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Sukhmni Sahib 

 

Sukhmani หรือ Sukhmani Sahib เป็นช่ือที่มอบให้กบั Gurbani ใน raga 

GauriSukhmaniin the Guru Granth Sahib ซ่ึงจะปรากฏในการวัดดนตรีหลกั Raga Gauri 

เป็นองค์ประกอบทีมี่ความยาวซ่ึงเขียนโดยคุรุ ArjanDev ปราชญ์ชาวซิกข์คนที ่5 ค าอธิษฐานอนัศักดิ์สิทธ์ิมีความยาว 
35 หน้าจากหน้าที ่262 ถึงหน้า 296 ของคุรุแกรนธ์ซาฮิบ 
 

ค าว่า สุกห์มานี( Sukhmani) แปลเป็นภาษาองักฤษว่า "consoler of the mind" [ผู้ปลอบประโลมในจิตใจ]  
บทกวีทั้งหมดนีไ้ด้รับการแปลเป็นภาษาองักฤษมากกว่าหน่ึงคร้ังภายใต้ช่ือที่นิยมกนัทัว่ไปคอื "เพชรแห่งสันติ Jewel of 

peace", "บทสวดแห่งสันติ Psalm of peace" หรือ "บทเพลงแห่งสันติ Song of peace" 

ซ่ึงบ่งบอกถึงผลแห่งการผ่อนคลายทีมี่ต่อจิตใจของผู้อ่าน Sukh สุกห์ หมายถึงความสงบหรือความสะดวกสบายและมานี 

mani หมายถึงจิตใจหรือหัวใจ (ਮਣੀ Sukh สกห์ ใน กรูมุกฮี Gurmukhi อาจหมายถึงอญัมณี อญัมณหิีนมีค่า)) 
 

ค าโคลง"Sukẖmanīsukẖamriṯparabẖnĝm.Bẖagaṯjanĝkaimanbisrĝm.Rahĝo"แปลได้ว่า"Sukhmani:น า้
ทพิย์ที่สงบและบริสุทธ์ิอยู่ในพระนามของพระเจ้าจติใจของผู้ศรัทธาอยู่ในความสุขและความสงบสุข
||หยุดช่ัวคราว||"ประกอบด้วยราเฮาrahauซึ่งเป็นหน่ึงเดียวในองค์ประกอบซึ่งหมายถงึการหยุดช่ัวคร
าวหรือพกัผ่อนและซึ่งเทยีบเท่ากับค าภาษาฮีบรูเซลาห์ที่เกดิขึน้ในสดุดสีรุปลักษณะเด่นที่สุดของบา
นีนีต้ามค าพดูคู่นีS้ukhmaniเป็นผู้น าความสุขของพระนามของพระเจ้าอาศัยอยู่ในหวัใจของผู้ที่รักพร
ะองค์ 

 

หน่ึงในต าราพืน้ฐานของความเช่ือของชาวซิกข์Sukhmaniสุกห์มานีน าเสนอโครงร่างที่สมบรูณ์ของค า
สอนของความเช่ือของชาวซกิข์ในขณะที่Astpadiแอสปาดแีต่ละตวัมีวสัิยทศัน์ที่สดใหม่ในการบอกเ
ล่าแง่มุมเฉพาะของความจริงที่จะเปิดเผยข้อความทัง้หมดอาจถือได้ว่าเป็นการย า้ประเดน็พืน้ฐานเช่
นความไม่เที่ยงของพระเจ้าความเมตตาจากพระเจ้าความสง่างามอันล้นเหลือกลุ่มชนผู้ศักดิ์สิทธ์ิแล
ะความถ่อมตัวด้วยการย า้เช่นนีอ้งค์ประกอบโดยรวมจงึมีคุณภาพที่น่าจับต้องได้รับการเสริมด้วยภา
พที่โดดเด่นซึ่งในบทพดูหลังจากบทที่น าความจริงที่เขาต้องเป็นเจ้าของกลับบ้านไปสู่ผู้แสวงหา 
 

Sukhmaniเป็นค าแถลงทางเทววทิยาของหลักการส าคัญของศาสนาซกิข์ที่แสดงในรูปแบบบทกวีที่ให้
ข้อคิดทางวิญญาณชาวซกิข์ท่องเป็นส่วนหน่ึงของการสวดมนต์ตอนเช้าเป็นหน่ึงในต าราที่ง่ายกว่าใ
นการเรียนรู้ในคุรุแกรนธ์ซาฮบิมันมีความคล้ายคลึงกันในรูปแบบและโครงสร้างแม้ว่าความหมายที่
ส าคัญของมันจะหลีกเล่ียงคนที่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ทางจติวิญญาณและส านวนและวลีขอ
ง gurbani 
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SUKHMANI SAHIB 
Introduction 

Sukhmani or Sukhmani Sahib is the title given to the Gurbani in raga Gauri 
Sukhmaniin the Guru Granth Sahib which in turn appears in the major musical 
measure Raga Gauri. It is a lengthy composition, written by Guru Arjan Dev, the 
fifth Sikh Guru. The sacred prayer is 35 pages long from page 262 to page 296 of 
the Guru Granth Sahib.. 
 
The word Sukhmani is rendered into English as “consoler of the mind.” The 
entire poem has been translated into English more than once under some 
commonly preferred titles, "Jewel of peace", “Psalm of peace” or “Song of 
peace”, signifying the soothing effect it has on the mind of the reader. Sukh 

literally means peace or comfort and mani means mind or heart. ( ਭਣੀ Sukh in 

Gurmukhi can also mean jewel, gem, precious stone.). 
 
The couplet, "Sukẖmanī sukẖ amriṯ parabẖ nĝm. Bẖagaṯ janĝ kai man bisrĝm. 
Rahĝo" translates to, "Sukhmani: Peace & pure ambrosial Nectar are in God's 
Name. The devotees' mind abide in bliss and calm peace. ||Pause||" constituting 
rahau, the only one in the composition, which means pause or rest and which is an 
equivalent of the Hebrew word selah occurring in the Psalms, sums up the most 
characteristic feature of this bani. According to this couplet, Sukhmani is the 
bringer of the bliss of the Lord‟s name; it dwells in the hearts of those who love 
Him. 
 
One of the fundamental texts of the Sikh faith, the Sukhmani presents a complete 
scheme of the teachings of the Sikh faith. While each astpadi has a fresh vision to 
impart, a particular aspect of Truth to unfold, the whole text may be regarded as 
the reiteration of basic themes such as Divine immanence, Divine compassion, 
abundance of grace, God‟s succouring hand, the merit of devotion, of holy 
company and humility. With such reiteration, the composition as a whole has a 
remarkable gripping quality reinforced by the striking imagery which in stanza after 
stanza brings home to the seeker the truths he must own. 
 
Sukhmani is a theological statement of the major tenets of Sikhism expressed in a 
devotional poetic form. Recited by the Sikhs as a part of their morning prayer, it is 
one of the easier texts to learn, in the Guru Granth Sahib. It is similar in syntax and 
structure, though its essential meaning will elude one not attuned to the spiritual 
experience and the idiom and phraseology of gurbani.  
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โครงสร้างของสุก์มานี 

Structure of Sukhmani 
 
Sukhmaniสุกห์มานีประกอบด้วยแอสปาดสิหรือแคนโตส(บทเพลง)ยี่สิบส่ีบทแต่ละบทประกอบด้วยเ
ปารีส  Pauris หรือ ท่อนเพลง stanzas แปดตัว ประกอบขึน้ใน เมเทรเชาวไป metrechaupai 

ซาล๊อคหรือโคลงน าหน้าแต่ละแอสปาดี นอกจากนี ้ เปารี Pauri แต่ละอันยังประกอบด้วยโคลง 5 

ตัวซึ่งประกอบด้วย 10 Tuks หรือ line บทที่เจด็แรกของ แอสท์ปาดี astpadi ส ารวจธีมที่ระบุไว้ใน 
ซาล๊อคsaloksก่อนหน้านีแ้ละครัง้ที่แปดบางครัง้ก็สรุปรวมถงึแอสปาดีastpadiแต่บ่อยครัง้ที่กลายเป็น
บทสรรเสริญที่วางธีมในบริบทของวสัิยทศัน์โดยรวมของความจริงนิรันดร์โครงสร้างนีไ้ด้รับการดแูล
ตลอดทัง้องค์ประกอบตัง้แต่แอสปาดหีน่ึงไปจนถงึแอปปาดหีน่ึงรูปแบบของแอสปาดอีาจให้ความรู้
สึกว่าไม่มีความก้าวหน้าของความคดิที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เกิดขึน้เหมือนในงานปรัชญา 
แต่มีความเป็นเอกภาพทางจติวิญญาณและจริยธรรมตลอดทัง้ข้อความ 

 
The Sukhmani comprises twenty-four astpadis or cantos, each comprising of 
eight Pauris or stanzas. They are composed in the metre chaupai. A salok or 
couplet precedes each astpadi. Also each Pauri consists of 5 couplets consisting of 
10 Tuks or lines. The first seven stanzas of the astpadi explore the theme stated in 
the preceding saloks and the eighth sometimes sums up the astpadi but, more 
often, becomes a paean of praise placing the theme in the context of an overall 
vision of Eternal Reality. This structure is maintained throughout the composition, 
from Astpadi to Astpadi. The theme of the Astpadi may give the impression that no 
traceable progression of thought is taking place as in a philosophical work, but there 
is a continuing unity of spiritual and ethical tone throughout the text. 

 
 
 
 

ด้านล่างนีเ้ป็นตารางสรุปข้อความของ 24 แอสปาด ี (Astpadis) ในสุกห์มานี ซาฮปิ(Sukhmani Sahib) 
ตารางนีแ้บ่งแอปปาดีแต่ละอัน: 

Below is a table summarising the message of the 24 Astpadis in the Sukhmani Sahib. The table is broken down Astpadi by 
Astpadi: 

 

https://www.sikhiwiki.org/index.php/Astpadi
https://www.sikhiwiki.org/index.php/Sukhmani_Sahib
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Astpadi 

แอสปาด ี

ข้อความในบานีในแอสปาดนีี ้

Message of the Bani in this Astpadi 

1 รวมคุณประโยชน์จากการพศิเพ่งและการตัง้สมาธิ. 
sums up the benefits of contemplation and meditation. 

2 บอกให้เรา “ฝึกฝนความศักดิ์สิทธ์ิ” ช่วยลดนิสัยชอบท าบาปของมนุษย์ 

Tells us that "practising holiness" reduces man's propensity to sin. 

3 คุรุกล่าวว่าการศกึษาต าราศักดิ์สิทธ์ิ การปฏบิัตติามความเข้มงวด ฯลฯ 

 ไม่สามารถเปรียบเทยีบกับการอ่านหรือฟังพระวจนะศักดิ์สิทธ์ิ 

The Guru states that any study of holy texts, the performance of 
austerities. etc cannot compare with reading or listening to the Sacred 
Word. 

4 เน้นความจ าเป็นในการมีพฤตกิรรมที่ดี 
Stresses the need for good behaviour. 

5 เราเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าส าหรับของประทานหลากหลายและขุมทรัพย์ที่พระองค์
ประทานให้แก่เรา 
We learn to thank God for all his various gifts and treasures which He 
gives us. 

6 ตัวอย่างของ ของประทานของพระเจ้าที่ให้แก่มนุษย์ คือ ร่างกายที่มีสุขภาพที่ดี  
ร่างกายที่แข็งแรง อาหารอร่อย ผ้าไหมและอัญมณีที่สวมใส่และดนตรีไพเราะน่าฟัง 
Examples God's gifts to man: a healthy body, delicacies to eat, silks and 
jewels to wear and pleasant music to hear. 

7 อาศัยคุณลักษณะของวสุิทธิชน: 
Dwells on the attributes of the saints: 

8 เช่นเดียวกับข้อ 7 ความซาบซึง้ของมนุษย์ที่มุ่งเน้นพระเจ้า - บราห์ม -เกียนี – 
พบได้ที่น่ี. 

Similarly to 7, an appreciation of the God-oriented man- the Brahm-giani 
-is found here. 

9 คุรุอารจันก าหนดบุคคลศักดิ์สิทธ์ิประเภทต่าง ๆ เช่นบัณฑติ ไวษณพ ภควาต ีฯลฯ 

Guru Arjan defines the various types of holy persons like the Pandit, 
Vaishnav, Bhagwati, etc 

10 สิ่งนีเ้กี่ยวข้องกับบุคคลและสิ่งประเภทต่าง ๆ ทัง้ดีและไม่ดี 
This deals with the various types of people and substances, both good 
and bad. 
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11 คุรุบอกเราว่าคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน ชนะความรักของพระเจ้า 
ในขณะที่คนหยิ่งผยองและคนไร้สาระไม่พบสันตหิรือความสุข 

The Guru tells us that the meek and the humble win God's love, while the 
haughty and the vain find no peace or joy. 

 
12 

อยู่กับคนขีโ้ม้และคนหยิ่งผยอง 
Dwells on the lot of the boastful and the arrogant. 

13 slander.บอกให้เราทราบถงึความจ าเป็นในการคบหากับผู้คนที่ศักดิ์สิทธ์ิและหลีกเล่ี
ยงการใส่ร้าย 

Tells us of the need to associate with saintly people and of avoiding their 
slander. 

14 ชีใ้ห้เหน็ว่ามนุษย์โดยธรรมชาตแิล้ว เป็นคนไม่แน่นอนและมีวถิีทาง 
ดังนัน้จงึไม่สามารถพึ่งพาพวกเขาได้ 

Points out that mortals, by their very nature, are fickle and way-ward; so 
no reliance can be placed on them. 

15 เช่นเดยีวกับที่ความมืดถูกปัดเป่าด้วยแสงและถิ่นทุรกันดารสว่างไสวด้วยสายฟ้า 
ค าแนะน าของคุรุจะเปิดใจ 

Just as darkness is dispelled by light, and wilderness is illuminated by 
lightning, the Guru's instruction opens up the mind. 

16 คุรุกล่าวถงึพระเจ้าเป็นดงัผู้อ านวยการ 
นักเขียนบทละครและนักแสดงในบทละครของพระองค์เอง 
The Guru refers to God as the Director, Playwright and Actor in His own 
plays. 

17 คุรุเน้นคุณภาพของการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า น่ันคือ ความนบนอบและความถ่อมตน 

The Guru emphasizes the qualities of a true servant of God, namely 
obedience and humility. 

18 เน้นถงึคุณลักษณะของผู้แสวงหาความจริง. 
Stresses the characteristics of a Seeker of Truth. 

19 คุรุอาจานเตอืนถงึความวักแวกในชีวติ 
ท าไมต้องไปเสียเวลาทัง้ชีวติเพื่อสะสมความมั่งคั่ง? 

Guru Arjan warns of the distractions of life. Why waste one's life 
amassing wealth? 

20 เกี่ยวข้องกับความต้องการความพยายามส าหรับความก้าวหน้าทางจติวิญญาณ 

Deals with the need of efforts for spiritual progress. 
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21 คุรุบอกเก่ียวกับสถานะก่อนการสร้าง ก่อนการสร้าง ไม่แต่ความว่างเปล่าขนาดใหญ่ 

The Guru tells of the pre-creation state. Before creation, there was a 
great void. 

22 มีรายการคุณลักษณะของพระเจ้าสัน้ ๆ 
พระองค์เป็นน า้พุแห่งความเอือ้อาทรและความดี 
There is a short list of God's attributes. He is the fountain of generosity 
and goodness. 

23 บอกเราถงึการมีอ านาจทุกอย่างของพระเจ้า 
พระองค์ทรงสร้างผ้าแห่งจักรวาลพระองค์ทรงควบคุมจักวาล 

Tells us of the omnipotence of God. He created the fabric of the 
universe; He controls the stellar bodies. 

24 ประโยชน์ของสุคห์มานี ได้มีการอธิบาย ผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะได้รับรางวัลด้านสุขภาพ 
วัฒนธรรม ภมูิปัญญา สันตสุิข ฯลฯ 

The benefits of the Sukhmani are expounded. The true devotee will be 
rewarded with health, culture, wisdom, peace, etc. 
 

 

Ref: www.sikhiwiki.org 
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Sukhmani Sahib 

 

ਗਉੜੀ ਸੁਖਭਨੀ ਭਃ ੫ ॥ 

ga-orhee sukhmanee mehlaa 5. 
Raag Gauree, fifth Guru: SUKHMANI means the crown bead of bliss. 

ราอกัเการ ีครุคุนที ่ 5 : ซกุหม์าน ีหมายถงึมงกฎุลกูปัดแหง่ความสขุ 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥                                                                                                                                                              

ik-oNkaar satgur parsaad.                                                                                                                                                 
One eternal God, realized by the Guru‟s grace.                                                                                                        

พระเจา้นรัินดรอ์งคห์นึง่ซึง่รับรูโ้ดยพระคณุของครุ ุ
 

ਆਤਦ ਗੁਰ ਨਭਹ ॥ 

aad gur-ay namah. 
I bow to the Primal Guru.                                                                                                          

ฉันขอนอ้มถวายครุอุงคแ์รก 
 

ਜੁਗਾਤਦ ਗੁਰ ਨਭਹ ॥ 

jugaad gur-ay namah. 
I bow to the Guru who was before the beginning of the ages.                                                    

ขอนอ้มถวายปราชญผ์ูอ้ยูก่อ่นยคุเริม่ตน้ 
 

ਸਤਤਗੁਰ ਨਭਹ ॥ 

satgur-ay namah. 
I bow to the eternal True Guru.                                                                                 

ฉันขอนอ้มถวายปราชญท์ีแ่ทจ้รงิชัว่นรัินดร ์
 

ਸਰੀ ਗੁਰਦਵ ਨਭਹ ॥੧॥ 

saree gurdayv-ay namah. ||1|| 

I bow to the Great, Divine Guru.                                                                                           

ขอนอ้มถวายมหาปราชญผ์ูย้ ิง่ใหญ ่
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ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อซัหท์าปีด:ี 
 

ਤਸਭਰਉ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਸੁਖੁ ਾਵਉ ॥ 

simra-o simar simar sukh paava-o. 
I remember God with loving devotion and by remembering Him at all the time, I 

experience eternal bliss,                                                                                           

ฉันระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักความภักดแีละโดยการระลกึถงึพระองคต์ลอดเวลาฉันสมัผัสกบั
ความสขุชัว่นรัินดร ์

 

ਕਤਲ ਕਲਸ ਤਨ ਭਾਤਹ ਤਭਟਾਵਉ ॥ 

kal kalays tan maahi mitaava-o. 
and dispel all worries and anguish that from my mind                                                      

และปัดเป่าความกงัวลและความปวดรา้วทัง้หมดนัน้ออกไปจากจติใจของฉัน 
 

ਤਸਭਰਉ ਜਾਸੁ ਤਫਸੁੁੰ ਬਰ ਕ ॥                                                                                                                                                 

simra-o jaas bisumbhar aikai.                                                                                                                              
I contemplate on the One who preserves the universe.                                                       

ฉันครุน่คดิถงึผูท้ีรั่กษาจักรวาล 

 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕ ॥ 

naam japat agnat anaykai. 
Countless people  remember Him                                                                                                 

ผูค้นนับไมถ่ว้นระลกึถงึพระองค ์
 

ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ ਸੁਧਾਖ੍੍ਰ ॥ 

bayd puraan simrit suDhaakh-yar. 
The Vedas, the Puranas and the Smritis, the purest of utterances,                                   

พระเวท ปรูานัสและสมริติสิ ซึง่เป็นค าพดูทีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุ 
 

ਕੀਨੇ ਰਾਭ ਨਾਭ ਇਕ ਆਖ੍੍ਰ ॥ 

keenay raam naam ik aakh-yar. 
have recognized the One, the Name of God to be the most sacred.                                                  

ไดรั้บการยอมรับวา่หนึง่นามของพระเจา้เป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ดุ 
 
 



11 
 

ਤਕਨਕਾ ਕ ਤਜਸੁ ਜੀਅ ਫਸਾਵ ॥ ਤਾ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵ ॥ 

kinkaa ayk jis jee-a basaavai. taa kee mahimaa ganee na aavai.                                                      
That person‟s glory cannot be described in whose heart, God instills even an iota of Naam.                                                                                                                  

ความรุง่โรจนข์องบคุคลนัน้ไมส่ามารถอธบิายไดใ้นหัวใจของผูใ้ดพระเจา้ทรงปลกูฝังแมแ้ตไ่อโ
อตาของนาอมั 

 

ਕਾਂਖੀ ਕ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੁੰ ਤਗ ਭਤਹ ਉਧਾਰ ॥੧॥ 

kaaNkhee aikai daras tuhaaro. naanak un sang mohi uDhaaro. ||1|| 

Nanak says, O‟ God, save me along with those who yearn to experience your holy 
presence.                                                                                                                            

นานักกลา่ววา่โอพระเจา้ชว่ยฉันพรอ้มกบัผูท้ีป่รารถนาจะสมัผัสกบัการประทับอนัศกัดิส์ทิธิข์องคุ
ณ 
 

ਸੁਖਭਨੀ ਸੁਖ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਬ ਨਾਭੁ ॥ 

sukhmanee sukh amrit parabh naam. 
The ambrosial Name of God is the crown jewel (the essence) of all peace and bliss,                                                                                                                      

ชือ่อนัเลศิของพระเจา้คอืมงกฎุเพชร (แกน่แท ้)ของความสงบสขุและความสขุ 
 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭ ॥ ਰਹਾਉ ॥                                                                                                                           

bhagat janaa kai man bisraam. Rahaa-o.                                                                                                                  
and this nectar- Name of God resides in the hearts of His true devotees. ll pause ll 

และน ้าทพิยน์ี ้ - พระนามของพระเจา้อาศยัอยูใ่นหวัใจของผูศ้รัทธาทีแ่ทจ้รงิของพระองค์ ll 
หยดุชัว่คราว 

 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਗਰਤਬ ਨ ਫਸ ॥ 

parabh kai simran garabh na basai. 
By remembering God, one is freed from cycle of birth and death.                                                           

โดยการระลกึถงึพระเจา้เราจะไดรั้บการปลดปลอ่ยจากวัฏจักรแหง่การเกดิและการตาย 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦੂਖੁ ਜਭੁ ਨਸ ॥ 

parabh kai simran dookh jam nasai. 
By remembering God, the fear of demon goes away.                                                            

เมือ่ระลกึถงึพระเจา้ ความกลัวปีศาจก็หายไป 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਾਲੁ ਰਹਰ ॥ 

parabh kai simran kaal parharai. 
By remembering God, the fear of death vanishes.                                                                

เมือ่ระลกึถงึพระเจา้ความกลัวความตายจะหายไป 
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦੁਸਭਨੁ ਟਰ ॥ 

parabh kai simran dusman tarai. 
Remembering God, one's vices are eradicated                                                           

การระลกึถงึพระเจา้ความชัว่รา้ยของคน ๆ หนึง่จะถกูก าจัด 
 

ਰਬ ਤਸਭਰਤ ਕਛੁ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ॥ 

parabh simrat kachh bighan na laagai. 
Remembering God, one meets no obstacles in life.                                                                    

การระลกึถงึพระเจา้ไมม่ใีครพบอปุสรรคในชวีติ 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਗ ॥ 

parabh kai simran an-din jaagai. 
By remembering God, one always remains alert from vices and worldly temptations.                                                                                                

โดยการระลกึถงึพระเจา้เรามักจะตืน่ตัวจากความชัว่รา้ยและการลอ่ลวงทาง 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਬਉ ਨ ਤਫਆ ॥ 

parabh kai simran bha-o na bi-aapai. 
Remembering God, one is not overpowered by fear.                                                        

การระลกึถงึพระเจา้ไมม่ใีครเอาชนะความกลัวได ้
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦੁਖੁ ਨ ਸੁੰ ਤਾ ॥ 

parabh kai simran dukh na santaapai. 
Remembering God, one does not suffer sorrow.                                                                     

การระลกึถงึพระเจา้ไมม่ใีครทนทกุข ์
 

ਰਬ ਕਾ ਤਸਭਰਨੁ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥                                                                                                                               

 parabh kaa simran saaDh kai sang.                                                                                                                       
The meditative remembrance of God prevails in the Company of the Holy.                                  

การระลกึถงึพระเจา้อยา่งมสีมาธมิชียัใน บรษัิท ของพระผูบ้รสิทุธิ ์
 

ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੁੰ ਤਗ ॥੨॥ 

sarab niDhaan naanak har rang. ||2|| 

O‟ Nanak, all treasures of the world are in the Love of God. ||2||                                                                     

โออานัก สมบตัทิัง้หมดของโลกอยูใ่นความรักของพระเจา้ || 2 || 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਉ ਤਨਤਧ ॥ 

parabh kai simran riDh siDh na-o niDh. 
In the remembrance of God are the miraculous powers and all the nine treasures   of the 

world.                                                                                                                  

ในการร าลกึถงึพระเจา้มอี านาจอศัจรรยแ์ละสมบตัทิัง้เกา้ของโลก 
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਤੁ ਫੁਤਧ ॥ 

parabh kai simran gi-aan Dhi-aan tat buDh. 
In the remembrance of God are knowledge, meditation and the essence of wisdom.                                                                                                                   

ในการระลกึถงึพระเจา้คอืความรูส้มาธแิละแกน่แทข้องปัญญา 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਜ ਤ ੂਜਾ ॥ 

parabh kai simran jap tap poojaa. 
In the remembrance of God are chanting, intense meditation and devotional worship.                                                                                                                        

ในการร าลกึถงึพระเจา้คอืการสวดมนตก์ารท าสมาธอิยา่งเขม้ขน้และการสกัการะบชูา 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਫਨਸ ਦੂਜਾ ॥ 

parabh kai simran binsai doojaa. 
In the remembrance of God, duality vanishes.                                                                  

ในการร าลกึถงึพระเจา้ความเป็นคูจ่ะหายไป 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran tirath isnaanee. 
In the remembrance of God are purifying baths at sacred shrines of pilgrimage.  

ในการร าลกึถงึพระเจา้คอืการอาบน ้าใหบ้รสิทุธิท์ีศ่าลเจา้ศกัดิส์ทิธิแ์หง่การแสวงบญุ 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦਰਗਹ ਭਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran dargeh maanee. 
In the remembrance of God, one attains honor in the Court of the God.                           

ในการร าลกึถงึพระเจา้ผูห้นึง่ไดรั้บเกยีรตใินศาลของพระเจา้ 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਹਇ ਸੁ ਬਲਾ ॥ 

parabh kai simran ho-ay so bhalaa. 
In the remembrance of God, one accepts His will to be good for all.                                          

ในการร าลกึถงึพระเจา้เรายอมรับพระประสงคข์องพระองคท์ีจ่ะดตีอ่ทกุคน 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸੁਪਲ ਪਲਾ ॥ 

parabh kai simran sufal falaa. 
By remembering God, one one succeeds in achieving the supreme goal of life.                                 

โดยการระลกึถงึพระเจา้ผูห้นึง่จะประสบความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายสงูสดุของชวีติ 
 

ਸ ਤਸਭਰਤਹ ਤਜਨ ਆਤ ਤਸਭਰਾ ॥ 

say simrahi jin aap simraa-ay. 
They alone remember Him in meditation, whom He inspires to do so.                              

พวกเขาจ าพระองคใ์นการท าสมาธคินเดยีวซึง่พระองคท์รงดลใจใหท้ าเชน่นัน้ 
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ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਲਾਗਉ ਾ ॥੩॥ 

naanak taa kai laaga-o paa-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, I humbly bow to those who remember God ||3||                                                         

O ‟Nanak ฉันขอค านับผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้อยา่งนอบนอ้ม || 3 || 
 

ਰਬ ਕਾ ਤਸਭਰਨੁ ਸਬ ਤ ਊਚਾ ॥ 

parabh kaa simran sabh tay oochaa. 
The remembrance of God is the highest of all the deeds.                                                         

การระลกึถงึพระเจา้เป็นสิง่สงูสดุของการกระท าทัง้หมด 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਉਧਰ ਭੂਚਾ ॥ 

parabh kai simran uDhray moochaa. 
By the remembrance of God, many are saved from the vices.                                                  

โดยการระลกึถงึพระเจา้หลายคนไดรั้บความรอดจากความชัว่รา้ย 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਫੁਝ ॥ 

parabh kai simran tarisnaa bujhai. 
By remembering God, the yearning for Maya is eliminated.                                                          

โดยการระลกึถงึพระเจา้ความโหยหามายาจะถกูก าจัดไป 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਸੁਝ ॥ 

parabh kai simran sabh kichh sujhai. 
In the remembrance of God, one understands everything about Maya.                               

ในการระลกึถงึพระเจา้เราเขา้ใจทกุอยา่งเกีย่วกบัมายา 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਨਾਹੀ ਜਭ ਤਰਾਸਾ ॥ 

parabh kai simran naahee jam taraasaa. 
In the remembrance of God, there is no fear of death.                                                       

ในการร าลกึถงึพระเจา้ไมม่คีวามกลัวตอ่ความตาย 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ੂਰਨ ਆਸਾ ॥ 

parabh kai simran pooran aasaa. 
In the remembrance of God, all desires are fulfilled.                                                        

ในการร าลกึถงึพระเจา้ความปรารถนาทัง้หมดจะส าเร็จ 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਭਨ ਕੀ ਭਲੁ ਜਾਇ ॥ 

parabh kai simran man kee mal jaa-ay. 
In the remembrance of God, the filth of vices is removed from the mind.                                         

ในการร าลกึถงึพระเจา้ความสกปรกแหง่ความชัว่รา้ยจะถกูขจัดออกไปจากจติใจ 
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ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਭਾਤਹ ਸਭਾਇ ॥ 

amrit naam rid maahi samaa-ay. 
The Ambrosial Naam, dwells in the heart of the mortal.                                                                

นาอมัอนัโอชา อาศยัอยูใ่นหวัใจของมนุษย ์
 

ਰਬ ਜੀ ਫਸਤਹ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥ 

parabh jee baseh saaDh kee rasnaa. 
The devotees always recite God‟s Name.                                                                       

ผูท้ีช่ ืน่ชอบมักจะทอ่งพระนามพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਤਨ ਦਸਨਾ ॥੪॥ 

naanak jan kaa daasan dasnaa. ||4|| 

O‟ Nanak, I am the servant of Your devotee‟s servant. ||4||                                                            

โอนานักขา้เป็นทาสรับใชข้องเจา้ || 4 || 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਧਨਵੁੰਤ ॥ 

parabh ka-o simrahi say Dhanvantay. 
Those who remember God with love and devotion are spiritually wealthy.                                         

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักดมีคีวามมั่งคัง่ทางวญิญาณ 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਤਤਵੁੰਤ ॥ 

parabh ka-o simrahi say pativantay. 
Those who remember God with love and devotion are honorable.                                      

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักดนัีน้มเีกยีรต ิ
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਜਨ ਰਵਾਨ ॥ 

parabh ka-o simrahi say jan parvaan. 
Those who remember God with love and devotion are accepted in God‟s court.                                 

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักดไีดรั้บการยอมรับในศาลของพระเจา้ 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ੁਰਖ ਰਧਾਨ ॥ 

parabh ka-o simrahi say purakh parDhaan. 
Those who lovingly remember God are the most distinguished ones.                                      

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักเป็นบคุคลทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਸ ਫਭੁਹਤਾਜ ॥ 

parabh ka-o simrahi se baymuhtaajay. 
Those who lovingly remember God with devotion do not depend on others.                                     

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักดว้ยความจงรักภักดไีมพ่ึง่พาผูอ้ืน่ 
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ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਸ ਸਰਫ ਕ ਰਾਜ ॥ 

parabh ka-o simrahi se sarab kay raajay. 
Those who remember God with love and devotion are spiritually superior.                          

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักดเีหนอืกวา่ฝ่ายวญิญาณ 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi say sukhvaasee. 
Those who remember God with love and devotion dwell in peace.                                          

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักดจีะอยูอ่ยา่งสนัต ิ
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸਦਾ ਅਤਫਨਾਸੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi sadaa abhinaasee. 
Those who remember God with love and devotion are freed from cycles of birth and 

death.                                                                                                                                                      

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักดจีะไดรั้บการปลดปลอ่ยจากวัฏจักรแหง่การเ
กดิและการตาย 

 

ਤਸਭਰਨ ਤ ਲਾਗ ਤਜਨ ਆਤ ਦਇਆਲਾ ॥ 

simran tay laagay jin aap da-i-aalaa. 
Only those who are blessed by the merciful God Himself get on the Path of remembering 

Him.                                                                                               

เฉพาะผูท้ีไ่ดรั้บพรจากพระเจา้ผูท้รงเมตตาเทา่นัน้ทีจ่ะไดอ้ยูบ่นเสน้ทางแหง่การระลกึถงึพระอง
ค ์
 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਭੁੰਗ ਰਵਾਲਾ ॥੫॥ 

naanak jan kee mangai ravaalaa. ||5|| 

O‟ Nanak, only a fortunate one begs for the company of such individuals. ||5||                                                                                                                    

โอนานัก มเีพยีงผูโ้ชคดเีทา่นัน้ทีข่อรอ้งให ้บรษัิท ของบคุคลดงักลา่ว || 5 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਰਉਕਾਰੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi say par-upkaaree. 
Those who remember God with love and devotion become benevolent to others. 

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักดจีะมเีมตตากรณุาตอ่ผูอ้ืน่ 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰੀ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin sad balihaaree. 
I dedicate my life forever to those who remember God with love and devotion.   

ฉันอทุศิชวีติตลอดไปเพือ่ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เท 
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ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਭੁਖ ਸੁਹਾਵ ॥ 

parabh ka-o simrahi say mukh suhaavay. 
Beauteous are the faces of those who remember God with love and devotion.                             

ความงามคอืใบหนา้ของผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักด ี
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਸੂਤਖ ਤਫਹਾਵ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin sookh bihaavai. 
Those who remember God with love and devotion live their life in peace.                          

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทด าเนนิชวีติอยา่งสนัต ิ
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਆਤਭੁ ਜੀਤਾ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin aatam jeetaa. 
Those who remember God with love and devotion conquer their mind.                              

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทพชิติจติใจของพวกเขา 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਾ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin nirmal reetaa. 
Those who remember God with love and devotion live a righteous way of life.                               

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักดดี าเนนิชวีติตามวถิชีวีติทีช่อบธรรม 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਅਨਦ ਘਨੇਰ ॥ 

parabh ka-o simrahi tin anad ghanayray. 
Those who remember God with love and devotion experience endless joys.                                   

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทจะพบกบัความสขุไมรู่จ้บ 
 

ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਫਸਤਹ ਹਤਰ ਨੇਰ ॥ 

parabh ka-o simrahi baseh har nayray. 
Those who remember God with love and devotion live in the presence of God.        

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักดอียูต่อ่หนา้พระเจา้ 
 

ਸੁੰਤ ਤਕਰਾ ਤ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਤਗ ॥ 

sant kirpaa tay an-din jaag. 
By the Grace of the Guru, they always remain alert to remember God.                        

โดยพระคณุของปราชญพ์วกเขายังคงตืน่ตวัทีจ่ะระลกึถงึพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਤਸਭਰਨੁ ੂਰ ਬਾਤਗ ॥੬॥ 

naanak simran poorai bhaag. ||6|| 

O‟ Nanak, the gift of meditation is obtained only by perfect destiny. ||6||                           

O ‟Nanak ของขวัญแหง่การท าสมาธจิะไดรั้บจากโชคชะตาทีส่มบรูณ์แบบเทา่นัน้ || 6 || 
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਾਰਜ ੂਰ ॥ 

parabh kai simran kaaraj pooray. 
Remembering God, one's tasks are accomplished.                                                                 

การระลกึถงึพระเจา้งานของเราส าเร็จลลุว่ง 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਫਹੁ ਨ ਝੂਰ ॥ 

parabh kai simran kabahu na jhooray. 
By lovingly remembering God, one never grieves.                                                                    

โดยการระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักเราจะไมเ่สยีใจ 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਫਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran har gun baanee. 
By remembering God with love and devotion, one utters the virtues of God.                                  

โดยการระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทผูห้นึง่กลา่วถงึคณุงามความดขีองพระเจา้ 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸਹਤਜ ਸਭਾਨੀ ॥ 

parabh kai simran sahj samaanee. 
Remembering God, one is absorbed into the state of intuitive poise.                                

การระลกึถงึพระเจา้ผูห้นึง่ถกูดดูซมึเขา้สูส่ภาวะแหง่ความสขุมุ 
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥ 

parabh kai simran nihchal aasan. 
By remembering God with love and devotion, one‟s mind doesn‟t waiver.                                     

โดยการระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทจติใจของเราจะไมย่อมแพ ้
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਭਲ ਤਫਗਾਸਨੁ ॥ 

parabh kai simran kamal bigaasan. 
By lovingly remembering God, one feels delighted.                                                               

โดยการระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักเรารูส้กึยนิด ี
 

ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ ॥ 

parabh kai simran anhad jhunkaar. 
Remembering God, divine melody keeps playing in one‟s mind continuously.                   

การระลกึถงึพระเจา้ทว่งท านองของพระเจา้ยังคงเลน่อยูใ่นใจของคน ๆ หนึง่อยา่งตอ่เนือ่ง 
 

ਸੁਖੁ ਰਬ ਤਸਭਰਨ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਰ ॥ 

sukh parabh simran kaa ant na paar. 
There is endless peace that ensues by remembering God.                                                                     

มคีวามสงบสขุไมรู่จ้บทีเ่กดิขึน้โดยการระลกึถงึพระเจา้ 
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ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਜਨ ਤਜਨ ਕਉ ਰਬ ਭਇਆ ॥                                                                                                                  

simrahi say jan jin ka-o parabh ma-i-aa.                                                                                                             
They alone remember Him, upon whom God bestows His Grace.                                               

พวกเขาจ าพระองคเ์พยีงผูเ้ดยีวผูท้ีพ่ระเจา้ประทานพระคณุของพระองค ์
 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਇਆ ॥੭॥                                                                                                                           

naanak tin jan sarnee pa-i-aa. ||7||                                                                                                                

  O‟ Nanak, only a fortunate one seeks refuge of such devotees. ||7||                                                                  

โอนานัก มเีพยีงผูโ้ชคดเีทา่นัน้ทีแ่สวงหาทีห่ลบภัยของผูศ้รัทธาเชน่นี ้|| 7 || 
 

ਹਤਰ ਤਸਭਰਨੁ ਕਤਰ ਬਗਤ ਰਗਟਾ ॥ 

har simran kar bhagat pargataa-ay. 
By remembering God, the devotees become known in the world.                                         

โดยการระลกึถงึพระเจา้ผูท้ีช่ ืน่ชอบจะกลายเป็นทีรู่จั้กในโลก 
 

ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਲਤਗ ਫਦ ਉਾ ॥ 

har simran lag bayd upaa-ay. 
Remembering God, the Vedas were composed.                                                                

การระลกึถงึพระเจา้พระเวทไดถ้กูประกอบขึน้ 
 

ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਬ ਤਸਧ ਜਤੀ ਦਾਤ ॥ 

har simran bha-ay siDh jatee daatay. 
By remembering God, mortals became adepts, celibates and charitable.                                

โดยการระลกึถงึพระเจา้มนุษยจ์งึกลายเป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรยแ์ละมจีติกศุล 
 

ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੁੰ ਟ ਜਾਤ ॥ 

har simran neech chahu kunt jaatay. 
By remembering God, the lowly become known in all four directions.                              

โดยการระลกึถงึพระเจา้ผูต้ า่ตอ้ยจะกลายเป็นทีรู่จั้กในทัง้สีท่ศิทาง 
 

ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਧਾਰੀ ਸਬ ਧਰਨਾ ॥ 

har simran Dhaaree sabh Dharnaa. 
It is meditation on God, which has provided support to the entire earth.                                      

เป็นการท าสมาธเิพือ่พระเจา้ซึง่ใหก้ารสนับสนุนแกค่นทัง้โลก 
 

ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਹਤਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥ 

simar simar har kaaran karnaa. 
Therefore, O‟ mortal always remember the Creator of the World.                                             

ดงันัน้มนุษยโ์อมักจะระลกึถงึผูส้รา้งโลก 
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ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਕੀ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥ 

har simran kee-o sagal akaaraa. 
It is for the meditation that God created the entire universe.                                           

มไีวส้ าหรับการท าสมาธทิีพ่ระเจา้ทรงสรา้งจักรวาลทัง้หมด 
 

ਹਤਰ ਤਸਭਰਨ ਭਤਹ ਆਤ ਤਨਰੁੰਕਾਰਾ ॥ 

har simran meh aap nirankaaraa. 
The Formless God is in the place where He is remembered.                                                  

พระเจา้ทีไ่รร้ปูทรงสถติอยูใ่นสถานทีซ่ ึง่พระองคเ์ป็นทีจ่ดจ า 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਆਤ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

kar kirpaa jis aap bujhaa-i-aa. 
One who is blessed by His grace to realize the importance of remembering God, 

ผูท้ีไ่ดรั้บพรจากพระคณุของพระองคท์ีต่ระหนักถงึความส าคญัของการระลกึถงึพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਤਰ ਤਸਭਰਨੁ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥੮॥੧॥ 

naanak gurmukh har simran tin paa-i-aa. ||8||1|| 

O‟ Nanak, obtains the boon of God‟s meditation through Guru‟s Grace. ||8||1||                          

โออานัก ไดรั้บประโยชนจ์ากการท าสมาธขิองพระเจา้ผา่น Guru‟s Grace || 8 || 1 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਬੁੰਜਨਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥ 

deen darad dukh bhanjnaa ghat ghat naath anaath. 
O‟ Destroyer of the pain and woes of the poor, pervader in all hearts and the support of 

the supportless.                                                                                      

ผูท้ าลายความเจ็บปวดและความทกุขย์ากของผูย้ากไรแ้ผซ่า่นไปทั่วหวัใจและการสนับสนุนขอ
งผูไ้รท้ีพ่ ึง่ 

 

ਸਰਤਣ ਤੁਭ੍ਹਾਰੀ ਆਇ ਨਾਨਕ ਕ ਰਬ ਸਾਥ ॥੧॥ 

saran tumHaaree aa-i-o naanak kay parabh saath. ||1|| 

O „God, I (Nanak) have come to Your refuge, after having received guidance from the 
Guru. ||1||                                                                                                                        

ขา้ แตพ่ระเจา้ขา้ (นานัก )มาทีล่ีภ้ัยของพระองคห์ลังจากไดรั้บค าแนะน าจากครุแุลว้ || 1 || 
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ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อสัตาปาด ี
 

ਜਹ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸੁਤ ਭੀਤ ਨ ਬਾਈ ॥ 

jah maat pitaa sut meet na bhaa-ee. 
Where there is no mother, father, children, friends or siblings to help you.                               

ทีท่ีไ่มม่แีมพ่อ่ลกูเพือ่นหรอืพีน่อ้งคอยชว่ยเหลอืคณุ 
 

ਭਨ ਊਹਾ ਨਾਭੁ ਤਰ ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ ॥ 

man oohaa naam tayrai sang sahaa-ee. 
O‟ my mind, there, only God‟s Name, shall be with you as your help and support. 

โอจ้ติใจของฉันมเีพยีงชือ่ของพระเจา้เทา่นัน้ทีจ่ะอยูก่บัคณุในฐานะความชว่ยเหลอืและการสนั
บสนุนของคณุ 

 

ਜਹ ਭਹਾ ਬਇਆਨ ਦੂਤ ਜਭ ਦਲ ॥ 

jah mahaa bha-i-aan doot jam dalai. 
Where the  armies of dreadful demons try to crush you,                                                             

ทีซ่ ึง่กองทัพปีศาจทีน่่ากลัวพยายามทีจ่ะบดขยีค้ณุ 
 

ਤਹ ਕਵਲ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਤਰ ਚਲ ॥ 

tah kayval naam sang tayrai chalai. 
there, only the Naam shall go along with you.                                                                              

มเีพยีงนาอมัเทา่นัน้ทีจ่ะไปกบัคณุ 
 

ਜਹ ਭੁਸਕਲ ਹਵ ਅਤਤ ਬਾਰੀ ॥ 

jah muskal hovai at bhaaree. 
where you are in extremely difficult situation,                                                                     

ทีค่ณุอยูใ่นสถานการณ์ทีย่ากล าบากมาก 
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਤਖਨ ਭਾਤਹ ਉਧਾਰੀ ॥ 

har ko naam khin maahi uDhaaree. 
there God‟s Name shall rescue you in an instant.                                                              

ชือ่ของพระเจา้จะชว่ยคณุในทันท ี
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ਅਤਨਕ ੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰ ॥ 

anik punahcharan karat nahee tarai. 
By performing countless religious rituals, one is not saved from the sins.                                      

ดว้ยการประกอบพธิกีรรมทางศาสนานับไมถ่ว้นท าใหเ้ราไมร่อดจากบาป 
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਕਤਟ ਾ ਰਹਰ ॥ 

har ko naam kot paap parharai. 
The Name of God washes off millions of sins.                                                                          

พระนามของพระเจา้ลา้งบาปนับลา้น 
 

ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਭਨ ਭਰ ॥ 

gurmukh naam japahu man mayray. 
Therefore, O‟ my mind, meditate on God‟s Name with the Guru‟s Blessing,                                                

ดงันัน้โอใจของฉันจงใครค่รวญชือ่ของพระเจา้ดว้ยพรของครุ ุ
 

ਨਾਨਕ ਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥੧॥ 

naanak paavhu sookh ghanayray. ||1|| 

and, O‟ Nanak, you shall obtain countless joys. ||1||                                                                       

และโอนานักคณุจะไดรั้บความสขุมากมาย || 1 || 
 

ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ॥ 

sagal sarisat ko raajaa dukhee-aa. 
Even as a king of the entire world, one remains in distress.                                                     

แมใ้นฐานะกษัตรยิข์องโลกทัง้โลก แตก่็ยังคงอยูใ่นความทกุขย์าก 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਹਇ ਸੁਖੀਆ ॥ 

har kaa naam japat ho-ay sukhee-aa. 
But by meditating on God‟s Name, one obtains peace.                                                                           

แตด่ว้ยการใครค่รวญพระนามของพระเจา้ผูห้นึง่จะไดรั้บสนัตสิขุ 
 

ਲਾਖ ਕਰਰੀ ਫੁੰ ਧੁ ਨ ਰ ॥ 

laakh karoree banDh na parai. 
Even huge amounts of wealth does not end the desire for more.                                                 

แมแ้ตค่วามมั่งคัง่จ านวนมหาศาลก็ไมท่ าใหค้วามปรารถนาทีจ่ะมมีากขึน้สิน้สดุ 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਸਤਰ ॥ 

har kaa naam japat nistarai. 
By meditating on God‟s Name, one escapes from the intense desire for Maya.                                 

โดยการใครค่รวญชือ่ของพระเจา้ผูห้นึง่จะรอดพน้จากความปรารถนาอนัแรงกลา้ตอ่มายา 
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ਅਤਨਕ ਭਾਇਆ ਰੁੰਗ ਤਤਖ ਨ ਫੁਝਾਵ ॥ 

anik maa-i-aa rang tikh na bujhaavai. 
By remaining absorbed in the countless worldly pleasures, one‟s desire for more worldly 

possessions, is not quenched.                                                                               

โดยทีย่ังคงหมกมุน่อยูก่บัความสขุทางโลกนับไมถ่ว้นความปรารถนาทีจ่ะมทีรัพยส์นิทางโลกมา
กขึน้จะไมด่บัลง 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਆਘਾਵ ॥ 

har kaa naam japat aaghaavai. 
By remembering God with love and devotion, one is satiated from Maya.                                                               

โดยการระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักดเีราจะอิม่เอมจากมายา                                                                
 

ਤਜਹ ਭਾਰਤਗ ਇਹੁ ਜਾਤ ਇਕਲਾ ॥ 

jih maarag ih jaat ikaylaa. 
Upon the journey, which the soul must take alone,                                                            

ในการเดนิทางซึง่วญิญาณตอ้งอยูค่นเดยีว 
 

ਤਹ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਹਤ ਸੁਹਲਾ ॥ 

tah har naam sang hot suhaylaa. 
there, only God's Name is with the soul as a comforter.                                                                        

มเีพยีงพระนามของพระเจา้เทา่นัน้ทีอ่ยูก่บัจติวญิญาณในฐานะผูป้ลอบโยน 
 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਭਨ ਸਦਾ ਤਧਆਈ ॥ 

aisaa naam man sadaa Dhi-aa-ee-ai. 
O‟ my mind, meditate forever on such a Name.                                                                         

โอจติใจของฉันน่ังสมาธติลอดไปกบัชือ่ดังกลา่ว 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਭ ਗਤਤ ਾਈ ॥੨॥ 

naanak gurmukh param gat paa-ee-ai. ||2|| 

O‟ Nanak, the supreme spiritual state is obtained through the Guru‟s grace. ||2||                                                                                                                         

โอนานัก สภาพจติวญิญาณสงูสดุไดม้าจากพระคณุของครุ ุ|| 2 || 
 

ਛੂਟਤ ਨਹੀ ਕਤਟ ਲਖ ਫਾਹੀ ॥ 

chhootat nahee kot lakh baahee. 
Even with the support of millions of brothers, one can‟t save oneself from vices. 

แมจ้ะไดรั้บการสนับสนุนจากพีน่อ้งหลายลา้นคน 
แตก่็ไมส่ามารถชว่ยตนเองใหพ้น้จากความชัว่รา้ยได ้
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ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਹ ਾਤਰ ਰਾਹੀ ॥ 

naam japat tah paar paraahee. 
By meditating on Naam, one swims across the worldly-ocean of vices,                                                   

โดยการน่ังสมาธบิน Naam คนหนึง่วา่ยขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยทางโลก 
 

ਅਤਨਕ ਤਫਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੁੰਘਾਰ ॥ 

anik bighan jah aa-ay sanghaarai. 
Where countless misfortunes threaten to destroy you,                                                                          

ทีซ่ ึง่โชครา้ยนับไมถ่ว้นคกุคามท าลายคณุ 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ॥ 

har kaa naam tatkaal uDhaarai. 
There the Name of God shall rescues you in an instant.                                                               

พระนามของพระเจา้จะชว่ยคณุในทันท ี
 

ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਜਨਭ ਭਤਰ ਜਾਭ ॥ 

anik jon janmai mar jaam. 
Through countless incarnations, people are born and die.                                          

ผูค้นเกดิและตายผา่นชาตภิพนับไมถ่ว้น 
 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਾਵ ਤਫਸਰਾਭ ॥ 

naam japat paavai bisraam. 
But reciting God‟s Name, the soul rests in peace and becomes one with God.                              

แตก่ารทอ่งชือ่พระเจา้วญิญาณจะอยูใ่นความสงบและเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้ 
 

ਹਉ ਭਲਾ ਭਲੁ ਕਫਹੁ ਨ ਧਵ ॥ 

ha-o mailaa mal kabahu na Dhovai. 
The one soiled with filth of ego, can never washes off this filth .                        

คนทีส่กปรกดว้ยอตัตาไมส่ามารถลา้งสิง่สกปรกนีไ้ด ้
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਕਤਟ ਾ ਖਵ ॥ 

har kaa naam kot paap khovai. 
The Name of God erases millions of sins.                                                                      

พระนามของพระเจา้ลบบาปนับลา้น 
 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਭਨ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

aisaa naam japahu man rang. 
O‟ my mind, recite such a Name with love.                                                                    

โอจติใจของฉันทอ่งชือ่นัน้ดว้ยความรัก 
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ਨਾਨਕ ਾਈ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥੩॥ 

naanak paa-ee-ai saaDh kai sang. ||3|| 

O‟ Nanak, God‟s Name is realized in the Company of the Holy. ||3||                                                      

โอนานัก ชือ่ของพระเจา้ไดรั้บการยอมรับใน บรษัิท แหง่ความศักดิส์ทิธิ ์|| 3 || 
 

ਤਜਹ ਭਾਰਗ ਕ ਗਨੇ ਜਾਤਹ ਨ ਕਸਾ ॥ 

jih maarag kay ganay jaahi na kosaa. 
On that path of life‟s journey where the miles cannot be counted,                                                                  

บนเสน้ทางการเดนิทางของชวีติทีนั่บไมลไ์มไ่ด ้
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਊਹਾ ਸੁੰ ਤਗ ਤਸਾ ॥ 

har kaa naam oohaa sang tosaa. 
there the Name of the God is your sustenance.                                                                

พระนามของพระเจา้เป็นปัจจัยยงัชพีของคณุ 
 

ਤਜਹ ਡ ਭਹਾ ਅੁੰ ਧ ਗੁਫਾਰਾ ॥ 

jih paidai mahaa anDh gubaaraa. 
On the journey of life where there is total pitch-black darkness of ignorance,                                                

ในการเดนิทางของชวีติทีม่คีวามมดืมดิของความไมรู่ ้
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਉਜੀਆਰਾ ॥ 

har kaa naam sang ujee-aaraa. 
the Name of God is the Light with you.                                                                          

พระนามของพระเจา้เป็นแสงสวา่งใหค้ณุ 
 

ਜਹਾ ੁੰ ਤਥ ਤਰਾ ਕ ਨ ਤਸਞਾਨੂ ॥ 

jahaa panth tayraa ko na sinjaanoo. 
On that journey of life where no one knows you,                                                            

ในการเดนิทางของชวีติทีไ่มม่ใีครรูจั้กคณุ 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਹ ਨਾਤਲ ਛਾਨੂ ॥ 

har kaa naam tah naal pachhaanoo. 
there God‟s Name is your true friend.                                                                            

พระนามพระเจา้ คอืเพือ่นแทข้องคณุ 
 

ਜਹ ਭਹਾ ਬਇਆਨ ਤਤਤ ਫਹੁ ਘਾਭ ॥ 

jah mahaa bha-i-aan tapat baho ghaam. 
Where (in the journy of life) there is terrible scorching heat of vices,                                                                

ที ่(ในการเดนิทางของชวีติ) มคีวามชัว่รา้ยแผดเผาอยา่งรนุแรง 
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ਤਹ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਤੁਭ ਊਤਰ ਛਾਭ ॥ 

tah har kay naam kee tum oopar chhaam. 
there, the Name of the God will provide you protection.                                                 

ทีน่ั่นพระนามของพระเจา้จะใหค้วามคุม้ครองแกค่ณุ 
 

ਜਹਾ ਤਤਰਖਾ ਭਨ ਤੁਝੁ ਆਕਰਖ ॥ 

jahaa tarikhaa man tujh aakrakhai. 
O‟ my mind, where the craving for worldly possessions torments you,                                        

โอจติใจของฉันทีซ่ ึง่ความอยากไดส้มบตัทิางโลกทรมานคณุ 
 

ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਫਰਖ ॥੪॥ 

tah naanak har har amrit barkhai. ||4||                                                                                                   

There, O‟ Nanak, God‟s Name acts like Nectar to control your desires. ||4||                                 

ทีน่ั่น โอนานัก พระนามพระเจา้ ท าหนา้ทีเ่หมอืนน ้าทพิยเ์พือ่ควบคมุความปรารถนาของคณุ || 
4 || 

 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਫਰਤਤਨ ਨਾਭੁ ॥ 

bhagat janaa kee bartan naam. 
For the devotee, God‟s Name is an article of daily use.                                                       

ส าหรับสาวก พระนามพระเจา้ เป็นบทความของใชใ้นชวีติประจ าวัน 
 

ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥ 

sant janaa kai man bisraam. 
God‟s Name dwells in the mind of the devotees.                                                                 

ชือ่ของพระเจา้สถติอยูใ่นใจของผูศ้รัทธา 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਦਾਸ ਕੀ ਟ ॥ 

har kaa naam daas kee ot. 
God‟s Name is the Support of His humble devotees.                                                                          

พระนามพระเจา้ คอืการสนับสนุนของสาวกผูต้ า่ตอ้ยของพระองค ์
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਉਧਰ ਜਨ ਕਤਟ ॥ 

har kai naam uDhray jan kot. 
Millions are saved from vices by remembering God‟s Name.                                                         

หลายลา้นคนไดรั้บการชว่ยเหลอืจากความชัว่รา้ยโดยการจดจ าชือ่ของพระเจา้ 
 

ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਰਤ ਸੁੰਤ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

har jas karat sant din raat. 
God‟s devotees recite His praises day and night,                                                            

สาวกของพระเจา้ทอ่งค าสรรเสรญิของพระองคท์ัง้กลางวันและกลางคนื 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਭਾਤਤ ॥ 

har har a-ukhaDh saaDh kamaat. 
and they acquire the medicine of Naam which cures the malady of self-conciet.                                                               

และพวกเขาไดรั้บยาของ Naam ซึง่ชว่ยรักษาอาการป่วยจากการผกูมัดตวัเอง 
 

ਹਤਰ ਜਨ ਕ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

har jan kai har naam niDhaan. 
God‟s Name is the real treasure of God's devotees.                                                               

พระนามพระเจา้ เป็นสมบตัทิีแ่ทจ้รงิของสาวกของพระเจา้ 
 

ਾਰਫਰਹਤਭ ਜਨ ਕੀਨ  ਦਾਨ ॥ 

paarbarahm jan keeno daan. 
The Supreme God has blessed His devotees with this gift of Naam.                                        

พระเจา้สงูสดุไดอ้วยพรผูท้ีช่ ืน่ชอบของพระองคด์ว้ยของขวัญจากนาอมั 
 

ਭਨ ਤਨ ਰੁੰ ਤਗ ਰਤ ਰੁੰਗ ਕ ॥ 

man tan rang ratay rang aikai. 
Mind and body are imbued with ecstasy in the Love of the One God.                                         

จติใจและรา่งกายตืน้ตนัใจในความรักของพระเจา้องคเ์ดยีว 
 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਕ ਤਫਰਤਤ ਤਫਫਕ ॥੫॥ 

naanak jan kai birat bibaykai. ||5|| 

O‟ Nanak, His devotees acquire the divine intellect to differentiate between right and 
wrong. ll5ll                                                                                                                    

โอนานัก 
ผูท้ีช่ ืน่ชอบของเขาไดรั้บสตปัิญญาอนัสงูสง่เพือ่แยกความแตกตา่งระหวา่งสิง่ทีถ่กูและผดิ ll5ll 

 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਉ ਭੁਕਤਤ ਜੁਗਤਤ ॥ 

har kaa naam jan ka-o mukat jugat. 
For his devotees, God‟s Name is the only way to freedom from the bonds of Maya.                                                                                                                   

ส าหรับสาวกของเขา พระนามพระเจา้ เป็นหนทางเดยีวทีจ่ะเป็นอสิระจากพันธนาการของมายา 
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਜਨ ਕਉ ਤਤਰਤਤ ਬੁਗਤਤ ॥ 

har kai naam jan ka-o taripat bhugat. 
To His devotees, God‟s Name provides contentment from Maya.                                                                                                                     

พระนามพระเจา้ มอบความพงึพอใจจากมายาใหก้บัสาวกของพระองค ์
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ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂ ਰੁੰਗੁ ॥ 

har kaa naam jan kaa roop rang. 
God‟s Name is the beauty and delight of His devotees.                                                     

God‟s Name คอืความงดงามและความพงึพอใจของผูศ้รัทธาของพระองค ์
 

ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜਤ ਕਫ ਰ ਨ ਬੁੰਗੁ ॥ 

har naam japat kab parai na bhang. 
By remembering God‟s Name, one never faces any obstacles in life.                                        

การจดจ าชือ่ของพระเจา้ท าใหเ้ราไมเ่คยเผชญิกบัอปุสรรคใด ๆ ในชวีติ 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

har kaa naam jan kee vadi-aa-ee. 
God‟s Name is the true glory of His devotees.                                                                    

พระนามพระเจา้ คอืสงา่ราศทีีแ่ทจ้รงิของผูท้ีช่ ืน่ชอบของพระองค ์
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਜਨ ਸਬਾ ਾਈ ॥ 

har kai naam jan sobhaa paa-ee. 
Through God‟s name His devotees receives honor.                                                           

ผูท้ีศ่รัทธาของพระองคไ์ดรั้บเกยีรตผิา่นพระนามของพระเจา้ 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਉ ਬਗ ਜਗ ॥ 

har kaa naam jan ka-o bhog jog. 
The enjoyment of Maya and yoga for His devotees lies in the God‟s Name.                                            

ความเพลดิเพลนิของมายาและโยคะส าหรับผูท้ีช่ ืน่ชอบของเขาอยูใ่นชือ่ของพระเจา้ 
 

ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜਤ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ਤਫਗੁ ॥ 

har naam japat kachh naahi bi-og. 
By meditating on God‟s Name, devotee never feels any pain and separation.            

โดยการใครค่รวญชือ่ของพระเจา้ผูศ้รัทธาจะไมรู่ส้กึเจ็บปวดและแยกจากกนั 
 

ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਹਤਰ ਨਾਭ ਕੀ ਸਵਾ ॥ 

jan raataa har naam kee sayvaa. 
His devotee always remains absorbed in His remembrance,                                                 

สาวกของเขายังคงหมกมุน่อยูก่บัการร าลกึถงึพระองค ์
 

ਨਾਨਕ ੂਜ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਵਾ ॥੬॥ 

naanak poojai har har dayvaa. ||6|| 

O‟ Nanak, devotee always worships the Omnipresent God.||6||                                 

โอนานัก สาวกมักจะบชูาพระเจา้อยูท่ั่วไปทกุหนทกุแหง่ || 6 || 
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕ ਭਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥ 

har har jan kai maal khajeenaa. 
For the devotee, God‟s Name is the treasure of wealth.                                                                

ส าหรับสาวก พระนามพระเจา้ คอืขมุทรัพยแ์หง่ความมั่งคัง่ 
 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਤ ਰਤਬ ਦੀਨਾ ॥ 

har Dhan jan ka-o aap parabh deenaa. 
God Himself has blessed His devotee this treasure of Naam.                                                 

พระเจา้เองไดอ้วยพรผูศ้รัทธาของพระองคส์มบตัแิหง่นาอมันี้ 
 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕ ਟ ਸਤਾਣੀ ॥ 

har har jan kai ot sataanee. 
God‟s name is the powerful support for His devotees.                                                              

ชือ่ของพระเจา้คอืการสนับสนุนทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรับผูท้ีช่ ืน่ชอบของพระองค ์
 

ਹਤਰ ਰਤਾਤ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 

har partaap jan avar na jaanee. 
By God‟s magnificence, the devotees do not seek any other support.                                      

โดยความงดงามของพระเจา้ผูท้ีช่ ืน่ชอบไมต่อ้งการการสนับสนุนอืน่ใด 
 

ਤਤ ਤਤ ਜਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਾਤ ॥ 

ot pot jan har ras raatay. 
Through and through, His devotees stay imbued with God's Love.                                      

สาวกของพระองคต์ืน้ตนัในความรักของพระเจา้ตลอดเวลา 
 

ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ਨਾਭ ਰਸ ਭਾਤ ॥ 

sunn samaaDh naam ras maatay. 
Completely absorbed in God‟s love, they enjoy total tranquility in meditation. 

พวกเขาซมึซบัในความรักของพระเจา้โดยสิน้เชงิพวกเขาเพลดิเพลนิกบัความเงยีบสงบในการ
ท าสมาธ ิ

 

ਆਠ ਹਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜ ॥ 

aath pahar jan har har japai. 
At all times the devotee recites God‟s Name.                                                                         

ผูศ้รัทธาทอ่ง พระนามพระเจา้ ตลอดเวลา 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਬਗਤੁ ਰਗਟ ਨਹੀ ਛ ॥ 

har kaa bhagat pargat nahee chhapai. 
God‟s devotee becomes known and respected; he does not remain hidden.                        

สาวกของพระเจา้กลายเป็นทีรู่จั้กและนับถอื เขาไมไ่ดซ้อ่นอยู ่
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ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਭੁਕਤਤ ਫਹੁ ਕਰ ॥ 

har kee bhagat mukat baho karay. 
Devotional worship of God, liberates many from vices.                                                         

การสกัการะบชูาพระเจา้ชว่ยปลดปลอ่ยคนจ านวนมากจากความชัว่รา้ย 
 

ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁੰ ਤਗ ਕਤ ਤਰ ॥੭॥ 

naanak jan sang kaytay taray. ||7|| 

O‟ Nanak, many others who stay in the company His devotees, swim across the world-
ocean of vices. ||7||                                                                                                                             

โอนานัก คนอืน่ ๆ อกีมากมายทีอ่ยูใ่น บรษัิท 
ลกูศษิยข์องเขาวา่ยน ้าขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยของโลก || 7 || 

 

ਾਰਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ॥ 

paarjaat ih har ko naam. 
The Name of God is like „Paarijat‟ (mythical Elysian Tree of miraculous powers).                                                                                                                        

พระนามของพระเจา้เปรยีบเสมอืน 'พาอารจัิต' (ตน้ไมเ้อลเิซยีนในต านานทีม่พีลังมหัศจรรย)์ 
 

ਕਾਭਧਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਭ ॥ 

kaamDhayn har har gun gaam. 
Singing God‟s praises is like the kaamdhen (mythical cow) that can grant all wishes.                                                                                                                           

การรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ก็เหมอืนกบัการรอ้งเพลงสรรเสรญิพระบารม ี(วัวในต านาน )
ทีส่ามารถตอบสนองความปรารถนาทัง้หมดได ้

 

ਸਬ ਤ ਊਤਭ ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ॥ 

sabh tay ootam har kee kathaa. 
Discourse on God‟s virtues is of greater importance than all other talks.                                        

การสนทนาเกีย่วกบัคณุธรรมของพระเจา้มคีวามส าคัญมากกวา่ค าพดูอืน่ ๆ ทัง้หมด 
 

ਨਾਭੁ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ॥ 

naam sunat darad dukh lathaa. 
Listening the Naam, pain and sorrow are removed.                                                              

เมือ่ฟัง นาอมั ความเจ็บปวดและความเศรา้โศกจะถกูลบออกไป 
 

ਨਾਭ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਸੁੰ ਤ ਤਰਦ ਵਸ ॥ 

naam kee mahimaa sant rid vasai. 
The Glory of the Naam dwells in the hearts of His Saints.                                                      

สงา่ราศขีองนาอมัสถติอยูใ่นใจของวสิทุธชินของพระองค ์
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ਸੁੰਤ ਰਤਾਤ ਦੁਰਤੁ ਸਬੁ ਨਸ ॥ 

sant partaap durat sabh nasai. 
By the blessings of His Saints, all sins are dispelled.                                                               

โดยพรของวสิทุธชินของพระองคบ์าปทัง้หมดจะถกูปัดเป่า 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ਵਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥ 

sant kaa sang vadbhaagee paa-ee-ai. 
The company of the Saints is obtained by great good fortune.                                                

กลุม่ของวสิทุธชินไดม้าโดยความโชคด ี
 

ਸੁੰਤ ਕੀ ਸਵਾ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ॥ 

sant kee sayvaa naam Dhi-aa-ee-ai. 
By following the Saint‟s (Guru‟s) teaching one maditates on Naam                                                                            

โดยท าตาม ค าสอนของวสิทุธชิน (ครุ)ุ สอน ใหต้ัง้สมาธใินนาอมั 
 

ਨਾਭ ਤੁਤਲ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹਇ ॥ 

naam tul kachh avar na ho-ay. 
There is nothing equal to the Naam.                                                                              

ไมม่สี ิง่ใดทัดเทยีมกบันา 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥੮॥੨॥ 

naanak gurmukh naam paavai jan ko-ay. ||8||2|| 

O‟ Nanak, rare are the one who receive Naam from the Guru. ||8||2||                                   

โอนานัก คนทีห่ายากคอืผูท้ีไ่ดรั้บนาอมัจากครุ ุ|| 8 || 2 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਫਹੁ ਸਾਸਤਰ ਫਹੁ ਤਸਤਭਰਤੀ ਖ ਸਰਫ ਢਢਤਲ ॥ 

baho saastar baho simritee paykhay sarab dhadhol. 
I have seen and searched many Shastras and Simritees (the holy books on faith, rituals 

and codes of conduct).                                                                                   

ฉันไดเ้ห็นและคน้หา ชาสตราสและซมิรติ ีจ านวนมาก 
(หนังสอืศกัดิส์ทิธิเ์กีย่วกบัความเชือ่พธิกีรรมและจรรยาบรรณ) 
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ੂਜਤਸ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਅਭਲ ॥੧॥ 

poojas naahee har haray naanak naam amol. ||1|| 

O‟ Nanak, the teachings in these holy books do not reach anywhere near the merit of 
meditating upon the priceless Name of God. ||1||                                                            

โอนานัก 
ค าสอนในหนังสอืศกัดิส์ทิธิเ์หลา่นีไ้ปไมถ่งึทีใ่ดก็ตามใกลบ้ญุของการน่ังสมาธติามพระนามอนั

ล ้าคา่ของพระเจา้ || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อสัชต์าปาต ี
 

ਜਾ ਤਾ ਤਗਆਨ ਸਤਬ ਤਧਆਨ ॥ 

jaap taap gi-aan sabh Dhi-aan. 
If one performs ritual recitations, undergoes penances, acquires spiritual knowledge and 

concentrates in all sorts of meditation,                                                       

ถา้คนหนึง่ท าพธิกีรรมทอ่งจ าไดรั้บความรูท้างวญิญาณและมสีมาธใินการท าสมาธทิุกประเภท 
 

ਖਟ ਸਾਸਤਰ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਤਖਆਨ ॥ 

khat saastar simrit vakhi-aan. 
gives sermons on six shastras and Smritis ( books of spiritual knowledge),                         

ใหค้ าเทศนาเกีย่วกบัหก ชาสตราสและซมรติสิ (หนังสอืความรูท้างวญิญาณ) 
 

ਜਗ ਅਤਬਆਸ ਕਰਭ ਧਰਭ ਤਕਤਰਆ ॥ 

jog abhi-aas karam Dharam kiri-aa. 
practices Yoga and righteous conduct;                                                                             

การฝึกโยคะและการประพฤตทิีถ่กูตอ้ง 
 

ਸਗਲ ਤਤਆਤਗ ਫਨ ਭਧ ਤਪਤਰਆ ॥ 

sagal ti-aag ban maDhay firi-aa. 
renunciates everything and wanders around in the wilderness;                                                      

เปลีย่นสภาพทกุอยา่งและเดนิไปรอบ ๆ ในถิน่ทรุกนัดาร 
 

ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ਕੀ ਫਹੁ ਜਤਨਾ ॥ 

anik parkaar kee-ay baho jatnaa. 
performs all sorts of efforts to please God,                                                                      

พยายามทกุอยา่งเพือ่ใหพ้ระเจา้พอพระทัย 
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ੁੁੰ ਨ ਦਾਨ ਹਭ ਫਹੁ ਰਤਨਾ ॥ 

punn daan homay baho ratnaa. 
donates to charities and performs havan (sacred fire) by burning lot of oil;                                      

บรจิาคใหก้บัองคก์รการกศุลและท าพธิบีชูา (ไฟศกัดิส์ทิธิ)์ โดยการเผาน ้ามันจ านวนมาก 
 

ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹਭ ਕਤਰ ਰਾਤੀ ॥ 

sareer kataa-ay homai kar raatee. 
gets the body cut into tiny pieces and burn them in the ceremonial fire,                                       

เอาศพมาหัน่เป็นชิน้เล็ก ๆ แลว้เผาในไฟพระราชพธิ ี
 

ਵਰਤ ਨੇਭ ਕਰ ਫਹੁ ਬਾਤੀ ॥ 

varat naym karai baho bhaatee. 
observes fasts and all kinds of rituals with strict routine,                                                         

ถอืศลีอดและพธิกีรรมทกุประเภทดว้ยกจิวัตรทีเ่ครง่ครัด 
 

ਨਹੀ ਤੁਤਲ ਰਾਭ ਨਾਭ ਫੀਚਾਰ ॥ 

nahee tul raam naam beechaar. 
all these are still not equal in merit to contemplation on God‟s Name,                                           

สิง่เหลา่นีย้ังไมเ่ทา่กบัการไตรต่รองในนามของพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜੀ ਇਕ ਫਾਰ ॥੧॥ 

naanak gurmukh naam japee-ai ik baar. ||1|| 

even if, O‟ Nanak, the Name of God, received through the Guru, is recited once with love 
and devotion.||1||                                                                                  

แมว้า่ โอนานัก 
ซึง่เป็นพระนามของพระเจา้ทีไ่ดรั้บผา่นทางครุจุะไดรั้บการอา่นครัง้เดยีวดว้ยความรักและความ

ทุม่เท || 1 || 
 

ਨਉ ਖੁੰਡ ਤਰਥਭੀ ਤਪਰ ਤਚਰੁ ਜੀਵ ॥ 

na-o khand parithmee firai chir jeevai. 
If one travels the entire world and lives a long life,                                                         

หากใครเดนิทางไปทั่วโลกและมชีวีติยนืยาว 
 

ਭਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤੀਸਰੁ ਥੀਵ ॥ 

mahaa udaas tapeesar theevai. 
totally detached from the world as a great ascetic,                                                              

แยกตวัออกจากโลกโดยสิน้เชงิในฐานะนักพรตผูย้ ิง่ใหญ ่
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ਅਗਤਨ ਭਾਤਹ ਹਭਤ ਰਾਨ ॥ 

agan maahi homat paraan. 
sacrifices his life in Sacred Fire,                                                                                       

สงัเวยชวีติในไฟศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਕਤਨਕ ਅਸਵ ਹਵਰ ਬੂਤਭ ਦਾਨ ॥ 

kanik asav haivar bhoom daan. 
gives away gold, horses, elephants and land in charity;                                                          

มอบทองค า มา้ ชา้งและทีด่นิเพือ่การกศุล 
 

ਤਨਉਲੀ ਕਰਭ ਕਰ ਫਹੁ ਆਸਨ ॥ 

ni-ulee karam karai baho aasan. 
practices techniques of inner cleansing and all sorts of Yogic postures;                                

ฝึกเทคนคิการท าความสะอาดภายในและทา่โยคะทกุประเภท 
 

ਜਨ ਭਾਰਗ ਸੁੰਜਭ ਅਤਤ ਸਾਧਨ ॥ 

jain maarag sanjam at saaDhan. 
adopts the self-mortifying ways of the Jains and great spiritual disciplines;                                           

ใชว้ธิกีารตายตวัของเชนสแ์ละวนัิยทางจติวญิญาณทีย่ ิง่ใหญ ่
 

ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਕਤਰ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵ ॥ 

nimakh nimakh kar sareer kataavai. 
gets his body cut piece by piece,                                                                                          

ท าใหร้า่งกายของเขาถกูตดัทลีะชิน้ 
 

ਤਉ ਬੀ ਹਉਭ ਭਲੁ ਨ ਜਾਵ ॥ 

ta-o bhee ha-umai mail na jaavai. 
even then,  the filth of ego shall not depart.                                                                            

ถงึกระนัน้ความสกปรกของอตัตาก็จะไมพ่รากไป 
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਸਭਸਤਰ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ 

har kay naam samsar kachh naahi. 
There is nothing that can equal the Name of God.                                                  

ไมม่สี ิง่ใดทีจ่ะทัดเทยีมพระนามของพระเจา้ได ้
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ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਤ ਗਤਤ ਾਤਹ ॥੨॥ 

naanak gurmukh naam japat gat paahi. ||2|| 

O‟ Nanak, Guru‟s followers obtain a supreme spiritual state by meditating on God‟s Name 
with love and devotion ||2||                                                                            

โอนานัก สาวกของ 
ครุไุดรั้บสถานะทางจติวญิญาณสงูสดุโดยการใครค่รวญพระนามของพระเจา้ดว้ยความรักและค

วามทุม่เท || 2 || 
 

ਭਨ ਕਾਭਨਾ ਤੀਰਥ ਦਹ ਛੁਟ ॥ 

man kaamnaa tirath dayh chhutai. 
Some people may desire to die at a sacred place;                                                      

บางคนอาจปรารถนาทีจ่ะตายในสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์
 

ਗਰਫੁ ਗੁਭਾਨੁ ਨ ਭਨ ਤ ਹੁਟ ॥ 

garab gumaan na man tay hutai. 
but even then, egotistical pride does not diminish from the mind.                                                              

แตถ่งึอยา่งนัน้ความหยิง่ผยองก็ไมไ่ดล้ดลงไปจากจติใจ 
 

ਸਚ ਕਰ ਤਦਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਤ ॥ 

soch karai dinas ar raat. 
One may practice cleansing baths at holy places day and night,                                                                         

คนหนึง่อาจฝึกอาบน ้าช าระลา้งสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ัง้กลางวันและกลางคนื 
 

ਭਨ ਕੀ ਭਲੁ ਨ ਤਨ ਤ ਜਾਤਤ ॥ 

man kee mail na tan tay jaat. 
but the filth of mind does not leave the body.                                                                     

แตค่วามสกปรกของจติใจไมไ่ดอ้อกจากรา่งกาย 
 

ਇਸੁ ਦਹੀ ਕਉ ਫਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ॥ 

is dayhee ka-o baho saaDhnaa karai. 
One may subject the body to all sorts of disciplines,                                                               

คนหนึง่อาจบงัคบัใหร้า่งกายตอ้งปฏบิตัติามสาขาวชิาทกุประเภท 
 

ਭਨ ਤ ਕਫਹੂ ਨ ਤਫਤਖਆ ਟਰ ॥ 

man tay kabhoo na bikhi-aa tarai. 
the evil passions do not depart from the mind. 

กเิลสทีช่ัว่รา้ยจะไมพ่รากไปจากจติใจ 
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ਜਤਲ ਧਵ ਫਹੁ ਦਹ ਅਨੀਤਤ ॥ 

jal Dhovai baho dayh aneet. 
One may wash this transitory body with loads of water,                                                          

อาจลา้งรา่งกายชัว่คราวนีด้ว้ยน ้าปรมิาณมาก 
 

ਸੁਧ ਕਹਾ ਹਇ ਕਾਚੀ ਬੀਤਤ ॥ 

suDh kahaa ho-ay kaachee bheet. 
but how can a wall of mud be washed clean?                                                                    

แตจ่ะลา้งก าแพงโคลนใหส้ะอาดไดอ้ยา่งไร? 
 

ਭਨ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਊਚ ॥ 

man har kay naam kee mahimaa ooch. 
O, my mind, greatest is the glory of God‟s Name.                                                                   

โอจติใจของฉันยิง่ใหญท่ีส่ดุคอืสงา่ราศขีองชือ่ของพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਉਧਰ ਤਤਤ ਫਹੁ ਭੂਚ ॥੩॥ 

naanak naam uDhray patit baho mooch. ||3|| 

O‟ Nanak, so many sinners get saved from vices by loving contemplation of Naam.||3||                                                                                                                          

โอนานัก คนบาปจ านวนมากไดรั้บความรอดจากความชัว่รา้ยโดยการใครค่รวญความรักของ 
นาอมั || 3 || 

 

ਫਹੁਤੁ ਤਸਆਣ ਜਭ ਕਾ ਬਉ ਤਫਆ ॥ 

bahut si-aanap jam kaa bha-o bi-aapai. 
By becoming extra clever, one is afflicted with fear of death,                                                      

เมือ่ฉลาดขึน้เป็นพเิศษคนเราก็กลัวความตาย 
 

ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਕਤਰ ਤਤਰਸਨ ਨਾ ਧਰਾ ॥ 

anik jatan kar tarisan naa Dharaapai. 
all kinds of clever efforts are futile to satisfy the worldly desires.                                   

ความพยายามอยา่งชาญฉลาดทกุประเภทนัน้ไรป้ระโยชนท์ีจ่ะตอบสนองความปรารถนาทางโล
ก 
 

ਬਖ ਅਨੇਕ ਅਗਤਨ ਨਹੀ ਫੁਝ ॥ 

bhaykh anayk agan nahee bujhai. 
Wearing various religious robes, does not extinguish the fire of worldly desires. 

สวมเสือ้คลมุศาสนาตา่งๆไมด่ับไฟแหง่ความปรารถนาทางโลก 
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ਕਤਟ ਉਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਤਸਝ ॥ 

kot upaav dargeh nahee sijhai. 
Making millions of such efforts does not help getting accepted in the God‟s court. 

การพยายามหลายลา้นครัง้ไมไ่ดช้ว่ยใหไ้ดรั้บการยอมรับในศาลของพระเจา้ 
 

ਛੂਟਤਸ ਨਾਹੀ ਊਬ ਇਆਤਲ ॥ 

chhootas naahee oobh pa-i-aal. 
With all such efforts, one is not released from the worldly attachments  even if one 

escapes to the skies or hides in the nether regions.                                                                      

ดว้ยความพยายามทัง้หมดนีเ้ราไมไ่ดรั้บการปลดปลอ่ยจากสิง่ทีแ่นบมาทางโลกแมว้า่จะมใีครห
นไีปอยูบ่นทอ้งฟ้าหรอืซอ่นตวัอยูใ่นดนิแดนใต ้

 

ਭਤਹ ਤਫਆਤਹ ਭਾਇਆ ਜਾਤਲ ॥ 

mohi bi-aapahi maa-i-aa jaal. 
Instead one keeps getting entangled in the web of emotional attachments and desires.                                                                                                                  

แตค่น ๆ หนึง่ยังคงตดิอยูใ่นโยงใยในการยดึตดิมาทางอารมณ์และความ 
 

ਅਵਰ ਕਰਤੂਤਤ ਸਗਲੀ ਜਭੁ ਡਾਨੈ ॥ 

avar kartoot saglee jam daanai. 
All other efforts are punished by the Messenger of Death,                                                     

ความพยายามอืน่ ๆ ทัง้หมดถกูลงโทษโดยผูส้ง่สารแหง่ความตาย 
 

ਗਤਵੁੰ ਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਤਲੁ ਨਹੀ ਭਾਨੈ ॥ 

govind bhajan bin til nahee maanai. 
Who accepts nothing else, but meditation on the Omniscient God.                                         

ใครไมย่อมรับสิง่อืน่ใดนอกจากการท าสมาธเิกีย่วกบัพระเจา้รอบรู ้
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥                                                                                                                                                

har kaa naam japat dukh jaa-ay.                                                                          
By meditating on God‟s Name with loving devotion, all sorrow is dispelled.                                                                                                       

ดว้ยการใครค่รวญพระนามของพระเจา้ดว้ยความรักความภักดคีวามโศกเศรา้ทัง้หมดจะถกูขจัดไ
ป 
 

ਨਾਨਕ ਫਲ ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ॥੪॥ 

naanak bolai sahj subhaa-ay. ||4|| 

Nanak say this intuitively.||4||                                                                           

นานักพดูอยา่งสงัหรณ์ใจ || 4 || 
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ਚਾਤਰ ਦਾਰਥ ਜ ਕ ਭਾਗ ॥ 

chaar padaarath jay ko maagai. 
If one wants the four cardinal blessings, (righteousness, worldly wealth, procreation and 

salvation).                                                                                            

หากใครตอ้งการพรส าคญัสีป่ระการ 
(ความชอบธรรมความมั่งคัง่ทางโลกการใหก้ าเนดิและความรอด) 

 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਵਾ ਲਾਗ ॥ 

saaDh janaa kee sayvaa laagai. 
he should follow the teachings of the Saints (Guru).                                                       

เขาควรปฏบิตัติามค าสอนของวสิทุธชิน (ครุ)ุ 
 

ਜ ਕ ਆੁਨਾ ਦੂਖੁ ਤਭਟਾਵ ॥ 

jay ko aapunaa dookh mitaavai. 
If one wishes to end his sorrows, 

หากใครปรารถนาทีจ่ะยตุคิวามโศกเศรา้ของเขา 
 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਸਦ ਗਾਵ ॥ 

har har naam ridai sad gaavai. 
then he should always remember (recite) God‟s Name in the heart.                                                

จากนัน้เขาควรจ า (ทอ่ง) พระนามพระเจา้ไวใ้นใจเสมอ 
 

ਜ ਕ ਅੁਨੀ ਸਬਾ ਲਰ ॥ 

jay ko apunee sobhaa lorai. 
If someone seeks glory in God‟s court,                                                                                    

หากมคีนแสวงหาความรุง่โรจนใ์นศาลของพระเจา้ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਇਹ ਹਉਭ ਛਰ ॥ 

saaDhsang ih ha-umai chhorai. 
then he should seek holy congregation and renounce his ego.                                                                   

จากนัน้เขาควรแสวงหาทีป่ระชมุศกัดิส์ทิธิแ์ละละทิง้อตัตาของเขา 
 

ਜ ਕ ਜਨਭ ਭਰਣ ਤ ਡਰ ॥ 

jay ko janam maran tay darai. 
If one dreads the cycle of birth and death,                                                                                        

หากผูใ้ดกลัววัฏจักรของการเกดิและการตาย 
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ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਰ ॥ 

saaDh janaa kee sarnee parai. 
then he should seek the refuge of the Holy.                                                                   

แลว้เขาควรจะแสวงหาทีล่ีภ้ัยขององคบ์รสิทุธิ ์
 

ਤਜਸੁ ਜਨ ਕਉ ਰਬ ਦਰਸ ਤਆਸਾ ॥ 

jis jan ka-o parabh daras pi-aasaa. 
The one who has longing to unite with God,                                                                                                    

คนทีป่รารถนาจะเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਸਾ ॥੫॥ 

naanak taa kai bal bal jaasaa. ||5|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life for that person. ||5||                                                                                               

โอนานัก ฉันอทุศิชวีติของฉันเพือ่คน ๆ นัน้ || 5 || 
 

ਸਗਲ ੁਰਖ ਭਤਹ ੁਰਖੁ ਰਧਾਨੁ ॥ 

sagal purakh meh purakh parDhaan. 
Among all persons, the supreme person is the one,                                                                

ในบรรดาบคุคลทัง้หมดบคุคลทีม่อี านาจสงูสดุคอืบคุคล 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਾ ਕਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

saaDhsang jaa kaa mitai abhimaan. 
whose egotistical pride departs in the Company of the holy.                                                 

ซึง่ความหยิง่ทะนงในตวัตนหายไปใน บรษัิท ของผูศ้กัดิส์ทิธิ ์
 

ਆਸ ਕਉ ਜ ਜਾਣ ਨੀਚਾ ॥ 

aapas ka-o jo jaanai neechaa. 
One who considers himself as lowly,                                                                               

คนทีค่ดิวา่ตวัเองต า่ตอ้ย 
 

ਸਊ ਗਨੀ ਸਬ ਤ ਊਚਾ ॥ 

so-oo ganee-ai sabh tay oochaa. 
should be accounted as the highest of all.                                                                            

ควรถอืเป็นจ านวนสงูสดุของทัง้หมด 
 

ਜਾ ਕਾ ਭਨੁ ਹਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 

jaa kaa man ho-ay sagal kee reenaa. 
One who is very humble in his mind,                                                                                          

คนทีม่คีวามคดิถอ่มตัวมาก 



40 
 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਤਤਨ ਘਤਟ ਘਤਟ ਚੀਨਾ ॥ 

har har naam tin ghat ghat cheenaa. 
has truly recognized Naam, the essence of God in every heart.                                                    

ไดรั้บการยอมรับอยา่งแทจ้รงิของ นาอมั ซึง่เป็นแกน่แทข้องพระเจา้ในทกุหวัใจ 
 

ਭਨ ਅੁਨੇ ਤ ਫੁਰਾ ਤਭਟਾਨਾ ॥ 

man apunay tay buraa mitaanaa. 
One who eradicates all evil from his own mind,                                                                         

ผูท้ีก่ าจัดความชัว่รา้ยทัง้หมดออกจากจติใจของเขาเอง 
 

ਖ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜਨਾ ॥ 

paykhai sagal sarisat saajnaa. 
looks upon all the world as his friend.                                                                                

มองโลกทัง้ใบเป็นเพือ่นของเขา 
 

ਸੂਖ ਦੂਖ ਜਨ ਸਭ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥ 

sookh dookh jan sam daristaytaa. 
One who looks upon pleasure and pain as one and the same,                                                  

คนทีม่องหาความสขุและความเจ็บปวดเป็นหนึง่เดยีวกนั 
 

ਨਾਨਕ ਾ ੁੁੰ ਨ ਨਹੀ ਲਾ ॥੬॥ 

naanak paap punn nahee laypaa. ||6|| 

O‟ Nanak, he rises above the thought of sin or virtue (always does good deeds).||6||                                                                                                                    

โอนานัก เขาอยูเ่หนือความคดิเรือ่งบาปหรอืคณุธรรม (ท าความดเีสมอ) || 6 || 
 

ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤਰ ਨਾਉ ॥ 

nirDhan ka-o Dhan tayro naa-o. 
To the poor devotee, Your Name is his wealth.                                                                                                   

ส าหรับผูศ้รัทธาทีย่ากจนชือ่ของคณุคอืความมั่งคัง่ของเขา 
 

ਤਨਥਾਵ ਕਉ ਨਾਉ ਤਰਾ ਥਾਉ ॥ 

nithaavay ka-o naa-o tayraa thaa-o. 
To the supportless devotee, Your Name is his support.                                                                      

ส าหรับผูศ้รัทธาทีไ่มไ่ดรั้บการสนับสนุนชือ่ของคณุคอืการสนับสนุนของเขา 
 

ਤਨਭਾਨੇ ਕਉ ਰਬ ਤਰ ਭਾਨੁ ॥ 

nimaanay ka-o parabh tayro maan. 
O‟ God, You are the honor of the honorless                                                            

โอพระเจา้คณุเป็นเกยีรตขิองผูไ้รเ้กยีรต ิ
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ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦਵਹੁ ਦਾਨੁ ॥ 

sagal ghataa ka-o dayvhu daan. 
To all the mortals, You are the Giver of gifts.                                                                             

ส าหรับมนุษยท์กุคนคณุคอืผูใ้หข้องขวัญ 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਭੀ ॥ 

karan karaavanhaar su-aamee. 
O‟ my master, You do and cause everything to be done.                                                                   

โอ เจา้นาย พระองคท์รงกระท าและท าใหท้กุอยา่งส าเร็จลลุว่ง 
 

ਸਗਲ ਘਟਾ ਕ ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ ॥ 

sagal ghataa kay antarjaamee. 
O‟ the knower of all the hearts,                                                                                         

โอผูรู้ใ้จทัง้หมด 
 

ਅਨੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਜਾਨਹੁ ਆ ॥ 

apnee gat mit jaanhu aapay. 
You alone know Your state and extent.                                                                             

คณุคนเดยีวทีรู่ส้ถานะและขอบเขตของคณุ 
 

ਆਨ ਸੁੰ ਤਗ ਆਤ ਰਬ ਰਾਤ ॥ 

aapan sang aap parabh raatay. 
O‟ God, You Your are immersed Yourself.                                                                      

โอพระเจา้คณุก าลังหมกมุน่อยูก่บัตวัเอง 
 

ਤੁਭ੍ਹਰੀ ਉਸਤਤਤ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ॥ 

tumHree ustat tum tay ho-ay. 
O‟ God,  only You know Your greatness.                                                                                       

โอพระเจา้มเีพยีงคณุเทา่นัน้ทีรู่ถ้งึความยิง่ใหญข่องคณุ 
 

ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਤਸ ਕਇ ॥੭॥ 

naanak avar na jaanas ko-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, no one else knows Your greatness. ||7||                                                                           

โอนานัก ไมม่ใีครรูถ้งึความยิง่ใหญข่องคณุ || 7 || 
 

ਸਰਫ ਧਰਭ ਭਤਹ ਸਰਸਟ ਧਰਭੁ ॥ 

sarab Dharam meh saraysat Dharam. 
Of all the faiths, the best Faith is,                                                                       

ศรัทธาทีด่ทีีส่ดุคอื 
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ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਰਭਲ ਕਰਭੁ ॥                                                                                                                                             

har ko naam jap nirmal karam.                                                                                                      
is to meditate on God‟s Name and performing immaculate deeds.                                      

คอืการใครค่รวญพระนามของพระเจา้และการกระท าทีไ่มม่ทีีต่ ิ
 

ਸਗਲ ਤਕਰਆ ਭਤਹ ਊਤਭ ਤਕਤਰਆ ॥ 

sagal kir-aa meh ootam kiri-aa. 
Of all religious rituals, the most sublime ritual,                                                                        

ในบรรดาพธิกีรรมทางศาสนาพธิกีรรมทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਦੁਰਭਤਤ ਭਲੁ ਤਹਤਰਆ ॥ 

saaDhsang durmat mal hiri-aa. 
is to erase the filth of evil thoughts in the Company of the Holy.                                                     

คอืการลบลา้งความคดิชัว่รา้ยใน บรษัิท ของพระผูบ้รสิทุธิ ์
 

ਸਗਲ ਉਦਭ ਭਤਹ ਉਦਭੁ ਬਲਾ ॥ 

sagal udam meh udam bhalaa. 
Of all efforts, the best effort,                                                                                          

จากความพยายามทัง้หมดความพยายามทีด่ทีีส่ดุ 
 

ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥ 

har kaa naam japahu jee-a sadaa. 
is to always recite the Name of God with love and passion.                                                 

คอืการทอ่งพระนามของพระเจา้ดว้ยความรักและความหลงใหล 
 

ਸਗਲ ਫਾਨੀ ਭਤਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਫਾਨੀ ॥ 

sagal baanee meh amrit baanee. 
Of all spoken words, the most ambrosial word,                                                                       

จากค าพดูทัง้หมดเป็นค าทีไ่พเราะทีส่ดุ 
 

ਹਤਰ ਕ ਜਸੁ ਸੁਤਨ ਰਸਨ ਫਖਾਨੀ ॥ 

har ko jas sun rasan bakhaanee. 
is to listen and utter God‟s praises.                                                                                           

คอืการฟังและเปลง่เสยีงสรรเสรญิพระเจา้ 
 

ਸਗਲ ਥਾਨ ਤ ਹੁ ਊਤਭ ਥਾਨੁ ॥ 

sagal thaan tay oh ootam thaan. 
Of all  places, the most sublime place,                                                                                    

จากทกุสถานทีเ่ป็นสถานทีท่ีป่ระเสรฐิทีส่ดุ 
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ਨਾਨਕ ਤਜਹ ਘਤਟ ਵਸ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥੮॥੩॥ 

naanak jih ghat vasai har naam. ||8||3|| 

O‟ Nanak, is that heart in which the Name of God dwells. ||8||3||                                  

โอนานัก คอืหวัใจทีพ่ระนามของพระเจา้สถติอยู ่|| 8 || 3 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਤਨਆ ਸ ਰਬੁ ਸਦਾ ਸਭਾਤਲ ॥ 

nirgunee-aar i-aani-aa so parabh sadaa samaal. 
O‟ virtueless, ignorant mortal, always remember God.                                                                

โอมนุษยท์ีไ่รค้ณุธรรมและไมส่นใจจงระลกึถงึพระเจา้เสมอ 
 

ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਤਸੁ ਚੀਤਤ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਤਨਫਹੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥ 

jin kee-aa tis cheet rakh naanak nibhee naal. ||1|| 

O‟ Nanak, cherish in your consciousness the One who created you, He alone shall be with 
you when you depart from this world. ||1||                                                        

 O ‟Nanak 
จงหวงแหนในจติส านกึของคณุผูส้รา้งคณุพระองคผ์ูเ้ดยีวจะอยูก่บัคณุเมือ่คณุจากโลกนีไ้ป || 1 

|| 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อสัหต์าปาด ี
 

ਰਭਈਆ ਕ ਗੁਨ ਚਤਤ ਰਾਨੀ ॥ 

rama-ee-aa kay gun chayt paraanee. 
O‟ mortal, remember the virtues of all-pervading God.                                                      

โอมนุษยพ์งึระลกึถงึคณุงามความดขีองพระเจา้ทีแ่ผซ่า่นไปทั่ว 
 

ਕਵਨ ਭੂਲ ਤ ਕਵਨ ਤਦਰਸਟਾਨੀ ॥ 

kavan mool tay kavan daristaanee. 
From what basic material (egg and sperm) He has created this beautiful body.                     

เขาสรา้งรา่งกายทีส่วยงามนีม้าจากวัสดพุืน้ฐานอะไร (ไขแ่ละอสจุ)ิ 
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ਤਜਤਨ ਤੂੁੰ  ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰ ਸੀਗਾਤਰਆ ॥ 

jin tooN saaj savaar seegaari-aa. 
He who fashioned, adorned and decorated you,                                                                             

ผูท้รงประดษิฐป์ระดับประดาและตกแตง่คณุ 
 

ਗਰਬ ਅਗਤਨ ਭਤਹ ਤਜਨਤਹ ਉਫਾਤਰਆ ॥ 

garabh agan meh jineh ubaari-aa. 
in the fire of the womb, He preserved you.                                                                             

ในไฟแหง่ครรภพ์ระองคท์รงรักษาคณุไว ้
 

ਫਾਰ ਤਫਵਸਥਾ ਤੁਝਤਹ ਤਆਰ ਦੂਧ ॥ 

baar bivasthaa tujheh pi-aarai dooDh. 
He made provision for your nourishment (milk) in the infancy.                                                         

พระองคท์รงจัดเตรยีมอาหาร (นม) ส าหรับคณุในวัยทารก 
 

ਬਤਰ ਜਫਨ ਬਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥ 

bhar joban bhojan sukh sooDh. 
In the height of youth, He gave you the sense of food and other comforts. 

ในวัยหนุ่มสาวพระองคใ์หค้วามรูส้กึถงึอาหารและความสะดวกสบายอืน่ ๆ แกค่ณุ 
 

ਤਫਰਤਧ ਬਇਆ ਊਤਰ ਸਾਕ ਸਨ ॥ 

biraDh bha-i-aa oopar saak sain. 
As you grew older, He provided you with family and friends to take care of you.  

เมือ่คณุโตขึน้พระองคท์รงจัดเตรยีมคณุใหม้คีรอบครัวและเพือ่นฝงูเพือ่ดแูลคณุ 
 

ਭੁਤਖ ਅਤਆਉ ਫਠ ਕਉ ਦਨ ॥ 

mukh api-aa-o baith ka-o dain. 
to feed you as you rest,                                                                                                                                            

เพือ่เลีย้งดคูณุในขณะทีค่ณุพักผอ่น 
 

ਇਹੁ ਤਨਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਫੂਝ ॥ 

ih nirgun gun kachhoo na boojhai. 
O‟ God, this virtueless person does not appreciate the value of any of Your favours done 

to him,                                                                                                                            

ขา้ แตพ่ระเจา้ผูไ้รค้ณุธรรมผูน้ีไ้มเ่ห็นคณุคา่ของความโปรดปรานใด ๆ ของพระองคท์ีท่ ากบัเขา 
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ਫਖਤਸ ਲਹੁ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝ ॥੧॥ 

bakhas layho ta-o naanak seejhai. ||1|| 

O‟ Nanak, If You bless him with forgiveness, only then he can succeed in achieving the 
Goal of human life. ||1||                                                                                  

โออานักหากคณุอวยพรเขาดว้ยการใหอ้ภัยเขาก็จะประสบความส าเร็จในการบรรลเุป้าหมายขอ
งชวีติมนุษย ์|| 1 || 

 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਧਰ ਊਤਰ ਸੁਤਖ ਫਸਤਹ ॥ 

jih parsaad Dhar oopar sukh baseh. 
By whose Grace, you dwell in comfort upon the earth.                                                                    

โดยพระคณุของใครคณุอาศยัอยูใ่นความสขุสบายบนโลก 
 

ਸੁਤ ਬਰਾਤ ਭੀਤ ਫਤਨਤਾ ਸੁੰ ਤਗ ਹਸਤਹ ॥ 

sut bharaat meet banitaa sang haseh. 
With your children, siblings, friends and spouse, you laugh and enjoy yourself. 

กบัลกู ๆ พีน่อ้งเพือ่นและคูส่มรสของคณุคณุหวัเราะและสนุกกบัตวัเอง 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ੀਵਤਹ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ॥ 

jih parsaad peeveh seetal jalaa. 
By Whose Grace, you enjoy this soothing cool water,                                                                   

คณุจะเพลดิเพลนิกบัน ้าเย็นทีผ่อ่นคลายนีท้ีเ่ป็นของใครกนัเลา่ 
 

ਸੁਖਦਾਈ ਵਨੁ ਾਵਕੁ ਅਭੁਲਾ ॥ 

sukh-daa-ee pavan paavak amulaa. 
along with priceless soothing air and fire.                                                                      

พรอ้มกบัอากาศและไฟอนัล ้าคา่ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਬਗਤਹ ਸਤਬ ਰਸਾ ॥                                                                                                                                          

jih parsaad bhogeh sabh rasaa.                                                                                     
By Whose Grace, you enjoy all sorts of pleasures,                                                                      

โดย พระพรของพระองค ์คณุจะเพลดิเพลนิกบัความสขุทกุประเภท 
 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਸੁੰ ਤਗ ਸਾਤਥ ਫਸਾ ॥ 

sagal samagree sang saath basaa. 
and are provided with all the necessities of life.                                                                      

และไดรั้บสิง่จ าเป็นทัง้หมดในชวีติ 
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ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ॥ 

deenay hasat paav karan naytar rasnaa. 
Who gave you hands, feet, ears, eyes and tongue,                                                                    

ใครใหม้อืเทา้หตูาและลิน้แกเ่จา้ 
 

ਤਤਸਤਹ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚਨਾ ॥ 

tiseh ti-aag avar sang rachnaa. 
yet, you forsake Him and attach yourself to others.                                                              

แตค่ณุละทิง้พระองคแ์ละยดึตดิกบัผูอ้ืน่ 
 

ਸ ਦਖ ਭੂੜ ਅੁੰ ਧ ਤਫਆ ॥ 

aisay dokh moorh anDh bi-aapay. 
Spiritually blind fools are in the grip of such sinful mistakes;                                            

คนโงท่ีต่าบอดทางวญิญาณตกอยูใ่นก ามอืของความผดิบาปเชน่นัน้ 
 

ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲਹੁ ਰਬ ਆ ॥੨॥ 

naanak kaadh layho parabh aapay. ||2|| 

O‟ God, save them from these sinful mistakes, prays Nanak.||2||                                                 

โอพระเจา้ชว่ยพวกเขาใหร้อดพน้จากความผดิพลาดทีผ่ดิพลาดเหลา่นี้อธษิฐาน Nanak || 2 
|| 
 

ਆਤਦ ਅੁੰ ਤਤ ਜ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 

aad ant jo raakhanhaar. 
The one who is our Protector from birth till death,                                                                                       

ผูท้ีเ่ป็นผูพ้ทิักษ์ของเราตัง้แตเ่กดิจนตาย 
 

ਤਤਸ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ਨ ਕਰ ਗਵਾਰੁ ॥ 

tis si-o pareet na karai gavaar. 
yet, the ignorant person does not love Him.                                                  

แตค่นโงไ่มรั่กพระองค ์
 

ਜਾ ਕੀ ਸਵਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਾਵ ॥                                                                                                                                                                

jaa kee sayvaa nav niDh paavai.                                                                                
Serving Whom by meditating on Naam is like the nine treasures of the world.                        

การรับใชผู้ใ้ดโดยการน่ังสมาธบินนาอมัเปรยีบเสมอืนขมุทรัพยท์ัง้เกา้ของโลก 
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ਤਾ ਤਸਉ ਭੂੜਾ ਭਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵ ॥ 

taa si-o moorhaa man nahee laavai. 
yet, the foolish person does not attune his minds to Him.                                               

แตค่นโงไ่มย่อมใหค้วามคดิของเขาเขา้ใกลพ้ระองค ์
 

ਜ ਠਾਕੁਰੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ॥ 

jo thaakur sad sadaa hajooray. 
That God who is always present within and around us,                                                                  

พระเจา้ผูท้รงสถติอยูภ่ายในและรอบตวัเราเสมอ 
 

ਤਾ ਕਉ ਅੁੰਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰ ॥ 

taa ka-o anDhaa jaanat dooray. 
the spiritually blind believes that He is far away.                                                              

คนตาบอดฝ่ายวญิญาณเชือ่วา่พระองคอ์ยูห่า่งไกล 
 

ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਾਵ ਦਰਗਹ ਭਾਨੁ ॥ 

jaa kee tahal paavai dargeh maan. 
In Whose service by meditation, one receives honor in God‟s court,                                                    

ในการรับใชโ้ดยการท าสมาธผิูห้นึง่จะไดรั้บเกยีรตใินศาลของพระเจา้ 
 

ਤਤਸਤਹ ਤਫਸਾਰ ਭੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥ 

tiseh bisaarai mugaDh ajaan. 
yet, the spiritually ignorant fool forgets Him.                                                              

แตค่นโงเ่ขลาฝ่ายวญิญาณก็ลมืพระองค ์
 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੁ ਬੂਲਨਹਾਰੁ ॥ 

sadaa sadaa ih bhoolanhaar. 
Forever and ever, this person makes mistakes;                                                                  

ตลอดไปและตลอดไปคน ๆ นีท้ าผดิ; 
 

ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਾਰੁ ॥੩॥ 

naanak raakhanhaar apaar. ||3|| 

O‟ Nanak, the infinite God is our Savior. ||3||                                                                       

โออานักพระเจา้ทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุคอืพระผูช้ว่ยใหร้อดของเรา || 3 || 
 

ਰਤਨੁ ਤਤਆਤਗ ਕਉਡੀ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚ ॥ 

ratan ti-aag ka-udee sang rachai. 
Forsaking the priceless Naam, one is engrossed with worldly wealth.                                 

การละทิง้ Naam ล ้าคา่คนหนึง่เต็มไปดว้ยความมั่งคัง่ทางโลก 
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ਸਾਚੁ ਛਤਡ ਝੂਠ ਸੁੰ ਤਗ ਭਚ ॥ 

saach chhod jhooth sang machai. 
He renounces Truth and embraces the falsehood.                                                                       

เขาละทิง้ความจรงิและยอมรับความเท็จ 
 

ਜ ਛਡਨਾ ਸੁ ਅਸਤਥਰੁ ਕਤਰ ਭਾਨੈ ॥ 

jo chhadnaa so asthir kar maanai. 
That thing which must ultimately be abandoned he believes it to be everlasting,                                                           

สิง่นัน้ซึง่ตอ้งละทิง้ไปในทีส่ดุเขาเชือ่วา่มันคงอยูเ่ป็นนติย ์
 

ਜ ਹਵਨੁ ਸ ਦੂਤਰ ਰਾਨੈ ॥ 

jo hovan so door paraanai. 
That (death) which is imminent, he believes to be far off.                                                

เขาเชือ่วา่ (ความตาย) ทีใ่กลเ้ขา้มานัน้อยูห่า่งไกล 
 

ਛਤਡ ਜਾਇ ਤਤਸ ਕਾ ਸਰਭੁ ਕਰ ॥ 

chhod jaa-ay tis kaa saram karai. 
He struggles for worldly wealth, which he must eventually leave behind.                                                     

เขาดิน้รนเพือ่ความมั่งคัง่ทางโลกซึง่ในทีส่ดุเขาก็ตอ้งละวาง 
 

ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ ਤਤਸੁ ਰਹਰ ॥ 

sang sahaa-ee tis parharai. 
He turns away from God, who is always with him.                                                                     

เขาหนัไปจากพระเจา้ทีอ่ยูเ่คยีงขา้งเขาเสมอ 
 

ਚੁੰਦਨ ਲੁ ਉਤਾਰ ਧਇ ॥ ਗਰਧਫ ਰੀਤਤ ਬਸਭ ਸੁੰ ਤਗ ਹਇ ॥ 

chandan layp utaarai Dho-ay. garDhab pareet bhasam sang ho-ay. 
He is being like a donkey,who even if anointed with sandal, would wash it off because it‟s 

love is with ashes only.                                                                        

เขาเป็นเหมอืนลาทีแ่มจ้ะไดรั้บการเจมิดว้ยรองเทา้แตะก็สามารถลา้งมันออกไดเ้พราะความรักเ
ป็นเพยีงขีเ้ถา้เทา่นัน้ 

 

ਅੁੰਧ ਕੂ ਭਤਹ ਤਤਤ ਤਫਕਰਾਲ ॥ 

anDh koop meh patit bikraal. 
He has fallen into the deep, dark pit of vices.                                                                      

เขาเป็นเหมอืนลาทีแ่มจ้ะไดรั้บการเจมิดว้ยรองเทา้แตะก็สามารถลา้งมันออกไดเ้พราะความรักเ
ป็นเพยีงขีเ้ถา้เทา่นัน้ 
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ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲਹੁ ਰਬ ਦਇਆਲ ॥੪॥ 

naanak kaadh layho parabh da-i-aal. ||4|| 

O‟ Nanak, pray and say, O‟ Merciful God, save him from drowning in the ocean of vices. 
||4||                                                                                                                           

โอนานักอธษิฐานและพดูวา่โอพระเจา้ผูเ้มตตาชว่ยเขาใหร้อดพน้จากการจมน ้าตายในมหาสมทุ
รแหง่ความชัว่รา้ย || 4 || 

 

ਕਰਤੂਤਤ ਸੂ ਕੀ ਭਾਨਸ ਜਾਤਤ ॥ 

kartoot pasoo kee maanas jaat. 
He belongs to the human species, but he acts like animals.                                                  

เขาเป็นเผา่พันธุม์นุษย ์แตเ่ขาท าตวัเหมอืนสตัว ์
 

ਲਕ ਚਾਰਾ ਕਰ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

lok pachaaraa karai din raat. 
Day and Night, he is busy showing off (his wealth and wisdom) to others.                              

ทัง้กลางวันและกลางคนืเขายุง่อยูก่บัการอวด (ความมั่งคัง่และภมูปัิญญาของเขา) ใหค้นอืน่รู ้
 

ਫਾਹਤਰ ਬਖ ਅੁੰਤਤਰ ਭਲੁ ਭਾਇਆ ॥ 

baahar bhaykh antar mal maa-i-aa. 
Outwardly, he wears religious robes, but within is the filth of Maya.                                                  

ภายนอกเขาสวมเสือ้คลมุทางศาสนา แตภ่ายในเป็นความสกปรกของมายา 
 

ਛਤਸ ਨਾਤਹ ਕਛੁ ਕਰ ਛਾਇਆ ॥ 

chhapas naahi kachh karai chhapaa-i-aa. 
He cannot conceal this, no matter how hard he tries.                                                              

เขาไมส่ามารถปกปิดสิง่นีไ้ดไ้มว่า่เขาจะพยายามแคไ่หนก็ตาม 
 

ਫਾਹਤਰ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥ 

baahar gi-aan Dhi-aan isnaan. 
Outwardly, he displays knowledge, meditation and purification,                                              

ภายนอกเขาแสดงความรูก้ารท าสมาธแิละการท าใหบ้รสิทุธิ ์
 

ਅੁੰਤਤਰ ਤਫਆ ਲਬੁ ਸੁਆਨੁ ॥ 

antar bi-aapai lobh su-aan. 
but within clings the dog-like greed.                                                                                 

แตภ่ายในยดึตดิกบัความโลภเหมอืนสนัุข 
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ਅੁੰਤਤਰ ਅਗਤਨ ਫਾਹਤਰ ਤਨੁ ਸੁਆਹ ॥                                                                                                                                   

antar agan baahar tan su-aah.                                                                                                                                       
The fire of desire rages within; but outwardly he applies ashes to the body.                  

(to appear as a Yogi who has renounced all worldly desires)                                                          

ไฟแหง่ความปรารถนาโหมกระหน ่าอยูภ่ายใน แตภ่ายนอกเขาใชข้ีเ้ถา้กบัรา่งกาย 
(ปรากฏเป็นโยคผีูล้ะทิง้ความปรารถนาทางโลกทัง้หมด) 

 

ਗਤਲ ਾਥਰ ਕਸ ਤਰ ਅਥਾਹ ॥ 

gal paathar kaisay tarai athaah. 
With load of worldly desires and sins like stones around the neck, how can one swim 

across the Unfathomable ocean of vices?                                                                           

ดว้ยความปรารถนาและบาปทางโลกมากมายเหมอืนกอ้นหนิรอบคอเราจะว่ายขา้มมหาสมทุรแ
หง่ความชัว่รา้ยทีไ่มอ่าจหยั่งรูไ้ดอ้ยา่งไร? 

 

ਜਾ ਕ ਅੁੰ ਤਤਰ ਫਸ ਰਬੁ ਆਤ ॥ 

jaa kai antar basai parabh aap. 
The one within whose heart God Himself dwells,                                                                            

คนทีพ่ระเจา้ทรงสถติอยูใ่นหวัใจ 
 

ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਸਹਤਜ ਸਭਾਤਤ ॥੫॥ 

naanak tay jan sahj samaat. ||5|| 

O‟ Nanak, that person intuitively gets imbued in the love of God. ||5||                                                        

โออานักบคุคลนัน้รูส้กึตืน้ตนัในความรักของพระเจา้โดยสญัชาตญาณ || 5 || 
 

ਸੁਤਨ ਅੁੰ ਧਾ ਕਸ ਭਾਰਗੁ ਾਵ ॥ 

sun anDhaa kaisay maarag paavai. 
Just by listening, how can the blind find the path?                                                                     

เพยีงแคฟั่งคนตาบอดจะคน้พบเสน้ทางไดอ้ยา่งไร? 
 

ਕਰੁ ਗਤਹ ਲਹੁ ਤੜ ਤਨਫਹਾਵ ॥ 

kar geh layho orh nibhaavai. 
If someone holds  his hand, then he can reach his destination.                                             

หากมใีครจับมอืเขาก็สามารถไปถงึจดุหมายได ้

 

ਕਹਾ ਫੁਝਾਰਤਤ ਫੂਝ ਡਰਾ ॥ 

kahaa bujhaarat boojhai doraa. 
How can a riddle be understood by the deaf?                                                                   

คนหหูนวกจะเขา้ใจปรศินาไดอ้ยา่งไร? 
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ਤਨਤਸ ਕਹੀ ਤਉ ਸਭਝ ਬਰਾ ॥ 

nis kahee-ai ta-o samjhai bhoraa. 
Say 'night', and he thinks you said 'day'.                                                                  

พดูวา่ 'กลางคนื' และเขาคดิวา่คณุพดูวา่ 'วัน' 
 

ਕਹਾ ਤਫਸਨਦ ਗਾਵ ਗੁੁੰ ਗ ॥ 

kahaa bisanpad gaavai gung. 
How can the mute sing the devotional Songs?                                                                                   

คนใบร้อ้งเพลงสกัการะบชูาไดอ้ยา่งไร? 
 

ਜਤਨ ਕਰ ਤਉ ਬੀ ਸੁਰ ਬੁੰਗ ॥ 

jatan karai ta-o bhee sur bhang. 
He may try, but his voice will fail him.                                                                                  

เขาอาจพยายาม แตเ่สยีงของเขาจะท าใหเ้ขาลม้เหลว 
 

ਕਹ ਤੁੰਗੁਲ ਰਫਤ ਰ ਬਵਨ ॥ 

kah pingul parbat par bhavan. 
How can the cripple climb up the mountain?                                                                         

คนพกิารจะปีนขึน้ภเูขาไดอ้ยา่งไร? 
 

ਨਹੀ ਹਤ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥ 

nahee hot oohaa us gavan. 
He simply cannot go there.                                                                                                

เขาไมส่ามารถไปทีน่ั่นได ้
 

ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਭ ਦੀਨੁ ਫਨਤੀ ਕਰ ॥ 

kartaar karunaa mai deen bayntee karai. 
O‟ creator, O‟ merciful God, Your humble servant prays.                                                                  

ผูส้รา้งโอพระเจา้ผูเ้มตตาขา้รับใชผู้ต้ า่ตอ้ยของคณุสวดออ้นวอน 
 

ਨਾਨਕ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਤਰ ॥੬॥ 

naanak tumree kirpaa tarai. ||6|| 

O‟ Nanak, only Your kindness can save a mortal from world-ocean of vices. (6)           

โอนานักความเมตตาของคณุเทา่นัน้ทีจ่ะชว่ยมนุษยจ์ากมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยได ้(6) 
 

ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵ ਨ ਚੀਤਤ ॥ 

sang sahaa-ee so aavai na cheet. 
God, who is always with him as support, the mortal does not remember Him,                                                                                                              

พระเจา้ผูท้รงอยูเ่คยีงขา้งเขาตลอดเวลาเพือ่เป็นก าลังใจมนุษยไ์มจ่ดจ าพระองค ์
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ਜ ਫਰਾਈ ਤਾ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ॥ 

jo bairaa-ee taa si-o pareet. 
instead, shows love to his enemy, Maya.                                                          

แสดงความรักตอ่ศตัรขูองเขาคอื มายา 
 

ਫਲੂਆ ਕ ਤਗਰਹ ਬੀਤਤਰ ਫਸ ॥ 

baloo-aa kay garih bheetar basai. 
The mortal lives in the body which is like a castle of sand, crumbling down.                        

มรรตยัมชีวีติอยูใ่นรา่งกายซึง่เหมอืนปราสาททรายทีพั่งทลายลง 
 

ਅਨਦ ਕਲ ਭਾਇਆ ਰੁੰ ਤਗ ਰਸ ॥ 

anad kayl maa-i-aa rang rasai. 
enjoys the games of worldly pleasures and the tastes of Maya.                                           

สนุกกบัเกมแหง่ความสขุทางโลกและรสนยิมของมายา 
 

ਤਦਰੜੁ ਕਤਰ ਭਾਨੈ ਭਨਤਹ ਰਤੀਤਤ ॥ 

darirh kar maanai maneh parteet. 
He strongly believes that his stay in this world and the worldly pleasures are all 

permanent.                                                                                                                

เขาเชือ่อยา่งยิง่วา่การทีเ่ขาอยูใ่นโลกนีแ้ละความสขุทางโลกนัน้ถาวร 
 

ਕਾਲੁ ਨ ਆਵ ਭੂੜ ਚੀਤਤ ॥ 

kaal na aavai moorhay cheet. 
The thought of death does not even come to the mind for the fool.                                              

ความคดิเรือ่งความตายไมไ่ดเ้ขา้มาในจติใจของคนโงด่ว้ยซ ้า 
 

ਫਰ ਤਫਰਧ ਕਾਭ ਕਰਧ ਭਹ ॥ 

bair biroDh kaam kroDh moh. 
Hate, conflict, lust, anger, emotional attachment,                                                               

ความเกลยีดชงัความขดัแยง้ตณัหาความโกรธความผกูพันทางอารมณ์ 
 

ਝੂਠ ਤਫਕਾਰ ਭਹਾ ਲਬ ਧਰਹ ॥ 

jhooth bikaar mahaa lobh Dharoh. 
falsehood, sins, immense greed and deceit:                                                                         

ความเท็จบาปความโลภและการหลอกลวงอนัยิง่ใหญ:่ 
 

ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਤ ਤਫਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਭ ॥ 

i-aahoo jugat bihaanay ka-ee janam. 
So many lifetimes are wasted in these ways.                                                                   

ชวีติจ านวนมากเสยีไปดว้ยวธิเีหลา่นี ้
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ਨਾਨਕ ਰਾਤਖ ਲਹੁ ਆਨ ਕਤਰ ਕਰਭ ॥੭॥ 

naanak raakh layho aapan kar karam. ||7|| 

O‟ God,  please, show mercy and protect him from these vices, prays Nanak.||7||                                          

ขา้ แตพ่ระเจา้โปรดแสดงความเมตตาและปกป้องเขาจากความชัว่รา้ยเหลา่นีอ้ธษิฐาน นานัก 
|| 7 || 

 

ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ 

too thaakur tum peh ardaas. 
O‟ God, You are the Master; to You, we offer this prayer.                                                        

โอพระเจา้คณุคอืนาย ถงึคณุเราขอเสนอค าอธษิฐานนี้ 
 

ਜੀਉ ਤੁੰ ਡੁ ਸਬੁ ਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 

jee-o pind sabh tayree raas. 
This body and soul are all Your blessings.                                                                         

รา่งกายและจติวญิญาณนีเ้ป็นพรของคณุทัง้หมด 
 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ 

tum maat pitaa ham baarik tayray. 
You are our mother and father; we are Your children.                                                                  

คณุคอืแมแ่ละพอ่ของเรา เราเป็นลกูของคณุ 
 

ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥ 

tumree kirpaa meh sookh ghanayray. 
In Your Grace, there are so many joys and peace!                                                                              

ในพระคณุของคณุมคีวามสขุและสนัตมิากมาย! 
 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੁੰਤੁ ॥ 

ko-ay na jaanai tumraa ant. 
No one knows Your limits.                                                                                            

ไมม่ใีครรูข้ดี จ ากดั ของคณุ 
 

ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

oochay tay oochaa bhagvant. 
O Highest of the High, Most Generous God,                                                                          

โอพ้ระเจา้ผูส้งูสดุของผูส้งูสง่และใจกวา้งทีส่ดุ 
 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ 

sagal samagree tumrai sutir Dhaaree. 
the entire universe is supported and run by Your command.                                              

จักรวาลทัง้หมดไดรั้บการสนับสนุนและด าเนนิการโดยค าสัง่ของคณุ 
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ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

tum tay ho-ay so aagi-aakaaree. 
That which has come from You is under Your Command.                                                              

สิง่ทีม่าจากคณุอยูภ่ายใตค้ าสัง่ของคณุ 
 

ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ 

tumree gat mit tum hee jaanee. 
You alone know Your state and extent.                                                                                            

คณุคนเดยีวทีรู่ส้ถานะและขอบเขตของคณุ 
 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥੮॥੪॥ 

naanak daas sadaa kurbaanee. ||8||4|| 

O‟ God,  I dedicate my life to You forever, says Nanak. ||8||4||                                                                    

โอพระเจา้ฉันอทุศิชวีติของฉันใหค้ณุตลอดไป นานัก พดู || 8 || 4 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

 

ਦਨਹਾਰੁ ਰਬ ਛਤਡ ਕ ਲਾਗਤਹ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥ 

daynhaar parabh chhod kai laageh aan su-aa-ay. 
One who renounces the benevolent God, and attaches himself to the worldly pleasures,                                                                                                                  

ผูท้ีล่ะทิง้พระเจา้ผูเ้มตตาและยดึตดิกบัความสขุทางโลก 
 

ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਤਤ ਜਾਇ ॥੧॥ 

naanak kahoo na seejh-ee bin naavai pat jaa-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, such a person shall never succeed in the journey of life.  
Without Naam, he shall lose his honor. ||1||                                                                 

โอนานัก บคุคลเชน่นีจ้ะไมม่วัีนประสบความส าเร็จในการเดนิทางของชวีติ 
หากไมม่นีาอมัเขาจะเสยีเกยีรต ิ|| 1 || 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อสัหต์าปาด ี
 

ਦਸ ਫਸਤੂ ਲ ਾਛ ਾਵ ॥                                                                                                                                                         

das bastoo lay paachhai paavai.                                                                                                                             
The mortal receives many amenities from God, and puts them behind him;                          

มนุษยไ์ดรั้บสิง่อ านวยความสะดวกมากมายจากพระเจา้และวางไวข้า้งหลังเขา 
 



55 
 

ਕ ਫਸਤੁ ਕਾਰਤਨ ਤਫਖਤਟ ਗਵਾਵ ॥ 

ayk basat kaaran bikhot gavaavai. 
for the sake of one thing withheld by God, he forfeits his faith.                                                

เพราะเห็นแกส่ ิง่หนึง่ทีพ่ระเจา้ทรงระงับเขาจงึสญูเสยีศรัทธา 
 

ਕ ਬੀ ਨ ਦਇ ਦਸ ਬੀ ਤਹਤਰ ਲਇ ॥ 

ayk bhee na day-ay das bhee hir lay-ay. 
But what if God takes all those gifts back and does not give the one he was complaining 

about,                                                                                                    

แตจ่ะเกดิอะไรขึน้ถา้พระเจา้รับของก านัลทัง้หมดกลับไปและไมใ่หข้องขวัญทีเ่ขาบน่ 
 

ਤਉ ਭੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰਇ ॥ 

ta-o moorhaa kaho kahaa karay-i. 
Then, what could the fool say or do?                                                                                 

แลว้คนโงจ่ะพดูหรอืท าอะไรได?้ 
 

ਤਜਸੁ ਠਾਕੁਰ ਤਸਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥ 

jis thaakur si-o naahee chaaraa. 
The Master with whom, force is of no avail,                                                                       

อาจารยท์ีบ่งัคบัก็ไมม่ปีระโยชน์ 
 

ਤਾ ਕਉ ਕੀਜ ਸਦ ਨਭਸਕਾਰਾ ॥ 

taa ka-o keejai sad namaskaaraa. 
Unto Him, bow forever in adoration and accept His Will.                                                     

แดพ่ระองคข์อนอ้มถวายความเคารพตลอดไปและยอมรับพระประสงคข์องพระองค ์
 

ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਲਾਗਾ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥ 

jaa kai man laagaa parabh meethaa. 
The person to whose heart, God is dear,                                                                              

คนทีห่วัใจของเขาพระเจา้เป็นทีรั่ก 
 

ਸਰਫ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਭਤਨ ਵੂਠਾ ॥ 

sarab sookh taahoo man voothaa. 
all peace and pleasures come to dwell in his mind.                                                                          

ความสงบและความสขุทัง้หมดเขา้มาอยูใ่นจติใจของเขา 
 

ਤਜਸੁ ਜਨ ਅਨਾ ਹੁਕਭੁ ਭਨਾਇਆ ॥ 

jis jan apnaa hukam manaa-i-aa. 
The person, whom God empowers to accept His Will,                                                   

บคุคลทีพ่ระเจา้มอบอ านาจใหย้อมรับพระประสงคข์องพระองค ์
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ਸਰਫ ਥਕ ਨਾਨਕ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥੧॥ 

sarab thok naanak tin paa-i-aa. ||1|| 

O‟ Nanak, feels like he has received all the amenities of the world. ll1ll                        

โอนานัก รูส้กึเหมอืนไดรั้บสิง่อ านวยความสะดวกทัง้หมดของโลก ll1ll 
 

ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਨੀ ਦ ਰਾਤਸ ॥ 

agnat saahu apnee day raas. 
God, the Banker, gives endless capital of gifts to the mortal,                                                  

พระเจา้นายธนาคารใหข้องก านัลแกม่นุษยอ์ยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
 

ਖਾਤ ੀਤ ਫਰਤ ਅਨਦ ਉਲਾਤਸ ॥ 

khaat peet bartai anad ulaas. 
who uses this capital with pleasure and joy.                                                                     

ทีใ่ชท้นุนีอ้ยา่งมคีวามสขุและสนุกสนาน 
 

ਅੁਨੀ ਅਭਾਨ ਕਛੁ ਫਹੁਤਰ ਸਾਹੁ ਲਇ ॥ 

apunee amaan kachh bahur saahu lay-ay. 
If some of this capital is later taken back by the Banker (God),                                           

หากในภายหลังเงนิทนุบางสว่นถกูเจา้มอื (พระเจา้) ยดึคนื 
 

ਅਤਗਆਨੀ ਭਤਨ ਰਸੁ ਕਰਇ ॥ 

agi-aanee man ros karay-i. 
the ignorant person feels aggrieved and complains.                                                                          

คนไมรู่รู้ส้กึเสยีใจและบน่ 
 

ਅਨੀ ਰਤੀਤਤ ਆ ਹੀ ਖਵ ॥ 

apnee parteet aap hee khovai. 
By doing so, he himself destroys his own credibility,                                                            

การท าเชน่นัน้เขาท าลายความน่าเชือ่ถอืของตวัเอง 
 

ਫਹੁਤਰ ਉਸ ਕਾ ਤਫਸਵਾਸੁ ਨ ਹਵ ॥ 

bahur us kaa bisvaas na hovai. 
resulting in not to be trusted again.                                                                                       

สง่ผลใหไ้มไ่ดรั้บความไวว้างใจอกี 
 

ਤਜਸ ਕੀ ਫਸਤੁ ਤਤਸੁ ਆਗ ਰਾਖ ॥                                                                                                                                                           

jis kee basat tis aagai raakhai.                                                                                                                             
Someone who offers to God what belongs to Him anyway,                                                         

คนทีถ่วายแดพ่ระเจา้ในสิง่ทีเ่ป็นของพระองค ์
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ਰਬ ਕੀ ਆਤਗਆ ਭਾਨੈ ਭਾਥ ॥ 

parabh kee aagi-aa maanai maathai. 
and willingly abides by God‟s Will, 

และเต็มใจปฏบิตัติามพระประสงคข์องพระเจา้ 
 

ਉਸ ਤ ਚਉਗੁਨ ਕਰ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

us tay cha-ugun karai nihaal. 
gets blessed many times more by Him.                                                                                

ไดรั้บพรมากขึน้จากพระองคห์ลายเทา่ 
 

ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥ 

naanak saahib sadaa da-i-aal. ||2|| 

O‟ Nanak, our Master (God) is merciful forever. ||2||                                                                

โอนานัก ปรมาจารย ์(พระเจา้) ของเราทรงเมตตาตลอดไป || 2 || 
 

ਅਤਨਕ ਬਾਤਤ ਭਾਇਆ ਕ ਹਤ ॥ ਸਰਰ ਹਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥ 

anik bhaat maa-i-aa kay hayt. sarpar hovat jaan anayt. 
Understand that, the many forms of worldly attachments are transitory and surely these 

shall pass away.                                                                                       

เขา้ใจวา่สิง่ทีแ่นบมาทางโลกหลายรปูแบบเป็นสิง่ชัว่คราวและสิง่เหลา่นีจ้ะสญูสลายไปอยา่งแ
น่นอน 

 

ਤਫਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਸਉ ਰੁੰਗੁ ਲਾਵ ॥ 

birakh kee chhaa-i-aa si-o rang laavai. 
A person falls in love with the shade of the tree,                                                                 

คนหลงรักรม่เงาของตน้ไม ้
 

ਹ ਤਫਨਸ ਉਹੁ ਭਤਨ ਛੁਤਾਵ ॥ 

oh binsai uho man pachhutaavai. 
and when it disappears, he feel regret in his mind.                                                                     

และเมือ่มันหายไปเขาก็รูส้กึเสยีใจในใจ 
 

ਜ ਦੀਸ ਸ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥ 

jo deesai so chaalanhaar. 
Whatever is seen, is transitory ( ;                                                                  

สิง่ทีเ่ห็นคอืชัว่คราว (; 
 

ਲਤਟ ਰਤਹ ਤਹ ਅੁੰਧ ਅੁੰ ਧਾਰੁ ॥ 

lapat rahi-o tah anDh anDhaar. 
yet, the blindest of the blind clings to it.                                                                          

แตค่นตาบอดทีต่าบอดทีส่ดุก็เกาะตดิอยู ่
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ਫਟਾਊ ਤਸਉ ਜ ਲਾਵ ਨੇਹ ॥ 

bataa-oo si-o jo laavai nayh. 
Anyone who falls in love with a passerby,                                                                             

ใครก็ตามทีห่ลงรักผูส้ญัจรไปมา 
 

ਤਾ ਕਉ ਹਾਤਥ ਨ ਆਵ ਕਹ ॥ 

taa ka-o haath na aavai kayh. 
obtains nothing from the relationship.                                                                               

ไมไ่ดรั้บอะไรเลยจากความสมัพันธ ์
 

ਭਨ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਰੀਤਤ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

man har kay naam kee pareet sukh-daa-ee. 
O‟ mind, only love with God‟s Name bestows peace.                                                           

โอคดิ แตค่วามรักกบั พระนามพระเจา้ เทา่นัน้ทีม่อบสนัตสิขุ 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਨਾਨਕ ਆਤ ਲ ਲਾਈ ॥੩॥ 

kar kirpaa naanak aap la-ay laa-ee. ||3|| 

O‟ Nanak, His love is received by only those whom He Himself blesses with it. (3) 

 โอนานัก ความรักของเขาไดรั้บจากคนทีพ่ระองคเ์องอวยพรดว้ยความรักเทา่นัน้ )3(  
 

ਤਭਤਥਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੁੰ ਫੁ ਸਫਾਇਆ ॥ 

mithi-aa tan Dhan kutamb sabaa-i-aa. 
False (perishable) are body, wealth, and all relations.                                                             

ความเท็จ (เน่าเสยีงา่ย) คอืรา่งกายความมั่งคัง่และความสมัพันธท์ัง้หมด 
 

ਤਭਤਥਆ ਹਉਭ ਭਭਤਾ ਭਾਇਆ ॥ 

mithi-aa ha-umai mamtaa maa-i-aa. 
False are ego, possessiveness and Maya.                                                                         

ความเท็จคอือตัตาความเป็นเจา้ของและมายา 
 

ਤਭਤਥਆ ਰਾਜ ਜਫਨ ਧਨ ਭਾਲ ॥ 

mithi-aa raaj joban Dhan maal. 
False (temporary) are power, youth, wealth and property.                                                  

เท็จ (ชัว่คราว) คอือ านาจเยาวชนความมั่งคัง่และทรัพยส์นิ 
 

ਤਭਤਥਆ ਕਾਭ ਕਰਧ ਤਫਕਰਾਲ ॥                                                                                                                                       

mithi-aa kaam kroDh bikraal.                                                                                                                                    
False are lust and wild anger.                                                                                                 

ความเท็จคอืตณัหาและความโกรธเกรีย้ว 
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ਤਭਤਥਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਫਸਤਰਾ ॥ 

mithi-aa rath hastee asav bastaraa. 
False (transitory) are chariots, elephants, horses and expensive clothes.                                          

เท็จ (ชัว่คราว) คอืรถรบชา้งมา้และเสือ้ผา้ราคาแพง 
 

ਤਭਤਥਆ ਰੁੰਗ ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇਆ ਤਖ ਹਸਤਾ ॥ 

mithi-aa rang sang maa-i-aa paykh hastaa. 
False is the love of gathering wealth, and reveling in the sight of it.                                          

ความเท็จคอืความรักในการรวบรวมความมั่งคัง่และเปิดเผยตอ่หนา้มัน 
 

ਤਭਤਥਆ ਧਰਹ ਭਹ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

mithi-aa Dharoh moh abhimaan. 
False are deception, emotional attachment and egotistical pride.                                          

ความเท็จคอืการหลอกลวงความผกูพันทางอารมณ์และความหยิง่ผยอง 
 

ਤਭਤਥਆ ਆਸ ਊਤਰ ਕਰਤ ਗੁਭਾਨੁ ॥ 

mithi-aa aapas oopar karat gumaan. 
False is the self-pride with ego.                                                                                   

ความเท็จคอืความภาคภมูใิจในตนเองทีม่อีตัตา 
 

ਅਸਤਥਰੁ ਬਗਤਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥ 

asthir bhagat saaDh kee saran. 
Only the devotional worship of God is imperishable, performed under the protection of the 

Guru.                                                                                                     

มเีพยีงการสกัการะบชูาพระเจา้เทา่นัน้ทีไ่มม่วัีนปรานดี าเนนิการภายใตก้ารคุม้ครองของครุ ุ
 

ਨਾਨਕ ਜਤ ਜਤ ਜੀਵ ਹਤਰ ਕ ਚਰਨ ॥੪॥ 

naanak jap jap jeevai har kay charan. ||4|| 

O‟ Nanak, one can live a true life only by meditating on Naam.||4||                                                

โอนานัก เราสามารถมชีวีติทีแ่ทจ้รงิไดโ้ดยการน่ังสมาธบิน Naam || 4 || 
 

ਤਭਤਥਆ ਸਰਵਨ ਰ ਤਨੁੰ ਦਾ ਸੁਨਤਹ ॥                                                                                                                                 

mithi-aa sarvan par nindaa suneh.                                                                                                                         
Useless are the ears which listen to the slander of others.                                        

หทูีรั่บฟังค าใหร้า้ยของผูอ้ืน่ก็ไรป้ระโยชน ์
 

ਤਭਤਥਆ ਹਸਤ ਰ ਦਰਫ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥ 

mithi-aa hasat par darab ka-o hireh. 
Useless are the hands which steal the wealth of others.                                                           

มอืทีข่โมยทรัพยส์มบตัขิองผูอ้ืน่ก็ไรป้ระโยชน์ 
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ਤਭਤਥਆ ਨੇਤਰ ਖਤ ਰ ਤਤਰਅ ਰੂਾਦ ॥ 

mithi-aa naytar paykhat par tari-a roopaad. 
Useless are the eyes which gaze upon the beauty of another's woman with evil intentions.                                                                                                                       

ดวงตาทีจ่อ้งมองความงามของหญงิอืน่ดว้ยเจตนาชัว่รา้ยไรป้ระโยชน ์
 

ਤਭਤਥਆ ਰਸਨਾ ਬਜਨ ਅਨ ਸਵਾਦ ॥ 

mithi-aa rasnaa bhojan an savaad. 
false is the tongue which only enjoys delicacies and other worldly tastes.                                             

เท็จเป็นลิน้ทีช่อบ แตอ่าหารอันโอชะและรสนยิมทางโลกอืน่ ๆ 
 

ਤਭਤਥਆ ਚਰਨ ਰ ਤਫਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਤਹ ॥ 

mithi-aa charan par bikaar ka-o Dhaaveh. 
Sinfull are the feet which run to do evil to others.                                                           

คนบาปคอืเทา้ทีว่ ิง่ไปท าความชัว่ตอ่ผูอ้ืน่ 
 

ਤਭਤਥਆ ਭਨ ਰ ਲਬ ਲੁਬਾਵਤਹ ॥ 

mithi-aa man par lobh lubhaaveh. 
Useless is the mind which is filled with greed for the wealth of others.                                  

จติใจทีเ่ต็มไปดว้ยความโลภในทรัพยส์มบตัขิองผูอ้ืน่ไมม่ปีระโยชน์ 
 

ਤਭਤਥਆ ਤਨ ਨਹੀ ਰਉਕਾਰਾ ॥ 

mithi-aa tan nahee par-upkaaraa. 
Useless is the body which does not do good to others.                                                          

รา่งกายทีไ่มท่ าดตีอ่ผูอ้ืน่ก็ไรป้ระโยชน์ 
 

ਤਭਤਥਆ ਫਾਸੁ ਲਤ ਤਫਕਾਰਾ ॥ 

mithi-aa baas layt bikaaraa. 
Useless is that nose which enjoys the smell of evil.                                                           

ไมม่ปีระโยชนค์อืจมกูทีช่อบกลิน่ของความชัว่รา้ย 
 

ਤਫਨੁ ਫੂਝ ਤਭਤਥਆ ਸਬ ਬ ॥ 

bin boojhay mithi-aa sabh bha-ay. 
Useless are all the body parts which don‟t understand their true purpose.                          

อวัยวะทัง้หมดของรา่งกายทีไ่รป้ระโยชนไ์มเ่ขา้ใจจดุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิ 
 

ਸਪਲ ਦਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭ ਲ ॥੫॥                                                                                                     

safal dayh naanak har har naam la-ay. ||5||                                                                                               

O‟ Nanak, successful is only that body which recites God‟s Name.||5|| 

โอนานักประสบความส าเร็จเป็นเพยีงรา่งกายทีท่อ่ง God‟s Name || 5 || 
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ਤਫਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥ 

birthee saakat kee aarjaa. 
The life of the faithless cynic (non-believer) is totally useless.                                               

ชวีติของคนทีไ่มเ่ชือ่ค าถากถาง (ผูท้ีไ่มเ่ชือ่ )นัน้ไรป้ระโยชนโ์ดยสิน้เชงิ 
 

ਸਾਚ ਤਫਨਾ ਕਹ ਹਵਤ ਸੂਚਾ ॥ 

saach binaa kah hovat soochaa. 
Without remembering the eternal God, how can he be pure?                                                        

โดยไมร่ะลกึถงึพระเจา้นรัินดรเ์ขาจะบรสิทุธิไ์ดอ้ยา่งไร? 
 

ਤਫਰਥਾ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਤਨੁ ਅੁੰ ਧ ॥ 

birthaa naam binaa tan anDh. 
Without God‟s Name, useless is the body of the spiritually blind,                                      

หากไมม่ชีือ่ของพระเจา้รา่งกายของคนตาบอดฝ่ายวญิญาณก็ไรป้ระโยชน ์
 

ਭੁਤਖ ਆਵਤ ਤਾ ਕ ਦੁਰਗੁੰ ਧ ॥ 

mukh aavat taa kai durganDh. 
because from the mouth of such a person, comes the foul smell of slander.                                         

เพราะจากปากของคนเชน่นีก้ลิน่เหม็นของการใสร่า้ยมา 
 

ਤਫਨੁ ਤਸਭਰਨ ਤਦਨੁ ਰਤਨ ਤਫਰਥਾ ਤਫਹਾਇ ॥ 

bin simran din rain baritha bihaa-ay. 
Without contemplating on God‟s Name, our days and nights pass in vain,                                 

โดยไมไ่ดไ้ตรต่รองพระนามของพระเจา้วันและคนืของเราผา่นไปอยา่งไรป้ระโยชน์ 
 

ਭਘ ਤਫਨਾ ਤਜਉ ਖਤੀ ਜਾਇ ॥ 

maygh binaa ji-o khaytee jaa-ay. 
like the crop which withers without rain.                                                                          

เหมอืนพชืผลทีเ่หีย่วเฉาโดยไมม่ฝีน 
 

ਗਤਫਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਫਰਥ ਸਬ ਕਾਭ ॥ 

gobid bhajan bin barithay sabh kaam. 
Without meditation on God‟s Name, all worldly deeds are in vain,                                 

หากปราศจากการท าสมาธกิบัพระนามของพระเจา้การกระท าทางโลกทัง้หมดก็ไรผ้ล 
 

ਤਜਉ ਤਕਰਨ ਕ ਤਨਰਾਰਥ ਦਾਭ ॥ 

ji-o kirpan kay niraarath daam. 
like the wealth of a miser, which is of no use to him.                                                                                      

เหมอืนทรัพยส์มบตัขิองคนขีเ้หนยีวซึง่ไมม่ปีระโยชนส์ าหรับเขา 
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ਧੁੰ ਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ਤ ਜਨ ਤਜਹ ਘਤਟ ਫਤਸ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

Dhan Dhan tay jan jih ghat basi-o har naa-o. 
Truly blessed are those, in whose hearts dwells God‟s Name.                                

ผูท้ีไ่ดรั้บพรอยา่งแทจ้รงิคอืผูท้ีม่ชี ือ่ของพระเจา้อาศัยอยูใ่นหวัใจ 
 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਉ ॥੬॥ 

naanak taa kai bal bal jaa-o. ||6|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life to those blessed people. ||6||                                                      

โอนานักฉันอทุศิชวีติของฉันใหก้บัคนทีม่คีวามสขุเหลา่นัน้ || 6 || 
 

ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਭਾਵਤ ॥ 

rahat avar kachh avar kamaavat. 
One who appear to be religious but his deeds are anything but religious.                                  

คนทีด่เูหมอืนจะเครง่ศาสนา แตก่ารกระท าของเขาเป็นอะไรก็ไดน้อกจากศาสนา 
 

ਭਤਨ ਨਹੀ ਰੀਤਤ ਭੁਖਹੁ ਗੁੰ ਢ ਲਾਵਤ ॥ 

man nahee pareet mukhahu gandh laavat. 
There is no love for God in his heart, and yet he talks tall.                                               

ไมม่คีวามรักตอ่พระเจา้ในหวัใจของเขาและเขายังพดูสงู 
 

ਜਾਨਨਹਾਰ ਰਬੂ ਰਫੀਨ ॥ 

jaananhaar parabhoo parbeen. 
The all-knowing God, is very wise.                                                                                  

พระเจา้ผูท้รงรอบรูม้ปัีญญามาก 
 

ਫਾਹਤਰ ਬਖ ਨ ਕਾਹੂ ਬੀਨ ॥ 

baahar bhaykh na kaahoo bheen. 
He is not impressed by outward display.                                                                         

เขาไมป่ระทับใจกบัการจัดแสดงภายนอก 
 

ਅਵਰ ਉਦਸ ਆਤ ਨ ਕਰ ॥ 

avar updaysai aap na karai. 
One who does not practice what he preaches to others,                                                   

ผูไ้มป่ฏบิตัติามสิง่ทีต่นสัง่สอนผูอ้ืน่ 
 

ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਭ ਭਰ ॥ 

aavat jaavat janmai marai. 
shall keep suffering in the cycles of birth and death.                                                              

จะตอ้งทนทกุขอ์ยูก่บัวัฏจักรของการเกดิและการตาย 
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ਤਜਸ ਕ ਅੁੰ ਤਤਰ ਫਸ ਤਨਰੁੰਕਾਰੁ ॥ 

jis kai antar basai nirankaar. 
The one in whose heart dwells the formless God,                                                             

ผูท้ีห่วัใจสถติอยูใ่นพระเจา้ทีไ่รร้ปูแบบ 
 

ਤਤਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ॥ 

tis kee seekh tarai sansaar. 
the teachings of such a person save the world from the vices.                                                                      

ค าสอนของบคุคลดงักลา่วชว่ยโลกจากความชัว่รา้ย 
 

ਜ ਤੁਭ ਬਾਨੇ ਤਤਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ॥ 

jo tum bhaanay tin parabh jaataa. 
O‟ God, only those who are pleasing to You, have realized You.                                             

โอพระเจา้มเีพยีงผูท้ีพ่อพระทัยเทา่นัน้ทีต่ระหนักถงึคณุ 
 

ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਰਾਤਾ ॥੭॥ 

naanak un jan charan paraataa. ||7|| 

O‟ nanak, I humbly bow to them. ||7||                                                                                

โอนานักขา้ค านับพวกเขาอยา่งนอบนอ้ม || 7 || 
 

ਕਰਉ ਫਨਤੀ ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਬੁ ਜਾਨੈ ॥ 

kara-o bayntee paarbarahm sabh jaanai. 
Whatever I pray for, the all pervading God Knows it all.                                                       

ไมว่า่ฉันจะอธษิฐานขอสิง่ใดพระเจา้ทีแ่ผไ่พศาลทัง้หมดก็รูท้ัง้หมด 
 

ਅਨਾ ਕੀਆ ਆਤਹ ਭਾਨੈ ॥ 

apnaa kee-aa aapeh maanai. 
He Himself gives honor to His mortal.                                                                   

พระองคเ์องใหเ้กยีรตแิกม่นุษยข์องพระองค ์
 

ਆਤਹ ਆ ਆਤ ਕਰਤ ਤਨਫਰਾ ॥ 

aapeh aap aap karat nibayraa. 
He Himself and only by Himself, makes the decisions based upon their deeds.                                   

พระองคเ์องและดว้ยพระองคเ์องเทา่นัน้ทีต่ดัสนิใจบนพืน้ฐานของการกระท าของพวกเขา 
 

ਤਕਸ ਦੂਤਰ ਜਨਾਵਤ ਤਕਸ ਫੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥ 

kisai door janaavat kisai bujhaavat nayraa. 
To some, He appears far away, while others perceive Him near at hand.                                  

ส าหรับบางคนพระองคท์รงปรากฏอยูห่า่งไกลในขณะทีบ่างคนมองเห็นพระองคอ์ยูใ่กลแ้คเ่อือ้ม 
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ਉਾਵ ਤਸਆਨ ਸਗਲ ਤ ਰਹਤ ॥ 

upaav si-aanap sagal tay rahat. 
He is beyond all efforts and clever deeds.                                                                               

เขาอยูเ่หนือความพยายามและการกระท าทีช่าญฉลาดทัง้หมด 
 

ਸਬੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਭ ਕੀ ਰਹਤ ॥ 

sabh kachh jaanai aatam kee rahat. 
He knows everything about our spiritual state.                                                                           

เขารูท้กุอยา่งเกีย่วกบัสภาพจติวญิญาณของเรา 
 

ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay larh laa-ay. 
Whoever is pleasing to Him, He attunes that one to Himself.                                                 

ผูใ้ดเป็นทีพ่อพระทัยของพระองคพ์ระองคท์รงปรับผูนั้น้ใหเ้ขา้กบัพระองคเ์อง 
 

ਥਾਨ ਥਨੁੰ ਤਤਰ ਰਤਹਆ ਸਭਾਇ ॥ 

thaan thanantar rahi-aa samaa-ay. 
He is pervading all places and interspaces.                                                                            

เขาก าลังแผข่ยายไปทั่วทกุสถานทีแ่ละทางแยก 
 

ਸ ਸਵਕੁ ਤਜਸੁ ਤਕਰਾ ਕਰੀ ॥ 

so sayvak jis kirpaa karee. 
Those upon whom He bestows His mercy, become His devotees.                                      

ผูท้ีพ่ระองคป์ระทานความเมตตาใหก้ลายเป็นสาวกของพระองค ์
 

ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਜਤ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥ 

nimakh nimakh jap naanak haree. ||8||5|| 

O‟ Nanak, each and every moment, meditate on God.||8||5||                                                    

โอนานักทกุขณะร าพงึถงึพระเจา้ || 8 || 5 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਕਾਭ ਕਰਧ ਅਰੁ ਲਬ ਭਹ ਤਫਨਤਸ ਜਾਇ ਅਹੁੰਭਵ ॥ 

kaam kroDh ar lobh moh binas jaa-ay ahamayv. 
May my lust, anger, greed, emotional attachments and egotism be destroyed.  

ขอใหค้วามปรารถนาความโกรธความโลภความผกูพันทางอารมณ์และความเห็นแกต่วัของฉันถู
กท าลาย 
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ਨਾਨਕ ਰਬ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਤਰ ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦਵ ॥੧॥                                                                                                     

naanak parabh sarnaagatee kar parsaad gurdayv. ||1|| 

Nanak seeks God‟s refuge, O‟ Divine Guru, please bless me with Your Grace.                                                                    

ขอใหต้ณัหาความโกรธความโลภความผกูพันทางอารมณ์และความเห็นแกต่วัของฉันถกูท าลาย 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อสัหต์าพาด ี
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਛਤੀਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਖਾਤਹ ॥ 

jih parsaad chhateeh amrit khaahi. 
By whose grace you partake many kinds of delicacies;                                                                  

โดยพระคณุของทา่นไดรั้บประทานอาหารอนัโอชะหลายชนดิ 
 

ਤਤਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

tis thaakur ka-o rakh man maahi. 
enshrine that Master within your mind.                                                             

ประดษิฐานพระอาจารยไ์วใ้นใจ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਗੁੰ ਧਤ ਤਤਨ ਲਾਵਤਹ ॥ 

jih parsaad suganDhat tan laaveh. 
By whose grace, you apply perfumes to your body;                                                          

คณุใชน้ ้าหอมกบัรา่งกายของใคร 
 

ਤਤਸ ਕਉ ਤਸਭਰਤ ਰਭ ਗਤਤ ਾਵਤਹ ॥ 

tis ka-o simrat param gat paavahi. 
by remembering Him, you shall achieve the supreme spiritual status.                                                              

โดยการระลกึถงึพระองคค์ณุจะไดรั้บสถานะทางจติวญิญาณสงูสดุ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਫਸਤਹ ਸੁਖ ਭੁੰ ਦਤਰ ॥ 

jih parsaad baseh sukh mandar. 
By whose grace, there is peace in your heart;                                                             

ขอใหท้า่นมสีนัตสิขุในใจของทา่น 
 

ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਇ ਸਦਾ ਭਨ ਅੁੰਦਤਰ ॥ 

tiseh Dhi-aa-ay sadaa man andar. 
meditate forever on Him within your mind.                                                                     

ร าพงึถงึพระองคต์ลอดไปในจติใจของคณุ 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਗਰਹ ਸੁੰ ਤਗ ਸੁਖ ਫਸਨਾ ॥ 

jih parsaad garih sang sukh basnaa. 
By whose Grace, you live with your family in peace;                                                         

คณุอยูก่บัครอบครัวดว้ยความสงบสขุ 
 

ਆਠ ਹਰ ਤਸਭਰਹੁ ਤਤਸੁ ਰਸਨਾ ॥ 

aath pahar simrahu tis rasnaa. 
always remember Him by reciting His Name,                                                                   

ระลกึถงึพระองคเ์สมอโดยทอ่งพระนามของพระองค ์
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਰੁੰਗ ਰਸ ਬਗ ॥ 

jih parsaad rang ras bhog. 
By whose Grace, you enjoy tastes and pleasures of worldly things;                                                                   

โดยพระคณุของใครคณุเพลดิเพลนิกบัรสนยิมและความสขุของสิง่ตา่งๆทางโลก 
 

ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤਧਆਈ ਤਧਆਵਨ ਜਗ ॥੧॥ 

naanak sadaa Dhi-aa-ee-ai Dhi-aavan jog. ||1|| 

O‟ Nanak, meditate forever on the One, who is worthy of meditation. ||1||                                        

โอนานักน่ังสมาธติลอดไปในผูท้ีค่วรคา่แกก่ารท าสมาธ ิ|| 1 || 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਾਟ ਟੁੰਫਰ ਹਢਾਵਤਹ ॥ 

jih parsaad paat patambar hadhaaveh. 
By whose grace, you wear silks and other expensive clothes;                                                 

เจา้สวมผา้ไหมและเสือ้ผา้ราคาแพงอืน่ ๆ 
 

ਤਤਸਤਹ ਤਤਆਤਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਬਾਵਤਹ ॥ 

tiseh ti-aag kat avar lubhaaveh. 
why forsake Him andindulge in other greeds?                                                                                 

ท าไมละทิง้พระองคแ์ละหลงระเรงิกบัสายพันธุอ์ืน่ ๆ ? 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਜ ਸਈਜ ॥ 

jih parsaad sukh sayj so-eejai. 
By whose Grace, you sleep in a cozy bed;                                                                       

โดยคณุเกรซนอนบนเตยีงแสนสบาย 
 

ਭਨ ਆਠ ਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜ ॥ 

man aath pahar taa kaa jas gaaveejai. 
O‟ my mind, sing His Praises, twenty-four hours a day.                                                                   

โอจ้ติใจของฉันรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระองควั์นละยีส่บิสีช่ัว่โมง 



67 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੁਝੁ ਸਬੁ ਕਊ ਭਾਨੈ ॥ 

jih parsaad tujh sabh ko-oo maanai. 
By whose Grace, you are honored by everyone;                                                              

โดยพระคณุของใครคณุไดรั้บเกยีรตจิากทกุคน 
 

ਭੁਤਖ ਤਾ ਕ ਜਸੁ ਰਸਨ ਫਖਾਨੈ ॥ 

mukh taa ko jas rasan bakhaanai. 
always recite His praises.                                                                                                        

ทอ่งบทสรรเสรญิพระองคเ์สมอไป 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਰਹਤਾ ਧਰਭੁ ॥ 

jih parsaad tayro rahtaa Dharam. 
By whose grace, you are able to remain righteous.                                                                         

โดยพระคณุของใครคณุสามารถทีจ่ะรักษาความชอบธรรม 
 

ਭਨ ਸਦਾ ਤਧਆਇ ਕਵਲ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥ 

man sadaa Dhi-aa-ay kayval paarbarahm. 
O‟ my mind, meditate continually on that Supreme God.                                                       

โอจติใจของฉันใครค่รวญอยา่งตอ่เนือ่งเกีย่วกบัพระเจา้สงูสดุองคนั์น้ 
 

ਰਬ ਜੀ ਜਤ ਦਰਗਹ ਭਾਨੁ ਾਵਤਹ ॥ 

parabh jee japat dargeh maan paavahi. 
Meditating on God, you shall be honored in His Court;                                                     

เมือ่ใครค่รวญพระเจา้คณุจะไดรั้บเกยีรตใินศาลของพระองค ์
 

ਨਾਨਕ ਤਤ ਸਤੀ ਘਤਰ ਜਾਵਤਹ ॥੨॥ 

naanak pat saytee ghar jaaveh. ||2|| 

O‟ Nanak, you shall return to your true home with honor.                                                     

โอนานักคณุจะกลับบา้นทีแ่ทจ้รงิของคณุดว้ยเกยีรต ิ
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਆਰਗ ਕੁੰ ਚਨ ਦਹੀ ॥ 

jih parsaad aarog kanchan dayhee. 
By whose grace, you have a healthy, beautiful body;                                                        

คณุมรีา่งกายทีแ่ข็งแรงและสวยงาม 
 

ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ਤਤਸੁ ਰਾਭ ਸਨੇਹੀ ॥ 

liv laavhu tis raam sanayhee. 
attune yourself to that Loving God.                                                                                

จงปรับตวัใหเ้ขา้กบัพระเจา้ผูเ้ป่ียมดว้ยความรัก 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰਾ ਲਾ ਰਹਤ ॥ 

jih parsaad tayraa olaa rahat. 
By whose Grace, your honor is preserved;                                                                               

ขอใหพ้ระคณุของทา่นรักษาไว ้
 

ਭਨ ਸੁਖੁ ਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ 

man sukh paavahi har har jas kahat. 
O‟ my mind, achieve eternal peace by singing His Praises.                                                        

โอจติใจของฉันบรรลคุวามสงบสขุชัว่นรัินดรด์ว้ยการรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระองค ์
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਸਗਲ ਤਛਦਰ ਢਾਕ ॥ 

jih parsaad tayray sagal chhidar dhaakay. 
By whose grace, all your shortcomings remain unexposed;                                              

ดว้ยความสงา่งามขอ้บกพรอ่งทัง้หมดของคณุยังคงถกูเปิดเผย 
 

ਭਨ ਸਰਨੀ ਰੁ ਠਾਕੁਰ ਰਬ ਤਾ ਕ ॥ 

man sarnee par thaakur parabh taa kai. 
O‟ my mind, seek the refuge of that God, our Master.                                                            

โอจติใจของฉันขอทีห่ลบภัยของพระเจา้ผูเ้ป็นอาจารยข์องเรา 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੁਝੁ ਕ ਨ ਹੂਚ ॥ 

jih parsaad tujh ko na pahoochai. 
By whose Grace, no one can rival you;                                                                          

โดยทีเ่กรซไมม่ใีครสามารถแขง่ขนักบัคณุได ้
 

ਭਨ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਭਰਹੁ ਰਬ ਊਚ ॥ 

man saas saas simrahu parabh oochay. 
O‟ my mind, remember that Almighty God with each and every breath.                                

โอค้วามคดิของฉันจ าไวว้า่พระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพทกุลมหายใจ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਾਈ ਦੁਲਬ ਦਹ ॥ 

jih parsaad paa-ee darulabh dayh. 
By whose Grace, you are blessed this precious human body;                                                     

ขอพระคณุของผูท้ีค่ณุมคีวามสขุกบัรา่งกายมนุษยท์ีม่คีา่นี้ 
 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਹ ॥੩॥ 

naanak taa kee bhagat karayh. ||3|| 

O‟ Nanak, worship Him with love and devotion. ||3||                                                                          

โอนานักนมัสการพระองคด์ว้ยความรักและความจงรักภักด ี|| 3 || 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਆਬੂਖਨ ਤਹਰੀਜ ॥ 

jih parsaad aabhookhan pehreejai. 
By whose grace, you wear expensive jewelry;                                                                                      

เจา้สวมเครือ่งประดับราคาแพง 
 

ਭਨ ਤਤਸੁ ਤਸਭਰਤ ਤਕਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜ ॥                                                                                                                            

man tis simrat ki-o aalas keejai.                                                                                                                                      
O‟ my mind, why be lazy in remembering Him?                                                                     

โอจ้ติใจของฉันท าไมขีเ้กยีจในการจดจ าพระองค?์ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਅਸਵ ਹਸਤਤ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

jih parsaad asav hasat asvaaree. 
By whose Grace, you have horses and elephants to ride (expensive vehicles);                 

เจา้พระคณุมมีา้และชา้งใหข้ี ่(พาหนะราคาแพง) 
 

ਭਨ ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਕਫਹੂ ਨ ਤਫਸਾਰੀ ॥ 

man tis parabh ka-o kabhoo na bisaaree. 
O‟ mind, never forget that God.                                                                                           

อยา่ลมืวา่พระเจา้ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਫਾਗ ਤਭਲਖ ਧਨਾ ॥ 

jih parsaad baag milakh Dhanaa. 
By whose Grace, you have land, gardens and wealth;                                                                

เจา้มทีีด่นิสวนและทรัพยส์มบตัขิองใคร 
 

ਰਾਖੁ ਰਇ ਰਬੁ ਅੁਨੇ ਭਨਾ ॥ 

raakh paro-ay parabh apunay manaa. 
Keep that God enshrined in your heart.                                                                          

ใหพ้ระเจา้ประดษิฐานอยูใ่นใจของคณุ 
 

ਤਜਤਨ ਤਰੀ ਭਨ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥ 

jin tayree man banat banaa-ee. 
O‟ my mind, the One who fashioned you as human being                                                      

โอความคดิของฉันผูท้ีห่ลอ่หลอมใหค้ณุเป็นมนุษย ์
 

ਊਠਤ ਫਠਤ ਸਦ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਈ ॥ 

oothat baithat sad tiseh Dhi-aa-ee. 
always meditate on Him in every situation.                                                                      

ร าพงึถงึพระองคเ์สมอในทกุสถานการณ์ 
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ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਇ ਜ ਕ ਅਲਖ ॥ 

tiseh Dhi-aa-ay jo ayk alkhai. 
Meditate on Him who is unique and incomprehensible.                                                             

ร าพงึถงึพระองคผ์ูท้รงมเีอกลักษณ์และไมอ่าจเขา้ใจได ้
 

ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤਰੀ ਰਖ ॥੪॥ 

eehaa oohaa naanak tayree rakhai. ||4|| 

O‟ Nanak, He shall save you here and hereafter ||4||                                                              

โอนานักเขาจะชว่ยคณุทีน่ีแ่ละตอ่จากนี ้|| 4 || 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਕਰਤਹ ੁੁੰ ਨ ਫਹੁ ਦਾਨ ॥ 

jih parsaad karahi punn baho daan. 
By whose Grace, you give donations in abundance to charities,                                             

โดยพระคณุของใครคณุใหก้ารบรจิาคมากมายเพือ่การกศุล 
 

ਭਨ ਆਠ ਹਰ ਕਤਰ ਤਤਸ ਕਾ ਤਧਆਨ ॥ 

man aath pahar kar tis kaa Dhi-aan. 
O‟ my mind, remember Him, twenty-four hours a day.                                                                    

โอจ้ติใจของฉันจ าพระองควั์นละยีส่บิสีช่ัว่โมง 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੂ ਆਚਾਰ ਤਫਉਹਾਰੀ ॥ 

jih parsaad too aachaar bi-uhaaree. 
By whose Grace, you perform religious rituals and worldly duties;                                                

โดยพระคณุของใครคณุประกอบพธิกีรรมทางศาสนาและหนา้ทีท่างโลก 
 

ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਤਾਰੀ ॥ 

tis parabh ka-o saas saas chitaaree. 
remember that God with each and every breath.                                                                

จ าไวว้า่พระเจา้ทกุลมหายใจ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰਾ ਸੁੁੰ ਦਰ ਰੂੁ ॥ 

jih parsaad tayraa sundar roop. 
By whose grace, you got this beautiful looking body;                                                                                

คณุมรีา่งกายทีด่สูวยงามนี้ 
 

ਸ ਰਬੁ ਤਸਭਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂੁ ॥ 

so parabh simrahu sadaa anoop. 
always remember that incomparably Beautiful God.                                                                  

โปรดจ าไวเ้สมอวา่พระเจา้ทีส่วยงามอยา่งหาทีเ่ปรยีบมไิด ้
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਤ ॥ 

jih parsaad tayree neekee jaat. 
By whose grace, you have received this great human form of life,                               

โดยพระคณุของเขาคณุไดรั้บรปูแบบชวีติทีย่ ิง่ใหญข่องมนุษยน์ี ้
 

ਸ ਰਬੁ ਤਸਭਤਰ ਸਦਾ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥                                                                                                                                                        

so parabh simar sadaa din raat.                                                                                       
always, day and night, remember that God.                                                                             

เสมอทัง้กลางวันและกลางคนืจ าไวว้า่พระเจา้ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰੀ ਤਤ ਰਹ ॥ 

jih parsaad tayree pat rahai. 
By whose Grace, your honor is preserved;                                                                                  

ขอใหพ้ระคณุของทา่นรักษาไว ้
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹ ॥੫॥ 

gur parsaad naanak jas kahai. ||5|| 

O‟ Nanak, recite His praises by the Guru‟s grace. ||5||                                                                  

โอนานักทอ่งบทสรรเสรญิของพระองคด์ว้ยพระคณุของครุ ุ|| 5 || 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਨਤਹ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥ 

jih parsaad suneh karan naad. 
By whose grace, you listen to the melodious sounds with your ears.                                        

โดยพระคณุของใครคณุจะฟังเสยีงไพเราะดว้ยหขูองคณุ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਖਤਹ ਤਫਸਭਾਦ ॥ 

jih parsaad paykheh bismaad. 
By whose Grace, you behold amazing wonders.                                                               

โดยพระคณุของใครคณุจะเห็นสิง่มหศัจรรยท์ีน่่าอศัจรรย ์
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਫਲਤਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸਨਾ ॥ 

jih parsaad boleh amrit rasnaa. 
By whose Grace, you speak ambrosial words with your tongue.                                               

โดยทีค่ณุเกรซคณุพดูค าหยาบดว้ยลิน้ของคณุ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਹਜ ਫਸਨਾ ॥ 

jih parsaad sukh sehjay basnaa. 
By whose Grace, you are intuitively at peace.                                                                   

คณุมคีวามสงบสขุโดยสญัชาตญาณ 
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਤਹ ॥ 

jih parsaad hasat kar chaleh. 
By whose Grace, your hands and feet move and work.                                                           

โดยทีเ่กรซมอืและเทา้ของคณุเคลือ่นไหวและท างานได ้
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁੰ ੂਰਨ ਪਲਤਹ ॥ 

jih parsaad sampooran faleh. 
By whose Grace, you are completely successful in life.                                                            

คณุจะประสบความส าเร็จในชวีติโดยสิน้เชงิ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਰਭ ਗਤਤ ਾਵਤਹ ॥ 

jih parsaad param gat paavahi. 
By whose Grace, you obtain the supreme spiritual status.                                                       

คณุจะไดรั้บสถานะทางจติวญิญาณสงูสดุ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਭਾਵਤਹ ॥ 

jih parsaad sukh sahj samaaveh. 
By whose Grace, you are intuitively absorbed into eternal peace.                                           

คณุจะซมึซบัสูค่วามสงบสขุชัว่นรัินดรโ์ดยสญัชาตญาณ 
 

ਸਾ ਰਬੁ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥ 

aisaa parabh ti-aag avar kat laagahu. 
Why forsake such God, and attach yourself to another?                                                        

เหตใุดจงึละทิง้พระเจา้เชน่นัน้และยดึตวัเองกบัผูอ้ืน่? 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥ 

gur parsaad naanak man jaagahu. ||6|| 

O‟ Nanak, by the Guru‟s grace awaken your mind from spiritual ignorance.||6||                         

โอนานักโดยพระคณุของครุปุลกุความคดิของคณุจากความไมรู่ท้างวญิญาณ || 6 || 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੂੁੰ  ਰਗਟੁ ਸੁੰ ਸਾਤਰ ॥ 

jih parsaad tooN pargat sansaar. 
By whose Grace, you are famous all over the world;                                                               

คณุมชีือ่เสยีงโดง่ดงัไปทั่วโลก 
 

ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਭੂਤਲ ਨ ਭਨਹੁ ਤਫਸਾਤਰ ॥ 

tis parabh ka-o mool na manhu bisaar. 
never forget such God from your mind.                                                                            

อยา่ลมืพระเจา้เชน่นีจ้ากจติใจของคณุ 



73 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰਾ ਰਤਾੁ ॥ 

jih parsaad tayraa partaap. 
By whose Grace, you have prestige;                                                                                    

โดยพระคณุของใครคณุมบีารม ี
 

ਰ ਭਨ ਭੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾੁ ॥ 

ray man moorh too taa ka-o jaap. 
O‟ foolish mind, meditate on Him!                                                                                

โอใ้จโงร่ าพงึถงึพระองค!์ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਕਾਰਜ ੂਰ ॥                                                                                                                                                             

jih parsaad tayray kaaraj pooray.                                                                                     
By whose grace, all your tasks are accomplished;                                                                     

โดยพระคณุของใครงานทัง้หมดของคณุก็ส าเร็จ 
 

ਤਤਸਤਹ ਜਾਨੁ ਭਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ॥ 

tiseh jaan man sadaa hajooray. 
O‟ my mind, always feel His presence with you.                                                                  

โอจติใจของฉันรูส้กึถงึการมอียูข่องพระองคก์บัคณุเสมอ 
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੂੁੰ  ਾਵਤਹ ਸਾਚੁ ॥ 

jih parsaad tooN paavahi saach. 
By Whose Grace, you find the Truth,                                                                                 

โดยพระคณุของใครคณุจะพบความจรงิ 
 

ਰ ਭਨ ਭਰ ਤੂੁੰ  ਤਾ ਤਸਉ ਰਾਚੁ ॥ 

ray man mayray tooN taa si-o raach. 
O‟ my mind, immerse yourself into Him.                                                                          

โอจติใจของฉันดืม่ด า่กบัพระองค ์
 

ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸਬ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥ 

jih parsaad sabh kee gat ho-ay. 
By whose Grace, everyone is saved from worldly evils;                                                             

ขอใหท้กุคนรอดจากความชัว่รา้ยทางโลก 
 

ਨਾਨਕ ਜਾੁ ਜ ਜੁ ਸਇ ॥੭॥ 

naanak jaap japai jap so-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, sing His praises and meditate on His Name. ||7||                                                 

โอนานักรอ้งเพลงสรรเสรญิและร าพงึถงึพระนามของพระองค ์|| 7 || 
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ਆਤ ਜਾ ਜ ਸ ਨਾਉ ॥ 

aap japaa-ay japai so naa-o. 
Only that person meditates on His Name, whom He Himself inspires to meditate. มเีพยีงคน 

ๆ นัน้ทีร่ าพงึถงึพระนามของพระองคซ์ึง่พระองคเ์องเป็นแรงบนัดาลใจใหท้ าสมาธ ิ
 

ਆਤ ਗਾਵਾ ਸੁ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

aap gaavaa-ai so har gun gaa-o. 
Only that person sings God‟s virtues, whom He himself inspire to do so.                                   

มเีพยีงคน ๆ 
นัน้เทา่นัน้ทีร่อ้งเพลงคณุธรรมของพระเจา้ซึง่พระองคเ์องเป็นแรงบนัดาลใจใหท้ าเชน่นัน้ 

 

ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਹਇ ਰਗਾਸੁ ॥ 

parabh kirpaa tay ho-ay pargaas. 
By God's Grace, the mind is enlightened with divine knowledge.                                                                          

โดยพระคณุของพระเจา้จติใจจะรูแ้จง้ดว้ยความรูจ้ากพระเจา้ 
 

ਰਬੂ ਦਇਆ ਤ ਕਭਲ ਤਫਗਾਸੁ ॥ 

parabhoo da-i-aa tay kamal bigaas. 
By God‟s mercy, the heart is delighted like lotus flower.                                                          

โดยความเมตตาของพระเจา้ใจก็เบกิบานเหมอืนดอกบวั 
 

ਰਬ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ਫਸ ਭਤਨ ਸਇ ॥ 

parabh suparsan basai man so-ay. 
When God is extremely pleased, He comes to dwell in the mind.                                                    

เมือ่พระเจา้พอพระทัยอยา่งยิง่พระองคจ์ะทรงสถติอยูใ่นจติใจ 
 

ਰਬ ਦਇਆ ਤ ਭਤਤ ਊਤਭ ਹਇ ॥ 

parabh da-i-aa tay mat ootam ho-ay. 
By God's Kind Mercy, the intellect is (spiritually) exalted.                                                                      

โดยความเมตตากรณุาของพระเจา้สตปัิญญา (ทางวญิญาณ )สงูสง่ 
 

ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਰਬ ਤਰੀ ਭਇਆ ॥ 

sarab niDhaan parabh tayree ma-i-aa. 
O‟ God, in Your Mercy are all the treasures of the world.                                                           

โอพระเจา้ในความเมตตาของคณุลว้นเป็นสมบตัขิองโลก 
 

ਆਹੁ ਕਛੂ ਨ ਤਕਨਹੂ ਲਇਆ ॥ 

aaphu kachhoo na kinhoo la-i-aa. 
No one receives anything by himself.                                                                                          

ไมม่ใีครรับอะไรดว้ยตัวเอง 
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ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਤਤੁ ਲਗਤਹ ਹਤਰ ਨਾਥ ॥ 

jit jit laavhu tit lageh har naath. 
O‟ God, people do whatever You make them do.                                                                                 

โอพระเจา้ผูค้นท าทกุอยา่งทีค่ณุท าใหพ้วกเขาท า 
 

ਨਾਨਕ ਇਨ ਕ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥ 

naanak in kai kachhoo na haath. ||8||6|| 

O Nanak, nothing is in their hands. ||8||6||                                                                           

โอนานัก ไมม่อีะไรอยูใ่นมอืพวกเขา || 8 || 6 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਅਗਭ ਅਗਾਤਧ ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਇ ॥ 

agam agaaDh paarbarahm so-ay. 
Unapproachable and Unfathomable is the Supreme God;                                                                                

ไมส่ามารถเขา้ถงึไดแ้ละไมส่ามารถหยั่งรูไ้ดค้อืพระเจา้สงูสดุ 
 

ਜ ਜ ਕਹ ਸੁ ਭੁਕਤਾ ਹਇ ॥ 

jo jo kahai so muktaa ho-ay. 
whosoever recites His Name with love and devotion, is liberated from vices.  .                                                           

ผูใ้ดทอ่งพระนามของพระองคด์ว้ยความรักและความจงรักภักดกี็จะไดรั้บการปลดปลอ่ยจากควา
มชัว่รา้ย . 

 

ਸੁਤਨ ਭੀਤਾ ਨਾਨਕੁ ਤਫਨਵੁੰਤਾ ॥ 

sun meetaa naanak binvantaa. 
Listen, O‟ friends, Nanak submits.                                                                                     

ฟังเพือ่น ๆ ของ โอนานักสง่มา 
 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥ 

saaDh janaa kee achraj kathaa. ||1|| 

Amazing is the description of virtues of the saints.||1||                                                                

ทีน่่าทึง่คอืค าอธบิายเกีย่วกบัคณุธรรมของนักบญุ || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อสัหต์าปาด ี
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭੁਖ ਊਜਲ ਹਤ ॥ 

saaDh kai sang mukh oojal hot. 
In the company of  Saints, spiritual radiance (honor) is obtained.                                      

ใน กลุม่ของวสิทุธชินจะไดรั้บความกระจา่งใสทางวญิญาณ (เกยีรตยิศ) 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਭਲੁ ਸਗਲੀ ਖਤ ॥ 

saaDhsang mal saglee khot. 
In the Company of the Holy, all filth of vices is removed.                                                       

ใน ชมุชนแหง่ความศกัดิส์ทิธิค์วามสกปรกของความชัว่รา้ยทัง้หมดจะถกูลบออก 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥                                                                                                                                                 

saaDh kai sang mitai abhimaan.                                                                                              
In the company of the Saints, egotism is destroyed.                                                                                                                                      

ใน ชมุชนของวสิทุธชินความเห็นแกต่วัถกูท าลาย 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਰਗਟ ਸੁਤਗਆਨੁ ॥ 

saaDh kai sang pargatai sugi-aan. 
In the Company of the Holy, spiritual wisdom is revealed.                                                                  

ใน ชมุชนแหง่ความศกัดิส์ทิธิปั์ญญาทางวญิญาณถกูเปิดเผย 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਫੁਝ ਰਬੁ ਨੇਰਾ ॥ 

saaDh kai sang bujhai parabh nayraa. 
In the Company of the Holy, God is felt to be near at hand.                                                              

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิร์ูส้กึวา่พระเจา้อยูใ่กลแ้คเ่อือ้ม 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਬੁ ਹਤ ਤਨਫਰਾ ॥ 

saaDhsang sabh hot nibayraa. 
In the Company of the Holy, all conflicts about vices or evil deeds are settled.                                                                

ใน ชมุชน 
ศกัดิส์ทิธิค์วามขดัแยง้ทัง้หมดเกีย่วกบัความชัว่รา้ยหรอืการกระท าทีช่ัว่รา้ยจะถกูยตุลิง 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਨਾਭ ਰਤਨੁ ॥ 

saaDh kai sang paa-ay naam ratan. 
In the Company of the Holy, one is blessed with the priceless Naam. is obtained.                                        

ใน ชมุชน แหง่ความบรสิทุธิผ์ูห้นึง่ไดรั้บพรดว้ยนามอนัล ้าคา่ ไดรั้บ 
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕ ਊਤਰ ਜਤਨੁ ॥ 

saaDh kai sang ayk oopar jatan. 
In the company of the Saints, one strives only to realize God.                                                     

ในกลุม่วสิทุธชินคนหนึง่พยายามอยา่งเดยีวทีจ่ะตระหนักถงึพระเจา้ 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਫਰਨੈ ਕਉਨੁ ਰਾਨੀ ॥ 

saaDh kee mahimaa barnai ka-un paraanee. 
Who can describe the glory of the Saints?                                                                                

ใครสามารถบรรยายถงึความรุง่เรอืงของวสิทุธชิน 
 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਰਬ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨੀ ॥੧॥ 

naanak saaDh kee sobhaa parabh maahi samaanee. ||1|| 

O‟ Nanak, the glory of the Saints is the glory of God Himself. ||1||                     

โอนานักพระสริขิองวสิทุธชินคอืพระสริขิองพระเจา้เอง || 1 || 

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਅਗਚਰੁ ਤਭਲ ॥                                                                                                                                              

saaDh kai sang agochar milai.                                                                                                                              
   In the Company of the Holy, one realizes the Incomprehensible God.                                      

ใน ชมุชน แหง่ความศกัดิส์ทิธิเ์ราตระหนักถงึพระเจา้ทีเ่ขา้ใจยาก 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਦਾ ਰਪੁਲ ॥ 

saaDh kai sang sadaa parfulai. 
In the Company of the Holy, one is always full of joy.                                                          

ใน ชมุชน ของพระศักดิส์ทิธิค์นหนึง่เต็มไปดว้ยความสขุเสมอ  

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਆਵਤਹ ਫਤਸ ੁੰਚਾ ॥ 

saaDh kai sang aavahi bas panchaa. 
In the Company of the Holy, the five passions come under control.                                     

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิค์วามสนใจทัง้หา้อยูภ่ายใตก้ารควบคมุ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ ਬੁੁੰ ਚਾ ॥ 

saaDhsang amrit ras bhunchaa. 
In the Company of the Holy, one relishes the ambrosial nectar of God‟s Name.                                         

ใน ชทุชนของผูศ้กัดิส์ทิธิ ์ผูห้นึง่ไดล้ิม้รสน ้าทพิยอ์นัเงยีบสงบของ พระนามพระเจา้ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਇ ਸਬ ਕੀ ਰਨ ॥ 

saaDhsang ho-ay sabh kee rayn. 
In the Company of the Holy, one becomes extremely humble to all.                               

ใน ชมุชน แหง่ความศกัดิส์ทิธิผ์ูห้นึง่จะออ่นนอ้มถอ่มตนอยา่งยิง่ตอ่ทกุคน 
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਨ ਹਰ ਫਨ ॥ 

saaDh kai sang manohar bain. 
In the Company of the Holy, one's speech becomes enticing.                                                   

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิค์ าพดูของคน ๆ หนึง่กลายเป็นทีด่งึดดูใจ 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਕਤਹੂੁੰ  ਧਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na katahooN Dhaavai. 
In the Company of the Saints, the mind does not wander.                                                       

ใน ชมุชน ของวสิทุธชินจติใจไมเ่รร่อ่น 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅਸਤਥਤਤ ਭਨੁ ਾਵ ॥ 

saaDhsang asthit man paavai. 
In the Company of the Holy, the mind enters the state of eternal peace.                                                      

ใน ชมุชน แหง่ความศกัดิส์ทิธิจ์ติใจจะเขา้สูส่ภาวะสงบสขุชัว่นรัินดร ์
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇਆ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ॥                                                                                                                                              

saaDh kai sang maa-i-aa tay bhinn.                                                                                                                               
In the Holy congregation, one remains detached from worldly attractions.                      

ในทีป่ระชมุศกัดิส์ทิธิย์ังคงมคีนหนึง่แยกออกจากสถานทีท่อ่งเทีย่วทางโลก. 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਨਾਨਕ ਰਬ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥੨॥ 

saaDhsang naanak parabh suparsan.                                                                                     
O‟ Nanak, God is totally pleased with one who joins the holy congregation. ||2||                                                                                                                           

. โอนานักพระเจา้พอใจอยา่งยิง่กบัผูท้ีเ่ขา้รว่มการประชมุศกัดิส์ทิธิ ์|| 2 || 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਦੁਸਭਨ ਸਤਬ ਭੀਤ ॥ 

saaDhsang dusman sabh meet. 
In the Company of the Holy, all enemies appear like friends.                                                   

ในชมุชนของผูศ้กัดิส์ทิธิ ์ศตัรทูัง้หมดดเูหมอืนเป็นเพือ่น 
 

ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਹਾ ੁਨੀਤ ॥ 

saaDhoo kai sang mahaa puneet. 
In the Company of the Holy, one‟s mind becomes totally immaculate.                                      

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิจ์ติใจของคน ๆ หนึง่จะไมม่ทีีต่โิดยสิน้เชงิ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਕਸ ਤਸਉ ਨਹੀ ਫਰੁ ॥ 

saaDhsang kis si-o nahee bair. 
In the company of the saints, one bears no enmity towards anybody.                                                       

ในกลุม่ธรรมกิชนไมม่ใีครเป็นศตัรกูบัใคร 
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਫੀਗਾ ਰੁ ॥ 

saaDh kai sang na beegaa pair. 
In the Company of the Holy, one does not take step in the wrong direction.                                              

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิไ์มม่ใีครกา้วไปในทศิทางทีผ่ดิ 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਾਹੀ ਕ ਭੁੰ ਦਾ ॥ 

saaDh kai sang naahee ko mandaa 

In the Company of the Saints, no one seems evil.                                                               

ใน ชมุชน ของวสิทุธชินไมม่ใีครดเูหมอืนชัว่รา้ย 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਾਨੇ ਰਭਾਨੁੰ ਦਾ ॥ 

saaDhsang jaanay parmaanandaa. 
In the Company of the Holy, one realizes all pervading Master of supreme bliss. 

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิผ์ูห้นึง่ตระหนักถงึปรมาจารยแ์หง่ความสขุสงูสดุทีแ่ผซ่า่นไปทั่ว 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾੁ ॥ 

saaDh kai sang naahee ha-o taap. 
In the Company of the Holy, the fever of ego departs.                                                            

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิไ์ขข้องอาตมาก็หายไป 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਜ ਸਬੁ ਆੁ ॥                                                                                                                                                   

saaDh kai sang tajai sabh aap.                                                                                                                                   
In the Company of the Holy, one renounces all selfishness.                                                  

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิผ์ูห้นึง่ละทิง้ความเห็นแกต่วัทัง้หมด 
 

ਆ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਫਡਾਈ ॥ 

aapay jaanai saaDh badaa-ee. 
Only He Himself knows the greatness of the Saints.                                                                     

พระองคเ์ทา่นัน้ทีรู่ถ้งึความยิง่ใหญข่องวสิทุธชิน 
 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਬੂ ਫਤਨ ਆਈ ॥੩॥ 

naanak saaDh parabhoo ban aa-ee. ||3|| 

O‟ Nanak, the Holy are in harmony with God. ||3||                                                                                     

โอนานักผูศ้กัดิส์ทิธิอ์ยูใ่นความสามัคคกีบัพระเจา้ || 3 || 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਕਫਹੂ ਧਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na kabhoo Dhaavai. 
In the Company of the Holy, one‟s mind never wanders.                                                               

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิจ์ติใจของใครคนหนึง่ไมเ่คยหลงทาง 
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਾਵ ॥ 

saaDh kai sang sadaa sukh paavai. 
In the Company of the Holy, one receives everlasting peace.                                                                                      

ใน ชมุชน ของพระศักดิส์ทิธิเ์ราจะไดรั้บสนัตสิขุนรัินดร ์
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਫਸਤੁ ਅਗਚਰ ਲਹ ॥                                                                                                                                      

saaDhsang basat agochar lahai.                                                                                                                                   
In the Holy congregation, one obtains the incomprehensible wealth of Naam.                                       

ในทีป่ระชมุศกัดิส์ทิธิผ์ูห้นึง่ไดรั้บทรัพยส์มบตัทิีไ่มส่ามารถเขา้ใจไดจ้ากนาอมั 
 

ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਅਜਰੁ ਸਹ ॥ 

saaDhoo kai sang ajar sahai. 
In the Company of the Holy, one can endure the unendurable.                                                 

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิเ์ราสามารถอดทนตอ่สิง่ทีไ่มส่ามารถแกไ้ขได ้
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਫਸ ਥਾਤਨ ਊਚ ॥ 

saaDh kai sang basai thaan oochai. 
In the Company of the Holy, one dwells in the highest state of spiritually.                              

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิค์นหนึง่อาศยัอยูใ่นสถานะสงูสดุของจติวญิญาณ 
 

ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਹਤਲ ਹੂਚ ॥                                                                                                                                                 

saaDhoo kai sang mahal pahoochai.                                                                             
In the company of the Saints, one experiences the presence of God within.                          

ใน ชมุชน ของวสิทุธชินคนหนึง่มปีระสบการณ์การประทับของพระผูเ้ป็นเจา้ภายใน 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਦਰੜ ਸਤਬ ਧਰਭ ॥ 

saaDh kai sang darirhai sabh Dharam. 
In the company of the saints, one fully comprehends the righteous duties.                                      

ในกลุม่วสิทุธชินคนหนึง่เขา้ใจหนา้ทีอ่นัชอบธรรมอยา่งเต็มที ่
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕਵਲ ਾਰਫਰਹਭ ॥ 

saaDh kai sang kayval paarbarahm. 
In the Company of the Holy, one sees only God pervading everywhere.                                     

ใน ชมุชน ของผูบ้รสิทุธิม์เีพยีงพระเจา้เทา่นัน้ทีแ่ผซ่า่นไปทั่วทกุหนทกุแหง่ 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਨਾਭ ਤਨਧਾਨ ॥ 

saaDh kai sang paa-ay naam niDhaan. 
In the Company of the Holy, one is blessed with the treasure of the Naam.                                             

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิผ์ูห้นึง่ไดรั้บพรดว้ยสมบตัขิองนาอมั 
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ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕ ਕੁਰਫਾਨ ॥੪॥ 

naanak saaDhoo kai kurbaan. ||4|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life to those pious persons.||4||                                                                    

โอนานักฉันอทุศิชวีติของฉันเพือ่บคุคลทีเ่ครง่ศาสนาเหลา่นัน้ || 4 || 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਬ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ॥ 

saaDh kai sang sabh kul uDhaarai. 
In the Company of the Holy, one saves all of one‟s lineage from vices.                                       

ใน ชมุชนของผูศ้กัดิส์ทืธิเ์ราจะชว่ยสายเลอืดของคน ๆ หนึง่ทัง้หมดจากความชัว่รา้ย 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਾਜਨ ਭੀਤ ਕੁਟੁੰ ਫ ਤਨਸਤਾਰ ॥ 

saaDhsang saajan meet kutamb nistaarai. 
In the Company of the Holy, one helps his friends and family swim across the world-ocean 

of vices.                                                                                               

ใน ชมุชนผูศ้กัดิส์ทิธิ ์เราชว่ยเพือ่นและครอบครัววา่ยน ้าขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ย 
 

ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸ ਧਨੁ ਾਵ ॥ 

saaDhoo kai sang so Dhan paavai. 
In the Company of the Holy, that true wealth of Naam is received.                                 

ใน ชมุชน ของพระศักดิส์ทิธินั์น้ความมั่งคัง่ทีแ่ทจ้รงิของนาอมัจะไดรั้บ 
 

ਤਜਸੁ ਧਨ ਤ ਸਬੁ ਕ ਵਰਸਾਵ ॥ 

jis Dhan tay sabh ko varsaavai. 
Everyone becomes eminent from that wealth of Naam.                                                                    

ทกุคนมชีือ่เสยีงจากความมั่งคัง่ของนาอมั 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਧਰਭ ਰਾਇ ਕਰ ਸਵਾ ॥ 

saaDhsang Dharam raa-ay karay sayvaa. 
In the holy congregation, one is honored by the righteous judge of God‟s court. 

ในการประชมุศกัดิส์ทิธิผ์ูพ้พิากษาทีช่อบธรรมของศาลของพระเจา้ไดรั้บเกยีรต ิ

 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਬਾ ਸੁਰਦਵਾ ॥ 

saaDh kai sang sobhaa surdayvaa. 
In the Company of the Holy, one is praised by the angels.                                                  

ใน ชมุชน ของพระผูบ้รสิทุธิเ์ทวดายกยอ่งสรรเสรญิ 
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ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਲਾਇਨ ॥ 

saaDhoo kai sang paap palaa-in. 
In the Company of the Holy, one's sins are destroyed.                                                         

ใน ชมุชน ศกัดิส์ทิธิบ์าปของคน ๆ หนึง่จะถกูท าลาย 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥ 

saaDhsang amrit gun gaa-in. 
In the Company of the Holy, one sings the ambrosial virtues of God.                                          

ใน ชมุชน แหง่ความศกัดิส์ทิธิผ์ูห้นึง่รอ้งเพลงถงึความประเสรฐิของพระเจา้       
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਰਫ ਥਾਨ ਗੁੰ ਤਭ ॥ 

saaDh kai sang sarab thaan gamm. 

In the company of Saints, all places become accessible (one escalates to a high 

spiritual level).                                                                                                                                         

ใน ชมุชน ของวสิทุธชินทกุสถานทีส่ามารถเขา้ถงึได ้
(สถานทีห่นึง่จะขึน้สูร่ะดบัสงูทางวญิญาณ) 

 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਪਲ ਜਨੁੰ ਭ ॥੫॥ 

naanak saaDh kai sang safal jannam. ||5|| 

O‟ Nanak, one‟s life becomes fruitful in the company of the saints. ||5||                                                 

โอนานักชวีติของคน ๆ หนึง่มผีลในกลุม่ธรรมกิชน || 5 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥ 

saaDh kai sang nahee kachh ghaal. 
In the holy congregation, there is no struggle such as penances,                                       

ในประชาคมศกัดิส์ทิธิไ์มม่กีารตอ่สูด้ ิน้รนเชน่การปลงอาบตั ิ
 

ਦਰਸਨੁ ਬਟਤ ਹਤ ਤਨਹਾਲ ॥ 

darsan bhaytat hot nihaal. 
because a blessed vision of the Saints, brings a sublime happiness.                                         

เพราะนมิติทีไ่ดรั้บพรของวสิทุธชินน ามาซึง่ความสขุอนัประเสรฐิ 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰ ॥ 

saaDh kai sang kalookhat harai. 
In the company of Saints, one is absolved of his sins.                                                           

ใน บรษัิท ของวสิทุธชินมคีนหนึง่ละทิง้บาปของ 
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਰਕ ਰਹਰ ॥ 

saaDh kai sang narak parharai. 
In the company of Saints one is saved from hell.                                                  

 ใน บรษัิท ของวสิทุธชินคนหนึง่รอดจากนรก 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹਲਾ ॥ 

saaDh kai sang eehaa oohaa suhaylaa. 
In the Company of the Holy, one is happy here and hereafter.                                              

ใน บรษัิท ของผูศ้กัดิส์ทิธิม์คีวามสขุทีน่ีแ่ละตอ่จากนี้ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਫਛੁਰਤ ਹਤਰ ਭਲਾ ॥ 

saaDhsang bichhurat har maylaa. 
In the Company of the Holy, the separated ones are reunited with God.                                          

ใน บรษัิท ศกัดิส์ทิธิผ์ูท้ีแ่ยกจากกนัจะกลับมารวมตวักบัพระเจา้อกีครัง้ 
 

ਜ ਇਛ ਸਈ ਪਲੁ ਾਵ ॥ 

jo ichhai so-ee fal paavai. 
One‟s all desires are fulfilled,                                                                                                  

ความปรารถนาทัง้หมดส าเร็จแลว้ 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਤਫਰਥਾ ਜਾਵ ॥ 

saaDh kai sang na birthaa jaavai. 
because in the Company of the Holy, no one goes empty-handed.                                     

เพราะใน บรษัิท ศกัดิส์ทิธิไ์มม่ใีครไปมอืเปลา่ 
 

ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਾਧ ਤਰਦ ਫਸ ॥ 

paarbarahm saaDh rid basai. 
The Supreme God dwells in the hearts of the Saints.                                                                   

พระเจา้สงูสดุสถติอยูใ่นใจของวสิทุธชิน 
 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੁਤਨ ਰਸ ॥੬॥ 

naanak uDhrai saaDh sun rasai. ||6|| 

O‟ Nanak, listening to the sweet words of the Holy, one is saved from vices.||6|| 

โอนานักฟังค าหวานของศกัดิส์ทิธิห์นึง่ก็รอดจากความชัว่รา้ย || 6 || 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

saaDh kai sang sun-o har naa-o. 
In the Company of the Holy, I listen to the Name of God.                                                   

ใน บรษัิท ศกัดิส์ทิธิฉั์นฟังพระนามของพระเจา้ 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

saaDhsang har kay gun gaa-o. 
In the Company of the Holy, I sing the Glorious Praises of God.                                                     

ใน บรษัิท แหง่ความศกัดิส์ทิธิฉั์นรอ้งเพลงสรรเสรญิอันรุง่โรจนข์องพระเจา้ 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਭਨ ਤ ਤਫਸਰ ॥ 

saaDh kai sang na man tay bisrai. 
In the company of Saints, God is never out of one‟s mind.                                                    

ใน บรษัิท ของวสิทุธชินพระเจา้ไมเ่คยอยูใ่นความคดิของใคร 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਰਰ ਤਨਸਤਰ ॥ 

saaDhsang sarpar nistarai. 
In the Company of the Holy, one is surely saved from vices.                                                  

ใน บรษัิท ของผูบ้รสิทุธิผ์ูห้นึง่จะรอดจากความชัว่รา้ยอยา่งแน่นอน 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਲਗ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥                                                                                                                                                

saaDh kai sang lagai parabh meethaa.                                                                                                           
  In the company of the Saints, love thrives for God,                                                          
ใน บรษัิท ของวสิทุธชินความรักเจรญิรุง่เรอืงเพือ่พระเจา้ 

 

ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਘਤਟ ਘਤਟ ਡੀਠਾ ॥                                                                                     

    saaDhoo kai sang ghat ghat deethaa.                                                                                                            
 and in the Company of the Holy, He is seen in each and everybody.                                          

และใน บรษัิท แหง่ความศกัดิส์ทิธิพ์ระองคท์รงเป็นทีป่ระจักษ์ในทกุคน 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਬ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

saaDhsang bha-ay aagi-aakaaree. 
In the Company of the Holy, we become obedient to the will of God.                                     

ใน บรษัิท ศกัดิส์ทิธิเ์ราเชือ่ฟังพระประสงคข์องพระเจา้ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਗਤਤ ਬਈ ਹਭਾਰੀ ॥ 

saaDhsang gat bha-ee hamaaree. 
In the company of Saints, we attain a higher state of spirituality.                                           

ใน บรษัิท ของวสิทุธชินเราบรรลสุถานะทีส่งูขึน้ของจติวญิญาณ 
 

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ਸਤਬ ਰਗ ॥ 

saaDh kai sang mitay sabh rog. 
In the Company of the Holy, all maladies (vices) are cured.                                                     

ใน บรษัิท ศกัดิส์ทิธิค์วามเจ็บป่วย (ความชัว่รา้ย )ทัง้หมดจะหายขาด 
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ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬਟ ਸੁੰ ਜਗ ॥੭॥ 

naanak saaDh bhaytay sanjog. ||7|| 

O Nanak, one meets with the Holy by great fortune. ||7||                                                  

O Nanak หนึง่พบกบัศกัดิส์ทิธิด์ว้ยความโชคด ี|| 7 || 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਫਦ ਨ ਜਾਨਤਹ ॥ 

saaDh kee mahimaa bayd na jaaneh. 
The glory of the Saint is not known even to the composers of the Vedas.                                                               

ความรุง่เรอืงของนักบญุไมเ่ป็นทีรู่จั้กแมแ้ตก่บัผูแ้ตง่เพลงของพระเวท 
 

ਜਤਾ ਸੁਨਤਹ ਤਤਾ ਫਤਖਆਨਤਹ ॥ 

jaytaa suneh taytaa bakhi-aaneh. 
Those scriptures describe only what their composers have heard.                                            

พระคมัภรีเ์หลา่นัน้บรรยายเฉพาะสิง่ทีผู่ป้ระพันธข์องพวกเขาไดย้นิ 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਉਭਾ ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਤ ਦੂਤਰ ॥ 

saaDh kee upmaa tihu gun tay door. 
The greatness of the Holy people is beyond the three modes of Maya.                                  

ความยิง่ใหญข่องคนศักดิส์ทิธิอ์ยูน่อกเหนอืจากโหมดมายาทัง้สามโหมด 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਉਭਾ ਰਹੀ ਬਰੂਤਰ ॥ 

saaDh kee upmaa rahee bharpoor. 
The glory of the Holy people is known throughout. 

พระบารมขีองพระผูม้พีระภาคเจา้ทรงทราบโดยทั่วกนั 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੁੰਤ ॥ 

saaDh kee sobhaa kaa naahee ant. 
The glory of the Holy cannot be estimated.                                                                       

พระรัศมไีมส่ามารถประมาณไมไ่ด ้
 

ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਸਦਾ ਫਅੁੰ ਤ ॥ 

saaDh kee sobhaa sadaa bay-ant. 
The splendor of saint is beyond limits.                                                                                   

ความงดงามของนักบญุนัน้เกนิขอบเขต 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਊਚ ਤ ਊਚੀ ॥ 

saaDh kee sobhaa ooch tay oochee. 
The glory of the Holy is the highest of the high.                                                               

พระสริขิองพระเป็นสงูสดุของทีส่งู 
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ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਭੂਚ ਤ ਭੂਚੀ ॥ 

saaDh kee sobhaa mooch tay moochee. 
The glory of the Holy is the greatest of the great.                                                                         

พระสริขิองพระศกัดิส์ทิธิย์ ิง่ใหญท่ีส่ดุ 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਸਾਧ ਫਤਨ ਆਈ ॥ 

saaDh kee sobhaa saaDh ban aa-ee. 
The glory of the saints behoove to the saints alone                                                                                                

รัศมภีาพของวสิทุธชินมแีดว่สิทุธชินเพยีงผูเ้ดยีว 
 

ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਬ ਬਦੁ ਨ ਬਾਈ ॥੮॥੭॥                                                                                                                         

naanak saaDh parabh bhayd na bhaa-ee. ||8||7||                                                                                        

O,Nanak, listen my brother, there is no difference between the Saint and God,                                  

โอนานักฟังพีช่ายของฉันไมม่คีวามแตกตา่งระหวา่งนักบญุกบัพระเจา้ 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਭਤਨ ਸਾਚਾ ਭੁਤਖ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ 

man saachaa mukh saachaa so-ay. 
The person in whose heart dwells God and who always sings His praises,                               

บคุคลทีจ่ติใจของพระเจา้สถติอยูแ่ละรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองคเ์สมอ 
 

ਅਵਰੁ ਨ ਖ ਕਸੁ ਤਫਨੁ ਕਇ ॥                                                                                                                                       

 avar na paykhai aykas bin ko-ay.                                                                                                 
and who beholds none other but God.                                                               

และผูท้ีไ่มเ่ห็นใครอืน่นอกจากพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਹਇ ॥੧॥ 

naanak ih lachhan barahm gi-aanee ho-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, having such qualities makes him a Braham Giani-knower of God . ||1||                                                         

โอนานักการมคีณุสมบตัเิชน่นีท้ าใหเ้ขาเป็นผูรู้เ้รือ่งพระเจา้ของ Braham Giani || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อสัหต์าปาด ี
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਤਨਰਲ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa nirlayp. 
The God-conscious being always remains detached from evils,                                                            

ความส านกึในพระเจา้ยังคงแยกออกจากความชัว่รา้ยอยูเ่สมอ 
 

ਜਸ ਜਲ ਭਤਹ ਕਭਲ ਅਲ ॥ 

jaisay jal meh kamal alayp. 
as the lotus growing in the murky water is not soiled by the dirt in the water.                                

เนือ่งจากดอกบวัทีเ่ตบิโตในน ้าขุน่จะไมเ่ป้ือนสิง่สกปรกในน ้า 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਤਨਰਦਖ ॥                                                                                    

barahm gi-aanee sadaa nirdokh. 
The God-conscious person helps others drive out their sins while remaining unaffected 

himself,                                                                                           

ผูท้ีส่ านกึในพระเจา้ชว่ยผูอ้ืน่ขบัไลบ่าปของตนในขณะทีต่วัเองยังคงไมไ่ดรั้บผลกระทบ 
 

ਜਸ ਸੂਰੁ ਸਰਫ ਕਉ ਸਖ ॥                                                                                                       

jaisay soor sarab ka-o sokh.                                                                                               
like the sun which dries up all filth by its heat.                                                                           

. เหมอืนดวงอาทติยท์ีท่ าใหส้ ิง่สกปรกแหง้ไปดว้ยความรอ้น 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਤਦਰਸਤਟ ਸਭਾਤਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai darisat samaan. 
The person with divine knowledge looks upon all alike,                                                 

บคุคลทีม่คีวามรูจ้ากสวรรคม์องดทูกุคนเหมอืนกนั 
 

ਜਸ ਰਾਜ ਰੁੰ ਕ ਕਉ ਲਾਗ ਤੁਤਲ ਵਾਨ ॥ 

jaisay raaj rank ka-o laagai tul pavaan. 
like the wind, which blows equally upon the king and the poor.                              

เหมอืนลมซึง่พัดมาทีก่ษัตรยิแ์ละคนยากจนอยา่งเทา่เทยีมกนั 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਧੀਰਜੁ ਕ ॥ 

barahm gi-aanee kai Dheeraj ayk. 
The God-conscious person has a steady patience, (the kind of patience not affected by a 

change in circumstances),                                                                       

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้มคีวามอดทนมั่นคง 
(ความอดทนทีไ่มไ่ดรั้บผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์) 
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ਤਜਉ ਫਸੁਧਾ ਕਊ ਖਦ ਕਊ ਚੁੰਦਨ ਲ ॥ 

ji-o basuDhaa ko-oo khodai ko-oo chandan layp. 
like the earth, which is dug up by one, and anointed with sandal paste by another.                                                                                                                       

เหมอืนแผน่ดนิโลกซึง่ถกูขดุขึน้มาทลีะชิน้และเจมิดว้ยอกีอนัหนึง่ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ ॥ 

barahm gi-aanee kaa ihai gunaa-o. 
The quality of a person with divine knowledge is,                                                                       

คณุภาพของคนทีม่คีวามรูจ้ากพระเจา้คอื 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਬਾਉ ॥੧॥ 

naanak ji-o paavak kaa sahj subhaa-o. ||1|| 

O Nanak, like burning the filth in everything is one of the inherent nature of fire. ||1||                                                                                                                                     

โอนานักเชน่เดยีวกบัการเผาสิง่สกปรกในทกุสิง่เป็นหนึง่ในธรรมชาตขิองไฟ || 1 || 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤਨਰਭਲ ਤ ਤਨਰਭਲਾ ॥ 

barahm gi-aanee nirmal tay nirmalaa. 
The God-conscious being is the purest of the pure; (untouched by the vices); 

ความรูส้กึนกึคดิของพระเจา้เป็นสิง่ทีบ่รสิทุธิท์ีส่ดุของผูบ้รสิทุธิ ์
(ไมถ่กูแตะตอ้งโดยความชัว่รา้ย); 

 

ਜਸ ਭਲੁ ਨ ਲਾਗ ਜਲਾ ॥ 

jaisay mail na laagai jalaa. 
like water to which filth does not stick                                                                             

เหมอืนน ้าทีส่ ิง่สกปรกไมเ่กาะ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਭਤਨ ਹਇ ਰਗਾਸੁ ॥ 

barahm gi-aanee kai man ho-ay pargaas. 
The mind of a God-conscious person is enlightened that God is all pervading.                                                           

จติใจของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้นัน้รูแ้จง้วา่พระเจา้ทรงแผไ่พศาล 
 

ਜਸ ਧਰ ਊਤਰ ਆਕਾਸੁ ॥ 

jaisay Dhar oopar aakaas. 
like the sky all over the earth.                                                                                        

เหมอืนทอ้งฟ้าทั่วโลก 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਤਭਤਰ ਸਤੁ ਸਭਾਤਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai mitar satar samaan. 
To the person with divine knowledge, friend and foe are alike,                                              

ส าหรับคนทีม่คีวามรูจ้ากพระเจา้เพือ่นและศัตรกู็เหมอืนกนั 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਹੀ ਅਤਬਭਾਨ ॥ 

barahm gi-aanee kai naahee abhimaan. 
Because the person with divine knowledge has no egotistical pride.                                  

เพราะคนทีม่คีวามรูส้งูสง่ไมม่คีวามหยิง่ผยอง 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ॥ 

barahm gi-aanee ooch tay oochaa. 
Spiritually, the God-conscious person is the highest of the high.                                                        

ในทางวญิญาณบคุคลทีส่ านกึในพระเจา้เป็นผูส้งูสดุของผูส้งูสง่ 
 

ਭਤਨ ਅਨੈ ਹ ਸਬ ਤ ਨੀਚਾ ॥ 

man apnai hai sabh tay neechaa. 
but within his own mind, he is the most humble of all.                                                        

แตภ่ายในจติใจของเขาเองเขาเป็นคนทีถ่อ่มตวัทีส่ดุ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸ ਜਨ ਬ ॥ 

barahm gi-aanee say jan bha-ay. 
Only those become God-conscious,                                                                                     

เฉพาะผูท้ีส่ านกึในพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਰਬੁ ਆਤ ਕਰਇ ॥੨॥ 

naanak jin parabh aap karay-i. ||2|| 

O‟  Nanak, whom God Himself makes so. ||2||                                                                      

โอนานักซึง่พระเจา้เองท าใหเ้ป็นเชน่นัน้ || 2 || 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥ 

barahm gi-aanee sagal kee reenaa. 
The God-conscious person lives like the dust of all (extreme humbleness).                     

บคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้มชีวีติอยูเ่หมอืนผงคล ี(ความออ่นนอ้มถอ่มตนมาก) 
 

ਆਤਭ ਰਸੁ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥ 

aatam ras barahm gi-aanee cheenaa. 
The God-conscious person realizes spiritual bliss.                                                                 

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้ตระหนักถงึความสขุทางวญิญาณ 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸਬ ਊਤਰ ਭਇਆ ॥ 

barahm gi-aanee kee sabh oopar ma-i-aa. 
The divinely wise person shows kindness to all.                                                                    

คนฉลาดของพระเจา้แสดงความกรณุาตอ่ทกุคน 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤ ਕਛੁ ਫੁਰਾ ਨ ਬਇਆ ॥ 

barahm gi-aanee tay kachh buraa na bha-i-aa. 
No evil comes from the God-conscious person.                                                           

ไมม่คีวามชัว่ใดมาจากบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਭਦਰਸੀ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa samadrasee. 
The God-conscious person is always impartial.                                                            

บคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้มักจะเป็นกลาง 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਫਰਸੀ ॥ 

barahm gi-aanee kee darisat amrit barsee. 
Ambrosial nectar rains down from the glance of the God-conscious person.                          

น ้าทพิยใ์นบรรยากาศโปรยปรายลงมาจากการมองเห็นของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫੁੰ ਧਨ ਤ ਭੁਕਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee banDhan tay muktaa. 
The God-conscious person is free from the worldly entanglements.                                           

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้เป็นอสิระจากสิง่ทียุ่ง่เกีย่วกบัโลก 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਜੁਗਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee kee nirmal jugtaa. 
The lifestyle of the divinely wise is spotlessly pure and free from the vices.                                                               

วถิชีวีติของผูม้ปัีญญาของพระเจา้นัน้บรสิทุธิแ์ละปราศจากความชัว่รา้ย 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਬਜਨੁ ਤਗਆਨ ॥ 

barahm gi-aanee kaa bhojan gi-aan. 
Spiritual wisdom is the nourishment of the God-conscious person.                                  

ปัญญาทางวญิญาณคอืการหลอ่เลีย้งของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਫਰਹਭ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥ 

naanak barahm gi-aanee kaa barahm Dhi-aan. ||3|| 

O‟ Nanak, the God-conscious person is absorbed in God's meditation. ||3||                                

โอนานักผูท้ีใ่สใ่จพระเจา้ถกูดดูซมึในสมาธขิองพระเจา้ || 3 || 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਊਤਰ ਆਸ ॥ 

barahm gi-aanee ayk oopar aas. 
The God-conscious person centers his hopes on the One alone.                                  

ผูท้ีส่ านกึในพระเจา้มุง่ความหวังของเขาไปทีผู่เ้ดยีว 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸ ॥ 

barahm gi-aanee kaa nahee binaas. 
High spiritual state of the God-conscious person never perishes.                                                

สถานะทางวญิญาณทีส่งูสง่ของบคุคลทีส่ านกึในพระเจา้ไมเ่คยพนิาศ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਗਰੀਫੀ ਸਭਾਹਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai gareebee samaahaa. 
The God-conscious person is steeped in humility.                                                                           

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้มคีวามถอ่มใจ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਰਉਕਾਰ ਉਭਾਹਾ ॥ 

barahm gi-aanee par-upkaar omaahaa. 
The God-conscious person always delightes in doing good to others.                          

ผูท้ีส่ านกึในพระเจา้มักจะชืน่ชมยนิดใีนการท าดตีอ่ผูอ้ืน่ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਹੀ ਧੁੰ ਧਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai naahee DhanDhaa. 
The God-conscious person has no worldly entanglements.                                                   

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้ไมม่สี ิง่ยุง่เกีย่วกบัโลก 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਲ ਧਾਵਤੁ ਫੁੰ ਧਾ ॥ 

barahm gi-aanee lay Dhaavat banDhaa. 
The God-conscious person holds his wandering mind under control.                                     

คนทีใ่สใ่จพระเจา้จะควบคมุจติใจทีห่ลงทางของเขาอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਹਇ ਸੁ ਬਲਾ ॥ 

barahm gi-aanee kai ho-ay so bhalaa. 
For the God-conscious person whatever happens is all for good.                                                  

ส าหรับผูท้ีส่ านกึในพระเจา้สิง่ทีเ่กดิขึน้ลว้นเป็นผลด ี
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸੁਪਲ ਪਲਾ ॥ 

barahm gi-aanee sufal falaa. 
This way, the God-conscious person succeeds and prospers in all aspect of life.      

ดว้ยวธินีีบ้คุคลทีส่ านกึในพระเจา้จะประสบความส าเร็จและมคีวามหวังในชวีติทกุดา้น 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸੁੰ ਤਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee sang sagal uDhaar. 
In the Company of the God-conscious person, all are saved from vices.                    

ใน บรษัิท ของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ทกุคนจะรอดพน้จากความชัว่รา้ย 
 

ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਜ ਸਗਲ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ॥੪॥ 

naanak barahm gi-aanee japai sagal sansaar. ||4|| 

O‟ Nanak, through the God-conscious person, the entire world meditates on God. ||4||                                                                                                                                  

โอนานักผา่นบคุคลทีใ่สใ่จตอ่พระเจา้ผูค้นทัง้โลกตา่งท าสมาธกิบัพระเจา้ || 4 || 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਕ ਰੁੰਗ ॥ 

barahm gi-aanee kai aikai rang. 
The God-conscious person is always imbued with the love for God.                                 

บคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้มักจะตืน้ตันใจกบัความรักทีม่ตีอ่พระเจา้ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਫਸ ਰਬੁ ਸੁੰਗ ॥ 

barahm gi-aanee kai basai parabh sang. 
God always dwells in the company of the God-conscious person.                                    

พระเจา้สถติอยูใ่น บรษัิท ของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้เสมอ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਭੁ ਆਧਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kai naam aaDhaar. 
God‟s Name is the sustenance of the God-conscious person.                                                      

พระนามพระเจา้ คอืปัจจัยค ้าจนุของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਭੁ ਰਵਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kai naam parvaar. 
For the God-conscious person Naam is his family.                                                                      

ส าหรับคนทีส่ านกึในพระเจา้คอืครอบครัวของเขา 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ॥ 

barahm gi-aanee sadaa sad jaagat. 
The God-conscious person always remains vigilant from the effects of vices. 

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้ยังคงระมัดระวังตวัจากผลของความชัว่รา้ย 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਅਹੁੰਫੁਤਧ ਤਤਆਗਤ ॥ 

barahm gi-aanee ahaN-buDh ti-aagat. 
The God-conscious person renounces his egoistic thinking.                                                      

ผูท้ีส่ านกึในพระเจา้ละทิง้ความคดิทีเ่ห็นแกต่วั 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਭਤਨ ਰਭਾਨੁੰ ਦ ॥ 

barahm gi-aanee kai man parmaanand. 
God, the source of supreme bliss, dwells in the mind of the God-conscious person.                                                                                                                   

พระเจา้ซึง่เป็นแหลง่ทีม่าของความสขุสงูสดุสถติอยูใ่นจติใจของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਘਤਰ ਸਦਾ ਅਨੁੰ ਦ ॥ 

barahm gi-aanee kai ghar sadaa anand. 
There is everlasting bliss in the heart of the God-conscious person.                                               

มคีวามสขุตลอดไปในหวัใจของบคุคลทีส่ านกึในพระเจา้ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਨਵਾਸ ॥ 

barahm gi-aanee sukh sahj nivaas. 
The God-conscious person dwells in intuitive peace and poise.                                                     

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้อาศยัอยูใ่นความสงบและความสขุมุโดยสญัชาตญาณ 
 

ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸ ॥੫॥                                                                                                                    

naanak barahm gi-aanee kaa nahee binaas. ||5||                                                                               

O‟ Nanak, the supreme spiritual state of the God-conscious person never perishes.||5||                                                                                                                   

โอนานักสถานะทางจติวญิญาณสงูสดุของบคุคลทีส่ านกึในพระเจา้ไมเ่คยพนิาศ || 5 || 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫਰਹਭ ਕਾ ਫਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee barahm kaa baytaa. 
The God-conscious person knows God.                                                                                            

ผูท้ีส่ านกึในพระเจา้รูจั้กพระเจา้ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਹਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee ayk sang haytaa. 
The God-conscious person is in love with the One alone.                                                    

ผูท้ีส่ านกึในพระเจา้นัน้รักพระองคเ์พยีงผูเ้ดยีว 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਹਇ ਅਤਚੁੰਤ ॥ 

barahm gi-aanee kai ho-ay achint. 
The God-conscious person is free from any worries.                                                           

ผูท้ีส่ านกึในพระเจา้จะปราศจากความกงัวลใด ๆ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਭੁੰਤ ॥ 

barahm gi-aanee kaa nirmal mant. 
Pure are the teachings of the God-conscious person.                                                                 

บรสิทุธิค์อืค าสอนของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤਜਸੁ ਕਰ ਰਬੁ ਆਤ ॥ 

barahm gi-aanee jis karai parabh aap. 
The God-conscious person is made so by God Himself.                                                                 

ผูท้ีส่ านกึในพระเจา้ถกูสรา้งขึน้โดยพระเจา้เอง 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਫਡ ਰਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee kaa bad partaap. 
Great is the glory of the God-conscious person.                                                                             

ยิง่ใหญเ่ป็นสงา่ราศขีองบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸੁ ਫਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥ 

barahm gi-aanee kaa daras badbhaagee paa-ee-ai. 
With great fortune one is blessed with the sight of the God-conscious person. 

ดว้ยความโชคดเีรามคีวามสขุกบัการมองเห็นของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਈ ॥ 

barahm gi-aanee ka-o bal bal jaa-ee-ai. 
Let us dedicate ourself to the God-conscious person.                                                                

ใหเ้ราอทุศิตวัเองใหก้บับคุคลทีส่ านกึในพระเจา้ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਖਜਤਹ ਭਹਸੁਰ ॥ 

barahm gi-aanee ka-o khojeh mahaysur. 
Even gods like Lord Shiva search for the God-conscious person.                                                          

แมแ้ตเ่ทพเจา้เชน่พระศวิะก็คน้หาบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਆਤ ਰਭਸੁਰ ॥੬॥ 

naanak barahm gi-aanee aap parmaysur. ||6|| 

O‟ Nanak, the God-conscious person is the manifestation of God Himself. ||6||                   

โอนานักบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้คอืการส าแดงของพระเจา้ดว้ยพระองคเ์อง || 6 || 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਕੀਭਤਤ ਨਾਤਹ ॥ 

barahm gi-aanee kee keemat naahi. 
The virtues of the God-conscious person are priceless.                                                 

คณุธรรมของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้นัน้ไมม่คีา่ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਸਗਲ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

barahm gi-aanee kai sagal man maahi. 
All possible virtues, exist in the God-conscious person.                                                                      

คณุธรรมทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดมอียูใ่นบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਬਦੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa ka-un jaanai bhayd. 
Who can know the mystery of virtuous life of the God-conscious person?                                             

ใครสามารถทราบความลกึลับของชวีติทีด่งีามของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้? 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦਸੁ ॥ 

barahm gi-aanee ka-o sadaa adays. 
Always bow with respect to the God-conscious person.                                                         

จงค านับผูท้ีส่ านกึในพระเจา้เสมอ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਤਥਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖ੍੍ਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa kathi-aa na jaa-ay aDhaakh-yar. 
Not even a bit of the glory of the God-conscious person can be described.             

ไมส่ามารถบรรยายถงึสงา่ราศขีองบคุคลทีส่ านกึในพระเจา้ไดแ้มแ้ตน่ดิเดยีว 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਰਫ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee sarab kaa thaakur. 
The God-conscious person is worshiped  by all.                                                                 

คนทีใ่สใ่จพระเจา้เป็นทีเ่คารพบชูาโดยทกุคน 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਭਤਤ ਕਉਨੁ ਫਖਾਨੈ ॥ 

barahm gi-aanee kee mit ka-un bakhaanai. 
Who can describe the extent of the God-conscious person‟s virtues?                                 

ใครสามารถอธบิายขอบเขตของคณุธรรมของบคุคลทีส่ านกึในพระเจา้ได ้
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਗਤਤ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥ 

barahm gi-aanee kee gat barahm gi-aanee jaanai. 
Only a God-conscious person knows the high state of mind of a God-conscious.                                                                                                     

มเีพยีงคนทีใ่สใ่จพระเจา้เทา่นัน้ทีรู่ถ้งึสภาพจติใจระดับสงูของผูท้ีใ่สใ่จพระเจา้ 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਅੁੰਤੁ ਨ ਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa ant na paar. 
Limitless are the virtues of the God-conscious person.                                                     

คณุธรรมของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ไมม่ขีดี จ ากดั 
 

ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥੭॥ 

naanak barahm gi-aanee ka-o sadaa namaskaar. ||7|| 

O‟ Nanak, always bow in reverence to the God-conscious person. ||7||                                                    

โอนานักขอคารวะผูท้ีส่ านกึในพระเจา้เสมอ || 7 || 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਬ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee sabh sarisat kaa kartaa. 
The God-conscious person is the Creator of all the entire creation.               

บคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้เป็นผูส้รา้งสิง่สรา้งทัง้หมดทัง้หมด 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵ ਨਹੀ ਭਰਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee sad jeevai nahee martaa. 
The God-conscious person lives forever, and does not die.                                         

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้มชีวีติอยูต่ลอดไปและไมต่าย 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਭੁਕਤਤ ਜੁਗਤਤ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee mukat jugat jee-a kaa daataa. 
The God-conscious person is the bestower of the way to achieve supreme spiritual state 

and liberation of the soul.                                                                                                                     

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้เป็นผูม้อบหนทางในการบรรลสุภาวะจติวญิญาณสงูสดุและการปลดปล่
อยจติวญิญาณ 

 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ੂਰਨ ੁਰਖੁ ਤਫਧਾਤਾ ॥ 

barahm gi-aanee pooran purakh biDhaataa. 
The God-conscious person is the Perfect Supreme Being, who orchestrates all.           

บคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้คอืสิง่มชีวีติสงูสดุทีส่มบรูณ์แบบซึง่เป็นผูบ้งการทัง้หมด 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥ 

barahm gi-aanee anaath kaa naath. 
The God-conscious person is the protector of the unprotected.                                           

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้คอืผูป้กป้องผูท้ีไ่มม่กีารป้องกนั 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਬ ਊਤਰ ਹਾਥੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa sabh oopar haath. 
The God-conscious person extends his helping hand to all.                                                       

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้ยืน่มอืชว่ยเหลอืทกุคน 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee kaa sagal akaar. 
The entire universe belongs to the God-conscious person.                                                          

จักรวาลทัง้หมดเป็นของบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้ 
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਆਤ ਤਨਰੁੰਕਾਰੁ ॥ 

barahm gi-aanee aap nirankaar. 
The God-conscious person himself is the (embodiment of) Formless God.                                                                     

บคุคลทีส่ านกึในพระเจา้นัน้เป็น (ศนูยร์วมของ )พระเจา้ทีไ่มม่รีปูรา่ง 
 

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸਬਾ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫਨੀ ॥ 

barahm gi-aanee kee sobhaa barahm gi-aanee banee. 
The glory of the God-conscious person behooves only to the God-conscious.                                                                                                                         

รัศมภีาพของบคุคลทีส่ านกึในพระเจา้จะเกดิขึน้กบัผูท้ีส่ านกึในพระเจา้เทา่นัน้ 
 

ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਰਫ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥ 

naanak barahm gi-aanee sarab kaa Dhanee. ||8||8|| 

O Nanak, the God-conscious person is the Master of all. ||8||8||                                                 

โอนานักบคุคลทีใ่สใ่จพระเจา้คอืเจา้นายของทกุคน || 8 || 8 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ซาลอ๊ค 
 

ਉਤਰ ਧਾਰ ਜ ਅੁੰ ਤਤਰ ਨਾਭੁ ॥ 

ur Dhaarai jo antar naam. 
One who enshrines the Naam within the heart,                                                                    

ผูท้ีป่ระดษิฐาน นาอมั ไวใ้นหวัใจ 
 

ਸਰਫ ਭ ਖ ਬਗਵਾਨੁ ॥ 

sarab mai paykhai bhagvaan. 
who sees God pervading in all,                                                                                              
ผูท้ีม่องเห็นพระเจา้แผซ่า่นไปทั่ว 

 

ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਠਾਕੁਰ ਨਭਸਕਾਰ ॥ 

nimakh nimakh thaakur namaskaarai. 
and who at every moment, bows in reverence to the Master,                             

และใครบา้งทีก่ม้หวัแสดงความเคารพตอ่อาจารยท์กุครัง้ 
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ਨਾਨਕ ਹੁ ਅਰਸੁ ਸਗਲ ਤਨਸਤਾਰ ॥੧॥                                                                                                                

naanak oh apras sagal nistaarai. ||1|| 
O‟ Nanak, such a person is the true Aparas (saint untouched by Maya), and he helps those 

who follow him, to swim across the world-ocean of vices.                                                                                                           

O ‟Nanak บคุคลเชน่นีค้อื Aparas ทีแ่ทจ้รงิ (นักบญุทีไ่มม่ใีครแตะตอ้งโดย Maya) 
และเขาชว่ยใหผู้ท้ีต่ดิตามเขาวา่ยน ้าขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยของโลก 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาพด:ี 
 

ਤਭਤਥਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਰਸ ॥ 

mithi-aa naahee rasnaa paras. 
One who never utters a lie, (from his tongue),                                                                         

คนทีไ่มเ่คยพดูโกหก (จากลิน้ของเขา) 
 

ਭਨ ਭਤਹ ਰੀਤਤ ਤਨਰੁੰਜਨ ਦਰਸ ॥ 

man meh pareet niranjan daras. 
in whose heart is a longing for the Blessed Vision of the immaculate God;                                         

ในหวัใจของผูท้ีโ่หยหานมิติอนัเป่ียมสขุของพระเจา้ทีไ่มม่ทีีต่ ิ
 

ਰ ਤਤਰਅ ਰੂੁ ਨ ਖ ਨੇਤਰ ॥ 

par tari-a roop na paykhai naytar. 
whose eyes do not gaze upon the beauty of another‟s woman with malice,                                   

ซึง่ตาไมจ่อ้งมองความงามของหญงิอืน่ดว้ยความมุง่รา้ย 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੁੰਤਸੁੰ ਤਗ ਹਤ ॥ 

saaDh kee tahal satsang hayt. 
who serves the Holy and loves the congregation of saints,                                                      

ผูท้ีรั่บใชศ้ักดิส์ทิธิแ์ละรักการชมุนุมของวสิทุธชิน 
 

ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ॥ 

karan na sunai kaahoo kee nindaa. 
whose ears do not listen to slander against anyone,                                                                       

หขูองใครไมฟั่งค าใสร่า้ยตอ่ผูใ้ด 
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ਸਬ ਤ ਜਾਨੈ ਆਸ ਕਉ ਭੁੰਦਾ ॥ 

sabh tay jaanai aapas ka-o mandaa. 
who deems himself to be the worst of all (relinquishes ego),                                                     

ทีค่ดิวา่ตวัเองเลวรา้ยทีส่ดุ (ละทิง้อตัตา) 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਫਤਖਆ ਰਹਰ ॥ 

gur parsaad bikhi-aa parharai. 
who, by the Guru's Grace, gets rid of vices,                                                                           

ใครโดยพระคณุของปราชญก์ าจัดความชัว่รา้ย 
 

ਭਨ ਕੀ ਫਾਸਨਾ ਭਨ ਤ ਟਰ ॥ 

man kee baasnaa man tay tarai. 
who banishes his desires from his mind,                                                                           

ผูข้บัไลค่วามปรารถนาของเขาออกไปจากจติใจของเขา 
 

ਇੁੰਦਰੀ ਤਜਤ ੁੰਚ ਦਖ ਤ ਰਹਤ ॥ 

indree jit panch dokh tay rahat. 
who conquers his senses and is free of the five vices.                                                          

ผูท้ีเ่อาชนะความรูส้กึของเขาและเป็นอสิระจากความชัว่รา้ยทัง้หา้ 
 

ਨਾਨਕ ਕਤਟ ਭਧ ਕ ਸਾ ਅਰਸ ॥੧॥ 

naanak kot maDhay ko aisaa apras. ||1|| 

O‟ Nanak, among millions, there is scarcely one such Aparas.                                                            

O ‟Nanak ในบรรดาหลายลา้นคนแทบจะไมม่ ีAparas แบบนีเ้ลย 
 

ਫਸਨ  ਸ ਤਜਸੁ ਊਤਰ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥ 

baisno so jis oopar suparsan. 
A true Vaishnava (devotee of Lord Vishnu), is the one with whom God is pleased.                

Vaishnava ทีแ่ทจ้รงิ (สาวกของพระวษิณุ) คอืผูท้ีพ่ระเจา้พอใจ 
 

ਤਫਸਨ ਕੀ ਭਾਇਆ ਤ ਹਇ ਤਬੁੰਨ ॥ 

bisan kee maa-i-aa tay ho-ay bhinn. 
He remains detached from the Maya (worldly illusion) created by God.                              

เขายังคงแยกตวัออกจากมายา (ภาพลวงตาทางโลก )ทีพ่ระเจา้สรา้งขึน้ 
 

ਕਰਭ ਕਰਤ ਹਵ ਤਨਹਕਰਭ ॥ 

karam karat hovai nihkaram. 
While doing good deeds, he doesn‟t expect any reward.                                                                         

ในขณะทีท่ าความดเีขาไมห่วังสิง่ตอบแทนใด ๆ 
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ਤਤਸੁ ਫਸਨ  ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਧਰਭ ॥ 

tis baisno kaa nirmal Dharam. 
Spotlessly pure is the faith of such a Vaishnava.                                                                      

ศรัทธาของชาวไวษณพนัน้บรสิทุธิอ์ยา่งไรท้ีต่ ิ
 

ਕਾਹੂ ਪਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਫਾਛ ॥ 

kaahoo fal kee ichhaa nahee baachhai. 
He doesn‟t long for a reward for anything.                                                                          

เขาไมไ่ดร้อคอยรางวัลใดๆ 
 

ਕਵਲ ਬਗਤਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਚ ॥ 

kayval bhagat keertan sang raachai. 
He is absorbed only in devotional meditation and singing God‟s praises.                                          

เขาซมึซบั แต ่การเพิง่ญาณทีศ่รัทธา และการรอ้งสรรเสรญิพระเจา้เทา่นัน้ 
 

ਭਨ ਤਨ ਅੁੰਤਤਰ ਤਸਭਰਨ ਗਾਲ ॥ 

man tan antar simran gopaal. 
His mind and body are in constant remembrance of God.                                                     

จติใจและรา่งกายจะระลกึถงึพระเจา้เสมอ 
 

ਸਬ ਊਤਰ ਹਵਤ ਤਕਰਾਲ ॥ 

sabh oopar hovat kirpaal. 
He is kind to all the creatures.                                                                                                 

พระองคท์รงมคีวามกรณุาตอ่สิง่สรา้งทัง้หมด 
 

ਆਤ ਤਦਰੜ ਅਵਰਹ ਨਾਭੁ ਜਾਵ ॥ 

aap darirhai avrah naam japaavai. 
He himself meditates on God‟s Name and inspires others to do the same.                               

เขาเองเพิง่ไปยังพระนามพระเจา้และจงูใจคนอนืใหท้ าเชน่เดยีวกนั 
 

ਨਾਨਕ ਹੁ ਫਸਨ  ਰਭ ਗਤਤ ਾਵ ॥੨॥ 

naanak oh baisno param gat paavai. ||2|| 

O‟ Nanak, such a Vaishnav obtains the supreme spiritual status. ||2||                                                  

O ‟Nanak เชน่ วอิชินัฟไดรั้บสถานะทางจติวญิญาณสงูสดุ || 2 || 
 

ਬਗਉਤੀ ਬਗਵੁੰਤ ਬਗਤਤ ਕਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

bhag-utee bhagvant bhagat kaa rang. 
True devotee of God is the one whose heart is filled with devotional worship.                                                                                                                               

ผูศ้รัทธาทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้คอืผูท้ีห่วัใจเต็มไปดว้ยการสกัการะบชูา 
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ਸਗਲ ਤਤਆਗ ਦੁਸਟ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥ 

sagal ti-aagai dusat kaa sang. 
He forsakes the company of all wicked people.                                                             

เขาละทิง้กลุม่คนชัว่รา้ยทัง้หมด 
 

ਭਨ ਤ ਤਫਨਸ ਸਗਲਾ ਬਰਭੁ ॥ 

man tay binsai saglaa bharam. 
Every kind of doubt vanishes from his mind.                                                                                     

ความสงสยัทกุอยา่งหายไปจากจติใจของเขา 
 

ਕਤਰ ੂਜ ਸਗਲ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥                                                                                                                                                  

kar poojai sagal paarbarahm.                                                                                                                                
  A devotee worships God with the belief that He is present everywhere.                                                

ผูศ้รัทธานมัสการพระเจา้ดว้ยความเชือ่วา่พระองคส์ถติอยูท่กุหนทกุแหง่ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਾ ਭਲੁ ਖਵ ॥ 

saaDhsang paapaa mal khovai. 
In the company of the saintly people, such a person gets rid of the dirt of all sins  

ในกลุม่คนทีบ่รสิทุธิบ์คุคลเชน่นีไ้ดก้ าจัดความสกปรกของบาปทัง้หมด 
 

ਤਤਸੁ ਬਗਉਤੀ ਕੀ ਭਤਤ ਊਤਭ ਹਵ ॥ 

tis bhag-utee kee mat ootam hovai. 
The intellect of such a devotee of God becomes supreme.                                                   

สตปัิญญาของผูท้ีนั่บถอืพระเจา้จะมอี านาจสงูสดุ 
 

ਬਗਵੁੰਤ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥ 

bhagvant kee tahal karai nit neet. 
He remembers God with love and devotion each and every day.                                        

เขาระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เททกุวัน 
 

ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਰ ਤਫਸਨ ਰੀਤਤ ॥ 

man tan arpai bisan pareet. 
He dedicates his mind and body to the Love of God.                                                   

เขาอทุศิจติใจและรา่งกายเพือ่ความรักของพระเจา้ 
 

ਹਤਰ ਕ ਚਰਨ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵ ॥ 

har kay charan hirdai basaavai. 
He enshrines God‟s feet (love) in the heart.                                                                            

เขาประดษิฐานเทา้ของพระเจา้ (ความรัก )ไวใ้นหวัใจ 
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ਨਾਨਕ ਸਾ ਬਗਉਤੀ ਬਗਵੁੰਤ ਕਉ ਾਵ ॥੩॥ 

naanak aisaa bhag-utee bhagvant ka-o paavai. ||3|| 

O‟ Nanak, such a (Bhagauti) devotee of God realizes Him (within his heart). ||3||                                  

O ‟Nanak ผูศ้รัทธาของพระเจา้ (Bhagauti) เชน่นีต้ระหนักถงึพระองค ์(ในใจของเขา )|| 3 || 
 

ਸ ੁੰ ਤਡਤੁ ਜ ਭਨੁ ਰਫਧ ॥ 

so pandit jo man parboDhai. 
A true Pandit is the one, who first instructs his own mind;                                   

บณัฑติทีแ่ทจ้รงิคอืผูท้ีส่ัง่สอนจติใจของตนเองกอ่น 
 

ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਆਤਭ ਭਤਹ ਸਧ ॥ 

raam naam aatam meh soDhai. 
and searches for God's Name within his own soul.                                                                 

และคน้หาพระนามของพระเจา้ภายในจติวญิญาณของเขาเอง 
 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ੀਵ ॥ 

raam naam saar ras peevai. 
He partakes the exquisite Nectar of God's Name.                                                                                                           

เขารับน ้าทพิยอ์นังดงามแหง่พระนามของพระเจา้ 
 

ਉਸੁ ੁੰ ਤਡਤ ਕ ਉਦਤਸ ਜਗੁ ਜੀਵ ॥ 

us pandit kai updays jag jeevai. 
By the teachings of such a Pundit, the entire world remains spiritually alive.                         

โดยค าสอนของนักปราชญเ์ชน่นีโ้ลกทัง้โลกยังคงมชีวีติทางวญิญาณ 
 

ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵ ॥ 

har kee kathaa hirdai basaavai. 
He implants God‟s virtues in his heart.                                                                                  

เขาปลกูฝังคณุธรรมของพระเจา้ไวใ้นหวัใจของเขา 
 

ਸ ੁੰ ਤਡਤੁ ਤਪਤਰ ਜਤਨ ਨ ਆਵ ॥ 

so pandit fir jon na aavai. 
Such a Pandit does not fall into the cycles of birth and death again.                                                   

บณัฑติเชน่นีจ้ะไมต่กอยูใ่นวัฏจักรของการเกดิและการตายอกีตอ่ไป 
 

ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸਤਭਰਤਤ ਫੂਝ ਭੂਲ ॥ 

bayd puraan simrit boojhai mool. 
He recognizes God as the source of holy scriptures, such as Vedas, Puranas and Smritis.                                                                                                                          

เขายอมรับวา่พระเจา้เป็นแหลง่ทีม่าของพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิเ์ชน่พระเวทปรุานาสและสมันตสิ 
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ਸੂਖਭ ਭਤਹ ਜਾਨੈ ਅਸਥੂਲੁ ॥ 

sookham meh jaanai asthool. 
He recognizes the intangible God in the tangible creation.                                                

เขาตระหนักถงึพระเจา้ทีจั่บตอ้งไมไ่ดใ้นสิง่สรา้งทีจั่บตอ้งได ้
 

ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਦ ਉਦਸੁ ॥                                                                                                                                              

chahu varnaa ka-o day updays.                                                                                                                                           
He preaches to the people of all the four castes (social status).                                                                   

เขาสัง่สอนผูค้นจากทัง้สีว่รรณะ (สถานะทางสงัคม) 
 

ਨਾਨਕ ਉਸੁ ੁੰ ਤਡਤ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦਸੁ ॥੪॥ 

naanak us pandit ka-o sadaa adays. ||4|| 

O Nanak, to such a Pandit, I bow in salutation forever. ||4||                                                  

โอนานักถงึบณัฑติเชน่นีฉั้นขอค านับเป็นนติย ์|| 4 || 
 

ਫੀਜ ਭੁੰਤੁ ਸਰਫ ਕ ਤਗਆਨੁ ॥ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਭਤਹ ਜ ਕਊ ਨਾਭੁ ॥ 

beej mantar sarab ko gi-aan.chahu varnaa meh japai ko-oo naam. 
Let anyone of the four casts (social status) meditate on God‟s Name, and one would find 

that God‟s Name is the root mantra of all divine knowledge.                       

ปลอ่ยใหใ้ครก็ตามในสีค่น (สถานะทางสงัคม) ใครค่รวญถงึ พระนามพระเจา้ และใคร ๆ 
ก็จะพบวา่ พระนามพระเจา้ เป็นรากเหงา้ของความรูจ้ากพระเจา้ทัง้หมด 

 

ਜ ਜ ਜ ਤਤਸ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥ 

jo jo japai tis kee gat ho-ay. 
Whoever contemplates on Naam has an embellished life.                                                                   

ผูใ้ดพจิารณานาอมัก็มชีวีติทีป่รงุแตง่ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥ 

saaDhsang paavai jan ko-ay. 
Yet, only a very rare person receives the gift of Naam in the company of saints.                        

แตม่เีพยีงคนทีห่ายากมากเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บของขวัญจากนาอมัในกลุม่นักบญุ 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਅੁੰਤਤਰ ਉਰ ਧਾਰ ॥ 

kar kirpaa antar ur Dhaarai. 
If by His grace, God enshrines His Name in the heart of a person,                                           

หากดว้ยพระคณุของพระองคพ์ระเจา้ทรงตัง้พระนามของพระองคไ์วใ้นหวัใจของบคุคล 
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ਸੁ ਰਤ ਭੁਘਦ ਾਥਰ ਕਉ ਤਾਰ ॥ 

pas parayt mughad paathar ka-o taarai. 
even if that person is like an animal, a ghost, a fool or a stone hearted, that person is 

saved.                                                                                                                       

แมว้า่บคุคลนัน้จะเป็นเหมอืนสตัวผ์คีนโงห่รอืคนใจหนิคนนัน้ก็รอด 
 

ਸਰਫ ਰਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਭੁ ॥ 

sarab rog kaa a-ukhad naam. 
The Name of God is the remedy to cure all ills.                                                          

พระนามของพระเจา้เป็นวธิกีารรักษาเพือ่รักษาความเจ็บป่วยทัง้หมด 
 

ਕਤਲਆਣ ਰੂ ਭੁੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਭ ॥ 

kali-aan roop mangal gun gaam. 
Singing God‟s praises leads to good fortune and bliss.                                                             

การรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้น าไปสูค่วามโชคดแีละความสขุ 
 

ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਤ ਤਕਤ ਨ ਾਈ ਧਰਤਭ ॥ 

kaahoo jugat kitai na paa-ee-ai Dharam. 
Naam cannot be obtained by any specific technique or religious rituals.                             

นาอมั ไมส่ามารถหาไดด้ว้ยเทคนคิเฉพาะหรอืพธิกีรรมทางศาสนา 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਤਭਲ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਤਭ ॥੫॥ 

naanak tis milai jis likhi-aa Dhur karam. ||5|| 

O Nanak, he alone receives it, who is so pre-ordained. ||5||                                                    

โอนานักเขาไดรั้บคนเดยีวซึง่เป็นผูท้ีบ่วชลว่งหนา้ || 5 || 
 

ਤਜਸ ਕ ਭਤਨ ਾਰਫਰਹਭ ਕਾ ਤਨਵਾਸੁ ॥ 

jis kai man paarbarahm kaa nivaas. 
One in whose mind dwells the Supreme God,                                                           

ผูท้ีม่จีติใจสถติอยูใ่นพระเจา้สงูสดุ 
 

ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਭੁ ਸਤਤ ਰਾਭਦਾਸੁ ॥ 

tis kaa naam sat raamdaas. 
his name is truly Ram Das, the servant of God.                                                                        

ชือ่ของเขาคอืรามดาสผูรั้บใชพ้ระเจา้อยา่งแทจ้รงิ 
 

ਆਤਭ ਰਾਭੁ ਤਤਸੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 

aatam raam tis nadree aa-i-aa. 
Such a devotee realizes the all pervading God.                                                                

ผูศ้รัทธาดังกลา่วตระหนักถงึพระเจา้ทีแ่ผไ่พศาลทัง้หมด 
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ਦਾਸ ਦਸੁੰਤਣ ਬਾਇ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥ 

daas dasantan bhaa-ay tin paa-i-aa. 
Deeming himself extremely humble, that person realizes God.                                                

โดยถอืวา่ตวัเองต า่ตอ้ยอยา่งยิง่บคุคลนัน้จงึส านกึในพระเจา้ 
 

ਸਦਾ ਤਨਕਤਟ ਤਨਕਤਟ ਹਤਰ ਜਾਨੁ ॥ 

sadaa nikat nikat har jaan. 
One who perceives God to be Ever-present, close at hand.                                                                         

ผูท้ีรั่บรูว้า่พระเจา้ทรงสถติอยูใ่กลแ้คเ่อือ้ม 
 

ਸ ਦਾਸੁ ਦਰਗਹ ਰਵਾਨੁ ॥ 

so daas dargeh parvaan. 
Such a God‟s servant is approved in God‟s court.                                                                 

ผูรั้บใชข้องพระเจา้เชน่นีไ้ดรั้บการอนุมัตใินศาลของพระเจา้ 
 

ਅੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਤ ਤਕਰਾ ਕਰ ॥ 

apunay daas ka-o aap kirpaa karai. 
To His servant, He Himself bestows His Grace,                                                                 

ส าหรับผูรั้บใชข้องพระองคพ์ระองคเ์องประทานพระคณุของพระองค ์
 

ਤਤਸੁ ਦਾਸ ਕਉ ਸਬ ਸਝੀ ਰ ॥ 

tis daas ka-o sabh sojhee parai. 
and such a servant comes to understand everything.                                                             

และผูรั้บใชเ้ชน่นีก้็เขา้ใจทกุสิง่ 
 

ਸਗਲ ਸੁੰ ਤਗ ਆਤਭ ਉਦਾਸੁ ॥ 

sagal sang aatam udaas. 
Living amongst the family, he remains detached from the worldly temptations.                  

เขาอาศยัอยูท่า่มกลางครอบครัวเขายังคงแยกตวัจากการลอ่ลวงทางโลก 
 

ਸੀ ਜੁਗਤਤ ਨਾਨਕ ਰਾਭਦਾਸੁ ॥੬॥ 

aisee jugat naanak raamdaas. ||6|| 

O‟ Nanak, such is the way of life of Ram Das (God‟s servant). ||6||                                             

โอนานักเชน่นีค้อืวถิชีวีติของ รามดาส (ผูรั้บใชพ้ระเจา้) || 6 || 
 

ਰਬ ਕੀ ਆਤਗਆ ਆਤਭ ਤਹਤਾਵ ॥ 

parabh kee aagi-aa aatam hitaavai. 
One who from his heart, loves God‟s Will,                                                                     

ผูท้ีม่าจากใจของเขารักพระประสงคข์องพระเจา้ 
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ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਸਊ ਕਹਾਵ ॥ 

jeevan mukat so-oo kahaavai. 
is said to be Jivan Mukta- liberated from the ties of Maya while still alive.                             

กลา่วกนัวา่ จวิานมคุตา - ไดรั้บการปลดปลอ่ยจากความผกูพันของมายาในขณะทีย่ังมชีวีติอยู ่
 

ਤਸਾ ਹਰਖੁ ਤਸਾ ਉਸੁ ਸਗੁ ॥ 

taisaa harakh taisaa us sog. 
To such a person, pleasure and sorrow is alike.                                                                     

ส าหรับบคุคลเชน่นีค้วามสขุและความเศรา้ก็เหมอืนกนั 
 

ਸਦਾ ਅਨੁੰ ਦੁ ਤਹ ਨਹੀ ਤਫਗੁ ॥ 

sadaa anand tah nahee bi-og. 
He always remains in eternal bliss because in that state there is no separation from God.                                                                                                              

เขายังคงอยูใ่นความสขุชัว่นรัินดรเ์สมอเพราะในสถานะนัน้ไมม่กีารแยกจากพระเจา้ 
 

ਤਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤਸੀ ਉਸੁ ਭਾਟੀ ॥ 

taisaa suvran taisee us maatee. 
To him, both gold and dust are the same.                                                           

ส าหรับเขาทัง้ทองและฝุ่ นก็เหมอืนกนั 
 

ਤਸਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਤਸੀ ਤਫਖੁ ਖਾਟੀ ॥ 

taisaa amrit taisee bikh khaatee. 
As is  nectar, so is bitter poison to him.                                                                   

เหมอืนน ้าทพิยย์าพษิทีข่มขืน่ส าหรับเขาก็เชน่กนั 
 

ਤਸਾ ਭਾਨੁ ਤਸਾ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

taisaa maan taisaa abhimaan. 
As is honor, so is show of ego to him.                                                                          

การแสดงอตัตาตอ่เขาก็เชน่กนั 
 

ਤਸਾ ਰੁੰ ਕੁ ਤਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥                                                                                                                                                       

taisaa rank taisaa raajaan.                                                                                                                                                 
As is the beggar, so is the king to him.                                                                       

คนขอทานก็เป็นกษัตรยิส์ าหรับเขาเชน่กนั 
 

ਜ ਵਰਤਾ ਸਾਈ ਜੁਗਤਤ ॥ 

jo vartaa-ay saa-ee jugat. 
Whatever God does is the right path for him to follow.                                                        

สิง่ใดก็ตามทีพ่ระเจา้ท าคอืเสน้ทางทีถ่กูตอ้งส าหรับเขาทีจ่ะท าตาม 
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ਨਾਨਕ ਹੁ ੁਰਖੁ ਕਹੀ ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ॥੭॥ 

naanak oh purakh kahee-ai jeevan mukat. ||7|| 

O‟ Nanak, that person is called  Jivan Mukta (liberated while still alive). ||7||                                         

โอนานักบคุคลนัน้มชีือ่วา่ จวิานมคุตา (ไดรั้บการปลดปลอ่ยในขณะทีย่ังมชีวีติอยู)่ || 7 || 
 

ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਸਗਲ ਠਾਉ ॥ 

paarbarahm kay saglay thaa-o. 
Everybody belong to the Supreme God.                                                                  

ทกุคนเป็นของพระเจา้สงูสดุ 
 

ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਘਤਰ ਰਾਖ ਤਸਾ ਤਤਨ ਨਾਉ ॥ 

jit jit ghar raakhai taisaa tin naa-o. 
In whatever stage of mind God keeps the mortals, that is the name they acquire. 

ไมว่า่ในขัน้ตอนใดของจติใจพระเจา้ก็ทรงรักษามนุษยน่ั์นคอืชือ่ทีพ่วกเขาไดรั้บ 
 

ਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜਗੁ ॥ 

aapay karan karaavan jog. 
God Himself is capable of doing and getting done everything.                           

พระเจา้เองสามารถท าและท าทกุอยา่งได ้
 

ਰਬ ਬਾਵ ਸਈ ਪੁਤਨ ਹਗੁ ॥ 

parabh bhaavai so-ee fun hog. 
Whatever pleases God, ultimately must come to pass.                                                                      

สิง่ใดทีพ่ระเจา้พอพระทัยทีส่ดุก็ตอ้งเกดิขึน้ 
 

ਸਤਰ ਆਤ ਹਇ ਅਨਤ ਤਰੁੰਗ ॥ 

pasri-o aap ho-ay anat tarang. 
Like unlimited waves of the sea, God has spread Himself everywhere                                            

เชน่เดยีวกบัคลืน่ทะเลทีไ่รข้ดี จ ากดั พระเจา้ทรงแผข่ยายไปทกุหน 
 

ਲਖ ਨ ਜਾਤਹ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਰੁੰਗ ॥ 

lakhay na jaahi paarbarahm kay rang. 
The plays of the supreme God cannot be comprehended.                                                    

บทละครของพระเจา้สงูสดุไมส่ามารถเขา้ใจได ้
 

ਜਸੀ ਭਤਤ ਦਇ ਤਸਾ ਰਗਾਸ ॥ 

jaisee mat day-ay taisaa pargaas. 
Whatever intellect God bestows on a person, so is his mind enlightened.                                             

ไมว่า่สตปัิญญาของพระเจา้จะประทานใหก้บับคุคลใดจติใจของเขาก็จะรูแ้จง้เชน่กนั 
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ਾਰਫਰਹਭੁ ਕਰਤਾ ਅਤਫਨਾਸ ॥ 

paarbarahm kartaa abinaas. 
The Supreme God is imperishable (eternal and everlasting) Creator.                                                   

พระเจา้สงูสดุเป็นผูส้รา้ง (นรัินดรและนรัินดร)์ 
 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 

sadaa sadaa sadaa da-i-aal. 
He is merciful forever and ever.                                                                                       

พระองคท์รงเมตตาเป็นนติยน์รัินดร ์
 

ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਨਾਨਕ ਬ ਤਨਹਾਲ ॥੮॥੯॥ 

simar simar naanak bha-ay nihaal. ||8||9|| 

O‟ Nanak, by remembering Him again and again with loving devotion, mortals stay blessed 
and joyful. ||8||9||                                                                                                     

โอนานักดว้ยการระลกึถงึพระองคค์รัง้แลว้ครัง้เลา่ดว้ยความจงรักภักดดีว้ยความรักมนุษยจ์ะไดรั้
บพรและมคีวามสขุ || 8 || 9 || 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਉਸਤਤਤ ਕਰਤਹ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੁੰਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾਰ ॥ 

ustat karahi anayk jan ant na paaraavaar. 
Many people sing the praises of God, but His virtues are endless.                                             

หลายคนรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ แตค่ณุงามความดขีองพระองคไ์มม่ทีีส่ ิน้สดุ 
 

ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਰਤਬ ਰਚੀ ਫਹੁ ਤਫਤਧ ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ॥੧॥                                                                             

 naanak rachnaa parabh rachee baho biDh anik parkaar. ||1||                                                              

 O‟ Nanak, God has created this universe in myriad of ways and forms.||1||                              

O ‟Nanak พระเจา้ไดส้รา้งจักรวาลนีด้ว้ยวธิแีละรปูแบบมากมาย 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาพด:ี 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਹ ੂਜਾਰੀ ॥ 

ka-ee kot ho-ay poojaaree. 
Many millions are His worshippers.                                                                                           

หลายลา้นคนเป็นผูน้มัสการของพระองค ์
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ਕਈ ਕਤਟ ਆਚਾਰ ਤਫਉਹਾਰੀ ॥ 

ka-ee kot aachaar bi-uhaaree. 
Many millions perform religious rituals and worldly duties.                                                              

หลายลา้นคนประกอบพธิกีรรมทางศาสนาและหนา้ทีท่างโลก 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay tirath vaasee. 
Many millions have become dwellers of pilgrimage places.                                             

หลายลา้นคนตอ้งกลายเป็นผูอ้ยูอ่าศยัในสถานทีแ่สวงบญุ 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਨ ਬਰਭਤਹ ਉਦਾਸੀ ॥                                                                                                                                             

ka-ee kot ban bharmeh udaasee.                                                                                                                      
 Many millions wander in the wilderness as renunciates.  .                                                     

หลายลา้นคนเรร่อ่นอยูใ่นถิน่ทรุกนัดารในฐานะผูท้ีส่ละชวีติ . 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਦ ਕ ਸਰਤ ॥ 

ka-ee kot bayd kay sarotay. 
Many millions listen to the Vedas.                                                                                  

หลายลา้นคนฟังพระเวท 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਤੀਸੁਰ ਹਤ ॥ 

ka-ee kot tapeesur hotay. 
Many millions engage in self-punishing rituals to please God.                                                      

หลายลา้นคนมสีว่นรว่มในพธิกีรรมการลงโทษตวัเองเพือ่ท าใหพ้ระเจา้พอพระทัย 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਆਤਭ ਤਧਆਨੁ ਧਾਰਤਹ ॥ 

ka-ee kot aatam Dhi-aan Dhaareh. 
Many millions meditate on their inner-self.                                                                                

หลายลา้นคนคดิใครค่รวญถงึตัวตนภายใน 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਕਤਫ ਕਾਤਫ ਫੀਚਾਰਤਹ ॥                                                                                                                                          

ka-ee kot kab kaab beechaareh.                                                                                                                           
Many millions contemplate on poetry composed by many poets.                                                                

หลายลา้นคนใครค่รวญบทกวทีีแ่ตง่โดยกวหีลายคน 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਨਵਤਨ ਨਾਭ ਤਧਆਵਤਹ ॥ 

ka-ee kot navtan naam Dhi-aavahi. 
Many millions meditate on Him, every time using new Name for Him.                                        

หลายลา้นคนร าพงึถงึพระองคท์กุครัง้โดยใชพ้ระนามใหมส่ าหรับพระองค ์
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ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਵਤਹ ॥੧॥ 

naanak kartay kaa ant na paavahi. ||1|| 

O‟ Nanak, no one can find the limits of the Creator‟s virtues. ||1||                                                       

โอนานักไมม่ใีครสามารถคน้พบขดี จ ากดั ของคณุธรรมของผูส้รา้ง || 1 || 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਅਤਬਭਾਨੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay abhimaanee. 
Many millions are egoistic.                                                                                             

หลายลา้นคนมคีวามเห็นแกต่วั 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਅੁੰ ਧ ਅਤਗਆਨੀ ॥ 

ka-ee kot anDh agi-aanee. 
Many millions are blinded by ignorance.                                                                      

หลายลา้นคนตาบอดเพราะความไมรู่ ้
 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਕਰਨ ਕਠ ਰ ॥ 

ka-ee kot kirpan kathor. 
Many millions are stone-hearted misers.                                                                            

หลายลา้นคนเป็นคนขีเ้หนยีว 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਅਤਬਗ ਆਤਭ ਤਨਕਰ ॥ 

ka-ee kot abhig aatam nikor. 
Many millions are insensitive and completely devoid of compassion.                                    

หลายลา้นคนไรค้วามรูส้กึและปราศจากความสงสารโดยสิน้เชงิ 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰ ਦਰਫ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥ 

ka-ee kot par darab ka-o hireh. 
Many millions steal the wealth of others.                                                                                

หลายลา้นคนขโมยทรัพยส์นิของผูอ้ืน่ 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰ ਦੂਖਨਾ ਕਰਤਹ ॥ 

ka-ee kot par dookhnaa karahi. 
Many millions slander others.                                                                                                   
หลายลา้นคนใสร่า้ยคนอืน่ 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਇਆ ਸਰਭ ਭਾਤਹ ॥ 

ka-ee kot maa-i-aa saram maahi. 
Many millions struggle all their life to earn worldly wealth.                                                  

หลายลา้นคนตอ่สูด้ ิน้รนตลอดชวีติเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความมั่งคัง่ทางโลก 
 



111 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰਦਸ ਬਰਭਾਤਹ ॥ 

ka-ee kot pardays bharmaahi. 
Many millions wander in foreign lands.                                                                          

หลายลา้นคนเรร่อ่นในตา่งแดน 
 

ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਲਗਨਾ ॥ 

jit jit laavhu tit tit lagnaa. 
O‟ God, people do what You assign them to do.                                                             

โอพระเจา้ผูค้นท าในสิง่ทีค่ณุมอบหมายใหท้ า 
 

ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥ 

naanak kartay kee jaanai kartaa rachnaa. ||2|| 

O Nanak, the Creator alone knows the workings of His creation. ||2||                                        

O Nanak ผูส้รา้งคนเดยีวเทา่นัน้ทีรู่ผ้ลงานของการสรา้งของพระองค ์|| 2 || 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਸਧ ਜਤੀ ਜਗੀ ॥ 

ka-ee kot siDh jatee jogee. 
Many millions are Siddhas, Celibates and Yogis.                                                             

หลายลา้นคน ไดแ้ก ่ซดิทัส พรหมจรรย ์และ โยค ี
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰਾਜ ਰਸ ਬਗੀ ॥ 

ka-ee kot raajay ras bhogee. 
Many millions are kings, enjoying worldly pleasures.                                                          

หลายลา้นคนเป็นกษัตรยิม์คีวามสขุทางโลก 
 

ਕਈ ਕਤਟ ੁੰ ਖੀ ਸਰ ਉਾ ॥ 

ka-ee kot pankhee sarap upaa-ay. 
Many millions of birds and snakes have been created.                                                             

มกีารสรา้งนกและงมูากมายหลายลา้นตวั 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਾਥਰ ਤਫਰਖ ਤਨਜਾ ॥ 

ka-ee kot paathar birakh nipjaa-ay. 
Many millions of stones and trees have been produced.                                                        

มกีารผลติหนิและตน้ไมจ้ านวนมากหลายลา้นกอ้น 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਵਣ ਾਣੀ ਫਸੁੰ ਤਰ ॥ 

ka-ee kot pavan paanee baisantar. 
Many millions are the winds, waters and fires.                                                                 

หลายลา้นคนเป็นลมน ้าและไฟ 
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ਕਈ ਕਤਟ ਦਸ ਬੂ ਭੁੰ ਡਲ ॥ 

ka-ee kot days bhoo mandal. 
Many millions are the earths and planetary systems.                                                       

หลายลา้นคนเป็นโลกและระบบดาวเคราะห ์
 

ਕਈ ਕਤਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਤਰ ॥ 

ka-ee kot sasee-ar soor nakh-yatar. 
Many millions are the moons, suns and stars.                                                                     

หลายลา้นคนเป็นดวงจันทรด์วงอาทติยแ์ละดวงดาว 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਦਵ ਦਾਨਵ ਇੁੰ ਦਰ ਤਸਤਰ ਛਤਰ ॥ 

ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar. 
Many millions are the angles, demons and Indras, under their regal canopies. 

หลายลา้นคนเป็นเทวดา ปีศาจและพระอนิทร ์อยูภ่ายใตร้ม่เงาของพวกเขา 
 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਅਨੈ ਸੂਤਤ ਧਾਰ ॥ 

sagal samagree apnai soot Dhaarai. 
He has subjected the entire creation to His command like beads strung in a thread.                                                                                                                      

พระองคท์รงยอมใหส้ิง่สรา้งทัง้หมดอยูภ่ายใตพ้ระบัญชาของพระองคเ์หมอืนลกูปัดทีร่อ้ยเขา้ดว้
ยกนั 

 

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਤਤਸੁ ਤਨਸਤਾਰ ॥੩॥ 

naanak jis jis bhaavai tis tis nistaarai. ||3|| 

O‟ Nanak, with whom He is pleased, He ferries them across the world-ocean of vices ||3||                                                                                                                   

โอนานัก ผูซ้ ึง่พระองคพ์อใจพระองคท์รงพาพวกเขาขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ย || 3 || 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰਾਜਸ ਤਾਭਸ ਸਾਤਕ ॥ 

ka-ee kot raajas taamas saatak. 
Many millions abide in power, vice, and virtue. (three modes of Maya)                     

หลายลา้นคนอยูใ่นอ านาจรองและคณุธรรม (สามโหมดของ มายา) 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸਤਭਰਤਤ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥ 

ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat. 
Many millions study the Vedas, Puranas, Smritis and Shastras (holy books).                                   

หลายลา้นคนศกึษาพระเวท ปรูานัส สมรทิสิ และชาสทราส (หนังสอืศกัดิส์ทิธิ)์ 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਭੁਦ ॥ 

ka-ee kot kee-ay ratan samud. 
God has created many millions of jewels in the oceans.                                                                  

พระเจา้ไดส้รา้งอญัมณีมากมายหลายลา้นเม็ดในมหาสมทุร 
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ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਨਾ ਰਕਾਰ ਜੁੰਤ ॥ 

ka-ee kot naanaa parkaar jant. 
He has created millions of various types of creatures.                                                                             

เขาไดส้รา้งสิง่มชีวีติประเภทตา่งๆมากมายหลายลา้นชนดิ 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਤਚਰ ਜੀਵ ॥                                                                                                                                                    

ka-ee kot kee-ay chir jeevay.                                                                                           
Many millions are created who live long life.                                                      

หลายลา้นคนถกูสรา้งขึน้ทีม่ชีวีติยนืยาว 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਗਰੀ ਭਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵ ॥ 

ka-ee kot giree mayr suvran theevay. 
He created many millions of mountains of gold                                                                                 

พระองคท์รงสรา้งภเูขาทองค ามากมายหลายลา้นภเูขา 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਜਖ੍੍ ਤਕੁੰ ਨਰ ਤਸਾਚ ॥ 

ka-ee kot jakh-y kinnar pisaach. 
Many millions are the Yakshas ( servants of the god of wealth), the Kinnars   (dancers), 

and the Pisaach (people of lower social status).                                                     

หลายลา้นคนเป็น ยัคชสั (ผูรั้บใชข้องเทพเจา้แหง่ความมั่งคัง่), คนินาร ์(นักเตน้) และ 
Piปิสอาช (คนทีม่สีถานะทางสงัคมต า่กวา่) 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਬੂਤ ਰਤ ਸੂਕਰ ਤਭਰਗਾਚ ॥ 

ka-ee kot bhoot parayt sookar marigaach. 
Many millions are the evil- natured spirits, ghosts, pigs and tigers.                                           

หลายลา้นคนเป็นวญิญาณชัว่รา้ยผหีมแูละเสอื 
 

ਸਬ ਤ ਨੇਰ ਸਬਹੂ ਤ ਦੂਤਰ ॥ 

sabh tay nayrai sabhhoo tay door. 
He is near to all, and yet far away from all.                                                                       

เขาอยูใ่กลท้กุคนและยังหา่งไกลจากทกุสิง่ 
 

ਨਾਨਕ ਆਤ ਅਤਲਤੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਤਰ ॥੪॥ 

naanak aap alipat rahi-aa bharpoor. ||4|| 

O‟ Nanak, He is both detached and also pervading in His creation.||4||                                          

โอนานัก เขาทัง้โดดเดีย่วและแผข่ยายในการสรา้งของพระองค ์|| 4 || 
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ਕਈ ਕਤਟ ਾਤਾਲ ਕ ਵਾਸੀ ॥ 

ka-ee kot paataal kay vaasee. 
Many millions inhabit the nether regions.                                                                                

หลายลา้นคนอาศยัอยูใ่นดนิแดนใต ้
 

ਕਈ ਕਤਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਨਵਾਸੀ ॥ 

ka-ee kot narak surag nivaasee. 
Many millions live in extreme pain and sorrow like being in hell and many millions live 

luxurious lives like being in heaven.                                                                         

หลายลา้นคนอยูใ่นความเจ็บปวดและโศกเศรา้อยา่งแสนสาหสัเหมอืนอยูใ่นนรกและอกีหลายล ้
านคนใชช้วีติหรหูราเหมอืนอยูบ่นสวรรค ์

 

ਕਈ ਕਤਟ ਜਨਭਤਹ ਜੀਵਤਹ ਭਰਤਹ ॥                                                                                                                                    

ka-ee kot janmeh jeeveh mareh.                                                                                                                                  
Many millions are born, live their lives and die.                                                                   

หลายลา้นคนเกดิมามชีวีติและตาย 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਹੁ ਜਨੀ ਤਪਰਤਹ ॥ 

ka-ee kot baho jonee fireh. 
Many millions keep wandering through the cycles of birth and death.                                     

หลายลา้นคนยังคงเรร่อ่นไปตามวัฏจักรของการเกดิและการตาย 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਫਠਤ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

ka-ee kot baithat hee khaahi. 
Many millions earn their living effortlessly.                                                                       

หลายลา้นคนหาเลีย้งชพีไดอ้ยา่งสบาย ๆ 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਘਾਲਤਹ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥ 

ka-ee kot ghaaleh thak paahi. 
Many millions exhaust themselves trying to earn their living.                                              

หลายลา้นคนหมดความพยายามในการหาเลีย้งชพี 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਧਨਵੁੰਤ ॥ 

ka-ee kot kee-ay Dhanvant. 
While God has made many millions wealthy.                                                                   

ในขณะทีพ่ระเจา้ท าใหห้ลายลา้นคนร า่รวย. 
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ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਇਆ ਭਤਹ ਤਚੁੰ ਤ ॥ 

ka-ee kot maa-i-aa meh chint. 
Many millions stay in financial anxiety.                                                                               

หลายลา้นคนอยูใ่นความวติกกงัวลทางการเงนิ 
 

ਜਹ ਜਹ ਬਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖ ॥ 

jah jah bhaanaa tah tah raakhay. 
Wherever He wills, there He keeps the mortals.                                                                               

ไมว่า่พระองคจ์ะทรงประสงคท์ีใ่ดพระองคท์รงรักษามนุษยไ์วท้ีน่ั่น 
 

ਨਾਨਕ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਰਬ ਕ ਹਾਥ ॥੫॥ 

naanak sabh kichh parabh kai haathay. ||5|| 

O‟ Nanak, everything is under God‟s command. ||5||                                                            

โอนานัก ทกุอยา่งอยูภ่ายใตค้ าสัง่ของพระเจา้ || 5 || 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਫਰਾਗੀ ॥ 

ka-ee kot bha-ay bairaagee. 
Many millions become detached from the worldly affairs,                                                                           

หลายลา้นคนพลัดพรากจากกจิการทางโลก 
 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਸੁੰ ਤਗ ਤਤਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 

raam naam sang tin liv laagee. 
and remain attuned to God‟s Name.                                                                   

และยังคงผกูพันกบัชือ่ของพระเจา้ 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਰਬ ਕਉ ਖਜੁੰ ਤ ॥ 

ka-ee kot parabh ka-o khojantay. 
Many millions are searching for God,                                                                                    

หลายลา้นคนก าลังคน้หาพระเจา้ 
 

ਆਤਭ ਭਤਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ਲਹੁੰਤ ॥ 

aatam meh paarbarahm lahantay. 
and realize the presence of God within themselves.                                                           

และตระหนักถงึการทรงสถติของพระเจา้ภายในตนเอง 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਦਰਸਨ ਰਬ ਤਆਸ ॥ 

ka-ee kot darsan parabh pi-aas. 
Many millions yearn for the sight of God,                                                                         

หลายลา้นคนโหยหาสายพระเนตรของพระเจา้ 
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ਤਤਨ ਕਉ ਤਭਤਲ ਰਬੁ ਅਤਫਨਾਸ ॥ 

tin ka-o mili-o parabh abinaas. 
and they realize the eternal God.                                                                                  

และพวกเขาตระหนักถงึพระเจา้นรัินดร ์

ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਗਤਹ ਸਤਸੁੰਗੁ ॥ 

ka-ee kot maageh satsang. 
Many millions pray for the holy congregation,                                                                               

หลายลา้นคนอธษิฐานเพือ่การประชมุศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਾਰਫਰਹਭ ਤਤਨ ਲਾਗਾ ਰੁੰਗੁ ॥ 

paarbarahm tin laagaa rang. 
They are imbued with the love of the Supreme God.                                                  

พวกเขาตืน้ตนัในความรักของพระเจา้สงูสดุ 
 

ਤਜਨ ਕਉ ਹ ਆਤ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥ 

jin ka-o ho-ay aap suparsan. 
Those with whom He Himself is extremely pleased,                                                                         

ผูท้ีพ่ระองคเ์องก็พอใจอยา่งยิง่ 
 

ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਸਦਾ ਧਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ॥੬॥ 

naanak tay jan sadaa Dhan Dhan. ||6|| 

O‟ Nanak, they are blessed and blessed forever. ||6||                                                                    

โอนานัก พวกเขามคีวามสขุและมคีวามสขุตลอดไป || 6 || 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੁੰ ਡ ॥ 

ka-ee kot khaanee ar khand. 
Many millions of creatures have been created through the four sources of creation, in the 

nine regions of the earth.                                                                         

สิง่มชีวีติจ านวนมากหลายลา้นถกูสรา้งขึน้จากแหลง่ก าเนดิทัง้สีแ่หง่ในเกา้ภมูภิาคของโลก 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਅਕਾਸ ਫਰਹਭੁੰਡ ॥ 

ka-ee kot akaas barahmand. 
There are many millions of creatures in the skies and in the solar systems                                                               

มสีิง่มชีวีติมากมายหลายลา้นชนดิในทอ้งฟ้าและในระบบสรุยิะ 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਹ ਅਵਤਾਰ ॥ 

ka-ee kot ho-ay avtaar. 
Many millions of creatures are being born.                                                                           

สิง่มชีวีติมากมายหลายลา้นก าลังถอืก าเนดิขึน้ 
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ਕਈ ਜੁਗਤਤ ਕੀਨ  ਤਫਸਥਾਰ ॥ 

ka-ee jugat keeno bisthaar. 
In so many ways, God has created the universe.                                                              

พระเจา้ทรงสรา้งจักรวาลในหลาย ๆ ดา้น 
 

ਕਈ ਫਾਰ ਸਤਰ ਾਸਾਰ ॥ 

ka-ee baar pasri-o paasaar. 
So many times, He has expanded His expansion (Creation).                                                                       

หลายครัง้พระองคไ์ดข้ยายการขยายตวั (การสรา้ง) ของเขา 
 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਕੁੰ ਕਾਰ ॥ 

sadaa sadaa ik aikankaar. 
Yet forever and ever the Creator has been the same.                                                                       

ตลอดไปและตลอดไปพระผูส้รา้งยังคงเหมอืนเดมิ 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਕੀਨੇ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ 

ka-ee kot keenay baho bhaat. 
God has created many millions of creatures in various forms.                                                            

พระเจา้ไดส้รา้งสิง่มชีวีติมากมายหลายลา้นรปูแบบในรปูแบบตา่งๆ 
 

ਰਬ ਤ ਹ ਰਬ ਭਾਤਹ ਸਭਾਤਤ ॥ 

parabh tay ho-ay parabh maahi samaat. 
From God they emanate, and into God they merge back again.                                           

พวกเขาเล็ดลอดออกมาจากพระเจา้และพวกเขารวมกลับเขา้สูพ่ระเจา้อกีครัง้ 
 

ਤਾ ਕਾ ਅੁੰਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕਇ ॥ 

taa kaa ant na jaanai ko-ay. 
The limits of His creation are not known to anyone.                                                                                   

ขดี จ ากดั ของการสรา้งของพระองคไ์มม่ใีครรู ้
 

ਆ ਆਤ ਨਾਨਕ ਰਬੁ ਸਇ ॥੭॥ 

aapay aap naanak parabh so-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, God alone is the one who is like Himself. ||7||                                                            

โอนานัก พระเจา้เทา่นัน้ทีเ่ป็นเหมอืนพระองคเ์อง || 7 || 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਦਾਸ ॥ 

ka-ee kot paarbarahm kay daas. 
Many millions are the devotees of the Supreme God,                                                                   

หลายลา้นคนเป็นสาวกของพระเจา้สงูสดุ 
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ਤਤਨ ਹਵਤ ਆਤਭ ਰਗਾਸ ॥ 

tin hovat aatam pargaas. 
within whom manifests the divine light                                                                                           

ภายในผูท้ีป่รากฏแสงสวา่งจากพระเจา้ 

ਕਈ ਕਤਟ ਤਤ ਕ ਫਤ ॥ 

ka-ee kot tat kay baytay. 
Many millions know the essence of reality (God),                                                                    

หลายลา้นคนรูจั้กแกน่แทข้องความเป็นจรงิ (พระเจา้) 
 

ਸਦਾ ਤਨਹਾਰਤਹ ਕ ਨੇਤਰ ॥ 

sadaa nihaarahi ayko naytaray. 
and with their eyes (spiritual vision), they always behold the One God.                                                                       

และดว้ยสายตาของพวกเขา (การมองเห็นทางวญิญาณ) 
พวกเขามองเห็นพระเจา้องคเ์ดยีวเสมอ 

 

ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਭ ਰਸੁ ੀਵਤਹ ॥ 

ka-ee kot naam ras peeveh. 
Many millions partake the nectar of Naam.                                                                              

หลายลา้นคนกนิน ้าหวานจากน ้า 
 

ਅਭਰ ਬ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਤਹ ॥                                                                                                                                                 

amar bha-ay sad sad hee jeeveh.                                                                                                    
  Becoming free of birth and death, they become immortal.                                                        

พวกเขากลายเป็นอมตะ 
 

ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਭ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥ 

ka-ee kot naam gun gaavahi. 
There are many millions who sing the virtues of God.                                                   

มหีลายลา้นคนทีร่อ้งเพลงคณุธรรมของพระเจา้ 
 

ਆਤਭ ਰਤਸ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਭਾਵਤਹ ॥ 

aatam ras sukh sahj samaaveh. 
They intuitively remain absorbed in peace and spiritual bliss.                                                               

โดยสญัชาตญาณพวกเขายังคงหมกมุน่อยูก่บัความสงบและความสขุทางวญิญาณ 
 

ਅੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਭਾਰ ॥ 

apunay jan ka-o saas saas samaaray. 
God takes care of His devotees with their each and every breath.                                                      

พระเจา้ดแูลสาวกของพระองคท์กุลมหายใจ 
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ਨਾਨਕ ਇ ਰਭਸੁਰ ਕ ਤਆਰ ॥੮॥੧੦॥ 

naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray. ||8||10|| 

O‟ Nanak, they are the beloveds of God. ||8||10||                                                             

โอนานัก พวกเขาเป็นผูท้ีเ่ชือ่ในพระเจา้ || 8 || 10 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਰਬੁ ਕੁ ਹ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ 

karan kaaran parabh ayk hai doosar naahee ko-ay. 
God alone is the creator of the entire universe and there is no other.                 

พระเจา้เทา่นัน้ทีเ่ป็นผูส้รา้งจักรวาลทัง้หมดและไมม่อีืน่ใด 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਫਤਲਹਾਰਣ ਜਤਲ ਥਤਲ ਭਹੀਅਤਲ ਸਇ ॥੧॥ 

naanak tis balihaarnai jal thal mahee-al so-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, I dedicate myself to the One, who pervades the water, the earth and the 
sky.||1||                                                                                                                    

โอนานัก ฉันอทุศิตัวเองใหก้ับผูท้ีแ่ผซ่า่นไปทั่วผนืน ้าโลกและทอ้งฟ้า || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาพด:ี 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜਗੁ ॥ 

karan karaavan karnai jog. 
God has the power to do and get everything done.                                         

พระเจา้มอี านาจทีจ่ะท าและท าทกุสิง่ใหล้ลุว่ง 
 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਹਗੁ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee hog. 
Whatever pleases Him, only that comes to pass.                                                                     

สิง่ใดทีท่ าใหพ้ระองคพ์อพระทัยสิง่ทีเ่กดิขึน้เทา่นัน้ 
 

ਤਖਨ ਭਤਹ ਥਾਤ ਉਥਾਨਹਾਰਾ ॥ 

khin meh thaap uthaapanhaaraa. 
In an instant, He creates and destroys His creation.                                                               

ในไมช่า้พระองคท์รงสรา้งและท าลายสิง่สรา้งของพระองค ์
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ਅੁੰਤੁ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਾਰਾਵਾਰਾ ॥ 

ant nahee kichh paaraavaaraa. 
There is no end or limitation of His power.                                                                       

อ านาจของพระองคไ์มม่สี ิน้สดุหรอืมขีอ้ จ ากดั 
 

ਹੁਕਭ ਧਾਤਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵ ॥ 

hukmay Dhaar aDhar rahaavai. 
By His order, He established the earth, and He maintains it without any physical support.                                                                                                                 

ตามค าสัง่ของพระองคพ์ระองคท์รงสถาปนาโลกและทรงรักษามันไวโ้ดยไมม่กีารสนับสนุนทาง
กายภาพ 

ਹੁਕਭ ਉਜ ਹੁਕਤਭ ਸਭਾਵ ॥ 

hukmay upjai hukam samaavai. 
What is created by His order, ultimately, merges back into Him by His order.                                 

สิง่ทีส่รา้งขึน้โดยค าสัง่ของพระองคใ์นทา้ยทีส่ดุจะรวมกลับเขา้สูพ่ระองคต์ามค าสัง่ของพระอง
ค ์
 

ਹੁਕਭ ਊਚ ਨੀਚ ਤਫਉਹਾਰ ॥ 

hukmay ooch neech bi-uhaar. 
It is by his order that people conduct themselves as high or low.                                           

เป็นไปตามค าสัง่ของเขาทีใ่หผู้ค้นประพฤตติวัเองวา่สงูหรอืต า่ 
 

ਹੁਕਭ ਅਤਨਕ ਰੁੰਗ ਰਕਾਰ ॥ 

hukmay anik rang parkaar. 
By His order, many kinds of fun and frolics are performed.                                                  

ตามค าสัง่ของพระองคจ์ะมกีารแสดงความสนุกสนานและความสนุกสนานหลายประเภท 
 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਦਖ ਅਨੀ ਵਤਡਆਈ ॥ 

kar kar daykhai apnee vadi-aa-ee. 
Having created the creation, He beholds His own greatness.                                                 

พระองคท์รงเห็นความยิง่ใหญข่องพระองคเ์อง 
 

ਨਾਨਕ ਸਬ ਭਤਹ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥੧॥ 

naanak sabh meh rahi-aa samaa-ee. ||1|| 

O‟ Nanak, He is pervading in all. ||1||                                                                               

โอนานักเขาก าลังแผซ่า่นไปทั่ว || 1 || 
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ਰਬ ਬਾਵ ਭਾਨੁਖ ਗਤਤ ਾਵ ॥ 

parabh bhaavai maanukh gat paavai. 
If it pleases God, mortal attains a high spiritual state.                                                          

หากพระเจา้พอพระทัยมนุษยก์็จะมสีภาพจติวญิญาณสงู 
 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਾਥਰ ਤਰਾਵ ॥ 

parabh bhaavai taa paathar taraavai. 
If God so wills, He emancipates even the stone-hearted (brutal) people.                            

หากพระเจา้ทรงประสงคเ์ชน่นัน้พระองคก์็ปลดปลอ่ยแมแ้ตค่นทีม่จีติใจ (โหดเหีย้ม) หนิ 
 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਫਨੁ ਸਾਸ ਤ ਰਾਖ ॥ 

parabh bhaavai bin saas tay raakhai. 
If it pleases God, He keeps a person alive even without breath.                                                       

หากพระเจา้พอพระทัยพระองคก์็ทรงรักษาคนใหม้ชีวีติอยูแ่มไ้มม่ลีมหายใจ 
 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਬਾਖ ॥ 

parabh bhaavai taa har gun bhaakhai. 
If it pleases God, then one sings God‟s praises.                                                               

ถา้พระเจา้พอพระทัยผูห้นึง่ก็รอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ 

ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਤਤਤ ਉਧਾਰ ॥ 

parabh bhaavai taa patit uDhaarai. 
If it pleases God, He saves even the sinners from vices.                                                       

หากพระเจา้พอพระทัยพระองคก์็ทรงชว่ยคนบาปใหร้อดพน้จากความชัว่รา้ย 
 

ਆਤ ਕਰ ਆਨ ਫੀਚਾਰ ॥ 

aap karai aapan beechaarai. 
Whatever He does is according to His own thoughts.                                                         

สิง่ทีเ่ขาท าก็เป็นไปตามความคดิของเขาเอง 
 

ਦੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਆਤ ਸੁਆਭੀ ॥ 

duhaa siri-aa kaa aap su-aamee. 
He Himself is the Master of both worlds (the world here and hereafter).                             

พระองคเ์องเป็นเจา้นายของทัง้สองโลก (โลกทีน่ีแ่ละตอ่จากนี)้ 
 

ਖਲ ਤਫਗਸ ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ ॥ 

khaylai bigsai antarjaamee. 
The knower of all hearts plays the worldly drama and enjoys watching it.                             

ผูรู้ใ้จทกุคนเลน่ละครลวงโลกและมคีวามสขุกบัการรับชม 
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ਜ ਬਾਵ ਸ ਕਾਰ ਕਰਾਵ ॥ 

jo bhaavai so kaar karaavai. 
Whatever He wishes, He makes the person do that deed.                                                   

ไมว่า่พระองคจ์ะทรงประสงคอ์ะไรพระองคก์็ทรงท าใหบ้คุคลนัน้กระท าการนัน้ 
 

ਨਾਨਕ ਤਦਰਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵ ॥੨॥ 

naanak daristee avar na aavai. ||2|| 

O‟ Nanak, I see no other like Him. ||2||                                                                             

โอนานักฉันไมเ่ห็นใครเหมอืนพระองค ์|| 2 || 
 

ਕਹੁ ਭਾਨੁਖ ਤ ਤਕਆ ਹਇ ਆਵ ॥ 

kaho maanukh tay ki-aa ho-ay aavai. 
Tell me, what can a human being do on his own?                                                                       

บอกฉันทวีา่มนุษยส์ามารถท าอะไรไดด้ว้ยตัวเขาเอง? 
 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਾਵ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee karaavai. 
Whatever pleases God, He gets that done from the mortals.                                                          

ไมว่า่พระเจา้จะพอพระทัยอะไรพระองคก์็รับสิง่นัน้จากมนุษย ์
 

ਇਸ ਕ ਹਾਤਥ ਹਇ ਤਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਲਇ ॥ 

is kai haath ho-ay taa sabh kichh lay-ay. 
If it were in the mortal‟s hand, he would grab everything.                                                     

ถา้มันอยูใ่นมอืมนุษยเ์ขาจะควา้ทกุสิง่ 
 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਇ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee karay-i. 
But God does whatever pleases Him.                                                                          

แตพ่ระเจา้ท าทกุสิง่ทีท่ าใหพ้ระองคพ์อพระทัย 
 

ਅਨਜਾਨਤ ਤਫਤਖਆ ਭਤਹ ਰਚ ॥ 

anjaanat bikhi-aa meh rachai. 
Because of ignorance, one is engrossed in Maya (worldly illusions).                                        

แตพ่ระเจา้ท าทกุสิง่ทีท่ าใหพ้ระองคพ์อพระทัย 
 

ਜ ਜਾਨਤ ਆਨ ਆ ਫਚ ॥ 

jay jaanat aapan aap bachai. 
If he knew better, he would save himself from it.                                                                 

ถา้เขารูด้กีวา่เขาจะชว่ยตวัเองจากมัน 
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ਬਰਭ ਬੂਲਾ ਦਹ ਤਦਤਸ ਧਾਵ ॥ 

bharmay bhoolaa dah dis Dhaavai. 
Deluded by doubt, he wanders around in all directions.                                                           

ดว้ยความสงสยัเขาเดนิไปรอบ ๆ ทกุทศิทาง 
 

ਤਨਭਖ ਭਾਤਹ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਤਪਤਰ ਆਵ ॥ 

nimakh maahi chaar kunt fir aavai. 
In a moment the mind circles around the four corners of the world.                            

ในชว่งเวลาหนึง่ความคดิจะวนเวยีนไปทั่วทัง้สีม่มุโลก 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਅਨੀ ਬਗਤਤ ਦਇ ॥ 

kar kirpaa jis apnee bhagat day-ay. 
Those whom God mercifully blesses with His devotional worship,                                               

ผูท้ีพ่ระเจา้อวยพรดว้ยความเมตตาดว้ยการสกัการะบชูาของพระองค ์
 

ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਨਾਤਭ ਤਭਲਇ ॥੩॥ 

naanak tay jan naam milay-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, they remain merged in Naam. ||3||                                                                          

โอนานักพวกเขายังคงรวมอยูใ่น Naam || 3 || 
 

ਤਖਨ ਭਤਹ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥ 

khin meh neech keet ka-o raaj. 
In an instant, He can make a worm like lowly person a king,                              

ในทันใดเขาสามารถสรา้งหนอนเหมอืนคนต า่ตอ้ยเป็นราชา 
 

ਾਰਫਰਹਭ ਗਰੀਫ ਤਨਵਾਜ ॥ 

paarbarahm gareeb nivaaj. 
The Supreme God is the Protector of the humbly poor.                                                                 

พระเจา้สงูสดุทรงเป็นผูคุ้ม้ครองคนยากจนทีถ่อ่มตน 
 

ਜਾ ਕਾ ਤਦਰਸਤਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵ ॥ 

jaa kaa darisat kachhoo na aavai. 
Even the one who seems to have no virtues,                                                                            

แมแ้ตค่นทีด่เูหมอืนไมม่คีณุธรรม 
 

ਤਤਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਤਦਸ ਰਗਟਾਵ ॥ 

tis tatkaal dah dis paragtaavai. 
In an instant God makes him popular everywhere.                                                            

ในทันใดนัน้พระเจา้ก็ท าใหเ้ขาเป็นทีน่ยิมไปทกุหนทกุแหง่ 
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ਜਾ ਕਉ ਅੁਨੀ ਕਰ ਫਖਸੀਸ ॥ 

jaa ka-o apunee karai bakhsees. 
The one upon whom He bestows His blessings,                                                            

ผูท้ีพ่ระองคป์ระทานพรจากพระองค ์
 

ਤਾ ਕਾ ਲਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥ 

taa kaa laykhaa na ganai jagdees. 
The Master of the world does not hold him to his account.                                                                            

จา้วแหง่โลกไมไ่ดย้ดึเขาไวใ้นบญัชขีองเขา 
 

ਜੀਉ ਤੁੰ ਡੁ ਸਬ ਤਤਸ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥ 

jee-o pind sabh tis kee raas. 
Soul and body are all His property bestowed upon a mortal.                                                     

วญิญาณและรา่งกายเป็นทรัพยส์นิของพระองคท์ีม่อบใหก้บัมนุษย ์
 

ਘਤਟ ਘਤਟ ੂਰਨ ਫਰਹਭ ਰਗਾਸ ॥ 

ghat ghat pooran barahm pargaas. 
Each and every heart is illuminated by the all Pervading Perfect God.                                     

ทกุหวัใจจะสวา่งไสวดว้ยพระเจา้ผูส้มบรูณ์ทีแ่ผซ่า่นไปทั่ว 
 

ਅਨੀ ਫਣਤ ਆਤ ਫਨਾਈ ॥ 

apnee banat aap banaa-ee. 
He has created His creation all by Himself,                                                             

พระองคท์รงสรา้งสิง่สรา้งทัง้หมดดว้ยพระองคเ์อง 
 

ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਦਤਖ ਫਡਾਈ ॥੪॥ 

naanak jeevai daykh badaa-ee. ||4|| 

O‟ Nanak, He is rejoicing while beholding His greatness                                                 

โอนานักเขามคีวามสขุขณะทีเ่ห็นความยิง่ใหญข่องพระองค ์
 

ਇਸ ਕਾ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥ 

is kaa bal naahee is haath. 
The mortal‟s power is not in his control,                                                                                              

อ านาจของมนุษยไ์มไ่ดอ้ยูใ่นการควบคมุของเขา 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਫ ਕ ਨਾਥ ॥ 

karan karaavan sarab ko naath. 
the One Master of all is the Doer and the cause of causes.                                                      

ปรมาจารยห์นึง่เดยีวคอืผูก้ระท าและสาเหตขุองสาเหตุ 
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ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਫੁਰਾ ਜੀਉ ॥ 

aagi-aakaaree bapuraa jee-o. 
The helpless mortal is subject to His command,                                                             

มนุษยท์ีท่ าอะไรไมถ่กูตอ้งอยูภ่ายใตพ้ระบัญชาของพระองค ์
 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਪੁਤਨ ਥੀਉ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee fun thee-o. 
because ultimately that which pleases Him is what happens.                                                 

เพราะในทีส่ดุสิง่ทีท่ าใหพ้ระองคพ์อพระทัยคอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
 

ਕਫਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਭਤਹ ਫਸ ॥ 

kabhoo ooch neech meh basai. 
A human being sometimes is in an optimistic state, and sometimes in a pessimistic mood.                                                                                                             

บางครัง้มนุษยก์็อยูใ่นสภาพทีม่องโลกในแงด่แีละบางครัง้ก็อยูใ่นอารมณ์ทีม่องโลกในแงร่า้ย 
 

ਕਫਹੂ ਸਗ ਹਰਖ ਰੁੰ ਤਗ ਹਸ ॥ 

kabhoo sog harakh rang hasai. 
Sometimes, he appears sad and other times he appears to be laughing with joy. 

บางครัง้เขาดเูศรา้และบางครัง้เขาก็ดเูหมอืนจะหวัเราะดว้ยความสขุ 
 

ਕਫਹੂ ਤਨੁੰ ਦ ਤਚੁੰ ਦ ਤਫਉਹਾਰ ॥ 

kabhoo nind chind bi-uhaar. 
Sometimes one indulges in slander and speaks ill of others.                                                    

บางครัง้คนเราก็หลงระเรงิกบัการใสร่า้ยและพดูไมด่ตีอ่ผูอ้ืน่ 
 

ਕਫਹੂ ਊਬ ਅਕਾਸ ਇਆਲ ॥ 

kabhoo oobh akaas pa-i-aal. 
Sometimes he feels so elated as if flying high in the sky, and sometimes so depressed as if 

in the depth of nether-world.                                                                         

บางครัง้เขารูส้กึอิม่เอมใจราวกบับนิอยูบ่นฟ้าและบางครัง้ก็รูส้กึหดหูร่าวกบัอยูใ่นสว่นลกึของโล
กใตพ้ภิพ 

 

ਕਫਹੂ ਫਤਾ ਫਰਹਭ ਫੀਚਾਰ ॥ 

kabhoo baytaa barahm beechaar. 
Sometimes he acts as if he knows all about the divine knowledge.                                              

บางครัง้เขาท าราวกบัวา่เขารูท้กุอยา่งเกีย่วกบัความรูจ้ากพระเจา้ 
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ਨਾਨਕ ਆਤ ਤਭਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥ 

naanak aap milaavanhaar. ||5|| 

O‟ Nanak, God Himself unites human beings with Himself. ||5||                                            

โอนานักพระเจา้ทรงรวมมนุษยด์ว้ยพระองคเ์อง || 5 || 
 

ਕਫਹੂ ਤਨਰਤਤ ਕਰ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ 

kabhoo nirat karai baho bhaat. 
Sometimes, the mortal dances in various ways.                                                                           

บางครัง้มนุษยเ์ตน้ร าในรปูแบบตา่งๆ 
 

ਕਫਹੂ ਸਇ ਰਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

kabhoo so-ay rahai din raat. 
Sometimes he remain asleep day and night in state of ignorance.                                           

บางครัง้เขายังคงหลับทัง้กลางวันและกลางคนืในสภาพทีไ่มรู่ ้
 

ਕਫਹੂ ਭਹਾ ਕਰਧ ਤਫਕਰਾਲ ॥ 

kabhoo mahaa kroDh bikraal. 
Sometimes he looks dreadful in terrible rage.                                                                         

บางครัง้เขาก็ดนู่ากลัวดว้ยความโกรธเกรีย้ว 
 

ਕਫਹੂੁੰ  ਸਰਫ ਕੀ ਹਤ ਰਵਾਲ ॥ 

kabahooN sarab kee hot ravaal. 
Sometimes he becomes the dust of the feet of all (extremely humble).                                    

บางครัง้เขาก็กลายเป็นผงคลดีนิ (ต า่ตอ้ยสดุ ๆ ) 
 

ਕਫਹੂ ਹਇ ਫਹ ਫਡ ਰਾਜਾ ॥ 

kabhoo ho-ay bahai bad raajaa. 
Sometimes, he poses like a great king.                                                                        

บางครัง้เขาวางตวัเหมอืนราชาผูย้ ิง่ใหญ่ 
 

ਕਫਹੁ ਬਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥ 

kabahu bhaykhaaree neech kaa saajaa. 
Sometimes he assumes the disposition of lowly beggar.                                                      

บางครัง้เขาคดิวา่เป็นคนขอทานทีต่ า่ตอ้ย 
 

ਕਫਹੂ ਅਕੀਰਤਤ ਭਤਹ ਆਵ ॥ 

kabhoo apkeerat meh aavai. 
Sometimes he falls into evil repute (by doing evil deeds).                                                     

บางครัง้เขาตกอยูใ่นชือ่เสยีงทีช่ัว่รา้ย (โดยการท าชัว่) 
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ਕਫਹੂ ਬਲਾ ਬਲਾ ਕਹਾਵ ॥ 

kabhoo bhalaa bhalaa kahaavai. 
Sometimes, he acts in a way that he is praised by all.                                                              

บางครัง้เขาก็ท าในสิง่ทีท่กุคนยกยอ่ง 
 

ਤਜਉ ਰਬੁ ਰਾਖ ਤਤਵ ਹੀ ਰਹ ॥                                                                                                                                                           

ji-o parabh raakhai tiv hee rahai.                                                                                                
In whatever state God keeps, the mortal lives in that state.                                                             

ในสภาพใดก็ตามทีพ่ระเจา้ทรงรักษามนุษยก์็ยังมชีวีติอยูใ่นสภาพนัน้ 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹ ॥੬॥                                                                                                                                               

gur parsaad naanak sach kahai. ||6||                                                                              
O‟ Nanak, only a rare person meditates on God by the Guru‟s grace.                                         

โอนานักเป็นเพยีงบคุคลทีห่ายากเทา่นัน้ทีท่ าสมาธติอ่พระเจา้ดว้ยพระคณุของครุุ 
 

ਕਫਹੂ ਹਇ ੁੰ ਤਡਤੁ ਕਰ ਫਖ੍੍ਾਨੁ ॥ 

kabhoo ho-ay pandit karay bakh-yaan. 
Sometimes, as a pundit he preaches others.                                                                    

บางครัง้ในฐานะเกจเิขาก็สัง่สอนคนอืน่ 
 

ਕਫਹੂ ਭਤਨਧਾਰੀ ਲਾਵ ਤਧਆਨੁ ॥ 

kabhoo moniDhaaree laavai Dhi-aan. 
Sometimes becoming a silent sage, he enters into meditation.                                                          

บางครัง้กลายเป็นปราชญเ์งยีบเขาเขา้สูส่มาธ ิ
 

ਕਫਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥ 

kabhoo tat tirath isnaan. 
At times he resides and bathes at places of pilgrimage.                                           

บางครัง้เขาอาศยัและอาบน ้าในสถานทีแ่สวงบญุ 
 

ਕਫਹੂ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਭੁਤਖ ਤਗਆਨ ॥ 

kabhoo siDh saaDhik mukh gi-aan. 
Sometimes as an adept and sometimes as a seeker he talks about spirituality.                       

บางครัง้ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญและบางครัง้ในฐานะผูแ้สวงหาเขาพดูถงึเรือ่งจติวญิญาณ 
 

ਕਫਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਤ ਤੁੰਗ ਹਇ ਜੀਆ ॥ 

kabhoo keet hasat patang ho-ay jee-aa. 
Sometimes, he becomes worm, elephant, or moth,                                                               

บางครัง้เขากลายเป็นหนอนชา้งหรอืมอด 
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ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਬਰਭ ਬਰਭੀਆ ॥ 

anik jon bharmai bharmee-aa. 
and confused by doubts he wanders through countless existences.                                                  

และสบัสนดว้ยความสงสยัทีเ่ขาเดนิผา่นสิง่มอียูม่ากมาย 

ਨਾਨਾ ਰੂ ਤਜਉ ਸਵਾਗੀ ਤਦਖਾਵ ॥ 

naanaa roop ji-o savaagee dikhaavai. 
Like a performer, he is seen assuming various disguises.                                                    

เชน่เดยีวกบันักแสดงเขาถกูมองวา่มกีารปลอมตวัตา่งๆ 
 

ਤਜਉ ਰਬ ਬਾਵ ਤਤਵ ਨਚਾਵ ॥ 

ji-o parabh bhaavai tivai nachaavai. 
As it pleases God, He makes the mortal dance accordingly.                                                

ตามทีพ่ระเจา้พอพระทัยพระองคท์รงท าใหม้นุษยเ์ตน้ร าตาม 
 

ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਹਇ ॥ 

jo tis bhaavai so-ee ho-ay. 
Whatever pleases Him, happens.                                                                                 

สิง่ทีท่ าใหพ้ระองคพ์อพระทัยก็เกดิขึน้ 
 

ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥੭॥ 

naanak doojaa avar na ko-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, there is none other like Him. ||7||                                                                            

โอนานัก ไมม่ใีครเหมอืนพระองค ์|| 7 || 
 

ਕਫਹੂ ਸਾਧਸੁੰਗਤਤ ਇਹੁ ਾਵ ॥ 

kabhoo saaDhsangat ih paavai. 
When this person attains the Company of the Holy.                                                      

เมือ่บคุคลนีบ้รรล ุบรษัิท แหง่ความบรสิทุธิ ์
 

ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤ ਫਹੁਤਰ ਨ ਆਵ ॥ 

us asthaan tay bahur na aavai. 
then he does not come out of that joyful state of mind,                                                                     

แลว้เขาก็ไมอ่อกมาจากสภาพจติใจทีส่นุกสนาน 
 

ਅੁੰਤਤਰ ਹਇ ਤਗਆਨ ਰਗਾਸੁ ॥ 

antar ho-ay gi-aan pargaas. 
Because, in that company his mind gets illuminated with divine knowledge,                                                 

เพราะใน บรษัิท นัน้จติใจของเขาสวา่งไสวดว้ยความรูจ้ากพระเจา้ 
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ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸੁ ॥ 

us asthaan kaa nahee binaas. 
and that enlightened state of mind never perishes.                                                          

และสภาพจติใจทีรู่แ้จง้นัน้ไมเ่คยพนิาศ 
 

ਭਨ ਤਨ ਨਾਤਭ ਰਤ ਇਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

man tan naam ratay ik rang. 
(In this state) one‟s body and mind are imbued with the love for God,                                          

(ในสภาพนี)้ รา่งกายและจติใจของเราตืน้ตนัไปดว้ยความรักทีม่ตีอ่พระเจา้ 
 

ਸਦਾ ਫਸਤਹ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 

sadaa baseh paarbarahm kai sang. 
and he forever dwells with the Supreme God.                                                       

และพระองคท์รงสถติอยูก่บัพระเจา้สงูสดุตลอดไป 
 

ਤਜਉ ਜਲ ਭਤਹ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥ 

ji-o jal meh jal aa-ay khataanaa. 
Just as water blends with water,                                                                               

เชน่เดยีวกบัน ้าทีผ่สมกบัน ้า 
 

ਤਤਉ ਜਤੀ ਸੁੰ ਤਗ ਜਤਤ ਸਭਾਨਾ ॥ 

ti-o jotee sang jot samaanaa. 
similarly his enlightened soul blends with the Supreme soul.                                                             

ในท านองเดยีวกนัจติวญิญาณทีรู่แ้จง้ของเขาผสมผสานกบัจติวญิญาณสงูสดุ 
 

ਤਭਤਟ ਗ ਗਵਨ ਾ ਤਫਸਰਾਭ ॥ 

mit ga-ay gavan paa-ay bisraam. 
His cycle of birth and death ceases, and he attains eternal peace.                                                 

วัฏจักรของการเกดิและการตายของเขาสิน้สดุลงและเขาไดรั้บความสงบสขุชัว่นรัินดร ์
 

ਨਾਨਕ ਰਬ ਕ ਸਦ ਕੁਰਫਾਨ ॥੮॥੧੧॥ 

naanak parabh kai sad kurbaan. ||8||11|| 

O‟ Nanak, we should dedicate to God forever. ||8||11||                                                                             

โอนานัก เราควรอทุศิแดพ่ระเจา้ตลอดไป || 8 || 11 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
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ਸੁਖੀ ਫਸ ਭਸਕੀਨੀਆ ਆੁ ਤਨਵਾਤਰ ਤਲ ॥ 

sukhee basai maskeenee-aa aap nivaar talay. 
By shedding self-conceit, the humble person dwells in peace.                                    

คนทีถ่อ่มตัวจะอยูอ่ยา่งสงบสขุ 
 

ਫਡ ਫਡ ਅਹੁੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਤਫ ਗਲ ॥੧॥                                                                                                

 baday baday ahaNkaaree-aa nanak garab galay. ||1||                                                                           
O‟ Nanak, mighty arrogant people are consumed by their own pride. ||1||                                                                                                                   

โอนานัก ผูเ้ยอ่หยิง่ผูย้ ิง่ใหญถ่กูบรโิภคโดยความภาคภมูใิจของตนเอง || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาปด ี
 

ਤਜਸ ਕ ਅੁੰ ਤਤਰ ਰਾਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

jis kai antar raaj abhimaan. 
The one who becomes egotistically proud of possessions and power in the mind,                                                                                         

ผูท้ีม่คีวามภาคภมูใิจในทรัพยส์นิและอ านาจในจติใจ 
 

ਸ ਨਰਕਾਤੀ ਹਵਤ ਸੁਆਨੁ ॥ 

so narakpaatee hovat su-aan. 
is liable to the punishment like a dog in hell.                                                                

ตอ้งรับโทษเหมอืนหมาตกนรก 
 

ਜ ਜਾਨੈ ਭ ਜਫਨਵੁੰਤੁ ॥ 

jo jaanai mai jobanvant. 
One who egotistically deems himself as youthful and handsome,                                                            

คนทีค่ดิวา่ตวัเองออ่นเยาวแ์ละหลอ่เหลา 
 

ਸ ਹਵਤ ਤਫਸਟਾ ਕਾ ਜੁੰ ਤੁ ॥ 

so hovat bistaa kaa jant. 
he is like a worm in the filth                                                                                                             

เขาเหมอืนหนอนในความสกปรก 
 

ਆਸ ਕਉ ਕਰਭਵੁੰਤੁ ਕਹਾਵ ॥ 

aapas ka-o karamvant kahaavai. 
The one who calls himself as the doer of pious deeds in ego.                                                           

ผูท้ีเ่รยีกตวัเองวา่เป็นผูก้ระท าความชัว่ชา้ในอตัตา 
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ਜਨਤਭ ਭਰ ਫਹੁ ਜਤਨ ਬਰਭਾਵ ॥ 

janam marai baho jon bharmaavai. 
Keeps suffering in the cycles of birth and death.                                                                              

รักษาความทกุขใ์นวัฏจักรของการเกดิและการตาย 
 

ਧਨ ਬੂਤਭ ਕਾ ਜ ਕਰ ਗੁਭਾਨੁ ॥ 

Dhan bhoom kaa jo karai gumaan. 
The one who feels egoistically proud of his wealth and lands                                                             

คนทีรู่ส้กึภาคภมูใิจในทรัพยส์นิและทีด่นิของตน 
 

ਸ ਭੂਰਖੁ ਅੁੰ ਧਾ ਅਤਗਆਨੁ ॥ 

so moorakh anDhaa agi-aan. 
is a foolish, blind and ignorant.                                                                                      

เป็นคนโงม่ดืบอดและโงเ่ขลา 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸ ਕ ਤਹਰਦ ਗਰੀਫੀ ਫਸਾਵ ॥ 

kar kirpaa jis kai hirdai gareebee basaavai. 
The one, in whose heart God mercifully instills humility,                                                             

คนทีพ่ระเจา้ทรงเมตตาปลกูฝังความออ่นนอ้มถอ่มตนในหวัใจ 
 

ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਭੁਕਤੁ ਆਗ ਸੁਖੁ ਾਵ ॥੧॥ 

naanak eehaa mukat aagai sukh paavai. ||1|| 

O Nanak, he is liberated here from vices, and obtains peace hereafter. ||1||                                 

โอนานักเขาไดรั้บการปลดปลอ่ยทีน่ีจ่ากความชัว่รา้ยและไดรั้บความสงบสขุตอ่จากนี ้|| 1 || 
 

ਧਨਵੁੰਤਾ ਹਇ ਕਤਰ ਗਰਫਾਵ ॥ 

Dhanvantaa ho-ay kar garbaavai. 
Upon becoming wealthy, one feels egoistically proud of his riches,                                                      

เมือ่มฐีานะร า่รวยคน ๆ หนึง่รูส้กึภาคภมูใิจในความร า่รวยของตน 
 

ਤਤਰਣ ਸਭਾਤਨ ਕਛੁ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਜਾਵ ॥ 

tarin samaan kachh sang na jaavai. 
must realize that nothing shall go with him in the end, not even a straw.                                                              

ตอ้งตระหนักวา่สดุทา้ยแลว้จะไมม่อีะไรไปกบัเขาไดไ้มม่แีมแ้ตฟ่าง 
 

ਫਹੁ ਲਸਕਰ ਭਾਨੁਖ ਊਤਰ ਕਰ ਆਸ ॥ 

baho laskar maanukh oopar karay aas. 
He may place his hopes on a large army and men,                                                                 

เขาอาจฝากความหวังไวก้บักองทัพใหญแ่ละคน 
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ਲ ਬੀਤਤਰ ਤਾ ਕਾ ਹਇ ਤਫਨਾਸ ॥ 

pal bheetar taa kaa ho-ay binaas. 
(should know that) all these things are destroyed in an instant                                                                

(ควรรูว้า่) สิง่เหลา่นีถ้กูท าลายลงในทันท ี
 

ਸਬ ਤ ਆ ਜਾਨੈ ਫਲਵੁੰਤੁ ॥ 

sabh tay aap jaanai balvant. 
The one who deems himself to be the strongest of all,                                                                 

คนทีค่ดิวา่ตวัเองแข็งแกรง่ทีส่ดุ 
 

ਤਖਨ ਭਤਹ ਹਇ ਜਾਇ ਬਸਭੁੰਤੁ ॥                                                                                                                                                                    

khin meh ho-ay jaa-ay bhasmant.                                                                                                                                
in an instant that one may be reduced to ashes.                                                                                    

ในทันททีีอ่าจลดลงเหลอืเพยีงขีเ้ถา้ 
 

ਤਕਸ ਨ ਫਦ ਆਤ ਅਹੁੰਕਾਰੀ ॥ 

kisai na badai aap ahaNkaaree. 
The one who is so haughty and does not care for anyone else,                              

คนทีห่ยิง่ผยองและไมส่นใจใครอืน่ 
 

ਧਰਭ ਰਾਇ ਤਤਸੁ ਕਰ ਖੁਆਰੀ ॥ 

Dharam raa-ay tis karay khu-aaree. 
Is badly disgraced by the Righteous Judge.                                                          

ผูพ้พิากษาทีช่อบธรรมเสยีศกัดิศ์รอียา่งรา้ยแรง 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਜਾ ਕਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥ 

gur parsaad jaa kaa mitai abhimaan. 
The one whose ego is eliminated by the Guru‟s grace,                                                                 

ผูท้ีอ่ตัตาถกูก าจัดโดยพระคณุของครุุ 
 

ਸ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 

so jan naanak dargeh parvaan. ||2|| 

O‟ Nanak, that person is approved in God‟s court.||2||                                                             

โอนานัก บคุคลนัน้ไดรั้บการอนุมัตใินศาลของพระเจา้ || 2 || 
 

ਕਤਟ ਕਰਭ ਕਰ ਹਉ ਧਾਰ ॥ 

kot karam karai ha-o Dhaaray. 
If one performs millions of good deeds and also feels egotistically proud of those deeds,                                                                                                                        

หากคนหนึง่ท าความดหีลายลา้นครัง้และรูส้กึภาคภมูใิจในการกระท าเหลา่นัน้ดว้ย 
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ਸਰਭੁ ਾਵ ਸਗਲ ਤਫਰਥਾਰ ॥ 

saram paavai saglay birthaaray. 
that person is only doing hard labor, and all those deeds are a waste.                                          

คน ๆ นัน้ท างานหนักเทา่นัน้และการกระท าทัง้หมดนัน้เป็นความสญูเปลา่ 
 

ਅਤਨਕ ਤਤਸਆ ਕਰ ਅਹੁੰਕਾਰ ॥ 

anik tapasi-aa karay ahaNkaar. 
The one, who performs myriads of penances and indulges in ego ,                                     

คนทีบ่ าเพ็ญตบะมากมายและหลงระเรงิในอตัตา 
 

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਪਤਰ ਤਪਤਰ ਅਵਤਾਰ ॥                                                                                                                                 

narak surag fir fir avtaar.                                                                                                                                           
keeps enduring pain and pleasure, as if going through heaven and hell again and again                                                                                                                

อดทนตอ่ความเจ็บปวดและความสขุราวกบัผา่นสวรรคแ์ละนรกครัง้แลว้ครัง้เลา่ 
 

ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਕਤਰ ਆਤਭ ਨਹੀ ਦਰਵ ॥ 

anik jatan kar aatam nahee darvai. 
If in spite of making numerous efforts, one does not become become tender and 

compassionate,                                                                                                     

หากแมพ้ยายามมากมาย แตก่็ไมม่ใีครออ่นโยนและเห็นอกเห็นใจ 
 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕਸ ਗਵ ॥ 

har dargeh kaho kaisay gavai. 
then how can he reach God‟s court?                                                                                      

แลว้เขาจะไปถงึศาลของพระเจา้ไดอ้ยา่งไร? 
 

ਆਸ ਕਉ ਜ ਬਲਾ ਕਹਾਵ ॥ 

aapas ka-o jo bhalaa kahaavai. 
One who claims to be virtuous,                                                                                       

คนทีอ่า้งวา่มคีณุธรรม 
 

ਤਤਸਤਹ ਬਲਾਈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵ ॥ 

tiseh bhalaa-ee nikat na aavai. 
virtue does not even touch that one.                                                                              

คณุธรรมไมไ่ดแ้ตะตอ้งสิง่นัน้ดว้ยซ ้า 
 

ਸਰਫ ਕੀ ਰਨ ਜਾ ਕਾ ਭਨੁ ਹਇ ॥ 

sarab kee rayn jaa kaa man ho-ay. 
The one whose mind becomes humble to all,                                                                  

คนทีจ่ติใจต า่ตอ้ยตอ่ทกุคน 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਸਇ ॥੩॥ 

kaho naanak taa kee nirmal so-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, his reputation is spotlessly pure.||3||                                                                        

โอนานัก ชือ่เสยีงของเขาบรสิทุธิส์ะอาดสะอา้น || 3 || 
 

ਜਫ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਭੁਝ ਤ ਕਛੁ ਹਇ ॥ 

jab lag jaanai mujh tay kachh ho-ay. 
As long as one thinks that he can make something happen with his power,                           

ตราบใดทีใ่ครคนหนึง่คดิวา่เขาสามารถท าใหบ้างสิง่เกดิขึน้ไดด้ว้ยพลังของเขา 
 

ਤਫ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ 

tab is ka-o sukh naahee ko-ay. 
till then that person cannot obtain peace.                                                                                      

จนกวา่บคุคลนัน้จะไมไ่ดรั้บความสงบสขุ 
 

ਜਫ ਇਹ ਜਾਨੈ ਭ ਤਕਛੁ ਕਰਤਾ ॥ 

jab ih jaanai mai kichh kartaa. 
As long as this mortal thinks that he is the doer of any task,                                                  

ตราบใดทีม่นุษยผ์ูน้ีค้ดิวา่ตนเป็นผูก้ระท าการใด ๆ 
 

ਤਫ ਲਗੁ ਗਰਬ ਜਤਨ ਭਤਹ ਤਪਰਤਾ ॥ 

tab lag garabh jon meh firtaa. 
till then, he wanders in the cycles of birth and death.                                                

จนถงึตอนนัน้เขาก็วนเวยีนอยูใ่นวัฏจักรของการเกดิและการตาย 
 

ਜਫ ਧਾਰ ਕਊ ਫਰੀ ਭੀਤੁ ॥ 

jab Dhaarai ko-oo bairee meet. 
As long as he considers one an enemy, and another a friend,                                             

ตราบใดทีเ่ขาถอืวา่ศัตรคูนหนึง่และอกีคนเป็นเพือ่น 
 

ਤਫ ਲਗੁ ਤਨਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ ॥ 

tab lag nihchal naahee cheet. 
till then that person‟s mind will not become steady and peaceful.                                                            

ถงึตอนนัน้จติใจของคน ๆ นัน้จะไมม่ั่นคงและสงบสขุ 
 

ਜਫ ਲਗੁ ਭਹ ਭਗਨ ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇ ॥ 

jab lag moh magan sang maa-ay. 
As long as he is engrossed in Maya (worldly riches),                                                           

ตราบใดทีเ่ขาหมกมุน่อยูก่บัมายา (ความร า่รวยทางโลก) 
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ਤਫ ਲਗੁ ਧਰਭ ਰਾਇ ਦਇ ਸਜਾਇ ॥ 

tab lag Dharam raa-ay day-ay sajaa-ay. 
the Righteous Judge keeps administering punishment.                                                           

ผูพ้พิากษาทีช่อบธรรมจะจัดการลงโทษ 
 

ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਫੁੰ ਧਨ ਤੂਟ ॥ 

parabh kirpaa tay banDhan tootai. 
The bonds of Maya (worldly attachments) are shattered by God's Grace,                                                      

พันธะของมายา (สิง่ทีแ่นบมาทางโลก) ถกูท าลายโดยพระคณุของพระเจา้ 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟ ॥੪॥ 

gur parsaad naanak ha-o chhootai. ||4|| 

O‟ Nanak, a person‟s ego is eliminated by the grace of the Guru . ||4||                                                       

โอนานัก อตัตาของบคุคลถกูก าจัดโดยพระคณุของครุ ุ|| 4 || 
 

ਸਹਸ ਖਟ ਲਖ ਕਉ ਉਤਠ ਧਾਵ ॥ 

sahas khatay lakh ka-o uth Dhaavai. 
After earning a thousand, he runs after million.                                                                

หลังจากไดห้นึง่พันเขาก็ว ิง่ตามลา้น 
 

ਤਤਰਤਤ ਨ ਆਵ ਭਾਇਆ ਾਛ ਾਵ ॥ 

taripat na aavai maa-i-aa paachhai paavai. 
He keeps on amassing wealth, but is never satiated.                                                             

เขาสะสมความมั่งคัง่ แตไ่มเ่คยอิม่ 
 

ਅਤਨਕ ਬਗ ਤਫਤਖਆ ਕ ਕਰ ॥ 

anik bhog bikhi-aa kay karai. 
He enjoys many pleasures of Maya,                                                                              

เขามคีวามสขุมากมายของมายา 
 

ਨਹ ਤਤਰਤਾਵ ਖਤ ਖਤ ਭਰ ॥ 

nah tariptaavai khap khap marai. 
but does not feel satisfied and becomes miserable.                                                                         

แตไ่มพ่อใจและกลายเป็นทกุข ์
 

ਤਫਨਾ ਸੁੰ ਤਖ ਨਹੀ ਕਊ ਰਾਜ ॥ 

binaa santokh nahee ko-oo raajai. 
Without contentment, no one is satisfied.                                                                             

ปราศจากความสขุ ไมม่ใีครพอใจ 
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ਸੁਨ ਭਨ ਰਥ ਤਫਰਥ ਸਬ ਕਾਜ ॥ 

supan manorath barithay sabh kaajai. 
All efforts of an unsatisfied person are in vain, like the illusions of a dream.                         

ความพยายามทัง้หมดของคนไมพ่อใจไรผ้ลเหมอืนภาพลวงตาในความฝัน 
 

ਨਾਭ ਰੁੰ ਤਗ ਸਰਫ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ 

naam rang sarab sukh ho-ay. 
There is complete peace in the love of Naam.                                                                      

ความรักของนาอมัมคีวามสงบสมบรูณ์ 
 

ਫਡਬਾਗੀ ਤਕਸ ਰਾਤਤ ਹਇ ॥ 

badbhaagee kisai paraapat ho-ay. 
Only a fortunate one is blessed with this (bliss).                                                                                                  

มเีพยีงผูโ้ชคดเีทา่นัน้ทีไ่ดรั้บพรจากสิง่นี ้(ความสขุ) 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆ ਆਤ ॥ 

karan karaavan aapay aap. 
God Himself is doer and Cause of all causes.                                                                         

พระเจา้เองเป็นผูก้ระท าและสาเหตขุองสาเหตทุัง้หมด 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਾਤ ॥੫॥ 

sadaa sadaa naanak har jaap. ||5|| 

O‟ Nanak, remember Him with loving devotion forever and ever.||5||                                           

โออานักระลกึถงึพระองคด์ว้ยความรักความจงรักภักดตีลอดไป || 5 || 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

karan karaavan karnaihaar. 
It is God who does everything and causes everything to be done.                                              

เป็นพระเจา้ทีท่ าทกุสิง่และท าใหท้กุสิง่ส าเร็จ 
 

ਇਸ ਕ ਹਾਤਥ ਕਹਾ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

is kai haath kahaa beechaar. 
Reflect upon this fact; that there is nothing under the control of the mortal.                              

ไตรต่รองถงึขอ้เท็จจรงินี ้วา่ไมม่สี ิง่ใดอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของมนุษย ์
 

ਜਸੀ ਤਦਰਸਤਟ ਕਰ ਤਸਾ ਹਇ ॥ 

jaisee darisat karay taisaa ho-ay. 
As is the grace of God on the mortal, so he becomes.                                                          

เชน่เดยีวกบัพระคณุของพระเจา้ทีม่ตีอ่มนุษยด์งันัน้เขาจงึกลายเป็น 
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ਆ ਆਤ ਆਤ ਰਬੁ ਸਇ ॥ 

aapay aap aap parabh so-ay. 
God is all by Himself.                                                                                                                      

พระเจา้ทรงอยูด่ว้ยพระองคเ์อง 
 

ਜ ਤਕਛੁ ਕੀਨ  ਸੁ ਅਨੈ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

jo kichh keeno so apnai rang. 
Whatever He has created, is out of His own pleasure.                                                        

สิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งขึน้มาจากความพงึพอใจของพระองคเ์อง 
 

ਸਬ ਤ ਦੂਤਰ ਸਬਹੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 

sabh tay door sabhhoo kai sang.                                                                                                                      
He is within His creation, yet unaffected by it.                                                                          

เขาอยูใ่นการสรา้งของพระองค ์แตไ่มไ่ดรั้บผลกระทบจากมัน 
 

ਫੂਝ ਦਖ ਕਰ ਤਫਫਕ ॥ 

boojhai daykhai karai bibayk. 
He understands, beholds and passes judgment on our deeds.                                    

เขาเขา้ใจเห็นและผา่นการตดัสนิในการกระท าของเรา 
 

ਆਤਹ ਕ ਆਤਹ ਅਨੇਕ ॥ 

aapeh ayk aapeh anayk. 
He Himself is the One, and He Himself is in many forms.                                       

พระองคเ์องทรงเป็นผูห้นึง่และพระองคเ์องทรงอยูใ่นหลายรปูแบบ 
 

ਭਰ ਨ ਤਫਨਸ ਆਵ ਨ ਜਾਇ ॥ 

marai na binsai aavai na jaa-ay. 
He does not die or perish; He is free of birth and death.                                                    

เขาไมต่ายหรอืพนิาศ เขาเป็นอสิระจากการเกดิและการตาย 

ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਤਹਆ ਸਭਾਇ ॥੬॥ 

naanak sad hee rahi-aa samaa-ay. ||6|| 

O‟ Nanak, He remains forever all-pervading. ||6||                                                                  

โออานักเขายังคงฟุ้งซา่นตลอดไป || 6 || 
 

ਆਤ ਉਦਸ ਸਭਝ ਆਤ ॥ 

aap updaysai samjhai aap. 
He Himself instructs, and He Himself learns,                                                                           

ตวัเขาเองเป็นผูส้ัง่และเขาเองก็เรยีนรู ้
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ਆ ਰਤਚਆ ਸਬ ਕ ਸਾਤਥ ॥ 

aapay rachi-aa sabh kai saath. 
because He Himself is blended with all.                                                                            

เพราะพระองคเ์องทรงผสมผสานกบัทกุสิง่ 
 

ਆਤ ਕੀਨ  ਆਨ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ 

aap keeno aapan bisthaar. 
He Himself has created His own expanse (the universe).                                                 

พระองคเ์องไดส้รา้งพืน้ทีข่ยาย (จักรวาล) ของพระองคเ์อง 
 

ਸਬੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

sabh kachh us kaa oh karnaihaar. 
Everything belongs to Him, He is the creator.                                                                       

ทกุสิง่เป็นของพระองคพ์ระองคค์อืผูส้รา้ง 
 

ਉਸ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਕਹਹੁ ਤਕਛੁ ਹਇ ॥ 

us tay bhinn kahhu kichh ho-ay. 
Tell me, can anything happen without His Will?                                                                 

บอกฉันทจีะมอีะไรเกดิขึน้โดยปราศจากความประสงคข์องพระองคไ์ดไ้หม? 
 

ਥਾਨ ਥਨੁੰ ਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥ 

thaan thanantar aikai so-ay. 
In the spaces and interspaces, He is the One, pervading everywhere.                                 

ในชอ่งวา่งและชอ่งวา่งพระองคค์อืผูท้ีแ่ผซ่า่นไปทกุหนทกุแหง่ 
 

ਅੁਨੇ ਚਤਲਤ ਆਤ ਕਰਣਹਾਰ ॥ 

apunay chalit aap karnaihaar. 
In His own play, He Himself is the Player.                                                                   

ในการเลน่ของเขาเองเขาเองคอืผูเ้ลน่ 
 

ਕਉਤਕ ਕਰ ਰੁੰਗ ਆਾਰ ॥ 

ka-utak karai rang aapaar. 
He conducts His Plays with infinite variety.                                                                    

เขาด าเนนิการเลน่ของเขาดว้ยความหลากหลายทีไ่มส่ ิน้สดุ 
 

ਭਨ ਭਤਹ ਆਤ ਭਨ ਅੁਨੇ ਭਾਤਹ ॥ 

man meh aap man apunay maahi. 
He Himself is in the minds of all, and all are in His mind.                                                     

พระองคเ์องอยูใ่นความคดิของทกุคนและทัง้หมดอยูใ่นความคดิของพระองค ์
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ਨਾਨਕ ਕੀਭਤਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥ 

naanak keemat kahan na jaa-ay. ||7|| 

O‟ Nanak, His worth cannot be estimated. ||7||                                                                         

โออานักมลูคา่ของเขาไมส่ามารถประมาณได ้|| 7 || 
 

ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਸੁਆਭੀ ॥ 

sat sat sat parabh su-aamee. 
God, the Supreme Master of all is forever true, eternal, and everlasting.                                                        

พระเจา้ผูท้รงเป็นประมขุของทกุสิง่เป็นจรงิตลอดกาลนรัินดรแ์ละนรัินดร ์
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਕਨੈ ਵਤਖਆਨੀ ॥ 

gur parsaad kinai vakhi-aanee. 
It is only a rare person, who by the Guru‟s grace has described this fact.                                        

เป็นเพยีงบคุคลทีห่าไดย้ากซึง่โดยพระคณุของครุไุดอ้ธบิายขอ้เท็จจรงินี ้
 

ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਬੁ ਕੀਨਾ ॥                                                                                                                                                           

sach sach sach sabh keenaa.                                                                                                                                                                                       
God is Eternal and His creation is also complete and perfect.                                                                               

พระเจา้ทรงเป็นนรัินดรแ์ละการสรา้งของพระองคก์็สมบรูณ์และสมบรูณ์แบบเชน่กนั 
 

ਕਤਟ ਭਧ ਤਕਨੈ ਤਫਰਲ ਚੀਨਾ ॥                                                                                                                                      

kot maDhay kinai birlai cheenaa.                                                                                      
It is a rare one out of millions who has recognized this fact.                                                  

เป็นเรือ่งทีห่าไดย้ากในหลายลา้นคนทีรั่บรูข้อ้เท็จจรงินี ้
 

ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ ਤਰਾ ਰੂ ॥                                                                                                                                             

bhalaa bhalaa bhalaa tayraa roop.                                                                                                                                                                                                                 
O‟ God, Beautiful, very beautiful is your tangible form.                                                                                                        

โอพระเจา้สวยงดงามมากเป็นรปูแบบทีจั่บตอ้งไดข้องคณุ 
 

ਅਤਤ ਸੁੁੰ ਦਰ ਅਾਰ ਅਨੂ ॥ 

at sundar apaar anoop. 
You are extremely Beautiful, Infinite and Incomparable.                                                            

คณุสวยมากไมม่ทีีส่ ิน้สดุและไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
 

ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲ ਤਰੀ ਫਾਣੀ ॥ 

nirmal nirmal nirmal tayree banee. 
Pure and sweet is Your divine word,                                                                                               

บรสิทุธิแ์ละออ่นหวานเป็นค าพดูของพระเจา้ 
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ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਫਖ੍੍ਾਣੀ ॥ 

ghat ghat sunee sarvan bakh-yaanee. 
Which is heard in each and every heart through the ears, and uttered through the tongue.                                                                                                                          

ซึง่ไดย้นิในใจทกุคนทางหแูละพดูทางลิน้ 
 

ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ੁਨੀਤ ॥                                                                                                     

pavitar pavitar pavitar puneet.                                                                                                                                                                               
He becomes sublimely pure and holy,                                                                              

เขากลายเป็นคนบรสิทุธิแ์ละบรสิทุธิอ์ยา่งยิง่ 
 

ਨਾਭੁ ਜ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਰੀਤਤ ॥੮॥੧੨॥ 

naam japai naanak man pareet. ||8||12||                                                                             
O‟ Nanak, the one who lovingly meditates on God‟s name. ||8||12||                                                                                                   

โออานักผูท้ีใ่ครค่รวญชือ่ของพระเจา้ดว้ยความรัก || 8 || 12 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਸੁੰਤ ਸਰਤਨ ਜ ਜਨੁ ਰ ਸ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥ 

sant saran jo jan parai so jan uDhranhaar. 
The one who seeks the shelter of the Saints is saved from the bonds of Maya.                        

ผูท้ีแ่สวงหาทีพั่กพงิของวสิทุธชินก็รอดจากพันธนาการของมายา 
 

ਸੁੰਤ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਫਹੁਤਰ ਫਹੁਤਰ ਅਵਤਾਰ ॥੧॥ 

sant kee nindaa naankaa bahur bahur avtaar. ||1|| 

O‟ Nanak, the one who slanders the Saints, falls into the cycle of birth and death. ||1||                                                                                                                       

โออานักผูท้ีใ่สร่า้ยวสิทุธชินตกอยูใ่นวัฏจักรของการเกดิและการตาย || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਆਰਜਾ ਘਟ ॥ 

sant kai dookhan aarjaa ghatai. 
Part of life spent in slandering the Saints goes to waste.                                                                                          

สว่นหนึง่ของชวีติทีใ่ชใ้นการใสร่า้ยวสิทุธชินจะสญูเปลา่ 
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ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਜਭ ਤ ਨਹੀ ਛੁਟ ॥ 

sant kai dookhan jam tay nahee chhutai. 
By slandering the Saints, one does not escape the demon of death.                                          

โดยการใสร่า้ยวสิทุธชินไมม่ใีครรอดพน้จากปีศาจแหง่ความตาย 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸੁਖੁ ਸਬੁ ਜਾਇ ॥ 

sant kai dookhan sukh sabh jaa-ay. 
By slandering the Saints all peace is lost.                                                                          

โดยการใสร่า้ยวสิทุธชินสนัตภิาพทัง้หมดจะหายไป 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਨਰਕ ਭਤਹ ਾਇ ॥ 

sant kai dookhan narak meh paa-ay. 
Slandering the Saints, one falls into hell (suffers in pain).                                                         

ใสร่า้ยวสิทุธชินคนหนึง่ตกนรก (ทนทกุขท์รมานดว้ยความเจ็บปวด) 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਭਤਤ ਹਇ ਭਲੀਨ ॥ 

sant kai dookhan mat ho-ay maleen. 
Slandering the Saints, the intellect is polluted.                                                                             

การใสร่า้ยวสิทุธชินสตปัิญญาเป็นมลพษิ 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਬਾ ਤ ਹੀਨ ॥ 

sant kai dookhan sobhaa tay heen. 
Slandering the Saints, one's reputation is lost.                                                                     

ใสร่า้ยวสิทุธชินเสยีชือ่เสยีง 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਹਤ ਕਉ ਰਖ ਨ ਕਇ ॥ 

sant kay hatay ka-o rakhai na ko-ay. 
No one shelters the person accursed by the Saint.                                                          

ไมม่ใีครปกป้องบคุคลทีถ่กูสาปแชง่โดยนักบญุ 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਥਾਨ ਬਰਸਟੁ ਹਇ ॥                                                                                                                                                     

sant kai dookhan thaan bharsat ho-ay.                                                                                               
 By trying to find faults with the Saints, one‟s own heart is polluted.                                                            

การพยายามหาขอ้ผดิพลาดกบัวสิทุธชินหวัใจของตวัเองก็แปดเป้ือน 
 

ਸੁੰਤ ਤਕਰਾਲ ਤਕਰਾ ਜ ਕਰ ॥ 

sant kirpaal kirpaa jay karai. 
But if the Compassionate Saint shows His Kindness,                                                                

แตถ่า้นักบญุผูม้เีมตตาแสดงความกรณุาของพระองค ์
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ਨਾਨਕ ਸੁੰਤਸੁੰ ਤਗ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਬੀ ਤਰ ॥੧॥ 

naanak satsang nindak bhee tarai. ||1|| 

O‟ Nanak, then along with the Saint, even a slanderer is saved. ||1||                                        

โออานักจากนัน้พรอ้มกบันักบญุแมแ้ตค่นใสร่า้ยก็ยังรอด || 1 || 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਨ ਤ ਭੁਖੁ ਬਵ ॥ 

sant kay dookhan tay mukh bhavai. 
Slandering a saint, one turns away from God.                                                                         

การใสร่า้ยนักบญุคนหนึง่หนัไปจากพระเจา้ 
 

ਸੁੰਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਕਾਗ ਤਜਉ ਲਵ ॥ 

santan kai dookhan kaag ji-o lavai. 
Slandering a Saint, one keeps wandering and speaking unpleasantly like crowing of a 

crow.                                                                                                            

การใสร่า้ยนักบญุคนหนึง่เอาแตเ่ดนิเตรแ่ละพดูอยา่งไมพ่อใจเหมอืนอกีา 
 

ਸੁੰਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਰ ਜਤਨ ਾਇ ॥ 

santan kai dookhan sarap jon paa-ay. 
Slandering the Saints, one is reborn as a snake.                                                              

ใสร่า้ยวสิทุธชินคนหนึง่เกดิใหมเ่ป็นง ู
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਤਰਗਦ ਜਤਨ ਤਕਰਭਾਇ ॥ 

sant kai dookhan tarigad jon kirmaa-ay. 
Slandering the Saints, one is reborn as a wiggling worm (lower forms of life).                                

ใสร่า้ยวสิทุธชินคนหนึง่เกดิใหมเ่ป็นหนอนเลือ้ย (รปูแบบชวีติทีต่ า่กวา่) 
 

ਸੁੰਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਭਤਹ ਜਲ ॥ 

santan kai dookhan tarisnaa meh jalai. 
Slandering the Saints, one burns  in the fire of desire.                                                                

การใสร่า้ยวสิทุธชินคนหนึง่ถกูเผาดว้ยไฟแหง่ความปรารถนา 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਬੁ ਕ ਛਲ ॥ 

sant kai dookhan sabh ko chhalai. 
Slanderer of the Saints goes around deceiving everyone.                                                      

ผูใ้สร่า้ยตอ่วสิทุธชินไปทั่วหลอกลวงทกุคน 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਜੁ ਸਬੁ ਜਾਇ ॥ 

sant kai dookhan tayj sabh jaa-ay. 
By hurting the saint all one‟s clout dissipates.                                                    

โดยการท ารา้ยนักบญุอทิธพิลของทกุคนจะสลายไป 
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ਸੁੰਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥ 

sant kai dookhan neech neechaa-ay. 
Slandering the Saints, one becomes the meanest of the mean.                                                    

การใสร่า้ยวสิทุธชินคนหนึง่กลายเป็นคนใจรา้ยทีส่ดุ 
 

ਸੁੰਤ ਦਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕ ਨਾਤਹ ॥ 

sant dokhee kaa thaa-o ko naahi. 
There is no refuge for the slanderer of the saint.                                                                

ไมม่ทีีพ่ ึง่ส าหรับคนใสร่า้ยพระอรหนัต ์
 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਇ ਬੀ ਗਤਤ ਾਤਹ ॥੨॥ 

naanak sant bhaavai taa o-ay bhee gat paahi. ||2|| 

O‟ Nanak, if the Saint so wishes, even the slanderers are spiritually elevated.                                      

โอนานักหากนักบญุปรารถนาเชน่นัน้แมแ้ตผู่ท้ีใ่สร่า้ยก็จะไดรั้บการยกระดบัจติวญิญาณ 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਭਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥ 

sant kaa nindak mahaa attaa-ee. 
The slanderer of the Saint is the worst evil-doer.                                                                        

ผูใ้สร่า้ยนักบญุเป็นผูท้ าชัว่ทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਤਖਨੁ ਤਟਕਨੁ ਨ ਾਈ ॥ 

sant kaa nindak khin tikan na paa-ee. 
The slanderer of the Saint does not find even a moment's peace.                                                                      

ผูใ้สร่า้ยนักบญุไมพ่บแมแ้ตค่วามสงบสขุสกัครู ่
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਭਹਾ ਹਤਤਆਰਾ ॥ 

sant kaa nindak mahaa hati-aaraa. 
The slanderer of the Saint becomes the cruelest killer.                                                                                     

ผูใ้สร่า้ยนักบญุกลายเป็นนักฆา่ทีโ่หดเหีย้มทีส่ดุ 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਰਭਸੁਤਰ ਭਾਰਾ ॥ 

sant kaa nindak parmaysur maaraa. 
The slanderer of the Saint is accursed by God.                                                                              

ผูใ้สร่า้ยนักบญุถกูพระเจา้สาปแชง่ 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਰਾਜ ਤ ਹੀਨੁ ॥ 

sant kaa nindak raaj tay heen. 
The slanderer of the Saint has no worldly power and pleasure.                                                            

ผูใ้สร่า้ยนักบญุไมม่อี านาจและความสขุทางโลก 
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ਸੁੰਤ ਕਾ ਤਨੁੰ ਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥ 

sant kaa nindak dukhee-aa ar deen. 
The slanderer of the Saint becomes miserable and poor.                                                                     

ผูใ้สร่า้ยนักบญุกลายเป็นคนทีน่่าสงัเวชและน่าสงสาร 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਤਨੁੰ ਦਕ ਕਉ ਸਰਫ ਰਗ ॥ 

sant kay nindak ka-o sarab rog. 
The slanderer of the Saint is afflicted by all kinds of maladies.                                                                         

ผูใ้สร่า้ยนักบญุไดรั้บความทกุขท์รมานจากโรครา้ยทกุชนดิ 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਤਨੁੰ ਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਤਫਜਗ ॥ 

sant kay nindak ka-o sadaa bijog. 
The slanderer of the Saint is forever separated from God.                                                                       

ผูใ้สร่า้ยนักบญุจะแยกจากพระเจา้ตลอดไป 
 

ਸੁੰਤ ਕੀ ਤਨੁੰ ਦਾ ਦਖ ਭਤਹ ਦਖੁ ॥ 

sant kee nindaa dokh meh dokh. 
Slandering a Saint is the worst sin of all sins.                                                                                           

การใสร่า้ยนักบญุเป็นบาปทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุในบรรดาบาปทัง้หมด 
 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਬੀ ਹਇ ਭਖੁ ॥੩॥ 

naanak sant bhaavai taa us kaa bhee ho-ay mokh. ||3|| 

O‟ Nanak, if it pleases the Saint, even such a slanderer shall be liberated. ||3||                                      

โอนานักหากเป็นทีพ่อใจของนักบญุแมแ้ตค่นทีใ่สร่า้ยเชน่นีก้็จะไดรั้บการปลดปลอ่ย || 3 || 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦਾ ਅਤਵਤੁ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa apvit. 
The thoughts in the mind of slanderer of the Saint are always polluted.                                                                

ความคดิในใจของการใสร่า้ยนักบญุมักมมีลพษิอยูเ่สมอ 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਕਸ ਕਾ ਨਹੀ ਤਭਤੁ ॥ 

sant kaa dokhee kisai kaa nahee mit. 
The slanderer of the Saint is nobody's friend.                                                                                     

ผูใ้สร่า้ยนักบญุคอืไมม่ใีครเป็นเพือ่น 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗ ॥ 

sant kay dokhee ka-o daan laagai. 
The slanderer of the Saint is punished by the righteous judge.                                                               

ผูใ้สร่า้ยนักบญุถกูลงโทษโดยผูพ้พิากษาทีช่อบธรรม 
 



145 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਸਬ ਤਤਆਗ ॥ 

sant kay dokhee ka-o sabh ti-aagai. 
The slanderer of the Saint is abandoned by all.                                                                                   

ผูใ้สร่า้ยนักบญุถกูทอดทิง้โดยทกุคน 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਭਹਾ ਅਹੁੰ ਕਾਰੀ ॥ 

sant kaa dokhee mahaa ahaNkaaree. 
The slanderer of the Saint is totally egocentric.                                                                                      

ผูใ้สร่า้ยนักบญุเป็นคนเห็นแกต่วัโดยสิน้เชงิ 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦਾ ਤਫਕਾਰੀ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa bikaaree. 
The slanderer of the Saint always indulges in evil deeds.                                                                          

ผูใ้สร่า้ยนักบญุมักหลงระเรงิในการกระท าชัว่รา้ย 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਜਨਭ ਭਰ ॥ 

sant kaa dokhee janmai marai. 
The slanderer of the Saint keeps going through the cycles of birth and death.                                                    

ผูใ้สร่า้ยนักบญุยังคงด าเนนิตอ่ไปตลอดวงจรของการเกดิและการตาย 
 

ਸੁੰਤ ਕੀ ਦੂਖਨਾ ਸੁਖ ਤ ਟਰ ॥ 

sant kee dookhnaa sukh tay tarai. 
For slandering the Saint, he is devoid of peace.                                                                                            

ส าหรับการใสร่า้ยนักบญุเขาไรส้นัต ิ
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ 

sant kay dokhee ka-o naahee thaa-o. 
The slanderer of the Saint has nowhere to go for shelter.                                                                      

ผูใ้สร่า้ยนักบญุไมม่ทีีใ่หพั้กพงิ 
 

ਨਾਨਕ ਸੁੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥੪॥ 

naanak sant bhaavai taa la-ay milaa-ay. ||4|| 

O Nanak, if it pleases the Saint, he unites even such a slanderer with him.                                                   

โอนานักถา้มันท าใหนั้กบญุพอใจเขาก็รวมตวัคนทีใ่สร่า้ยกบัเขาดว้ย 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਅਧ ਫੀਚ ਤ ਟੂਟ ॥ 

sant kaa dokhee aDh beech tay tootai. 
The slanderer of the Saint fails in the middle of doing any task.                                                                

ผูใ้สร่า้ยนักบญุลม้เหลวระหวา่งท างานใด ๆ 
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ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਕਤ ਕਾਤਜ ਨ ਹੂਚ ॥ 

sant kaa dokhee kitai kaaj na pahoochai. 
The slanderer of the Saint cannot accomplish any task.                                                                         

ผูใ้สร่า้ยนักบญุไมส่ามารถท างานใด ๆ ใหส้ าเร็จได ้
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਉਤਦਆਨ ਬਰਭਾਈ ॥ 

sant kay dokhee ka-o udi-aan bharmaa-ee-ai. 
The slanderer of a saint is subjected to wander in the wilderness.                                                                                                                    

ผูใ้สร่า้ยนักบญุตอ้งเรร่อ่นในถิน่ทรุกนัดาร 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਉਝਤੜ ਾਈ ॥                                                                                                                                                                     

sant kaa dokhee ujharh paa-ee-ai.                                                                                                                                                 
The slanderer of the Saint is misled into desolation.                                                           

ผูใ้สร่า้ยนักบญุถกูเขา้ใจผดิวา่เป็นทีร่กรา้งวา่งเปลา่ 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਅੁੰ ਤਰ ਤ ਥਥਾ ॥ 

sant kaa dokhee antar tay thothaa. 
The slanderer of the Saint is oblivious of the real purpose of life,                                                                       

ผูท้ีใ่สร่า้ยนักบญุนัน้ลมืจดุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของชวีติ 
 

ਤਜਉ ਸਾਸ ਤਫਨਾ ਤਭਰਤਕ ਕੀ ਲਥਾ ॥ 

ji-o saas binaa mirtak kee lothaa. 
like the corpse of a dead person, without the breath of life.                                                                  

เหมอืนศพของคนตายโดยไมม่ลีมหายใจแหง่ชวีติ 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕੀ ਜੜ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥ 

sant kay dokhee kee jarh kichh naahi. 
The slanderer of the Saint has no strong and spiritual foundation.                                                           

ผูใ้สร่า้ยนักบญุไมม่รีากฐานทีแ่ข็งแกรง่และจติวญิญาณ 
 

ਆਨ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

aapan beej aapay hee khaahi. 
He must himself eat what he has planted. (suffer the consequence of his evil deeds) 

เขาตอ้งกนิสิง่ทีเ่ขาปลกู )รับผลกรรมชัว่ของเขา(  
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥ 

sant kay dokhee ka-o avar na raakhanhaar. 
The slanderer of the Saint cannot be saved by anyone else from this habit of slandering                                                                                                                                                                                     

ผูท้ีใ่สร่า้ยนักบญุไมส่ามารถชว่ยใครไดจ้ากนสิยัชอบใสร่า้ยนี ้
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ਨਾਨਕ ਸੁੰਤ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਉਫਾਤਰ ॥੫॥ 

naanak sant bhaavai taa la-ay ubaar. ||5|| 

O‟ Nanak, if it pleases the Saint, then even such a slanderer is saved from                                         
the habit of slandering. ||5||                                                                                                                         

โอนานักถา้มันเป็นทีพ่อใจของนักบญุแมแ้ตค่นทีใ่สร่า้ยก็ยังรอดจากนสิยัชอบใสร่า้ย || 5 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਇਉ ਤਫਲਲਾਇ ॥ 

sant kaa dokhee i-o billaa-ay. 
The slanderer of the Saint bewails,                                                                                                          

ผูใ้สร่า้ยป้ายสขีองนักบญุ 
 

ਤਜਉ ਜਲ ਤਫਹੂਨ ਭਛੁਲੀ ਤੜਪੜਾਇ ॥                                                                                                      

ji-o jal bihoon machhulee tarhafrhaa-ay.                                                                                                 
like a fish out of water writhing in agony.                                                                                                   

เหมอืนปลาขึน้จากน ้าทีด่ ิน้ดว้ยความทกุขท์รมาน 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਬੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜ ॥ 

sant kaa dokhee bhookhaa nahee raajai. 
The slanderer of the Saint is never satiated from the desire of slandering,                                                                                                    

ผูใ้สร่า้ยนักบญุจะไมอ่ิม่จากความปรารถนาทีจ่ะใสร่า้ย 
 

ਤਜਉ ਾਵਕੁ ਈਧਤਨ ਨਹੀ ਧਰਾ ॥ 

ji-o paavak eeDhan nahee Dharaapai. 
just as fire is never satiated by any amount of firewood.                                                                  

เชน่เดยีวกบัทีไ่ฟไมเ่คยอิม่ดว้ยฟืนจ านวนใด ๆ 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਛੁਟ ਇਕਲਾ ॥ 

sant kaa dokhee chhutai ikaylaa. 
The slanderer of the Saint is left all alone,                                                                                      

ผูใ้สร่า้ยนักบญุถกูทิง้ใหอ้ยูค่นเดยีว 
 

ਤਜਉ ਫੂਆੜੁ ਤਤਲੁ ਖਤ ਭਾਤਹ ਦੁਹਲਾ ॥ 

ji-o boo-aarh til khayt maahi duhaylaa. 
like the barren sesame plant abandoned in the field.                                                                 

เหมอืนตน้งาแหง้แลง้ทีถ่กูทิง้รา้งกลางทุง่นา 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਧਰਭ ਤ ਰਹਤ ॥ 

sant kaa dokhee Dharam tay rahat. 
The slanderer of the Saint is devoid of faith.                                                                                      

ผูใ้สร่า้ยนักบญุไรศ้รัทธา 
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ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦ ਤਭਤਥਆ ਕਹਤ ॥ 

sant kaa dokhee sad mithi-aa kahat. 
The slanderer of the Saint always tells lies.                                                                                            

ผูใ้สร่า้ยนักบญุมักพดูโกหกเสมอ 
 

ਤਕਰਤੁ ਤਨੁੰ ਦਕ ਕਾ ਧੁਤਰ ਹੀ ਇਆ ॥ 

kirat nindak kaa Dhur hee pa-i-aa. 
The slanderer does the deed of slandering because such is his                                       

pre-ordained destiny.                                                                                                                          

ผูท้ีใ่สร่า้ยจะกระท าการใสร่า้ยเพราะน่ันเป็นชะตากรรมของเขากอ่นบวช 
 

ਨਾਨਕ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਤਥਆ ॥੬॥ 

naanak jo tis bhaavai so-ee thi-aa. ||6|| 

O Nanak, whatever God wills that happens. ||6||                                                                    

โอนานักพระเจา้จะทรงประสงคอ์ะไรก็ตามทีเ่กดิขึน้ || 6 || 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਫਗੜ ਰੂੁ ਹਇ ਜਾਇ ॥ 

sant kaa dokhee bigarh roop ho-ay jaa-ay. 
The slanderer of the saint is so defamed, as if he has been disfigured.                                                   

ผูใ้สร่า้ยนักบญุจงึท าใหเ้สยีโฉมราวกบัวา่เขาเสยีโฉม 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਤਭਲ ਸਜਾਇ ॥ 

sant kay dokhee ka-o dargeh milai sajaa-ay. 
The slanderer of the Saint receives his punishment in God‟s court.                                                                 

ผูใ้สร่า้ยนักบญุไดรั้บการลงโทษในศาลของพระเจา้ 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈ ॥ 

sant kaa dokhee sadaa sahkaa-ee-ai. 
The slanderer of the Saint is always in terrible agony,                                                                                           

ผูใ้สร่า้ยนักบญุมักอยูใ่นความทกุขท์รมานอยา่งสาหสั 
 

ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਨ ਭਰ ਨ ਜੀਵਾਈ ॥ 

sant kaa dokhee na marai na jeevaa-ee-ai. 
The slanderer of the Saint spiritually hangs between life and death.                                                              

ผูใ้สร่า้ยนักบญุทางวญิญาณแขวนอยูร่ะหวา่งความเป็นและความตาย 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਖੀ ਕੀ ੁਜ ਨ ਆਸਾ ॥ 

sant kay dokhee kee pujai na aasaa. 
The hope of the slanderer of the Saint is not fulfilled.                                                                            

ความหวังของผูใ้สร่า้ยนักบญุไมเ่ป็นจรงิ 
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ਸੁੰਤ ਕਾ ਦਖੀ ਉਤਠ ਚਲ ਤਨਰਾਸਾ ॥ 

sant kaa dokhee uth chalai niraasaa. 
The slanderer of the Saint departs from the world disappointed.                                                                                    

ผูใ้สร่า้ยนักบญุจากโลกไปอยา่งผดิหวัง 
 

ਸੁੰਤ ਕ ਦਤਖ ਨ ਤਤਰਸਟ ਕਇ ॥ 

sant kai dokh na taristai ko-ay. 
By slandering a Saint, no one is satiated from the desire of slandering.                                                                                                  

โดยการใสร่า้ยนักบญุไมม่ใีครอิม่จากความปรารถนาทีจ่ะใสร่า้ย 
 

ਜਸਾ ਬਾਵ ਤਸਾ ਕਈ ਹਇ ॥ 

jaisaa bhaavai taisaa ko-ee ho-ay. 
A person‟s habits are formed according to his intentions.                                                                          

นสิยัของบคุคลนัน้กอ่ตวัขึน้ตามความตัง้ใจของเขา 
 

ਇਆ ਤਕਰਤੁ ਨ ਭਟ ਕਇ ॥                                                                                                                                                                            

pa-i-aa kirat na maytai ko-ay.                                                                                                                                                          
Past actions cannot be erased by anybody.                                                                                          

การกระท าในอดตีไมม่ใีครลบลา้งได ้
 

ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸਇ ॥੭॥ 

naanak jaanai sachaa so-ay. ||7|| 

O Nanak, only the eternal God knows this mystery. ||7||                                                                                      

โอนานักมเีพยีงพระเจา้ผูเ้ป็นนรัินดรเ์ทา่นัน้ทีรู่เ้รือ่งลกึลับนี ้|| 7 || 
 

ਸਬ ਘਟ ਤਤਸ ਕ ਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

sabh ghat tis kay oh karnaihaar. 
All beings belong to Him, and He is the Creator.                                                                               

สิง่มชีวีติทัง้หมดเป็นของพระองคแ์ละพระองคค์อืผูส้รา้ง 
 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਤਸ ਕਉ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥ 

sadaa sadaa tis ka-o namaskaar. 
Forever and ever, bow to Him in reverence.                                                                                       

ขอนอ้มคารวะพระองคต์ลอดไปและตลอดไป 
 

ਰਬ ਕੀ ਉਸਤਤਤ ਕਰਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

parabh kee ustat karahu din raat. 
Sing the praises of God, day and night.                                                                                                                    

รอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ทัง้กลางวันและกลางคนื 
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ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ॥ 

tiseh Dhi-aavahu saas giraas. 
Meditate on Him with every breath                                                                                          

ร าพงึถงึพระองคท์กุลมหายใจ 
 

ਸਬੁ ਕਛੁ ਵਰਤ ਤਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥ 

sabh kachh vartai tis kaa kee-aa. 
Everything happens according to His doing.                                                                                           

ทกุสิง่เกดิขึน้ตามการท าของพระองค ์
 

ਜਸਾ ਕਰ ਤਸਾ ਕ ਥੀਆ ॥ 

jaisaa karay taisaa ko thee-aa. 
As God makes anyone, so does the mortal become.                                                                                                         

เมือ่พระเจา้สรา้งใครมนุษยก์็กลายเป็นเชน่กนั 
 

ਅਨਾ ਖਲੁ ਆਤ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

apnaa khayl aap karnaihaar. 
He Himself is the executor of His play.                                                                                        

พระองคเ์องเป็นผูด้ าเนนิการเลน่ของพระองค ์
 

ਦੂਸਰ ਕਉਨੁ ਕਹ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

doosar ka-un kahai beechaar. 
Who else can say or deliberate upon this?                                                                                   

ใครสามารถพดูหรอืพจิารณาเรือ่งนีไ้ดบ้า้ง? 
 

ਤਜਸ ਨ  ਤਕਰਾ ਕਰ ਤਤਸੁ ਆਨ ਨਾਭੁ ਦਇ ॥ 

jis no kirpaa karai tis aapan naam day-ay. 
The one upon whom He bestows His Mercy, He blesses that one with Naam,                                                                                                                  
ผูท้ีพ่ระองคป์ระทานความเมตตาใหแ้กเ่ขาพระองคท์รงอวยพรผูนั้น้ดว้ยนาอมั 

 

ਫਡਬਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸਇ ॥੮॥੧੩॥ 

badbhaagee naanak jan say-ay. ||8||13|| 

O‟ Nanak, very fortunate are such persons. ||8||13||                                                            

โอนานักโชคดมีากทีเ่ป็นบคุคลเชน่นี ้|| 8 || 13 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

Salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
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ਤਜਹੁ ਤਸਆਨ ਸੁਤਰ ਜਨਹੁ ਤਸਭਰਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥                                                                                             

tajahu si-aanap sur janhu simrahu har har raa-ay.                                                                        
O‟ good people! give up your cleverness and remember the almighty God with loving 

devotion!                                                                                                            

โอ ‟คนด ี!ละทิง้ความฉลาดของคณุและระลกึถงึพระเจา้ผูย้ ิง่ใหญด่ว้ยความรักความจงรักภักด!ี 
 

ਕ ਆਸ ਹਤਰ ਭਤਨ ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਖੁ ਬਰਭੁ ਬਉ ਜਾਇ ॥੧॥ 

ayk aas har man rakhahu naanak dookh bharam bha-o jaa-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, in your heart, pin all your hopes on God, in this way all your pain, doubt and 
fear shall depart. ||1||                                                                                      

โอนานักในใจของคณุตรงึความหวังทัง้หมดของคณุไวท้ีพ่ระเจา้ดว้ยวธินีี้ความเจ็บปวดความสง
สยัและความกลัวทัง้หมดของคณุจะจากไป || 1 || 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
 

ਭਾਨੁਖ ਕੀ ਟਕ ਤਫਰਥੀ ਸਬ ਜਾਨੁ ॥ 

maanukh kee tayk barithee sabh jaan. 
know this well that reliance on human support is totally useless,                                                             

รูด้วีา่การพึง่พาการสนับสนุนจากมนุษยนั์น้ไรป้ระโยชนโ์ดยสิน้เชงิ 
 

ਦਵਨ ਕਉ ਕ ਬਗਵਾਨੁ ॥                                                                                                  

dayvan ka-o aikai bhagvaan.                                                                                     
because God alone is the benefactor of all.                                                                   

เพราะพระเจา้เทา่นัน้ทีเ่ป็นผูม้พีระคณุของทกุคน 
 

ਤਜਸ ਕ ਦੀ ਰਹ ਅਘਾਇ ॥                                                                                                                                                                      

jis kaidee-ai rahai aghaa-ay.                                                                                                                                                          
By His gifts one always remains satisfied,                                                                          

โดยของขวัญของพระองคเ์รายังคงพงึพอใจเสมอ 
 

ਫਹੁਤਰ ਨ ਤਤਰਸਨਾ ਲਾਗ ਆਇ ॥ 

bahur na tarisnaa laagai aa-ay. 
and he is not enticed by worldly desires any more.                                                                       

และเขาไมถ่กูลอ่ลวงดว้ยความปรารถนาทางโลกอกีตอ่ไป 
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ਭਾਰ ਰਾਖ ਕ ਆਤ ॥ 

maarai raakhai ayko aap. 
God Himself destroys and preserves mortals.                                                                        

พระเจา้เองท าลายและรักษามนุษย ์
 

ਭਾਨੁਖ ਕ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਤਥ ॥ 

maanukh kai kichh naahee haath. 
Nothing at all is in the hands of the mortal.                                                                      

ไมม่สี ิง่ใดอยูใ่นมอืของมนุษย ์
 

ਤਤਸ ਕਾ ਹੁਕਭੁ ਫੂਤਝ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ 

tis kaa hukam boojh sukh ho-ay. 
Peace comes by understanding and accepting His Order.                                                                    

สนัตภิาพเกดิจากการเขา้ใจและยอมรับค าสัง่ของพระองค ์
 

ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਭੁ ਰਖੁ ਕੁੰ ਤਠ ਰਇ ॥ 

tis kaa naam rakh kanth paro-ay. 
Therefore always keep His Name enshrined in your heart.                                                       

เพราะฉะนัน้จงรักษาพระนามของพระองคไ์วใ้นใจของคณุเสมอ 
 

ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਰਬੁ ਸਇ ॥ 

simar simar simar parabh so-ay. 
Always remember God with love and devotion.                                                                     

ระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทเสมอ 
 

ਨਾਨਕ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ਕਇ ॥੧॥ 

naanak bighan na laagai ko-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, no obstacle shall stand in your way. ||1||                                                             

โอนานักไมม่อีปุสรรคใดขวางทางคณุ || 1 || 
 

ਉਸਤਤਤ ਭਨ ਭਤਹ ਕਤਰ ਤਨਰੁੰਕਾਰ ॥ 

ustat man meh kar nirankaar. 
Praise the Formless God in your mind.                                                                                  

จงสรรเสรญิพระเจา้ทีไ่รร้ปูแบบในความคดิของคณุ 
 

ਕਤਰ ਭਨ ਭਰ ਸਤਤ ਤਫਉਹਾਰ ॥ 

kar man mayray sat bi-uhaar. 
O my mind, make this your true deeds.                                                                   

โอจ้ติใจของฉันขอใหส้ิง่นีเ้ป็นการกระท าทีแ่ทจ้รงิของคณุ 
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ਤਨਰਭਲ ਰਸਨਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ੀਉ ॥ 

nirmal rasnaa amrit pee-o. 
By partaking the nectar of Naam, your tongue (words) will become pure,                      

โดยการกนิน ้าหวานจากนาอมัลิน้ของเจา้จะบรสิทุธิ ์
 

ਸਦਾ ਸੁਹਲਾ ਕਤਰ ਲਤਹ ਜੀਉ ॥ 

sadaa suhaylaa kar layhi jee-o. 
and your soul shall be peaceful forever.                                                                          

และวญิญาณของคณุจะสงบสขุตลอดไป 
 

ਨੈਨਹੁ ਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੁੰਗੁ ॥                                                                                                                                           

nainhu paykh thaakur kaa rang.                                                                                                                          
With your eyes, see the wondrous play of the Master (God).                                                     

ดว้ยตาของคณุดกูารเลน่ทีน่่าอศัจรรยข์องอาจารย ์(พระเจา้) 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਫਨਸ ਸਬ ਸੁੰਗੁ ॥ 

saaDhsang binsai sabh sang. 
In the Company of the Holy, all one‟s worldly attachments vanish.                                                  

ใน บรษัิท ศกัดิส์ทิธิส์ ิง่ทีแ่นบมาทางโลกทัง้หมดจะหายไป 
 

ਚਰਨ ਚਲਉ ਭਾਰਤਗ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ 

charan chala-o maarag gobind. 
With your feet, walk the Way of the Master of the universe.                                                                                   

ดว้ยเทา้ของคณุเดนิไปตามทางของปรมาจารยแ์หง่จักรวาล 
 

ਤਭਟਤਹ ਾ ਜੀ ਹਤਰ ਤਫੁੰ ਦ ॥ 

miteh paap japee-ai har bind. 
By meditating on God even for a short time, all one‟s sins are eradicated.                                             

การคดิร าพงึถงึพระเจา้แมเ้พยีงชว่งเวลาสัน้ ๆ บาปของทกุคนจะถกูก าจัดไป 
 

ਕਰ ਹਤਰ ਕਰਭ ਸਰਵਤਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ॥ 

kar har karam sarvan har kathaa. 
With your hands, engage in divine deeds and with your ears listen to His praises. 

ใชม้อืของคณุในการกระท าของพระเจา้และฟังค าสรรเสรญิของพระองคด์ว้ยหขูองคณุ 
 

ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਭਥਾ ॥੨॥ 

har dargeh nanak oojal mathaa. ||2|| 

O‟ Nanak, this way, one is honored in God‟s court. ||2||                                                     

โอนานักดว้ยวธินีีผู้ห้นึง่ไดรั้บเกยีรตใินศาลของพระเจา้ || 2 || 
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ਫਡਬਾਗੀ ਤ ਜਨ ਜਗ ਭਾਤਹ ॥ 

badbhaagee tay jan jag maahi. 
In this world, truly fortunate are those,                                                                                

ในโลกนีค้นทีโ่ชคดจีรงิๆ 
 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਤਹ ॥ 

sadaa sadaa har kay gun gaahi. 
who sing the glorious praises of God, forever and ever.                                                                   

ผูร้อ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้อนัรุง่โรจนต์ลอดไปเป็นนติย ์
 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਜ ਕਰਤਹ ਫੀਚਾਰ ॥ 

raam naam jo karahi beechaar. 
Those who reflect upon God's Name,                                                                                  

ผูท้ีใ่ครค่รวญพระนามของพระเจา้ 
 

ਸ ਧਨਵੁੰਤ ਗਨੀ ਸੁੰ ਸਾਰ ॥ 

say Dhanvant ganee sansaar. 
are truly considered spiritually wealthy in the world.                                                                             

ถอืวา่ร า่รวยทางวญิญาณอยา่งแทจ้รงิในโลก 
 

ਭਤਨ ਤਤਨ ਭੁਤਖ ਫਲਤਹ ਹਤਰ ਭੁਖੀ ॥ 

man tan mukh boleh har mukhee. 
Those who with their soul, body, and tongue repeat God‟s Name,                                         

ผูท้ีม่จีติวญิญาณรา่งกายและลิน้พดูซ ้า God‟s Name, 
 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨਹੁ ਤ ਸੁਖੀ ॥ 

sadaa sadaa jaanhu tay sukhee. 
consider that they are always at peace.                                                                    

พจิารณาวา่พวกเขาสงบสขุเสมอ 
 

ਕ ਕੁ ਕੁ ਛਾਨੈ ॥ 

ayko ayk ayk pachhaanai. 
The one who recognizes the One and only God,                                                    

ผูท้ีรู่จั้กพระเจา้องคเ์ดยีวและองคเ์ดยีว 
 

ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਹੁ ਸਝੀ ਜਾਨੈ ॥ 

it ut kee oh sojhee jaanai. 
understands this world and the next.                                                                           

เขา้ใจโลกนีแ้ละโลกหนา้ 
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ਨਾਭ ਸੁੰ ਤਗ ਤਜਸ ਕਾ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ॥ 

naam sang jis kaa man maani-aa. 
The person whose mind is pleased while meditating on God‟s Name.                                                  

คนทีจ่ติใจยนิดใีนขณะทีท่ าสมาธกิบั God‟s Name 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਨਤਹ ਤਨਰੁੰਜਨੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥ 

naanak tineh niranjan jaani-aa. ||3|| 

O, Nanak, that person has realized the immaculate God.||3||                                                     

โอนานักบคุคลนัน้ไดต้ระหนักถงึพระเจา้ทีไ่มม่ทีีต่ ิ|| 3 || 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਆਨ ਆੁ ਸੁਝ ॥ 

gur parsaad aapan aap sujhai. 
By Guru's Grace, one who gets to understand himself;                                                    

โดย Guru's Grace คนทีเ่ขา้ใจตัวเอง 
 

ਤਤਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤਤਰਸਨਾ ਫੁਝ ॥ 

tis kee jaanhu tarisnaa bujhai. 
consider that his urge to fulfil worldly desires is quenched.                                                              

จงพจิารณาวา่ความปรารถนาของเขาทีจ่ะตอบสนองความปรารถนาทางโลกนัน้ดบัลง 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥ 

saaDhsang har har jas kahat. 
In the Company of the Holy, one who sings the Praises of God,                                                

ใน บรษัิท ของพระผูบ้รสิทุธิผ์ูร้อ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ 
 

ਸਰਫ ਰਗ ਤ ਹੁ ਹਤਰ ਜਨੁ ਰਹਤ ॥ 

sarab rog tay oh har jan rahat. 
Such a devotee of God is saved from all kinds of ailments.                                                         

สาวกของพระเจา้เชน่นีจ้ะรอดพน้จากโรคภัยไขเ้จ็บทกุชนดิ 
 

ਅਨਤਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਵਲ ਫਖ੍੍ਾਨੁ ॥ 

an-din keertan kayval bakh-yaan. 
The one who always sings the praises of God,                                                                 

ผูท้ีร่อ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้อยูเ่สมอ 
 

ਤਗਰਹਸਤ ਭਤਹ ਸਈ ਤਨਰਫਾਨੁ ॥ 

garihsat meh so-ee nirbaan. 
is detached (from Maya) while still living in the household.                                                    

ถกูแยกออก (จากมายา) ในขณะทีย่ังอาศัยอยูใ่นบา้น 
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ਕ ਊਤਰ ਤਜਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥ 

ayk oopar jis jan kee aasaa. 
One who pins all his hopes only on  God,                                                                        

ผูท้ีย่ดึความหวังทัง้หมดของเขาไวท้ีพ่ระเจา้เทา่นัน้ 
 

ਤਤਸ ਕੀ ਕਟੀ ਜਭ ਕੀ ਪਾਸਾ ॥ 

tis kee katee-ai jam kee faasaa. 
the noose of death is cut away and is saved from the cycles of birth and death.                                                                                                                   

บว่งแหง่ความตายถกูตดัออกไปและไดรั้บการชว่ยใหพ้น้จากวัฏจักรของการเกดิและการตาย 
 

ਾਰਫਰਹਭ ਕੀ ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਬੂਖ ॥ 

paarbarahm kee jis man bhookh. 
One whose mind craves for the union with God,                                                                            

คนทีม่คีวามคดิอยากจะอยูร่ว่มกบัพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸਤਹ ਨ ਲਾਗਤਹ ਦੂਖ ॥੪॥ 

naanak tiseh na laageh dookh. ||4|| 

O‟ Nanak, that person is never afflicted with any sorrow. ||4||                                                    

โอนานักผูนั้น้ไมเ่คยทกุขโ์ศกใด ๆ || 4 || 
 

ਤਜਸ ਕਉ ਹਤਰ ਰਬੁ ਭਤਨ ਤਚਤਤ ਆਵ ॥ 

jis ka-o har parabh man chit aavai. 
The one who always remembers God in his mind,                                                              

ผูท้ีม่ักจะนกึถงึพระเจา้ในความคดิของเขา 
 

ਸ ਸੁੰ ਤੁ ਸੁਹਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵ ॥ 

so sant suhaylaa nahee dulaavai. 
that Saint is always at peace and never wavers.                                                                  

นักบญุนัน้สงบสขุเสมอและไมเ่คยหวั่นไหว 
 

ਤਜਸੁ ਰਬੁ ਅੁਨਾ ਤਕਰਾ ਕਰ ॥ 

jis parabh apunaa kirpaa karai. 
The one upon whom God has granted his Grace,                                                                 

ผูท้ีพ่ระเจา้ประทานพระคณุแกเ่ขา 
 

ਸ ਸਵਕੁ ਕਹੁ ਤਕਸ ਤ ਡਰ ॥ 

so sayvak kaho kis tay darai. 
say, who should that true servant of God be afraid of?                                                         

พดูวา่ผูรั้บใชท้ีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ควรจะกลัวใคร? 
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ਜਸਾ ਸਾ ਤਸਾ ਤਦਰਸਟਾਇਆ ॥ 

jaisaa saa taisaa daristaa-i-aa. 
Such a person is able to visualize God as He is,                                                                    

บคุคลดังกลา่วสามารถมองเห็นภาพพระเจา้อยา่งทีพ่ระองคท์รงเป็น 
 

ਅੁਨੇ ਕਾਰਜ ਭਤਹ ਆਤ ਸਭਾਇਆ ॥ 

apunay kaaraj meh aap samaa-i-aa. 
He Himself is pervading in His creation.                                                                                                         

พระองคเ์องทรงแผไ่พศาลในการสรา้งของพระองค ์
 

ਸਧਤ ਸਧਤ ਸਧਤ ਸੀਤਝਆ ॥ 

soDhat soDhat soDhat seejhi-aa. 
by reflecting over and over again, he ultimately succeeds in understanding,                                                    

ดว้ยการไตรต่รองซ ้าแลว้ซ ้าเลา่ในทีส่ดุเขาก็ประสบความส าเร็จในการท าความเขา้ใจ 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਤੁ ਸਬੁ ਫੂਤਝਆ ॥                                                                                                         

gur parsaad tat sabh boojhi-aa. 
and by the Guru‟s Grace, he understands the reality of God and His creation.                                                                                                                           

และดว้ยพระคณุของปราชญเ์ขาเขา้ใจความเป็นจรงิของพระเจา้และการสรา้งของพระองค ์
 

ਜਫ ਦਖਉ ਤਫ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਭੂਲੁ ॥                                                                                                                                                       

jab daykh-a-u tab sabh kichh mool.                                                                                                            
  When I look, then I see God at the root of everything.                                                  

เมือ่ฉันมองแลว้ฉันก็เห็นพระเจา้ทีเ่ป็นรากฐานของทกุสิง่ 
 

ਨਾਨਕ ਸ ਸੂਖਭੁ ਸਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥ 

naanak so sookham so-ee asthool. ||5|| 

O‟ Nanak, it is He who is intangible, and it is He who is tangible. ||5||                              

โอนานักพระองคค์อืผูท้ีไ่มม่ตีวัตนและเป็นพระองคท์ีจั่บตอ้งได ้|| 5 || 
 

ਨਹ ਤਕਛੁ ਜਨਭ ਨਹ ਤਕਛੁ ਭਰ ॥ 

nah kichh janmai nah kichh marai. 
Nothing is born, and nothing dies.                                                                                           

ไมม่อีะไรเกดิและไมม่อีะไรตาย 
 

ਆਨ ਚਤਲਤੁ ਆ ਹੀ ਕਰ ॥ 

aapan chalit aap hee karai. 
He Himself stages His own play.                                                                                        

พระองคเ์องทรงแสดงละครของพระองคเ์อง 
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ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਤਦਰਸਤਟ ਅਨਤਦਰਸਤਟ ॥ 

aavan jaavan darisat an-darisat. 
All births and deaths, seen and unseen,                                                                                    

การเกดิและการตายทัง้หมดทีเ่ห็นและมองไมเ่ห็น 
 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਬ ਤਸਰਸਤਟ ॥ 

aagi-aakaaree Dhaaree sabh sarisat. 
God has made this entire world obedient to His Will. 

พระเจา้ทรงท าใหท้ัง้โลกนีเ้ชือ่ฟังพระประสงคข์องพระองค ์
 

ਆ ਆਤ ਸਗਲ ਭਤਹ ਆਤ ॥ 

aapay aap sagal meh aap. 
He is all by himself, and pervades in all.                                                                               

พระองคอ์ยูด่ว้ยตัวพระองคเ์องและแผซ่า่นไปทั่ว 
 

ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਤ ਰਤਚ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥ 

anik jugat rach thaap uthaap. 
In countless ways, He creates and destroys the universe.                                                         

พระองคท์รงสรา้งและท าลายจักรวาลดว้ยวธินัีบไมถ่ว้น 
 

ਅਤਫਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਖੁੰ ਡ ॥ 

abhinaasee naahee kichh khand. 
He is Imperishable; and nothing of Him perishes.                                                           

เขาไมม่ทีีส่ ิน้สดุ; และไมม่สี ิง่ใดในพระองคพ์นิาศ 
 

ਧਾਰਣ ਧਾਤਰ ਰਤਹ ਫਰਹਭੁੰਡ ॥ 

Dhaaran Dhaar rahi-o barahmand. 
He Himself is planning and supporting the universe.                                                                  

พระองคเ์องเป็นผูว้างแผนและสนับสนุนจักรวาล 
 

ਅਲਖ ਅਬਵ ੁਰਖ ਰਤਾ ॥ 

alakh abhayv purakh partaap. 
Incomprehensible and unfathomable is the Glory of God.                                                                      

ความเขา้ใจยากและไมอ่าจหยั่งรูไ้ดค้อืพระสริขิองพระเจา้ 
 

ਆਤ ਜਾ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾ ॥੬॥ 

aap japaa-ay ta naanak jaap. ||6|| 

O Nanak, as He inspires, so do we meditate on Him. ||6||                                                 

โอนานักในขณะทีพ่ระองคท์รงดลใจเราจะใครค่รวญถงึพระองคเ์ชน่กนั || 6 || 
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ਤਜਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸਬਾਵੁੰ ਤ ॥ 

jin parabh jaataa so sobhaavant. 
Those who have realized God are glorious.                                                       

ผูท้ีต่ระหนักวา่พระเจา้เป็นผูม้สีงา่ราศ ี
 

ਸਗਲ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ਉਧਰ ਤਤਨ ਭੁੰਤ ॥                                                                                                                                            

sagal sansaar uDhrai tin mant.                                                                                                                                      
Their teachings save the entire world from the vices.                                              

ค าสอนของพวกเขาชว่ยโลกทัง้ใบจากความชัว่รา้ย 
 

ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥ 

parabh kay sayvak sagal uDhaaran. 
God's devotees are able to redeem everybody from vices.                                                    

สาวกของพระเจา้สามารถไถท่กุคนจากความชัว่รา้ยได ้
 

ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਦੂਖ ਤਫਸਾਰਨ ॥ 

parabh kay sayvak dookh bisaaran. 
God's servants are capable of eliminating sorrows of everybody.                                               

ผูรั้บใชข้องพระเจา้สามารถขจัดความเศรา้โศกของทกุคนได ้
 

ਆ ਭਤਲ ਲ ਤਕਰਾਲ ॥ 

aapay mayl la-ay kirpaal. 
The Merciful God Himself unites them with Him.                                                                     

พระเจา้ผูเ้ป่ียมดว้ยความเมตตาทรงรวมพวกเขาไวก้บัพระองค ์
 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਜਤ ਬ ਤਨਹਾਲ ॥ 

gur kaa sabad jap bha-ay nihaal. 
By lovingly meditating on the Guru‟s Word, they feel delighted.                                                

โดยการใครค่รวญพระค าของครุดุว้ยความรักพวกเขารูส้กึยนิด ี
 

ਉਨ ਕੀ ਸਵਾ ਸਈ ਲਾਗ ॥ 

un kee sayvaa so-ee laagai. 
He alone gets to serve those devotees of God,                                                                                             
เขาคนเดยีวทีจ่ะรับใชเ้หลา่สาวกของพระเจา้ 
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ਤਜਸ ਨ  ਤਕਰਾ ਕਰਤਹ ਫਡਬਾਗ ॥                                                                                                     

jis no kirpaa karahi badbhaagai.                                                                         
  Who has good fortune and is blessed by You.                                                            

ใครมโีชคลาภและไดรั้บพรจากทา่น 
 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਾਵਤਹ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥ 

naam japat paavahi bisraam. 
By lovingly meditating on God‟s Name, the devotees obtain peace.                                        

โดยการใครค่รวญพระนามของพระเจา้ดว้ยความรักผูท้ีช่ ืน่ชอบจะไดรั้บสนัตสิขุ 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ੁਰਖ ਕਉ ਊਤਭ ਕਤਰ ਭਾਨੁ ॥੭॥ 

naanak tin purakh ka-o ootam kar maan. ||7|| 

O‟ Nanak, respect those persons as the most noble. ||7||                                                     

โอนานักเคารพบคุคลเหลา่นัน้ในฐานะทีส่งูสง่ทีส่ดุ || 7 || 
 

ਜ ਤਕਛੁ ਕਰ ਸੁ ਰਬ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

jo kichh karai so parabh kai rang. 
Whatever a devotee does, is out of love for God,                                                                  

ไมว่า่ผูศ้รัทธาจะท าอะไรก็เพราะรักพระเจา้ 
 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਫਸ ਹਤਰ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 

sadaa sadaa basai har sang. 
and he always remains in the presence of God.                                                                        

และเขายังคงอยูต่อ่หนา้พระเจา้เสมอ 
 

ਸਹਜ ਸੁਬਾਇ ਹਵ ਸ ਹਇ ॥ 

sahj subhaa-ay hovai so ho-ay. 
Whatever happens intuitively, he accepts it as God‟s will                                                              

ไมว่า่อะไรจะเกดิขึน้โดยสญัชาตญาณเขาก็ยอมรับตามทีพ่ระเจา้ตอ้งการ 
 

ਕਰਣਹਾਰੁ ਛਾਣ ਸਇ ॥ 

karnaihaar pachhaanai so-ay. 
and acknowledges Him as the Creator.                                                                                               

และยอมรับวา่พระองคเ์ป็นผูส้รา้ง 
 

ਰਬ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਭੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥ 

parabh kaa kee-aa jan meeth lagaanaa. 
The devotees gladly accept whatever God does,                                                                 

สาวกยนิดยีอมรับสิง่ทีพ่ระเจา้ท า 
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ਜਸਾ ਸਾ ਤਸਾ ਤਦਰਸਟਾਨਾ ॥ 

jaisaa saa taisaa daristaanaa. 
because He appears to them just as He is.                                                                

เพราะพระองคท์รงปรากฏแกพ่วกเขาเชน่เดยีวกบัทีพ่ระองคท์รงเป็น 
 

ਤਜਸ ਤ ਉਜ ਤਤਸੁ ਭਾਤਹ ਸਭਾ ॥ 

jis tay upjay tis maahi samaa-ay. 
From whom they are born, they stay immersed in Him.                                            

พวกเขาเกดิจากใครพวกเขาจมอยูใ่นพระองค ์
 

ਇ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਉਨਹੂ ਫਤਨ ਆ ॥ 

o-ay sukh niDhaan unhoo ban aa-ay. 
They become the treasure of peace and they alone are worthy of this status.                   

พวกเขากลายเป็นขมุทรัพยแ์หง่ความสงบสขุและพวกเขาคนเดยีวทีคู่ค่วรกบัสถานะนี้ 

 

ਆਸ ਕਉ ਆਤ ਦੀਨ  ਭਾਨੁ ॥ 

aapas ka-o aap deeno maan. 
God gives honor to Himself by honoring the devotees.                                                      

พระเจา้ใหเ้กยีรตแิกพ่ระองคเ์องโดยการใหเ้กยีรตแิกผู่ศ้รัทธา 
 

ਨਾਨਕ ਰਬ ਜਨੁ ਕ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥ 

naanak parabh jan ayko jaan. ||8||14|| 

O‟ Nanak, deem God and the devotee as one and the same.||8||14||                                                             

โอนานักถอืวา่พระเจา้และสาวกเป็นหนึง่เดยีวกนั || 8 || 14 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਸਰਫ ਕਲਾ ਬਰੂਰ ਰਬ ਤਫਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥ 

sarab kalaa bharpoor parabh birthaa jaananhaar. 
God is totally imbued with all powers; He is the Knower of our pains and sorrows.                                                                                                                                      

พระเจา้ทรงตืน้ตนัใจดว้ยอ านาจทัง้หมด 

พระองคท์รงเป็นผูรู้ถ้งึความเจ็บปวดและความเศรา้โศกของเรา 
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ਜਾ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਉਧਰੀ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਫਤਲਹਾਰ ॥੧॥ 

jaa kai simran uDhree-ai nanak tis balihaar. ||1|| 

O‟ Nanak, we should dedicate ourself to the Almighty God, meditation on whom saves us 

from vices.||1||                                                                                                                       

โอนานักเราควรอทุศิตวัเองใหก้บัพระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพการท าสมาธวิา่ใครชว่ยเราใหร้อดพ ้

นจากความชัว่รา้ย || 1 || 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
 

ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੁਾਲ ॥ 

tootee gaadhanhaar gopaal. 
God Himself is capable of reuniting our alienated heart with Him.                                    

พระเจา้เองทรงสามารถรวมหวัใจทีแ่ปลกแยกของเรากบัพระองคไ์ด ้
 

ਸਰਫ ਜੀਆ ਆ ਰਤਤਾਲ ॥ 

sarab jee-aa aapay partipaal. 
He Himself looks after all beings.                                                                                    

พระองคเ์องทรงดแูลสรรพสตัว ์
 

ਸਗਲ ਕੀ ਤਚੁੰ ਤਾ ਤਜਸੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥                                                                                                         

sagal kee chintaa jis man maahi.                                                                
 , God has the care of all in His mind.                                                                                     

พระเจา้ทรงดแูลทกุสิง่ในจติใจของพระองค ์
 

ਤਤਸ ਤ ਤਫਰਥਾ ਕਈ ਨਾਤਹ ॥                                                                                                           

tis tay birthaa ko-ee naahi.                                                                                                     
No one is turned away from Him.                                                                                     

ไมม่ใีครหันเหไปจากพระองค ์
 

ਰ ਭਨ ਭਰ ਸਦਾ ਹਤਰ ਜਾਤ ॥ 

ray man mayray sadaa har jaap. 
O‟ my mind, always lovingly remember God.                                                                          

โอจ้ติใจของฉันจงระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักเสมอ 
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ਅਤਫਨਾਸੀ ਰਬੁ ਆ ਆਤ ॥ 

abhinaasee parabh aapay aap. 
The Imperishable God is all in all.                                                                        

พระเจา้ทีไ่มอ่าจบรสิทุธินั์น้มอียูใ่นทกุสิง่ 
 

ਆਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹਇ ॥ 

aapan kee-aa kachhoo na ho-ay. 
By one's own actions, nothing is accomplished,                                                                         

โดยการกระท าของตัวเอง ไมม่อีะไรส าเร็จได ้
 

ਜ ਸਉ ਰਾਨੀ ਲਚ ਕਇ ॥ 

jay sa-o paraanee lochai ko-ay. 
even though the mortal may wish it so, hundreds of times.                                                             

แมว้า่มนุษยจ์ะปรารถนาเชน่นัน้หลายรอ้ยครัง้ 
 

ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਨਾਹੀ ਤਰ ਤਕਛੁ ਕਾਭ ॥ 

tis bin naahee tayrai kichh kaam. 
Besides Him, nothing else is of real use to you.                                                                        

นอกจากพระองคแ์ลว้ไมม่สี ิง่อืน่ใดทีใ่ชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิส าหรับคณุ 
 

ਗਤਤ ਨਾਨਕ ਜਤ ਕ ਹਤਰ ਨਾਭ ॥੧॥ 

gat naanak jap ayk har naam. ||1|| 
O‟ Nanak, you would be saved only by meditating on God‟s Name. ||1||                                   

โอนานักคณุจะรอดไดโ้ดยการใครค่รวญชือ่ของพระเจา้เทา่นัน้ || 1 || 

 

ਰੂਵੁੰਤੁ ਹਇ ਨਾਹੀ ਭਹ ॥ 

roopvant ho-ay naahee mohai. 
One who is good-looking should not be vain;                                                                 

คนทีห่นา้ตาดไีมค่วรท าตวัไรส้าระ 
 

ਰਬ ਕੀ ਜਤਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸਹ ॥ 

parabh kee jot sagal ghat sohai.                                                                                                              
because God‟s light is shining in everyone. 

เพราะแสงสวา่งของพระเจา้สอ่งสวา่งในทกุคน 
 

ਧਨਵੁੰਤਾ ਹਇ ਤਕਆ ਕ ਗਰਫ ॥ 

Dhanvantaa ho-ay ki-aa ko garbai. 
Why should anyone be arrogant of being rich?                                                               

ท าไมทกุคนตอ้งหยิง่ผยองวา่เป็นคนรวย? 
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ਜਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਫ ॥ 

jaa sabh kichh tis kaa dee-aa darbai. 
When all riches are His gifts.                                                                                          

เมือ่ทรัพยส์มบตัทิัง้หมดเป็นของขวัญของพระองค ์
 

ਅਤਤ ਸੂਰਾ ਜ ਕਊ ਕਹਾਵ ॥ 

at sooraa jay ko-oo kahaavai. 
If one calls oneself extremely brave,                                                                                

ถา้ใครเรยีกตวัเองวา่กลา้หาญมาก 
 

ਰਬ ਕੀ ਕਲਾ ਤਫਨਾ ਕਹ ਧਾਵ ॥ 

parabh kee kalaa binaa kah Dhaavai. 
he should realize that without the gift of God's Power, what can he do?                                   

เขาควรตระหนักวา่หากปราศจากของประทานแหง่อ านาจของพระเจา้เขาจะท าอะไรได?้ 

 

ਜ ਕ ਹਇ ਫਹ ਦਾਤਾਰੁ ॥ 

jay ko ho-ay bahai daataar. 
One who gives charity and then brags about becoming a benefactor,                                         

ผูท้ีใ่หก้ารกศุลแลว้อวดอา้งวา่เป็นผูม้พีระคณุ 

 

ਤਤਸੁ ਦਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥ 

tis daynhaar jaanai gaavaar. 
such fool should recognize that God is the only benefactor of all.                                           

คนโงเ่ชน่นีค้วรตระหนักวา่พระเจา้เป็นผูม้พีระคณุเพยีงผูเ้ดยีวของทัง้หมด 
 

ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤੂਟ ਹਉ ਰਗੁ ॥ 

jis gur parsaad tootai ha-o rog. 
By the Guru's Grace, whose malady of ego is cured,                                                    

ขอสาบานดว้ยพระคณุของครุผุูซ้ ึง่อตัตาไมห่ายขาด 
 

ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰਗੁ ॥੨॥ 

naanak so jan sadaa arog. ||2|| 

O‟ Nanak, that person is forever spiritually healthy. ||2||                                                                            

โอนานักบคุคลนัน้มสีขุภาพดตีลอดไป || 2 || 
 

ਤਜਉ ਭੁੰਦਰ ਕਉ ਥਾਭ ਥੁੰ ਭਨੁ ॥ 

ji-o mandar ka-o thaamai thamman. 
just as a pillar supports the roof of a house,                                                             

เชน่เดยีวกบัเสาค ้าหลังคาบา้น 
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ਤਤਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਭਨਤਹ ਅਸਥੁੰਭਨੁ ॥ 

ti-o gur kaa sabad maneh asthamman. 
similarly the Guru‟s word provides support to the mind.                                                       

ในท านองเดยีวกนัค าของครุใุหก้ารสนับสนุนจติใจ 
 

ਤਜਉ ਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚਤੜ ਤਰ ॥ 

ji-o paakhaan naav charh tarai. 
Just as a stone placed in a boat crosses over the river,                                               

เชน่เดยีวกบักอ้นหนิทีว่างไวใ้นเรอืขา้มแมน่ ้า 
 

ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਤਨਸਤਰ ॥ 

paraanee gur charan lagat nistarai. 
Similarly by closely following the Guru‟s teachings eve a stone hearted mortal crosses over 

the worldly ocean of vices.                                                                                                          

ในท านองเดยีวกนัการปฏบิตัติามค าสอนของครุอุยา่งใกลช้ดิกอ่นทีม่นุษยห์นิทีม่จีติใจจะขา้มผา่
นมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยทางโลก 

 

ਤਜਉ ਅੁੰ ਧਕਾਰ ਦੀਕ ਰਗਾਸੁ ॥ 

ji-o anDhkaar deepak pargaas. 
Just as darkness gets illuminated by the lamp,                                                                 

เชน่เดยีวกบัความมดืทีส่วา่งไสวดว้ยโคมไฟ 
 

ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦਤਖ ਭਤਨ ਹਇ ਤਫਗਾਸੁ ॥ 

gur darsan daykh man ho-ay bigaas. 
similarly the mind gets delighted, beholding the Guru‟s sight.                                                       

ในท านองเดยีวกนัจติใจก็เบกิบานเมือ่เห็นสายตาของครุุ 
 

ਤਜਉ ਭਹਾ ਉਤਦਆਨ ਭਤਹ ਭਾਰਗੁ ਾਵ ॥ 

ji-o mahaa udi-aan meh maarag paavai. 
Just as someone finds a path through the great wilderness,                                                   

เชน่เดยีวกบัใครบางคนทีพ่บเสน้ทางผา่นถิน่ทรุกนัดาร 

 

ਤਤਉ ਸਾਧੂ ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਤਲ ਜਤਤ ਰਗਟਾਵ ॥                                                                                                                                                   

ti-o saaDhoo sang mil jot paragtaavai.                                                                                                            
Similarly divine light becomes manifest in the company of the Saints.                                            

ความสวา่งของพระเจา้ในท านองเดยีวกนัปรากฏใหเ้ห็นใน บรษัิท ของวสิทุธชิน 
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ਤਤਨ ਸੁੰਤਨ ਕੀ ਫਾਛਉ ਧੂਤਰ ॥ 

tin santan kee baachha-o Dhoor. 
I seek the humble service of those Saints;                                                                     

ฉันแสวงหาการรับใชท้ีอ่อ่นนอ้มถอ่มตนของวสิทุธชินเหลา่นัน้ 
 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਤਰ ਲਚਾ ੂਤਰ ॥੩॥ 

naanak kee har lochaa poor. ||3|| 

O‟ God, please fulfill this desire of Nanak ||3||                                                                     

โอพระเจา้โปรดเตมิเต็มความปรารถนาของ Nanak || 3 || 
 

ਭਨ ਭੂਰਖ ਕਾਹ ਤਫਲਲਾਈ ॥ 

man moorakh kaahay billaa-ee-ai. 
O‟ my foolish mind, why do you cry and moan?                                                                       

โอจ้ติใจทีโ่งเ่ขลาของฉันท าไมคณุรอ้งไหแ้ละคร า่ครวญ? 
 

ੁਰਫ ਤਲਖ ਕਾ ਤਲਤਖਆ ਾਈ ॥ 

purab likhay kaa likhi-aa paa-ee-ai. 
You receive whatever is preordained, based upon your previous deeds.                                      

คณุไดรั้บสิง่ทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ตามการกระท ากอ่นหนา้นีข้องคณุ 
 

ਦੂਖ ਸੂਖ ਰਬ ਦਵਨਹਾਰੁ ॥ 

dookh sookh parabh dayvanhaar. 
God is the Giver of pain and pleasure.                                                                              

พระเจา้เป็นผูใ้หค้วามเจ็บปวดและความสขุ 
 

ਅਵਰ ਤਤਆਤਗ ਤੂ ਤਤਸਤਹ ਤਚਤਾਰੁ ॥ 

avar ti-aag too tiseh chitaar. 
Therefore, relinquish the support of others and lovingly remember Him alone.                                      

ดงันัน้จงสละการสนับสนุนจากผูอ้ืน่และระลกึถงึพระองคด์ว้ยความรักเพยีงผูเ้ดยีว 
 

ਜ ਕਛੁ ਕਰ ਸਈ ਸੁਖੁ ਭਾਨੁ ॥ 

jo kachh karai so-ee sukh maan. 
Take comfort in whatever He does.                                                                                   

สบายใจในสิง่ทีเ่ขาท า 
 

ਬੂਲਾ ਕਾਹ ਤਪਰਤਹ ਅਜਾਨ ॥ 

bhoolaa kaahay fireh ajaan. 
O‟ ignorant one, why are you wandering around?                                                         

ไมรู่ท้ าไมคณุถงึเดนิไปรอบ ๆ ? 
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ਕਉਨ ਫਸਤੁ ਆਈ ਤਰ ਸੁੰਗ ॥ 

ka-un basat aa-ee tayrai sang. 
What things did you bring with you?                                                                                                                          

คณุน าสิง่ของอะไรตดิตวัไปบา้ง? 
 

ਲਤਟ ਰਤਹ ਰਤਸ ਲਬੀ ਤੁੰਗ ॥ 

lapat rahi-o ras lobhee patang. 
O greedy moth, you are getting engrossed in worldly pleasures.                                               

เจา้ผเีสือ้กลางคนืทีโ่ลภ เจา้ก าลังหมกมุน่อยูก่บัความสขุทางโลก 
 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਜਤ ਤਹਰਦ ਭਾਤਹ ॥                                                                                                                                                           

raam naam jap hirday maahi.                                                                                                                         
 Meditate on God‟s Name in your heart.                                                                                  

ร าพงึถงึพระนามของพระเจา้ในใจคณุ 
 

ਨਾਨਕ ਤਤ ਸਤੀ ਘਤਰ ਜਾਤਹ ॥੪॥ 

naanak pat saytee ghar jaahi. ||4|| 

O Nanak, thus you shall return to divine home with honor. ||4||                                                     

O Nanak ดงันัน้คณุจะกลับบา้นของพระเจา้ดว้ยเกยีรต ิ|| 4 || 
 

ਤਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲਤਨ ਤੂ ਆਇਆ ॥ 

jis vakhar ka-o lain too aa-i-aa. 
The wealth of Naam, for which you have come to this world,                                                       

ทรัพยส์มบตัขิองนาอมัทีเ่จา้มายังโลกนี้ 
 

ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਨ ਘਤਰ ਾਇਆ ॥ 

raam naam santan ghar paa-i-aa. 
that wealth of God‟s Name is received in the holy congregation. 

ความมั่งคัง่ของพระนามพระเจา้นัน้ไดรั้บในประชาคมศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਤਤਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ਲਹੁ ਭਨ ਭਤਲ ॥ 

taj abhimaan layho man mol. 
Renounce egotistical pride from your mind and in exchange buy the wealth of God‟s 

Name.                                                                                                                    

ละทิง้ความภาคภมูใิจในตวัเองออกจากจติใจของคณุและแลกซือ้ความมั่งคัง่ของ 
พระนามพระเจา้ 
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ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਤਹਰਦ ਭਤਹ ਤਤਲ ॥                                                                                                 

 raam naam hirday meh tol.                                                                                          
Enshrine God‟s Name in your heart.                                                                                              

จงประดษิฐานพระนามของพระเจา้ไวใ้นหวัใจของคณุ 
 

ਲਾਤਦ ਖ ਸੁੰ ਤਹ ਸੁੰ ਤਗ ਚਾਲੁ ॥ 

laad khayp santeh sang chaal. 
Load up this wealth of Naam by Lovingly meditate on God‟s Name in the holy 

congregation,                                                                                                                                                                                            

เพิม่พนูความมั่งคัง่ของนาอมันีโ้ดยการใครค่รวญพระนามของพระเจา้ดว้ยความรักในประชาคม
ศกัดิส์ทิธิ ์

 

ਅਵਰ ਤਤਆਤਗ ਤਫਤਖਆ ਜੁੰਜਾਲ ॥ 

avar ti-aag bikhi-aa janjaal. 
and discard all other worldly entanglements.                                                                 

และทิง้สิง่ทียุ่ง่เหยงิทางโลกอืน่ ๆ ทัง้หมด 
 

ਧੁੰ ਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ਕਹ ਸਬੁ ਕਇ ॥ 

Dhan Dhan kahai sabh ko-ay. 
If you do this, everyone will praise you,                                                                                

หากคณุท าเชน่นีท้กุคนจะยกยอ่งคณุ 
 

ਭੁਖ ਊਜਲ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਸਇ ॥ 

mukh oojal har dargeh so-ay. 
and you shall be received with honor in God‟s court.                                                                          

และคณุจะไดรั้บเกยีรตใินศาลของพระเจา้ 
 

ਇਹੁ ਵਾਾਰੁ ਤਵਰਲਾ ਵਾਾਰ ॥                                                                                                                                                          

ih vaapaar virlaa vaapaarai.                                                                                              
But only a rare person engages in meditation on God‟s Name.                                                    

แตม่เีพยีงบคุคลทีห่ายากเทา่นัน้ทีเ่ขา้รว่มในการท าสมาธใินนามของพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰ ॥੫॥ 

naanak taa kai sad balihaarai. ||5|| 

O‟ Nanak, I am forever dedicated to such a person. ||5||                                                      

โออานักฉันทุม่เทใหก้บัคนแบบนีต้ลอดไป || 5 || 
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ਚਰਨ ਸਾਧ ਕ ਧਇ ਧਇ ੀਉ ॥ 

charan saaDh kay Dho-ay Dho-ay pee-o. 
Follow the words of the Saints  with utmost humility and obedience.                               

ปฏบิตัติามถอ้ยค าของวสิทุธชินดว้ยความถอ่มตวัและเชือ่ฟังอยา่งเต็มที ่
 

ਅਰਤ ਸਾਧ ਕਉ ਅਨਾ ਜੀਉ ॥ 

arap saaDh ka-o apnaa jee-o. 
Surrender your soul to the Guru.                                                                                    

มอบจติวญิญาณของคณุใหก้บัครุุ 
 

ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

saaDh kee Dhoor karahu isnaan. 
Take cleansing bath by sincerely accepting the the Guru‟s teachings.                                                                                                                       

อาบน ้าช าระลา้งโดยยอมรับค าสอนของครุอุยา่งจรงิใจ 
 

ਸਾਧ ਊਤਰ ਜਾਈ ਕੁਰਫਾਨੁ ॥ 

saaDh oopar jaa-ee-ai kurbaan. 
Dedicate your life to the Guru.                                                                               

อทุศิชวีติของคณุใหก้บัครุ ุ
 

ਸਾਧ ਸਵਾ ਵਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥ 

saaDh sayvaa vadbhaagee paa-ee-ai. 
The Guru‟s teaching is received by great fortune                                                                 

ค าสอนของครุไุดรั้บความโชคด ี
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈ ॥ 

saaDhsang har keertan gaa-ee-ai. 
God‟s praises can be sung only in the holy congregation.                                                             

การสรรเสรญิพระเจา้สามารถรอ้งไดเ้ฉพาะในทีป่ระชมุศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਅਤਨਕ ਤਫਘਨ ਤ ਸਾਧੂ ਰਾਖ ॥ 

anik bighan tay saaDhoo raakhai. 
The Saint saves us from all sorts of dangers in our spiritual journey.                                                                     

นักบญุชว่ยเราจากอนัตรายทกุประเภทในการเดนิทางทางจติวญิญาณของเรา 
 

ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ ਚਾਖ ॥ 

har gun gaa-ay amrit ras chaakhai. 
He who sings the praises of God tastes the nectar of Naam.                                                         

ผูท้ีร่อ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ไดล้ิม้รสน ้าทพิยข์องนาอมั 
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ਟ ਗਹੀ ਸੁੰ ਤਹ ਦਤਰ ਆਇਆ ॥ 

ot gahee santeh dar aa-i-aa. 
The one who has sought the support of the Saints and has come to their refuge,                                                                                                                              

ผูท้ีข่อความชว่ยเหลอืจากวสิทุธชินและมาถงึทีห่ลบภัยของพวกเขา 
 

ਸਰਫ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਾਇਆ ॥੬॥ 

sarab sookh naanak tih paa-i-aa. ||6|| 

O‟ Nanak, he has received all the comforts and peace. ||6||                                                     

โออานักเขาไดรั้บความสะดวกสบายและความสงบสขุทัง้หมด || 6 || 
 

ਤਭਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥ 

mirtak ka-o jeevaalanhaar. 
God is able to infuse life back into the spiritually dead.                                                         

พระเจา้สามารถเตมิชวีติกลับไปสูค่นทีต่ายทางวญิญาณได ้
 

ਬੂਖ ਕਉ ਦਵਤ ਅਧਾਰ ॥ 

bhookhay ka-o dayvat aDhaar. 
He provides sustenance to the hungry.                                                                                          

พระองคป์ระทานปัจจัยยังชพีแกผู่ห้วิโหย 
 

ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਤਦਰਸਟੀ ਭਾਤਹ ॥ 

sarab niDhaan jaa kee daristee maahi. 
All treasures are within His Glance of Grace,                                                                        

สมบตัทิัง้หมดอยูใ่นความสงา่งามของพระองค ์
 

ੁਰਫ ਤਲਖ ਕਾ ਲਹਣਾ ਾਤਹ ॥ 

purab likhay kaa lahnaa paahi. 
but people receive what is  preordained in their destiny.                                                            

แตผู่ค้นไดรั้บสิง่ทีก่ าหนดไวล้ว่งหนา้ในโชคชะตาของพวกเขา 
 

ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਕਾ ਹੁ ਕਰਨੈ ਜਗੁ ॥ 

sabh kichh tis kaa oh karnai jog. 
Everything belongs to Him and He can do everything                                                                 

ทกุสิง่เป็นของพระองคแ์ละพระองคท์ าไดท้กุอยา่ง 
 

ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਦੂਸਰ ਹਆ ਨ ਹਗੁ ॥ 

tis bin doosar ho-aa na hog. 
Other than Him, there has never been any other, and there shall never be.                                     

นอกจากพระองคแ์ลว้ไมเ่คยมอีืน่ใดและจะไมม่ ี
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ਜਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਦਨੁ ਰਣੀ ॥ 

jap jan sadaa sadaa din rainee. 
O‟ devotee, Meditate on Him forever and ever, day and night.                                                  

O ‟สาวกจงร าพงึถงึพระองคเ์ป็นนติยน์รัินดรท์ัง้กลางวันและกลางคนื 
 

ਸਬ ਤ ਊਚ ਤਨਰਭਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥ 

sabh tay ooch nirmal ih karnee. 
This is the most exalted and immaculate deed.                                                                  

นีค่อืการกระท าทีส่งูสง่และไรท้ีต่ทิีส่ดุ 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸ ਕਉ ਨਾਭੁ ਦੀਆ ॥ 

kar kirpaa jis ka-o naam dee-aa. 
By His Grace, whom God blesses His Name,                                                                    

โดยพระคณุของพระองคผ์ูซ้ ึง่พระเจา้อวยพรพระนามของพระองค ์
 

ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਤਨਰਭਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥ 

naanak so jan nirmal thee-aa. ||7|| 

O‟ Nanak, that person becomes immaculate and pure. ||7||                                                 

โออานักบคุคลนัน้กลายเป็นคนไมม่ทีีต่แิละบรสิทุธิ ์|| 7 || 
 

ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਗੁਰ ਕੀ ਰਤੀਤਤ ॥ 

jaa kai man gur kee parteet.                                                                                                                                      
 One whose mind is full of firm faith in the Guru, 

ผูท้ีม่จีติใจเต็มไปดว้ยศรัทธามั่นคงในครุุ 
 

ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਵ ਹਤਰ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥ 

tis jan aavai har parabh cheet. 
God forever dwells in his conscience.                                                                                           

พระเจา้สถติอยูใ่นมโนธรรมของพระองคต์ลอดไป 
 

ਬਗਤੁ ਬਗਤੁ ਸੁਨੀ ਤਤਹੁ ਲਇ ॥                                                                                                                                                     

bhagat bhagat sunee-ai tihu lo-ay.                                                                                                                       
 He is acclaimed as a devotee, a humble devotee throughout the worlds,                        

เขาไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสาวกผูนั้บถอืทีต่ า่ตอ้ยทั่วโลก 
 

ਜਾ ਕ ਤਹਰਦ ਕ ਹਇ ॥ 

jaa kai hirdai ayko ho-ay. 
in whose heart dwells the One (God) alone.                                                                      

ในหวัใจของผูท้ีอ่าศัยอยูเ่พยีงผูเ้ดยีว (พระเจา้) 
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ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾ ਕੀ ਰਹਤ ॥ 

sach karnee sach taa kee rahat. 
True are his actions; and true is his way of life.                                                                      

ความจรงิคอืการกระท าของเขา และความจรงิคอืวถิชีวีติของเขา 
 

ਸਚੁ ਤਹਰਦ ਸਤਤ ਭੁਤਖ ਕਹਤ ॥ 

sach hirdai sat mukh kahat. 
God is in his heart and Truth (God‟s Name) is what he utters.                                                

พระเจา้อยูใ่นใจของเขาและความจรงิ (God‟s Name) คอืสิง่ทีเ่ขาพดูออกมา. 
 

ਸਾਚੀ ਤਦਰਸਤਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 

saachee darisat saachaa aakaar. 
The vision of this devotee is imbued with the love for God, therefore he sees God 

permeating in the entire world.                                                                                                    

วสิยัทัศนข์องผูศ้รัทธาคนนีเ้ต็มไปดว้ยความรักทีม่ตีอ่พระเจา้ดงันัน้เขาจงึเห็นพระเจา้แทรกซมึอ
ยูท่ั่วโลก 

 

ਸਚੁ ਵਰਤ ਸਾਚਾ ਾਸਾਰੁ ॥                                                                                                                                                             

sach vartai saachaa paasaar.                                                                                                                          
 He knows that God pervade everywhere and all this expanse belongs to God.                                                                                                                                     

เขารูด้วีา่พระเจา้แผข่ยายไปทกุหนทกุแหง่และพืน้ทีท่ัง้หมดนีเ้ป็นของพระเจา้ 
 

ਾਰਫਰਹਭੁ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਕਤਰ ਜਾਤਾ ॥ 

paarbarahm jin sach kar jaataa. 
The one who recognizes the Supreme God as Eternal,                                                          

ผูท้ีย่อมรับวา่พระเจา้สงูสดุเป็นนรัินดร ์
 

ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਸਤਚ ਸਭਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥ 

naanak so jan sach samaataa. ||8||15|| 

O‟ Nanak, that humble being gets absorbed into the True One. ||8||15||                           

โออานักผูต้ า่ตอ้ยทีถ่กูดดูซมึเขา้สู ่True One || 8 || 15 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
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ਰੂੁ ਨ ਰਖ ਨ ਰੁੰਗੁ ਤਕਛੁ ਤਤਰਹੁ ਗੁਣ ਤ ਰਬ ਤਬੁੰ ਨ ॥ 

roop na raykh na rang kichh tarihu gun tay parabh bhinn. 
God has no form, no shape, no color; He is free from the three characteristics of Maya 

(power, vice and virtue).                                                                                 

พระเจา้ไมม่รีปูแบบไมม่รีปูรา่งไมม่สี ีเขาเป็นอสิระจากลักษณะสามประการของมายา 
(อ านาจรองและคณุธรรม) 

 

ਤਤਸਤਹ ਫੁਝਾ ਨਾਨਕਾ ਤਜਸੁ ਹਵ ਸੁਰਸੁੰ ਨ ॥੧॥ 

tiseh bujhaa-ay naankaa jis hovai suparsan. ||1|| 

O‟ Nanak, He enables that one to realize Him, with whom He is pleased. ||1||                                                                                                    

โออานักพระองคท์รงชว่ยใหผู้นั้น้ตระหนักถงึพระองคซ์ึง่พระองคท์รงยนิดดีว้ย || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
 

ਅਤਫਨਾਸੀ ਰਬੁ ਭਨ ਭਤਹ ਰਾਖੁ ॥ 

abhinaasee parabh man meh raakh. 
Keep the Immortal God enshrined within your mind,                                                                 

ใหพ้ระเจา้อมตะประดษิฐานอยูใ่นจติใจของคณุ 
 

ਭਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂ ਰੀਤਤ ਤਤਆਗੁ ॥ 

maanukh kee too pareet ti-aag. 
and renounce your love and attachment for any mortal.                                                

และละทิง้ความรักและความผกูพันทีม่ตีอ่มนุษยท์กุคน 
 

ਤਤਸ ਤ ਰ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਕਇ ॥ 

tis tay parai naahee kichh ko-ay. 
Beyond Him, there is nothing at all.                                                                                   

นอกเหนอืจากพระองคแ์ลว้ไมม่อีะไรเลย 
 

ਸਰਫ ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥ 

sarab nirantar ayko so-ay. 
The One God is pervading among all.                                                                               

พระเจา้องคเ์ดยีวก าลังแผข่ยายไปทา่มกลางทกุคน 
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ਆ ਫੀਨਾ ਆ ਦਾਨਾ ॥                                                                                                                                         

aapay beenaa aapay daanaa.                                                                                                                                                      
He Himself sees all, and knows all.                                                                 

พระองคเ์องเห็นทัง้หมดและรูท้ัง้หมด 
 

ਗਤਹਰ ਗੁੰ ਬੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥ 

gahir gambheer gaheer sujaanaa. 
He is unfathomable, profound, deep and sagacious.                                             

เขาเป็นคนไมม่ใีครเขา้ใจลกึซึง้ลกึซึง้และมไีหวพรบิ 
 

ਾਰਫਰਹਭ ਰਭਸੁਰ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ 

paarbarahm parmaysur gobind. 
O‟ transcendent God, the supreme being, and Master of the universe,                                           

โอ 'เหนอืพระเจา้, สิง่มชีวีติสงูสดุ, และปรมาจารยแ์หง่จักรวาล 
 

ਤਕਰਾ ਤਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਫਖਸੁੰਦ ॥ 

kirpaa niDhaan da-i-aal bakhsand. 
the treasure of mercy, compassion and forgiveness,                                                          

สมบตัแิหง่ความเมตตาความสงสารและการใหอ้ภัย 
 

ਸਾਧ ਤਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਾਉ ॥ 

saaDh tayray kee charnee paa-o. 
Please let me be the humble servant of Your saints.                                                                

โปรดใหฉั้นเป็นผูรั้บใชท้ีต่ า่ตอ้ยของนักบญุของคณุ 
 

ਨਾਨਕ ਕ ਭਤਨ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥ 

naanak kai man ih anraa-o. ||1|| 

Nanak's mind longs for it. ||1|| 

จติใจของนานักโหยหามัน || 1 || 
 

ਭਨਸਾ ੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜਗ ॥ 

mansaa pooran sarnaa jog. 
God is capable of fulfilling our wishes and providing us refuge. 

พระเจา้สามารถตอบสนองความปรารถนาของเราและใหท้ีห่ลบภัยแกเ่รา 
 

ਜ ਕਤਰ ਾਇਆ ਸਈ ਹਗੁ ॥ 

jo kar paa-i-aa so-ee hog. 
Whatever God has inscribed in one‟s destiny, is what takes place. 

สิง่ทีพ่ระเจา้ไดจ้ารกึไวใ้นโชคชะตาของใครคนใดคนหนึง่ก็คอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ 
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ਹਰਨ ਬਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਪਰੁ ॥ ਤਤਸ ਕਾ ਭੁੰ ਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹਰੁ ॥ 

haran bharan jaa kaa naytar for. tis kaa mantar na jaanai hor. 
God can destroy or create the universe in twinkling of an eye; No one other than Him, 

knows the mystery of His resolve. 

พระเจา้สามารถท าลายหรอืสรา้งจักรวาลไดใ้นพรบิตา 
ไมม่ใีครอืน่นอกจากพระองคท์ีรู่ถ้งึความลกึลับของการแกไ้ขของพระองค ์

 

ਅਨਦ ਰੂ ਭੁੰਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕ ॥ 

anad roop mangal sad jaa kai. 
He is the embodiment of ecstasy and everlasting joy 

เขาเป็นศนูยร์วมของความปีตยินิดแีละความสขุชัว่นรัินดร ์
 

ਸਰਫ ਥਕ ਸੁਨੀਅਤਹ ਘਤਰ ਤਾ ਕ ॥ 

sarab thok sunee-ah ghar taa kai. 
and all boons are heard to be in His possession. 

และไดย้นิวา่สิง่ทีเ่ป็นประโยชนท์ัง้หมดอยูใ่นความครอบครองของพระองค ์
 

ਰਾਜ ਭਤਹ ਰਾਜੁ ਜਗ ਭਤਹ ਜਗੀ ॥ 

raaj meh raaj jog meh jogee. 
Among kings, He is the greatest King; among yogis, He is the holiest Yogi. 

ในบรรดากษัตรยิพ์ระองคท์รงเป็นกษัตรยิท์ีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุ ในหมูโ่ยคเีขาเป็นโยคทีีศ่กัดิส์ทิธิท์ีส่ดุ 
 

ਤ ਭਤਹ ਤੀਸਰੁ ਤਗਰਹਸਤ ਭਤਹ ਬਗੀ ॥ 

tap meh tapeesar garihsat meh bhogee. 
Among ascetics, He is the highest Ascetic; among householders, He is the indulging 

householder. 

ในบรรดานักพรตเขาเป็นนักพรตสงูสดุ ในหมูเ่จา้ของบา้นเขาเป็นเจา้ของบา้นทีต่ามใจ 
 

ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਬਗਤਹ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥ 

Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay bhagtah sukh paa-i-aa. 
By continuous meditation on Him, His devotees have found peace. 

โดยการท าสมาธอิยา่งตอ่เนือ่งกบัพระองคผ์ูท้ีเ่ลือ่มใสศรัทธาของพระองคไ์ดพ้บกบัความสงบสุ
ข 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ੁਰਖ ਕਾ ਤਕਨੈ ਅੁੰਤੁ ਨ ਾਇਆ ॥੨॥ 

naanak tis purakh kaa kinai ant na paa-i-aa. ||2|| 

O‟ Nanak, no one has found the limits of that Supreme Being. ||2|| 

โอนานัก ไมม่ใีครพบขดี จ ากดั ของ Supreme Being || 2 || 
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ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਤਭਤਤ ਨਾਤਹ ॥ 

jaa kee leelaa kee mit naahi. 
There is no limit to His play; 

ไมม่ขีอ้ จ ากดั ในการเลน่ของพระองค ์
 

ਸਗਲ ਦਵ ਹਾਰ ਅਵਗਾਤਹ ॥ 

sagal dayv haaray avgaahi. 
all the demigods have grown weary of searching for it. 

พวกเดมกิอดทัง้หมดเริม่เบือ่หน่ายกบัการคน้หามัน 
 

ਤਤਾ ਕਾ ਜਨਭੁ ਤਕ ਜਾਨੈ ੂਤੁ ॥ 

pitaa kaa janam ke jaanai poot. 
What does the son know of his father's birth? 

ลกูชายรูอ้ะไรเกีย่วกบัการเกดิของพอ่? 
 

ਸਗਲ ਰਈ ਅੁਨੈ ਸੂਤਤ ॥ 

sagal paro-ee apunai soot. 
As all beads are strung in a rosary, He has bound the entire Universe under His Law. 

ขณะทีล่กูปัดทัง้หมดถกูรอ้ยดว้ยลกูประค าพระองคท์รงผกูมัดจักรวาลทัง้หมดไวภ้ายใตก้ฎของ
พระองค ์

 

ਸੁਭਤਤ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਜਨ ਦਇ ॥ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਤਹ ਸਇ ॥ 

sumat gi-aan Dhi-aan jin day-ay. jan daas naam Dhi-aavahi say-ay. 
Those humble devotees upon whom He bestows good sense, spiritual wisdom and 

meditation, remember Him with love and devotion. 

บรรดาสาวกทีอ่อ่นนอ้มถอ่มตนซึง่พระองคป์ระทานความรูส้กึทีด่ปัีญญาทางจติวญิญาณและกา
รท าสมาธริะลกึถงึพระองคด์ว้ยความรักและความทุม่เท 

 

ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਭਤਹ ਜਾ ਕਉ ਬਰਭਾ ॥ 

tihu gun meh jaa ka-o bharmaa-ay. 
He leads some astray by indulging them in the three qualities of Maya (vice, power and 

virtue) 

เขาท าใหบ้างคนหลงทางโดยหลงระเรงิในคณุสมบตัสิามประการของมายา 
)รองอ านาจและคณุธรรม(  

 

ਜਨਤਭ ਭਰ ਤਪਤਰ ਆਵ ਜਾ ॥ 

janam marai fir aavai jaa-ay. 
and they keep wandering in the cycles of birth and death. 

และพวกเขายังคงหลงอยูใ่นวัฏจักรของการเกดิและการตาย 
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ਊਚ ਨੀਚ ਤਤਸ ਕ ਅਸਥਾਨ ॥ 

ooch neech tis kay asthaan. 
God resides in all these high and low spiritual states of mind. (in people of all states of 

mind) 

พระเจา้สถติอยูใ่นสภาพจติใจทีส่งูและต า่ทัง้หมดนี ้ )ในคนทกุสภาพจติใจ(  
 

ਜਸਾ ਜਨਾਵ ਤਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥ 

jaisaa janaavai taisaa naanak jaan. ||3|| 

As He inspires mortals to know Him, O‟ Nanak, so is He known. ||3|| 

ขณะทีพ่ระองคท์รงดลใจใหม้นุษยร์ูจั้กพระองค ์โอนานัก พระองคจ์งึเป็นทีรู่จั้ก || 3 || 
 

ਨਾਨਾ ਰੂ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕ ਰੁੰਗ ॥ 

naanaa roop naanaa jaa kay rang. 
Many are His forms; many are His colors. 

หลายรปูแบบของพระองค;์ หลายสขีองพระองค ์
 

ਨਾਨਾ ਬਖ ਕਰਤਹ ਇਕ ਰੁੰਗ ॥ 

naanaa bhaykh karahi ik rang. 
Many are the appearances which He assumes, and yet He is only One of its kind. 

หลายอยา่งเป็นรปูลักษณ์ทีพ่ระองคถ์อืวา่ แตพ่ระองคท์รงเป็นเพยีงรปูลักษณ์เดยีว 
 

ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਕੀਨ  ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ 

naanaa biDh keeno bisthaar. 
In numerous ways, He has extended Himself. (expanded His universe) 

พระองคท์รงขยายพระองคเ์องในหลายวธิ ี )ขยายจักรวาลของพระองค์(  
 

ਰਬੁ ਅਤਫਨਾਸੀ ਕੁੰ ਕਾਰੁ ॥ 

parabh abhinaasee aikankaar. 
but still, He is eternal and the only One Creator. 

แตถ่งึกระนัน้พระองคท์รงเป็นนรัินดรแ์ละเป็นผูส้รา้งเพยีงคนเดยีว 
 

ਨਾਨਾ ਚਤਲਤ ਕਰ ਤਖਨ ਭਾਤਹ ॥ 

naanaa chalit karay khin maahi. 
He performs His many plays in an instant. 

เขาแสดงละครหลายเรือ่งในพรบิตา 
 

ੂਤਰ ਰਤਹ ੂਰਨੁ ਸਬ ਠਾਇ ॥ 

poor rahi-o pooran sabh thaa-ay. 
The Perfect God is pervading all places. 

พระเจา้ผูส้มบรูณ์แบบก าลังแผซ่า่นไปทั่วทกุแหง่ 
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ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਕਤਰ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥ 

naanaa biDh kar banat banaa-ee. 
In so many ways, He has created the creation 

พระองคท์รงสรา้งสิง่สรา้งขึน้ในหลาย ๆ ดา้น 
 

ਅਨੀ ਕੀਭਤਤ ਆ ਾਈ ॥ 

apnee keemat aapay paa-ee. 
and He Himself has appraised His worth. 

และพระองคเ์องทรงประเมนิคณุคา่ของพระองค ์
 

ਸਬ ਘਟ ਤਤਸ ਕ ਸਬ ਤਤਸ ਕ ਠਾਉ ॥ 

sabh ghat tis kay sabh tis kay thaa-o. 
All hearts are His, and all places are His. (all the creation belongs to Him) 

หวัใจทัง้หมดเป็นของพระองคแ์ละสถานทีท่ัง้หมดเป็นของพระองค ์
)สิง่สรา้งทัง้หมดเป็นของพระองค์(  

 

ਜਤ ਜਤ ਜੀਵ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੪॥ 

jap jap jeevai naanak har naa-o. ||4|| 

O‟ Nanak, His slave lives by meditating on God‟s Name”.  ||4|| 

โอนานัก ทาสของเขาใชช้วีติโดยการใครค่รวญชือ่ของพระเจา้” || 4 || 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਸਗਲ ਜੁੰ ਤ ॥ 

naam kay Dhaaray saglay jant. 
Naam is the Support of all creatures. 

Naam คอืการสนับสนุนของสรรพสตัว ์
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਖੁੰ ਡ ਫਰਹਭੁੰਡ ॥ 

naam kay Dhaaray khand barahmand. 
Naam is the Support of the earth and the solar systems. 

Naam คอืการสนับสนุนของโลกและระบบสรุยิะ 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਤਸਤਭਰਤਤ ਫਦ ੁਰਾਨ ॥ 

naam kay Dhaaray simrit bayd puraan. 
Naam is the Support of the Smritis, the Vedas and the Puranas. 

Naam คอืการสนับสนุนของ Smritis พระเวทและ Puranas 
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਸੁਨਨ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ॥ 

naam kay Dhaaray sunan gi-aan Dhi-aan. 
Naam is the Support by which we hear of spiritual wisdom and meditation. 

Naam คอืการสนับสนุนทีเ่ราไดย้นิเกีย่วกบัปัญญาทางจติวญิญาณและการท าสมาธ ิ
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ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਆਗਾਸ ਾਤਾਲ ॥ 

naam kay Dhaaray aagaas paataal. 
Naam is the Support of the Akashic ethers (skies) and the nether regions. 

Naam คอืการสนับสนุนของ Akashic ethers (ทอ้งฟ้า  (และพืน้ทีด่า้นลา่ง  
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥ 

naam kay Dhaaray sagal aakaar. 
Naam is the Support of all bodies. (all forms of life) 

Naam คอืการสนับสนุนของรา่งกายทัง้หมด )ทกุรปูแบบของชวีติ(  
 

ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ੁਰੀਆ ਸਬ ਬਵਨ ॥ 

naam kay Dhaaray puree-aa sabh bhavan. 
Naam is the Support of all the worlds and realms. 

Naam คอืการสนับสนุนของโลกและอาณาจักรทัง้หมด 
 

ਨਾਭ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਉਧਰ ਸੁਤਨ ਸਰਵਨ ॥ 

naam kai sang uDhray sun sarvan. 
By meditating and listening to God‟s name, many have been saved from vices. 

โดยการน่ังสมาธแิละฟังพระนามของพระเจา้หลายคนไดรั้บการชว่ยใหร้อดจากความชัว่รา้ย 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਆਨੈ ਨਾਤਭ ਲਾ ॥ 

kar kirpaa jis aapnai naam laa-ay. 
Those whom God attaches to His Name by His grace 

ผูท้ีพ่ระเจา้ยดึตดิกบัพระนามของพระองคโ์ดยพระคณุของพระองค ์
 

ਨਾਨਕ ਚਉਥ ਦ ਭਤਹ ਸ ਜਨੁ ਗਤਤ ਾ ॥੫॥ 

naanak cha-uthay pad meh so jan gat paa-ay. ||5|| 

O‟ Nanak, in the fourth state, those humble servants attain liberation. (from the  cycle of 
birth and death) ||5|| 

โอนานัก ในสถานะทีส่ีค่นรับใชท้ีต่ า่ตอ้ยเหลา่นัน้บรรลคุวามหลดุพน้ 
(จากวัฏจักรของการเกดิและการตาย) || 5 || 

 

ਰੂੁ ਸਤਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤਤ ਅਸਥਾਨੁ ॥ 

roop sat jaa kaa sat asthaan. 
Whose form is eternal and whose seat of power is eternal, 

รปูแบบของใครเป็นนรัินดรแ์ละทีน่ั่งแหง่อ านาจเป็นนรัินดร ์
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ੁਰਖੁ ਸਤਤ ਕਵਲ ਰਧਾਨੁ ॥ 

purakh sat kayval parDhaan. 
is all-pervading Eternal Being and is supreme. 

เป็นสิง่มชีวีตินรัินดรท์ีแ่ผซ่า่นไปทั่วและเป็นสิง่สงูสดุ 
 

ਕਰਤੂਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਜਾ ਕੀ ਫਾਣੀ ॥ ਸਤਤ ੁਰਖ ਸਬ ਭਾਤਹ ਸਭਾਣੀ ॥ 

kartoot sat sat jaa kee banee. sat purakh sabh maahi samaanee. 
That True all-pervading God whose deeds are true and true is His word, is permeating all. 

พระเจา้องคจ์รงิทีแ่ผซ่า่นไปทั่วซึง่การกระท านัน้เป็นความจรงิและเป็นความจรงิคอืพระวจนะขอ
งพระองคก์ าลังแทรกซมึทัง้หมด 

 

ਸਤਤ ਕਰਭੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਤ ॥ 

sat karam jaa kee rachnaa sat. 
His creation is true and true are His actions. 

สิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งนัน้เป็นความจรงิและการกระท าของพระองค ์
 

ਭੂਲੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਉਤਤਤ ॥ 

mool sat sat utpat. 
His root (beginning) is existentially true, and true is what originates from it. 

ราก )จดุเริม่ตน้ (ของเขามอียูจ่รงิและความจรงิคอืสิง่ทีม่าจากมนั  
 

ਸਤਤ ਕਰਣੀ ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲੀ ॥ 

sat karnee nirmal nirmalee. 
His abiding will is purest of the pure. 

เจตจ านงทีม่ั่นคงของพระองคนั์น้บรสิทุธิท์ีส่ดุ 
 

ਤਜਸਤਹ ਫੁਝਾ ਤਤਸਤਹ ਸਬ ਬਲੀ ॥ 

jisahi bujhaa-ay tiseh sabh bhalee. 
All goes well for the one, whom God enables to know His Will. 

ทกุอยา่งเป็นไปดว้ยดสี าหรับผูท้ีพ่ระเจา้ทรงเปิดโอกาสใหรู้พ้ระประสงคข์องพระองค ์
 

ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਰਬ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

sat naam parabh kaa sukh-daa-ee. 
The everlasting Naam is the Giver of peace. 

นาอมันรัินดรค์อืผูใ้หส้นัต ิ
 

ਤਫਸਵਾਸੁ ਸਤਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤ ਾਈ ॥੬॥ 

bisvaas sat naanak gur tay paa-ee. ||6|| 

O‟ Nanak, this faith is obtained only through the Guru. ||6|| 

โอนานัก ศรัทธานีไ้ดม้าจากครุเุทา่นัน้ || 6 || 
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ਸਤਤ ਫਚਨ ਸਾਧੂ ਉਦਸ ॥ 

sat bachan saaDhoo updays. 
The Teachings and the Instructions of the Guru are true for ever. 

ค าสอนและค าแนะน าของปราชญเ์ป็นจรงิตลอดกาล 
 

ਸਤਤ ਤ ਜਨ ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਰਵਸ ॥ 

sat tay jan jaa kai ridai parvays. 
Those who accept these teachings, also become true. (liberated from the cycles of birth 

and death) 

ผูท้ีย่อมรับค าสอนเหลา่นีก้็กลายเป็นความจรงิเชน่กนั 
)หลดุพน้จากวัฏจักรของการเกดิและการตาย(  

 

ਸਤਤ ਤਨਰਤਤ ਫੂਝ ਜ ਕਇ ॥ 

sat nirat boojhai jay ko-ay. 
If one comes to realize the depth of God‟s love, 

หากใครไดต้ระหนักถงึความลกึซึง้ของความรักของพระเจา้ 
 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥ 

naam japat taa kee gat ho-ay. 
that person will meditate on Naam and get to a high spiritual state. (and will be out of 

cycles of birth and death) 

บคุคลนัน้จะใครค่รวญถงึนาอมัและเขา้สูส่ภาวะจติวญิญาณสงู 
)และจะพน้จากวัฏจักรของการเกดิและการตาย(  

 

ਆਤ ਸਤਤ ਕੀਆ ਸਬੁ ਸਤਤ ॥ 

aap sat kee-aa sabh sat. 
God, Himself is eternal, and all that He has created also does exist. (is not myth) 

พระเจา้ทรงเป็นนรัินดรแ์ละทกุสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งก็มอียูจ่รงิเชน่กนั )ไมใ่ชต่ านาน(  
 

ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੀ ਤਭਤਤ ਗਤਤ ॥ 

aapay jaanai apnee mit gat. 
He Himself knows His own worth and limit. 

พระองคเ์องรูค้ณุคา่และขดี จ ากดั ของตวัเอง 
 

ਤਜਸ ਕੀ ਤਸਰਸਤਟ ਸੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ॥ 

jis kee sarisat so karnaihaar. 
He, to whom this Universe belongs, is the Creator thereof. 

พระองค ์ซึง่เป็นเจา้ของจักรวาลนี ้เป็นผูส้รา้งเอง 
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ਅਵਰ ਨ ਫੂਤਝ ਕਰਤ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

avar na boojh karat beechaar. 
Don‟t think of anybody else but God to be the protector also of the universe. 

อยา่คดิถงึใครอืน่นอกจากพระเจา้จะเป็นผูพ้ทิักษ์จักรวาลดว้ย 
 

ਕਰਤ ਕੀ ਤਭਤਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥ 

kartay kee mit na jaanai kee-aa. 
The created cannot know the extent of the Creator. 

ผูส้รา้งไมส่ามารถทราบขอบเขตของผูส้รา้งได ้
 

ਨਾਨਕ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸ ਵਰਤੀਆ ॥੭॥ 

naanak jo tis bhaavai so vartee-aa. ||7|| 

O‟ Nanak, whatever pleases Him comes to pass. ||7|| 

โอนานักไมว่า่พระองคจ์ะพอพระทัยอะไรก็ตาม || 7 || 
 

ਤਫਸਭਨ ਤਫਸਭ ਬ ਤਫਸਭਾਦ ॥ 

bisman bisam bha-ay bismaad. 
Whoever has gazed upon His wondrous wonder, is amazed! 

ใครทีจ่อ้งมองดว้ยความอศัจรรยใ์จของพระองคก์็ตอ้งประหลาดใจ! 
 

ਤਜਤਨ ਫੂਤਝਆ ਤਤਸੁ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ॥ 

jin boojhi-aa tis aa-i-aa savaad. 
One who realized God, has enjoyed the bliss. 

ผูท้ีต่ระหนักถงึพระเจา้มคีวามสขุ 
 

ਰਬ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ਰਾਤਚ ਜਨ ਰਹ ॥ 

parabh kai rang raach jan rahay. 
God's humble servants remain absorbed in His Love. 

ผูรั้บใชท้ีถ่อ่มตวัของพระเจา้ยังคงหมกมุน่อยูก่บัความรักของพระองค ์
 

ਗੁਰ ਕ ਫਚਤਨ ਦਾਰਥ ਲਹ ॥ 

gur kai bachan padaarath lahay. 
and through the Guru‟s teachings, they obtain the commodity of Naam (love for God). 

และผา่นค าสอนของครุพุวกเขาไดรั้บสนิคา้จากนาอมั )ความรักทีม่ตีอ่พระเจา้(  
 

ਇ ਦਾਤ ਦੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥ 

o-ay daatay dukh kaatanhaar. 
They themselves become benefactors and removers of woes of others. 

พวกเขากลายเป็นผูม้พีระคณุและก าจัดความชัว่รา้ยของผูอ้ืน่ 
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ਜਾ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਰ ਸੁੰ ਸਾਰ ॥ 

jaa kai sang tarai sansaar. 
In their company, the rest of world is saved. 

ใน บรษัิท ของพวกเขาโลกทีเ่หลอืจะไดรั้บความรอด 
 

ਜਨ ਕਾ ਸਵਕੁ ਸ ਵਡਬਾਗੀ ॥ 

jan kaa sayvak so vadbhaagee. 
Fortunate is the one who becomes servant of the devotee of God. 

ผูท้ีโ่ชคดคีอืผูท้ีก่ลายเป็นผูรั้บใชข้องผูศ้รัทธาตอ่พระเจา้ 
 

ਜਨ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥ 

jan kai sang ayk liv laagee. 
In the company of such a devotee, one becomes attuned to the Love of the One God. 

ในกลุม่ผูศ้รัทธาเชน่นี้คน ๆ หนึง่จะเขา้ใกลค้วามรักของพระเจา้องคเ์ดยีว 
 

ਗੁਨ ਗਤਫਦ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵ ॥ 

gun gobid keertan jan gaavai. 
The devotee who sings the praises of God, 

สาวกทีร่อ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਪਲੁ ਾਵ ॥੮॥੧੬॥ 

gur parsaad naanak fal paavai. ||8||16|| 

O‟ Nanak, by Guru‟s grace receives the reward of Naam. ||8||16|| 

โอนานักโดยพระคณุของ Guru ไดรั้บรางวัลจาก Naam || 8 || 16 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥ 

aad sach jugaad sach. 
True One has existed from the beginning (from before time); He has existed since the 

beginning of the ages. 

องคแ์หง่ความสตัยจ์รงิ มอียูต่ัง้แตเ่ริม่ตน้ )ตัง้แตก่อ่นเวลา( ; เขามมีาตัง้แตย่คุเริม่ตน้ 
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ਹ ਤਬ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹਸੀ ਤਬ ਸਚੁ ॥੧॥ 

hai bhe sach naanak hosee bhe sach. ||1|| 
He is also True now (does exist in the present); O‟ Nanak, He will also be True (exist) in 

the future. 

ตอนนีเ้ขายังเป็น ความจรงิ (มอียูใ่นปัจจบุนั(; โอนานักเขาจะเป็น ความจรงิ (มอียูจ่รงิ (
ในอนาคต 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
 

ਚਰਨ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਸਨਹਾਰ ॥ 

charan sat sat parsanhaar. 
Eternal is God‟s presence, and those who realize His presence also become eternal. 

นรัินดรค์อืการประทับของพระเจา้และผูท้ีต่ระหนักถงึการประทับของพระองคก์็จะกลายเป็นนรัิน
ดร ์
 

ੂਜਾ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਵਦਾਰ ॥ 

poojaa sat sat sayvdaar. 
Devotional worship of God is an ever lasting task, and those who perform such worship 

also become ever lasting (get out of the cycle of birth and death). 

การสกัการะบชูาพระเจา้เป็นงานทีค่งอยูต่ลอดไปและผูท้ีป่ฏบิตักิารนมัสการเชน่นีก้็ยั่งยนืตลอด
ไป )พน้จากวงจรแหง่การเกดิและการตาย(  

 

ਦਰਸਨੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਖਨਹਾਰ ॥ 

darsan sat sat paykhanhaar. 
True is the sight of Him and those who behold Him also become true (become eternal and 

get out of the cycle of birth and death). 

ความจรงิคอืสายพระเนตรของพระองคแ์ละผูท้ีม่องเห็นพระองคก์็เป็นจรงิเชน่กนั 
)กลายเป็นนรัินดรแ์ละหลดุพน้จากวงจรการเกดิและการตาย(  

 

ਨਾਭੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਤਧਆਵਨਹਾਰ ॥ 

naam sat sat Dhi-aavanhaar. 
His Name is True, and True are those who meditate on it. 

ชือ่ของเขาเป็นความจรงิและความจรงิคอืผูท้ีใ่ครค่รวญถงึมัน 
 

ਆਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਬ ਧਾਰੀ ॥ 

aap sat sat sabh Dhaaree. 
He Himself is True, and True is all that He sustains. 

พระองคเ์องเป็นความจรงิและความจรงิคอืทกุสิง่ทีพ่ระองคท์รงค ้าจนุ 
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ਆ ਗੁਣ ਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥ 

aapay gun aapay gunkaaree. 
He Himself is the embodiment of virtue, and He is the bestower of virtue. 

พระองคเ์องเป็นศนูยร์วมของคณุธรรมและพระองคท์รงเป็นผูป้ระทานคณุธรรม 
 

ਸਫਦੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਫਕਤਾ ॥ 

sabad sat sat parabh baktaa. 
Eternal is His word and eternal becomes the one who utters that true word. 

พระวจนะของพระองคเ์ป็นนรัินดรแ์ละนรัินดรก์ลายเป็นผูท้ีเ่ปลง่พระวจนะทีแ่ทจ้รงินัน้ 
 

ਸੁਰਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ ॥ 

surat sat sat jas suntaa. 
True is the deed of meditating on God, and true is the one who listens to the praises of 

God. 

ความจรงิคอืการกระท าของการใครค่รวญถงึพระเจา้และความจรงิคอืผูท้ีฟั่งค าสรรเสรญิของพร
ะเจา้ 

 

ਫੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਤ ਸਬ ਹਇ ॥ 

bujhanhaar ka-o sat sabh ho-ay. 
The one who knows that God is eternal, deems everything created by Him also as eternal. 

ผูท้ีรู่ว้า่พระเจา้เป็นนรัินดรถ์อืวา่ทกุสิง่ทีพ่ระองคส์รา้งขึน้นัน้เป็นนรัินดร ์
 

ਨਾਨਕ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਸਇ ॥੧॥ 

naanak sat sat parabh so-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, God is eternal for sure! ||1|| 

โอนานักพระเจา้เป็นนรัินดรแ์น่นอน !|| 1 || 
 

ਸਤਤ ਸਰੂੁ ਤਰਦ ਤਜਤਨ ਭਾਤਨਆ ॥ 

sat saroop ridai jin maani-aa. 
One who has enshrined God, the Embodiment of Truth in his heart, 

ผูท้ีป่ระดษิฐานพระเจา้ศนูยร์วมแหง่ความจรงิในใจของเขา 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਤਤਨ ਭੂਲੁ ਛਾਤਨਆ ॥ 

karan karaavan tin mool pachhaani-aa. 
has recognized God as the Cause of causes, the Root of all. 

ไดรั้บการยอมรับวา่พระเจา้เป็นสาเหตขุองสาเหตรุากเหงา้ของทัง้หมด 
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ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਤਫਸਵਾਸੁ ਰਬ ਆਇਆ ॥ 

jaa kai ridai bisvaas parabh aa-i-aa. 
One whose heart is completely convinced (of the presence of God), 

ผูท้ีม่จีติใจเชือ่มั่นอยา่งสมบรูณ์ )การประทับของพระเจา้(  
 

ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ਤਤਸੁ ਭਤਨ ਰਗਟਾਇਆ ॥ 

tat gi-aan tis man paragtaa-i-aa. 
the true spiritual wisdom is revealed to him. 

ปัญญาทางวญิญาณทีแ่ทจ้รงิเปิดเผยแกเ่ขา 
 

ਬ ਤ ਤਨਰਬਉ ਹਇ ਫਸਾਨਾ ॥ 

bhai tay nirbha-o ho-ay basaanaa. 
Having come out of every fear, he lives without any fear. 

เมือ่ออกมาจากทกุความกลัวเขาใชช้วีติโดยปราศจากความกลัวใด ๆ 
 

ਤਜਸ ਤ ਉਤਜਆ ਤਤਸੁ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨਾ ॥ 

jis tay upji-aa tis maahi samaanaa. 
He is absorbed into the One from whom he originated. 

เขาถกูดดูซมึเขา้สูผู่ท้ีเ่ขาก าเนดิมา 
 

ਫਸਤੁ ਭਾਤਹ ਲ ਫਸਤੁ ਗਡਾਈ ॥ ਤਾ ਕਉ ਤਬੁੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥ 

basat maahi lay basat gadaa-ee. taa ka-o bhinn na kahnaa jaa-ee. 
Just as something is blended with something else of its own kind (more of the same kind), 

the two cannot be differentiated (In the same manner, a devotee loses his identity and 
becomes the same as God when spiritually lifted and merged with God). 

เชน่เดยีวกบับางสิง่บางอยา่งผสมผสานกบัสิง่อืน่ในแบบของมันเอง )มากกวา่ชนดิเดยีวกนั (
ทัง้สองก็ไมส่ามารถแยกความแตกตา่งได ้ 

)ในลักษณะเดยีวกนัผูศ้รัทธาจะสญูเสยีตวัตนของเขาและกลายเป็นเหมอืนพระเจา้เมือ่ยกจติวญิ
ญาณและรวมเขา้กบัพระเจา้. (  

 

ਫੂਝ ਫੂਝਨਹਾਰੁ ਤਫਫਕ ॥ 

boojhai boojhanhaar bibayk. 
Only an acute discerner understands it. 

มเีพยีงผูเ้ขา้ใจอยา่งถอ่งแทเ้ทา่นัน้ทีเ่ขา้ใจ 
 

ਨਾਰਾਇਨ ਤਭਲ ਨਾਨਕ ਕ ॥੨॥ 

naaraa-in milay naanak ayk. ||2|| 

O‟ Nanak, in the same manner, those who have met God, have become one with Him. 
||2|| 

โอนานักในท านองเดยีวกนัผูท้ีไ่ดพ้บกบัพระเจา้ไดก้ลายเป็นหนึง่เดยีวกบัพระองค ์|| 2 || 
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ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸਵਕੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

thaakur kaa sayvak aagi-aakaaree. 
The servant of God is obedient to Him. 

ผูรั้บใชข้องพระเจา้เชือ่ฟังพระองค ์
 

ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸਵਕੁ ਸਦਾ ੂਜਾਰੀ ॥ 

thaakur kaa sayvak sadaa poojaaree. 
The servant of God always adores Him. 

ผูรั้บใชข้องพระเจา้รักพระองคเ์สมอ 
 

ਠਾਕੁਰ ਕ ਸਵਕ ਕ ਭਤਨ ਰਤੀਤਤ ॥ 

thaakur kay sayvak kai man parteet. 
The servant‟s mind has complete faith in God. 

จติใจของผูรั้บใชม้ศีรัทธาอยา่งสมบรูณ์ในพระเจา้ 
 

ਠਾਕੁਰ ਕ ਸਵਕ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਤ ॥ 

thaakur kay sayvak kee nirmal reet. 
Immaculate is the way of life of God‟s devotee. 

ไมม่ทีีต่คิอืวถิชีวีติของสาวกของพระเจา้ 
 

ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 

thaakur ka-o sayvak jaanai sang. 
God‟s servant believes that God is always with him. 

ผูรั้บใชข้องพระเจา้เชือ่วา่พระเจา้อยูก่บัเขาเสมอ 
 

ਰਬ ਕਾ ਸਵਕੁ ਨਾਭ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

parabh kaa sayvak naam kai rang. 
God's servant is always imbued with the love of Naam. 

ผูรั้บใชข้องพระเจา้ตืน้ตนัใจในความรักของนาอมัเสมอ 

ਸਵਕ ਕਉ ਰਬ ਾਲਨਹਾਰਾ ॥ 

sayvak ka-o parabh paalanhaaraa. 
God is the Cherisher of His servant. 

พระเจา้ทรงเป็นผูห้วงแหนผูรั้บใชข้องพระองค ์
 

ਸਵਕ ਕੀ ਰਾਖ ਤਨਰੁੰਕਾਰਾ ॥ 

sayvak kee raakhai nirankaaraa. 
The Formless God preserves the honor of His devotee. 

พระเจา้ทีไ่รร้ปูแบบรักษาเกยีรตขิองสาวกของพระองค ์
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ਸ ਸਵਕੁ ਤਜਸੁ ਦਇਆ ਰਬੁ ਧਾਰ ॥ 

so sayvak jis da-i-aa parabh Dhaarai. 
His servant is one unto whom God shows mercy. 

ผูรั้บใชข้องเขาคอืผูท้ีพ่ระเจา้ส าแดงความเมตตา 
 

ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਭਾਰ ॥੩॥ 

naanak so sayvak saas saas samaarai. ||3|| 

O‟ Nanak, such a servant remembers Him with every breath. ||3|| 

โอนานักบา่วเชน่นีร้ะลกึถงึพระองคท์กุลมหายใจ || 3 || 
 

ਅੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਰਦਾ ਢਾਕ ॥ 

apunay jan kaa pardaa dhaakai. 
He covers the shortcomings of His devotee. 

เขาครอบคลมุขอ้บกพรอ่งของสาวกของพระองค ์
 

ਅਨੇ ਸਵਕ ਕੀ ਸਰਰ ਰਾਖ ॥ 

apnay sayvak kee sarpar raakhai. 
He surely preserves the honor of His servant. 

แน่นอนพระองคท์รงรักษาเกยีรตขิองผูรั้บใชข้องพระองค ์
 

ਅਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦਇ ਵਡਾਈ ॥ 

apnay daas ka-o day-ay vadaa-ee. 
He bestows glory on His devotee. 

พระองคป์ระทานสงา่ราศแีกผู่ศ้รัทธาของพระองค ์
 

ਅਨੇ ਸਵਕ ਕਉ ਨਾਭੁ ਜਾਈ ॥ 

apnay sayvak ka-o naam japaa-ee. 
He blesses His servant to meditate on Naam. 

พระองคท์รงอวยพรผูรั้บใชข้องพระองคใ์หใ้ครค่รวญนาอมั 
 

ਅਨੇ ਸਵਕ ਕੀ ਆਤ ਤਤ ਰਾਖ ॥ 

apnay sayvak kee aap pat raakhai. 
He Himself preserves the honor of His servant. 

พระองคเ์องทรงรักษาเกยีรตขิองผูรั้บใชข้องพระองค ์
 

ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਕਇ ਨ ਲਾਖ ॥ 

taa kee gat mit ko-ay na laakhai. 
No one can estimate the high spiritual state of God‟s devotee. 

ไมม่ใีครสามารถประเมนิสถานะทางจติวญิญาณทีส่งูสง่ของสาวกของพระเจา้ได ้
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ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਕਉ ਕ ਨ ਹੂਚ ॥ 

parabh kay sayvak ka-o ko na pahoochai. 
No one can equate with the servant of God, 

ไมม่ใีครสามารถเปรยีบไดก้บัผูรั้บใชข้องพระเจา้ 
 

ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਊਚ ਤ ਊਚ ॥ 

parabh kay sayvak ooch tay oochay. 
because the devotees of God are highest of the high. 

เพราะผูท้ีเ่ลือ่มใสศรัทธาของพระเจา้นัน้สงูทีส่ดุ 

ਜ ਰਤਬ ਅਨੀ ਸਵਾ ਲਾਇਆ ॥ 

jo parabh apnee sayvaa laa-i-aa. 
One whom God applies to His service, 

ผูท้ีพ่ระเจา้ใชก้บัการรับใชข้องพระองค ์
 

ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਦਹ ਤਦਤਸ ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥ 

naanak so sayvak dah dis paragtaa-i-aa. ||4|| 

O‟ Nanak, that servant becomes renowned in every direction. ||4|| 

โอนานักผูรั้บใชค้นนัน้มชีือ่เสยีงในทกุทศิทาง || 4 || 
 

ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਭਤਹ ਕਲ ਰਾਖ ॥ 

neekee keeree meh kal raakhai. 
If God infuses His power into a very weak human being (weak like a tiny ant), 

ถา้พระเจา้เตมิพลังของพระองคล์งในมนุษยท์ีอ่อ่นแอมาก )ออ่นแอเหมอืนมดตวัเล็ก ๆ (  
 

ਬਸਭ ਕਰ ਲਸਕਰ ਕਤਟ ਲਾਖ ॥ 

bhasam karai laskar kot laakhai. 
then that person can reduce the armies of millions to ashes. 

จากนัน้บคุคลนัน้สามารถลดกองทัพนับลา้นใหเ้หลอืเพยีงเถา้ถา่น 
 

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਤ ॥ 

jis kaa saas na kaadhat aap. 
The one whose life-breath, God does not take away; 

ผูท้ีม่ลีมหายใจตลอดชวีติพระเจา้จะไมพ่รากไป 

ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦ ਕਤਰ ਹਾਥ ॥ 

taa ka-o raakhat day kar haath. 
He himself preserves him. 

เขาเองก็ถนอมรักษาเขา 
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ਭਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ 

maanas jatan karat baho bhaat. 
One makes all sorts of efforts, 

คนหนึง่ใชค้วามพยายามทกุอยา่ง 
 

ਤਤਸ ਕ ਕਰਤਫ ਤਫਰਥ ਜਾਤਤ ॥ 

tis kay kartab birthay jaat. 
but all these efforts are in vain without the will of God. 

แตค่วามพยายามทัง้หมดนีไ้รผ้ลหากปราศจากพระประสงคข์องพระเจา้ 
 

ਭਾਰ ਨ ਰਾਖ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਸਰਫ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸਇ ॥ 

maarai na raakhai avar na ko-ay. sarab jee-aa kaa raakhaa so-ay. 
God is the Protector of all beings; no one other than God Himself can save or kill. 

พระเจา้ทรงเป็นผูคุ้ม้ครองสรรพสตัว ์
ไมม่ใีครอืน่นอกจากพระเจา้เทา่นัน้ทีส่ามารถชว่ยหรอืฆา่ได ้

 

ਕਾਹ ਸਚ ਕਰਤਹ ਰ ਰਾਣੀ ॥ 

kaahay soch karahi ray paraanee. 
So, why are you so anxious, O‟ mortal? 

แลว้ท าไมคณุถงึกงัวลมากโอมนุษย?์ 
 

ਜਤ ਨਾਨਕ ਰਬ ਅਲਖ ਤਵਡਾਣੀ ॥੫॥ 

jap naanak parabh alakh vidaanee. ||5|| 

Meditate O‟ Nanak, on that incomprehensible and amazing God. ||5|| 

น่ังสมาธ ิโอนานักเกีย่วกบัพระเจา้ทีไ่มส่ามารถเขา้ใจไดแ้ละน่าอศัจรรย ์|| 5 || 
 

ਫਾਰੁੰ  ਫਾਰ ਫਾਰ ਰਬੁ ਜੀ ॥ 

baaraN baar baar parabh japee-ai. 
Time and again, let us meditate on Him, 

ครัง้แลว้ครัง้เลา่ใหเ้ราใครค่รวญถงึพระองค ์
 

ੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਇਹੁ ਭਨੁ ਤਨੁ ਧਰੀ ॥ 

pee amrit ih man tan Dharpee-ai. 
and by drinking the elixir of Naam, let us satiate our mind and the senses of the body (the 

faculties of hearing, sight, smell, touch etc.). 

และดว้ยการดืม่น ้าอมฤตใหเ้ราอิม่อกอิม่ใจและประสาทสมัผัสของรา่งกาย 
)ปัญญาของการไดย้ิ นการมองเห็นกลิน่การสมัผัส ฯลฯ ( 
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ਨਾਭ ਰਤਨੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਇਆ ॥ 

naam ratan jin gurmukh paa-i-aa. 
The follower of the Guru who has acquired the jewel of Naam, 

ลกูศษิยข์องปราชญท์ีไ่ดรั้บอญัมณีแหง่นาม 
 

ਤਤਸੁ ਤਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਤਦਰਸਟਾਇਆ ॥ 

tis kichh avar naahee daristaa-i-aa. 
sees everywhere none but God. 

มองเห็นทกุทีไ่มม่นีอกจากพระเจา้ 
 

ਨਾਭੁ ਧਨੁ ਨਾਭ ਰੂੁ ਰੁੰਗੁ ॥ 

naam Dhan naamo roop rang. 
For him, God‟s Name is the true wealth and the true beauty. 

ส าหรับเขา God‟s Name คอืความมั่งคัง่ทีแ่ทจ้รงิและความงดงามทีแ่ทจ้รงิ 
 

ਨਾਭ ਸੁਖੁ ਹਤਰ ਨਾਭ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥ 

naamo sukh har naam kaa sang. 
God‟s Name is his comfort and companion. 

พระนามพระเจา้ คอืความสะดวกสบายและเพือ่นรว่มทางของเขา 
 

ਨਾਭ ਰਤਸ ਜ ਜਨ ਤਤਰਤਾਨੇ ॥ 

naam ras jo jan tariptaanay. 
Those who are satiated with the essence of Naam, 

ผูท้ีอ่ ิม่เอมกบัแกน่แทข้องนาอมั 
 

ਭਨ ਤਨ ਨਾਭਤਹ ਨਾਤਭ ਸਭਾਨੇ ॥ 

man tan naameh naam samaanay. 
Keep their minds and the faculties of their bodies drenched with Naam. 

รักษาจติใจและรา่งกายของพวกเขาใหชุ้ม่ดว้ยน ้า 
 

ਊਠਤ ਫਠਤ ਸਵਤ ਨਾਭ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕ ਸਦ ਕਾਭ ॥੬॥ 

oothat baithat sovat naam. kaho naanak jan kai sad kaam. ||6|| 
O‟ Nanak, say, “At all times, meditating on God‟s Name becomes a continuous avocation 

of the devotees of God”. ||6|| 

โอนานักพดูวา่“ 
ตลอดเวลาการใครค่รวญพระนามของพระเจา้จะกลายเป็นการเรยีกรอ้งผูศ้รัทธาของพระเจา้อยา่

งตอ่เนือ่ง” || 6 || 
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ਫਲਹੁ ਜਸੁ ਤਜਹਫਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥ 

bolhu jas jihbaa din raat. 
Day and night, use the God-given tongue to utter His praises. 

ใชล้ิน้ทีพ่ระเจา้ประทานใหท้ัง้กลางวันและกลางคนืเพือ่เปลง่เสยีงสรรเสรญิของพระองค ์
 

ਰਤਬ ਅਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥ 

parabh apnai jan keenee daat. 
This gift of praising Him is conferred by God Himself on His servants. 

ของประทานแหง่การสรรเสรญิพระองคน์ีพ้ระเจา้ประทานใหก้บัผูรั้บใชข้องพระองค ์
 

ਕਰਤਹ ਬਗਤਤ ਆਤਭ ਕ ਚਾਇ ॥ 

karahi bhagat aatam kai chaa-ay. 
The devotees perform devotional worship with heart-felt love, 

ผูท้ีนั่บถอืศรัทธาปฏบิตับิชูาดว้ยความรักอนัสดุหัวใจ 
 

ਰਬ ਅਨੇ ਤਸਉ ਰਹਤਹ ਸਭਾਇ ॥ 

parabh apnay si-o raheh samaa-ay. 
and thus remain absorbed in God. 

ดงันัน้จงึยังคงหมกมุน่อยูก่บัพระเจา้ 
 

ਜ ਹਆ ਹਵਤ ਸ ਜਾਨੈ ॥ ਰਬ ਅਨੇ ਕਾ ਹੁਕਭੁ ਛਾਨੈ ॥ 

jo ho-aa hovat so jaanai. parabh apnay kaa hukam pachhaanai. 
A devotee comprehends and believes in God‟s will in all that happened in the past or is 

happening presently. 

ผูศ้รัทธาเขา้ใจและเชือ่ในพระประสงคข์องพระเจา้ในทกุสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอดตีหรอืทีเ่กดิขึน้ในปัจ
จบุนั 

 

ਤਤਸ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਕਉਨ ਫਖਾਨਉ ॥ 

tis kee mahimaa ka-un bakhaana-o. 
Which of the virtues of such a devotee may I describe? 

ฉันจะอธบิายคณุธรรมขอ้ใดของผูศ้รัทธาเชน่นี ้
 

ਤਤਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਤਹ ਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥ 

tis kaa gun kahi ayk na jaan-o. 
I know not how to describe even a single one of his qualities. 

ฉันไมรู่ว้า่จะอธบิายคณุสมบตัขิองเขาไดอ้ยา่งไร 
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ਆਠ ਹਰ ਰਬ ਫਸਤਹ ਹਜੂਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਈ ਜਨ ੂਰ ॥੭॥ 

aath pahar parabh baseh hajooray. kaho naanak say-ee jan pooray. ||7|| 
Those who abide in the presence of God twenty-four hours a day, say O‟ Nanak,  “Are the 

perfect devotees”. ||7|| 

บรรดาผูท้ีอ่ยูใ่นทีป่ระทับของพระเจา้วันละยีส่บิสีช่ัว่โมงกลา่ววา่ O ‟Nanak“ 
เป็นสาวกทีส่มบรูณ์แบบ” || 7 || 

 

ਭਨ ਭਰ ਤਤਨ ਕੀ ਟ ਲਤਹ ॥ 

man mayray tin kee ot layhi. 
O‟ my mind, seek the protection of those who always dwell in God‟s presence; 

โอจติใจของฉันขอความคุม้ครองจากผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นทีป่ระทับของพระเจา้เสมอ 
 

ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਨਾ ਤਤਨ ਜਨ ਦਤਹ ॥ 

man tan apnaa tin jan deh. 
and dedicate your mind and the faculties of body to those devotees. 

และอทุศิจติใจและพลังกายใหก้บัผูท้ีช่ ืน่ชอบเหลา่นัน้ 
 

ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਾ ਰਬੂ ਛਾਤਾ ॥ ਸ ਜਨੁ ਸਰਫ ਥਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

jin jan apnaa parabhoo pachhaataa. so jan sarab thok kaa daataa. 
The devotee who has recognized God, becomes benefactor of all things. 

และอทุศิจติใจและพลังกายใหก้บัผูท้ีช่ ืน่ชอบเหลา่นัน้ 
 

ਤਤਸ ਕੀ ਸਰਤਨ ਸਰਫ ਸੁਖ ਾਵਤਹ ॥ 

tis kee saran sarab sukh paavahi. 
In his sanctuary, all comforts are obtained. 

ในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องเขาจะไดรั้บความสะดวกสบายทัง้หมด 
 

ਤਤਸ ਕ ਦਰਤਸ ਸਬ ਾ ਤਭਟਾਵਤਹ ॥ 

tis kai daras sabh paap mitaaveh. 
By having the sight of such a devotee, you will eradicate all sins. 

เมือ่ไดเ้ห็นผูศ้รัทธาเชน่นีค้ณุจะลบลา้งบาปทัง้หมดได ้

ਅਵਰ ਤਸਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥ 

avar si-aanap saglee chhaad. 
Renounce all other clevernesses, 

ละทิง้ความฉลาดอืน่ ๆ ทัง้หมด 
 

ਤਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸਵਾ ਲਾਗੁ ॥ 

tis jan kee too sayvaa laag. 
and enjoin yourself to the service of such a devotee. 

และก าชบัตวัเองใหรั้บใชผู้ศ้รัทธาเชน่นี ้
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ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹਵੀ ਤਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕ ੂਜਹੁ ਸਦ ਰਾ ॥੮॥੧੭॥ 

aavan jaan na hovee tayraa. naanak tis jan kay poojahu sad pairaa. ||8||17|| 

O‟ Nanak, with sincerity, always follow the advice of such a devotee of God and your cycle 
of birth and death will come to an end. ||8||17|| 

โอนานักดว้ยความจรงิใจปฏบิตัติามค าแนะน าของผูศ้รัทธาพระเจา้เสมอและวงจรการเกดิและก
ารตายของคณุจะสิน้สดุลง || 8 || 17 || 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਸਤਤ ੁਰਖੁ ਤਜਤਨ ਜਾਤਨਆ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

sat purakh jin jaani-aa satgur tis kaa naa-o. 
One who has realized the True Omnipresent God, is called the True Guru. 

ผูท้ีต่ระหนักถงึพระเจา้ทีแ่ทจ้รงิทกุหนทกุแหง่เรยีกวา่ปราชญท์ีแ่ทจ้รงิ 
 

ਤਤਸ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਸਖੁ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ 

tis kai sang sikh uDhrai naanak har gun gaa-o. ||1|| 

In the company of the True Guru, the disciple is saved from vices. Therefore O‟ Nanak, 
you should also sing God‟s praises in the company of such a True Guru. 

ใน บรษัิท ของปราชญท์ีแ่ทจ้รงิศษิยจ์ะรอดพน้จากความชัว่รา้ย ดงันัน้ 
โอนานักคณุควรรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ใน บรษัิท ของ True Guru 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕੀ ਕਰ ਰਤਤਾਲ ॥ 

satgur sikh kee karai partipaal. 
The True Guru cherishes His disciple. 

ปราชญท์ีแ่ทจ้รงิรักศษิยข์องพระองค ์
 

ਸਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥ 

sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal. 
The Guru is always merciful to His servant. 

ปราชญเ์มตตาบา่วของพระองคเ์สมอ 
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ਤਸਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਭਤਤ ਭਲੁ ਤਹਰ ॥ 

sikh kee gur durmat mal hirai. 
The Guru washes away the filth of impious thoughts from the disciple‟s mind, 

ปราชญล์า้งความสกปรกของความคดิทีไ่มด่อีอกไปจากใจของสาวก 
 

ਗੁਰ ਫਚਨੀ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਉਚਰ ॥ 

gur bachnee har naam uchrai. 
since following the advice of the Guru, the disciple recites God‟s Name. 

ตัง้แตป่ฏบิัตติามค าแนะน าของครุศุษิยจ์งึทอ่ง God‟s Name 
 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕ ਫੁੰ ਧਨ ਕਾਟ ॥ 

satgur sikh kay banDhan kaatai. 
The Guru liberates His devotee from the bonds of worldly desires. 

ปราชญป์ลดปลอ่ยสาวกของพระองคจ์ากพันธนาการแหง่ความปรารถนาทางโลก 
 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਤਫਕਾਰ ਤ ਹਾਟ ॥ 

gur kaa sikh bikaar tay haatai. 
The Sikh (disciple) of the Guru abstains from wicked deeds. 

ซกิข ์ )สาวก (ของครุลุะเวน้จากการกระท าทีช่ัว่รา้ ย 
 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਨਾਭ ਧਨੁ ਦਇ ॥ 

satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay. 
The True Guru gives His Sikh (disciple) the wealth of Naam. 

ปราชญท์ีแ่ทจ้รงิใหซ้กิข ์ )ศษิย์ (ทรัพยส์มบตัขิองนาอมั  
 

ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਵਡਬਾਗੀ ਹ ॥ 

gur kaa sikh vadbhaagee hay. 
The disciple of the Guru is very fortunate. 

สาวกครุโุชคดมีาก 
 

ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਲਤੁ ਸਵਾਰ ॥ 

satgur sikh kaa halat palat savaarai. 
The true Guru enhances a disciple‟s life both here and hereafter. 

ปราชญท์ีแ่ทจ้รงิชว่ยยกระดบัชวีติของศษิยท์ัง้ทีน่ีแ่ละตอ่จากนี้ 
 

ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ਸਭਾਰ ॥੧॥ 

naanak satgur sikh ka-o jee-a naal samaarai. ||1|| 

O‟ Nanak, the True Guru loves His disciple from the core of His heart. ||1|| 

โอนานักปรมาจารยท์ีแ่ทจ้รงิรักศษิยข์องเขาจากแกน่แทข้องหวัใจ || 1 || 
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ਗੁਰ ਕ ਤਗਰਤਹ ਸਵਕੁ ਜ ਰਹ ॥ 

gur kai garihi sayvak jo rahai. 
The devotee who lives by the Guru‟s door (always seeks Guru‟s advice), 

สาวกทีอ่าศยัอยูข่า้งประตคูรุ ุ )ขอค าแนะน าจากครุเุสมอ(  
 

ਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਭਨ ਭਤਹ ਸਹ ॥ 

gur kee aagi-aa man meh sahai. 
and obeys the Guru's Commands with all his heart, 

และปฏบิตัติามพระบัญชาของปราชญด์ว้ยสดุใจ 
 

ਆਸ ਕਉ ਕਤਰ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵ ॥ 

aapas ka-o kar kachh na janaavai. 
never displays pride in any way, 

ไมเ่คยแสดงความภาคภมูใิจในทางใด ๆ 
 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਸਦ ਤਧਆਵ ॥ 

har har naam ridai sad Dhi-aavai. 
always meditates on God‟s Name, 

มักจะใครค่รวญพระนามของพระเจา้ 
 

ਭਨੁ ਫਚ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਾਤਸ ॥ 

man baychai satgur kai paas. 
surrenders his mind to the True Guru, 

ยอมจ านนตอ่ปราชญท์ีแ่ทจ้รงิ 
 

ਤਤਸੁ ਸਵਕ ਕ ਕਾਰਜ ਰਾਤਸ ॥ 

tis sayvak kay kaaraj raas. 
that humble servant's affairs are resolved. 

กจิการของผูรั้บใชท้ีต่ า่ตอ้ยไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 
 

ਸਵਾ ਕਰਤ ਹਇ ਤਨਹਕਾਭੀ ॥ 

sayvaa karat ho-ay nihkaamee. 
One who performs selfless service without any thought of reward, 

ผูท้ีบ่ าเพ็ญประโยชนโ์ดยไมค่ดิอะไรตอบแทน 
 

ਤਤਸ ਕਉ ਹਤ ਰਾਤਤ ਸੁਆਭੀ ॥ 

tis ka-o hot paraapat su-aamee. 
shall acquire his Master God. 

จะไดรั้บปรมาจารยพ์ระเจา้ของเขา 



197 
 

ਅਨੀ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਆਤ ਕਰਇ ॥ 

apnee kirpaa jis aap karay-i. 
Upon whom God shows His grace. 

ผูท้ีพ่ระเจา้ส าแดงพระคณุของพระองค ์
 
 

ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਭਤਤ ਲਇ ॥੨॥                                                                                 

 nanak so sevak gur kee mat lay-ay. ||2||                                                                      

O‟ Nanak, only that devotee seeks the Guru‟s teachings. ||2||                                                              

O ‟Nanak ผูศ้รัทธาเทา่นัน้ทีแ่สวงหาค าสอนของครุ ุ|| 2 || 
 

ਫੀਸ ਤਫਸਵ ਗੁਰ ਕਾ ਭਨੁ ਭਾਨੈ ॥ 

bees bisvay gur kaa man maanai. 
The one who has convinced the Guru of his total devotion.                                                              

ผูท้ีเ่ชือ่มั่นตอ่ครุถุงึความทุม่เทอยา่งเต็มที ่
 

ਸ ਸਵਕੁ ਰਭਸੁਰ ਕੀ ਗਤਤ ਜਾਨੈ ॥                                                                                                   

so sayvak parmaysur kee gat jaanai.                                                                                  

that devotee gets to know the mystical state of the Transcendent God.                                                       

ผูศ้รัทธาไดรั้บรูถ้งึสถานะลกึลับของพระเจา้ผูอ้ยูเ่หนือธรรมชาต ิ
 
 

ਸ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਜਸੁ ਤਰਦ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

so satgur jis ridai har naa-o. 
The true Guru is the one, in whose heart is enshrined God‟s Name.                                               

ครุทุีแ่ทจ้รงิคอืหนึง่ในหวัใจทีป่ระดษิฐาน God‟s Name 

 

ਅਤਨਕ ਫਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਫਤਲ ਜਾਉ ॥ 

anik baar gur ka-o bal jaa-o. 
I dedicate myself to that Guru many times.                                                                    

ฉันอทุศิตัวเองใหก้บัครุคุนนัน้หลายครัง้ 
 

ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥ 

sarab niDhaan jee-a kaa daataa. 
The True Guru is the bestower of all treasures and spiritual life.                                                             

ปราชญท์ีแ่ทจ้รงิเป็นผูป้ระทานสมบตัแิละชวีติฝ่ายวญิญาณทัง้หมด 
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ਆਠ ਹਰ ਾਰਫਰਹਭ ਰੁੰ ਤਗ ਰਾਤਾ ॥ 

aath pahar paarbarahm rang raataa. 
At all times he remains imbued with the love of God.                                                               

เขายังคงตืน้ตนัในความรักของพระเจา้อยูต่ลอดเวลา 
 

ਫਰਹਭ ਭਤਹ ਜਨੁ ਜਨ ਭਤਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥ 

barahm meh jan jan meh paarbarahm. 
The True Guru is absorbed in the Supreme God and the supreme God dwells in his His 

devotees.                                                                                                         

ปราชญท์ีแ่ทจ้รงิถกูดดูซมึในพระเจา้สงูสดุและพระเจา้สงูสดุสถติอยูใ่นสาวกของเขา 
 

ਕਤਹ ਆਤ ਨਹੀ ਕਛੁ ਬਰਭੁ ॥ 

aykeh aap nahee kachh bharam. 
There is no doubt that God and the True Guru are one and the same.                                                    

ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่พระเจา้และปราชญท์ีแ่ทจ้รงิเป็นหนึง่เดยีวกนั 
 

ਸਹਸ ਤਸਆਨ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥ 

sahas si-aanap la-i-aa na jaa-ee-ai. 
Even by hundreds of clever wits we cannot meet a true Guru.                                                

แมจ้ะมปัีญญาทีช่าญฉลาดนับรอ้ยเราก็ไมส่ามารถพบกบัครุทุีแ่ทจ้รงิได ้
 

ਨਾਨਕ ਸਾ ਗੁਰੁ ਫਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥੩॥ 

naanak aisaa gur badbhaagee paa-ee-ai. ||3|| 

O‟ Nanak, it is only through good fortune that we meet such a Guru. ||3||                                 

O ‟Nanak เป็นเพยีงความโชคดเีทา่นัน้ทีเ่ราไดพ้บกบัครุเุชน่นี ้|| 3 || 
 

ਸਪਲ ਦਰਸਨੁ ਖਤ ੁਨੀਤ ॥ 

safal darsan paykhat puneet. 
Blessfull is the union with the True Guru; one gets sanctified upon accepting the Guru‟s 

teachings.                                                                                                                           

เป่ียมดว้ยพระพร คอืการรวมกลุม่กบั ครุทุีแ่ทจ้รงิ 
คนหนึง่จะไดรั้บการช าระใหบ้รสิทุธิเ์มือ่ยอมรับค าสอนของครุ ุ

 

ਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਤ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਤ ॥ 

parsat charan gat nirmal reet. 
Upon sincerely following the Guru‟s teachings, one‟s state of mind is elevated and the 

conduct in the journey of life becomes immaculate.                                                        

เมือ่ปฏบิตัติามค าสอนของครุอุยา่งจรงิใจสภาพจติใจของผูห้นึง่จะไดรั้บการยกระดบัขึน้และควา

มประพฤตใินการเดนิทางของชวีติจะไมม่ทีีต่ ิ
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ਬਟਤ ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਭ ਗੁਨ ਰਵ ॥ 

bhaytat sang raam gun ravay. 
Dwelling in the company of Guru, one joins in singing the praises of God,                                                  

ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่น บรษัิท ของครุคุนหนึง่รว่มรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ 

 

ਾਰਫਰਹਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵ ॥ 

paarbarahm kee dargeh gavay. 
and reaches the Court of the Supreme God.                                                                

และไปถงึศาลของพระเจา้สงูสดุ 
 

ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਫਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥                                                                                                                                           

sun kar bachan karan aaghaanay.                                                                                                                         
Listening to the Guru‟s teachings one's ears are satiated,                                                               

การฟังค าสอนของครุทุ าใหอ้ิม่เอม 
 

ਭਤਨ ਸੁੰਤਖੁ ਆਤਭ ਤੀਆਨੇ ॥ 

man santokh aatam patee-aanay. 
the mind is contented, and the soul is fulfilled.                                                         

จติใจมคีวามพงึพอใจและจติวญิญาณไดรั้บการเตมิเต็ม 
 

ੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖ੍੍ ਜਾ ਕਾ ਭੁੰ ਤਰ ॥ 

pooraa gur akh-ya-o jaa kaa mantar. 
Perfect is the Guru and eternally true are His teachings.                                                 

ความสมบรูณ์แบบคอืปราชญแ์ละค าสอนของพระองคเ์ป็นความจรงิชัว่นรัินดร ์
 

ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਤਦਰਸਤਟ ਖ ਹਇ ਸੁੰ ਤ ॥ 

amrit darisat paykhai ho-ay sant. 
Upon whom the Guru casts an ambrosial glance, that person becomes a saint. 

เมือ่ผูท้ีป่ราชญม์องไปรอบ ๆ บคุคลนัน้จะกลายเป็นนักบญุ 

 

ਗੁਣ ਤਫਅੁੰਤ ਕੀਭਤਤ ਨਹੀ ਾਇ ॥ 

gun bi-ant keemat nahee paa-ay. 
Infinite are the virtues of the true Guru and no one can estimate his worth.                     

ไมม่ทีีส่ ิน้สดุเป็นคณุธรรมของครุทุีแ่ทจ้รงิและไมม่ใีครสามารถประเมนิคณุคา่ของเขาได ้

 

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥੪॥ 

naanak jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. ||4|| 

O‟ Nanak, God unites that person with the Guru with whom He is pleased.                          

โอนานักพระเจา้รวมบคุคลนัน้เขา้กบัครุซุ ึง่พระองคท์รงพอใจ 
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ਤਜਹਫਾ ਕ ਉਸਤਤਤ ਅਨੇਕ ॥                                                                                            

 jihbaa ayk ustat anayk.                                                                                                                                        

A mortal has only one tongue, but countless are the praises of God,                                                         

มนุษยม์เีพยีงลิน้เดยีว แตก่ารสรรเสรญิพระเจา้นับไมถ่ว้น 
 

ਸਤਤ ੁਰਖ ੂਰਨ ਤਫਫਕ ॥                                                                                                                 

sat purakh pooran bibayk.                                                                                                  
who is eternal, perfect and insightful Being.                                                                                                    

ใครคอืสิง่มชีวีติทีเ่ป็นนรัินดรส์มบรูณ์แบบและชาญฉลาด 
 

ਕਾਹੂ ਫਲ ਨ ਹੁਚਤ ਰਾਨੀ ॥ 

kaahoo bol na pahuchat paraanee. 
Through no words, can a mortal describe the virtues of God,                                                           

มนุษยจ์ะบรรยายถงึคณุธรรมของพระเจา้โดยไมใ่ชค้ าพดูใด 
 

ਅਗਭ ਅਗਚਰ ਰਬ ਤਨਰਫਾਨੀ ॥                                                                                                          

agam agochar parabh nirbaanee.                                                                            
who is inaccessible, incomprehensible, and free of all desires. 

ผูท้ีไ่มส่ามารถเขา้ถงึไดเ้ขา้ใจยากและปราศจากความปรารถนาทัง้หมด 
 

ਤਨਰਾਹਾਰ ਤਨਰਵਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥ 

niraahaar nirvair sukh-daa-ee. 
He needs no sustenance, is without enmity and is peace giving,                                                                                                                      

เขาไมต่อ้งการปัจจัยยังชพีปราศจากศตัรแูละเป็นการใหส้นัตภิาพ 
 

ਤਾ ਕੀ ਕੀਭਤਤ ਤਕਨੈ ਨ ਾਈ ॥                                                                                                           

taa kee keemat kinai na paa-ee.                                                                                       
no one has been able to ascertain the worth of His virtues.                                                        

ไมม่ใีครสามารถยนืยันคณุคา่ของคณุธรรมของพระองคไ์ด ้
 

ਅਤਨਕ ਬਗਤ ਫੁੰਦਨ ਤਨਤ ਕਰਤਹ ॥ 

anik bhagat bandan nit karahi. 
Countless devotees daily bow in reverence to Him,                                                                  

ผูศ้รัทธานับไมถ่ว้นทกุวันนอ้มแสดงความเคารพตอ่พระองค ์
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ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਹਰਦ ਤਸਭਰਤਹ ॥                                                                                                       

charan kamal hirdai simrahi.                                                                                 
 and meditate on His Name with love and devotion.                                                                  

และร าพงึถงึพระนามของพระองคด์ว้ยความรักและความทุม่เท 
 

ਸਦ ਫਤਲਹਾਰੀ ਸਤਤਗੁਰ ਅਨੇ ॥                                                                                                        

sad balihaaree satgur apne.                                                                                                         

I dedicate myself to the true Guru forever,                                                                                    

ฉันอทุศิตัวเองใหก้บัครุทุีแ่ทจ้รงิตลอดไป 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਰਸਾਤਦ ਸਾ ਰਬੁ ਜਨੇ ॥੫॥ 

naanak jis parsaad aisaa parabh japnay. ||5|| 

O‟ Nanak, by whose grace I can lovingly meditate on God‟s Name. ||5|| 

โอนานักโดยพระคณุของฉันฉันสามารถใครค่รวญพระนามของพระเจา้ดว้ยความรัก || 5 || 
 

ਇਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥ 

ih har ras paavai jan ko-ay. 
Only a very rare person enjoys the essence of God's Name,                                                         

มเีพยีงคนทีห่ายากมากเทา่นัน้ทีม่คีวามสขุในแกน่แทข้องพระนามของพระเจา้ 
 

ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ੀਵ ਅਭਰੁ ਸ ਹਇ ॥ 

amrit peevai amar so ho-ay. 
by partaking the Nectar of Naam, he becomes immortal.                                                        

โดยการเขา้รว่มในน ้าทพิยแ์หง่นาอมั  เขากลายเป็นอมตะ 
 

ਉਸੁ ੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦ ਤਫਨਾਸ ॥ 

us purakh kaa naahee kaday binaas.                                                                   
That person never perishes (does not endure death again and again),                                                                                     

บคุคลนัน้ไมม่วีันพนิาศ (ไมท่นตอ่ความตายซ ้าแลว้ซ ้าเลา่) 
 

ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਰਗਟ ਗੁਨਤਾਸ ॥                                                                                                       

jaa kai man pargatay guntaas.                                                                                           
in whose mind manifests God, the Treasure of virtues.                                                              

ในจติใจทีแ่สดงออกถงึพระเจา้ขมุทรัพยแ์หง่คณุธรรม 
 

ਆਠ ਹਰ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਲਇ ॥ 

aath pahar har kaa naam lay-ay. 
At all times such a devotee meditates on God‟s Name,                                                 

ตลอดเวลาผูท้ีนั่บถอืศรัทธาเชน่นี้มักใครค่รวญพระนามของพระเจา้ 
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ਸਚੁ ਉਦਸੁ ਸਵਕ ਕਉ ਦਇ ॥ 

sach updays sayvak ka-o day-ay. 
and imparts the same true advice to his disciple as well.                                                                      

และใหค้ าแนะน าทีแ่ทจ้รงิเชน่เดยีวกนักบัศษิยข์องเขาเชน่กนั 
 

ਭਹ ਭਾਇਆ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਲੁ ॥ 

moh maa-i-aa kai sang na layp. 
He is not attached to Maya (worldly desires),                                                                

เขาไมย่ดึตดิกบัมายา (ความปรารถนาทางโลก) 

 

ਭਨ ਭਤਹ ਰਾਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੁ ॥ 

man meh raakhai har har ayk. 
and he always enshrines God in his mind.                                                                                  

และเขามักจะประดษิฐานพระเจา้ไวใ้นความคดิของเขา 
 

ਅੁੰਧਕਾਰ ਦੀਕ ਰਗਾਸ ॥ 

anDhkaar deepak pargaasay. 
The one whose darkness of ignorance has been replaced by the light of Naam,                                    

ผูท้ีค่วามมดืแหง่ความไมรู่ถ้กูแทนทีด่ว้ยแสงแหง่นาอมั 
 

ਨਾਨਕ ਬਰਭ ਭਹ ਦੁਖ ਤਹ ਤ ਨਾਸ ॥੬॥ 

naanak bharam moh dukh tah tay naasay. ||6|| 

O Nanak, his doubt, emotional attachment and sorrows flee away.                                   

โอนานักความสงสยัความผกูพันทางอารมณ์และความเศรา้ของเขาหนหีายไป 
 

ਤਤਤ ਭਾਤਹ ਠਾਤਢ ਵਰਤਾਈ ॥ 

tapat maahi thaadh vartaa-ee. 
Through the Guru‟s teachings, peace has prevailed even when living in the heat of vices,                                                                                                                      

ดว้ยค าสอนของครุสุนัตสิขุมชียัแมจ้ะอยูท่า่มกลางความเลวรา้ย 
 

ਅਨਦੁ ਬਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਬਾਈ ॥ 

anad bha-i-aa dukh naathay bhaa-ee. 
and, O‟ my brother, a state of bliss has prevailed and all woes have vanished.                                   

และโอพีช่ายของฉันสภาวะแหง่ความสขุไดม้ชียัและความทกุขย์ากทัง้หมดไดห้ายไป 

 

ਜਨਭ ਭਰਨ ਕ ਤਭਟ ਅੁੰ ਦਸ ॥                                                                                                                                                         

janam maran kay mitay andaysay.                                                                          
The fear of birth and death is dispelled,                                                                                                                   

ความกลัวการเกดิและความตายถกูขจัดไป 
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ਸਾਧੂ ਕ ੂਰਨ ਉਦਸ ॥                                                                                                                                                        

saaDhoo kay pooran updaysay.                                                                                             
through the perfect teachings of the Guru.                                                                                                                 

ผา่นค าสอนทีส่มบรูณ์แบบของครุุ 
 

ਬਉ ਚੂਕਾ ਤਨਰਬਉ ਹਇ ਫਸ ॥ 

bha-o chookaa nirbha-o ho-ay basay. 
All fear is lifted, and now we dwell in fearlessness,                                                       

ความกลัวทัง้หมดถกูยกขึน้และตอนนีเ้ราอยูใ่นความกลัว 
 

ਸਗਲ ਤਫਆਤਧ ਭਨ ਤ ਖ ਨਸ ॥ 

sagal bi-aaDh man tay khai nasay. 
and all the maladies are destroyed and dispelled from the mind.                                                                             

และความทกุขย์ากทัง้หมดจะถกูท าลายและถกูขจัดออกไปจากจติใจ 
 

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਤਤਨ ਤਕਰਾ ਧਾਰੀ ॥ 

jis kaa saa tin kirpaa Dhaaree. 
The Guru to whom we surrendered has shown mercy;                                                      

ปราชญผ์ูซ้ ึง่เรายอมจ านนไดแ้สดงความเมตตา 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਤ ਨਾਭੁ ਭੁਰਾਰੀ ॥ 

saaDhsang jap naam muraaree. 
by meditating on God‟s Name in the holy congregation,                                                 

โดยการร าพงึถงึพระนามของพระเจา้ในทีป่ระชมุศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਤਥਤਤ ਾਈ ਚੂਕ ਬਰਭ ਗਵਨ ॥ 

thit paa-ee chookay bharam gavan. 
we have attained Spiritual stability and our doubts and wanderings have ended.                                                                                                                              

เราบรรลคุวามมั่นคงทางวญิญาณและความสงสยัและความหลงทางของเราก็ส ิน้สดุลง 

 

ਸੁਤਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸਰਵਨ ॥੭॥ 

sun naanak har har jas sarvan. ||7||                                                                              

O‟ Nanak, this has happened by listening to God‟s praises with our ears.                                      

โอนานักสิง่นีเ้กดิขึน้จากการฟังค าสรรเสรญิของพระเจา้ดว้ยหขูองเรา 
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ਤਨਰਗੁਨੁ ਆਤ ਸਰਗੁਨੁ ਬੀ ਹੀ ॥ 

nirgun aap sargun bhee ohee. 
He Himself is intangible (unaffected by Maya); and He Himself is tangible (in the form of 

His Creation).                                                                                  

ตวัเขาเองนัน้ไมม่ตีวัตน (ไมไ่ดรั้บผลกระทบจากมายา); และพระองคเ์องเป็นสิง่ทีจั่บตอ้งได ้
(ในรปูแบบของการสรา้งของพระองค)์ 

 

ਕਲਾ ਧਾਤਰ ਤਜਤਨ ਸਗਲੀ ਭਹੀ ॥ 

kalaa Dhaar jin saglee mohee. 
He has fascinated the entire universe by manifesting His power.                                           

เขาท าใหท้ัง้จักรวาลหลงใหลโดยการส าแดงฤทธิเ์ดชของพระองค ์
 

ਅਨੇ ਚਤਰਤ ਰਤਬ ਆਤ ਫਨਾ ॥ 

apnay charit parabh aap banaa-ay. 
He Himself has created His wonders.                                                                                 

พระองคเ์องไดส้รา้งสิง่มหศัจรรยข์องพระองค ์
 

ਅੁਨੀ ਕੀਭਤਤ ਆ ਾ ॥ 

apunee keemat aapay paa-ay. 
He Himself ascertains His worth.                                                                       

พระองคเ์องยนืยันคณุคา่ของพระองค ์
 

ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥ 

har bin doojaa naahee ko-ay. 
Besides God there is no one else like Him.                                                                       

นอกจากพระเจา้แลว้ไมม่ใีครเหมอืนพระองคอ์กี 
 

ਸਰਫ ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥ 

sarab nirantar ayko so-ay. 
He is the only One, permeating all.                                                                                

เขาเป็นเพยีงคนเดยีวทีซ่มึผา่นทัง้หมด 
 

ਤਤ ਤਤ ਰਤਵਆ ਰੂ ਰੁੰਗ ॥ 

ot pot ravi-aa roop rang. 
Through and through, He pervades in all forms and colors.                              

พระองคท์รงแผไ่พศาลในทกุรปูแบบและทกุส ี
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ਬ ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰਗ ॥ 

bha-ay pargaas saaDh kai sang.                                                                                                                                     
This enlightenment is revealed in the company of the Guru.                                                                                                                    

การตรัสรูน้ี้เปิดเผยใน บรษัิท ของครุ ุ
 

ਰਤਚ ਰਚਨਾ ਅਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ 

rach rachnaa apnee kal Dhaaree. 
Having created the creation, He has infused His might into it.                                                

หลังจากสรา้งสิง่สรา้งขึน้พระองคไ์ดใ้สพ่ลังของพระองคเ์ขา้ไปในนัน้ 
 

ਅਤਨਕ ਫਾਰ ਨਾਨਕ ਫਤਲਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥ 

anik baar naanak balihaaree. ||8||18|| 

O‟ Nanak, I dedicate my life to Him innumerable times.                                               

โอนานักฉันอทุศิชวีติเพือ่พระองคนั์บครัง้ไม ่
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲ ਤਫਨੁ ਬਜਨ ਤਫਤਖਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥ 

saath na chaalai bin bhajan bikhi-aa saglee chhaar.                                           
Except worship of God, nothing accompanies a person. All the worldly wealth   becomes 

as worthless as ashes after death. 

ยกเวน้การนมัสการพระเจา้ไมม่สี ิง่ใดมาพรอ้มกบับคุคล 
ทรัพยส์มบตัทิางโลกทัง้หมดจะไรค้า่ราวกบัขีเ้ถา้หลังความตาย 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਕਭਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥ 

har har naam kamaavanaa naanak ih Dhan saar. ||1|| 

O‟ Nanak, the meditation on God‟s Name with devotion is earning the most sublime 
wealth, the wealth that accompanies the mortal after death.                                                                           

โอนานักการท าสมาธใินนามของพระเจา้ดว้ยความทุ่มเทคอืการไดรั้บความมั่งคัง่ทีป่ระเสรฐิทีสุ่
ดความมั่งคัง่ทีม่าพรอ้มกบัมนุษยห์ลังความตาย 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
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ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਤਭਤਲ ਕਰਹੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

sant janaa mil karahu beechaar. 
Contemplate on God‟s virtues in the company of the Saints.                                                                  

พจิารณาถงึคณุธรรมของพระเจา้ใน บรษัิท ของวสิทุธชิน 
 

ਕੁ ਤਸਭਤਰ ਨਾਭ ਆਧਾਰੁ ॥                                                                                                                                                                    

ayk simar naam aaDhaar.                                                                                             
Meditate on God with loving devotion and make Naam your support.                                               

ร าพงึถงึพระเจา้ดว้ยความรักความศรัทธาและใหก้ารสนับสนุนแกค่ณุ 
 

ਅਵਤਰ ਉਾਵ ਸਤਬ ਭੀਤ ਤਫਸਾਰਹੁ ॥ 

avar upaav sabh meet bisaarahu. 
O‟ my friend, forget all other efforts,                                                                               

โอเพือ่นของฉันลมืความพยายามอืน่ ๆ ทัง้หมด 
 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਰਦ ਭਤਹ ਉਤਰ ਧਾਰਹੁ ॥ 

charan kamal rid meh ur Dhaarahu. 
and enshrine God‟s virtues within your heart.                                                                

และประดษิฐานคณุธรรมของพระเจา้ไวใ้นใจคณุ 
 

ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ ਰਬੁ ਸਭਰਥੁ ॥ 

karan kaaran so parabh samrath. 
That God is capable of doing and getting everything done.                                                 

พระเจา้นัน้สามารถท าและท าทกุสิง่ใหล้ลุว่ง 
 

ਤਦਰੜੁ ਕਤਰ ਗਹਹੁ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ਵਥੁ ॥ 

darirh kar gahhu naam har vath. 
Therefore, firmly grasp the wealth of God‟s Name.                                                        

ดงันัน้จงเขา้ใจความมั่งคัง่ของ พระนามพระเจา้ 
 

ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੁੰ ਚਹੁ ਹਵਹੁ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

ih Dhan sanchahu hovhu bhagvant. 
Gather this wealth of Naam, and become very fortunate.                                                     

รวบรวมความมั่งคัง่ของ Naam และโชคดมีาก 
 

ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਭੁੰਤ ॥ 

sant janaa kaa nirmal mant. 
This is the immaculate teaching of the Saintly people.                                                     

นีค่อืค าสอนทีไ่มม่ทีีต่ขิองคนทีศ่ักดิส์ทิธิ ์
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ਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

ayk aas raakho man maahi. 
Keep faith in the One God in your mind.                                                                     

รักษาความเชือ่ในพระเจา้องคเ์ดยีวไวใ้นใจ 
 

ਸਰਫ ਰਗ ਨਾਨਕ ਤਭਤਟ ਜਾਤਹ ॥੧॥ 

sarab rog naanak mit jaahi. ||1|| 

O‟ Nanak, this way, all your maladies shall be dispelled.                                                         

โอนานักดว้ยวธินีีค้วามทกุขท์รมานทัง้หมดของคณุจะถกูปัดเป่า 
 

ਤਜਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਉਤਠ ਧਾਵਤਹ ॥ 

jis Dhan ka-o chaar kunt uth Dhaaveh. 
The wealth which you chase after in all directions,                                                             

ความมั่งคัง่ทีค่ณุไลต่ามไปทกุทศิทาง 
 

ਸ ਧਨੁ ਹਤਰ ਸਵਾ ਤ ਾਵਤਹ ॥ 

so Dhan har sayvaa tay paavahi. 
you shall obtain that wealth by lovingly meditating on God.                                                   

คณุจะไดรั้บความมั่งคัง่นัน้โดยการใครค่รวญถงึพระเจา้ดว้ยความรัก 
 

ਤਜਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਤਨਤ ਫਾਛਤਹ ਭੀਤ ॥ 

jis sukh ka-o nit baachheh meet. 
O‟ friend, the peace you always yearn for,                                                                       

โอเพือ่นความสงบทีค่ณุโหยหามาตลอด 
 

ਸ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੁੰ ਤਗ ਰੀਤਤ ॥ 

so sukh saaDhoo sang pareet. 
that peace comes by loving God in the Holy congregation.                                                

สนัตสิขุนัน้มาจากการรักพระเจา้ในทีป่ระชมุศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਤਜਸੁ ਸਬਾ ਕਉ ਕਰਤਹ ਬਲੀ ਕਰਨੀ ॥ 

jis sobhaa ka-o karahi bhalee karnee. 
The glory, for which you perform good deeds,                                                    

รัศมภีาพทีค่ณุประกอบคณุงามความด ี
 

ਸਾ ਸਬਾ ਬਜੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥ 

saa sobhaa bhaj har kee sarnee. 
you shall obtain that glory by seeking God's refuge.                                                      

คณุจะไดรั้บรัศมภีาพนัน้โดยการแสวงหาทีห่ลบภัยของพระเจา้ 
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ਅਤਨਕ ਉਾਵੀ ਰਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥ 

anik upaavee rog na jaa-ay. 
All sorts of remedies have not cured the disease of ego,                                                

การเยยีวยาทกุประเภทไมส่ามารถรักษาโรคอตัตาได ้
 

ਰਗੁ ਤਭਟ ਹਤਰ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥ 

rog mitai har avkhaDh laa-ay. 
that disease is cured by partaking the medicine of God's Name.                                   

โรคนัน้หายไดด้ว้ยการรับประทานยาชือ่ของพระเจา้ 
 

ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਭਤਹ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

sarab niDhaan meh har naam niDhaan. 
Of all treasures, God's Name is the supreme treasure.                                                    

ในบรรดาสมบตัทิัง้หมดพระนามของพระเจา้เป็นสมบตัสิงูสดุ 
 

ਜਤ ਨਾਨਕ ਦਰਗਤਹ ਰਵਾਨੁ ॥੨॥ 

jap naanak dargahi parvaan. ||2|| 
O‟ Nanak, meditate on His Name and you will be approved in God‟s court.                                 

โอนานักร าพงึถงึพระนามของพระองคแ์ลว้คณุจะไดรั้บการอนุมัตใินศาลของพระเจา้ 
 

ਭਨੁ ਰਫਧਹੁ ਹਤਰ ਕ ਨਾਇ ॥ 

man parboDhahu har kai naa-ay. 
Enlighten your mind with the Name of God.                                                                 

สอนใจของคณุดว้ยพระนามของพระเจา้ 
 

ਦਹ ਤਦਤਸ ਧਾਵਤ ਆਵ ਠਾਇ ॥ 

dah dis Dhaavat aavai thaa-ay. 
This way the mind, which keeps running in different directions, is stabilized.              

วธินีีท้ าใหจ้ติใจทีว่ ิง่ไปในทศิทางตา่งๆมคีวามเสถยีร 
 

ਤਾ ਕਉ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ਕਇ ॥ 

taa ka-o bighan na laagai ko-ay. 
No obstacle stands in the way of one,                                                                           

ไมม่อีปุสรรคใดขวางทางหนึง่ 
 

ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਫਸ ਹਤਰ ਸਇ ॥ 

jaa kai ridai basai har so-ay. 
in whose heart dwells that God.                                                                                                  

ในหวัใจของผูท้ีอ่าศัยอยูใ่นพระเจา้นัน้ 
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ਕਤਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥ 

kal taatee thaaNdhaa har naa-o. 
In this dark age of evil (Kalyug), Meditation on God‟s Name provides soothing comfort to 

mortals suffering in the intense heat if vices.                                                                         

ในยคุมดืแหง่ความชัว่รา้ยนี ้(คาลยัก) 
การท าสมาธใินนามของพระเจา้จะชว่ยปลอบประโลมมนุษยท์ีต่อ้งทนทกุขท์รมานทา่มกลางคว

ามรอ้นระอหุากความชัว่รา้ย 
 

ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਾਉ ॥                                                                                                                                             

simar simar sadaa sukh paa-o.                                                                                   
Always lovingly meditate on God and receive everlasting peace.                                        

ใครค่รวญพระเจา้ดว้ยความรักเสมอและไดรั้บสนัตสิขุนรัินดร ์
 

ਬਉ ਤਫਨਸ ੂਰਨ ਹਇ ਆਸ ॥ 

bha-o binsai pooran ho-ay aas. 
By meditating on His Name, fear is dispelled and desires are fulfilled.                                    

โดยการใครค่รวญพระนามของพระองคค์วามกลัวจะถกูขจัดออกไปและความปรารถนาจะส าเร็จ 
 

ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਆਤਭ ਰਗਾਸ ॥ 

bhagat bhaa-ay aatam pargaas. 
Through the loving devotion of God, the soul is enlightened.                                               

ดว้ยการอทุศิตนดว้ยความรักของพระเจา้จติวญิญาณจงึไดรั้บการรูแ้จง้ 
 

ਤਤਤੁ ਘਤਰ ਜਾਇ ਫਸ ਅਤਫਨਾਸੀ ॥ 

tit ghar jaa-ay basai abhinaasee. 
Eternal God comes to dwell in the heart of the one who meditates on Naam.                           

พระเจา้นรัินดรม์าสถติอยูใ่นหวัใจของผูท้ีค่ดิร าพงึถงึนาอมั 
 

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਭ ਪਾਸੀ ॥੩॥ 

kaho naanak kaatee jam faasee. ||3|| 

Nanak says, this way the noose of the demon of death is snapped and one gets rid of the 
cycles of birth and death.                                                                                                           

กลา่ววา่วธินีีจ้ะท าใหบ้ว่งของปีศาจแหง่ความตายถกูหกัออกและจะก าจัดวงจรแหง่การเกดิและ
การตาย 

 

ਤਤੁ ਫੀਚਾਰੁ ਕਹ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥ 

tat beechaar kahai jan saachaa. 
One who contemplates on the virtues of God, is said to be the true human being.                  

ผูท้ีใ่ครค่รวญถงึคณุธรรมของพระเจา้กลา่วกนัวา่เป็นมนุษยท์ีแ่ทจ้รงิ 
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ਜਨਤਭ ਭਰ ਸ ਕਾਚ ਕਾਚਾ ॥ 

janam marai so kaacho kaachaa. 
But one who is born just to die and does not meditate on God is spirituall immature. 

แตค่นทีเ่กดิมาเพือ่ตายและไมไ่ดใ้ครค่รวญถงึพระเจา้นัน้ยังไมบ่รรลนุติภิาวะ 
 

ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਤਭਟ ਰਬ ਸਵ ॥                                                                                                           

aavaa gavan mitai prabh sayv..                                                                                 
The cycle of birth and death ends by lovingly meditating on God,                                                     

วัฏจักรของการเกดิและการตายสิน้สดุลงโดยการใครค่รวญถงึพระเจา้ดว้ยความรัก 
 

ਆੁ ਤਤਆਤਗ ਸਰਤਨ ਗੁਰਦਵ ॥                                                                                                     

aap ti-aag saran gurdev                                                                                                     
by renouncing self-conceit and seeking the refuge of the Guru.                                                                                   

โดยการละทิง้ความอวดดแีละแสวงหาทีพ่ึง่ของปราชญ ์
 

ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਭ ਕਾ ਹਇ ਉਧਾਰੁ ॥ 

i-o ratan janam kaa ho-ay uDhaar. 
This way, the precious human life is saved.                                                                  

วธินีีจ้ะชว่ยชวีติมนุษยอ์นัมคีา่ 
 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਭਤਰ ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥ 

har har simar paraan aaDhaar. 
therefore, lovingly remember God, who is the support of life.                                             

ดงันัน้ขอใหร้ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักผูท้รงเป็นผูค้ ้าจนุชวีติ 
 

ਅਤਨਕ ਉਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰ ॥                                                                                                        

anik upaav na chhootanhaaray.                                                                                                  
One cannot escape from the rounds of birth and death by trying countless ways,                                                                                                  

ไมม่ใีครสามารถรอดพน้จากการเวยีนวา่ยตายเกดิไดด้ว้ยการพยายามหาหนทางมากมาย 
 

 

ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤ ਫਦ ਫੀਚਾਰ ॥                                                                                                      

simrit saasat bayd beechaaray.                                                                              
or by studying the Smritis, the Shastras and the Vedas.                                           

หรอืโดยการศกึษา Smritis, Shastras และ Vedas 
 

ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਹੁ ਭਨੁ ਲਾਇ ॥ 

har kee bhagat karahu man laa-ay. 
Therefore, worship God with steady devotion.                                                                      

ดงันัน้จงนมัสการพระเจา้ดว้ยความจงรักภักดอียา่งมั่นคง 
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ਭਤਨ ਫੁੰਛਤ ਨਾਨਕ ਪਲ ਾਇ ॥੪॥ 

man banchhat naanak fal paa-ay. ||4|| 

O‟ Nanak, whoever lovingly worships God will have his mind‟s wishes fulfilled.                             

โอนานักใครก็ตามทีน่มัสการพระเจา้ดว้ยความรักจะสมหวังในความคดิของเขา 
 

ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਚਾਲਤਸ ਤਰ ਧਨਾ ॥ 

sang na chaalas tayrai Dhanaa. 
This worldly wealth shall not go with you;                                                                                       

ความมั่งคัง่ทางโลกนีจ้ะไมต่ดิตัวคณุไป 
 

ਤੂੁੰ  ਤਕਆ ਲਟਾਵਤਹ ਭੂਰਖ ਭਨਾ ॥                                                                                                

tooN ki-aa laptaavahi moorakh manaa.                                                                                     
O‟ my foolish mind, why do you cling to it?                                                                                                                         

โอจ้ติใจทีโ่งเ่ขลาของฉันท าไมคณุยดึตดิกบัมัน? 
 

ਸੁਤ ਭੀਤ ਕੁਟੁੰ ਫ ਅਰੁ ਫਤਨਤਾ ॥ 

sut meet kutamb ar banitaa. 
Children, friends, family and spouse,                                                                               

ลกู เพือ่น ครอบครัวและคูส่มรส 
 

ਇਨ ਤ ਕਹਹੁ ਤੁਭ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥ 

in tay kahhu tum kavan sanaathaa. 
which one of these shall be your savior in the end?                                                            

คนไหนทีจ่ะเป็นผูช้ว่ยชวีติของคณุในทีส่ดุ? 
 

ਰਾਜ ਰੁੰਗ ਭਾਇਆ ਤਫਸਥਾਰ ॥                                                                                                                                                     

raaj rang maa-i-aa bisthaar.                                                                                  
Power, pleasure and the vast expanse of Maya (worldly wealth),                                                                                                                                                                 
พลัง ความสขุและความกวา้งใหญข่องมายา (ความมั่งคัง่ทางโลก 

 

ਇਨ ਤ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥                                                                                                                                                      

in tay kahhu kavan chhutkaar.                                                                                            
tell me who has ever escaped from these.                                                                          

บอกฉันทวีา่ใครเคยหนจีากสิง่เหลา่นี ้
 

ਅਸੁ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥ 

as hastee rath asvaaree. 
The riding of horses, elephants, chariots (expansive vehicles of Past),                                                                                     

การขีม่า้ชา้งรถรบ (ยานพาหนะทีก่วา้งขวางในอดตี) 
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ਝੂਠਾ ਡੁੰ ਪੁ ਝੂਠੁ ਾਸਾਰੀ ॥ 

jhoothaa damf jhooth paasaaree. 
is all false splendor and so is the one who displays it all.                                                       

ลว้นเป็นความงดงามทีผ่ดิพลาดและผูท้ีแ่สดงมันทัง้หมดก็เชน่กนั 
 

ਤਜਤਨ ਦੀ ਤਤਸੁ ਫੁਝ ਨ ਤਫਗਾਨਾ ॥ 

jin dee-ay tis bujhai na bigaanaa. 
The ignorant mortal does not acknowledge God who has given these gifts,                                                                                                   

มนุษยท์ีโ่งเ่ขลาไมย่อมรับพระเจา้ผูท้รงประทานของประทานเหลา่นี้ 
 

ਨਾਭੁ ਤਫਸਾਤਰ ਨਾਨਕ ਛੁਤਾਨਾ ॥੫॥                                                                                    

 naam bisaar naanak pachhutaanaa. ||5||                                                                             
and, O‟ Nanak by forsaking God‟s Name, he grieves in the end. ||5||                                                    

และ โอนานักจากการละทิง้ God‟s Name เขาก็เสยีใจในทีส่ดุ || 5 || 
 

ਗੁਰ ਕੀ ਭਤਤ ਤੂੁੰ  ਲ ਤਹ ਇਆਨੇ ॥ 

gur kee mat tooN layhi i-aanay. 
O the ignorant, follow the Guru's teachings,                                                                     

โอคนเขลาปฏบิตัติามค าสอนของครุุ 
 

ਬਗਤਤ ਤਫਨਾ ਫਹੁ ਡੂਫ ਤਸਆਨੇ ॥ 

bhagat binaa baho doobay si-aanay. 
Without the devotional worship of God, even the extremely wise have drowned in the 

world-ocean of vices.                                                                                                        

หากปราศจากการสกัการะบชูาพระเจา้แมแ้ตค่นทีม่ปัีญญาอยา่งยิง่ก็จมอยูใ่นมหาสมทุรแหง่คว
ามชัว่รา้ยของโลก 

 

ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਹੁ ਭਨ ਭੀਤ ॥ 

har kee bhagat karahu man meet. 
O‟ my friendly mind, worship God with love and devotion,                                                    

โอจ้ติใจทีเ่ป็นมติรของฉันนมัสการพระเจา้ดว้ยความรักและความจงรักภักด ี
 

ਤਨਰਭਲ ਹਇ ਤੁਭ੍ਹਾਰ ਚੀਤ ॥ 

nirmal ho-ay tumHaaro cheet. 
your consciousness shall become pure.                                                                               

สตขิองคณุจะบรสิทุธิ ์
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ਚਰਨ ਕਭਲ ਰਾਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

charan kamal raakho man maahi. 
Enshrine God‟s Name in Your mind;                                                                         

ประดษิฐานพระนามของพระเจา้ไวใ้นจติใจของคณุ 
 

ਜਨਭ ਜਨਭ ਕ ਤਕਲਤਫਖ ਜਾਤਹ ॥ 

janam janam kay kilbikh jaahi. 
and the sins of countless lives shall be destroyed.                                                                

และบาปของชวีตินับไมถ่ว้นจะถกูท าลาย 
 

ਆਤ ਜਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਭੁ ਜਾਵਹੁ ॥ 

aap japahu avraa naam japaavhu. 
Meditate on God‟s Name and inspire others to meditate as well.                                        

น่ังสมาธติามชือ่ของพระเจา้และสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้อ้ ืน่ท าสมาธเิชน่กนั 
 

ਸੁਨਤ ਕਹਤ ਰਹਤ ਗਤਤ ਾਵਹੁ ॥ 

sunat kahat rahat gat paavhu. 
Higher spiritual state is achieved by listening and  

uttering Naam and by living a righteous life.                                                                                                              

สภาวะทางวญิญาณทีส่งูขึน้สามารถท าไดโ้ดยการฟังและการเปลง่ 
เสยีงนาอมัและโดยการด าเนนิชวีติทีช่อบธรรม 

 

ਸਾਰ ਬੂਤ ਸਤਤ ਹਤਰ ਕ ਨਾਉ ॥ 

saar bhoot sat har ko naa-o.                                                                                                                                 
God‟s Name is the essence of all things, and everlasting.                                                        

ชือ่ของพระเจา้คอืแกน่แทข้องทกุสิง่และเป็นนรัินดร ์
 

ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੬॥ 

sahj subhaa-ay naanak gun gaa-o. ||6|| 

O‟ Nanak, keep singing praises of God in a state of peace and poise. ||6||                             
โอนานักจงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ดว้ยความสงบและสขุมุ || 6 || 

 

ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤਰੀ ਉਤਰਤਸ ਭਲੁ ॥ 

gun gaavat tayree utras mail. 
By singing of His virtues, your filth of vices shall be washed off,                                                          

ดว้ยการรอ้งเพลงถงึคณุธรรมของพระองคค์วามสกปรกแหง่ความชัว่รา้ยของคณุจะถกูชะลา้งออ
กไป 
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ਤਫਨਤਸ ਜਾਇ ਹਉਭ ਤਫਖੁ ਪਲੁ ॥ 

binas jaa-ay ha-umai bikh fail. 
and the all-consuming poison of ego will be eradicated.                                                           

และพษิของอตัตาจะถกูก าจัดใหห้มดไป 
 

ਹਤਹ ਅਤਚੁੰਤੁ ਫਸ ਸੁਖ ਨਾਤਲ ॥                                                                                                                                                      

hohi achint basai sukh naal.                                                                                                                                     
You shall become worry free and you shall live in peace.                                                       

คณุจะไรก้งัวลและคณุจะอยูอ่ยา่งสงบสขุ 
 

ਸਾਤਸ ਗਰਾਤਸ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸਭਾਤਲ ॥ 

saas garaas har naam samaal. 
Meditate on God‟s Name with each and every breath.                                                       

ร าพงึถงึพระนามของพระเจา้ทกุลมหายใจ 
 

ਛਾਤਡ ਤਸਆਨ ਸਗਲੀ ਭਨਾ ॥ 

chhaad si-aanap saglee manaa. 
O‟ my mind, renounce all your cleverness,                                                                      

โอจติใจของฉันละทิง้ความฉลาดทัง้หมดของคณุ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਵਤਹ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥ 

saaDhsang paavahi sach Dhanaa.                                                                                                                                      
you shall receive the everlasting wealth of Naam in the holy congregation.                                                                                                                  

เจา้จะไดรั้บความมั่งคัง่ตลอดกาลของนาอมัในชมุนุมศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਹਤਰ ੂੁੰ ਜੀ ਸੁੰ ਤਚ ਕਰਹੁ ਤਫਉਹਾਰੁ ॥ 

har poonjee sanch karahu bi-uhaar. 
Amass the wealth of God‟s Name and engage in this true deed.                        

รวบรวมความมั่งคัง่ของชือ่ของพระเจา้และมสีว่นรว่มในการกระท าทีแ่ทจ้รงินี ้
 

ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਦਰਗਹ ਜਕਾਰੁ ॥ 

eehaa sukh dargeh jaikaar. 
You shall obtain peace here and honor in God‟s court.                                                

คณุจะไดรั้บความสงบทีน่ีแ่ละใหเ้กยีรตใินศาลของพระเจา้ 
 

ਸਰਫ ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਦਖੁ ॥ 

sarab nirantar ayko daykh. 
Behold the One permeating in all;                                                                                         

ดเูถดิผูท้ีซ่มึเขา้มาทัง้หมด 
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕ ਭਸਤਤਕ ਲਖੁ ॥੭॥ 

kaho naanak jaa kai mastak laykh. ||7|| 

Nanak says, the one who is predestined receives this blessing.||7||                                              

นานักกลา่ววา่ผูท้ีถ่กูก าหนดไวก้อ่นจะไดรั้บพรนี ้|| 7 || 
 

ਕ ਜਤ ਕ ਸਾਲਾਤਹ ॥ 

ayko jap ayko saalaahi. 
Meditate only on the One and praise only that One.                                                           

ใครค่รวญเฉพาะผูห้นึง่และสรรเสรญิพระองคนั์น้เทา่นัน้ 
 

ਕੁ ਤਸਭਤਰ ਕ ਭਨ ਆਤਹ ॥ 

ayk simar ayko man aahi. 
Remember the One, and yearn for the One in your mind.                                                  

จดจ าหนึง่และโหยหาหนึง่ในใจของคณุ 
 

ਕਸ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੁੰ ਤ ॥ 

aykas kay gun gaa-o anant. 
Sing the endless Glorious Praises of the One.                                                                        

รอ้งเพลงสรรเสรญิอนัรุง่โรจนอ์นัไมม่ทีีส่ ิน้สดุของผูเ้ดยีว 
 

ਭਤਨ ਤਤਨ ਜਾਤ ਕ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

man tan jaap ayk bhagvant. 
With mind and body, meditate on the One God.                                                                                 

ดว้ยจติใจและรา่งกายจงใครค่รวญถงึพระเจา้องคเ์ดยีว 
 

ਕ ਕੁ ਕੁ ਹਤਰ ਆਤ ॥ 

ayko ayk ayk har aap. 
The One God Himself is the One and Only One.                                                                      

พระเจา้องคเ์ดยีวคอืองคเ์ดยีว 
 

ੂਰਨ ੂਤਰ ਰਤਹ ਰਬੁ ਤਫਆਤ ॥ 

pooran poor rahi-o parabh bi-aap. 
The perfect God is pervading in all.                                                                          

พระเจา้ทีส่มบรูณ์แบบก าลังแผซ่า่นไปทั่ว 
 

ਅਤਨਕ ਤਫਸਥਾਰ ਕ ਤ ਬ ॥ 

anik bisthaar ayk tay bha-ay. 
The many expanses of the creation have all come from the One.                                        

การสรา้งทีข่ยายออกไปมากมายลว้นมาจากหนึง่เดยีว 
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ਕੁ ਅਰਾਤਧ ਰਾਛਤ ਗ ॥ 

ayk araaDh paraachhat ga-ay. 
Meditating on the One with loving devotion, all sins are removed.                                                                          

การใครค่รวญผูห้นึง่ดว้ยความรักความภักดบีาปทัง้หมดจะถกูลบออก 
 

ਭਨ ਤਨ ਅੁੰਤਤਰ ਕੁ ਰਬੁ ਰਾਤਾ ॥ 

man tan antar ayk parabh raataa. 
The one whose mind and body is imbued with the love of One (God).                                   

ผูท้ีจ่ติใจและรา่งกายตืน้ตนัไปดว้ยความรักขององค ์(พระเจา้) 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਾ ॥੮॥੧੯॥ 

gur parsaad naanak ik jaataa. ||8||19|| 

O‟ Nanak, by the Guru‟s grace, he has realized the One.                                              

โอนานักโดยพระคณุของครุเุขาไดต้ระหนักถงึผูห้นึง่ 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਤਪਰਤ ਤਪਰਤ ਰਬ ਆਇਆ ਤਰਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ 

firat firat parabh aa-i-aa pari-aa ta-o sarnaa-ay. 
O‟ God, after wandering through countless incarnations, I have come to seek Your refuge.                                                                                                                   

ขา้ แตพ่ระเจา้หลังจากทีห่ลงไปในชาตติา่งๆนับไมถ่ว้นขา้ไดม้าเพือ่ขอทีห่ลบภัยของพระองค ์
 

ਨਾਨਕ ਕੀ ਰਬ ਫਨਤੀ ਅਨੀ ਬਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ 

naanak kee parabh bayntee apnee bhagtee laa-ay. ||1|| 

O‟ God, It is the humble prayer of Nanak, please bless me with Your worship.                                                                                                                             

ขา้ 
แตพ่ระเจา้เป็นค าอธษิฐานอนัออ่นนอ้มถอ่มตนของนานักโปรดอวยพรขา้ดว้ยการนมัสการของพ

ระองค ์
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
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ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚ ਰਬ ਦਾਨੁ ॥ 

jaachak jan jaachai parabh daan. 
O‟ God, this humble devotee begs for the gift of Naam from You,                                                 

ขา้ แตพ่ระเจา้สาวกผูต้ า่ตอ้ยผูน้ีข้อของขวัญจากนาอมัจากพระองค ์
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਦਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥ 

kar kirpaa dayvhu har naam. 
please bestow mercy and bless me with Naam.                                                                    

โปรดประทานความเมตตาและอวยพรฉันดว้ยนาม 
 

ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਭਾਗਉ ਧੂਤਰ ॥                                                                                                                                     

  saaDh janaa kee maaga-o Dhoor.                                                                                     
I request for the most humble service of the Saints.                                                                       

ฉันรอ้งขอการรับใชว้สิทุธชินทีอ่อ่นนอ้มถอ่มตนทีส่ดุ 
 

ਾਰਫਰਹਭ ਭਰੀ ਸਰਧਾ ੂਤਰ ॥ 

paarbarahm mayree sarDhaa poor. 
O‟ Supreme God, please fulfill this yearning of mine.                                                                         

โอพระเจา้ผูส้งูสดุโปรดเตมิเต็มความปรารถนาของฉันในครัง้นี้ 
 

ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਬ ਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥ 

sadaa sadaa parabh kay gun gaava-o. 
I may sing the virtues of God forever and ever.                                                                             

ฉันจะรอ้งเพลงคณุธรรมของพระเจา้เป็นนติยน์รัินดร ์
 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਰਬ ਤੁਭਤਹ ਤਧਆਵਉ ॥ 

saas saas parabh tumeh Dhi-aava-o. 
O‟ God. I may lovingly meditate on You with each and every breath.                                                 

โอพ้ระเจา้ .ฉันอาจร าพงึถงึคณุดว้ยความรักทกุลมหายใจ 
 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਸਉ ਲਾਗ ਰੀਤਤ ॥ 

charan kamal si-o laagai pareet. 
May I be imbued with the love of Your immaculate Name,                                                         

ฉันจะตืน้ตันใจกบัความรักในนามของคณุทีไ่มม่ทีีต่ ิ
 

ਬਗਤਤ ਕਰਉ ਰਬ ਕੀ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥ 

bhagat kara-o parabh kee nit neet. 
and may I remember God with reverence each and every day.                                                                 

และขอใหฉั้นระลกึถงึพระเจา้ดว้ยความเคารพทกุวัน 



218 
 

ਕ ਟ ਕ ਆਧਾਰੁ ॥ 

ayk ot ayko aaDhaar. 
God‟s Name is my only Shelter, my only Support.                                                              

พระนามพระเจา้ คอืทีพั่กพงิเพยีงหนึง่เดยีวของฉันการสนับสนุนเพยีงหนึง่เดยีวของฉัน 
 

ਨਾਨਕੁ ਭਾਗ ਨਾਭੁ ਰਬ ਸਾਰੁ ॥੧॥ 

naanak maagai naam parabh saar. ||1|| 

Nanak asks for the most sublime Name of God. ||1||                                                             

นานักขอพระนามของพระเจา้ทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ || 1 || 
 

ਰਬ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ਭਹਾ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥                                                                                                                                          

parabh kee darisat mahaa sukh ho-ay.                                                                                                      
  God‟s glance of grace brings supreme bliss.                                                     

ความสงา่งามของพระเจา้น ามาซึง่ความสขุสงูสดุ 
 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਾਵ ਤਫਰਲਾ ਕਇ ॥ 

har ras paavai birlaa ko-ay. 
But only a rare one receives the nectar of God‟s Name.                                                                          

แตม่เีพยีงสิง่ทีห่ายากเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บน ้าทพิยแ์หง่พระนามพระเจา้ 
 

ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸ ਜਨ ਤਤਰਤਾਨੇ ॥ 

jin chaakhi-aa say jan tariptaanay. 
Those who have partaken the Nectar of Naam are completely contented.                                               

ผูท้ีไ่ดรั้บประทานน ้าทพิยข์องน ้าจะพงึพอใจอยา่งสมบรูณ์ 
 

ੂਰਨ ੁਰਖ ਨਹੀ ਡਲਾਨੇ ॥ 

pooran purakh nahee dolaanay. 
They have become perfect persons, and do not waver in any situation.                                                                                                            

พวกเขากลายเป็นบคุคลทีส่มบรูณ์แบบและไมห่วั่นไหวในสถานการณ์ใด ๆ 
 

ਸੁਬਰ ਬਰ ਰਭ ਰਸ ਰੁੰ ਤਗ ॥ 

subhar bharay paraym ras rang. 
They remain completely filled with the sweet delight of Love for God.                                                

พวกเขายังคงเต็มไปดว้ยความสขุอนัแสนหวานของความรักตอ่พระเจา้ 
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ਉਜ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥ 

upjai chaa-o saaDh kai sang. 
Longing to unite with God wells up in them in the Company of the Holy.                     

ความปรารถนาทีจ่ะรวมกนัเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้ท าใหพ้วกเขาดขีึน้ใน บรษัิท 
แหง่ความศกัดิส์ทิธิ ์

 

ਰ ਸਰਤਨ ਆਨ ਸਬ ਤਤਆਤਗ ॥ 

paray saran aan sabh ti-aag. 
Forsaking the support all others, they come to the refuge of God.                                                    

พวกเขามาถงึทีห่ลบภัยของพระเจา้ 
 

ਅੁੰਤਤਰ ਰਗਾਸ ਅਨਤਦਨੁ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ॥ 

antar pargaas an-din liv laag. 
Spiritually enlightened, they are tuned to God day and night.                                                 

พวกเขาถกูปรับใหเ้ขา้กบัพระเจา้ทัง้กลางวันและกลางคนืดว้ยความรูแ้จง้ทางวญิญาณ 
 

ਫਡਬਾਗੀ ਜਤਆ ਰਬੁ ਸਇ ॥                                                                                                                                        

badbhaagee japi-aa parabh so-ay.                                                                                                                                     
Most fortunate are those who have lovingly meditated on God.                                     

ผูท้ีโ่ชคดทีีส่ดุคอืผูท้ีใ่ครค่รวญถงึพระเจา้ดว้ยความรัก 
 

ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਰਤ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥੨॥ 

naanak naam ratay sukh ho-ay. ||2|| 

O‟ Nanak, peace is received by being imbued with Naam.                                                          

โอนานักความสงบสขุจะไดรั้บจากความตืน้ตนัใจกบั Naam 
 

ਸਵਕ ਕੀ ਭਨਸਾ ੂਰੀ ਬਈ ॥ 

sayvak kee mansaa pooree bha-ee.                                                                                      
The mind‟s desires of a devotee are fulfilled,                                                                                                   
ความปรารถนาของผูศ้รัทธาไดรั้บการเตมิเต็ม 

 

ਸਤਤਗੁਰ ਤ ਤਨਰਭਲ ਭਤਤ ਲਈ ॥                                                                                            

satgur tay nirmal mat la-ee.                                                                                                
upon receiving the immaculate teachings from the True Guru.                                      

เมือ่ไดรั้บค าสอนอนับรสิทุธิจ์ากปราชญท์ีแ่ทจ้รงิ 
 

ਜਨ ਕਉ ਰਬੁ ਹਇ ਦਇਆਲੁ ॥                                                                                                                                     

 jan ka-o parabh ho-i-o da-i-aal.                                                                                  
God bestows mercy on His Humble servant,                                                                          

พระเจา้ประทานความเมตตาตอ่ผูรั้บใชท้ีต่ า่ตอ้ยของพระองค ์
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ਸਵਕੁ ਕੀਨ  ਸਦਾ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

sayvak keeno sadaa nihaal. 
and keeps His devotee eternally happy.                                                                      

และท าใหส้าวกของพระองคม์คีวามสขุตลอดไป 
 

ਫੁੰਧਨ ਕਾਤਟ ਭੁਕਤਤ ਜਨੁ ਬਇਆ ॥ 

banDhan kaat mukat jan bha-i-aa. 
Cutting all bonds of Maya, the devotee is liberated,                                                                                                 

ตดัพันธะทัง้หมดของมายาผูศ้รัทธาไดรั้บการปลดปลอ่ย 
 

ਜਨਭ ਭਰਨ ਦੂਖੁ ਬਰਭੁ ਗਇਆ ॥ 

janam maran dookh bharam ga-i-aa. 
the pain of the cycle of birth and death and doubt is gone.                                                      

ความเจ็บปวดจากวัฏจักรของการเกดิและการตายและความสงสยัหายไป 
 

ਇਛ ੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਬ ੂਰੀ ॥ 

ichh punee sarDhaa sabh pooree. 
The devotee‟s desire for liberation is satisfied, his devotion is fully rewarded,                                       

ความปรารถนาในการปลดปลอ่ยของผูศ้รัทธาพอใจความทุม่เทของเขาไดรั้บการตอบแทนอยา่
งเต็มที ่

 

ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਦ ਸੁੰ ਤਗ ਹਜੂਰੀ ॥                                                                                                                                              

rav rahi-aa sad sang hajooree.                                                                                                                     
he feels God‟s presence everywhere and within himself forever.                                                       

เขารูส้กึวา่พระเจา้ประทับอยูท่กุหนทกุแหง่และภายในตวัเขาตลอดไป 
 

ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਤਤਨ ਲੀਆ ਤਭਲਾਇ ॥ 

jis kaa saa tin lee-aa milaa-ay. 
The devotee is united with God to whom he belongs,                                                     

สาวกเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้ทีเ่ขาเป็นเจา้ของ 
 

ਨਾਨਕ ਬਗਤੀ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇ ॥੩॥ 

naanak bhagtee naam samaa-ay. ||3|| 

O‟ Nanak, by devotional worship, the devotee stays absorbed in Naam.                                      

โอนานักโดยการสกัการะบชูาผูศ้รัทธายังคงหมกมุน่อยูก่บั Naam 
 

ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਘਾਲ ਨ ਬਾਨੈ ॥ 

so ki-o bisrai je ghaal na bhaanai. 
Why forget Him, who does not let go waste the efforts of mortals?                                                                                                                 

ท าไมลมืพระองคผ์ูท้ีไ่มย่อมทิง้ความพยายามของมนุษยไ์ปโดยเปลา่ประโยชน์? 
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ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥ 

so ki-o bisrai je kee-aa jaanai. 
Why forget Him, who acknowledges what we do?                                                      

ท าไมลมืพระองคใ์ครรับรูส้ ิง่ทีเ่ราท า? 
 

ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜਤਨ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਦੀਆ ॥ 

so ki-o bisrai jin sabh kichh dee-aa. 
Why forget Him, who has given us everything?                                                                             

ท าไมลมืพระองคผ์ูท้รงประทานทกุสิง่แกเ่รา? 
 

ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥ 

so ki-o bisrai je jeevan jee-aa. 
Why forget Him, who is the Life of the living beings?                                                                    

ท าไมลมืพระองคผ์ูเ้ป็นชวีติของสิง่มชีวีติ? 
 

ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਅਗਤਨ ਭਤਹ ਰਾਖ ॥ 

so ki-o bisrai je agan meh raakhai. 
Why forget Him, who preserves us in the fire of the womb?                                              

ท าไมลมืพระองคผ์ูท้รงรักษาเราไวใ้นไฟแหง่ครรภ?์ 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਕ ਤਫਰਲਾ ਲਾਖ ॥ 

gur parsaad ko birlaa laakhai. 
Rare is the one who realizes this by the Guru's Grace,                                                             

ท าไมลมืพระองคผ์ูท้รงรักษาเราไวใ้นไฟแหง่ครรภ?์ 
 

ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਤਫਖੁ ਤ ਕਾਢ ॥ 

so ki-o bisrai je bikh tay kaadhai. 
Why forget Him, who saves us from the poison of worldly illusions?.                                                                          

ท าไมลมืพระองคผ์ูท้รงรักษาเราไวใ้นไฟแหง่ครรภ?์ 
 

ਜਨਭ ਜਨਭ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢ ॥ 

janam janam kaa tootaa gaadhai. 
and reunites with Him the mortal separated from Him for countless lifetimes?                                 

และกลับมารวมกนัอกีครัง้กบัพระองคม์นุษยท์ีแ่ยกจากพระองคเ์ป็นเวลานับไมถ่ว้น? 
 

ਗੁਤਰ ੂਰ ਤਤੁ ਇਹ ਫੁਝਾਇਆ ॥ 

gur poorai tat ihai bujhaa-i-aa. 
The devotees,  whom the perfect Guru has made to understand this essence,                                                                                                                 

ผูท้ีช่ ืน่ชอบซึง่ครุผุูส้มบรูณ์แบบไดท้ าใหเ้ขา้ใจสาระส าคญันี้ 
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ਰਬੁ ਅਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥                                                                                                                 

 parabh apnaa naanak jan Dhi-aa-i-aa. ||4|||                                                                        
O‟ Nanak, they have meditated on their Master with love and devotion.                               

โอนานัก พวกเขาร าพงึถงึอาจารยข์องพวกเขาดว้ยความรักและความทุม่เท 
 

ਸਾਜਨ ਸੁੰਤ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਭੁ ॥                                                                                   

 saajan sant karahu ih kaam.                                                                                    
O‟ my Saintly friends, take up this task,                                                                                                               

O 'เพือ่นผูม้ใีจรักของฉันรับภารกจินี้ 
 

ਆਨ ਤਤਆਤਗ ਜਹੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥                                                                                                               

aan ti-aag japahu har naam.                                                                           
 of meditating on God‟s Name and renounce all other ritualistic practices.                                                                                                              

การร าพงึถงึพระนามของพระเจา้และละทิง้การปฏบิตัพิธิกีรรมอืน่ ๆ ทัง้หมด 
 

ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਸੁਖ ਾਵਹੁ ॥ 

simar simar simar sukh paavhu. 
Constantly meditate on God‟s Name and enjoy the taste of bliss.                                                    

ใครค่รวญชือ่พระเจา้อยา่งตอ่เนื่องและเพลดิเพลนิไปกบัรสชาตขิองความสขุ 
 

ਆਤ ਜਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਭੁ ਜਾਵਹੁ ॥ 

aap japahu avrah naam japaavhu. 
Meditate on Naam yourself and inspire others to do the same.                                               

ร าพงึกบัตัวเองและสรา้งแรงบนัดาลใจใหค้นอืน่ท าเชน่เดยีวกนั 
 

ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਤਰੀ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ॥ 

bhagat bhaa-ay taree-ai sansaar. 
By loving devotional worship, one crosses the world-ocean of vices.                                     

ดว้ยความรักการสกัการะบชูาผูศ้รัทธาจะขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยของโลก 
 

ਤਫਨੁ ਬਗਤੀ ਤਨੁ ਹਸੀ ਛਾਰੁ ॥ 

bin bhagtee tan hosee chhaar. 
Consider this human body wasted if there is no devotional worship of God.                     

พจิารณารา่งกายของมนุษยน์ีส้ญูเปลา่หากไมม่กีารสกัการะบชูาพระ 
 

ਸਰਫ ਕਤਲਆਣ ਸੂਖ ਤਨਤਧ ਨਾਭੁ ॥ 

sarab kali-aan sookh niDh naam. 
Naam is the treasure of all good fortune and peace.                                                           

น ้าเป็นขมุทรัพยแ์หง่ความโชคดแีละสนัตสิขุ. 
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ਫੂਡਤ ਜਾਤ ਾ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥ 

boodat jaat paa-ay bisraam. 
Even the one drowning in vices, gets saved by meditating on Naam.                                               

แมแ้ตค่นทีจ่มน ้าดว้ยความชัว่รา้ยก็ยังไดรั้บความรอดโดยการน่ังสมาธบินนาอมั 
 

ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹਵਤ ਨਾਸੁ ॥                                                                                                                                                        

sagal dookh kaa hovat naas.                                                                                                                                                       
All sorrows vanish by remembering God.                                                                       

. ความเศรา้โศกทัง้หมดหายไปโดยการระลกึถงึพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਗੁਨਤਾਸੁ ॥੫॥ 

naanak naam japahu guntaas. ||5|| 

Therefore, O‟ Nanak, meditate on the Naam, the treasure of virtues.                                 

ดงันัน้โอ ‟นากจงใครค่รวญนาอามขมุทรัพยแ์หง่คณุธรรม 
 

ਉਜੀ ਰੀਤਤ ਰਭ ਰਸੁ ਚਾਉ ॥ 

upjee pareet paraym ras chaa-o. 
The one in whom has welled up love, affection and yearning for God,                                              

ผูท้ีห่ลอมรวมความรักความเสน่หาและการโหยหาพระเจา้ 
 

ਭਨ ਤਨ ਅੁੰਤਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ॥ 

man tan antar ihee su-aa-o. 
desires only this gift of Naam.                                                                              

ปรารถนาเพยีงของขวัญจากนาอมัเทา่นัน้ 
 

ਨੇਤਰਹੁ ਤਖ ਦਰਸੁ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ 

naytarahu paykh daras sukh ho-ay. 
Beholding His Blessed Vision (following Guru‟s advice), he feels blessed.                                     

เมือ่ไดเ้ห็นนมิติทีเ่ป็นสขุของพระองค ์(ตามค าแนะน าของครุ ุ)เขารูส้กึมคีวามสขุ 
 

ਭਨੁ ਤਫਗਸ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧਇ ॥ 

man bigsai saaDh charan Dho-ay. 
His mind blossoms in ecstasy by sincerely following the teachings of the Guru.                                                                                                                               

จติใจของเขาเบง่บานดว้ยความปีตยินิดดีว้ยการปฏบิตัติามค าสอนของครุอุยา่งจรงิใจ 
 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਤਨ ਰੁੰਗੁ ॥ 

bhagat janaa kai man tan rang.                                                                                                                            
 The mind and body of God‟s devotees are infused with His Love. 

. จติใจและรา่งกายของสาวกของพระเจา้อบอวลไปดว้ยความรักของพระองค ์
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ਤਫਰਲਾ ਕਊ ਾਵ ਸੁੰਗੁ ॥ 

birlaa ko-oo paavai sang. 
Rare is the one who joins the company of such devotees of God.                                           

หายากคอืผูท้ีเ่ขา้รว่ม บรษัิท ของผูท้ีนั่บถอืศรัทธาของพระ 
 

ਕ ਫਸਤੁ ਦੀਜ ਕਤਰ ਭਇਆ ॥                                                                                                                                                     

ayk basat deejai kar ma-i-aa.                                                                                                                                                             
O‟ God, mercifully bless us with this one gift,                                                                          

. โอพระเจา้อวยพรเราดว้ยความเมตตาดว้ยของขวัญชิน้นี ้
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਭੁ ਜਤ ਲਇਆ ॥ 

gur parsaad naam jap la-i-aa. 
so that by Guru's Grace, we may be able to meditate on Your Name.                                                               

เพือ่ทีพ่ระคณุของครุเุราจะสามารถใครค่รวญชือ่ของคณุได ้
 

ਤਾ ਕੀ ਉਭਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

taa kee upmaa kahee na jaa-ay. 
His greatness cannot be described;                                                                                     

ความยิง่ใหญข่องเขาไมส่ามารถอธบิายได ้
 

ਨਾਨਕ ਰਤਹਆ ਸਰਫ ਸਭਾਇ ॥੬॥ 

naanak rahi-aa sarab samaa-ay. ||6|| 

O‟ Nanak, He is all pervading.                                                                                              

โอนานัก เขาก าลังแผซ่า่นไปทั่ว 
 

ਰਬ ਫਖਸੁੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 

parabh bakhsand deen da-i-aal. 
O‟ all forgiving and merciful God of the meek,                                                                       

พระเจา้ของผูอ้อ่นโยนทีใ่หอ้ภัยและเมตตา 
 

ਬਗਤਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਤਕਰਾਲ ॥ 

bhagat vachhal sadaa kirpaal. 
O‟ lover of meditation and ever merciful,                                                                                     

ผูรั้กการท าสมาธแิละเมตตาเสมอ 
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ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗਤਫੁੰ ਦ ਗੁਾਲ ॥ 

anaath naath gobind gupaal. 
O‟ the support of the support-less, protector of the world.                                                            

O ‟การสนับสนุนของผูส้นับสนุนนอ้ยกวา่ผูพ้ทิักษ์โลก 
 

ਸਰਫ ਘਟਾ ਕਰਤ ਰਤਤਾਲ ॥ 

sarab ghataa karat partipaal. 
O‟ the sustainer of all beings.                                                                                            

O ‟ผูค้ ้าจนุสรรพสตัว ์
 

ਆਤਦ ੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ॥ 

aad purakh kaaran kartaar. 
O‟ the Primal Being, O‟ the Creator of the universe.                                                    

O ‟the Primal Being, O‟ ผูส้รา้งจักรวาล 
 

ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ 

bhagat janaa kay paraan aDhaar. 
O‟ the Support of life of the devotees.                                                                  

O ‟การสนับสนุนชวีติของผูศ้รัทธา 
 

ਜ ਜ ਜ ਸੁ ਹਇ ੁਨੀਤ ॥ 

jo jo japai so ho-ay puneet. 
Whoever meditates on You is sanctified,                                                                                

ใครก็ตามทีท่ าสมาธกิบัคณุจะไดรั้บการช าระใหบ้รสิทุธิ ์
 

ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਲਾਵ ਭਨ ਹੀਤ ॥ 

bhagat bhaa-ay laavai man heet. 
while focusing the mind in loving devotional worship.                                                               

ในขณะทีมุ่ง่ความสนใจไปทีก่ารนมัสการดว้ยความรัก 
 

ਹਭ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥ 

ham nirgunee-aar neech ajaan. 
we are meritless, ignorant, and malicious,                                                                                             

เราเป็นคนไรบ้ญุไมรู่แ้ละมุง่รา้ย 
 

ਨਾਨਕ ਤੁਭਰੀ ਸਰਤਨ ੁਰਖ ਬਗਵਾਨ ॥੭॥ 

naanak tumree saran purakh bhagvaan. ||7|| 

O‟ Nanak, pray and say, O‟ God, we have come to Your sanctuary. ||7||                                                      

โอนานักอธษิฐานและพดูวา่โอพระเจา้เรามาถงึสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องคณุแลว้ || 7 || 
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ਸਰਫ ਫਕੁੁੰ ਠ ਭੁਕਤਤ ਭਖ ਾ ॥ 

sarab baikunth mukat mokh paa-ay.  
Consider one has received all the the heavenly comforts, liberation from vices  and 

deliverance from cycles of birth and death,                                               

ลองพจิารณาวา่มใีครไดรั้บความสะดวกสบายจากสวรรคก์ารปลดปลอ่ยจากความชัว่รา้ยและกา
รชว่ยใหร้อดจากวัฏจักรของการเกดิและการตาย 

 

ਕ ਤਨਭਖ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾ ॥ 

ayk nimakh har kay gun gaa-ay. 
if one has sung the praises of God even for an instant.                                                               

หากใครไดร้อ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้แมเ้พยีงชัว่ครู ่
 

ਅਤਨਕ ਰਾਜ ਬਗ ਫਤਡਆਈ ॥ 

anik raaj bhog badi-aa-ee. 
Consider one has received the powe of countless kingdoms, pleasures, and glory.                                                                                                         

ลองพจิารณาวา่มใีครไดรั้บพลังจากอาณาจักรความสขุและความรุง่โรจนนั์บไมถ่ว้น 
 

ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਕਥਾ ਭਤਨ ਬਾਈ ॥ 

har kay naam kee kathaa man bhaa-ee. 
who loves to sing the praises of God.                                                                                                                           

ทีช่อบรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ 
 

ਫਹੁ ਬਜਨ ਕਾਰ ਸੁੰਗੀਤ ॥ 

baho bhojan kaapar sangeet. 
Consider one has received all the worldly pleasure of  

beautiful clothes, tasty foods and soothing music                                                                                                                  

ขอใหค้ดิวา่คน ๆ 
หนึง่ไดรั้บความสขุทางโลกจากเสือ้ผา้ทีส่วยงามอาหารรสเลศิและดนตรไีพเราะ 

 

ਰਸਨਾ ਜਤੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨੀਤ ॥ 

rasnaa japtee har har neet.                                                                                                
who always remembers God and utters God‟s Name.                                                                     

ทีร่ะลกึถงึพระเจา้อยูเ่สมอและพดูพระนามพระเจา้ 
 

ਬਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸਬਾ ਧਨਵੁੰਤ ॥ 

bhalee so karnee sobhaa Dhanvant. 
The deeds of that person are virtuous, he earns glory and is spiritually wealthy,                                                                                                                                 

การกระท าของบคุคลนัน้มคีณุธรรมเขาไดรั้บความรุง่โรจนแ์ละร า่รวยทางวญิญาณ 
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ਤਹਰਦ ਫਸ ੂਰਨ ਗੁਰ ਭੁੰ ਤ ॥                                                                                                          

hirdai basay pooran gur mant.                                                                                           
in whose heart dwells Guru‟s teachings.                                                                                   

ในหวัใจของผูท้ีอ่าศัยค าสอนของครุ ุ
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਰਬ ਦਹੁ ਤਨਵਾਸ ॥ 

saaDhsang parabh dayh nivaas. 
O God, grant me a place in the Company of the Holy.                                                               

ขา้ แตพ่ระเจา้ขอทรงโปรดประทานสถานทีใ่น บรษัิท ศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਸਰਫ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਰਗਾਸ ॥੮॥੨੦॥ 

sarab sookh naanak pargaas. ||8||20|| 

O‟ Nanak, by abiding in whose company, all comforts become manifest |20||                                                           

โอนานัก โดยการอยูร่ว่มกบั บรษัิท ของตนความสะดวกสบายทัง้หมดกลายเป็นสิง่ทีป่ระจักษ์ | 
20 || 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਸਰਗੁਨ ਤਨਰਗੁਨ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਧੀ ਆਤ ॥ 

sargun nirgun nirankaar sunn samaaDhee aap. 
The formless God Himself is the one who possesses all attributes and no attributes. He 

Himself remains in absolute meditation.                                  

พระเจา้ทีไ่รร้ปูแบบ คอืผูท้ีม่คีณุลักษณะทัง้หมดและไมม่คีณุลักษณะใด ๆ 
พระองคเ์องยังคงอยูใ่นสมาธอิยา่งแทจ้รงิ 

 

ਆਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆ ਹੀ ਤਪਤਰ ਜਾਤ ॥੧॥ 

aapan kee-aa naankaa aapay hee fir jaap. ||1|| 
O‟ Nanak, He Himself has created this universe and through His creation He meditates on 

Himself. ||1||                                                                                                  

โอนานัก 
พระองคเ์องไดส้รา้งจักรวาลนีข้ ึน้มาและผา่นการสรา้งของพระองคพ์ระองคท์รงใหค้วามส าคญักั

บตวัเอง || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
 



228 
 

ਜਫ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥ 

jab akaar ih kachh na daristaytaa. 
When this world had not yet appeared in any visible form,                                                     

เมือ่โลกนีย้ังไมป่รากฏในรปูแบบใด ๆ ทีม่องเห็นได ้
 

ਾ ੁੁੰ ਨ ਤਫ ਕਹ ਤ ਹਤਾ ॥ 

paap punn tab kah tay hotaa. 
who then committed sins and performed good deeds?                                                       

แลว้ใครทีท่ าบาปและทีท่ าความด?ี 
 

ਜਫ ਧਾਰੀ ਆਨ ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ॥ 

jab Dhaaree aapan sunn samaaDh. 
When the God Himself was in profound meditation,                                                               

เมือ่พระเจา้เองทรง อยูใ่นสมาธอิยา่งลกึซึง้ 
 

ਤਫ ਫਰ ਤਫਰਧ ਤਕਸੁ ਸੁੰ ਤਗ ਕਭਾਤਤ ॥ 

tab bair biroDh kis sang kamaat. 
then against whom were hate and jealousy directed?                                                            

แลว้ความเกลยีดชงัและความหงึหวงชีน้ าไปยังใคร? 
 

ਜਫ ਇਸ ਕਾ ਫਰਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨ ਜਾਤ ॥ 

jab is kaa baran chihan na jaapat. 
When there was no color or shape of this world to be seen,                                                 

เมือ่โลกนีไ้มม่สีหีรอืรปูรา่งใหเ้ห็น 
 

ਤਫ ਹਰਖ ਸਗ ਕਹੁ ਤਕਸਤਹ ਤਫਆਤ ॥ 

tab harakh sog kaho kiseh bi-aapat. 
then who experienced joy and sorrow?                                                                            

แลว้ใครประสบความสขุและความเศรา้? 
 

ਜਫ ਆਨ ਆ ਆਤ ਾਰਫਰਹਭ ॥ 

jab aapan aap aap paarbarahm. 
When the Supreme God was alone by Himself,                                                  

เมือ่พระเจา้สงูสดุอยูเ่พยีงพระองคเ์ดยีว โดยพระองคเ์อง 
 

ਤਫ ਭਹ ਕਹਾ ਤਕਸੁ ਹਵਤ ਬਰਭ ॥ 

tab moh kahaa kis hovat bharam. 
then where was emotional attachment, and who had doubts?                                                     

แลว้ความผกูพันทางอารมณ์อยูท่ีไ่หน และใครมขีอ้สงสยั? 
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ਆਨ ਖਲੁ ਆਤ ਵਰਤੀਜਾ ॥ 

aapan khayl aap varteejaa. 
He Himself has staged His own play,                                                                         

ตวัเขาเองไดจั้ดฉากการเลน่ของตวัเอง 
 

ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥ 

naanak karnaihaar na doojaa. ||1|| 

O‟ Nanak, there is no other Creator.                                                                                        

โอนานักไมม่ผีูส้รา้งอืน่ใด 
 

ਜਫ ਹਵਤ ਰਬ ਕਵਲ ਧਨੀ ॥ 

jab hovat parabh kayval Dhanee. 
When there was only God, the Master,                                                                                   

เมือ่มเีพยีงพระเจา้พระอาจารย ์
 

ਤਫ ਫੁੰ ਧ ਭੁਕਤਤ ਕਹੁ ਤਕਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥ 

tab banDh mukat kaho kis ka-o ganee. 
then who was considered attached to Maya or liberated from Maya?                                       

แลว้ใครถกูมองวา่ตดิมายาหรอืหลดุพน้จากมายา? 
 

ਜਫ ਕਤਹ ਹਤਰ ਅਗਭ ਅਾਰ ॥ 

jab aykeh har agam apaar. 
When there was only God, Unfathomable and Infinite,                                                    

เมือ่มพีระเจา้เทา่นัน้ทีค่ดิไมถ่งึและไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
 

ਤਫ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥ 

tab narak surag kaho ka-un a-utaar. 
then who entered hell, and who entered heaven?                                                                       

แลว้ใครเขา้นรกและใครเขา้สวรรค?์ 
 

ਜਫ ਤਨਰਗੁਨ ਰਬ ਸਹਜ ਸੁਬਾਇ ॥ 

jab nirgun parabh sahj subhaa-ay. 
When God was without attributes, in absolute poise,                                                           

เมือ่พระเจา้ไรค้ณุลักษณะโดยสงัเขปอยา่งแทจ้รงิ 
 

ਤਫ ਤਸਵ ਸਕਤਤ ਕਹਹੁ ਤਕਤੁ ਠਾਇ ॥ 

tab siv sakat kahhu kit thaa-ay. 
then where was the (shiva) soul and where was the (shakti)                                                                    

แลว้วญิญาณ (พระอศิวร) อยูท่ีไ่หนและ (ศักดิต์)ี อยูท่ีไ่หน 
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ਜਫ ਆਤਹ ਆਤ ਅਨੀ ਜਤਤ ਧਰ ॥ 

jab aapeh aap apnee jot Dharai. 
When He held His Own Light unto Himself,                                                                     

เมือ่พระองคท์รงถอืแสงสวา่งของพระองคเ์อง 
 

ਤਫ ਕਵਨ ਤਨਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰ ॥ 

tab kavan nidar kavan kat darai. 
then who was fearless, and who was afraid of anyone?                                            

แลว้ใครไมก่ลัวและใครกลัวใคร? 
 

ਆਨ ਚਤਲਤ ਆਤ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥ 

aapan chalit aap karnaihaar. 
He Himself is the Performer of His own plays;                                                              

ตวัเขาเองเป็นผูแ้สดงละครของเขาเอง 
 

ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਭ ਅਾਰ ॥੨॥ 

naanak thaakur agam apaar. ||2|| 

O‟ Nanak, the Supreme Master is Unfathomable and Infinite. ||2||                                                                

โอนานักปรมาจารยเ์ป็นผูไ้มห่ยั่งรูแ้ละไมม่ทีีส่ ิน้สดุ || 2 || 
 

ਅਤਫਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਨ ਆਸਨ ॥ 

abhinaasee sukh aapan aasan. 
When the Immortal God was absorbed in His own state of peace and poise,                                            

เมือ่พระเจา้ผูเ้ป็นอมตะถกูดดูซบัในสภาพทีส่งบและมสีตสิมัปชญัญะของพระองคเ์อง 
 

ਤਹ ਜਨਭ ਭਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਤਫਨਾਸਨ ॥ 

tah janam maran kaho kahaa binaasan. 
then where was birth, death and destruction?                                                                             

แลว้การเกดิการตายและการท าลายลา้งมาจากไหน? 
 

ਜਫ ੂਰਨ ਕਰਤਾ ਰਬੁ ਸਇ ॥ 

jab pooran kartaa parabh so-ay. 
When there was only God, the Perfect Creator,                                                                        

เมือ่มเีพยีงพระเจา้ผูส้รา้งทีส่มบรูณ์แบบ 
 

ਤਫ ਜਭ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹਹੁ ਤਕਸੁ ਹਇ ॥ 

tab jam kee taraas kahhu kis ho-ay. 
then who was afraid of death?                                                                                           

แลว้ใครกลัวความตาย? 
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ਜਫ ਅਤਫਗਤ ਅਗਚਰ ਰਬ ਕਾ ॥ 

jab abigat agochar parabh aykaa. 
When there was only the One God, unmanifest and incomprehensible,                                  

เมือ่มเีพยีงพระเจา้องคเ์ดยีวทีเ่ปิดเผยและไมส่ามารถเขา้ใจได ้
 

ਤਫ ਤਚਤਰ ਗੁਤ ਤਕਸੁ ੂਛਤ ਲਖਾ ॥ 

tab chitar gupat kis poochhat laykhaa. 
then whom Chittar and Gupat (the recording angels) asked for the account of their deeds?                                                                                                              

แลว้ ชติตา และ กพัูท (ทตูสวรรคแ์หง่การบนัทกึ )ถามใครเกีย่วกบัการกระท าของพวกเขา? 
 

ਜਫ ਨਾਥ ਤਨਰੁੰਜਨ ਅਗਚਰ ਅਗਾਧ ॥ 

jab naath niranjan agochar agaaDhay. 
When there was only the Immaculate, Incomprehensible, Unfathomable Master,     

เมือ่มเีพยีงปรมาจารยผ์ูไ้รท้ีต่เิขา้ใจไมไ่ดไ้มอ่าจหยั่งรูไ้ด ้
 

ਤਫ ਕਉਨ ਛੁਟ ਕਉਨ ਫੁੰ ਧਨ ਫਾਧ ॥ 

tab ka-un chhutay ka-un banDhan baaDhay. 
then who was emancipated, and who was held in the bonds of Maya?                                             

แลว้ใครบา้งทีถ่กูปลดปลอ่ยและใครถกูกกัขงัไวใ้นพันธนาการของมายา? 
 

ਆਨ ਆ ਆ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥ 

aapan aap aap hee acharjaa. 
That wonderful God alone is Himself like Him.                                                                               

พระเจา้ทีย่อดเยีย่มองคเ์ดยีวนัน้คอืพระองคเ์องเหมอืนพระองค ์
 

ਨਾਨਕ ਆਨ ਰੂ ਆ ਹੀ ਉਰਜਾ ॥੩॥ 

naanak aapan roop aap hee uparjaa. ||3|| 

O‟ Nanak, He Himself has created His Own Form. ||3||                                                                   

โอนานักเขาเองไดส้รา้งรปูแบบของเขาเอง || 3 || 
 

ਜਹ ਤਨਰਭਲ ੁਰਖੁ ੁਰਖ ਤਤ ਹਤਾ ॥ 

jah nirmal purakh purakh pat hotaa. 
When the immaculate Being, the Master of mankind was all by Himself,                               

เมือ่ส ิง่มชีวีติทีไ่มม่ทีีต่เิจา้นายของมนุษยล์ว้นอยูด่ว้ยตัวเอง 
 

ਤਹ ਤਫਨੁ ਭਲੁ ਕਹਹੁ ਤਕਆ ਧਤਾ ॥ 

tah bin mail kahhu ki-aa Dhotaa. 
there was no filth of sins, so what was there to be washed clean?                                        

ไมม่บีาปอะไรจะลา้งใหส้ะอาด? 
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ਜਹ ਤਨਰੁੰਜਨ ਤਨਰੁੰਕਾਰ ਤਨਰਫਾਨ ॥ 

jah niranjan nirankaar nirbaan. 
When there was only the immaculate, formless, and desire-free God,                                 

เมือ่มเีพยีงพระเจา้ทีไ่รท้ีต่ไิรร้ปูแบบและปราศจากความปรารถนา 
 

ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਭਾਨ ਕਉਨ ਅਤਬਭਾਨ ॥ 

tah ka-un ka-o maan ka-un abhimaan. 
then who had self esteem and who had ego?                                                                              

แลว้ใครมคีวามนับถอืตวัเองและใครมอีัตตา? 
 

ਜਹ ਸਰੂ ਕਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥ 

jah saroop kayval jagdees. 
When there was only the Master of the Universe,                                                             

เมือ่มเีพยีงปรมาจารยแ์หง่จักรวาล 
 

ਤਹ ਛਲ ਤਛਦਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥ 

tah chhal chhidar lagat kaho kees. 
then who was tainted by fraud and sin?                                                                           

แลว้ใครจะแปดเป้ือนดว้ยการฉอ้โกงและบาป? 
 

ਜਹ ਜਤਤ ਸਰੂੀ ਜਤਤ ਸੁੰ ਤਗ ਸਭਾਵ ॥ 

jah jot saroopee jot sang samaavai. 
When the embodiment of Light (God) was immersed in His Own Light,                                 

เมือ่ศนูยร์วมแหง่แสง (พระเจา้) จมอยูใ่นแสงสวา่งของพระองคเ์อง 
 

ਤਹ ਤਕਸਤਹ ਬੂਖ ਕਵਨੁ ਤਤਰਤਾਵ ॥ 

tah kiseh bhookh kavan tariptaavai. 
then who was longing for Maya, and who was satisfied?                                                               

แลว้ใครทีโ่หยหามายาและใครพอใจ? 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥ 

karan karaavan karnaihaar. 
The Creator is the doer of everything and the Cause of all causes.                                         

ผูส้รา้งคอืผูก้ระท าทกุสิง่และเป็นตน้เหตขุองสาเหตทุัง้หมด 
 

ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕਾ ਨਾਤਹ ਸੁਭਾਰੁ ॥੪॥ 

naanak kartay kaa naahi sumaar. ||4|| 

O Nanak, the Creator is beyond estimation ||4||                                                              

O Nanak ผูส้รา้งอยูเ่หนอืการประมาณ || 4 || 
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ਜਫ ਅਨੀ ਸਬਾ ਆਨ ਸੁੰ ਤਗ ਫਨਾਈ ॥ 

jab apnee sobhaa aapan sang banaa-ee. 
When He contained His Glory within Himself,                                                                                                         

เมือ่พระองคท์รงมพีระสริอิยูภ่ายในพระองคเ์อง 
 

ਤਫ ਕਵਨ ਭਾਇ ਫਾ ਤਭਤਰ ਸੁਤ ਬਾਈ ॥ 

tab kavan maa-ay baap mitar sut bhaa-ee. 
then who was mother, father, friend, child or sibling?                                                              

แลว้ใครเป็นแมพ่อ่เพือ่นลกูหรอืพีน่อ้ง? 
 

ਜਹ ਸਰਫ ਕਲਾ ਆਤਹ ਰਫੀਨ ॥ 

jah sarab kalaa aapeh parbeen. 
When God Himself was ultimate in all the powers,                                                    

เมือ่พระเจา้เองทรงเป็นผูม้อี านาจสงูสดุ 
 

ਤਹ ਫਦ ਕਤਫ ਕਹਾ ਕਊ ਚੀਨ ॥ 

tah bayd katayb kahaa ko-oo cheen. 
then where was anybody reading the Vedas and katebas (the religious books)?                             

แลว้มใีครอา่นพระเวทและ คาเทบสั (หนังสอืศาสนา) ทีไ่หน? 
 

ਜਫ ਆਨ ਆੁ ਆਤ ਉਤਰ ਧਾਰ ॥ 

jab aapan aap aap ur Dhaarai. 
When He kept Himself, to His own self,                                                                                     

เมือ่พระองครั์กษาตวัเองเพือ่ตวัของพระองคเ์อง 
 

ਤਉ ਸਗਨ ਅਸਗਨ ਕਹਾ ਫੀਚਾਰ ॥ 

ta-o sagan apasgan kahaa beechaarai. 
then who considered omens to be good or bad?                                                                             

แลว้ใครคดิวา่ลางบอกเหตดุหีรอืไมด่?ี 
 

ਜਹ ਆਨ ਊਚ ਆਨ ਆਤ ਨੇਰਾ ॥ 

jah aapan ooch aapan aap nayraa. 
When He Himself was the highest and Himself lower (in rank),                                                                

เมือ่พระองคเ์องเป็นผูส้งูสดุและพระองคเ์องก็ต า่ลง (ในอนัดบั) 
 

ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀ ਚਰਾ ॥ 

tah ka-un thaakur ka-un kahee-ai chayraa. 
then who was the master, and who was the servant?                                                   

แลว้ใครเป็นนายและใครเป็นคนรับใช?้ 
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ਤਫਸਭਨ ਤਫਸਭ ਰਹ ਤਫਸਭਾਦ ॥                                                                                                    

bisman bisam rahay bismaad.                                                                                
People are astounded by the amazing wonders of Your Creation.                                                                                                                 

ผูค้นตา่งประหลาดใจกบัความมหศัจรรยท์ีน่่าอศัจรรยข์องการสรา้งของคณุ 
 

ਨਾਨਕ ਅਨੀ ਗਤਤ ਜਾਨਹੁ ਆਤ ॥੫॥                                                                                                 

nanak apnee gat jaanhu aap. ||5||                                                                                 
Nanak says, O‟ God only You know Your state                                                                   

นานัก กลา่ววา่โอพระเจา้เทา่นัน้ทีค่ณุรูส้ถานะของคณุ 
 

ਜਹ ਅਛਲ ਅਛਦ ਅਬਦ ਸਭਾਇਆ ॥                                                                                                                                     

jah achhal achhayd abhayd samaa-i-aa.                                                                                                                  
When Undeceivable, Indestructible the Incomprehensible One was self-absorbed.   

เมือ่ไมส่ามารถยอมรับไดท้ าลายไมไ่ดค้นทีเ่ขา้ใจยากถกูดดูซมึในตวัเอง 
 

ਊਹਾ ਤਕਸਤਹ ਤਫਆਤ ਭਾਇਆ ॥ 

oohaa kiseh bi-aapat maa-i-aa. 
then who was swayed by Maya (worldly distractions)?                                                         

แลว้ใครถกูมายา (การรบกวนทางโลก)? 
 

ਆਸ ਕਉ ਆਤਹ ਆਦਸੁ ॥ 

aapas ka-o aapeh aadays. 
When He paid homage to Himself,                                                                                             

เมือ่พระองคท์รงแสดงความเคารพตอ่พระองคเ์อง 
 

ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਰਵਸੁ ॥ 

tihu gun kaa naahee parvays. 
then the three modes of Maya (power, vices and virtue) did not prevail.                                        

จากนัน้ทัง้สามโหมดของมายา (อ านาจความชัว่รา้ยและคณุธรรม) ไมไ่ดม้ชียั 
 

ਜਹ ਕਤਹ ਕ ਕ ਬਗਵੁੰਤਾ ॥ 

jah aykeh ayk ayk bhagvantaa. 
When there was only the One, Supreme God alone,                                                                   

เมือ่มเีพยีงองคเ์ดยีวคอืพระเจา้สงูสดุองคเ์ดยีว 
 

ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਤਚੁੰਤੁ ਤਕਸੁ ਲਾਗ ਤਚੁੰ ਤਾ ॥ 

tah ka-un achint kis laagai chintaa. 
then who was not anxious, and who felt anxiety?                                                                

แลว้ใครไมก่งัวลและใครรูส้กึวติกกงัวล? 
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ਜਹ ਆਨ ਆੁ ਆਤ ਤੀਆਰਾ ॥                                                                                                                                  

 jah aapan aap aap patee-aaraa.                                                                                                                                  
When only He Himself was there to please Him,                                                                     

เมือ่พระองคเ์ทา่นัน้ทีอ่ยูท่ีน่ั่นเพือ่ท าใหพ้ระองคพ์อใจ 
 

ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥ 

tah ka-un kathai ka-un sunnaihaaraa. 
then who was the speaker and who was the listener?                                                           

แลว้ใครเป็นผูพ้ดูและใครเป็นผูฟั้ง? 
 

ਫਹੁ ਫਅੁੰ ਤ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ॥ 

baho bay-ant ooch tay oochaa. 
He is vastly infinite and the highest of the high.                                                               

เขาเป็นคนทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุและสงูทีส่ดุ 
 

ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਉ ਆਤਹ ਹੂਚਾ ॥੬॥ 

naanak aapas ka-o aapeh pahoochaa. ||6|| 

O‟ Nanak, He alone can fathom Himself.||6||                                                                     

โอนานักเขาคนเดยีวสามารถเขา้ใจตวัเองได ้|| 6 || 
 

ਜਹ ਆਤ ਰਤਚ ਰੁੰਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥ 

jah aap rachi-o parpanch akaar. 
When God fashioned this universe of visible form,                                                              

เมือ่พระเจา้ทรงสรา้งจักรวาลทีม่องเห็นไดน้ี้ 
 

ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਭਤਹ ਕੀਨ  ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ 

tihu gun meh keeno bisthaar. 
He made the world subject to the three modes of Maya (vice, virtue, and power).   

เขาท าใหโ้ลกอยูภ่ายใตส้ามโหมดของมายา (รอง, คณุธรรมและอ านาจ) 
 

ਾੁ ੁੁੰ ਨੁ ਤਹ ਬਈ ਕਹਾਵਤ ॥ 

paap punn tah bha-ee kahaavat. 
Then the concept of sin and virtue came into existence.                                                    

จากนัน้แนวคดิเรือ่งบาปและคณุธรรมก็เกดิขึน้ 
 

ਕਊ ਨਰਕ ਕਊ ਸੁਰਗ ਫੁੰਛਾਵਤ ॥ 

ko-oo narak ko-oo surag banchhaavat. 
as a result, some went to hell and some yearned for heaven.                                              

เป็นผลใหบ้างคนตกนรกและบางคนก็โหยหาสวรรค ์
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ਆਲ ਜਾਲ ਭਾਇਆ ਜੁੰਜਾਲ ॥ 

aal jaal maa-i-aa janjaal. 
Domestic traps and entanglements of Maya,                                                                          

กบัดกัในบา้นและสิง่พัวพันของมายา 
 

ਹਉਭ ਭਹ ਬਰਭ ਬ ਬਾਰ ॥                                                                                             

ha-umai moh bharam bhai bhaar.                                                                                  
loads of egotism, attachment, doubt and fear,                                                                                      

ความเห็นแกต่วัมากมายความผกูพันความสงสยัและความ 
 

ਦੂਖ ਸੂਖ ਭਾਨ ਅਭਾਨ ॥                                                                                                   

dookh sookh maan apmaan.                                                                                    
sorrows and pleasure, honor and dishonor,                                                                             

ความเศรา้โศกและความสขุเกยีรตแิละความเสือ่มเสยี 
 

ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ਕੀ ਫਖ੍੍ਾਨ ॥ 

anik parkaar kee-o bakh-yaan. 
all these came to be described in various ways.                                                                                                                              

สิง่เหลา่นีม้าอธบิายในรปูแบบตา่งๆ 
 

ਆਨ ਖਲੁ ਆਤ ਕਤਰ ਦਖ ॥                                                                                                                                                    

aapan khayl aap kar daykhai.                                                                                                                                                   
He beholds His play that He created Himself.                                                                  

พระองคท์รงเห็นการเลน่ของพระองคท์ีพ่ระองคท์รงสรา้งขึน้เอง 
 

ਖਲੁ ਸੁੰ ਕਚ ਤਉ ਨਾਨਕ ਕ ॥੭॥ 

khayl sankochai ta-o naanak aikai. ||7|| 

O‟ Nanak, when He winds up His play, then He is left alone by Himself. ||7||                      

โอนานัก เมือ่เขาไขลานการเลน่ของเขาแลว้เขาก็ถกูทิง้ใหอ้ยูค่นเดยีวดว้ยตวัเอง || 7 || 
 

ਜਹ ਅਤਫਗਤੁ ਬਗਤੁ ਤਹ ਆਤ ॥                                                                                                                                                  

jah abigat bhagat tah aap.                                                                                                                                
Wherever the invisible God‟s devotee is, He Himself is there.                                                                                                                            

ไมว่า่สาวกของพระเจา้ทีม่องไมเ่ห็นจะอยูท่ีใ่ดพระองคเ์องก็อยูท่ีน่ั่น 
 

ਜਹ ਸਰ ਾਸਾਰੁ ਸੁੰ ਤ ਰਤਾਤ ॥ 

jah pasrai paasaar sant partaap. 
He unfolds the expanse of His creation for the glory of His Saints.                                              

พระองคท์รงเปิดเผยการทรงสรา้งของพระองคเ์พือ่รัศมภีาพของวสิทุธชินของพระองค ์
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ਦੁਹੂ ਾਖ ਕਾ ਆਤਹ ਧਨੀ ॥ 

duhoo paakh kaa aapeh Dhanee.                                                                                              
He is the master of both sides 

 (of His manifest and unmanifest forms).                                                                                                                                                     

พระองคท์รงเป็นเจา้นายของทัง้สองฝ่าย  
(จากรปูแบบทีป่ระจักษ์และไมเ่ปิดเผยของพระองค)์ 

 

ਉਨ ਕੀ ਸਬਾ ਉਨਹੂ ਫਨੀ ॥ 

un kee sobhaa unhoo banee.                                                                                              
The glory of those saints behooves them alone. 

รัศมภีาพของวสิทุธชินเหลา่นัน้เกดิขึน้เพยีงผูเ้ดยีว 
 

ਆਤਹ ਕਉਤਕ ਕਰ ਅਨਦ ਚਜ ॥ 

aapeh ka-utak karai anad choj. 
He Himself performs His miracles and blissful frolics.                                                          

พระองคเ์องทรงแสดงปาฏหิารยิแ์ละความสขุสนุกสนาน 
 

ਆਤਹ ਰਸ ਬਗਨ ਤਨਰਜਗ ॥ 

aapeh ras bhogan nirjog. 
He Himself enjoys pleasures, and yet He is not influenced by those pleasures.                          

พระองคเ์องก็มคีวามสขุ แตพ่ระองคไ์มไ่ดรั้บอทิธพิลจากความสขุเหลา่นัน้ 
 

ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਆਨ ਨਾਇ ਲਾਵ ॥ 

jis bhaavai tis aapan naa-ay laavai. 
Whoever He pleases, He blesses with His Name,                                                          

ใครก็ตามทีเ่ขาพอใจเขาก็อวยพรดว้ยชือ่ของเขา 
 

ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਖਲ ਤਖਲਾਵ ॥ 

jis bhaavai tis khayl khilaavai. 
and whoever He wishes, He keeps them entangled in worldly pleasures.                                

และผูใ้ดก็ตามทีพ่ระองคป์รารถนาพระองคท์รงใหพ้วกเขาพัวพันกบัความสขุทางโลก 
 

ਫਸੁਭਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤਲ ॥ 

baysumaar athaah agnat atolai. 
O‟ infinite, unfathomable and eternal God,                                                                                           

โอพ้ระเจา้ทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุไมอ่าจหยั่งรูแ้ละเป็นนรัินดร ์
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ਤਜਉ ਫੁਲਾਵਹੁ ਤਤਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਫਲ ॥੮॥੨੧॥                                                                                

ji-o bulaavhu ti-o naanak daas bolai. ||8||21||                                                                        
O‟ Nanak, as You direct Your devotees, that is how they speak. ||8||21||                     

โอนานัก ในขณะทีค่ณุก ากบัผูท้ีช่ ืน่ชอบของคณุน่ันคอืวธิทีีพ่วกเขาพดู || 8 || 21 || 
 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ਜੀਅ ਜੁੰਤ ਕ ਠਾਕੁਰਾ ਆ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ 

jee-a jant kay thaakuraa aapay vartanhaar. 
O‟  Master of all beings and creatures, You Yourself are prevailing everywhere.                  

โอ เจา้แหง่สรรพสตัวแ์ละสรรพสตัวค์ณุเองก็มชียัไปทกุหนทกุแหง่ 
 

ਨਾਨਕ ਕ ਸਤਰਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਤਦਰਸਟਾਰ ॥੧॥ 

naanak ayko pasri-aa doojaa kah daristaar. ||1|| 

O‟ Nanak, God is All-pervading; besides Him, where is any other to be seen?||1||        

โอนานักพระเจา้ทรงแผไ่พศาล นอกจากพระองคแ์ลว้จะมทีีไ่หนอกีบา้ง? || 1 || 
 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

asatpadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
 

ਆਤ ਕਥ ਆਤ ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ॥ 

aap kathai aap sunnaihaar. 
God Himself is the speaker, and He Himself is the listener.                                                  

พระเจา้เองเป็นผูพ้ดูและพระองคเ์องเป็นผูฟั้ง 
 

ਆਤਹ ਕੁ ਆਤ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ 

aapeh ayk aap bisthaar. 
He Himself is the One, and He Himself is the many. (prevailing in his creation)                           

พระองคเ์องทรงเป็นผูห้นึง่และพระองคเ์องทรงเป็นคนอกีมากมาย (มชียัในการสรา้งของเขา) 
 

ਜਾ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਾ ਤਸਰਸਤਟ ਉਾ ॥ 

jaa tis bhaavai taa sarisat upaa-ay. 
When it so pleases Him, He creates the world,                                                                   

เมือ่พระองคท์รงพอพระทัยพระองคจ์งึทรงสรา้งโลก 
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ਆਨੈ ਬਾਣ ਲ ਸਭਾ ॥ 

aapnai bhaanai la-ay samaa-ay. 
and when it so pleases, He absorbs it back into Himself.                                              

และเมือ่เป็นทีพ่อใจพระองคก์็ดดูซบักลับเขา้สูต่วัเอง 
 

ਤੁਭ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਹਇ ॥ 

tum tay bhinn nahee kichh ho-ay. 
O‟ God, there is nothing outside of You.                                                                                       

โอพระเจา้ไมม่สี ิง่ใดนอกตวัคณุ 
 

ਆਨ ਸੂਤਤ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਰਇ ॥ 

aapan soot sabh jagat paro-ay. 
You have kept the entire world subject to Your command.                                            

คณุท าใหท้ัง้โลกอยูภ่ายใตค้ าสัง่ของคณุ 

ਜਾ ਕਉ ਰਬ ਜੀਉ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥                                                                                                       

jaa ka-o parabh jee-o aap bujhaa-ay.                                                                             
Whom God Himself enables someone to understand this concept,                                                                   

พระเจา้เองทรงเปิดโอกาสใหใ้ครบางคนเขา้ใจแนวคดินี้ 
 

ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਸਈ ਜਨੁ ਾ ॥                                                                                                  

 sach naam so-ee jan paa-ay.                                                                                        
that person alone realizes the eternal Naam                                                                   

บคุคลนัน้เทา่นัน้ทีต่ระหนักถงึนาอมันรัินดร ์
 

ਸ ਸਭਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਫਤਾ ॥ 

so samadrasee tat kaa baytaa. 
Such a person looks impartially upon all, and is the knower of reality.                                  

บคุคลดงักลา่วดเูป็นกลางส าหรับทกุคนและเป็นผูรู้ใ้นความเป็นจรงิ 
 

ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਜਤਾ ॥੧॥                                                                                                                              

naanak sagal sarisat kaa jaytaa. ||1||                                                                                                                                

O‟ Nanak, he is the conqueror of the entire world. ||1||                                                                        

โอนานัก เขาคอืผูพ้ชิติโลกทัง้ใบ || 1 || 
 

ਜੀਅ ਜੁੰਤਰ ਸਬ ਤਾ ਕ ਹਾਥ ॥ 

jee-a jantar sabh taa kai haath. 
All beings and creatures are under His command.                                                         

สรรพสตัวแ์ละสรรพสตัวอ์ยูภ่ายใตค้ าสัง่ของพระองค ์
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ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕ ਨਾਥੁ ॥ 

deen da-i-aal anaath ko naath. 
He is Merciful to the meek, and the support of the helpless.                                         

พระองคท์รงเมตตาตอ่ผูท้ีอ่อ่นโยนและใหก้ารสนับสนุนผูท้ีท่ าอะไรไมถ่กู 
 

ਤਜਸੁ ਰਾਖ ਤਤਸੁ ਕਇ ਨ ਭਾਰ ॥ 

jis raakhai tis ko-ay na maarai. 
No one can destroy the one who is protected by God.                                                     

ไมม่ใีครท าลายคนทีพ่ระเจา้คุม้ครองได ้
 

ਸ ਭੂਆ ਤਜਸੁ ਭਨਹੁ ਤਫਸਾਰ ॥ 

so moo-aa jis manhu bisaarai. 
However, consider one spiritually dead whom God forsakes.                                                           

อยา่งไรก็ตามขอใหพ้จิารณาคนตายทางวญิญาณคนหนึง่ทีพ่ระเจา้ทอดทิง้ 
 

ਤਤਸੁ ਤਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕ ਜਾਇ ॥ 

tis taj avar kahaa ko jaa-ay. 
Forsaking Him, where else could anyone go?                                                                      

ละทิง้พระองคใ์ครจะไปไดอ้กี? 
 

ਸਬ ਤਸਤਰ ਕੁ ਤਨਰੁੰਜਨ ਰਾਇ ॥ 

sabh sir ayk niranjan raa-ay. 
The immaculate supreme God is the protector of all.                                                               

พระเจา้สงูสดุทีไ่มม่ทีีต่คิอืผูคุ้ม้ครองทกุคน 
 

ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਤ ਜਾ ਕ ਸਬ ਹਾਤਥ ॥ 

jee-a kee jugat jaa kai sabh haath. 
He controls all the the secrets of all creatures.                                                                    

เขาควบคมุความลับทัง้หมดของสิง่มชีวีติทัง้หมด 
 

ਅੁੰਤਤਰ ਫਾਹਤਰ ਜਾਨਹੁ ਸਾਤਥ ॥ 

antar baahar jaanhu saath. 
Know that God is always with you within and without.                                                               

รูว้า่พระเจา้อยูก่บัคณุเสมอทัง้ภายในและภายนอก 
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ਗੁਨ ਤਨਧਾਨ ਫਅੁੰ ਤ ਅਾਰ ॥                                                                                                                                                  

gun niDhaan bay-ant apaar. 
who is the treasure of virtues, Infinite and Endless,                                                                                          

ใครคอืขมุทรัพยแ์หง่คณุธรรมไมม่ทีีส่ ิน้สดุและไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 
 

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਫਤਲਹਾਰ ॥੨॥                                                                                                                                       

nanak daas sadaa balihaar.||2||                                                                            
 O‟ Nanak, God‟s devotees are forever dedicated to Him. ||2||                                                          

โอนานัก สาวกของพระเจา้อทุศิตนเพือ่พระองคต์ลอดไป || 2 || 
 

ੂਰਨ ੂਤਰ ਰਹ ਦਇਆਲ ॥ 

pooran poor rahay da-i-aal. 
The Perfect, Merciful God is pervading everywhere,                                                      

พระเจา้ผูท้รงเป่ียมดว้ยความเมตตากรณุาแผไ่พศาลไปทกุหนทกุแหง่ 
 

ਸਬ ਊਤਰ ਹਵਤ ਤਕਰਾਲ ॥ 

sabh oopar hovat kirpaal. 
and His kindness extends to all.                                                                                                    

และความเมตตาของพระองคแ์ผข่ยายไปยังทกุคน 
 

ਅਨੇ ਕਰਤਫ ਜਾਨੈ ਆਤ ॥ 

apnay kartab jaanai aap. 
He Himself knows His own ways.                                                                                   

พระองคเ์องทรงทราบแนวทางของพระองคเ์อง 
 

ਅੁੰਤਰਜਾਭੀ ਰਤਹ ਤਫਆਤ ॥ 

antarjaamee rahi-o bi-aap. 
The knower of our thinking, is pervading everywhere.                                                           

ผูรู้ใ้นความคดิของเราแพรห่ลายไปทกุหนทกุแหง่ 
 

ਰਤਤਾਲ ਜੀਅਨ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥ 

paratipaalai jee-an baho bhaat. 
He cherishes His living beings in so many ways.                                                               

พระองคท์รงหวงแหนสิง่มชีวีติของพระองคใ์นหลาย ๆ ดา้น 
 

ਜ ਜ ਰਤਚ ਸੁ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਤਤ ॥ 

jo jo rachi-o so tiseh Dhi-aat. 
Whosoever He has created, meditates on Him.                                                                         

ผูใ้ดทีพ่ระองคท์รงสรา้งขึน้จงใครค่รวญพระองค ์
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ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. 
Whoever pleases Him, He unites that person with Him,                                                                    

ผูใ้ดพอพระทัยพระองคก์็รวมคนนัน้เขา้กบัพระองค ์
 

ਬਗਤਤ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ 

bhagat karahi har kay gun gaa-ay. 
and such persons worship Him by singing His praises.                                                             

และบคุคลดงักลา่วนมัสการพระองคด์ว้ยการรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค ์
 

ਭਨ ਅੁੰਤਤਰ ਤਫਸਵਾਸੁ ਕਤਰ ਭਾਤਨਆ ॥ 

man antar biswas kar maani-aa. 
The one who with heartfelt faith has believed in Him,                                                     

ผูท้ีม่ศีรัทธาอยา่งจรงิใจเชือ่ในพระองค ์
 

ਕਰਨਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥                                                                                           

karanhaar nanak ik jaani-aa. ||3||                                                                                         
O‟ Nanak, he has realized the one Creator ||3||                                                                       

โอนานัก เขาไดต้ระหนักถงึผูส้รา้งหนึง่เดยีว || 3 || 
 

ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਕ ਨਾਇ ॥ 

jan laagaa har aikai naa-ay. 
A devotee who is attuned only to God‟s Name,                                                                    

สาวกทีย่ดึมั่นในนามของพระเจา้เทา่นัน้ 
 

ਤਤਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਤਫਰਥੀ ਜਾਇ ॥ 

tis kee aas na birthee jaa-ay. 
his desires do not go in vain.                                                                                             

ความปรารถนาของเขาไมส่ญูเปลา่ 
 

ਸਵਕ ਕਉ ਸਵਾ ਫਤਨ ਆਈ ॥ 

sayvak ka-o sayvaa ban aa-ee. 
It behoves a devotee to meditate on God and serve His creation.                                                                                                                    

ท าใหผู้ศ้รัทธาใครค่รวญถงึพระเจา้และรับใชส้ ิง่สรา้งของพระองค ์
 

ਹੁਕਭੁ ਫੂਤਝ ਰਭ ਦੁ ਾਈ ॥ 

hukam boojh param pad paa-ee. 
By understanding God‟s will he obtains the supreme spiritual state.                                             

โดยการเขา้ใจพระเจา้เขาจะไดรั้บสภาวะจติวญิญาณสงูสดุ 
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ਇਸ ਤ ਊਤਰ ਨਹੀ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

is tay oopar nahee beechaar 

There is no better contemplation than meditating on God‟s Name for those,                                                                  

ไมม่กีารไตรต่รองใดดไีปกวา่การใครค่รวญพระนามของพระเจา้ส าหรับคนเหลา่นัน้ 
 

ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਫਤਸਆ ਤਨਰੁੰਕਾਰੁ ॥                                                                                                      

jaa kai man basi-aa nirankaar                                                                                                    
in whose mind dwells the formless God.                                                                            

ในจติใจของผูท้ีอ่าศัยพระเจา้ทีไ่รร้ปูแบบ 
 

ਫੁੰਧਨ ਤਤਰ ਬ ਤਨਰਵਰ ॥ 

banDhan tor bha-ay nirvair. 
Breaking the bonds of Maya, they become free from enmity,                                             

ท าลายพันธะของมายาพวกเขากลายเป็นอสิระจากศตัร ู
 

ਅਨਤਦਨੁ ੂਜਤਹ ਗੁਰ ਕ ਰ ॥ 

an-din poojeh gur kay pair. 
and they always respectfully follow the Guru‟s advice.                                                            

และปฏบิตัติามค าแนะน าของครุดุว้ยความเคารพเสมอ 
 

ਇਹ ਲਕ ਸੁਖੀ ਰਲਕ ਸੁਹਲ ॥ 

ih lok sukhee-ay parlok suhaylay. 
They are at peace in this world, and in the next,                                                       

พวกเขาอยูอ่ยา่งสนัตใินโลกนีแ้ละในอนาคต 
 

ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਤਬ ਆਤਹ ਭਲ ॥੪॥ 

naanak har parabh aapeh maylay. ||4|| 

O‟ Nanak, God has Himself united them with Him.||4||                                          
โอนานัก พระเจา้ทรงรวมพวกเขาไวก้บัพระองค ์|| 4 || 

 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਭਤਲ ਕਰਹੁ ਅਨੁੰ ਦ ॥ 

saaDh sang mil karahu anand. 
Join the Company of the Saints, and enjoy the true bliss.                                                                

เขา้รว่ม หมูนั่กบญุและเพลดิเพลนิไปกบัความสขุทีแ่ทจ้รงิ 
 

ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਰਬ ਰਭਾਨੁੰ ਦ ॥                                                                                                      

gun gaavhu parabh parmaanand. 
Sing the praises of God, the embodiment of supreme bliss.                                                                                                 

รอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ศนูยร์วมแหง่ความสขุสงูสดุ 
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ਰਾਭ ਨਾਭ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥ 

raam naam tat karahu beechaar. 
Contemplate on the essence of God‟s Name,                                                                         

พจิารณาแกน่แทข้องพระนามพระเจา้ 
 

ਦੁਲਬ ਦਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥ 

darulabh dayh kaa karahu uDhaar. 
and redeem this human body, so difficult to obtain.                                                                 

และแลกรา่งกายมนุษยน์ีย้ากทีจ่ะไดม้า 
 

ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਫਚਨ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥ 

amrit bachan har kay gun gaa-o. 
Recite with reverence the ambrosial hymns of God‟s Praises;                                                                     

ทอ่งดว้ยความเคารพในบทเพลงสรรเสรญิของพระเจา้ 
 

ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ॥ 

paraan taran kaa ihai su-aa-o. 
this is the only way to save your life  from vices.                                                                

นีเ่ป็นวธิเีดยีวทีจ่ะชว่ยชวีติคณุจากความชัว่รา้ย 
 

ਆਠ ਹਰ ਰਬ ਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥ 

aath pahar parabh paykhahu nayraa. 
Feel the presence of God within you, twenty-four hours a day.                                                 

รูส้กึถงึการประทับของพระเจา้ภายในตวัคณุวันละยีส่บิสีช่ัว่โมง 
 

ਤਭਟ ਅਤਗਆਨੁ ਤਫਨਸ ਅੁੰ ਧਰਾ ॥ 

mitai agi-aan binsai anDhayraa. 
your ignorance shall depart, and darkness of Maya shall be dispelled.                                                                                  

ความไมรู่ข้องคณุจะหายไปและความมดืของมายาจะถกูปัดเป่า 
 

ਸੁਤਨ ਉਦਸੁ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵਹੁ ॥ 

sun updays hirdai basaavhu. 
Listen to the Guru‟s teachings and enshrine them in your heart,                           

ฟังค าสอนของครุแุละประดษิฐานไวใ้นใจ 
 

ਭਨ ਇਛ ਨਾਨਕ ਪਲ ਾਵਹੁ ॥੫॥                                                                                                

man ichhay nanak fal paavhu. ||5||                                                                                
O‟ Nanak, all your desires shall be fulfilled. ||5||                                                                      

โอนานัก ความปรารถนาทัง้หมดของคณุจะส าเร็จ || 5 || 
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ਹਲਤੁ ਲਤੁ ਦੁਇ ਲਹੁ ਸਵਾਤਰ ॥ 

halat palat du-ay layho savaar. 
Embellish both this world and the next,                                                                              

ประดับประดาทัง้โลกนีแ้ละโลกหนา้ 
 

ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਅੁੰ ਤਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥ 

raam naam antar ur Dhaar. 
by enshrining God‟s Name deep within your heart.                                                                

โดยการตัง้ชือ่ของพระเจา้ไวใ้นใจของคณุ 
 

ੂਰ ਗੁਰ ਕੀ ੂਰੀ ਦੀਤਖਆ ॥ 

pooray gur kee pooree deekhi-aa. 
Perfect is the Teaching of the Perfect Guru.                                                                      

ทีส่มบรูณ์แบบคอืค าสอนของครุทุีส่มบรูณ์แบบ 
 

ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਤਤਸੁ ਸਾਚੁ ਰੀਤਖਆ ॥ 

jis man basai tis saach pareekhi-aa. 
The person in whose heart it dwells, realizes the eternal God                                                                        

บคุคลทีห่วัใจของมันอาศยัอยูต่ระหนักถงึพระเจา้นรัินดร ์
 

ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥ 

man tan naam japahu liv laa-ay. 
With your mind and body, recite the Naam lovingly and attune yourself to it.                        

ดว้ยจติใจและรา่งกายของคณุใหท้อ่ง นาอมั ดว้ยความรักและปรับตวัใหเ้ขา้กบัมัน 
 

ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਨ ਤ ਬਉ ਜਾਇ ॥ 

dookh darad man tay bha-o jaa-ay. 
Sorrow, pain and fear from the mind shall depart.                                                                 

ความกงัวลความเจ็บปวดและความกลัวจะพรากจากไปจากจติใจ 
 

ਸਚੁ ਵਾਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਾਰੀ ॥ 

sach vaapaar karahu vaapaaree. 
O‟ mortal, do the true trade of meditating on God‟s Name,                                             

โอมนุษยท์ าการคา้ทีแ่ทจ้รงิของการใครค่รวญชือ่ของพระเจา้ 
 

ਦਰਗਹ ਤਨਫਹ ਖ ਤੁਭਾਰੀ ॥ 

dargeh nibhai khayp tumaaree. 
so that the merchandise (wealth of Naam) is duly approved in God‟s court.                          

เพือ่ใหส้นิคา้ (ความมั่งคัง่ของนาอมั) ไดรั้บการอนุมัตอิยา่งถกูตอ้งในศาลของพระเจา้ 
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ਕਾ ਟਕ ਰਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥                                                                                                                                                       

aykaa tayk rakhahu man maahi.                                                                                                                          
  Keep in mind, the real support of God,                                                                                     

โปรดทราบวา่การสนับสนุนทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਫਹੁਤਰ ਨ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥੬॥ 

nanak bahur na aavahi jaahi. ||6|| 

O‟ Nanak, you shall be free from the cycles of birth and death.|6||                                                                                                     

โอนานัก คณุจะเป็นอสิระจากวงจรของการเกดิและการตาย | 6 || 
 

ਤਤਸ ਤ ਦੂਤਰ ਕਹਾ ਕ ਜਾਇ ॥ 

tis tay door kahaa ko jaa-ay. 
Where can anyone go, to get away from Him?                                                                           

ทกุคนสามารถไปทีไ่หนได ้เพือ่หลกีหนจีากพระองค?์ 
 

ਉਫਰ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਤਧਆਇ ॥ 

ubrai raakhanhaar Dhi-aa-ay. 
One is saved only by meditating on the Protector God.                                                      

คนหนึง่จะรอดไดโ้ดยการใครค่รวญถงึพระเจา้ผูพ้ทิักษ์เทา่นัน้ 
 

ਤਨਰਬਉ ਜ ਸਗਲ ਬਉ ਤਭਟ ॥ 

nirbha-o japai sagal bha-o mitai. 
Meditating on the Fearless God, all fear departs,                                                                

เมือ่ใครค่รวญถงึพระเจา้ผูไ้มเ่กรงกลัวความกลัวทัง้หมดก็หายไป 
 

ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਰਾਣੀ ਛੁਟ ॥ 

parabh kirpaa tay paraanee chhutai. 
(because) by God's Grace alone, the mortal is released from all fear.                                      

(เพราะ) โดยพระคณุของพระเจา้เพยีงผูเ้ดยีวมนุษยจ์งึหลดุพน้จากความกลัวทัง้หมด 
 

ਤਜਸੁ ਰਬੁ ਰਾਖ ਤਤਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ॥ 

jis parabh raakhai tis naahee dookh. 
One who is protected by God never suffers in any sorrow.                                                               

ผูท้ีไ่ดรั้บการคุม้ครองจากพระเจา้ไมเ่คยทนทกุขก์บัความเศรา้โศกใด ๆ 
 

ਨਾਭੁ ਜਤ ਭਤਨ ਹਵਤ ਸੂਖ ॥ 

naam japat man hovat sookh. 
By meditating on Naam with love and devotion, the mind becomes peaceful.                                          

ดว้ยการน่ังสมาธบินนาอามดว้ยความรักและความทุม่เทจติใจจะสงบสขุ 
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ਤਚੁੰ ਤਾ ਜਾਇ ਤਭਟ ਅਹੁੰਕਾਰੁ ॥ 

chintaa jaa-ay mitai ahaNkaar. 
Anxiety departs, and ego is eliminated.                                                                                

ความวติกกงัวลจากไปและอตัตาจะถกูก าจัด 
 

ਤਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਇ ਨ ਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥ 

tis jan ka-o ko-ay na pahuchanhaar. 
No one can compare himself with that devotee of God.                                                                          

ไมม่ใีครสามารถเปรยีบเทยีบตวัเองกบัสาวกของพระเจา้คนนัน้ได ้
 

ਤਸਰ ਊਤਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥                                                                                                                                                              

sir oopar thaadhaa gur sooraa.                                                                                                                                              
The one who is protected by the all powerful God,                                                                    

ผูท้ีไ่ดรั้บการปกป้องจากพระเจา้ผูท้รงอ านาจทัง้หมด 
 

ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਕਾਰਜ ੂਰਾ ॥੭॥                                                                                                                                                  

naanak taa kay kaaraj pooraa. ||7||                                                                                                                           

O‟ Nanak, all his tasks are accomplished.||7||                                                                                                                                       

โอนานัก งานทัง้หมดของเขาส าเร็จลลุว่ง || 7 || 
 

ਭਤਤ ੂਰੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਜਾ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ॥ 

mat pooree amrit jaa kee darisat. 
God, whose wisdom is perfect, and whose glance is ambrosial,                                             

พระเจา้ผูท้รงปรชีาญาณสมบรูณ์และมแีววตาของเขา 
 

ਦਰਸਨੁ ਖਤ ਉਧਰਤ ਤਸਰਸਤਟ ॥ 

darsan paykhat uDhrat sarisat. 
beholding His Vision (acquiring His Virtues), the world is saved.                                                    

เมือ่เห็นนมิติของพระองค ์(การไดม้าซึง่คณุธรรมของพระองค)์ โลกก็จะรอด 
 

ਚਰਨ ਕਭਲ ਜਾ ਕ ਅਨੂ ॥ 

charan kamal jaa kay anoop. 
God, whose virtues are incomparably great,                                                                                  

พระเจา้ผูท้รงคณุธรรมยิง่ใหญอ่ยา่งหาทีเ่ปรยีบมไิด ้

ਸਪਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੁੰ ਦਰ ਹਤਰ ਰੂ ॥ 

safal darsan sundar har roop. 
beauteous is His Form and most rewarding is His sight.                                                           

ความสวยงามเป็นรปูแบบของพระองคแ์ละการมองเห็นของพระองคท์ีใ่หผ้ลตอบแทนมากทีส่ดุ
คอื 
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ਧੁੰ ਨੁ ਸਵਾ ਸਵਕੁ ਰਵਾਨੁ ॥ 

Dhan sayvaa sayvak parvaan. 
Blessed is his devotion, and acceptable is that devotee in God‟s court.                                         

ความสขุคอืความจงรักภักดขีองเขาและเป็นทีย่อมรับคอืผูท้ีนั่บถอืศรัทธาในศาลของพระเจา้ 
 

ਅੁੰਤਰਜਾਭੀ ੁਰਖੁ ਰਧਾਨੁ ॥ 

antarjaamee purakh parDhaan. 
God, the inner-knower is the most exalted Supreme Being.                                                      

พระเจา้ผูรู้ภ้ายในเป็นผูม้อี านาจสงูสดุทีส่งูสง่ทีส่ดุ 
 

ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸੁ ਹਤ ਤਨਹਾਲੁ ॥ 

jis man basai so hot nihaal. 
The one, within whose mind God dwells, becomes blissfully happy.                                         

คนทีพ่ระเจา้สถติอยูใ่นความคดิของตนจะมคีวามสขุอยา่งเป่ียมสขุ 
 

ਤਾ ਕ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥ 

taa kai nikat na aavat kaal. 
The fear of death does not draw near him.                                                                             

ความกลัวความตายไมไ่ดเ้ขา้ใกลเ้ขา 
 

ਅਭਰ ਬ ਅਭਰਾ ਦੁ ਾਇਆ ॥ 

amar bha-ay amraa pad paa-i-aa. 
They have become immortal, and have received an immortal status,                                                                                                                                

พวกเขากลายเป็นอมตะและไดรั้บสถานะอมตะ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥ 

saaDhsang naanak har Dhi-aa-i-aa. ||8||22||                                                                
O‟ Nanak, by meditating on God in the holy congregation. ||8||22||                                          

โอนานัก โดยร าพงึถงึพระเจา้ในทีป่ระชมุศักดิส์ทิธิ.์ || 8 || 22 || 
 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
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ਤਗਆਨ ਅੁੰਜਨੁ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਅਤਗਆਨ ਅੁੰਧਰ ਤਫਨਾਸੁ ॥ 

gi-aan anjan gur dee-aa agi-aan anDhayr binaas. 
When the Guru blesses one with ointment of Divine wisdom, the darkness of his  

ignorance is dispelled.                                                                                                         

เมือ่ปราชญอ์วยพรผูห้นึง่ดว้ยครมีแหง่ปัญญาอนัศกัดิส์ทิธิค์วามมดืแหง่ความโงเ่ขลาของเขาจะ
ถกูขจัดออกไป 

 

ਹਤਰ ਤਕਰਾ ਤ ਸੁੰ ਤ ਬਤਟਆ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਰਗਾਸੁ ॥੧॥ 

har kirpaa tay sant bhayti-aa naanak man pargaas. ||1|| 

O‟ Nanak, by God‟s Grace, when one meets with the true Guru, his mind gets enlightened 
by divine knowledge  ||1||                                                                     

โอนานัก โดย God‟s Grace 
เมือ่ไดพ้บกบัครุทุีแ่ทจ้รงิจติใจของเขาจะไดรั้บการรูแ้จง้จากความรูจ้ากพระเจา้ || 1 || 

 

ਅਸਟਦੀ ॥ 

ashtapadee. 
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
 

ਸੁੰਤਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਤਰ ਰਬੁ ਡੀਠਾ ॥ 

satsang antar parabh deethaa. 
In the Holy Congregation, One who has realized God within the self,                                                

ในชมุนุมศกัดิส์ทิธิผ์ูท้ีต่ระหนักถงึพระเจา้ในตวัตน 
 

ਨਾਭੁ ਰਬੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਭੀਠਾ ॥ 

naam parabhoo kaa laagaa meethaa 
starts adoring God‟s Name.                                                                                               

เริม่ชืน่ชมชือ่ของพระเจา้ 
 

ਸਗਲ ਸਤਭਗਰੀ ਕਸੁ ਘਟ ਭਾਤਹ ॥                                                                                                                                  

  sagal samagri aykas ghat maahi.                                                                                                                       
 This person sees everything of the world contained in God Almighty,                                       

บคุคลนีม้องเห็นทกุสิง่ในโลกทีม่อียูใ่นพระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพ 
 

ਅਤਨਕ ਰੁੰਗ ਨਾਨਾ ਤਦਰਸਟਾਤਹ ॥ 

anik rang naanaa daristaahi. 
and countless phenomena of different colors and forms emanating from Him.                                                                                                                                

และปรากฏการณ์ทีม่สีแีละรปูแบบตา่งๆมากมายนับไมถ่ว้นทีเ่ล็ดลอดออกมาจากพระองค ์
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ਨਉ ਤਨਤਧ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਰਬ ਕਾ ਨਾਭੁ ॥ 

na-o niDh amrit parabh kaa naam. 
God‟s ambrosial Name is like the nine treasures of the world,                                                                     
ชือ่อนัโอชาของพระเจา้ เปรยีบเสมอืนขมุทรัพยท์ัง้เกา้ของโลก 

 

ਦਹੀ ਭਤਹ ਇਸ ਕਾ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥                                                                                             

dayhee meh is kaa bisraam.                                                                                              
and It dwells in the human body itself.                                                                           

และมันอาศยัอยูใ่นรา่งกายมนุษยเ์อง 
 

ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥ 

sunn samaaDh anhat tah naad. 
In the state of deepest meditation, the non-stop celestial music keeps playing.            

ในสภาวะของการท าสมาธทิีล่กึทีส่ดุดนตรแีหง่สวรรคท์ีไ่มห่ยดุนิง่ยังคงเลน่ตอ่ไป 
 

ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਤਫਸਭਾਦ ॥ 

kahan na jaa-ee achraj bismaad. 
The bliss of such a wonderful ecstasy cannot be described.                                  

ความสขุของความปิตยินิดนัีน้ไมส่ามารถบรรยายได ้
 

ਤਤਤਨ ਦਤਖਆ ਤਜਸੁ ਆਤ ਤਦਖਾ ॥ 

tin daykhi-aa jis aap dikhaa-ay. 
The one whom God Himself shows, experiences this bliss.                                                                                                                             
ผูท้ีพ่ระเจา้ทรงส าแดงพระองคเ์องก็ประสบกบัความสขุนี ้

 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਸਝੀ ਾ ॥੧॥ 

naanak tis jan sojhee paa-ay. ||1|| 

O‟ Nanak, God grants this understanding to such a devotee only. ||1||                                                                                                                   

โอนานักพระเจา้มอบความเขา้ใจนีใ้หก้บัผูศ้รัทธาเทา่นัน้ || 1 || 
 

ਸ ਅੁੰ ਤਤਰ ਸ ਫਾਹਤਰ ਅਨੁੰ ਤ ॥                                                                                                                                                         

so antar so baahar anant.                                                                                                                                   
The Infinite God is both within and same God is outside also.                                                                              

พระเจา้ไมม่ทีีส่ ิน้สดุเป็นทัง้ภายในและพระเจา้องคเ์ดยีวกนัก็อยูภ่ายนอกเชน่กนั 
 

ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਫਆਤ ਰਤਹਆ ਬਗਵੁੰਤ ॥                                                                                                                                                           

ghat ghat bi-aap rahi-aa bhagvant.                                                                                                                                  
God is pervading in each and every heart.                                                                                          

พระเจา้ทรงแผไ่พศาลอยูใ่นหวัใจทกุดวง 
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ਧਰਤਨ ਭਾਤਹ ਆਕਾਸ ਇਆਲ ॥ 

Dharan maahi aakaas pa-i-aal. 
He is pervading in earth, in the sky and in the nether regions.                                              

พระองคก์ าลังขจรขจายไปในโลกบนทอ้งฟ้าและในดนิแดนเบือ้งลา่ง 
 

ਸਰਫ ਲਕ ੂਰਨ ਰਤਤਾਲ ॥ 

sarab lok pooran partipaal. 
He is the perfect sustainer of all worlds.                                                                                  

พระองคท์รงเป็นผูค้ ้าจนุโลกทีส่มบรูณ์แบบ 
 

ਫਤਨ ਤਤਤਨ ਰਫਤਤ ਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥ 

ban tin parbat hai paarbarahm. 
The Supreme God is permeating in the forests, fields and mountains.                                             

พระเจา้สงูสดุก าลังแทรกซมึอยูใ่นป่าทุง่นาและภเูขา 
 

ਜਸੀ ਆਤਗਆ ਤਸਾ ਕਰਭੁ ॥ 

jaisee aagi-aa taisaa karam. 
As is His command, so is the deed of the creature.                                                                      

พระบญัชาของพระองคก์ารกระท าของสตัวก์็เชน่กนั 
 

ਉਣ ਾਣੀ ਫਸੁੰ ਤਰ ਭਾਤਹ ॥ 

pa-un paanee baisantar maahi. 
He permeates the wind, the water and the fire.                                                             

พระองคแ์ทรกซมึไปตามลมน ้าและไฟ 
 

ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਦਹ ਤਦਸ ਸਭਾਤਹ ॥ 

chaar kunt dah disay samaahi. 
He pervades in the four corners and in the ten directions (exists everywhere).                           

เขาแผซ่า่นไปทัง้สีม่มุและในสบิทศิ (มอียูท่กุที)่ 
 

ਤਤਸ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਨਹੀ ਕ ਠਾਉ ॥ 

tis tay bhinn nahee ko thaa-o. 
There is no place where He is not.                                                                               

ไมม่ทีีใ่ดทีพ่ระองคไ์มอ่ยู ่
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਾਉ ॥੨॥ 

gur parsaad naanak sukh paa-o. ||2|| 

O‟ Nanak, peace is received by the Guru's Grace. ||2||                                                       

โอนานักความสงบสขุไดรั้บจากพระคณุของครุ ุ|| 2 || 
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ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ ਭਤਹ ਦਖੁ ॥ 

bayd puraan simrit meh daykh. 
Behold Him in the teachings of Vedas, the Puranas and the Smritis.                                                       

ดพูระองคใ์นค าสอนของพระเวท พรูานัส และ สมรทิสิ 
 

ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਤਰ ਭਤਹ ਕੁ ॥                                                                                                                              

sasee-ar soor nakh-yatar meh ayk.                                                                                     
The same One is permeating in the moon, the sun and the stars.                                                              

ดวงเดยีวกนัก าลังแทรกซมึอยูใ่นดวงจันทรด์วงอาทติยแ์ละดวงดาว 
 

ਫਾਣੀ ਰਬ ਕੀ ਸਬੁ ਕ ਫਲ ॥ 

banee prabh kee sabh ko bolai. 
Everyone utters God‟s word,                                                                                       

ทกุคนตา่งพดูค าของพระเจา้ 
 

ਆਤ ਅਡਲੁ ਨ ਕਫਹੂ ਡਲ ॥ 

aap adol na kabhoo dolai. 
But despite being present in all, He Himself is unshakable and never wavers.                                                                    

แตแ่มจ้ะมอียูใ่นทกุสิง่พระองคเ์องก็มั่นคงและไมห่ว่ันไหว 
 

ਸਰਫ ਕਲਾ ਕਤਰ ਖਲ ਖਲ ॥ 

sarab kalaa kar khaylai khayl. 
After creating all powers, He is playing the worldly games.                                                                     

หลังจากสรา้งพลังทัง้หมดแลว้พระองคก์ าลังเลน่เกมทางโลก 
 

ਭਤਲ ਨ ਾਈ ਗੁਣਹ ਅਭਲ ॥ 

mol na paa-ee-ai gunah amol. 
His virtues are invaluable and His eminence cannot be assessed.                                                     

คณุธรรมของพระองคเ์ป็นสิง่ล ้าคา่และไมส่ามารถประเมนิความโดดเดน่ของพระองคไ์ด ้
 

ਸਰਫ ਜਤਤ ਭਤਹ ਜਾ ਕੀ ਜਤਤ ॥ 

sarab jot meh jaa kee jot.                                                                                                    
He, whose light illuminates all creatures,                                                                                

เขาผูซ้ ึง่แสงสอ่งสวา่งสรรพสตัว ์
 

ਧਾਤਰ ਰਤਹ ਸੁਆਭੀ ਤਤ ਤਤ ॥ 

Dhaar rahi-o su-aamee ot pot. 
that Master is providing support to all through and through.                                                                           

ทีอ่าจารยใ์หก้ารสนับสนุนตลอดและผา่น 
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ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਬਰਭ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥ 

gur parsaad bharam kaa naas. 
They, whose doubt is dispelled by the Guru‟s grace.                                                                    

พวกเขาซึง่มขีอ้สงสยัถกูปัดเป่าดว้ยพระคณุของครุ ุ
 

ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਭਤਹ ਹੁ ਤਫਸਾਸੁ ॥੩॥                                                                                      

naanak tin meh ayhu bisaas. ||3||                                                                                          
O‟ Nanak, they firmly believe that God is omnipotent. ||3||                                   

โอนานักพวกเขาเชือ่อยา่งแน่วแน่วา่พระเจา้ทรงมอี านาจทกุอยา่ง  ||3|| 
 

ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਖਨੁ ਸਬੁ ਫਰਹਭ ॥ 

sant janaa kaa paykhan sabh barahm. 
The Saints behold God everywhere.                                                                               

วสิทุธชินเห็นพระเจา้ทกุหนทกุแหง่ 
 

ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਕ ਤਹਰਦ ਸਤਬ ਧਰਭ ॥                                                                                                                                      

sant janaa kai hirdai sabh Dharam.                                                                                                                          
In the heart of the Saints, all thoughts that arise are of righteousness.                                     

ในใจของวสิทุธชินความคดิทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เป็นความชอบธรรม 
 

ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨਤਹ ਸੁਬ ਫਚਨ ॥ 

sant janaa suneh subh bachan. 
The Saints listen words of goodness only,                                                                            

วสิทุธชินฟังค าแหง่ความดเีทา่นัน้ 
 

ਸਰਫ ਤਫਆੀ ਰਾਭ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚਨ ॥ 

sarab bi-aapee raam sang rachan. 
and always remain absorbed in the all-pervading God.                                                       

และยังคงหมกมุน่อยูก่บัพระเจา้ทีแ่ผซ่า่นไปทั่ว 
 

ਤਜਤਨ ਜਾਤਾ ਤਤਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥ 

jin jaataa tis kee ih rahat. 
Such is the way of life of the one who has realized God                                                                                                                                

น่ันคอืวถิชีวีติของผูท้ีต่ระหนักถงึพระเจา้ 
 

ਸਤਤ ਫਚਨ ਸਾਧੂ ਸਤਬ ਕਹਤ ॥ 

sat bachan saaDhoo sabh kahat.                                                                                       
that saint utters only the divine words (words of God‟s praises).                                                                                                             

นักบญุทีเ่ปลง่ออกมาเฉพาะค าพดูของพระเจา้ (ค าสรรเสรญิของพระเจา้) 
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ਜ ਜ ਹਇ ਸਈ ਸੁਖੁ ਭਾਨੈ ॥ 

jo jo ho-ay so-ee sukh maanai. 
Whatever happens, he peacefully accepts.                                                                                         

ไมว่า่จะเกดิอะไรขึน้เขายอมรับอยา่งสงบ 
 

ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਰਬੁ ਜਾਨੈ ॥ 

karan karaavanhaar parabh jaanai. 
He knows, God as the Doer, the Cause of causes.                                                                

เขารูว้า่พระเจา้เป็นผูก้ระท าสาเหตขุองสาเหต ุ
 

ਅੁੰਤਤਰ ਫਸ ਫਾਹਤਰ ਬੀ ਹੀ ॥ 

antar basay baahar bhee ohee. 
He believes that the same God who dwells within is also outside.                                                  

เขาเชือ่วา่พระเจา้องคเ์ดยีวกบัทีส่ถติอยูข่า้งในก็อยูภ่ายนอกเชน่กนั 
 

ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦਤਖ ਸਬ ਭਹੀ ॥੪॥ 

naanak darsan daykh sabh mohee. ||4|| 

O‟ Nanak, beholding this all pervading sight of God, the entire world is fascinated. ||4||                                                                                                                                                                      

โอนานักเมือ่มองเห็นสายตาของพระเจา้ทีแ่ผซ่า่นไปทั่วโลกทัง้โลกตา่งก็หลงใหล || 4 || 
 

ਆਤ ਸਤਤ ਕੀਆ ਸਬੁ ਸਤਤ ॥ 

aap sat kee-aa sabh sat. 
He Himself is True, and all that He has made is also True and not an illusion.                                                      

พระองคเ์องเป็นความจรงิและทกุสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งขึน้ก็เป็นความจรงิเชน่กนัไมใ่ชภ่าพลวง
ตา 

 

ਤਤਸੁ ਰਬ ਤ ਸਗਲੀ ਉਤਤਤ ॥ 

tis parabh tay saglee utpat. 
The entire creation has originated from God.                                                                  

การสรา้งทัง้หมดมตีน้ก าเนดิมาจากพระเจา้ 
 

ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਾ ਕਰ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥ 

tis bhaavai taa karay bisthaar. 
As it pleases Him, He creates the expanse,                                                                        

ตามทีพ่ระองคท์รงพอพระทัยพระองคท์รงสรา้งพืน้ทีก่วา้งใหญ่ 
 

ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਾ ਕੁੰ ਕਾਰੁ ॥ 

tis bhaavai taa aikankaar. 
and as it pleases Him, He becomes the One and the only One again.                                        

และตามทีพ่ระองคพ์อพระทัยพระองคจ์ะกลายเป็นหนึง่เดยีวอกีครัง้ 
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ਅਤਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥ 

anik kalaa lakhee nah jaa-ay. 
Manifold are His powers which cannot be known.                                                             

ความหลากหลายเป็นพลังของพระองคซ์ึง่ไมอ่าจทราบได ้
 

ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥ 

jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. 
He unites with Himself whomsoever He pleases.                                                               

พระองคร์วมกบัผูใ้ดก็ตามทีพ่ระองคท์รงประสงค ์
 

ਕਵਨ ਤਨਕਤਟ ਕਵਨ ਕਹੀ ਦੂਤਰ ॥ 

kavan nikat kavan kahee-ai door. 
It cannot be said as to who is He is close to Him and who is far from Him,                                             

ไมส่ามารถพดูไดว้า่ใครอยูใ่กลพ้ระองคแ์ละใครอยูห่า่งไกลจากพระองค ์
 

ਆ ਆਤ ਆ ਬਰੂਤਰ ॥                                                                                                                                                

aapay aap aap bharpoor.                                                                                                                                               
because He Himself is pervading everywhere.                                                            

เพราะพระองคเ์องแผซ่า่นไปทกุหนทกุแหง่ 
 

ਅੁੰਤਰਗਤਤ ਤਜਸੁ ਆਤ ਜਨਾ ॥ 

antargat jis aap janaa-ay. 
To whom He imparts this understanding of higher spiritual state,                                

ผูท้ีพ่ระองคท์รงใหค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสภาวะจติวญิญาณทีส่งูขึน้นี้ 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥੫॥ 

naanak tis jan aap bujhaa-ay. ||5|| 

O‟ Nanak, to that person He reveals Himself. ||5||                                                                   

โอนานักส าหรับคน ๆ นัน้เขาเปิดเผยตวัเอง || 5 || 
 

ਸਰਫ ਬੂਤ ਆਤ ਵਰਤਾਰਾ ॥ 

sarab bhoot aap vartaaraa. 
He Himself is pervading in all beings,                                                                              

พระองคเ์องก าลังแผซ่า่นไปทั่วสรรพสตัว ์
 

ਸਰਫ ਨੈਨ ਆਤ ਖਨਹਾਰਾ ॥ 

sarab nain aap paykhanhaaraa. 
through all the eyes, He Himself is the beholder.                                                       

ผา่นทกุสายตาพระองคเ์องทรงเป็นผูม้อง 
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ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ॥ 

sagal samagree jaa kaa tanaa. 
All the creation is His Body.                                                                                          

สิง่สรา้งทัง้หมดคอืรา่งกายของพระองค ์
 

ਆਨ ਜਸੁ ਆ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥ 

aapan jas aap hee sunaa. 
He Himself listens to His Own Praise.                                                                               

พระองคเ์องก็ฟังค าสรรเสรญิของพระองคเ์อง 
 

ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖਲੁ ਫਨਾਇਆ ॥ 

aavan jaan ik khayl banaa-i-aa. 
God has created the drama of birth and death.                                                                        

พระเจา้ไดส้รา้งละครเรือ่งการเกดิและการตาย 
 

ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਭਾਇਆ ॥ 

aagi-aakaaree keenee maa-i-aa. 
and He has made Maya subservient to His Will.                                                                    

และพระองคท์รงท าใหม้ายายอมจ านนตอ่พระประสงคข์องพระองค ์
 

ਸਬ ਕ ਭਤਧ ਅਤਲਤ ਰਹ ॥ 

sabh kai maDh alipato rahai. 
In the midst of all, He remains unattached.                                                                 

ในทา่มกลางทัง้หมดพระองคย์ังคงไมไ่ดส้วมใส ่
 

ਜ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆ ਕਹ ॥ 

jo kichh kahnaa so aapay kahai. 
Whatever has to be said, He Himself says.                                                                       

ไมว่า่จะตอ้งพดูอะไรพระองคเ์องก็ตรัส 
 

ਆਤਗਆ ਆਵ ਆਤਗਆ ਜਾਇ ॥ 

aagi-aa aavai aagi-aa jaa-ay. 
By His order, one is born and by His order, one dies.                                                       

ตามค าสัง่ของพระองคค์นหนึง่เกดิและตามค าสัง่ของพระองคค์นหนึง่ตาย 
 

ਨਾਨਕ ਜਾ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਸਭਾਇ ॥੬॥ 

naanak jaa bhaavai taa la-ay samaa-ay. ||6|| 

O Nanak, when it pleases Him, He absorbs them into Himself. ||6||                                     

โอนานักเมือ่มันท าใหพ้ระองคพ์อพระทัยพระองคท์รงดดูซบัสิง่เหลา่นีเ้ขา้สูต่วัเอง || 6 || 
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ਇਸ ਤ ਹਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਫੁਰਾ ॥ 

is tay ho-ay so naahee buraa. 
Whatever comes from Him cannot be bad.                                                                              

สิง่ทีม่าจากพระองคไ์มส่ามารถเลวรา้ยได ้
 

ਰ ਕਹਹੁ ਤਕਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥ 

orai kahhu kinai kachh karaa. 
Other than Him, who can do anything?                                                                          

นอกจากพระองคแ์ลว้ใครจะท าอะไรได ้
 

ਆਤ ਬਲਾ ਕਰਤੂਤਤ ਅਤਤ ਨੀਕੀ ॥ 

aap bhalaa kartoot at neekee. 
He Himself is good; His actions are the very best.                                                                    

พระองคเ์องก็ด ีการกระท าของเขาดทีีส่ดุ 
 

ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥ 

aapay jaanai apnay jee kee. 
He alone knows what is in His mind.                                                                         

เขาคนเดยีวทีรู่ว้า่อะไรอยูใ่นความคดิของเขา 
 

ਆਤ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਬ ਸਾਚੁ ॥ 

aap saach Dhaaree sabh saach. 
He is Truel, and all that He has established is also True and not an illusion.                                            

เขาคอืความจรงิและทกุสิง่ทีพ่ระองคท์รงสรา้งไวก้็เป็นความจรงิเชน่กนัไมใ่ชภ่าพลวงตา 
 

ਤਤ ਤਤ ਆਨ ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਚੁ ॥ 

ot pot aapan sang raach. 
Through and through, He is blended with His creation.                                                      

พระองคท์รงผสมผสานกบัสิง่สรา้งของพระองคต์ลอดเวลา 
 

ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ 

taa kee gat mit kahee na jaa-ay. 
His greatness and extent cannot be described.                                                                 

ความยิง่ใหญแ่ละขอบเขตของเขาไมส่ามารถบรรยายได ้
 

ਦੂਸਰ ਹਇ ਤ ਸਝੀ ਾਇ ॥ 

doosar ho-ay ta sojhee paa-ay. 
If there were another like Him, only then could one understand Him.                                                                 

หากมคีนทีเ่หมอืนพระองคอ์กีคนหนึง่เทา่นัน้ทีจ่ะเขา้ใจพระองค ์
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ਤਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਬੁ ਰਵਾਨੁ ॥ 

tis kaa kee-aa sabh parvaan. 
Everything done by Him must be accepted by all.                                                                   

ทกุสิง่ทีท่ าโดยพระองคจ์ะตอ้งไดรั้บการยอมรับจากทกุคน 
 

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥ 

gur parsaad naanak ih jaan. ||7|| 

O‟ Nanak, this is known only through the Guru‟s grace. ||7||                                                        

โอนานักสิง่นีเ้ป็นทีรู่ก้นัโดยพระคณุของครุเุทา่นัน้ || 7 || 
 

ਜ ਜਾਨੈ ਤਤਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥ 

jo jaanai tis sadaa sukh ho-ay. 
One who realizes Him, receives everlasting peace.                                                         

ผูท้ีส่ านกึในพระองคจ์ะไดรั้บสนัตสิขุนรัินดร ์
 

ਆਤ ਤਭਲਾਇ ਲ ਰਬੁ ਸਇ ॥ 

aap milaa-ay la-ay parabh so-ay. 
God unites that person with Himself.                                                                                       

พระเจา้ทรงรวมบคุคลนัน้ไวด้ว้ยพระองคเ์อง 
 

ਹੁ ਧਨਵੁੰਤੁ ਕੁਲਵੁੰਤੁ ਤਤਵੁੰਤੁ ॥ 

oh Dhanvant kulvant pativant. 
That person is spritually wealthy, of noble family and honorable,                                                                                                  

บคุคลนัน้มั่งคัง่ร า่รวยมตีระกลูสงูสง่และมเีกยีรต ิ
 

ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਤਜਸੁ ਤਰਦ ਬਗਵੁੰਤੁ ॥                                                                                    

jeevan mukat jis ridai bhagvant.                                                                                        
in whose heart God dwells  becomes free from the cycle of birth and death while still alive.                                                                                                                

พระเจา้ทรงสถติอยูใ่นหวัใจของผูใ้ดจะปราศจากวงจรแหง่การเกดิและการตายในขณะทีย่ังมชีวี ิ
ต 
 

ਧੁੰ ਨੁ ਧੁੰ ਨੁ ਧੁੰ ਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥ 

Dhan Dhan Dhan jan aa-i-aa. 
Totally blessed is the advent of such a human being in the world, 

ความสขุโดยสิน้เชงิคอืการถอืก าเนดิของมนุษยใ์นโลกนี ้
 

ਤਜਸੁ ਰਸਾਤਦ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥ 

jis parsaad sabh jagat taraa-i-aa. 
by whose grace, the entire world is saved.                                                                       

โดยพระคณุของใครกนัเลา่ โลกทัง้ใบก็รอด 



259 
 

ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ॥ 

jan aavan kaa ihai su-aa-o. 
Such a devotee of God comes to the world so that,                                                                  

ผูศ้รัทธาของพระเจา้มาทีโ่ลกเพือ่ทีว่า่ 
 

ਜਨ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਚਤਤ ਆਵ ਨਾਉ ॥ 

jan kai sang chit aavai naa-o. 
all those who come in his contact start meditating on Naam.                                                    

ทกุคนทีต่ดิตอ่กบัเขาเริม่ร าพงึถงึนาอมั 
 

ਆਤ ਭੁਕਤੁ ਭੁਕਤੁ ਕਰ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ॥ 

aap mukat mukat karai sansaar. 
Such a person is him  emancipated, and emancipates the rest of the world.                                                                                                                           

บคุคลเชน่นีค้อืเขาเป็นอสิระและปลดปลอ่ยสว่นทีเ่หลอืของโลก 
 

ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥ 

naanak tis jan ka-o sadaa namaskaar. ||8||23|| 

O‟ Nanak, I bow in reverence forever to that devotee of God. ||8||23||                                               

โอนานัก ฉันขอคารวะตอ่ผูศ้รัทธาของพระเจา้ตลอดไป || 8 || 23 || 
 

ਸਲਕੁ ॥ 

salok. 
Shalok: 

ชาลอ๊ค 
 

ੂਰਾ ਰਬੁ ਆਰਾਤਧਆ ੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥ 

pooraa parabh aaraaDhi-aa pooraa jaa kaa naa-o. 
The person who has meditated on that perfect God whose name is eternal.                                              

ผูท้ีไ่ดใ้ครค่รวญถงึพระเจา้ผูส้มบรูณ์นัน้ซึง่มพีระนามนรัินดร ์
 

ਨਾਨਕ ੂਰਾ ਾਇਆ ੂਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥ 

naanak pooraa paa-i-aa pooray kay gun gaa-o. ||1|| 

O‟ Nanak, that person has realized the perfect God. Therefore, you should also sing the 
praises of the perfect One. ||1||                                                                                              

โอนานัก บคุคลนัน้ไดต้ระหนักถงึพระเจา้ทีส่มบรูณ์แบบ 
ดงันัน้คณุควรรอ้งเพลงสรรเสรญิพระผูท้รงสมบรูณ์ดว้ย || 1 || 
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ਅਸਟਦੀ ॥                                                                                                                                                                    

asatpadee.                                                                                                                                                             
Ashtapadee: 

อษัฎาวด:ี 
 

ੂਰ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਤਨ ਉਦਸੁ ॥ 

pooray gur kaa sun updays. 
O‟ my mind, listen to the teachings of the Perfect Guru;                                                              

โอจติใจของฉันฟังค าสอนของครุทุีส่มบรูณ์แบบ; 
 

ਾਰਫਰਹਭੁ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਖੁ ॥ 

paarbarahm nikat kar paykh. 
and feel the Supreme God near you.                                                                                   

และสมัผัสถงึพระเจา้สงูสดุทีอ่ยูใ่กลค้ณุ 
 

ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਭਰਹੁ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥ 

saas saas simrahu gobind. 
Meditate on God with each and every breath,                                                                                

ร าพงึถงึพระเจา้ทกุลมหายใจ 
 

ਭਨ ਅੁੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰ ਤਚੁੰ ਦ ॥ 

man antar kee utrai chind. 
so that the anxiety within your mind departs.                                                              

เพือ่ใหค้วามวติกกงัวลภายในจติใจของคณุหมดไป 
 

ਆਸ ਅਤਨਤ ਤਤਆਗਹੁ ਤਰੁੰਗ ॥ 

aas anit ti-aagahu tarang. 
O‟ my mind, abandon the waves of desires for the transient matter,                                                 

โอจติใจของฉันละทิง้คลืน่แหง่ความปรารถนาส าหรับเรือ่งชัว่คราว 
 

ਸੁੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਤਰ ਭਨ ਭੁੰਗ ॥                                                                                                      

sant janaa kee Dhoor man mang.                                                                                                        
and ask for the humble service of saintly persons.                                                                   

และขอการรับใชท้ีต่ า่ตอ้ยของบคุคลทีเ่ป็นนักบญุ 
 

ਆੁ ਛਤਡ ਫਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥                                                                                                             

aap chhod bayntee karahu.                                                                                       
Renouncing your self-conceit, make a humble prayer to God,                                                          

ละทิง้ความรูส้กึนกึคดิของตนเองอธษิฐานอยา่งถอ่มใจตอ่พระเจา้ 
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥                                                                                              

saaDhsang agan saagar tarahu.                                                                               
and in the company of saintly persons, swim across the fiery-ocean of vices.                                                                                                                     

และในกลุม่บคุคลทีบ่รสิทุธิว์า่ยน ้าขา้มมหาสมทุรอนัรอ้นแรงแหง่ความชัว่รา้ย 
 

ਹਤਰ ਧਨ ਕ ਬਤਰ ਲਹੁ ਬੁੰ ਡਾਰ ॥                                                                                                       

har Dhan kay bhar layho bhandaar.                                                                                 
Fill your heart with the wealth of God‟s Name,                                                          

เตมิใจของคณุดว้ยความมั่งคัง่แหง่พระนามของพระเจา้ 
 

ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੂਰ ਨਭਸਕਾਰ ॥੧॥                                                                                              

nanak gur pooray namaskaar. ||1||                                                                                               
and O‟ Nanak, bow in humility to the Perfect Guru. ||1||                                                                           

และ โอนานัก ค านับดว้ยความนอบนอ้มตอ่ครุทุีส่มบรูณ์แบบ || 1 || 
 

ਖਭ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੁੰ ਦ ॥                                                                                                                                                   

khaym kushal sahj anand.                                                                                              
you will be blessed with eternal peace, comforts of life, and bliss of equipoise.                                                                                                                     

คณุจะไดรั้บพรดว้ยสนัตสิขุนรัินดรค์วามสะดวกสบายของชวีติและความสขุของอปุกรณ์ 
 

ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਬਜੁ ਰਭਾਨੁੰ ਦ ॥                                                                                                                                             

saaDhsang bhaj parmaanand.                                                                                            
by lovingly meditating on the supreme God in the holy congregation.                              

ดว้ยความรักใครค่รวญถงึพระเจา้สงูสดุในประชาคมศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਨਰਕ ਤਨਵਾਤਰ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥                                                                                         

narak nivaar uDhaarahu jee-o.                                                                                              
Save your soul from the pains of hell,                                                                                                                  

ชว่ยวญิญาณของคณุจากความเจ็บปวดของนรก 
 

ਗੁਨ ਗਤਫੁੰ ਦ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ ੀਉ ॥                                                                                                         

gun gobind amrit ras pee-o.                                                                                 
  by singing the praises of God and by partaking the elixir of Naam.                                                       

โดยการรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้และรับประทานยาอายวุัฒนะจากนาอมั 
 

ਤਚਤਤ ਤਚਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਕ ॥ 

chit chitvahu naaraa-in ayk. 
Contemplate on the one God in your mind,                                                     

พจิารณาพระเจา้องคเ์ดยีวในความคดิของคณุ 
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ਕ ਰੂ ਜਾ ਕ ਰੁੰਗ ਅਨੇਕ ॥                                                                                                                                                          

ayk roop jaa kay rang anayk.                                                                                                                                                      
Who is One, but manifests in many forms.                                                                      

ใครคอืหนึง่ แตแ่สดงออกในหลายรปูแบบ 
 

ਗਾਲ ਦਾਭਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥ 

gopaal daamodar deen da-i-aal. 
Sustainer of the Universe, Master of the world and kind to the meek,                                       

ผูค้ ้าจนุจักรวาลปรมาจารยข์องโลกและใจดกีบัคนทีอ่อ่นโยน 
 

ਦੁਖ ਬੁੰਜਨ ੂਰਨ ਤਕਰਾਲ ॥ 

dukh bhanjan pooran kirpaal. 
He is destroyer of sorrows, all pervading and merciful.                                                           

เขาเป็นผูท้ าลายความเศรา้โศกทัง้หมดแผซ่า่นและเมตตา 
 

ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਨਾਭੁ ਫਾਰੁੰ  ਫਾਰ ॥ 

simar simar naam baaraN baar. 
With love and devotion remember His Name again and again.                                                    

ดว้ยความรักและความจงรักภักดจี าพระนามของพระองคค์รัง้แลว้ครัง้เลา่ 
 

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ॥੨॥                                                                                                                                      

naanak jee-a kaa ihai aDhaar. ||2||                                                                          
 O‟ Nanak, Naam is the only Support of the soul. ||2||                                                                       

โอนานัก, นาอมั เป็นเพยีงการสนับสนุนของจติวญิญาณ || 2 || 
 

ਉਤਭ ਸਲਕ ਸਾਧ ਕ ਫਚਨ ॥ 

utam salok saaDh kay bachan. 
The Guru‟s Words are the most sublime hymns.                                                          

ค าพดูของครุ ุเป็นเพลงสวดทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ 
 

ਅਭੁਲੀਕ ਲਾਲ ਤਹ ਰਤਨ ॥ 

amuleek laal ayhi ratan. 
These are like priceless pearls and jewels.                                                                                               

สิง่เหลา่นีเ้ปรยีบเสมอืนไขม่กุและอญัมณีล ้าคา่ 
 

ਸੁਨਤ ਕਭਾਵਤ ਹਤ ਉਧਾਰ ॥ 

sunat kamaavat hot uDhaar. 
One who listens and acts on these is saved from the cycles of birth and death.                                                                           

ผูท้ีรั่บฟังและปฏบิตัใินสิง่เหลา่นีจ้ะรอดจากวัฏจักรของการเกดิและการตาย 
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ਆਤ ਤਰ ਲਕਹ ਤਨਸਤਾਰ ॥ 

aap tarai lokah nistaar. 
He swims across the world ocean of vices and helps others to swim across.                             

เขาวา่ยน ้าขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยของโลกและชว่ยใหผู้อ้ ืน่วา่ยน ้าขา้ม 
 

ਸਪਲ ਜੀਵਨੁ ਸਪਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੁੰਗੁ ॥                                                                                                

safal jeevan safal taa kaa sang.                                                                                               
Accomplished is his life, and beneficial is his company, 

ความส าเร็จคอืชวีติของเขาและผลประโยชนค์อื บรษัิท ของเขา 
 

ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਰੁੰਗੁ ॥                                                                                                      

 jaa kai man laagaa har rang.                                                                                         
whose mind is imbued with the love of God.                                                                         

ซึง่จติใจของเขาตืน้ตันในความรักของพระเจา้ 
 

ਜ ਜ ਸਫਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜ ॥ 

jai jai sabad anaahad vaajai. 
Within him vibrates a continuous divine music that keeps him in high spirits,                                           

ภายในตวัเขาสัน่สะเทอืนดนตรศีกัดิส์ทิธิท์ีท่ าใหเ้ขามจีติใจสงู 
 

ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਅਨਦ ਕਰ ਰਬੁ ਗਾਜ ॥ 

sun sun anad karay parabh gaajai. 
Listening it again and again he is in bliss as he enjoys the realization of God within.                                                                                                                            

การฟังครัง้แลว้ครัง้เลา่เขามคีวามสขุในขณะทีเ่ขามคีวามสขุกบัการตระหนักถงึพระเจา้ภายใน 
 

ਰਗਟ ਗੁਾਲ ਭਹਾਂਤ ਕ ਭਾਥ ॥ 

pargatay gupaal mahaaNt kai maathay. 
The Master of the universe manifests Himself through the divine person.                                    

ปรมาจารยแ์หง่จักรวาลปรากฏตวัผา่นบคุคลศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਤਤਨ ਕ ਸਾਥ ॥੩॥ 

naanak uDhray tin kai saathay. ||3|| 

O‟ Nanak, along with such a person, many more are saved. ||3||                                                 

โอนานัก พรอ้มดว้ยบคุคลเชน่นีอ้กีหลายคนไดรั้บความรอด || 3 || 
 

ਸਰਤਨ ਜਗੁ ਸੁਤਨ ਸਰਨੀ ਆ ॥ 

saran jog sun sarnee aa-ay. 
Hearing that You are capable of providing shelter, we came to Your refuge,                                                                                                                                 

เมือ่ไดย้นิวา่คณุสามารถใหท้ีพั่กพงิไดเ้ราก็มาถงึทีห่ลบภัยของคณุ 
 



264 
 

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਰਬ ਆ ਤਭਲਾ ॥                                                                                                                                          

 kar kirpaa parabh aap milaa-ay.                                                                                
O‟ God, bestowing Your mercy, You have united us with Yourself.                                              

ขา้ แตพ่ระเจา้ขอทรงประทานความเมตตาของพระองค ์
พระองคท์รงรวมพวกเราไวด้ว้ยพระองคเ์อง 

 

ਤਭਤਟ ਗ ਫਰ ਬ ਸਬ ਰਨ ॥                                                                                                                                                    

mit ga-ay bair bha-ay sabh rayn.                                                                                                
Now our enmities are gone and we have become extremely humble with everybody.                                                                                                                      

ตอนนีค้วามเป็นศตัรขูองเราหายไปแลว้และเราก็มคีวามออ่นนอ้มถอ่มตนอยา่งยิง่กบัทกุคน 
 

ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਲਨ ॥ 

amrit naam saaDhsang lain. 
We are meditating on the ambrosial Naam in the holy congregation.                                     

เราก าลังร าพงึร าพันถงึนาอมัในทีป่ระชมุศักดิส์ทิธิ ์
 

ਸੁਰਸੁੰ ਨ ਬ ਗੁਰਦਵ ॥ 

suparsan bha-ay gurdayv. 
The Divine Guru is extremely pleased;                                                                               

ครุสุวรรค ์ยนิดเีป็นอยา่งยิง่ 
 

ੂਰਨ ਹਈ ਸਵਕ ਕੀ ਸਵ ॥ 

pooran ho-ee sayvak kee sayv. 
and thus the service of the devotees has been rewarded.                                                                      

และดว้ยเหตนุีก้ารใหบ้รกิารของผูศ้รัทธาจงึไดรั้บรางวัล 
 

ਆਲ ਜੁੰਜਾਲ ਤਫਕਾਰ ਤ ਰਹਤ ॥                                                                                                          

aal janjaal bikaar tay rahtay.                                                                                                  
Now, we have been saved from worldly entanglements and vices,                                                                                                  

ตอนนีเ้ราไดรั้บการชว่ยใหร้อดพน้จากสิง่กดีขวางทางโลกและความชัว่รา้ย 
 

ਰਾਭ ਨਾਭ ਸੁਤਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤ ॥                                                                                                      

raam naam sun rasnaa kahtay.                                                                                           
by listening and uttering God‟s Name,                                                                                         

ดว้ยการฟังและเอย่พระนามพระเจา้ 
 

ਕਤਰ ਰਸਾਦੁ ਦਇਆ ਰਤਬ ਧਾਰੀ ॥ 

kar parsaad da-i-aa parabh Dhaaree. 
By His Grace, God has bestowed His Mercy,                                                                      

โดยพระคณุของพระองคพ์ระเจา้ไดป้ระทานความเมตตาของพระองค ์
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ਨਾਨਕ ਤਨਫਹੀ ਖ ਹਭਾਰੀ ॥੪॥ 

naanak nibhee khayp hamaaree. ||4|| 

and O‟ Nanak, the wealth of Naam has been accepted in God‟s court. ||4||                                                                                                                 

และ โอนานัก ความมั่งคัง่ของ นาอมั ไดรั้บการยอมรับในศาลของพระเจา้ || 4 || 
 

ਰਬ ਕੀ ਉਸਤਤਤ ਕਰਹੁ ਸੁੰ ਤ ਭੀਤ ॥ 

parabh kee ustat karahu sant meet. 
O‟ my saintly friends, sing the praises of God,                                                                       

โอ'เพือ่นผูศ้กัดิส์ทิธิข์องฉันรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ 
 

ਸਾਵਧਾਨ ਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥ 

saavDhaan aykaagar cheet. 
with total concentration and single mindedness.                                                            

ดว้ยสมาธแิละความคดิเดยีว 
 

ਸੁਖਭਨੀ ਸਹਜ ਗਤਫੁੰ ਦ ਗੁਨ ਨਾਭ ॥ 

sukhmanee sahj gobind gun naam. 
God‟s praises and God‟s Name is the crown jewel of peace and celestial poise.              

ค าสรรเสรญิของพระเจา้และชือ่ของพระเจา้คอืมงกฎุเพชรแหง่สนัตสิขุและความสขุมุ 
 

ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸੁ ਹਤ ਤਨਧਾਨ ॥ 

jis man basai so hot niDhaan. 
The one in whose mind resides Naam becomes the treasure of virtues.                                        

คนทีจ่ติใจของเขาอาศยัอยูก่ลายเป็นสมบตัขิองคณุธรรม 
 

ਸਰਫ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ੂਰਨ ਹਇ ॥ 

sarab ichhaa taa kee pooran ho-ay. 
All his desires are fulfilled,                                                                                            

ความปรารถนาทัง้หมดของเขาส าเร็จแลว้ 
 

ਰਧਾਨ ੁਰਖੁ ਰਗਟੁ ਸਬ ਲਇ ॥ 

parDhaan purakh pargat sabh lo-ay. 
and all over the world he becomes known as a great person.                                                       

และทั่วโลกเขากลายเป็นทีรู่จั้กในฐานะบคุคลทีย่ ิง่ใหญ่ 
 

ਸਬ ਤ ਊਚ ਾ ਅਸਥਾਨੁ ॥                                                                                                                                                            

sabh tay ooch paa-ay asthaan.                                                                                         
He receives the most exalted spiritual state.                                                                                

เขาไดรั้บสถานะทางจติวญิญาณทีส่งูสง่ทีส่ดุ 
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ਫਹੁਤਰ ਨ ਹਵ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥ 

bahur na hovai aavan jaan. 
He does not go through cycles of birth and death.                                                              

เขาไมผ่า่นวัฏจักรของการเกดิและการตาย 
 

ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਾਤਟ ਚਲ ਜਨੁ ਸਇ ॥                                                                                                                    

har Dhan khaat chalai jan so-ay.                                                                                          
That one departs from the world after accumulating the wealth of God‟s Name,                                                

ผูนั้น้ออกไปจากโลกหลังจากสะสมความมั่งคัง่ของ God‟s Name 
 

ਨਾਨਕ ਤਜਸਤਹ ਰਾਤਤ ਹਇ ॥੫॥                                                                                                 

nanak jisahi paraapat ho-ay. ||5||                                                                                    
O‟ Nanak, who is blessed by God with this gift  .||5||                                                                                                                                              

โอนานัก ผูซ้ ึง่ไดรั้บพรจากพระเจา้ดว้ยของขวัญชิน้นี ้|| 5 || 
 

ਖਭ ਸਾਂਤਤ ਤਰਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ॥ 

khaym saaNt riDh nav niDh. 
Eternal peace, tranquility, all powers to perform miracles 

 and the nine treasures of worldly wealth,                                                                                                                         

ความสงบนรัินดรค์วามเงยีบสงบพลังทัง้หมดในการแสดง 
ปาฏหิารยิแ์ละสมบตัทิัง้เกา้ของโลก 

 

ਫੁਤਧ ਤਗਆਨੁ ਸਰਫ ਤਹ ਤਸਤਧ ॥ 

buDh gi-aan sarab tah siDh. 
wisdom, knowledge, and supernatural powers comes to that person (who meditates on 

God‟s Name).                                                                                                                    

ปัญญาความรูแ้ละอ านาจเหนอืธรรมชาตมิาสูบ่คุคลนัน้ (ผูท้ีใ่ครค่รวญพระนามของพระเจา้) 
 

ਤਫਤਦਆ ਤੁ ਜਗੁ ਰਬ ਤਧਆਨੁ ॥ 

bidi-aa tap jog parabh Dhi-aan. 
knowledge, penance, Yoga and meditation on God;                                                                 

ความรูต้บะโยคะและการท าสมาธกิบัพระเจา้ 
 

ਤਗਆਨੁ ਸਰਸਟ ਊਤਭ ਇਸਨਾਨੁ ॥ 

gi-aan saraysat ootam isnaan. 
the most sublime wisdom and the most exalted ablution,                                    

ภมูปัิญญาทีป่ระเสรฐิทีส่ดุและการช าระทีส่งูสง่ทีส่ดุ 
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ਚਾਤਰ ਦਾਰਥ ਕਭਲ ਰਗਾਸ ॥ 

chaar padaarath kamal pargaas. 
the four cardinal boons (faith, wealth, procreation and liberation) and such inner joy, as if 

the heart has blossomed like a lotus.                                              

 คณุธรรมส าคญัทัง้สี ่ )ศร ัทัธา ความมั่งคัง่ การใหก้ าเนดิและการปลดปลอ่ย (
และความสขุภายในเชน่วา่หวัใจเบง่บานเหมอืนดอกบวั 

 

ਸਬ ਕ ਭਤਧ ਸਗਲ ਤ ਉਦਾਸ ॥ 

sabh kai maDh sagal tay udaas. 
detachment from all worldly attachments while living in the midst of all;                                                                                                                         

การปลกีตวัจากสิง่ทีแ่นบมาทางโลกในขณะทีอ่ยูท่า่มกลางสิง่ทัง้ปวง 
 

ਸੁੁੰ ਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਫਤਾ ॥ 

sundar chatur tat kaa baytaa. 
spiritually beautiful, shrewd and knower of the essence of reality,                                       

สวยงามทางวญิญาณ ฉลาดและรูแ้กน่แทข้องความเป็นจรงิ 
 

ਸਭਦਰਸੀ ਕ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥ 

samadrasee ayk daristaytaa. 
able to look impartially upon all, and see only the One (God) in everything.                              

สามารถมองทกุคนอยา่งเป็นกลางและเห็นเพยีงผูเ้ดยีว (พระเจา้) ในทกุสิง่ 
 

ਇਹ ਪਲ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕ ਭੁਤਖ ਬਨੇ ॥                                                                                                         

ih fal tis jan kai mukh bhanay. 
These blessings come to the one,                                                                                                         

พรเหลา่นี้มาสูผู่ห้นึง่ 
 

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਫਚਨ ਭਤਨ ਸੁਨੇ ॥੬॥                                                                                       

 gur nanak naam bachan man sunay. ||6||                                                                                    
O‟ Nanak, who lovingly utters God‟s name, and attentively listens to and acts upon the 

Guru‟s teachings. ||6||                                                                                 

โออานักผูซ้ ึง่เปลง่พระนามของพระเจา้ดว้ยความรักและตัง้ใจฟังและปฏบิตัติามค าสอนของครุ ุ
|| 6 || 

 

ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜ ਭਤਨ ਕਇ ॥ 

ih niDhaan japai man ko-ay. 
Whoever meditates on this treasure of Naam from the core of the heart,                                             

ผูใ้ดใครค่รวญสมบตัขิองนาอมัจากแกนกลางของหวัใจ 



268 
 

ਸਬ ਜੁਗ ਭਤਹ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥ 

sabh jug meh taa kee gat ho-ay. 
lives the entire life in an elevated spiritual state.                                                             

ใชช้วีติทัง้ชวีติในสถานะทางจติวญิญาณทีส่งูขึน้ 
 

ਗੁਣ ਗਤਫੁੰ ਦ ਨਾਭ ਧੁਤਨ ਫਾਣੀ ॥ 

gun gobind naam Dhun banee. 
Such a person‟s ordinary words are like singing God‟s praises.                                                                  

ค าพดูธรรมดาของคน ๆ นัน้ก็เหมอืนกบัการรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ 
 

ਤਸਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤਰ ਫਦ ਫਖਾਣੀ ॥ 

simrit saastar bayd bakhaanee. 
This has also been declared by the Smritis, the Shastras and the Vedas.                              

สิง่นีไ้ดรั้บการประกาศโดย สมรทิสิ ชาสทรัส และ เวดสั 
 

ਸਗਲ ਭਤਾਂਤ ਕਵਲ ਹਤਰ ਨਾਭ ॥ 

sagal mataaNt kayval har naam. 
The essence of all religions is to meditate on the Name of God,                                               

สาระส าคัญของทกุศาสนาคอืการใครค่รวญพระนามของพระเจา้ 
 

ਗਤਫੁੰ ਦ ਬਗਤ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭ ॥ 

gobind bhagat kai man bisraam. 
and this Naam resides in the heart of the God‟s devotee.                                             

และ นาอมั นีอ้าศยัอยูใ่นหวัใจของสาวกของพระเจา้ 
 

ਕਤਟ ਅਰਾਧ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ॥ 

kot apraaDh saaDhsang mitai. 
Millions of sins of such a devotee who recites Naam with love are erased in the Company 

of the Holy.                                                                                                                                                           

บาปหลายลา้นของผูศ้รัทธาทีท่อ่งนาอมัดว้ยความรักจะถกูลบทิง้ใน บรษัิท แหง่ความศกัดิส์ทิธิ ์
 

ਸੁੰਤ ਤਕਰਾ ਤ ਜਭ ਤ ਛੁਟ ॥ 

sant kirpaa tay jam tay chhutai. 
By the Grace of the Guru, such a devotee escapes the Messenger of Death.                      

โดยพระคณุของปราชญผ์ูศ้รัทธาเชน่นีไ้ดห้ลบหนผีูส้ง่สารแหง่ความตาย 
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ਜਾ ਕ ਭਸਤਤਕ ਕਰਭ ਰਤਬ ਾ ॥ 

jaa kai mastak karam parabh paa-ay. 
Those, who have such preordained destiny,                                                                         

บรรดาผูท้ีม่ชีะตากรรมลว่งหนา้เชน่นี ้
 

ਸਾਧ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਤ ਆ ॥੭॥                                                                                                                                  

 saaDh saran naanak tay aa-ay. ||7||                                                                                                                         

O‟ Nanak, they alone seek refuge of the Guru.||7||                                                            

โออานักพวกเขาแสวงหาทีห่ลบภัยของครุคุนเดยีว || 7 || 
 

ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਰੀਤਤ ॥ 

jis man basai sunai laa-ay pareet. 
One, in whose heart resides Naam and who listens to Naam with love,                                          

คนหนึง่ทีห่วัใจของเขาอยูท่ีน่าอมัและผูท้ีฟั่งนาอมัดว้ยความรัก 
 

ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਵ ਹਤਰ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥ 

tis jan aavai har parabh cheet. 
such devotee consciously remembers God.                                                              

สาวกดงักลา่วระลกึถงึพระเจา้อยา่งมสีต ิ
 

ਜਨਭ ਭਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੂਖੁ ਤਨਵਾਰ ॥ 

janam maran taa kaa dookh nivaarai. 
Pains of birth and death of such a person are removed,                                                           

ความเจ็บปวดจากการเกดิและการตายของบคุคลดังกลา่วจะถกูลบออก 
 

ਦੁਲਬ ਦਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ॥ 

dulabh dayh tatkaal uDhaarai. 
The human body which is so difficult to obtain, he instantly saves it from vices.                                                                                                                   

รา่งกายของมนุษยท์ีห่ามาไดย้ากเขาชว่ยใหร้อดพน้จากความชัว่รา้ยในทันท ี
 

ਤਨਰਭਲ ਸਬਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਤਾ ਕੀ ਫਾਨੀ ॥ 

nirmal sobhaa amrit taa kee baanee. 
Spotlessly pure is his reputation, and ambrosial are the words he speaks,                                                  

ชือ่เสยีงของเขาบรสิทุธิอ์ยา่งไรท้ีต่แิละค าพดูทีเ่ขาพดูมคีวามคลมุเครอื 
 

ਕੁ ਨਾਭੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨੀ ॥ 

ayk naam man maahi samaanee. 
because his mind is completely imbued with Naam.                                                                                            

เพราะจติใจของเขาตืน้ตนัใจกบันาอมั 
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ਦੂਖ ਰਗ ਤਫਨਸ ਬ ਬਰਭ ॥ 

dookh rog binsay bhai bharam. 
Sorrow, sickness, fear and doubt depart from him.                                                                               

ความโศกเศรา้ความเจ็บป่วยความกลัวและความสงสยัออกไปจากเขา 
 

ਸਾਧ ਨਾਭ ਤਨਰਭਲ ਤਾ ਕ ਕਰਭ ॥ 

saaDh naam nirmal taa kay karam. 
He is known as a saint and his actions are immaculate.                                                                 

เขาเป็นทีรู่จั้กในฐานะนักบญุและการกระท าของเขาไมม่ทีีต่ ิ
 

ਸਬ ਤ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸਬਾ ਫਨੀ ॥ 

sabh tay ooch taa kee sobhaa banee. 
His glory becomes the highest of the high.                                                                        

พระสริขิองพระองคจ์ะสงูทีส่ดุ 
 

ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਤਣ ਨਾਭੁ ਸੁਖਭਨੀ ॥੮॥੨੪॥ 

naanak ih gun naam sukhmanee. ||8||24|| 

O‟ Nanak, because of such virtues God‟s Name is the crown jewel of all pleasures and 
peace. ll8ll24ll                                                                                              

โออานักเนือ่งจากคณุธรรมดงักลา่ว God‟s Name 
จงึเป็นเพชรยอดมงกฎุของความสขุและสนัตสิขุ ll8ll24ll 
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อรัมภบทสู่อาร์ดาส (ภาวนา) 
ค าวา่ "ardas" หมายถงึค ารอ้งหรอืการสวดขอไปยังของผูม้อี านาจสงูสดุ ardas 
ของเราเป็นการสวดถงึพระเจา้ผูท้รงอ านาจ และถงึครุนุรัินดรข์องเรา ครุแุกรนธ ์
ซาฮบิ 
โดยทั่วไปเราจะสวด ชาบัด(shabad) ตอ่ไปนี ้กอ่นเริม่ อารด์าส(Ardas) นี ้
ในขอ้เหลา่นีค้รุ ุArjanDevji 
กลา่ววา่รา่งกายและจติวญิญาณของเราและทกุสิง่ทีเ่รามเีป็นพรจากพระเจา้ 
เราเป็นลกูของพระองค ์ดังนัน้เราตอ้งละทิง้อตัตาของเรา 
และวงิวอนขอตอ่พระองคส์ าหรับความตอ้งการของเราเชน่เดยีวกบัทีเ่ด็กรอ้งขอตอ่
พอ่แม ่
 
รปูแบบและถอ้ยค าของอารด์าชาในปัจจบุันมกีารพัฒนามาหลายปีและไดรั้บการตดั
สนิโดยนักวชิาการชาวซกิขร์ว่มกนั 
 
Ardas สามารถแบง่ออกเป็นสามสว่นหลัก ๆ 
สว่นแรกคอื VaarSiriBhagautiJi Ki แตง่โดย ครุ ุGobind Singh ji 
ซึง่เขาไดส้วดขอตอ่ พระเจา้ผูท้รงอ านาจและ ครุเุกา้คนแรก หลังจาก 
วาอาร(์vaar) เราไดว้อนขอ ครุคุนทีส่บิและครุแุกรนธซ์าฮบิ 
 
สว่นทีส่องของอารด์าซ (ardas) สรปุประวตัศิาสตรซ์กิขทั์ง้หมด 
โดยเลา่ถงึการอทุศิตนและการเสยีสละของชาวซกิขแ์ละสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการกระ
ท าทีน่่าจดจ าของผูพ้ลชีพีและวรีบรุษุของชาวซกิขผ์ูซ้ ึง่ยดึถอืศรัทธาจนถงึลมหายใ
จสดุทา้ยของพวกเขา 
 
สว่นทีส่ามของอารด์าซ (ardas) เราสวดออ้นวอนใหช้มุชนแสวงหาคณุธรรมของ 
simran (การจดจ าชือ่ของพระเจา้) 
การด ารงชวีติอยา่งชอบธรรมของชาวซกิขท์ีแ่ทจ้รงิและความไวว้างใจในหมูช่มุชน 
เราวงิวอนขอใหค้รุคุุม้ครองเราจากอบายมขุทัง้หา้ (ตัณหา ความโกรธ ความโลภ 
ความยดึตดิและอตัตา) 
 
ในตอนทา้ย จะมกีารเพิม่ค าเพือ่ใหเ้หมาะกบัโอกาส (เชน่ งานแตง่งาน การเกดิ 
การตาย ฯลฯ ) ซึง่มกีารจัดชมุนุมและขอพรจากครุ ุในค าพดูปิดทา้ยของ ardas 
เราสวดออ้นวอนเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองทกุคนภายใตพ้ระประสงคข์องพระองคโ์ด
ยไมค่ านงึถงึศาสนาของพวกเขา 
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Introduction to Ardas (Prayer) 
 

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.  
 
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 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. 
 
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.  
 
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).  
 
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. 
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ਅਰਦਾਸ  

ARDAS 
Prayer 
ภาวนา 

 

ਤੂ ਠਾਕੁਰ ੁਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੁੰ ਡ ੁਸਬ ੁਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 

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 ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥ 

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 ਤੁਭਰਾ ਅੁੰਤ ੁ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੁੰਤ ॥ 

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)์ 

 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

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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ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥ 

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 ਵਾਤਹਗੁਰ ੂ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! 

 

ਵਾਰ 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 ਤਸਭਤਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂ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)์ 
 

ਤਪਰ ਅੁੰਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾਸ ੁਰਾਭਦਾਸ 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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 ਅਰਜਨ ਹਰਗਤਫੁੰ ਦ ਨ  ਤਸਭਰ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ॥  

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 ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜਸ ਤਡਠੈ ਸਤਬ ਦੁਖ 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 ਫਹਾਦਰ ਤਸਭਤਰ ਘਰ 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 ਗੁਰ ੂਗਤਫੁੰ ਦ ਤਸੁੰ ਘ ਸਾਤਹਫ ਜੀ! ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  

Dasvaa Paatshaah sri 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 
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ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆ ਂਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੁੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ 
ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ  

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 ਤਆਤਰਆ,ਂ ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆ,ਂ ਚਾਲਹੀਆ ਂਭੁਕਤਤਆ,ਂ ਹਠੀਆ ਂਜੀਆ,ਂ ਤੀਆ,ਂ ਤਜਨਹ ਾ 
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੁੰਡ ਛਤਕਆ,ਂ ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਤਆਤਰਆ,ਂ 

ਸਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

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 ਾਂ ਤਸੁੰ ਘਾਂ ਤਸੁੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਤ, ਫੁੰਦ ਫੁੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆ ਂਲੁਹਾਈਆ,ਂ 

ਚਰਖੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਰਆ ਂਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆ ਂ

ਕੀਤੀਆ,ਂ ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਰਆ, ਤਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ 

ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

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)์! 
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ੁੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸਰਫਿੱਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

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)์! 
 

ਤਰਥਭ ਸਰਫਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਰਫਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਤਚਤ ਆਵ, ਤਚਿੱ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਫ ਸੁਖ 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 ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ  ਫ਼ਤਤਹ, 

ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੁੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

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 ਖਾਂ ਨੂੁੰ  ਤਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਸਰ 

ਦਾਨ,  ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੁੰਡ, ਫੁੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਧਰਭ ਕਾ 
ਜਕਾਰ, ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ!!  

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 ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਰ।ੂ  
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, ਵਾਤਹਗਰੁ!ੂ ਆ ਦ 
ਹਜਰੂ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ 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).  

 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫਿੱਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  
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 ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਤਰਾ ਨ ਨਾਭ ਤਚਿੱ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ,  
ਤਰ ਬਾਣ ਸਰਫਿੱਤ ਦਾ ਬਲਾ।  

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 ์

 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰ ੂ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  
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ปรชัญาแหง่ซกิข ์
ปรัชญาแหง่ซกิขม์ลีักษณะทีม่ ีเหตผุล ความเขา้ใจ ในวธิกีารในแบบที ่
“ปราศจากความหรหูรา” ตอ่โลกทางจติและทางวตัถ ุ
หลักการทางเทววทิยามกีารตตีราดว้ยความเรยีบงา่ย ในจรยิธรรมของซกิข ์
จะไมม่คีวามขดัแยง้ระหวา่งหนา้ทีข่องแตล่ะคนกบัความเป็นตวัตนและตอ่สงัคม 
(ซงักาท) 
 
ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาทีอ่อ่นเยาวท์ีส่ดุในโลก 
ศาสนาซกิขไ์ดรั้บการจัดตัง้มาโดยครุ ุนานัค เมือ่ประมาณ 500ปีมาแลว้ 
ศาสนานีเ้นน้ถงึความเชือ่ในองคท์ีเ่ป็นอยูส่งูสดุ ผูเ้ป็นผูส้รา้งจักรวาล 
ศาสนานีเ้สนอเสน้ทางทีเ่รยีบงา่ยไปสูค่วามสขุชัว่นรัินดรแ์ละเผยแพรข่อ้ความแหง่
ความรักและความเป็นพีน่อ้งกนั 
ศาสนาซกิขเ์ป็นความเชือ่ตอ่พระเจา้หนึง่เดยีวอยา่งเครง่ครัดและยอมรับวา่พระเจา้เ
ป็นองคเ์ดยีวทีไ่มอ่ยูภ่ายใตก้ารขอ้จ ากดั ของเวลาหรอืสถานทีแ่ตอ่ยา่งใด 
 
ศาสนาซกิขเ์ชือ่วา่มพีระเจา้องคเ์ดยีวเทา่นัน้ทีเ่ป็นผูส้รา้ง ผูค้ ้าจนุ 
ผูท้ าลายลา้งและไมไ่ดอ้ยูใ่นรา่งมนุษย ์ทฤษฎอีวตาร (การกลับชาตมิาเกดิ) 
ไมม่อียูใ่นศาสนาซกิข ์
ศาสนานีไ้มย่ดึตดิกบัความเชือ่เรือ่งเทพเจา้และเทพธดิาและเทพอืน่ ๆ แตอ่ยา่งใด 
 
ในศาสนาซกิข ์จรยิธรรมและศาสนาไปดว้ยกนั 
เราตอ้งปลกูฝังคณุสมบตัทิางศลีธรรมและฝึกฝนคณุธรรมในชวีติประจ าวนัเพือ่กา้วไ
ปสูก่ารพัฒนาจติวญิญาณ คณุสมบตัติา่งๆ เชน่ ความซือ่สตัยค์วามเมตตา 
ความเอือ้อาทร ความอดทนและความออ่นนอ้มถอ่มตน 
เป็นสิง่ทีส่ามารถสรา้งขึน้ไดจ้ากความพยายามและความอดทนจนถงึทีส่ดุเทา่นัน้ 
ชวีติของครุผุูย้ ิง่ใหญข่องเราเป็นแหลง่ทีม่าของแรงบนัดาลใจในทศิทางนี ้
 
ศาสนาซกิขส์อนถงึเป้าหมายในชวีติมนุษย ์คอื 
การท าลายวฎัจักรแหง่การเกดิและการตาย และประสานรวมเขา้กบัพระเจา้ 
สิง่นีส้ามารถท าไดส้ าเร็จโดยการปฏบิตัติามค าสอนตา่งๆ ของ ครุนุี ้
การเพง่พจิารณาถงึนามอนัศกัดิส์ทิธิ ์(Naam) และการท ากจิการ 
การใหบ้รกิารและการกศุลตา่งๆ 
 
NaamMarg เนน้การอทุศิตนอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ร าลกึถงึพระเจา้ 
เราตอ้งควบคมุความชัว่รา้ยทัง้หา้ ไดแ้ก ่กาม(ความปรารถนา) โกรธ (ความโกรธ) 
โลภ (ความโลภ) โมหะ (การตดิใจในโลกวตัถ)ุ และ อหงัการ (ความภาคภมูใิจ) 
เพือ่บรรลคุวามรอด พธิกีรรมและกจิวตัรประจ าวนั เชน่ 
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การอดอาหารและการแสวงบญุ ศาสนาซกิขป์ฏเิสธ 
เรือ่งลางบอกเหตแุละความเครง่ครัดเราควรปฏบิตัติามค าสอนของครุแุกรนธซ์าฮบิ 
ศาสนาซกิขเ์นน้ BhagtiMarg หรอืเสน้ทางแหง่การอทุศิตน 
อยา่งไรกต็ามตระหนักถงึความส าคัญของ GianMarg (หนทางแหง่ความรู)้ และ 
KaramMarg 
(หนทางแหง่การกระท า)เป็นการเนน้ย ้าอยา่งมากเกีย่วกบัความจ าเป็นในการไดรั้บ
พระคณุของพระเจา้เพือ่บรรลเุป้าหมายฝ่ายวญิญาณ 
 
ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาทีทั่นสมัย มเีหตผุลและปฏบิัตไิดจ้รงิ อยูบ่นความเชือ่ทีว่า่ 
ชวีติครอบครัวปกต ิ(Grahast) ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่ความรอด 
การถอืพรหมจรรยห์รอืการสละโลกไมจ่ าเป็นเพือ่บรรลคุวามรอด 
เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดท้ีจ่ะอยูอ่ยา่งโดดเดีย่วทา่มกลางความเจ็บป่วยและการลอ่ลวงทา
งโลก ผูศ้รัทธาตอ้งอยูใ่นโลก 
แตย่ังคงใหศ้รีษะของเขาอยูเ่หนอืความตงึเครยีดและความวุน่วายตามปกต ิ
เขาตอ้งเป็นทหารทีม่วีชิาการและเป็นนักบญุของพระเจา้ 
 
ศาสนาซกิขเ์ป็นสากลและเป็น "ศาสนาฆราวาส" ดังนัน้จงึปฏเิสธการแบง่แยกตา่งๆ 
ทัง้หมด จากวรรณะ ลัทธ ิเชือ้ชาต ิหรอืเพศ 
เชือ่วา่มนุษยท์กุคนเทา่เทยีมกนัในสายพระเนตรของพระเจา้ 
ครุเุนน้ย ้าเรือ่งความเทา่เทยีมกนัของชายและหญงิและปฏเิสธการฆา่ทารกเพศหญิ
ง และ ซาต ิ(Sati) (การเผาแมม่า่ย) 
พวกเขายังเผยแพรก่ารแตง่งานใหมข่องหญงิมา่ยอยา่งแข็งขนัและปฏเิสธระบบ 
เพอรด์าห ์(purdah) (ผูห้ญงิสวมผา้คลมุหนา้) 
เพือ่ใหจ้ติใจจดจอ่อยูท่ีพ่ระองคเ์ราตอ้งท าสมาธ ิ
ตอ่พระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์(นาม) และบ าเพ็ญกศุลและบ าเพ็ญประโยชน ์
ถอืเป็นเกยีรตอิยา่งยิง่ที ่
คนหนึง่จะหาเลีย้งชพีประจ าวนัดว้ยแรงงานและการท างานทีซ่ ือ่สตัย ์(ครัิตคารนะ) 
(KiratKarna) ไมใ่ชก่ารขอทานหรอืใชว้ธิกีารใด ๆ ทีไ่มส่จุรติ 
(แวนชาคานะ)VandChhakna การแบง่ปันกบัผูอ้ืน่ 
ซ ึง่เป็นความรับผดิชอบตอ่สงัคมดว้ยเชน่กนั 
บคุคลนัน้คาดวา่จะใหค้วามชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื เซวา (Seva) 
การบรกิารชมุชนเป็นสว่นส าคญัของศาสนาซกิข ์ครัวชมุชนฟร ี(Langar) 
ทีพ่บในครุดุวาราทกุแหง่และเปิดใหก้บัทกุคนทกุศาสนาเป็นสิง่หนึง่ทีแ่สดงออกถงึ
การบรกิารชมุชนนี ้
 
ศาสนาซกิขส์นับสนุนการมองโลกในแงท่ีด่แีละมคีวามหวงั 
ไมย่อมรับอดุมการณท์ีม่องโลกในแงร่า้ย 
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ทา่นครุเุชือ่วา่ชวีตินี ้มเีหตผุลและเป้าหมาย 
เปิดโอกาสใหม้ปีระจักษ์ถงึตนเองและพระเจา้นอกจากนีม้นุษยย์ังตอ้งรับผดิชอบตอ่
การกระท าของตนเอง 
เขาไมส่ามารถเรยีกรอ้งความคุม้กนัจากผลของการกระท าของเขาได ้
เขาจงึตอ้งระมัดระวงัอยา่งมากในสิง่ทีเ่ขาท า 
 
พระคมัภรีซ์กิขถ์อืวา่ ครุแุกรนธ ์ซาฮบิเป็นครุนุรัินดร ์
นีเ่ป็นศาสนาเดยีวทีก่ าหนดใหพ้ระคมัภรีม์สีถานะเป็นผูส้ัง่สอนทางศาสนา 
ไมม่สีถานทีส่ าหรับครุ ุ(เดหธ์าร)ี (Dehdhari) ทีเ่ป็นมนุษยท์ีม่ชีวีติในศาสนาซกิข ์

มารยาท www.sikhpoint.com 
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Philosophy of Sikhs 
 

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). 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Sikh religion advocates optimism and hope. It does not accept the ideology of 
pessimism. 
 
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. 
 
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 
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ความส าคญัของผา้โพกศรีษะของชาวซกิข ์
ผา้โพกศรีษะเป็นสว่นหนึง่ของซกิขท์ีแ่ยกออกจากกนัไมไ่ด ้ตัง้แตส่มัยครุนุานัก 

ผูก้อ่ตัง้ศาสนาซกิข ์ชาวซกิขไ์ดป้ระดบัผา้โพกศรีษะ 

ผา้โพกศรีษะส าหรับซกิขเ์ป็นมากกวา่มงกฎุส าหรับกษัตรยิ ์

 

“Dastar"เป็นอกีชือ่หนึง่ของผา้โพกศรีษะของชาวซกิขซ์ ึง่เกีย่วขอ้งกบั" พรของครุ ุ

" 

ค าเหลา่นีห้มายถงึเสือ้ผา้ทีส่วมใสโ่ดยทัง้ชายและหญงิเพือ่ปกปิดผมทีไ่มไ่ดต้ดัขน 

เป็นผา้โพกศรีษะทีป่ระกอบดว้ยผา้ผนืยาวคลา้ยผา้พันคอสวมรอบศรีษะ 

 

แมว้า่การไวผ้มทีไ่มไ่ดปิ้ดจะไดรั้บค าสัง่จาก ครุ ุGobind Singh 

ใหเ้ป็นหนึง่ในหา้ของ K หรอืหา้บทความเกีย่วกบัความเชือ่ 

แตก่็มคีวามเกีย่วขอ้งกบัศาสนาซกิขม์ายาวนานตัง้แตเ่ริม่ตน้ซกิขใ์นปี 1469 

ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาเดยีวในโลกที ่ทกุคนตอ้งสวมผา้โพกหวั 

ผูค้นสว่นใหญท่ีส่วมเสือ้กงัหนัในประเทศตะวนัตกเป็นชาวซกิข ์

 

โดยธรรมประเพรณี ผา้โพกศรีษะแสดงถงึความมหีนา้มตีา 

และเป็นสิง่ของทีส่งวนไวส้ าหรับคนชัน้สงูเทา่นัน้ ในสมัยกอ่นในอนิเดยี 

ผูช้ายทีม่ฐีานะสงูในสงัคมเทา่นัน้ทีจ่ะสวมผา้โพกศรีษะ ในชว่งทีโ่มกลุครองอนิเดยี 

ชาวมสุลมิเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้วมผา้โพกศรีษะ 

ผูท้ีไ่มใ่ชม่สุลมิทกุคนถกูหา้มไมใ่หส้วมผา้โพกศรีษะโดยเด็ดขาด 

 
ครุโุกบนิด ์ซงิห ์ในการตอ่ตา้นกฎของพวกโมกลุดงักลา่ว 
เขาขอใหช้าวซกิขท์กุคนสวมผา้โพกศรีษะ นีค่อืการสวมใสเ่พือ่ 
ตระหนักถงึมาตรฐานทางศลีธรรมขัน้สงูทีเ่ขาสรา้งขึน้ส าหรับผูต้ดิตาม Khalsa 
ของเขา เขาตอ้งการให ้Khalsa ของเขาแตกตา่งออกไปและมุง่มั่นทีจ่ะ 
"โดดเดน่จากทีอ่ืน่ ๆ ของโลก" 
และเดนิตามเสน้ทางทีไ่มเ่หมอืนใครซึง่ไดก้ าหนดไวโ้ดย ครุขุองศาสนาซกิข ์
ดว้ยเหตนุีช้าวซกิขท์ีโ่พกศรีษะจงึดโูดดเดน่จากฝงูชนเสมอเนือ่งจาก  
ครุตุัง้ใจให ้'ทหารนักบญุ' เป็นทีรู่จั้กไดง้า่ย 

 

เมือ่ชายหรอืหญงิชาวซกิขส์วมผา้โพกศรีษะ 

ผา้โพกศรีษะจะไมเ่ป็นเพยีงแถบผา้เพราะมันจะกลาย 
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เพราะสิง่นีจ้ะเป็นสว่นส าคญัของเครือ่งแตง่กาย 

เหตผุลในการสวมผา้โพกศรีษะอาจมไีดห้ลายประการ เชน่ อ านาจอธปิไตย 

การอทุศิตน การเคารพตนเอง ความกลา้หาญ ความกตัญญ ูฯลฯ 

แตเ่หตผุลทีช่าวซกิขส์วมผา้โพกศรีษะสว่นใหญ ่น่ันก็เพือ่แสดงความรัก 

การเชือ่ฟังและเคารพผูก้อ่ตัง้ Khalsa  

 

ผา้โพกศรีษะเป็นของขวญัทีค่รุใุหเ้รา เป็นวธิทีีเ่ราสวมมงกฎุตวัเองในฐานะ 

ทีเ่ป็นชาวซกิข ์(Singhs) และ คาอรูส(์Kaurs) 

ผูน่ั้งบนบลัลังกแ์หง่ความมุง่มั่นตอ่จติส านกึทีส่งูสง่ของเราเอง 

ไมว่า่จะเป็นผูช้ายและผูห้ญงิ อตัลักษณท์ีฉ่ายแววนีอ้นับง่บอกถงึ 

เกยีรตคิวามสงา่งาม และความเป็นเอกลักษณ์ 

เป็นสญัญาณใหค้นอืน่รูว้า่เราอยูใ่นภาพลักณข์องความทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุและอทุศิตนเ

พือ่รับใชท้กุสิง่ ผา้โพกศรีษะไมไ่ดแ้สดงถงึสิง่ใดนอกจากความมุง่มั่นทีส่มบรูณ ์

เมือ่คณุเลอืกทีจ่ะโดดเดน่ดว้ยการผกูผา้โพกศรีษะ 

คณุจะยนืหยัดอยา่งไมเ่กรงกลัวใคร 

ในฐานะบคุคลคนคนหนึง่ทีย่นือยูท่า่มกลางผูค้นกวา่หกพันลา้นคน 

เป็นการกระท าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ 
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Importance of Sikh Turban 
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‟ 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. 
 
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. 
 
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 intended  his 'Saint-Soldiers' to be easily 
recognizable. 
 
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 turban  may be many such as sovereignty, 
dedication, self-respect, courage, piety etc. but why the Sikhs wear it is 

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/Guru_Gobind_Singh
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
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mainly to show their love, obedience and respect for the founder of the 
Khalsa Guru Gobind Singh. 
 
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 amongst  six billion people. It is a most 

outstanding act. 
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บทบาทของสตรใีนศาสนาซกิข ์

หลักการของศาสนาซกิขร์ะบวุา่ผูห้ญงิมจีติวญิญาณเชน่เดยีวกบัผูช้ายและมสีทิธเิท่

าเทยีมกนัในการปลกูฝังจติวญิญาณของตน 

พวกเขาสามารถเป็นผูน้ าประชาคมทางศาสนามสีว่นรว่มใน Akhand Path 

(การอา่นพระคัมภรีบ์รสิทุธิอ์ยา่งตอ่เนือ่ง) แสดงคริท์าน (Kirtan) 

(รอ้งเพลงสวดในทีป่ระชมุ) ท างานเป็นกรานทดิ (Granthis) (นักบวช) 

พวกเธอสามารถเขา้รว่มในกจิกรรมทางศาสนาวฒันธรรมสงัคมและทางโลกทัง้หมด 

ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาใหญ ่แหง่แรกของโลกทีใ่หค้วามเทา่เทยีมกบัผูห้ญงิ 

ครุนุานักสัง่สอนเรือ่งความเทา่เทยีมกนัทางเพศและครุทุีส่บืทอดต าแหน่งตอ่มาก็ใ

หก้ารสนับสนุนใหผู้ห้ญงิมสีว่นรว่มอยา่งเต็มทีใ่นกจิกรรมทัง้หมดของการนมสัการแ

ละการปฏบิตัขิองซกิข ์

 

ครุแุกรนธ ์ซาฮบิ บอกวา่ “สตรแีละบรุษุ พระเจา้ไดส้รา้งพวกเขาทกุคน 

นีเ่ป็นงานของพระเจา้ นานัคไดก้ลา่ววา่ ทกุสิง่สรา้งเป็นสิง่ทีด่ ีศกัดิส์ทิธิ”์ 

SGGSหนา้ 304 

 

ประวตัศิาสตรข์องศาสนาซกิขไ์ดบ้นัทกึบทบาทของสตร ี

ทีแ่สดงวา่พวกเขามคีวามเทา่เทยีมในบรกิาร ความทุม่เท ความเสยีสละ 

และความกลา้หาญเชน่เดยีวกบัผูช้าย 

มตีวัอยา่งมากมายของสตรทีีม่ศีกัดิศ์รใีนคณุธรรม การบรกิาร 

และการเสยีสละตนเองทีบ่นัทกึไวใ้นธรรมประเพณีของชาวซกิข ์

 

ตามหลักศาสนาซกิข ์ผูช้ายและผูห้ญงิเป็นสองดา้นของเหรยีญเดยีวกนั 

ในระบบความสมัพันธแ์ละการพึง่พาซึง่กนัและกนัผูช้ายจะเกดิจากผูห้ญงิและผูห้ญิ

งเกดิจากเมล็ดพันธุข์องผูช้ายตามหลักศาสนาซกิขผ์ูช้ายไมส่ามารถรูส้กึมั่นคงและ

สมบรูณใ์นชวีติไดห้ากไมม่ผีูห้ญงิคนหนึง่และความส าเร็จของผูช้ายนัน้เกีย่วขอ้งกบั

ความรักและการสนับสนุนของผูห้ญงิทีแ่บง่ปันชวีติของเธอกบัเขาและในทางกลับกั

น 
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ครุนุานกักลา่ววา่: 

"[มัน] เป็นผูห้ญงิทีท่ าใหเ้ผา่พันธุด์ าเนนิตอ่ไป" และเราไมค่วร 

"ถอืวา่ผูห้ญงิถกูสาปแชง่และถกูประณาม [เมือ่] 

ผูน้ าและกษัตรยิโ์ดยก าเนดิจากผูห้ญงิ" SGGS หนา้ 473 

 

ความรอด: 

จดุส าคญัทีต่อ้งมองดคูอืไมว่า่ศาสนาหนึง่ใดทีพ่จิารณาวา่สตรนัีน้สามารถรับความร

อด การตระหนักเปิดเผยถงึพระเจา้ หรอื อาณาจักรของจติวญิญาณทีส่งูสดุ 

 

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่: 

“ ในทกุสรรพสตัวพ์ระเจา้ทรงด ารงอยูแ่ละแผข่ยายเขา้ไปในทัง้ชายและหญงิ”  

(ครุแุกรนธซ์าฮบิ, หนา้ 605) 

 

จากขอ้ความขา้งตน้ของครุแุกรนธ ์ซาฮบิ ทีบ่อกวา่ 

ความสวา่งของพระเจา้อยูใ่นเพศทัง้สองเพศ 

ทัง้ชายและหญงิจงึสามารถบรรลคุวามรอดไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัโดยการเชือ่ฟังครุ ุ

ในหลายศาสนาผูห้ญงิถอืเป็นอปุสรรคตอ่จติวญิญาณของผูช้าย 

แตไ่มใ่ชใ่นศาสนาซกิข ์ครุปุฏเิสธความคดินี ้ใน 

"ความคดิปัจจบุนัเกีย่วกบัศาสนาซกิข"์ อลซิ บซารเ์ค กลา่ววา่ 

 

“ ครุคุนแรกก าหนดใหผู้ห้ญงิเทา่เทยีมกบัผูช้าย…

ผูห้ญงิไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรคตอ่ผูช้าย 

แตเ่ป็นหุน้สว่นในการรับใชพ้ระเจา้และแสวงหาความรอด” 

 

การแตง่งาน: 

ครุนุานักแนะน า grhastha - ชวีติคนทีม่เีหยา้มเีรอืน 

แทนทีจ่ะเป็นพรหมจรรยแ์ละการสละโสด 

สามแีละภรรยาเป็นหุน้สว่นทีเ่ทา่เทยีมกนัและไดผ้กูพันไวด้ว้ยกนัทัง้คูด่ว้ยความซือ่

สตัยต์อ่กนั ในโองการศกัดิส์ทิธิบ์อกวา่ 

ความสขุในบา้นถกูน าเสนอเป็นดงัอดุมคตทิีน่่าชืน่ชม 
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สถานะทีเ่ทา่เทยีมกนั: 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มสีถานะทีเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่งชายและหญงิ 

ครุไุมไ่ดแ้ยกแยะความแตกตา่งระหวา่งเพศในเรือ่งของการเริม่ตน้การสัง่สอนหรอืก

ารมสีว่นรว่มในกจิกรรม Sangat (การสามัคคธีรรมอนัศกัดิส์ทิธิ)์ และ Pangat 

(การรับประทานอาหารรว่มกนั) ตามที ่Sarup Das Bhalla, MahimaPrakash, 

Guru Amar Dasdisf ไดก้ลา่วถงึการใชผ้า้คลมุหนา้ของผูห้ญงิ 

เขามอบหมายใหส้ตรดีแูลชมุชนบางชมุชนและเทศนาตอ่ตา้นธรรมเนยีมปฏบิัตขิอง 

sati ประวตัศิาสตรซ์กิขบ์นัทกึชือ่ของผูห้ญงิหลายคนเชน่ Mata GujriMai Bhago, 

Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani SadaKaur และ Maharani JindKaur 

ซึง่มบีทบาทส าคญัในเหตกุารณใ์นชว่งเวลานัน้ 

 

การศกึษา: 

การศกึษาถอืวา่มคีวามส าคญัมากในศาสนาซกิข ์

เป็นกญุแจสูค่วามส าเร็จของทกุคน 

มันเป็นกระบวนการของการพัฒนาสว่นบคุคลและเป็นเหตผุลวา่ท าไมครุทุี ่3 

จงึตัง้โรงเรยีนขึน้มากมาย 

 

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่: 

“ ความรูแ้ละการไตรต่รองจากพระเจา้ท ัง้หมดไดม้าจากครุ”ุ  

SGGS, หนา้ 831 

การศกึษาส าหรับทกุคนเป็นสิง่ส าคัญและทกุคนตอ้งท างานใหด้ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

มชิชนันารชีาวซกิขห์า้สบิสองคนทีค่รุคุนที ่3 สง่ออกไปเป็นผูห้ญงิ 

ใน 'บทบาทและสถานะของสตรซีกิข'์ ดร  .โมฮนิเดอรค์าเออรก์ลิลเ์ขยีนวา่  

 

“ ครุอุามารด์าสเชือ่มั่นวา่ไมม่คี าสอนใดหยั่งรากไดจ้นกวา่ผูห้ญงิจะยอมรับ 

 

ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัเสือ้ผา้: 

นอกเหนอืจากการก าหนดใหผู้ห้ญงิไมส่วมผา้คลมุหนา้แลว้ 

ศาสนาซกิขย์ังใหค้ าแถลงทีเ่รยีบงา่ย แตส่ าคญัมากเกีย่วกบัการแตง่กาย 

สิง่นีใ้ชก้บัชาวซกิขทั์ง้หมดโดยไมค่ านงึถงึเพศ  

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่ 
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“ หลกีเลีย่งการสวมเสือ้ผา้ทีร่า่งกายอดึอดัและจติใจเต็มไปดว้ยความคดิชัว่รา้ย

”  

SGGS, หนา้ 16 

 

การป้องกนัตนเองโดยผูห้ญงิ: 

คาดวา่ผูห้ญงิซกิขจ์ะปกป้องตวัเองดว้ย Kirpan (ดาบ) และอาวธุอืน่ ๆ 

สิง่นีเ้ป็นเอกลกัษณส์ าหรับผูห้ญงิเพราะเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรท์ีผู่ห้ญงิถกูคา

ดหวังใหป้กป้องตัวเอง 

พวกเขาไมค่าดวา่จะตอ้งพึง่พาผูช้ายในการปกป้องรา่งกายของตนเอง 

 
ค าอา้งองิจาก SGGS: 
"ในโลกและบนทอ้งฟ้า ฉันไมเ่ห็นวา่มสี ิง่ใดเป็นทีส่องรองจากกนั 

แสงสวา่งของพระองคส์อ่งมาเหนอืผูห้ญงิและผูช้ายทกุคน" Sggs หนา้ 223 

 

จากผูห้ญงิผูช้ายเกดิมา ภายในผูห้ญงิผูช้ายไดก้อ่ก าเนดิ; 

ส าหรับผูห้ญงิเขาหมัน้หมายและแตง่งานกบัเธอ ผูห้ญงิกลายเป็นเพือ่นของเขา 

คนรุน่หลังตามมาผา่นผูห้ญงิ เมือ่ผูห้ญงิของเขาตายเขาก็ไปหาผูห้ญงิคนอืน่ 

กบัผูห้ญงิเขาผกูพัน แลว้ท าไมจงึวา่เธอไมด่เีลา่ กษัตรยิถ์อืก าเนดิจากเธอ 

จากผูห้ญงิ ผูห้ญงิเกดิมาถา้ไมม่ผีูห้ญงิก็จะไมม่ใีครเลย ครุนุานัก SGGS หนา้ 473 

 

ในเรือ่งสนิสอด: "ขา้แตพ่ระเจา้ 

ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นดงัของขวญัแตง่งานและสนิสอดแกข่า้" Shri 

Guru Ram Das ji, หนา้ 78, บรรทัดที ่18 SGGS 
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Role of women in Sikhism 
 
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 as  
Granthis (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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 of  man'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.  
 
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. 
Salvation: 
An important point to raise is whether a religion considers women capable of 
achieving salvation, realisation of God  or the highest spiritual realm.  
 
Guru Granth Sahib states:  
“In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female” (Guru 
Granth Sahib,  Page 605). 
 
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,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Souls
https://en.wiktionary.org/wiki/congregation
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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“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”. 
 
Marriage: 
Guru Nanak recommended grhastha—the life of a householder. Instead of celibacy 
and 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. 
 
Equal Status: 
To ensure equal status between men and  women, 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. 
 
Education: 
Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‟s success. 
It is a process of  personal development and it is the reason why the 3rd Guru set 
up many schools 
 
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,  
“Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless 
they are accepted by women”. 
 
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 uncomfortable  and the mind is filled with evil thoughts.”  SGGS, Page 16 
 
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 

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/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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women were expected to defend themselves. They are not expected to be 
dependent on men for physical protection. 
 
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. " Sggs  Page 223. 
 
 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 
 
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 
ความออ่นนอ้มถอ่มตนเป็นสิง่ส าคญัของศาสนาซกิข ์
ชาวซกิขต์อ้งโคง้ค านับดว้ยความนอบนอ้มตอ่หนา้พระเจา้เสมอ 
ความออ่นนอ้มถอ่มตนหรอื "นมิราตา" 
ในภาษาปัญจาบเป็นค าทีเ่กีย่วขอ้งกนัอยา่งใกลช้ดิ 
นมิราตาเป็นคณุธรรมทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิอยา่งจรงิจังใน Gurbani 
ค าแปลของค าภาษาปัญจาบนีค้อื 
 "ความออ่นนอ้มถอ่มตน" "ความเมตตากรณุา" หรอื "ความออ่นนอ้มถอ่มตน" 
 

นีเ่ป็นคณุสมบตัทิีส่ าคญัส าหรับมนุษยท์กุคนในการเลีย้งดแูละเป็นสว่นส าคญัของความนึ

กคดิของชาวซกิขต์ลอดเวลา คณุสมบตัอิกีสีป่ระการในคลงัแสงของซกิข ์ไดแ้ก ่: 

 
ความจรงิ (Sat) 
ความพงึพอใจ (Santokh) 
เวทนา (Daya) และ 
ความรัก (Pyar) 

 

คณุสมบตัทิัง้หา้นีม้คีวามส าคญัตอ่ชาวซกิขแ์ละเป็นหนา้ทีข่องพวกเขาในการน่ังสมาธแิล

ะทอ่ง Gurbani 

เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมเหลา่นีแ้ละท าใหม้าเป็นสว่นหนึง่ของบคุลกิภาพของพวกเขา 

 

สิง่ที ่Gurbani บอกเรา: 

 

“ ผลของความออ่นนอ้มถอ่มตน คอืความสงบและความสขุโดยสญัชาตญาณ 

ดว้ยความออ่นนอ้มถอ่มตนเราควรใครค่รวญถงึพระเจา้ อันเป็นสมบตัแิหง่ความเป็นเลศิ  
ผูท้ีไ่ดรั้บพระพรดว้ยพระเมตตาจะอยูใ่นความถอ่มตวั 

 

ครุนุานัก ครุคุนแรกของศาสนาซกิข:์ 

 

"การฟังและเชือ่ดว้ยความรักและความถอ่มใจในจติใจของคณุ จะช าระตวัเองดว้ยนาม 

(Naam) ทีส่ถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีอ่ยูล่กึเขา้ไปขา้งใน" - SGGS หนา้ 4 

"ท าความสบายใจเป็นตา่งห ูความถอ่มตวัเป็นชามขอทาน  
และท าสมาธใิหข้ีเ้ถา้ทีค่ณุใชก้บัรา่งกายของคณุ" - SGGS หนา้ 6 
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Guru Granth Sahib on Humility 
 

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." 
 
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:  
 
Truth (Sat), 
Contentment (Santokh), 
Compassion (Daya) and 
Love (Pyar). 
 
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. 
 
What Gurbani tells us: 
"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. 
 
Guru Nanak, First Guru Of Sikhism: 
"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
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
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
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Pyar
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
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Journey towards Spirituality 
Guru Granth Sahib is an eternal living Guru, a poetic composition of Sikh 
Gurus, Hindu and Muslim Saints. The compilation is a gift from God 
through them to all mankind. The vision in the Guru Granth Sahib is of a 
society based on Divine justice without oppression of any kind. While the 
Granth acknowledges and respects the scriptures of Hinduism and Islam, 
it does not imply a moral reconciliation with either of these religions. In 
Guru Granth Sahib women are highly respected with equal roles as men. 
Women have the same souls as men and thus possess an equal right to 
cultivate their spirituality with equal chance of achieving 
liberation.  Women can participate in all religious, cultural, social, and 
secular activities including leading religious congregations.  
 
Sikhism advocates equality, social justice, service to humanity, and 
tolerance for other religions. The essential message of Sikhism is spiritual 
devotion and reverence of God at all times while practicing the ideals of 
compassion, honesty, humility and generosity in everyday life. The three 
core tenets of the Sikh religion are meditating and remembering God, 
Working for Honest living and sharing with others.  
 
Congratulations  for making an effort to go on this Spiritual Journey for 
the soul. The translation can never be close to original, especially when 
the complete Guru Granth Sahib is in poetry and the use of metaphors 
makes the task exceedingly difficult.  In the Divine message, Hindu & 
Muslim mythological stories are often used Pralahad , Harnakash, laxmi, 
Brahma etc. Please do not read them literally but understand their 
underlying  message. The focus is on the fact that God is one and to 
have union with Him is the goal of human life.  
 
This work has been done over years by several volunteers, to get to you 
the Divine message in your language. If you have any questions, please 
feel free to email walnut@gmail.com and we would love to join you on 
this journey.  

 

mailto:walnut@gmail.com
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