลา้หาญแหง่ความมุง่มั่นไมย่อ่ทอ้ 
ของผูศ้รัทธาทีเ่ต็มไปดว้ยสขีองนาอาม (Naam); ของผูท้ีถ่กูดดูซบัในนาอาม (Naam); 

ของบรรดาผูท้ีร่ะลกึถงึนาอาม (Naam) และแบง่ปันอาหารของพวกเขาดว้ยความเป็นเพือ่น 
ของผูท้ีเ่ร ิม่ครัวฟร ีของผูท้ีใ่ชด้าบของพวกเขา (เพือ่รักษาความจรงิ); 

ของผูท้ีม่องขา้มขอ้บกพรอ่งของผูอ้ืน่ 
ทัง้หมดทีก่ลา่วมาเป็นคนทีบ่รสิทุธิแ์ละอทุศิตนอยา่งแทจ้รงิ 
ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(Waheguru) (พระเจา้มหศัจรรย)์! 
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ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਸੰਘਾਂ ਤਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਯਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਤ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ, ਿਯੀਆ ਂਰੁਹਾਈਆ,ਂ 

ਚਯਿੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਯਆ ਂਨਾਰ ਤਚਯਾ ਗ, ਗੁਯਦੁਆਤਯਆ ਂਦੀ ਸਵਾ ਰਈ ਕੁਯਫਾਨੀਆ ਂ

ਕੀਤੀਆ,ਂ ਧਯਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਯਆ, ਤਸਿੱ ਿੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਰ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ 

ਧਯ ਕ ਿਾਰਸਾ ਜੀ! ਫਰ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ 

Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund Bund 

Kuttai, Khopriya Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae 
Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee 

Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, Tina Dee Kamaaee Daa 
Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Think of and remember the unique service rendered by those brave Sikh 

men and women, who sacrificed their heads but did not surrender their 
Sikh Religion; Who got themselves cut to pieces from the joints of the 

body; Who got their scalps removed; Who were tied and rotated on the 
wheels and broken into pieces; Who were cut by saws; Who were flayed 

alive; Who sacrificed themselves to upkeep the dignity of the Gurdwaras; 

Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh Religion and 
saved their hair uncut till their last breath;  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
นกึถงึและระลกึถงึการรับใชท้ีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชายและหญงิชาวซกิขผ์ูก้ลา้หาญทีเ่สยีสละศรี

ษะ แตไ่มย่อมละทิง้ศาสนาซกิขข์องตน ทีถ่กูตดัออกเป็นชิน้ ๆ จากขอ้ตอ่ของรา่งกาย 
เอาหนังศรีษะออก ทีถ่กูมัดและหมนุบนลอ้และแตกเป็นชิน้ ๆ ; ทีถ่กูเลือ่ยตดั; 

ทีถ่กูถลกหนังเป็นๆ; ทีเ่สยีสละตวัเองเพือ่รักษาศกัดิศ์รขีองครุดุวารา; 
ทีไ่มล่ะทิง้ความเชือ่ของชาวซกิข;์ ผูซ้ ึง่รักษาศาสนาซกิขข์องพวกเขาและ 

ไมต่ดัผมของพวกเขาจนถงึลมหายใจสดุทา้ยของพวกเขา 
ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(พระเจา้มหศัจรรย)์! 

 

ੰਜਾਂ ਤਿਤਾਂ, ਸਯਫਿੱਤ ਗੁਯਦੁਆਤਯਆ ਂਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਕ ਫਰ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ 

Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji 

Waheguroo  

Turn your thoughts to all the seats of Sikh Religion and all the 
Gurdwaras;  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
เปลีย่นความคดิของคณุไปยังทกุทีน่ั่งของศาสนาซกิขแ์ละครุ ุกดูวาราทัง้หมด 

ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(Waheguru) (พระเจา้ทรงมหศัจรรย)์! 
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ਤਰਥਭ ਸਯਫਿੱਤ ਿਾਰਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਯਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਯਫਿੱਤ ਿਾਰਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਯ,ੂ ਵਾਤਹਗੁਯ,ੂ 

ਵਾਤਹਗੁਯ ੂਤਚਤ ਆਵ, ਤਚਿੱ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਯਫ ਸੁਿ ਹਵ। 
Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko 

Waheguroo Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka Sadkaa 

Surab Sukh Hovai 

First the entire respected Khalsa make this supplication that they 
meditate on Your Name; and as a result, peace and happiness be 

showered to all. 
กอ่นอืน่ คาลซา (Khalsa) 

ทีเ่คารพนับถอืทัง้หมดจะวงิวอนขอใหพ้วกเขาใครค่รวญพระนามของพระองคท์า่น 
และเป็นผลใหท้กุคนไดรั้บความสงบและความสขุ 

 

ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਿਾਰਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਯਤਛਆ ਤਯਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ  ਫ਼ਤਤਹ, 

ਤਫਯਦ ਕੀ ਜ, ੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਿਾਰਸ ਜੀ ਕ ਫਰ ਫਾਰ , ਫਰ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ 

Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it, Deg Teg 

Fateh, Bira Ki Paij, Panth Ki Jeet, Sree Saahib Ji Sahaai Khaalse Ji Ko Bol 
Baaley, Bolo Ji Waheguroo  

May God extend His protection and mercy to the Khalsa, wherever they 
are. May the Khalsa be victorious in ensuring the well being and 

protection of the community, may God shower His Grace upon the 

Khalsa, may He be our protector against tyranny and oppression, may 
the Khalsa prevail,  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
ขอพระเจา้ทรงคุม้ครองและเมตตาตอ่ คาลซา (Khalsa) ไมว่า่พวกเขาจะอยูท่ีใ่ด ขอให ้คาลซา 

(Khalsa) 
ไดรั้บชยัชนะในการสรา้งหลักประกนัความเป็นอยูท่ีด่แีละการปกป้องชมุชนขอพระเจา้ทรงอาบ

พระคณุของพระองคต์อ่ คาลซา (Khalsa) 
ขอพระองคท์รงเป็นผูป้กป้องเราจากการกดขีข่ม่เหงและการกดขีข่อให ้คาลซา (Khalsa)มชียั 

ทกุคนพดูวา่วาเฮกรู(ู Waheguru) (พระเจา้ทรงมหศัจรรย)์! 
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ਤਸਿੱ ਿਾਂ ਨੰੂ ਤਸਿੱ ਿੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਯਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਯਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਸਯ 

ਦਾਨ,  ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਤਭਰਤਸਯ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੰਡ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱਰ, ਧਯਭ ਕਾ 
ਜਕਾਯ, ਫਰ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ!!  

Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan, Bibek Daan, Bharosaa 

Daan, Daanaa Sir Daan Naam Daan, Chounkiyaa Jhande Bunge Jugo Jug 
Attal, Dharam Ka Jai Kaar Bolo Ji Waheguroo  

Kindly confer upon the Sikhs the gift of Sikhism, the gift of long hair, the 
gift of observing Sikh laws, the gift of divine knowledge, the gift of firm 

faith, the gift of belief and the biggest gift of Naam. O God! May the 

choirs, the mansion and the banners exist forever; may the truth ever 
triumph;  

utter Wahe Guru (Wondrous God)! 
โปรดทรงมอบของขวัญแหง่ศาสนาซกิขใ์หแ้กช่าวซกิข ์ของขวัญทีเ่ป็นผมยาว 
ของขวัญแหง่การปฏบิตัติามกฎหมายของซกิขข์องขวัญแหง่ความรูจ้ากพระเจา้ 

ของขวัญแหง่ศรัทธาทีม่ั่นคงของขวัญแหง่ความเชือ่และของขวัญทีใ่หญท่ีส่ดุของนาอมั 
โอพ้ระเจา้! นักรอ้งประสานเสยีง คฤหาสนแ์ละ ป้ายประกาศจะคงอยูต่ลอดไป 

ขอใหค้วามจรงิมชียัไปตลอดกาล 
กลา่วค าวา่วา่วาเฮกรู ู( Waheguru) (พระเจา้ทรงมหศัจรรย)์! 

 

ਤਸਿੱ ਿਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਯਾਿਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਯ।ੂ  
Sikhaa Daa Man Neevaa, Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap 

Waheguroo  

May the minds of all the Sikhs remain humble and their wisdom exalted; 

O God! You are the protector of wisdom. 
ขอใหจ้ติใจของชาวซกิขท์ัง้หมดยังคงถอ่มตวัและภมูปัิญญาของพวกเขาสงูสง่ โอพ้ระเจา้! 

พระองคค์อืผูป้กป้องภมูปัิญญา 
 

ਹ ਤਨਭਾਤਣਆ ਂਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆ ਂਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ਸਿੱਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਹਗਯੁ!ੂ ਆ ਦ 
ਹਜਯੂ…..ਦੀ ਅਯਦਾਸ ਹ ਜੀ।  

Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, Sachey 

Pita Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji) 
O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the Power of 

the helpless ones, the shelter of the shelterless, we humbly make prayer 
in your presence….. 

โอพระบดิาทีแ่ทจ้รงิ วาเฮกรูู! พระองคค์อืเกยีรตขิองผูอ้อ่นโยน พลังของคนไร ้
ทีพ่ึง่ทีพั่กพงิของผูไ้รท้ีพ่ ึง่ เราอธษิฐานตอ่หนา้พระองคด์ว้ยความนอบนอ้ม… .. 
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(substitute the occasion or prayer made here).  

 

ਅਿੱਿਯ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਰ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਯਨੀ। ਸਯਫਿੱਤ ਦ ਕਾਯਜ ਯਾਸ ਕਯਨੇ।  
Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De Kaaraj Raas 

Karney. 

Kindly pardon our errors and shortcomings in reciting the above Prayer. 

Kindly fulfill the objects of all. 
โปรดอภัยขอ้ผดิพลาดและขอ้บกพรอ่งของเราในการทอ่งบทสวดมนตข์า้งตน้ 

โปรดทรงเตมิเต็มในความตอ้งการทัง้ปวงใหพ้วกเราดว้ย 

 

ਸਈ ਤਆਯ ਭਰ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਰਆਂ ਤਯਾ ਨ ਤਚਿੱ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਰਾ,  
ਤਯ ਬਾਣ ਸਯਫਿੱਤ ਦਾ ਬਰਾ।  

Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak Naam 

Chardi Kala, Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa 

Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, we may 
remember and meditate upon Your Name. O’ God! may Your Name 

(revealed by Guru Nanak) bring ever ascending spirit to  and may all 
prosper according to Your will. 

ขอใหเ้ราไดพ้บกบัผูศ้รัทธาทีแ่ทจ้รงิเหลา่นัน้โดยการพบกบัผูท้ีเ่ราอาจจดจ าและใครค่รวญชือ่ข
องพระองค ์ โอพ้ระเจา้! ขอใหช้ือ่ของพระองค ์(ทีไ่ดเ้ปิดเผยโดยครุนุานัก) 

น าจติวญิญาณขึน้ไป และขอใหท้กุคนประสบความส าเร็จตามความประสงคข์องพระองค ์

 

ਵਾਤਹਗੁਯ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਰਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਯ ੂਜੀ ਕੀ ਪਤਤਹ  

Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh 

The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 
คาลซาเป็นของพระเจา้ ชยัชนะทัง้หมดเป็นชยัชนะของพระเจา้  

 

 
 

 
 
 
 
 



158 
 

 

ปรัชญาแห่งซิกข์ 

Philosophy of Sikhs 
ปรัชญาแหง่ซกิขม์ลีกัษณะทีม่ ีเหตผุล ความเขา้ใจ ในวธิกีารในแบบที ่“ปราศจากความหรหูรา” 

ตอ่โลกทางจติและทางวตัถ ุหลกัการทางเทววทิยามกีารตตีราดว้ยความเรยีบงา่ย 
ในจรยิธรรมของซกิข ์จะไมม่คีวามขดัแยง้ระหวา่งหนา้ทีข่องแตล่ะคนกบัความเป็นตวัตนและตอ่สงัคม 

(ซงักาท) 
Philosophy of Sikhism is characterized by logic, comprehensiveness and its "without frills" 
approach to the spiritual and material world. Its theology is marked by simplicity. In Sikh 

ethics there is no conflict between the individual‘s duty to the self and that towards 
society (sangat). 

 
ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาทีอ่อ่นเยาวท์ีส่ดุในโลก ศาสนาซกิขไ์ดรั้บการจัดตัง้มาโดยครุ ุนานัค 

เมือ่ประมาณ 500ปีมาแลว้ ศาสนานีเ้นน้ถงึความเชือ่ในองคท์ีเ่ป็นอยูส่งูสดุ ผูเ้ป็นผูส้รา้งจักรวาล 
ศาสนานีเ้สนอเสน้ทางทีเ่รยีบงา่ยไปสูค่วามสขุชัว่นรัินดรแ์ละเผยแพรข่อ้ความแหง่ความรักและความเป็

นพีน่อ้งกนั 
ศาสนาซกิขเ์ป็นความเชือ่ตอ่พระเจา้หนึง่เดยีวอยา่งเครง่ครัดและยอมรับวา่พระเจา้เป็นองคเ์ดยีวทีไ่มอ่

ยูภ่ายใตก้ารขอ้จ ากดั ของเวลาหรอืสถานทีแ่ตอ่ยา่งใด 
Sikhism is the youngest world religion. Sikhism was founded by Guru Nanak some 500 

years ago. It emphasizes the belief in One Supreme Being who is the creator of the 
universe. It offers a simple straight path to eternal bliss and spreads a message of love 
and universal brotherhood. Sikhism is strictly a monotheistic faith and recognizes God as 

the only One who is not subject to limits of time or space. 
 

ศาสนาซกิขเ์ชือ่วา่มพีระเจา้องคเ์ดยีวเทา่นัน้ทีเ่ป็นผูส้รา้ง ผูค้ ้าจนุ 
ผูท้ าลายลา้งและไมไ่ดอ้ยูใ่นรา่งมนุษย ์ทฤษฎอีวตาร (การกลบัชาตมิาเกดิ) ไมม่อียูใ่นศาสนาซกิข ์

ศาสนานีไ้มย่ดึตดิกบัความเชือ่เรือ่งเทพเจา้และเทพธดิาและเทพอืน่ ๆ แตอ่ยา่งใด 
Sikhism believes that there is only one God, who is the Creator, Sustainer, Destroyer and 
does not take human form. The theory of Avtarvad (incarnation) has no place in Sikhism. 

It does not attach any value to gods and goddesses and other deities. 
 

ในศาสนาซกิข ์จรยิธรรมและศาสนาไปดว้ยกนั 
เราตอ้งปลกูฝังคณุสมบตัทิางศลีธรรมและฝึกฝนคณุธรรมในชวีติประจ าวนัเพือ่กา้วไปสูก่ารพัฒนาจติวิ

ญญาณ คณุสมบตัติา่งๆ เชน่ ความซือ่สตัยค์วามเมตตา ความเอือ้อาทร 
ความอดทนและความออ่นนอ้มถอ่มตน 

เป็นสิง่ทีส่ามารถสรา้งขึน้ไดจ้ากความพยายามและความอดทนจนถงึทีส่ดุเทา่นัน้ 
ชวีติของครุผุูย้ ิง่ใหญข่องเราเป็นแหลง่ทีม่าของแรงบนัดาลใจในทศิทางนี ้

In Sikhism the ethics and religion go together. One must inculcate moral qualities and 
practice virtues in everyday life in order to step towards spiritual development. Qualities 
such as honesty, compassion, generosity, patience and humility can only be built up by 
efforts and perseverance. The lives of our Great Gurus are a source of inspiration in this 

direction. 
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ศาสนาซกิขส์อนถงึเป้าหมายในชวีติมนุษย ์คอื การท าลายวฎัจักรแหง่การเกดิและการตาย 
และประสานรวมเขา้กบัพระเจา้ สิง่นีส้ามารถท าไดส้ าเร็จโดยการปฏบิตัติามค าสอนตา่งๆ ของ ครุนุี ้
การเพง่พจิารณาถงึนามอนัศกัดิส์ทิธิ ์(Naam) และการท ากจิการ การใหบ้รกิารและการกศุลตา่งๆ 
The Sikh religion teaches that the goal of human life is to break the cycle of birth and 

death and merge with God. This can be accomplished by following the teachings of the 
Guru, meditation on the Holy Name (Naam) and performance of acts of service and 

charity. 
 
 

NaamMarg เนน้การอทุศิตนอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ร าลกึถงึพระเจา้ เราตอ้งควบคมุความชัว่รา้ยทัง้หา้ 
ไดแ้ก ่กาม(ความปรารถนา) โกรธ (ความโกรธ) โลภ (ความโลภ) โมหะ (การตดิใจในโลกวตัถ)ุ และ 

อหังการ (ความภาคภมูใิจ) เพือ่บรรลคุวามรอด พธิกีรรมและกจิวตัรประจ าวนั เชน่ 
การอดอาหารและการแสวงบญุ ศาสนาซกิขป์ฏเิสธ 

เรือ่งลางบอกเหตแุละความเครง่ครัดเราควรปฏบิตัติามค าสอนของครุแุกรนธซ์าฮบิ ศาสนาซกิขเ์นน้ 
BhagtiMarg หรอืเสน้ทางแหง่การอทุศิตน อยา่งไรก็ตามตระหนักถงึความส าคญัของ GianMarg 

(หนทางแหง่ความรู)้ และ KaramMarg 
(หนทางแหง่การกระท า)เป็นการเนน้ย ้าอยา่งมากเกีย่วกบัความจ าเป็นในการไดรั้บพระคณุของพระเจา้เ

พือ่บรรลเุป้าหมายฝ่ายวญิญาณ 
Naam Marg emphasizes constant devotion to the remembrance of God. One has to control 

the five vices viz., Kam (Desire), Krodh (anger), Lobhe (greed), Moah (worldly 
attachment) and Ahankar (pride) to achieve salvation. The rituals and routine practices 

like fasting and pilgrimage, omens and austerities are rejected in Sikh religion. One ought 
to follow the teachings of Guru Granth Sahib. Sikhism emphasizes Bhagti Marg or the path 

of devotion. It does, however, recognize the importance of Gian Marg (Path of 
Knowledge) and Karam Marg (Path of Action). It lays great stress on the need for earning 

God's Grace in order to reach the spiritual goal. 
 

ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาทีท่ันสมัย มเีหตผุลและปฏบิตัไิดจ้รงิ อยูบ่นความเชือ่ทีว่า่ ชวีติครอบครัวปกต ิ
(Grahast) ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่ความรอด 

การถอืพรหมจรรยห์รอืการสละโลกไมจ่ าเป็นเพือ่บรรลคุวามรอด 
เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดท้ีจ่ะอยูอ่ยา่งโดดเดีย่วทา่มกลางความเจ็บป่วยและการลอ่ลวงทางโลก 

ผูศ้รัทธาตอ้งอยูใ่นโลก แตย่งัคงใหศ้รีษะของเขาอยูเ่หนอืความตงึเครยีดและความวุน่วายตามปกต ิ
เขาตอ้งเป็นทหารทีม่วีชิาการและเป็นนักบญุของพระเจา้ 

Sikhism is a modern, logical, and practical religion. It believes that normal family life 
(Grahast) is no barrier to salvation. Celibacy or renunciation of the world is not necessary 

to achieve salvation. It is possible to live detached in the midst of worldly ills and 
temptations. A devotee must live in the world and yet keep his head above the usual 

tension and turmoil. He must be a scholarly soldier, and a saint for God. 
 

ศาสนาซกิขเ์ป็นสากลและเป็น "ศาสนาฆราวาส" ดงันัน้จงึปฏเิสธการแบง่แยกตา่งๆ ทัง้หมด 
จากวรรณะ ลทัธ ิเชือ้ชาต ิหรอืเพศ เชือ่วา่มนุษยท์กุคนเทา่เทยีมกนัในสายพระเนตรของพระเจา้ 

ครุเุนน้ย ้าเรือ่งความเทา่เทยีมกันของชายและหญงิและปฏเิสธการฆา่ทารกเพศหญงิ และ ซาต ิ(Sati) 
(การเผาแมม่า่ย) พวกเขายังเผยแพรก่ารแตง่งานใหมข่องหญงิมา่ยอยา่งแข็งขนัและปฏเิสธระบบ 
เพอรด์าห ์(purdah) (ผูห้ญงิสวมผา้คลมุหนา้) เพือ่ใหจ้ติใจจดจอ่อยูท่ีพ่ระองคเ์ราตอ้งท าสมาธ ิ

ตอ่พระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์(นาม) และบ าเพ็ญกศุลและบ าเพ็ญประโยชน ์
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ถอืเป็นเกยีรตอิยา่งยิง่ที ่คนหนึง่จะหาเลีย้งชพีประจ าวนัดว้ยแรงงานและการท างานทีซ่ ือ่สตัย ์
(ครัิตคารนะ) (KiratKarna) ไมใ่ชก่ารขอทานหรอืใชว้ธิกีารใด ๆ ทีไ่มส่จุรติ 

(แวนชาคานะ)VandChhakna การแบง่ปันกบัผูอ้ืน่ ซ ึง่เป็นความรับผดิชอบตอ่สงัคมดว้ยเชน่กนั 
บคุคลนัน้คาดวา่จะใหค้วามชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื เซวา (Seva) 

การบรกิารชมุชนเป็นสว่นส าคญัของศาสนาซกิข ์ครัวชมุชนฟร ี(Langar) 
ทีพ่บในครุดุวาราทกุแหง่และเปิดใหก้บัทกุคนทกุศาสนาเป็นสิง่หนึง่ทีแ่สดงออกถงึการบรกิารชมุชนนี ้
Sikhism is a cosmopolitan and a "secular religion" and thus rejects all distinctions based 

on caste, creed, race or sex. It believes all human beings are equal in the eyes of God.The 
Gurus stressed on equality of men and women and rejected female infanticide and Sati 
(widow burning) practice. They also actively propagated widow remarriage and rejected 
the purdah system (women wearing veils).In order to keep the mind focused on Him one 
must meditate on the holy Name (Naam) and perform the acts of service and charity. It is 

considered honorable to earn one's daily living through honest labor and work (Kirat 
Karna) and not by begging or by the use of any dishonest means. Vand Chhakna, sharing 

with others, is also a social responsibility. The individual is expected to help those in 
need. Seva, community service is also an integral part of Sikhism. The free community 

kitchen (langar) found at every gurdwara and open to people of all religions is one 
expression of this community service. 

 
ศาสนาซกิขส์นับสนุนการมองโลกในแงท่ีด่แีละมคีวามหวงั ไมย่อมรับอดุมการณ์ทีม่องโลกในแงร่า้ย 
Sikh religion advocates optimism and hope. It does not accept the ideology of pessimism. 

 
ทา่นครุเุชือ่วา่ชวีตินี ้มเีหตผุลและเป้าหมาย 

เปิดโอกาสใหม้ปีระจักษ์ถงึตนเองและพระเจา้นอกจากนีม้นุษยย์ังตอ้งรับผดิชอบตอ่การกระท าของตนเ
อง เขาไมส่ามารถเรยีกรอ้งความคุม้กนัจากผลของการกระท าของเขาได ้

เขาจงึตอ้งระมัดระวงัอยา่งมากในสิง่ทีเ่ขาท า 
The Gurus believed that this life has a purpose and a goal. It offers an opportunity for self 

and God realization. Moreover man is responsible for his own actions. He cannot claim 
immunity from the results of his actions. He must therefore be very vigilant in what he 

does. 
 

พระคมัภรีซ์กิขถ์อืวา่ ครุแุกรนธ ์ซาฮบิเป็นครุนุรัินดร ์
นีเ่ป็นศาสนาเดยีวทีก่ าหนดใหพ้ระคมัภรีม์สีถานะเป็นผูส้ัง่สอนทางศาสนา ไมม่สีถานทีส่ าหรับครุ ุ

(เดหธ์าร)ี (Dehdhari) ทีเ่ป็นมนุษยท์ีม่ชีวีติในศาสนาซกิข ์
มารยาท www.sikhpoint.com 

The Sikh Scripture, Guru Granth Sahib, is the Eternal Guru. This is the only religion which 
has given the Holy Book the status of a religious preceptor. There is no place for a living 

human Guru (Dehdhari) in Sikh religion. 
Courtesy www.sikhpoint.com 

 
 
 
 
 
 

http://www.sikhpoint.com/
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ความส าคญัของผ้าโพกศีรษะของชาวซิกข์ 

Importance of Sikh Turban 

 
ผา้โพกศรีษะเป็นสว่นหนึง่ของซกิขท์ีแ่ยกออกจากกนัไมไ่ด ้ตัง้แตส่มยัครุนุานัก ผูก้อ่ตัง้ศาสนาซกิข ์

ชาวซกิขไ์ดป้ระดบัผา้โพกศรีษะ ผา้โพกศรีษะส าหรับซกิขเ์ป็นมากกวา่มงกฎุส าหรับกษัตรยิ ์

Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru Nanak, the 

founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a lot more than a crown is 

to a king. 

 

“Dastar"เป็นอกีชือ่หนึง่ของผา้โพกศรีษะของชาวซกิขซ์ ึง่เกีย่วขอ้งกบั" พรของครุ ุ" 

ค าเหลา่นีห้มายถงึเสือ้ผา้ทีส่วมใสโ่ดยทัง้ชายและหญงิเพือ่ปกปิดผมทีไ่มไ่ดต้ดัขน 

เป็นผา้โพกศรีษะทีป่ระกอบดว้ยผา้ผนืยาวคลา้ยผา้พันคอสวมรอบศรีษะ 

‗Dastar‘ is another name for the sikh turban which relates to ‗Blessing of the Guru‘. All these 

words refer to the garment worn by both men and women to cover their unshorn hair.It is a 

headdress consisting of a long scarf-like piece of cloth worn around the head. 

 

แมว้า่การไวผ้มทีไ่มไ่ดปิ้ดจะไดรั้บค าสัง่จาก ครุ ุGobind Singh ใหเ้ป็นหนึง่ในหา้ของ K 

หรอืหา้บทความเกีย่วกบัความเชือ่ แตก่็มคีวามเกีย่วขอ้งกบัศาสนาซกิขม์ายาวนานตัง้แตเ่ริม่ตน้ซกิขใ์นปี 1469 

ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาเดยีวในโลกที ่ทกุคนตอ้งสวมผา้โพกหวั 

ผูค้นสว่นใหญท่ีส่วมเสือ้กงัหนัในประเทศตะวนัตกเป็นชาวซกิข ์

Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind Singh as one of the Five 

K's or five articles of faith, it has long been associated with Sikhism since the very beginning of 

Sikhi in 1469. Sikhism is the only religion in the world in which wearing a turban is mandatory for 

everybody. Vast majority of people who wear turbans in the Western countries are Sikhs. 

 

โดยธรรมประเพรณี ผา้โพกศรีษะแสดงถงึความมหีนา้มตีา และเป็นสิง่ของทีส่งวนไวส้ าหรับคนชัน้สงูเทา่นัน้ 

ในสมยักอ่นในอนิเดยี ผูช้ายทีม่ฐีานะสงูในสงัคมเทา่นัน้ทีจ่ะสวมผา้โพกศรีษะ ในชว่งทีโ่มกลุครองอนิเดยี 

ชาวมสุลมิเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้วมผา้โพกศรีษะ 

ผูท้ีไ่มใ่ชม่สุลมิทกุคนถกูหา้มไมใ่หส้วมผา้โพกศรีษะโดยเด็ดขาด 

Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an item once reserved for 

nobility only. In older times, in India the turban was only worn by men of high status in society. 

During the Mughal domination of India, only the Muslims were allowed to wear a turban. All non-

muslims were strictly barred from wearing a turban. 
 

 

Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of his Sikhs to wear the 

turban. This was to be worn in recognition of the high moral standards that he had charted for 

his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be different and to be determined "to stand out 

from the rest of the world" and to follow the unique path that had been set out by the Sikh 

Gurus. Thus, a turbaned Sikh has always stood out from the crowd, as the Guru intendedhis 

'Saint-Soldiers' to be easily recognizable. 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
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ครุโุกบนิด ์ซงิห ์ในการตอ่ตา้นกฎของพวกโมกลุดงักลา่ว เขาขอใหช้าวซกิขท์กุคนสวมผา้โพกศรีษะ 
นีค่อืการสวมใสเ่พือ่ ตระหนักถงึมาตรฐานทางศลีธรรมขัน้สงูทีเ่ขาสรา้งขึน้ส าหรับผูต้ดิตาม Khalsa ของเขา 

เขาตอ้งการให ้Khalsa ของเขาแตกตา่งออกไปและมุง่มัน่ทีจ่ะ "โดดเดน่จากทีอ่ืน่ ๆ ของโลก" 
และเดนิตามเสน้ทางทีไ่มเ่หมอืนใครซึง่ไดก้ าหนดไวโ้ดย ครุขุองศาสนาซกิข ์

ดว้ยเหตนุีช้าวซกิขท์ีโ่พกศรีษะจงึดโูดดเดน่จากฝงูชนเสมอเนือ่งจาก  
ครุตุัง้ใจให ้'ทหารนักบญุ' เป็นทีรู่จ้ักไดง้า่ย 

 

เมือ่ชายหรอืหญงิชาวซกิขส์วมผา้โพกศรีษะ ผา้โพกศรีษะจะไมเ่ป็นเพยีงแถบผา้เพราะมนัจะกลาย 

เพราะสิง่นีจ้ะเป็นสว่นส าคญัของเครือ่งแตง่กาย เหตผุลในการสวมผา้โพกศรีษะอาจมไีดห้ลายประการ เชน่ 

อ านาจอธปิไตย การอทุศิตน การเคารพตนเอง ความกลา้หาญ ความกตญัํ ูฯลฯ 

แตเ่หตผุลทีช่าวซกิขส์วมผา้โพกศรีษะสว่นใหญ ่น่ันกเ็พือ่แสดงความรัก การเชือ่ฟังและเคารพผูก้อ่ตัง้ Khalsa 

Guru Gobind Singh 

When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band of cloth, for it 

becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a turbanmay be many such as 

sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety etc. but why the Sikhs wear it is mainly to 

show their love, obedience and respect for the founder of the Khalsa Guru Gobind Singh. 

 

ผา้โพกศรีษะเป็นของขวญัทีค่รุใุหเ้รา เป็นวธิทีีเ่ราสวมมงกฎุตวัเองในฐานะ ทีเ่ป็นชาวซกิข ์(Singhs) และ 

คาอรูส(์Kaurs) ผูน่ั้งบนบัลลงักแ์หง่ความมุง่มัน่ตอ่จติส านกึทีส่งูสง่ของเราเอง ไมว่า่จะเป็นผูช้ายและผูห้ญงิ 

อตัลกัษณ์ทีฉ่ายแววนีอ้นับง่บอกถงึ เกยีรตคิวามสงา่งาม และความเป็นเอกลกัษณ์ 

เป็นสญัญาณใหค้นอืน่รูว้า่เราอยูใ่นภาพลกัณ์ของความทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุและอทุศิตนเพือ่รับใชท้กุสิง่ 

ผา้โพกศรีษะไมไ่ดแ้สดงถงึสิง่ใดนอกจากความมุง่มัน่ทีส่มบรูณ์ 

เมือ่คณุเลอืกทีจ่ะโดดเดน่ดว้ยการผกูผา้โพกศรีษะ คณุจะยนืหยดัอยา่งไมเ่กรงกลวัใคร 

ในฐานะบคุคลคนคนหนึง่ทีย่นือยูท่า่มกลางผูค้นกวา่หกพันลา้นคน เป็นการกระท าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ 

The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and Kaurs who sit 

on the throne of commitment to our own higher consciousness. For men and women alike, this 

projective identity conveys royalty, grace, and uniqueness. It is a signal to others that we live in 

the image of Infinity and are dedicated to serving all. The turban doesn't represent anything 

except complete commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand 

fearlessly as one single person standing out amongstsix billion people. It is a most outstanding 

act. 
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บทบาทของสตรใีนศาสนาซกิข ์

Role of women in Sikhism 

 
หลกัการของศาสนาซกิขร์ะบวุา่ผูห้ญงิมจีติวญิญาณเชน่เดยีวกบัผูช้ายและมสีทิธเิทา่เทยีมกนัในการปลกูฝังจติ

วญิญาณของตน พวกเขาสามารถเป็นผูน้ าประชาคมทางศาสนามสีว่นรว่มใน Akhand Path 

(การอา่นพระคมัภรีบ์รสิทุธิอ์ยา่งตอ่เนือ่ง) แสดงคริท์าน (Kirtan) (รอ้งเพลงสวดในทีป่ระชมุ) 

ท างานเป็นกรานทดิ (Granthis) (นักบวช) 

พวกเธอสามารถเขา้รว่มในกจิกรรมทางศาสนาวฒันธรรมสงัคมและทางโลกทัง้หมด 

ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาใหญ ่แหง่แรกของโลกทีใ่หค้วามเทา่เทยีมกบัผูห้ญงิ 

ครุนุานักสัง่สอนเรือ่งความเทา่เทยีมกนัทางเพศและครุทุีส่บืทอดต าแหน่งตอ่มาก็ใหก้ารสนับสนุนใหผู้ห้ญงิมสีว่

นรว่มอยา่งเต็มทีใ่นกจิกรรมทัง้หมดของการนมสัการและการปฏบิตัขิองซกิข ์
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and possess an equal 

right to cultivate their spirituality. They can lead religious congregations, take part in the Akhand 

Path (the continuous recitation of the Holy Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of 

hymns), and work asGranthis (priests). They can participate in all religious, cultural, social, and 

secular activities. Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru Nanak 

preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him encouraged women to take a 

full part in all the activities of Sikh worship and practice. 

 

ครุแุกรนธ ์ซาฮบิ บอกวา่ “สตรแีละบรุษุ พระเจา้ไดส้รา้งพวกเขาทกุคน นีเ่ป็นงานของพระเจา้ 

นานัคไดก้ลา่ววา่ ทกุสิง่สรา้งเป็นสิง่ทีด่ ีศกัดิส์ทิธิ”์ SGGSหนา้ 304 

Guru Granth Sahib states, ―Women and men, all by God are created. All this is God‘s play. Says 

Nanak, all thy creation is good, Holy‖ SGGS Page 304. 

 

ประวตัศิาสตรข์องศาสนาซกิขไ์ดบ้นัทกึบทบาทของสตร ีทีแ่สดงวา่พวกเขามคีวามเทา่เทยีมในบรกิาร 

ความทุม่เท ความเสยีสละ และความกลา้หาญเชน่เดยีวกบัผูช้าย 

มตีวัอยา่งมากมายของสตรทีีม่ศีกัดิศ์รใีนคณุธรรม การบรกิาร 

และการเสยีสละตนเองทีบ่นัทกึไวใ้นธรรมประเพณีของชาวซกิข ์

Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service, devotion, 

sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity, service, and self-sacrifice 

are written in the Sikh tradition. 

 

ตามหลกัศาสนาซกิข ์ผูช้ายและผูห้ญงิเป็นสองดา้นของเหรยีญเดยีวกนั 

ในระบบความสมัพันธแ์ละการพึง่พาซึง่กนัและกนัผูช้ายจะเกดิจากผูห้ญงิและผูห้ญงิเกดิจากเมล็ดพันธุข์องผูช้า

ย 

ตามหลกัศาสนาซกิขผ์ูช้ายไมส่ามารถรูส้กึมัน่คงและสมบรูณ์ในชวีติไดห้ากไมม่ผีูห้ญงิคนหนึง่และความส าเร็จ

ของผูช้ายนัน้เกีย่วขอ้งกบัความรักและการสนับสนุนของผูห้ญงิทีแ่บง่ปันชวีติของเธอกบัเขาและในทางกลบักนั 

According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In the system of 

interrelations and interdependence man takes birth from woman, and woman is born ofman's 

seed. According to Sikhism a man cannot feel secure and complete in his life without a woman, 

and a man's success is related to the love and support of the woman who shares her life with 

him, and vice versa.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Souls
https://en.wiktionary.org/wiki/congregation
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sacrifice
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth
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ครุนุานกักลา่ววา่: 

"[มนั] เป็นผูห้ญงิทีท่ าใหเ้ผา่พันธุด์ าเนนิตอ่ไป" และเราไมค่วร "ถอืวา่ผูห้ญงิถกูสาปแชง่และถกูประณาม 

[เมือ่] ผูน้ าและกษัตรยิโ์ดยก าเนดิจากผูห้ญงิ" SGGS หนา้ 473 

Guru Nanak said: 

 "[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider women cursed and 

condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS Page 473. 

 

 ความรอด: 

จดุส าคญัทีต่อ้งมองดคูอืไมว่า่ศาสนาหนึง่ใดทีพ่จิารณาวา่สตรนัีน้สามารถรับความรอด 

การตระหนักเปิดเผยถงึพระเจา้ หรอื อาณาจักรของจติวญิญาณทีส่งูสดุ 

Salvation: 

An important point to raise is whether a religion considers women capable of achieving salvation, 

realisation of Godor the highest spiritual realm.  

 

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่: 

“ ในทกุสรรพสตัวพ์ระเจา้ทรงด ารงอยูแ่ละแผข่ยายเขา้ไปในทัง้ชายและหญงิ”  

(ครุแุกรนธซ์าฮบิ, หนา้ 605) 

Guru Granth Sahib states:  

―In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female‖ (Guru Granth 

Sahib,Page 605). 

 

จากขอ้ความขา้งตน้ของครุแุกรนธ ์ซาฮบิ ทีบ่อกวา่ ความสวา่งของพระเจา้อยูใ่นเพศทัง้สองเพศ 

ทัง้ชายและหญงิจงึสามารถบรรลคุวามรอดไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัโดยการเชือ่ฟังครุ ุ

ในหลายศาสนาผูห้ญงิถอืเป็นอปุสรรคตอ่จติวญิญาณของผูช้าย แตไ่มใ่ชใ่นศาสนาซกิข ์ครุปุฏเิสธความคดินี ้

ใน "ความคดิปัจจบุนัเกีย่วกบัศาสนาซกิข"์ อลซิ บซารเ์ค กลา่ววา่ 

From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests equally with both 

sexes. Both men and women can therefore attain salvation equally, by obeying the Guru. In many 

religions, a woman is considered a hindrance to man‘s spirituality, but not in Sikhism. The Guru 

rejects this notion. In ‗Current Thoughts on Sikhism‘, Alice Basarke states,  

 

“ ครุคุนแรกก าหนดใหผู้ห้ญงิเทา่เทยีมกบัผูช้าย…ผูห้ญงิไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรคตอ่ผูช้าย 

แตเ่ป็นหุน้สว่นในการรับใชพ้ระเจา้และแสวงหาความรอด” 

―The first Guru put woman on par with man…woman was not a hindrance to man, but a partner 

in serving God and seeking salvation‖. 

 

การแตง่งาน: 

ครุนุานักแนะน า grhastha - ชวีติคนทีม่เีหยา้มเีรอืน แทนทีจ่ะเป็นพรหมจรรยแ์ละการสละโสด 

สามแีละภรรยาเป็นหุน้สว่นทีเ่ทา่เทยีมกนัและไดผ้กูพันไวด้ว้ยกนัทัง้คูด่ว้ยความซือ่สตัยต์อ่กนั 

ในโองการศักดิส์ทิธิบ์อกวา่ ความสขุในบา้นถกูน าเสนอเป็นดังอดุมคตทิีน่่าชืน่ชม 

Marriage: 

Guru Nanak recommended grhastha—the life of a householder. Instead of celibacy and 
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renunciation, husband and wife were equal partners and fidelity was enjoined upon both. In the 

sacred verses, domestic happiness is presented as a cherished ideal. 

 

สถานะทีเ่ทา่เทยีมกนั: 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มสีถานะทีเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่งชายและหญงิ 

ครุไุมไ่ดแ้ยกแยะความแตกตา่งระหวา่งเพศในเรือ่งของการเริม่ตน้การสัง่สอนหรอืการมสีว่นรว่มในกจิกรรม 

Sangat (การสามคัคธีรรมอนัศกัดิส์ทิธิ)์ และ Pangat (การรับประทานอาหารรว่มกนั) ตามที ่Sarup Das 

Bhalla, MahimaPrakash, Guru Amar Dasdisf ไดก้ลา่วถงึการใชผ้า้คลมุหนา้ของผูห้ญงิ 

เขามอบหมายใหส้ตรดีแูลชมุชนบางชมุชนและเทศนาตอ่ตา้นธรรมเนยีมปฏบิตัขิอง sati 

ประวตัศิาสตรซ์กิขบ์นัทกึชือ่ของผูห้ญงิหลายคนเชน่ Mata GujriMai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib 

Kaur, Rani SadaKaur และ Maharani JindKaur ซึง่มบีทบาทส าคญัในเหตกุารณ์ในชว่งเวลานัน้ 

Equal Status: 

To ensure equal status between men andwomen, the Gurus made no distinction between the 

sexes in matters of initiation, instruction or participation in sangat (holy fellowship) and pangat 

(eating together) activities. According to Sarup Das Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das 

disfavoured the use of the veil by women. He assigned women to supervise some communities 

and preached against the custom of sati. Sikh history records the names of several women, such 

as Mata Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur and Maharani Jind Kaur, 

who played important roles in the events of their time. 

 

การศกึษา: 

การศกึษาถอืวา่มคีวามส าคญัมากในศาสนาซกิข ์เป็นกญุแจสูค่วามส าเร็จของทกุคน 

มนัเป็นกระบวนการของการพัฒนาสว่นบคุคลและเป็นเหตผุลวา่ท าไมครุทุี ่3 จงึตัง้โรงเรยีนขึน้มากมาย 

Education: 

Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‘s success. It is a 

process ofpersonal development and it is the reason why the 3rd Guru set up many schools 

 

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่: 

“ ความรูแ้ละการไตรต่รองจากพระเจา้ท ัง้หมดไดม้าจากครุ”ุ  

SGGS, หนา้ 831 

การศกึษาส าหรับทกุคนเป็นสิง่ส าคญัและทกุคนตอ้งท างานใหด้ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

มชิชนันารชีาวซกิขห์า้สบิสองคนทีค่รุคุนที ่3 สง่ออกไปเป็นผูห้ญงิ 

ใน 'บทบาทและสถานะของสตรซีกิข'์ ดร  .โมฮนิเดอรค์าเออรก์ลิลเ์ขยีนวา่  

Guru Granth Sahib states: 

―All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru‖. SGGS, Page 831  

Education for all is essential and everyone must work to be the best they can be. Fifty two of the 

Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women. 

In, ‗The Role and Status of Sikh Women‘, Dr Mohinder Kaur Gill writes,  

 

“ ครุอุามารด์าสเชือ่มัน่วา่ไมม่คี าสอนใดหยัง่รากไดจ้นกวา่ผูห้ญงิจะยอมรับ 

―Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless they are 

accepted by women‖. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัเสือ้ผา้: 

นอกเหนอืจากการก าหนดใหผู้ห้ญงิไมส่วมผา้คลมุหนา้แลว้ ศาสนาซกิขย์งัใหค้ าแถลงทีเ่รยีบงา่ย 

แตส่ าคญัมากเกีย่วกบัการแตง่กาย สิง่นีใ้ชก้บัชาวซกิขท์ัง้หมดโดยไมค่ านงึถงึเพศ  

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่ 

“ หลกีเลีย่งการสวมเสือ้ผา้ทีร่า่งกายอดึอดัและจติใจเต็มไปดว้ยความคดิชัว่รา้ย”  

SGGS, หนา้ 16 

Restrictions on Clothes: 

Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very important 

statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of gender. The Guru Granth 

Sahib states, 

 ―Avoid wearing those clothes in which the body is uncomfortableand the mind is filled with evil 

thoughts.‖SGGS, Page 16 

การป้องกนัตนเองโดยผูห้ญงิ: 

คาดวา่ผูห้ญงิซกิขจ์ะปกป้องตวัเองดว้ย Kirpan (ดาบ) และอาวธุอืน่ ๆ 

สิง่นีเ้ป็นเอกลกัษณ์ส าหรับผูห้ญงิเพราะเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรท์ีผู่ห้ญงิถกูคาดหวงัใหป้กป้องตัวเอง 

พวกเขาไมค่าดวา่จะตอ้งพึง่พาผูช้ายในการปกป้องรา่งกายของตนเอง 

Self Defence by Women: 

Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other weapons.This is 

unique for women because it is the first time in history when women were expected to defend 

themselves. They are not expected to be dependent on men for physical protection. 

ค าอา้งองิจาก SGGS: 
"ในโลกและบนทอ้งฟ้า ฉันไมเ่ห็นวา่มสี ิง่ใดเป็นทีส่องรองจากกนั 

แสงสวา่งของพระองคส์อ่งมาเหนอืผูห้ญงิและผูช้ายทกุคน" Sggs หนา้ 223 

SGGS Quotes: 

"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and the men, His 

Light is shining. " SggsPage 223. 

 

จากผูห้ญงิผูช้ายเกดิมา ภายในผูห้ญงิผูช้ายไดก้อ่ก าเนดิ; ส าหรับผูห้ญงิเขาหมัน้หมายและแตง่งานกบัเธอ 

ผูห้ญงิกลายเป็นเพือ่นของเขา คนรุน่หลงัตามมาผา่นผูห้ญงิ เมือ่ผูห้ญงิของเขาตายเขาก็ไปหาผูห้ญงิคนอืน่ 

กบัผูห้ญงิเขาผกูพัน แลว้ท าไมจงึวา่เธอไมด่เีลา่ กษัตรยิถ์อืก าเนดิจากเธอ จากผูห้ญงิ 

ผูห้ญงิเกดิมาถา้ไมม่ผีูห้ญงิก็จะไมม่ใีครเลย ครุนุานัก SGGS หนา้ 473 

 From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is engaged and 

married.Woman becomes his friend; through woman, the future generations come.When his 

woman dies, he seeks another woman; to the woman he is bound.So why call her bad? From her, 

kings are born.From woman, woman is born; without woman, there would be no one at all. Guru 

Nanak, SGGS Page 473 

 

ในเรือ่งสนิสอด: "ขา้แตพ่ระเจา้ ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นดงัของขวญัแตง่งานและสนิสอดแกข่า้" Shri 

Guru Ram Das ji, หนา้ 78, บรรทดัที ่18 SGGS 

In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry." Shri Guru 

Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS 
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ครุแุกรนธซ์าฮบิสอนเรือ่งความออ่นนอ้มถอ่มตน 

Guru Granth Sahib on Humility 
 

ความออ่นนอ้มถอ่มตนเป็นสิง่ส าคญัของศาสนาซกิข ์ชาวซกิขต์อ้งโคง้ค านับดว้ยความนอบนอ้มตอ่หนา้พระเจา้เสมอ 
ความออ่นนอ้มถอ่มตนหรอื "นมิราตา" ในภาษาปัญจาบเป็นค าทีเ่กีย่วขอ้งกนัอยา่งใกลช้ดิ 

นมิราตาเป็นคณุธรรมทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิอยา่งจรงิจังใน Gurbani ค าแปลของค าภาษาปัญจาบนีค้อื 
 "ความออ่นนอ้มถอ่มตน" "ความเมตตากรณุา" หรอื "ความออ่นนอ้มถอ่มตน" 

Humility is an important aspect of Sikhism. SIkhs must always bow in humility before God. Humility or ‘Nimrata‘ 

in Punjabi are closely related words.Nimrata is a virtue that is vigorously promoted in Gurbani. The translation of 

this Punjabi word is "Humility", "Benevolence"or"Humbleness." 

 

นีเ่ป็นคณุสมบตัทิีส่ าคญัส าหรับมนุษยท์กุคนในการเลีย้งดแูละเป็นสว่นส าคญัของความนกึคดิของชาวซกิขต์ลอดเวลา 

คณุสมบตัอิกีสีป่ระการในคลงัแสงของซกิข ์ไดแ้ก ่: 

This is an important quality for all humans to nurture and one that is an essential part of a Sikh's mindset at all times. 

The other four qualities in the Sikh arsenal are:  

 

ความจรงิ (Sat) 
ความพงึพอใจ (Santokh) 

เวทนา (Daya) และ 
ความรัก (Pyar) 

Truth (Sat), 

Contentment (Santokh), 

Compassion (Daya) and 

Love (Pyar).  

 

คณุสมบตัทิัง้หา้นีม้คีวามส าคญัตอ่ชาวซกิขแ์ละเป็นหนา้ทีข่องพวกเขาในการน่ังสมาธแิละทอ่ง Gurbani 

เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมเหลา่นีแ้ละท าใหม้าเป็นสว่นหนึง่ของบคุลกิภาพของพวกเขา 

These five qualities are essential to a Sikh and it is their duty to meditate and recite Gurbani to instill these virtues 

and make them a part of their personality. 

 

สิง่ที ่Gurbani บอกเรา: 

What Gurbani tells us: 

 

“ ผลของความออ่นนอ้มถอ่มตน คอืความสงบและความสขุโดยสญัชาตญาณ ดว้ยความออ่นนอ้มถอ่มตนเราควรใครค่รวญถงึพระเจา้ 

อนัเป็นสมบตัแิหง่ความเป็นเลศิ  
ผูท้ีไ่ดรั้บพระพรดว้ยพระเมตตาจะอยูใ่นความถอ่มตวั 

"The fruit of humility is intuitive peace and pleasure. With Humility one should continue to meditate on God, the 

Treasure of excellence. The one who is mercifully blessed stays steeped in humility. 

 

ครุนุานัก ครุคุนแรกของศาสนาซกิข:์ 

Guru Nanak, First Guru Of Sikhism: 

 

"การฟังและเชือ่ดว้ยความรักและความถอ่มใจในจติใจของคณุ จะช าระตวัเองดว้ยนาม (Naam) 

ทีส่ถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีอ่ยูล่กึเขา้ไปขา้งใน" - SGGS หนา้ 4 

"ท าความสบายใจเป็นตา่งห ูความถอ่มตวัเป็นชามขอทาน  
และท าสมาธใิหข้ีเ้ถา้ทีค่ณุใชก้บัรา่งกายของคณุ" - SGGS หนา้ 6 

"Listening and believing with love and humility in your mind cleanse yourself with Naam, at the sacred shrine deep 

within."- SGGS Page 4 

"Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and meditation the ashes you apply to your body."-

SGGS Page 6 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Nimrata
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
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http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sat
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Santokh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Daya
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