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ิ
อานันด์ ซาฮบ

ิ : บานี นีเ้ ป็ นสว่ นหนึง่ ของนิตเนม (ภาวนา)
อานันด์ ซาฮบ
ิ ข์อา่ นในตอนเชาบานี
้
ซงึ่ ชาวซก
นเี้ ขียนโดย คุรอ
ุ ามาร์ ดาสจี
ิ ข์และเป็ นสว่ นหนึง่ บานี 5 อัน ทีช
ิ ข์ทอ
คุรค
ุ นทีส
่ ามของชาวซก
่ าวซก
่ งทุกวัน
ิ พระคัมภีรข
ิ ข์
บานีนป
ี้ รากฏในหน ้า 917 ถึง 922 ของคุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
์ องซก
ั ดิส
ิ ธิ์ นีท
ว่ากันว่าผู ้ทีท
่ อ
่ ง บานีทศ
ี่ ก
์ ท
้ ก
ุ วันด ้วยความทุม
่ เทเอาใจใส่ และเข ้าใจ
จะบรรลุอานันท์ (ความสุขสมบูรณ์หรือความสุขสาราญ) ในชวี ต
ิ
ิ ยังได ้นาไปสวดมนต์ในพิธท
ิ ข์โดยไม่คานึงถึงลั
อานันท์ซาฮบ
ี างศาสนาของชาวซก
กษณะของเหตุการณ์ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งงานหรือการตาย
ในองค์ประกอบทีส
่ วยงามและด ้วยพระคุณของ พระคุณ อามาร์
ิ ข์ทแ
ดาซจีจต
ิ ใจและจิตวิญญาณของชาวซก
ี่ ท ้จริงยังคงแน่วแน่และมุง่ เน ้นเป้ าหมา
ยในทุกสถานการณ์ของชวี ต
ิ ในจิตใจทีต
่ น
ื่ ขึน
้ และมึนเมากับน้ าทิพย์ของนาอาม
คนมักจะปรับตัวไปตามพระประสงค์อน
ั หอมหวนของพระเจ ้าในทุกด ้านของชวี ต
ิ ด ้วย
ความเจ็บปวดและความสุข
เขาเป็ นจิตใจทีส
่ ว่างไสวตลอดเวลาด ้วยจิตสานึกของคุรุ
และอยูใ่ นความมึนเมาตลอดกาลของ นาอาม และ อัมริตบานี โดยไม่ตงั ้ คาถามต่อ
ฮุคาม ของผู ้ทรงอานาจ ดูคห์(ความเจ็บปวด) และ สุคห์ (ความยินดี)
ิ ข์ของคุรผ
ทัง้ หมดปรากฏเป็ นหนึง่ เดียวต่อซก
ุ ู ้อุทศ
ิ ตน

อานันท์: ความสุข พรและความรัก

อานันด์ ความสุข
และความแห่งแซทกูรอ
ู น
ั เป็ นทีร่ ักเป็ นปรากฏการณ์ทแ
ี่ ปลกประหลาดและลึกลับ
นีค
่ อ
ื อานันด์ทม
ี่ ค
ี วามสุขสูงสุดซงึ่ ไหลออกมาจากปากของ สรี คูรอ
ุ ามาร์ ดาสจิ
ความรักของคุรก
ุ บ
ั แซทคูรู
ิ
ผู ้เป็ นทีร่ ักของพระองค์ซงึ่ เป็ นแรงบันดาลใจให ้กับอานันด์ ซาฮบ
พรั่งพรูออกมาราวกับสายฝนโปรยปรายท่ามกลางความร ้อนทีร่ น
ุ แรงของดวงอาทิต
ย์กลางฤดูร ้อน
ิ อันศก
ั ดิส
ิ ธิส
แท ้จริงนีเ่ ป็ นพรนิรันดร์ในรูปแบบของพระอานนท์ซาฮบ
์ ท
์ าหรับมวลมนุ
ษยชาติตลอดกาล
บานีนโี้ อบล ้อมอย่างสมบูรณ์กลืนกินครอบงาและจับใจในลักษณะและผลกระทบขอ
ั ปชญ
ั ญะอันบริสท
ิ้ เชงิ
งมัน สติสม
ุ ธิข
์ องคูรุ เข ้าครอบงาโดยสน
ึ ของคนรักทีแ
มันโอบล ้อมและจับทุกแง่มม
ุ และความรู ้สก
่ ท ้จริงและเปิ ดประตูระบาย
ของความรักอันบริสท
ุ ธิ์ (ปารัม) สาหรับพระองค์และการสร ้างของพระองค์
ยังคงจมอยูใ่ นมหาสมุทรแห่งความสุขนี้
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เมือ
่ ได ้ลิม
้ รส น้ าทิพย์แห่งความสุขของพระเจ ้าแล ้ว ในการพบกับแซทคูรุ
ผู ้เป็ นทีร่ ักและได ้ลิม
้ รสนาอามรัส โดยพระพรแห่งแซทคูรุ แล ้วไม่มก
ี ็จะพบว่า
ความสุขและความพอใจทางโลกใดๆ
ี้ วของความสุขนีแ
ก็ไม่อาจจะเทียบได ้กับเศษเสย
้ ละไม่มค
ี วามเศร ้าโศกและความทุ
ั่ คลอนความสุขนีไ
กข์ทางโลกใดจะทาให ้ความสุขไม่สมดุลและสน
้ ด ้เพราะครัง้ หนึง่
จมอยูใ่ นความสุขนี้
สงิ่ หนึง่ ทีอ
่ ยูเ่ หนือมิตท
ิ น
ี่ ่าพึงพอใจและไม่พงึ ปรารถนาทัง้ หมดของประสบการณ์การ
ใชช้ วี ต
ิ
ศรีครู อ
ุ ามาร์ดาสจิ
ได ้แสดงออกมาอย่างน่าประหลาดใจอย่างทีส
่ ด
ุ ถึงความสุขแห่งองค์สงู สุดทีไ่ ด ้ประ
ั ดิส
ิ ธิ์
สบ มีความสุขและเข ้าไปร่วม การพบและประชุมร่วมกับ คูรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงอันศก
์ ท
ในชวั่ โมงแห่งความสุขสูงสุดนี้ นักดนตรีสวรรค์
นางไม ้และนางฟ้ าทุกคนต่างรีบเข ้าร่วมและร ้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของพระเจ ้
าและ แซทคูรุ นักร ้องแห่งสวรรค์ และ ราอักส ์ (Raags)
ิ โฟนีแห่งความปี ตย
ทัง้ หมดได ้เข ้าร่วมในซม
ิ น
ิ ดีและจับภาพความปลาบปลืม
้ ใจอย่าง
ต่อเนือ
่ งนี้
ความสุขทางโลกทัง้ หมดทีด
่ เู หมือนจะหายไปและมลายไปเมือ
่ ถึงเวลาแห่งความตา
ย
ิ้ จะหายวับไปของโลกทันทีจบลงด ้วยการตายข
ความสุขและความเพลิดเพลินทัง้ สน
องร่างกาย แต่ อานันด์/ความสุขทีแ
่ ท ้จริงนัน
้ ทีไ่ ด ้รับพรจากแซทคูรุ
จะอยูร่ อดต่อไปแม ้กระทั่งความตาย มันคือ “ซะดีวส
ี ก
ุ ห์” ('SadeeviSukh'),
ิ้ สุดและสภาวะสวรรค์สงู สุด,
ความสุขตลอดกาล, ไม่มท
ี ส
ี่ น
ความรักทีแ
่ ท ้จริงสาหรับนิรันดร; ไม่มวี ันเปลีย
่ นแปลง; อยูท
่ น
ี่ ั่นเสมอ
เมือ
่ รวมอยูใ่ นอานันด์นี้ สงิ่ หนึง่ ทีอ
่ ยูเ่ หนือความเป็ นคูท
่ งั ้ หมด
อานันด์นแ
ี้ ตกต่างจากความสุขทางโลกหรือความยินดี
นอกจากนีย
้ ังไม่ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั วัตถุทางโลก อานันด์ นีเ้ กีย
่ วข ้องกับ ความสุขอของอาตัม
(วิญญาณพลังงานปฐมภูม)ิ มันไม่ได ้ลดลงในความทุกข์ยาก
เป็ นไปตลอดกาลในทุกชวี ต
ิ
อานันด์นก
ี้ ้าวข ้ามความสุขและความเจ็บปวดความสุขและความเศร ้าโศก
ึ เห็นและสม
ั ผัสได ้
เมือ
่ รวมอยูใ่ นอานันด์นค
ี้ นหนึง่ ถูกหลอมรวมในพระเจ ้าและเขารู ้สก
เฉพาะการประทับอยูน
่ ริ ันดร์ของพระเจ ้าทุกชว่ งเวลาของชวี ต
ิ บนโลกของเขา
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Anand sahib
Anand Sahib: This Bani is part of the Nitnem (prayers) which are read by Sikhs in
the morning. This Bani was written by Guru Amar Das Ji, the third Guru of the Sikhs
and forms part of the 5 Banis that are recited daily by Sikhs. The Bani appears on
pages 917 to 922 of Guru Granth Sahib, the Sikh Holy Scripture. It is said that the
person who recites this Holy Bani daily with dedication, attention, and
comprehension, will achieve Anand (Complete Happiness or Bliss) in life.
Anand Sahib is also chanted at all religious ceremonies of the Sikhs, irrespective of
the nature of event, whether it is a marriage or death. In the beautiful composition
and with the Grace of Sri Guru Amar Das Ji, the mind and soul of a true Sikh
remains steadfast and goal oriented in all circumstances of life. In an awakened
mind, intoxicated with the Nectar of Naam, one is always tuned with the Sweet Will
of the Lord in all the ups and downs of life, in pain and pleasure alike. His is a mind
which is ever luminous with Guru Consciousness and is in perpetual intoxication of
Naam and Amrit Bani, accepting without question the Hukam of the Almighty. All
Dukh (Pain) and Sukh (Pleasure) appear as one to the devoted Sikh of the Guru.
Anand: Bliss, blessing and Love
Bliss, Anand, and Love of the Beloved Satguru is a strange and mysterious
phenomenon. It is this Supreme Blissful Anand which flows from the mouth of Sri
Guru Amar Das Ji. The Guru‘s Love with His Beloved Satguru that has inspired the
Anand Sahib, bursts out like showers of soothing rain in the overpowering heat of
the mid-summer sun. This is indeed an Eternal Blessing in the shape of the Holy
Anand Sahib, for the whole of mankind for all times to come. This Bani is
completely enveloping, engulfing, overwhelming, and gripping in its nature and
effect. Pure Guru Consciousness totally takes over. It completely encircles and grips
all the faculties and senses of a true lover and opens the floodgates of Pure Love
(Param) for Him and His Creation. One remains totally immersed in this Ocean of
Bliss.
Having tasted the Nectar of Divine Bliss in meeting the Beloved Satguru and having
tasted the Naam Ras by Satguru‘s Grace, no worldly happiness and pleasure is
comparable to a fraction of this Bliss and no worldly sorrows and affliction can
unbalance and shake this Bliss because once one is submerged in this Bliss, one
completely transcends all pleasant and unpleasant dimensions of the living
experience.
Sri Guru Amar Das Ji most wonderfully expresses the Supreme Bliss experienced,
enjoyed, and attained in begetting, finding, and meeting the Holy True Guru.
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In this hour of Supreme Bliss, all celestial musicians, nymphs, and fairies have
rushed forth in joining and singing the Glory of the Lord and Satguru. All celestial
singers and Raags have joined in this symphony of ecstasy and captured this state
of continuous rapture.
All seeming earthly joys of the world disappear and vanish at the time of death. The
fleeting joys and pleasures of the world abruptly end up with the death of the body.
But True Anand/Bliss blessed by Satguru survives even death. It is ‗Sadeevi Sukh‘,
Perpetual Joy, Infinite and Supreme Heavenly state, True Affection for Eternity;
Never changing; Always there.
Merged in this Anand, one rises far above all dualities. This Anand is different from
the worldly pleasures or joy. It is also not dependent on worldly objects. This Anand
pertains to the Bliss of the Atam (Soul, Primal energy). It does not diminish in
adversity. It is perpetual in all the ups and downs of life. This Anand transcends
pleasure and pain, joy and sorrow. Merged in this Anand, one is actually merged in
the Lord, and he feels, beholds, and experiences only the Eternal Presence of the
Lord every moment of his earthly life.
Ref: www.sikhiwiki.org
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อานันด์ ซาฮิบ
Anand Sahib
ਰਾਭਕਲੀ ਭਸਲਾ ੩ ਅਨੰਦੁ

raamkalee mehlaa 3 anand
Raag Raamkalee, Third Guru, Anand ~ The Song Of Bliss:

ราอัก ราอัมคาลี คูรุที่สามอนันด์~บทเพลงแห่งความสุ ข:
ੴ ਤਿਗੁਰ ਰਾਤਦ ॥

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

พระเจ้านิรันด์หนึ่งเดียว ประจักษ์ซ่ ึ งพระพรแห่งคุรุที่แท้จริ ง
ਅਨੰਦੁ ਬਇਆ ਭਰੀ ਭਾ ਤਿਗੁਰੂ ਭ ਾਇਆ ॥

anand bha-i-aa mayree maa-ay satguroo mai paa-i-aa.
O‘ my mother, a state of bliss has welled up within me because
I have met the True Guru.

โอ้มารดา สถานะแห่งความสุ ขได้ท่วมท้นมายังข้าฯ
ਤਿਗੁਰੁ ਿ ਾਇਆ ਸਜ ਿੀ ਭਤਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥

satgur ta paa-i-aa sahj saytee man vajee-aa vaaDhaa-ee-aa.
Upon meeting the True Guru, I am in a state of intuitive peace and poise as if a
joyous melody is vibrating in my mind.
เมือ
่ ได ้พบกับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงฉั นอยูใ่ นสภาพของความสงบและความสุขม
ุ ราวกับว่าท่วงทานองแห่ง
ั่ สะเทือนในใจของฉั น
ความสุขทีก
่ าลังสน

ਰਾਗ ਰਿਨ ਰਵਾਰ ਰੀਆ ਫਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥

raag ratan parvaar paree-aa sabad gaavan aa-ee-aa.
It appears as if the jewel-like musical measures along with their fairy-like consorts
have come to sing the praises of God.
ี เี่ หมือนนางฟ้ าของพวกเขาได ้ม
ดูเหมือนว่ามาตรการทางดนตรีทเี่ หมือนอัญมณีพร ้อมกับมเหสท
าร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า
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ਫਦ ਿ ਗਾਵਸੁ ਸਰੀ ਕਰਾ ਭਤਨ ਤਜਨੀ ਵਾਇਆ ॥

sabdo ta gaavhu haree kayraa man jinee vasaa-i-aa.
Let us Sing the praises of God along with those who have enshrined God in their
mind and are fully delighted.
ให ้เราร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าพร ้อมกับผู ้ทีน
่ าพระเจ ้ามาสถติในจิตใจของพวกเขาและมีความ
ยินดีอย่างเต็มที่

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦੁ ਸਆ ਤਿਗੁਰੂ ਭ ਾਇਆ ॥੧॥

kahai naanak anand ho-aa satguroo mai paa-i-aa. ||1||
Nanak says, I am in bliss, because I have met the True Guru. ||1||
นานัคพูดว่าฉั นมีความสุขเพราะฉั นได ้พบกับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง || 1||

 ਭਨ ਭਤਰਆ ਿੂ ਦਾ ਰਸੁ ਸਤਰ ਨਾਲ ॥

ay man mayri-aa too sadaa rahu har naalay.
O‘ my mind, always remain attuned to God.
โอ ้จิตใจของฉั นยังคงสนิทกับพระเจ ้าเสมอ

ਸਤਰ ਨਾਤਲ ਰਸੁ ਿੂ ਭੰ ਨ ਭਰ ਦੂਖ ਤਬ ਤਵਾਰਣਾ ॥

har naal rahu too man mayray dookh sabh visaarnaa.
O‘ my mind, remain focused on God; He shall eradicate all the sorrows.
จิตใจของฉั นยังคงจดจ่ออยูก
่ บ
ั พระเจ ้า พระองค์จะกาจัดความทุกข์ทงั ้ หมด

ਅੰ ਗੀਕਾਰੁ ਸੁ ਕਰ ਿਰਾ ਕਾਰਜ ਤਬ ਵਾਰਣਾ ॥

angeekaar oh karay tayraa kaaraj sabh savaarnaa.
He shall always help you and shall accomplish all your tasks.
พระองค์จะชว่ ยคุณเสมอและจะทางานทัง้ หมดให ้สาเร็จ

ਬਨਾ ਗਲਾ ਭਰਥੁ ੁਆਭੀ  ਤਕਉ ਭਨਸੁ ਤਵਾਰ ॥

sabhnaa galaa samrath su-aamee so ki-o manhu visaaray.
Why do you forsake that Master-God from your mind who is capable of
doingeverythings?
เหตุใดคุณจึงละทิง้ คุรท
ุ า่ นนัน
้ ไปจากความคิดของคุณ ผู ้ซงึ่ สามารถทาทุกสงิ่ ได ้?
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ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਭੰ ਨ ਭਰ ਦਾ ਰਸੁ ਸਤਰ ਨਾਲ ॥੨॥

kahai naanak man mayray sadaa rahu har naalay. ||2||
Nanak says: O‘ my mind, always remain focused on God. ||2||
นานัคพูดว่า โอ ้จิตใจของฉั นยังคงจดจ่ออยูก
่ บ
ั พระเจ ้าเสมอ :|| 2||

ਾਚ ਾਤਸਫਾ ਤਕਆ ਨਾਸੀ ਘਤਰ ਿਰ ॥

saachay saahibaa ki-aa naahee ghar tayrai.
O‘ eternal God, what is there which is not in Your celestial home?
่ ้านสวรรค์ของคุณหรือ
โอพระเจ ้านิรันดร์ อะไรอยูท
่ ต
ี่ รงนั น
้ นีไ
่ ม่ใชบ

ਘਤਰ ਿ ਿਰ ਬੁ ਤਕਛੁ ਸ ਤਜੁ ਦਤਸ ੁ ਾਵ ॥

ghar ta tayrai sabh kichh hai jis deh so paav-ay.
Everything is under Your control, but only that person receives whom You give
yourself.
ทุกอย่างอยูภ
่ ายใต ้การควบคุมของพระองค์ แต่มเี พียงคนนีเ้ ท่านัน
้ ทีพ
่ ระองค์ทรงมอบให ้

ਦਾ ਤਪਤਿ ਲਾਸ ਿਰੀ ਨਾਭੁ ਭਤਨ ਵਾਵ ॥
sadaa sifat salaah tayree naam man vasaava-ay.
Then, he always sings Your praises, and enshrines Your Name in the mind.
จากนัน
้ เขามักจะร ้องเพลงสรรเสริญของพระองค์ และจดจาพระนามของพระองค์

ਨਾਭੁ ਤਜਨ ਕ ਭਤਨ ਵਤਆ ਵਾਜ ਫਦ ਘਨੇਰ ॥

naam jin kai man vasi-aa vaajay sabad ghanayray.

The divine melody of the Shabad vibrates in
the mind where dwells Naam.
ั ดิส
ิ ธิข
ท่วงทานองอันศก
์ ท
์ อง ชาบัด )Shabad(
ั่ สะเทือนในจิตใจทีอ
ั ของนาอาม)Naam(
สน
่ าศย

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਚ ਾਤਸਫ ਤਕਆ ਨਾਸੀ ਘਤਰ ਿਰ ॥੩॥

kahai naanak sachay saahib ki-aa naahee ghar tayrai. ||3||
Nanak says, O‘ the True Master, what is there that You don’t have? ||3|
นานัคพูดว่า โอ คุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง จะมีอะไรทีค
่ ณ
ุ ไม่มเี ล่า || 3 |
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ਾਚਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥

saachaa naam mayraa aaDhaaro.
The eternal Naam is my only support.
นาอามนิรันด์เป็ นทีพ
่ งึ่ พิงของข ้าฯ เท่านัน
้

ਾਚੁ ਨਾਭੁ ਅਧਾਰੁ ਭਰਾ ਤਜਤਨ ਬੁਖਾ ਤਬ ਗਵਾਈਆ ॥

saach naam aDhaar mayraa jin bhukhaa sabh gavaa-ee-aa.
The True Name is my only support which has eliminated all my greed.
ื่ ทีแ
ชอ
่ ท ้จริงคือการทีพ
่ ักพิงเดียวของฉั นทีข
่ จัดความโลภทัง้ หมดของฉั น

ਕਤਰ ਾਂਤਿ ੁਖ ਭਤਨ ਆਇ ਵਤਆ ਤਜਤਨ ਇਛਾ ਤਬ ੁਜਾਈਆ ॥

kar saaNt sukh man aa-ay vasi-aa jin ichhaa sabh pujaa-ee-aa.
Bringing peace and tranquility, Naam has manifest eternal in my heart and it has
fulfilled all my desires.
นาความสงบและความร่มเย็นมาให ้นาอามปรากฏในใจของฉั นชวั่ นิรันดร์และมันได ้ตอบสนองคว
ามปรารถนาทัง้ หมดของฉั น

ਦਾ ਕੁਰਫਾਣੁ ਕੀਿਾ ਗੁਰੂ ਤਵਟਸੁ ਤਜ ਦੀਆ ਤਸ ਵਤਡਆਈਆ ॥

sadaa kurbaan keetaa guroo vitahu jis dee-aa ayhi vadi-aa-ee-aa.
I am forever dedicated to the Guru, who possesses such glory and greatness.ਭੈਂ ਸਭਸ਼ਾਂ
ี ละความยิง่ ใหญ่เชน
่ นี้
ฉั นอุทศ
ิ ตนตลอดกาลเพือ
่ คุรผ
ุ ู ้มีสง่าราศแ

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ੁਣਸੁ ੰ ਿਸੁ ਫਤਦ ਧਰਸੁ ਤਆਰ ॥

kahai naanak sunhu santahu sabad Dharahu pi-aaro.
Nanak says: Listen O‘ saints, enshrine in your heart the love for the Guru‘s word.
พูดว่า: ฟั ง โอเหล่าวิสท
ุ ธิชน มาประทับในจิตใจของท่านซงึ่ ความรักของวาจาของคุรุ

ਾਚਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥੪॥

saachaa naam mayraa aaDhaaro. ||4||
The Eternal Naam is the support of my life. ||4||
นาอามนิรันดร์คอ
ื ทีพ
่ ักพิงแห่งชวี ต
ิ แห่งข ้าฯ || 4 ||

ਵਾਜ ੰ ਚ ਫਦ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਬਾਗ ॥
vaajay panch sabad tit ghar sabhaagai.
That blessed heart feels as if the five primal sounds vibrating in there.
ึ ราวกับว่าเสย
ี งแรกทัง้ ห ้าสน
ั่ อยูใ่ นนั น
หัวใจทีม
่ ค
ี วามสุขนั น
้ รู ้สก
้
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ਘਤਰ ਬਾਗ ਫਦ ਵਾਜ ਕਲਾ ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਧਾਰੀਆ ॥

ghar sabhaagai sabad vaajay kalaa jit ghar Dhaaree-aa.
O‘ God, that blessed heart, in which You have instilled Your power, feels the divine
music being played continuously.
โอพระเจ ้าผู ้มีใจเป็ นสุขซงึ่ พระองค์ได ้ปลูกฝั งพลังของพระองค์
ึ ถึงดนตรีอน
ั ดิส
ิ ธิท
รู ้สก
ั ศก
์ ท
์ ก
ี่ าลังเล่นอย่างต่อเนือ
่ ง

ੰ ਚ ਦੂਿ ਿੁਧੁ ਵਤ ਕੀਿ ਕਾਲੁ ਕੰ ਟਕੁ ਭਾਤਰਆ ॥

panch doot tuDh vas keetay kaal kantak maari-aa.
You have brought under control that person‘s all the five demons ( lust, anger,
greed, attachment, and ego), and have removed his fear of death.
พระองค์ได ้ควบคุมปี ศาจทัง้ ห ้าของบุคคลนัน
้ ตัณหา)ความโกรธ ความโลภ
ความยึดติดและอัตตาและขจัดความกลัวตายของเขา (

ਧੁਤਰ ਕਰਤਭ ਾਇਆ ਿੁਧੁ ਤਜਨ ਕਉ ਤ ਨਾਤਭ ਸਤਰ ਕ ਲਾਗ ॥

Dhur karam paa-i-aa tuDh jin ka-o se naam har kai laagay.
Only those people focused on God‘s Name, in whose destiny You have put the
blessings of Naam from the very beginning.
มีเพียงคนเหล่านั น
้ เท่านั น
้ ทีใ่ ห ้ความสาคัญกับพระนามของพระเจ ้าซงึ่ ชะตากรรมของคุณ
คุณได ้ให ้พรของ นาอามตัง้ แต่แรกเริม
่

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਿਸ ੁਖੁ ਸਆ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਅਨਸਦ ਵਾਜ ॥੫॥

kahai naanak tah sukh ho-aa tit ghar anhad vaajay. ||5||
Nanak says, in that mind peace prevails as if the melody of
continuous Divine music is being played. ||5||
ั
นานัครกล่าวว่าความสงบในจิตใจนั น
้ มีชย
ิ ธิอ
ราวกับว่ามีการเล่นท่วงทานองของดนตรีศักดิส
์ ท
์ ย่างต่อเนือ
่ ง || 5||

ਾਚੀ ਤਲਵ ਤਫਨੁ ਦਸ ਤਨਭਾਣੀ ॥

saachee livai bin dayh nimaanee.
Without the true longing for God, this human body is completely helpless.
หากปราศจากความปรารถนาทีแ
่ ท ้จริงสาหรับพระเจ ้า ร่างกายมนุษย์นก
ี้ ็หมดหนทาง
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ਦਸ ਤਨਭਾਣੀ ਤਲਵ ਫਾਝਸੁ ਤਕਆ ਕਰ ਵਚਾਰੀਆ ॥

dayh nimaanee livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa.
Without the true longing for God, what can this helpless body do?
หากปราศจากความปรารถนาทีแ
่ ท ้จริงสาหรับพระเจ ้า ร่างกายทีห
่ มดหนทางนีจ
้ ะทาอะไรได ้

ਿੁਧੁ ਫਾਝੁ ਭਰਥ ਕਇ ਨਾਸੀ ਤਕਰਾ ਕਤਰ ਫਨਵਾਰੀਆ ॥

tuDh baajh samrath ko-ay naahee kirpaa kar banvaaree-aa.
O‘ Master of the universe, no one except You is omnipotent; please bestow mercy.
โอ เจ ้านายแห่งจักรวาล ไม่มใี ครนอกจากคุณมีอานาจทุกอย่าง โปรดประทานความเมตตา

 ਨਉ ਸਰੁ ਥਾਉ ਨਾਸੀ ਫਤਦ ਲਾਤਗ ਵਾਰੀਆ ॥

ays na-o hor thaa-o naahee sabad laag savaaree-aa.
Except You this body has no other support, it can be embellished only by attuning
to the Guru‘s Word.
ยกเว ้นร่างกายนีจ
้ ะไม่มก
ี ารสนับสนุนอืน
่ ๆ
สามารถตกแต่งได ้โดยการปรับให ้เข ้ากับคาของคุรเุ ท่านัน
้

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਲਵ ਫਾਝਸੁ ਤਕਆ ਕਰ ਵਚਾਰੀਆ ॥੬॥

kahai naanak livai baajhahu ki-aa karay vaychaaree-aa. ||6||
Nanak says, without the love for God, what can this helpless body do? ||6||
นานักพูดว่าหากปราศจากความรักต่อพระเจ ้าร่างกายทีไ่ ร ้หนทางนีจ
้ ะทาอะไรได ้ || 6||

ਆਨੰਦੁ ਆਨੰਦੁ ਬੁ ਕ ਕਸ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰੂ ਿ ਜਾਤਣਆ ॥
aanand aanand sabh ko kahai aanand guroo tay jaani-aa.
Everyone talks of bliss; but bliss is known only through the Guru.
ทุกคนพูดถึงความสุข แต่ความสุขเป็ นทีร่ ู ้กันผ่านทางคุรเุ ท่านัน
้

ਜਾਤਣਆ ਆਨੰਦੁ ਦਾ ਗੁਰ ਿ ਤਕਰਾ ਕਰ ਤਆਤਰਆ ॥

jaani-aa aanand sadaa gur tay kirpaa karay pi-aari-aa.
O‘ my dear friends, only when the Guru shows his grace, one comes
to know about the real bliss from the Guru.
เพือ
่ นรักของฉั นเมือ
่ คุรแ
ุ สดงความสง่างามเท่านัน
้ ใคร ๆ ก็รู ้เรือ
่ งความสุขทีแ
่ ท ้จริงจากคุรุ
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ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਕਲਤਵਖ ਕਟ ਤਗਆਨ ਅੰ ਜਨੁ ਾਤਰਆ ॥

kar kirpaa kilvikh katay gi-aan anjan saari-aa.
Granting His Grace, the Guru destroys all his sins and blesses him with the healing
ointment of spiritual wisdom.
ด ้วยพระคุณของพระองค์ครุ ท
ุ าลายบาปทัง้ หมดของเขาและอวยพรเขาด ้วยน้ ามันรักษาภูมป
ิ ัญ
ญาทางวิญญาณ

ਅੰ ਦਰਸੁ ਤਜਨ ਕਾ ਭਸੁ ਿੁਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਫਦੁ ਚ ਵਾਤਰਆ ॥

andrahu jin kaa moh tutaa tin kaa sabad sachai savaari-aa.
Those who eradicate attachment for the worldly things from within, their life is
embellished by the Eternal God.
ผู ้ทีข
่ จัดความผูกพันต่อสงิ่ ทางโลกจากภายในชวี ต
ิ ของพวกเขาได ้รับการปรุงแต่งโดยพระเจ ้าผู ้เ
ป็ นนิรันดร์

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਸੁ ਅਨੰਦੁ ਸ ਆਨੰਦੁ ਗੁਰ ਿ ਜਾਤਣਆ ॥੭॥

kahai naanak ayhu anand hai aanand gur tay jaani-aa. ||7||
Nanak says, this is the true bliss and this kind of bliss can only be known through
the Guru. ||7||
นานัคกล่าวว่านีค
่ อ
ื ความสุขทีแ
่ ท ้จริงและความสุขแบบนีส
้ ามารถรู ้ได ้ผ่านทางคุรเุ ท่านัน
้ || 7 ||

ਫਾਫਾ ਤਜੁ ਿੂ ਦਤਸ ਈ ਜਨੁ ਾਵ ॥
baabaa jis too deh so-ee jan paavai.
O‘ my God, only that person to whom You give, receives this bliss.
โอพระเจ ้าของข ้าฯ มีเพียงผู ้ทีพ
่ ระองค์มอบให ้เท่านั น
้ ทีจ
่ ะได ้รับความสุขนี้

ਾਵ ਿ  ਜਨੁ ਦਤਸ ਤਜ ਨ ਸਤਰ ਤਕਆ ਕਰਤਸ ਵਚਾਤਰਆ ॥

paavai ta so jan deh jis no hor ki-aa karahi vaychaari-aa.
Yes, he alone receives this gift of bliss, unto whom You give it; otherwise
what can the helpless creatures do?
ใช ่ เขาได ้รับของขวัญแห่งความสุขนีเ้ พียงผู ้เดียว ซงึ่ พระองค์ได ้มอบให ้
มิฉะนั น
้ สงิ่ มีชวี ต
ิ ทีห
่ มดหนทางจะทาอะไรได ้?

ਇਤਕ ਬਰਤਭ ਬੂਲ ਤਪਰਤਸ ਦਸ ਤਦਤ ਇਤਕ ਨਾਤਭ ਲਾਤਗ ਵਾਤਰਆ ॥

ik bharam bhoolay fireh dah dis ik naam laag savaari-aa.
There are some who, deluded by doubt, keep wandering in all the ten directions,
but there are others whose life You embellish by attaching them to Naam. ਕਈ ਬੰਦੇ
ั หลงไปทัง้ สบ
ิ ทิศ
มีบางคนทีห
่ ลงระเริงไปกับความสงสย
แต่ยังมีอก
ี บางคนทีพ
่ ระองค์ทรงประดับประดาชวี ต
ิ ด ้วยการผูกติดไว ้กับนาอาม
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ਗੁਰ ਰਾਦੀ ਭਨੁ ਬਇਆ ਤਨਰਭਲੁ ਤਜਨਾ ਬਾਣਾ ਬਾਵ ॥

gur parsaadee man bha-i-aa nirmal jinaa bhaanaa bhaav-ay.
By the Guru's Grace, the mind of those becomes immaculate,
to whom Your Will is pleasing.
โดยพระคุณของคุรุ
จิตใจของคนเหล่านั น
้ จะไม่มท
ี ต
ี่ ซ
ิ งึ่ ความประสงค์ของพระองค์จะเป็ นทีพ
่ อใจ

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਜੁ ਦਤਸ ਤਆਰ ਈ ਜਨੁ ਾਵ ॥੮॥

kahai nanak jis deh pi-aaray so-ee jan paav-ay. ||8||
Nanak says: O‘ God, he alone receives this gift of bliss onto whom You bestow it.
นานัคพูดว่า โอพระเจ ้า :
เขาเพียงคนเดียวทีไ่ ด ้รับของขวัญแห่งความสุขนีแ
้ ก่ผู ้ทีพ
่ ระองค์มอบให ้

ਆਵਸੁ ੰ ਿ ਤਆਤਰਸ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਸ ਕਸਾਣੀ ॥

aavhu sant pi-aariho akath kee karah kahaanee.
Come O‘ dear saints, let us reflect on the virtues of the indescribable God.
์ รี่ ักให ้เราไตร่ตรองถึงคุณธรรมของพระเจ ้าสุดจะพรรณนา
มาเถิดบรรดา นั กวิสท
ุ ธิวงศท

ਕਰਸ ਕਸਾਣੀ ਅਕਥ ਕਰੀ ਤਕਿੁ ਦੁਆਰ ਾਈ ॥
karah kahaanee akath kayree kit du-aarai paa-ee-ai.
Let us talk about that indescribable God, and think about the
way in which He can be realized.
ให ้เราพูดคุยเกีย
่ วกับพระเจ ้าทีไ่ ม่อาจพรรณนาได ้นัน
้
และคิดเกีย
่ วกับวิธท
ี พ
ี่ ระองค์สามารถรับรู ้ได ้

ਿਨੁ ਭਨੁ ਧਨੁ ਬੁ ਉਤ ਗੁਰ ਕਉ ਸੁਕਤਭ ਭੰ ਤਨ ਾਈ ॥

tan man Dhan sabh sa-up gur ka-o hukam mani-ai paa-ee-ai.
God can be realized by surrendering our body, mind, wealth, and
everything to the Guru and by obeying his command.
พระเจ ้าสามารถเป็ นทีร่ ับรู ้ได ้โดยการยอมจานนร่างกาย จิตใจ
ื่ ฟั งคาสงั่ ของพระองค์
ความมั่งคัง่ และทุกสงิ่ ต่อคุรแ
ุ ละโดยการเชอ

ਸੁਕਭੁ ਭੰ ਤਨਸੁ ਗੁਰੂ ਕਰਾ ਗਾਵਸੁ ਚੀ ਫਾਣੀ ॥
hukam mannihu guroo kayraa gaavhu sachee banee.
O‘ saintly people, obey the Guru's Command, and sing the praises of God
ื่ ฟั งพระบัญชาของคุรแ
บรรดาผู ้เป็ นนั กวิสท
ุ ธิวงศเ์ ชอ
ุ ละร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า
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ਕਸ ਨਾਨਕੁ ੁਣਸੁ ੰ ਿਸੁ ਕਤਥਸੁ ਅਕਥ ਕਸਾਣੀ ॥੯॥

kahai naanak sunhu santahu kathihu akath kahaanee. ||9||
Nanak says, listen O‘ saints, reflect on the virtues of the Indescribable God. ||9||
นานัคพูดว่าฟั ง โอ วิสท
ุ ธิวงศ ์ ไตร่ตรองถึงคุณธรรมของพระเจ ้าทีไ่ ม่อาจพรรณนาได ้ || 9 ||

 ਭਨ ਚੰ ਚਲਾ ਚਿੁਰਾਈ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥

ay man chanchlaa chaturaa-ee kinai na paa-i-aa.
O fickle mind, through cleverness, no one has ever realized God.
โอจิตใจทีไ่ ม่มั่นคง ด ้วยความฉลาด ไม่มใี ครเคยรู ้จักพระเจ ้า

ਚਿੁਰਾਈ ਨ ਾਇਆ ਤਕਨੈ ਿੂ ੁਤਣ ਭੰ ਨ ਭਤਰਆ ॥

chaturaa-ee na paa-i-aa kinai too sun man mayri-aa.
O‘ my mind, listen, nobody has ever realized God through cleverness
โอจิตใจของข ้าฯ โปรดฟั ง ไม่มใี ครเคยรู ้ถึงพระเจ ้าผ่านความฉลาด

ਸ ਭਾਇਆ ਭਸਣੀ ਤਜਤਨ ਿੁ ਬਰਤਭ ਬੁਲਾਇਆ ॥

ayh maa-i-aa mohnee jin ayt bharam bhulaa-i-aa.
This Maya is so fascinating; which has strayed all in doubt
ั
มายานีน
้ ่าหลงใหลมาก ซงึ่ ทาให ้ทุกคนต ้องสงสย

ਭਾਇਆ ਿ ਭਸਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਿੀ ਤਜਤਨ ਠਗਉਲੀ ਾਈਆ ॥

maa-i-aa ta mohnee tinai keetee jin thag-ulee paa-ee-aa.
This fascinating Maya has been created by the same God who has also
administered this deceiving potion of worldly illusion to the mortals.
มายาทีน
่ ่าหลงใหลนีถ
้ ก
ู สร ้างขึน
้ โดยพระเจ ้าองค์เดียวกันซงึ่ เป็ นผู ้บริหารยาลวงโลกนีใ้ ห ้กับมนุ
ษย์ผู ้รู ้ตายด ้วย

ਕੁਰਫਾਣੁ ਕੀਿਾ ਤਿ ਤਵਟਸੁ ਤਜਤਨ ਭਸੁ ਭੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥

kurbaan keetaa tisai vitahu jin moh meethaa laa-i-aa.
I dedicate myself to God who has made attachment to Maya so sweet.
ฉั นอุทศ
ิ ตัวให ้กับพระเจ ้าทีท
่ าให ้ความผูกพันกับมายาแสนหวาน
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ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਭਨ ਚੰ ਚਲ ਚਿੁਰਾਈ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥੧੦॥

kahai naanak man chanchal chaturaa-ee kinai na paa-i-aa. ||10||
Nanak says, O my mercurial mind, no one has realized
God through cleverness. ||10||
นานักกล่าวว่า โอ ้จิตใจทีเ่ มตตาของฉั น ไม่มใี ครรู ้จักพระเจ ้าด ้วยความชาญฉลาด || 10 ||

 ਭਨ ਤਆਤਰਆ ਿੂ ਦਾ ਚੁ ਭਾਲ ॥

ay man pi-aari-aa too sadaa sach samaalay.
O‘ my dear mind, always remember the eternal God with love and devotion.
โอ ้จิตใจทีร่ ักขอให ้ระลึกถึงพระเจ ้าผู ้เป็ นนิรันดร์เสมอด ้วยความรักและความทุม
่ เท

ਸੁ ਕੁਟੰਫੁ ਿੂ ਤਜ ਦਖਦਾ ਚਲ ਨਾਸੀ ਿਰ ਨਾਲ ॥

ayhu kutamb too je daykh-daa chalai naahee tayrai naalay.
This family which you see shall not go along with you after death.
ครอบครัวนีท
้ ค
ี่ ณ
ุ เห็นจะไม่ไปกับคุณหลังความตาย

ਾਤਥ ਿਰ ਚਲ ਨਾਸੀ ਤਿੁ ਨਾਤਲ ਤਕਉ ਤਚਿੁ ਲਾਈ ॥

saath tayrai chalai naahee tis naal ki-o chit laa-ee-ai.
Why do you emotionally attach yourself to that which is not going to accompany
you in the end?
ทาไมคุณถึงยึดติดกับสงิ่ ทีจ
่ ะไม่ไปกับคุณในทีส
่ ด
ุ ?

ਾ ਕੰ ਭੁ ਭੂਲ ਨ ਕੀਚ ਤਜਿੁ ਅੰ ਤਿ ਛਿਾਈ ॥

aisaa kamm moolay na keechai jit ant pachhotaa-ee-ai.
Never do such a deed at all, for which you will repent in the end.
ี ใจในทีส
อย่าทาสงิ่ นั น
้ เลยซงึ่ สุดท ้ายแล ้วคุณจะเสย
่ ด
ุ

ਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਦੁ ੁਤਣ ਿੂ ਸਵ ਿਰ ਨਾਲ ॥

satguroo kaa updays sun too hovai tayrai naalay.
Listen to the teachings of the True Guru, which will remain with you forever.
ฟั งคาสอนของคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงซงึ่ จะคงอยูก
่ บ
ั คุณตลอดไป

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਭਨ ਤਆਰ ਿੂ ਦਾ ਚੁ ਭਾਲ ॥੧੧॥
kahai naanak man pi-aaray too sadaa sach samaalay. ||11||
Nanak says, O‘ my dear mind, always lovingly remember the eternal God.||11||
นานัคพูดว่าโอ ้จิตใจทีร่ ักของฉั น จงระลึกถึงพระเจ ้านิรันดร์ด ้วยความรักเสมอ || 11 ||
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ਅਗਭ ਅਗਚਰਾ ਿਰਾ ਅੰ ਿੁ ਨ ਾਇਆ ॥

agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa.
O‘ unfathomable and unperceivable God, nobody has ever found Your limit.
โอพระเจ ้าทีไ่ ม่อาจหยั่งรู ้และไม่อาจจะเข ้าใจได ้ไม่มใี ครเคยพบขีด จากัด ของพระองค์

ਅੰ ਿ ਨ ਾਇਆ ਤਕਨੈ ਿਰਾ ਆਣਾ ਆੁ ਿੂ ਜਾਣਸ ॥

anto na paa-i-aa kinai tayraa aapnaa aap too jaanhay.
Yes, no one has found Your limits and only You know Yourself. ใช่
ไม่มใี ครค ้นพบขีดจากัดของพระองค์และมีเพียงพระองค์เท่านั น
้ ทีร่ ู ้จักตัวพระองค์ทา่ นเอง

ਜੀਅ ਜੰ ਿ ਤਬ ਖਲੁ ਿਰਾ ਤਕਆ ਕ ਆਤਖ ਵਖਾਣ ॥

jee-a jant sabh khayl tayraa ki-aa ko aakh vakhaana-ay.
All living beings and creatures are Your play; how can anyone describe You?
สงิ่ มีชวี ต
ิ และสงิ่ สร ้างทัง้ หมดคือการเล่นของคุณ ใครจะบรรยายคุณได ้อย่างไร?

ਆਖਤਸ ਿ ਵਖਤਸ ਬੁ ਿੂਸ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਾਇਆ ॥

aakhahi ta vaykheh sabh toohai jin jagat upaa-i-aa.
It is You who has created this world, it is You who speak through every
living being and take care of them.
พระองค์คอ
ื ผู ้ทีส
่ ร ้างโลกนีข
้ น
ึ้ มา เป็ นพระองค์ทา่ นทีต
่ รัสผ่านสงิ่ มีชวี ต
ิ ทุกชนิดและดูแลพวกเขา

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਿੂ ਦਾ ਅਗੰ ਭੁ ਸ ਿਰਾ ਅੰ ਿੁ ਨ ਾਇਆ ॥੧੨॥

kahai naanak too sadaa agamm hai tayraa ant na paa-i-aa. ||12||
Nanak says, O‘ God! You are always incomprehensible and nobody has
ever found the limit of Your virtues. ||12||
นานักพูดว่าโอพระเจ ้า !พระองค์ทา่ นเป็ นสงิ่ ทีเ่ ข ้าใจยากเสมอและไม่มใี ครเคยพบข ้อ จากัด
ของคุณธรรมของพระองค์ || 12 ||

ੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਅੰ ਤਭਰਿੁ ਖਜਦ ੁ ਅੰ ਤਭਰਿੁ ਗੁਰ ਿ ਾਇਆ ॥

sur nar mun jan amrit khojday so amrit gur tay paa-i-aa.
The angels and sages search for the ambrosial Nectar; but this
nectar is only obtained from the Guru.
ทูตสวรรค์และคุรค
ุ ้นหาน้ าทิพย์ทอ
ี่ ยูร่ อบตัว แต่น้ าทิพย์นห
ี้ าได ้จากคุรเุ ท่านัน
้
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ਾਇਆ ਅੰ ਤਭਰਿੁ ਗੁਤਰ ਤਕਰਾ ਕੀਨੀ ਚਾ ਭਤਨ ਵਾਇਆ ॥

paa-i-aa amrit gur kirpaa keenee sachaa man vasaa-i-aa.
The one upon whom the Guru has shown his mercy has received the nectar of
Naam because he has enshrined the eternal God in his mind.
ิ พระเจ ้าผู ้เป็ นนิ
ผู ้ทีค
่ รุ ไุ ด ้แสดงความเมตตาของเขาได ้รับน้ าทิพย์จากนาอัมเพราะเขาได ้อัญเชญ
รันดร์ไว ้ในจิตใจของเขา

ਜੀਅ ਜੰ ਿ ਤਬ ਿੁਧੁ ਉਾ ਇਤਕ ਵਤਖ ਰਤਣ ਆਇਆ ॥

jee-a jant sabh tuDh upaa-ay ik vaykh parsan aa-i-aa.
O‘ God, all living beings are created by You; many people on seeing the Guru come
before him to seek his blessings.
โอพระเจ ้า สงิ่ มีชวี ต
ิ ทัง้ หมดถูกสร ้างขึน
้ โดยพระองค์
หลายคนทีเ่ ห็นคุรม
ุ าหาพระองค์เพือ
่ ขอพรจากพระองค์ทา่ น

ਲਫੁ ਲ ਬੁ ਅਸੰ ਕਾਰੁ ਚੂਕਾ ਤਿਗੁਰੂ ਬਲਾ ਬਾਇਆ ॥

lab lobh ahaNkaar chookaa satguroo bhalaa bhaa-i-aa.
Their greed and egotism is dispelled, and the True Guru seems pleasing.
ความโลภและความเห็นแก่ตวั ของพวกเขาถูกขจัดไปและคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงดูเหมือนจะเป็ นทีพ
่ อใจ

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਜ ਨ ਆਤ ਿੁਠਾ ਤਿਤਨ ਅੰ ਤਭਰਿੁ ਗੁਰ ਿ ਾਇਆ ॥੧੩॥
kahai naanak jis no aap tuthaa tin amrit gur tay paa-i-aa. ||13||
Nanak says, only the one upon whom God has become gracious, have received the
nectar of Naam from the Guru. ||13||
นานักกล่าวว่ามีเพียงผู ้เดียวทีพ
่ ระเจ ้าทรงเมตตาเท่านัน
้ ทีไ่
ด ้รับน้ าทิพย์จากนาอัมจากคุรุ || 13 ||

ਬਗਿਾ ਕੀ ਚਾਲ ਤਨਰਾਲੀ ॥

bhagtaa kee chaal niraalee.
The lifestyle of the devotees is unique and distinct.
วิถช
ี วี ต
ิ ของผู ้อุทศ
ิ ตนมีเอกลักษณ์และแตกต่าง

ਚਾਲਾ ਤਨਰਾਲੀ ਬਗਿਾਸ ਕਰੀ ਤਫਖਭ ਭਾਰਤਗ ਚਲਣਾ ॥

chaalaa niraalee bhagtaah kayree bikham maarag chalnaa.
Yes, the devotees' lifestyle is unique and distinct; they follow the most difficult path.
ื่ ชอบมีเอกลักษณ์และแตกต่างกัน พวกเขาเดินตามเสนทางที
้
ใช ่ วิถช
ี วี ต
ิ ของผู ้ทีช
่ น
ย
่ ากทีส
่ ด
ุ
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ਲਫੁ ਲ ਬੁ ਅਸੰ ਕਾਰੁ ਿਤਜ ਤਿਰਨਾ ਫਸੁਿੁ ਨਾਸੀ ਫਲਣਾ ॥

lab lobh ahaNkaar taj tarisnaa bahut naahee bolnaa.
They renounce greed, egotism and worldly desires; they do
not talk much about themselves.
พวกเขาละทิง้ ความโลภ ความเห็นแก่ตวั และความปรารถนาทางโลก
พวกเขาไม่ได ้พูดถึงตัวเองมากนัก

ਖੰ ਤਨਅਸੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਸੁ ਤਨਕੀ ਿੁ ਭਾਰਤਗ ਜਾਣਾ ॥

khanni-ahu tikhee vaalahu nikee ayt maarag jaanaa.
The path they follow in life is sharper than a two-edged sword, and
finer than a hair (arduous and challenging).
้
้
เสนทางที
เ่ ดินตามในชวี ต
ิ นั น
้ คมยิง่ กว่าดาบสองคมและละเอียดกว่าเสนผม
(ยากลาบากและท ้าทาย)

ਗੁਰ ਰਾਦੀ ਤਜਨੀ ਆੁ ਿਤਜਆ ਸਤਰ ਵਾਨਾ ਭਾਣੀ ॥

gur parsaadee jinee aap taji-aa har vaasnaa samaanee.
By the Guru's grace, those who have shed their self-conceit; their desire for maya
vanishes in God‘s remembrance
โดยพระคุณของคุรผ
ุ ู ้ทีส
่ ลัดความคิดของตนเองออกไป
ความปรารถนาของพวกเขาทีม
่ ต
ี อ
่ มายาให ้หายไปในการราลึกถึงพระเจ ้า

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਬਗਿਾ ਜੁਗਸੁ ਜੁਗੁ ਤਨਰਾਲੀ ॥੧੪॥

kahai naanak chaal bhagtaa jugahu jug niraalee. ||14||
Nanak says, age after age the lifestyle of God‘s devotees has
remained unique and distinct. ||14||
นานักกล่าวว่า ในเวลาทีผ
่ า่ นไป วิถช
ี วี ต
ิ ของสาวกของพ
ระเจ ้ายังคงมีเอกลักษณ์และแตกต่าง || 14 ||

ਤਜਉ ਿੂ ਚਲਾਇਤਸ ਤਿਵ ਚਲਸ ੁਆਭੀ ਸਰੁ ਤਕਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਿਰ ॥

ji-o too chalaa-ihi tiv chalah su-aamee hor ki-aa jaanaa gun tayray.
O‘ Master-God, as You wish, Your creatures conduct themselves accordingly; I do
not know any more about Your Virtues.
โอ พระเจ ้าและเจ ้านายของข ้าฯ ตามทีพ
่ ระองค์ต ้องการสงิ่ มีชวี ต
ิ ของพระองค์ดาเนินการตามนัน
้
ฉั นไม่รู ้อะไรเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับคุณธรรมของพระองค์
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ਤਜਵ ਿੂ ਚਲਾਇਤਸ ਤਿਵ ਚਲਸ ਤਜਨਾ ਭਾਰਤਗ ਾਵਸ ॥

jiv too chalaa-ihi tivai chalah jinaa maarag paavhay.
On whatever path You put us, we conduct ourselves as per You wish.
้
บนเสนทางใดที
ค
่ ณ
ุ วางเราเราดาเนินการตามทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ

ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਨ ਨਾਤਭ ਲਾਇਤਸ ਤ ਸਤਰ ਸਤਰ ਦਾ ਤਧਆਵਸ ॥

kar kirpaa jin naam laa-ihi se har har sadaa Dhi-aavhay.
Showing mercy, whom You attune to Naam, they always lovingly remember You.
การแสดงความเมตตา แก่ผู ้ทีค
่ ณ
ุ เข ้าใกล ้นาอาม พวกเขามักจะระลึกถึงพระองค์ด ้วยความรัก

ਤਜ ਨ ਕਥਾ ੁਣਾਇਤਸ ਆਣੀ ਤ ਗੁਰਦੁਆਰ ੁਖੁ ਾਵਸ ॥

jis no kathaa sunaa-ihi aapnee se gurdu-aarai sukh paavhay.
Those to whom You recite the divine words of Your praises, enjoy
peace ithrough the Guru in the holy congregation.
ั ติสข
ั ดิส
ิ ธิ์
ผู ้ทีค
่ ณ
ุ ท่องคาสรรเสริญของพระองค์จากพระเจ ้าขอให ้มีสน
ุ ผ่านคุรใุ นทีก
่ ลุม
่ ชนทีศ
่ ก
์ ท

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਚ ਾਤਸਫ ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਿਵ ਚਲਾਵਸ ॥੧੫॥

kahai naanak sachay saahib ji-o bhaavai tivai chalaavahay. ||15||
Nanak says, O‘ eternal God, as You wish, You make the
creatures conduct themselves accordingly. ||15||
นานัคกล่าวว่าโอพระเจ ้านิรันดร์ตามทีพ
่ ระองค์มพ
ี ระประสงค์
พระองค์ทาให ้สงิ่ มีชวี ต
ิ ดาเนินไปตามนั น
้ || 15 ||

ਸੁ ਤਸਲਾ ਫਦੁ ੁਸਾਵਾ ॥

ayhu sohilaa sabad suhaavaa.
This song of bliss is the most beautiful Divine Word.
ั ดิส
ิ ธิท
เพลงแห่งความสุขนีเ้ ป็ นคาศก
์ ท
์ ส
ี่ วยงามทีส
่ ด
ุ

ਫਦ ੁਸਾਵਾ ਦਾ ਤਸਲਾ ਤਿਗੁਰੂ ੁਣਾਇਆ ॥

sabdo suhaavaa sadaa sohilaa satguroo sunaa-i-aa.
The true Guru has recited this eternal song of joy, which is
embellished with the Divine Word.
คุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงได ้ท่องบทเพลงแห่งความสุขชวั่ นิรันดร์นซ
ี้ งึ่ แต่งด ้วยพระวจนะของพระเจ ้า
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ਸੁ ਤਿਨ ਕ ਭੰ ਤਨ ਵਤਆ ਤਜਨ ਧੁਰਸੁ ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ॥

ayhu tin kai man vasi-aa jin Dharahu likhi-aa aa-i-aa.
This song of bliss is enshrined in the minds of those who are so predestined.
บทเพลงแห่งความสุขนีเ้ ข ้ามาสถิตอยูใ่ นจิตใจของผู ้ทีม
่ ม
ี าก่อน

ਇਤਕ ਤਪਰਤਸ ਘਨੇਰ ਕਰਤਸ ਗਲਾ ਗਲੀ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥

ik fireh ghanayray karahi galaa galee kinai na paa-i-aa.
Many mortals wander around, boasting about their shallow knowledge, but nobody
has ever realized God and received bliss by mere talks.
ปุถช
ุ นจานวนมากเดินไปรอบ ๆ โดยโอ ้อวดถึงความรู ้ตืน
้ ๆ ของตน
แต่ไม่เคยมีใครรู ้ถึงพระเจ ้าและได ้รับความสุขจากการพูดคุย

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਫਦੁ ਤਸਲਾ ਤਿਗੁਰੂ ੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥
kahai naanak sabad sohilaa satguroo sunaa-i-aa. ||16||
Nanak says that the true Guru has recited the bliss giving Divine Word. ||16||
นานักกล่าวว่าคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงได ้ท่องคาอวยพรจากพระเจ ้า || 16 ||

ਤਵਿੁ ਸ  ਜਨਾ ਤਜਨੀ ਸਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥

pavit ho-ay say janaa jinee har Dhi-aa-i-aa.
The life of those devotees have become pure, who have meditated on God.
ชวี ต
ิ ของผู ้ทีน
่ ั บถือศรัทธาเหล่านั น
้ กลายเป็ นคนบริสท
ุ ธิท
์ ไี่ ด ้ใคร่ครวญถึงพระเจ ้า

ਸਤਰ ਤਧਆਇਆ ਤਵਿੁ ਸ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥

har Dhi-aa-i-aa pavit ho-ay gurmukh jinee Dhi-aa-i-aa.
Yes, those who have lovingly meditated on God through the
Guru have become immaculate.
่ ล ้วผู ้ทีใ่ คร่ครวญถึงพระเจ ้าด ้วยความรักผ่านทางคุรไุ ด ้กลายเป็ นคนไม่มท
ใชแ
ี ต
ี่ ิ

ਤਵਿੁ ਭਾਿਾ ਤਿਾ ਕੁਟੰਫ ਤਸਿ ਤਉ ਤਵਿੁ ੰ ਗਤਿ ਫਾਈਆ ॥

pavit maataa pitaa kutamb sahit si-o pavit sangat sabaa-ee-aa.
Their mother, father, their families, and all those who come in
their contact have been sanctified.
แม่ พ่อ ครอบครัว และทุกคนทีต
่ ด
ิ ต่อได ้รับการชาระให ้บริสท
ุ ธิ์
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ਕਸਦ ਤਵਿੁ ੁਣਦ ਤਵਿੁ  ਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਭੰ ਤਨ ਵਾਇਆ ॥

kahday pavit sunday pavit say pavit jinee man vasaa-i-aa.

God’s Name is such a source of bliss that those who utter and those who
listen become pure. Those who enshrine it within their minds also
become immaculate.
ี งและผู ้ทีฟ
พระนามของพระเจ ้าเป็ นแหล่งแห่งความสุขทีผ
่ ู ้ทีเ่ ปล่งเสย
่ ั งจะบริสท
ุ ธิ์
ิ สงิ่ นีม
่ กัน
ผู ้ทีเ่ ชญ
้ าไว ้ในจิตใจของพวกเขา ก็กลายเป็ นผู ้บริสท
ุ ธิเ์ ชน

ਕਸ ਨਾਨਕੁ  ਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਗੁਰਭੁਤਖ ਸਤਰ ਸਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੧੭॥

kahai naanak say pavit jinee gurmukh har har Dhi-aa-i-aa. ||17||

Nanak says that, all those who have meditated on God‘s
Name have become pure. ||17||
นานักกล่าวว่าทุกคนทีไ่ ด ้ใคร่ครวญถึงพระนามของพระเจ ้า
ได ้กลายเป็ นคนบริสท
ุ ธิ์ || 17 ||

ਕਰਭੀ ਸਜੁ ਨ ਊਜ ਤਵਣੁ ਸਜ ਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥

karmee sahj na oopjai vin sahjai sahsaa na jaa-ay.

State of intuitive poise doesn‘t well up through ritualistic deeds, and
without intuitive poise, skepticism does not depart.

ั ชาตญาณไม่ได ้ดีขน
สถานะของความสุขม
ุ ตามสญ
ึ้ จากการกระทาทีเ่ ป็ นพิธก
ี รรมและหากปราศจ
ั ชาตญาณความสงสย
ั ก็ไม่ได ้หายไป
ากความสุขม
ุ โดยสญ

ਨਸ ਜਾਇ ਸਾ ਤਕਿ ੰ ਜਤਭ ਰਸ ਕਰਭ ਕਭਾ ॥

nah jaa-ay sahsaa kitai sanjam rahay karam kamaa-ay.

People have given up after trying all kinds of deeds, because
skepticism does not depart by mere ritualistics deeds.
ผู ้คนยอมแพ ้หลังจากพยายามทาสงิ่ ต่างๆมากมาย
เพราะความกังขาไม่ได ้พรากไปจากการกระทาทีเ่ ป็ นพิธก
ี รรมเท่านัน
้

ਸ ਜੀਉ ਭਲੀਣੁ ਸ ਤਕਿੁ ੰ ਜਤਭ ਧਿਾ ਜਾ ॥

sahsai jee-o maleen hai kit sanjam Dhotaa jaa-ay.
The mind is polluted by skepticism; how can it be cleansed?
ั ; จะทาความสะอาดได ้อย่างไร
จิตใจเต็มไปด ้วยความสงสย
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ਭੰ ਨੁ ਧਵਸੁ ਫਤਦ ਲਾਗਸੁ ਸਤਰ ਤਉ ਰਸਸੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥
man Dhovahu sabad laagahu har si-o rahhu chit laa-ay.
Clean your mind by attuning to the Guru‘s word, and keep your
consciousness focused on God.
ทาความสะอาดจิตใจของคุณโดยการปฏิบต
ั ต
ิ ามคาขอ
งคุรแ
ุ ละให ้สติของคุณจดจ่ออยูก
่ บ
ั พระเจ ้า

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਰਾਦੀ ਸਜੁ ਉਜ ਇਸੁ ਸਾ ਇਵ ਜਾਇ ॥੧੮॥

kahai naanak gur parsaadee sahj upjai ih sahsaa iv jaa-ay. ||18||
Nanak says, by Guru's Grace intuitive poise wells up,
and this skepticism is dispelled. ||18||
นานักกล่าวว่าโดย พรแห่งคุรไ
ุ ด ้รับการฝึ กฝนอย่างช
ั นีก
าญฉลาดและความสงสย
้ ็หายไป || 18 ||

ਜੀਅਸੁ ਭਲ ਫਾਸਰਸੁ ਤਨਰਭਲ ॥

jee-ahu mailay baahrahu nirmal.
Some people, outwardly appear to be pure but their minds are filthy with vices.
บางคนดูเหมือนภายนอกจะบริสท
ุ ธิ์ แต่จต
ิ ใจของพวกเขาสกปรกด ้วยความชวั่ ร ้าย

ਫਾਸਰਸੁ ਤਨਰਭਲ ਜੀਅਸੁ ਿ ਭਲ ਤਿਨੀ ਜਨਭੁ ਜੂ ਸਾਤਰਆ ॥

baahrahu nirmal jee-ahu ta mailay tinee janam joo-ai haari-aa.
Yes, those who are outwardly pure and polluted within, have lost
their human life in this game.
ี ชวี ต
ใช ่ ผู ้ทีม
่ ภ
ี ายนอกบริสท
ุ ธิแ
์ ละมีมลพิษภายในได ้สูญเสย
ิ มนุษย์ในเกมนี้

ਸ ਤਿਨਾ ਵਡਾ ਰਗੁ ਲਗਾ ਭਰਣੁ ਭਨਸੁ ਤਵਾਤਰਆ ॥

ayh tisnaa vadaa rog lagaa maran manhu visaari-aa.
They are afflicted with the terrible disease of worldly desires, and
have forsaken even the thought of death from their minds.
พวกเขาทุกข์ทรมานจากโรคร ้ายของความปรารถนาทางโลกและได ้ละทิง้ ความคิดเรือ
่ งความตา
ยไปจากจิตใจของพวกเขา
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ਵਦਾ ਭਤਸ ਨਾਭੁ ਉਿਭੁ  ੁਣਤਸ ਨਾਸੀ ਤਪਰਤਸ ਤਜਉ ਫਿਾਤਲਆ ॥

vaydaa meh naam utam so suneh naahee fireh ji-o baytaali-aa.
In the Vedas, God‘s Name has been declared supreme, but they don‘t listen to this
advice and keep on wandering like ghosts.
ในพระเวท (เวดัส) พระนามของพระเจ ้าได ้รับการประกาศให ้มีอานาจสูงสุด
แต่พวกเขาไม่ฟังคาแนะนานีแ
้ ละยังคงหลงทางเหมือนผี

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਚੁ ਿਤਜਆ ਕੂੜ ਲਾਗ ਤਿਨੀ ਜਨਭੁ ਜੂ ਸਾਤਰਆ ॥੧੯॥

kahai naanak jin sach taji-aa koorhay laagay tinee janam joo-ai haari-aa. ||19||
Nanak says, those who forsake Truth (God) and cling to falsehood
(Maya), have lost their human life in this game. ||19||
นานักกล่าวว่าผู ้ทีล
่ ะทิง้ ความจริง (มายา) และยึดติดกับความเท็จ (พระเจ ้า)
ี ชวี ต
ได ้สูญเสย
ิ มนุษย์ในเกมนี||
้ 19 ||

ਜੀਅਸੁ ਤਨਰਭਲ ਫਾਸਰਸੁ ਤਨਰਭਲ ॥

jee-ahu nirmal baahrahu nirmal.
Those who are pure from inside and immaculate from outside as well.
่ กัน
ผู ้ทีบ
่ ริสท
ุ ธิจ
์ ากภายในและไม่มท
ี ต
ี่ จิ ากภายนอกเชน

ਫਾਸਰਸੁ ਿ ਤਨਰਭਲ ਜੀਅਸੁ ਤਨਰਭਲ ਤਿਗੁਰ ਿ ਕਰਣੀ ਕਭਾਣੀ ॥
baahrahu ta nirmal jee-ahu nirmal satgur tay karnee kamaanee.
Those who have learned their conduct and way of life from the true Guru, yes they
are pure from inside and immaculate from outside.
่ วกเขาบริสท
ผู ้ทีไ่ ด ้เรียนรู ้พฤติกรรมและวิถช
ี วี ต
ิ ของพวกเขาจากคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงใชพ
ุ ธิจ
์ ากภายในแล
ะไม่มท
ี ต
ี่ จิ ากภายนอก

ਕੂੜ ਕੀ ਇ ਸੁਚ ਨਾਸੀ ਭਨਾ ਤਚ ਭਾਣੀ ॥

koorh kee so-ay pahuchai naahee mansaa sach samaanee.
Not even an iota of falsehood touches them and their desires for Maya end in
devotional worship.
แม ้แต่ความเท็จยังไม่แตะต ้องพวกเขาและความปรารถนาของพวกเขาทีม
่ ต
ี อ
่ มายาจบลงด ้วยกา
ั การะบูชา
รสก
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ਜਨਭੁ ਰਿਨੁ ਤਜਨੀ ਖਤਟਆ ਬਲ  ਵਣਜਾਰ ॥

janam ratan jinee khati-aa bhalay say vanjaaray.
Best are the traders of Naam, who have achieved the purpose of human life by
earning the wealth of Naam.
ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ คือพ่อค ้าของนาอาม
ทีบ
่ รรลุจด
ุ ประสงค์ของชวี ต
ิ มนุษย์โดยได ้รับความมั่งคัง่ จากนาอาม

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਭੰ ਨੁ ਤਨਰਭਲੁ ਦਾ ਰਸਤਸ ਗੁਰ ਨਾਲ ॥੨੦॥

kahai naanak jin man nirmal sadaa raheh gur naalay. ||20||
Nanak says, those whose mind is pure, always remain focused
on the Guru‘s word. ||20||
นานักกล่าวว่าผู ้ทีม
่ จ
ี ต
ิ ใจบริสท
ุ ธิย
์ ังคงจดจ่ออยูก
่ บ
ั คาพูดของคุรอ
ุ ยูเ่ สมอ || 20 ||

ਜ ਕ ਤਖੁ ਗੁਰੂ ਿੀ ਨਭੁਖੁ ਸਵ ॥

jay ko sikh guroo saytee sanmukh hovai.
If any disciple wants to becomes truly faithful to the Guru.
ื่ สต
ั ย์ตอ
หากสาวกคนใดต ้องการทีจ
่ ะซอ
่ คุรอ
ุ ย่างแท ้จริง

ਸਵ ਿ ਨਭੁਖੁ ਤਖੁ ਕਈ ਜੀਅਸੁ ਰਸ ਗੁਰ ਨਾਲ ॥
hovai ta sanmukh sikh ko-ee jee-ahu rahai gur naalay.Yes, if any disciple wants to
become faithful to the Guru, then he has to follow the Guru‘s teachings sincerely)
ื่ สต
ั ย์ตอ
ใช ่ ถ ้าสาวกคนใดต ้องการทีจ
่ ะซอ
่ คุรุ เขาจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรอ
ุ ย่างจริงใจ(

ਗੁਰ ਕ ਚਰਨ ਤਸਰਦ ਤਧਆ ਅੰ ਿਰ ਆਿਭ ਭਾਲ ॥

gur kay charan hirdai Dhi-aa-ay antar aatmai samaalay.
He should contemplate on the Guru‘s teachings and enshrine
them in the inner conscience.
ิ ไว ้ในมโนธรรมภายใน
เขาควรไตร่ตรองคาสอนของคุรแ
ุ ละอัญเชญ

ਆੁ ਛਤਡ ਦਾ ਰਸ ਰਣ ਗੁਰ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣ ਕ ॥

aap chhad sadaa rahai parnai gur bin avar na jaanai ko-ay.
Renouncing self-conceit, such a person should always depend on the Guru, and
except for the Guru, should not follow anybody else for spiritual guidance.
่ นีค
การละทิง้ ความคิดในตนเองบุคคลเชน
้ วรขึน
้ อยูก
่ บ
ั คุรเุ สมอ และยกเว ้นคุรุ
ไม่ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคาแนะนาทางวิญญาณจากผู ้อืน
่
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ਕਸ ਨਾਨਕੁ ੁਣਸੁ ੰ ਿਸੁ  ਤਖੁ ਨਭੁਖੁ ਸ ॥੨੧॥

kahai nanak sunhu santahu so sikh sanmukh ho-ay. ||21||
Nanak says, listen, O Saints: such a disciple turns toward the Guru with sincere
faith, and becomes faithful to the Guru. ||21||
่ นีห
นานักพูดว่าฟั ง โอวิสท
ุ ธิชน สาวกเชน
้ น
ั ไปหาคุรด
ุ ้วยศรัทธ
ื่ สต
ั ย์ตอ
าอย่างจริงใจและซอ
่ คุรุ || 21 ||

ਜ ਕ ਗੁਰ ਿ ਵਭੁਖੁ ਸਵ ਤਫਨੁ ਤਿਗੁਰ ਭੁਕਤਿ ਨ ਾਵ ॥

jay ko gur tay vaimukh hovai bin satgur mukat na paavai.
If someone turns away from the Guru‘s word, without following the True Guru‘s
teachings, he shall not find liberation from Maya.

หากใครบางคนหันเหไปจากคาของคุรโุ ดยไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเขาจะไม่พบความหลุด
พ ้นจากมายา

ਾਵ ਭੁਕਤਿ ਨ ਸਰ ਥ ਕਈ ੁਛਸੁ ਤਫਫਕੀਆ ਜਾ ॥

paavai mukat na hor thai ko-ee puchhahu bibaykee-aa jaa-ay.
One can never find liberation from the bond of Maya anywhere else;
go and ask the wise ones about this.
ไม่มใี ครพบการปลดปล่อยจากพันธนาการแห่งมายาได ้จากทีอ
่ น
ื่
ไปถามคนฉลาดเกีย
่ วกับเรือ
่ งนี้

ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਬਰਤਭ ਆਵ ਤਵਣੁ ਤਿਗੁਰ ਭੁਕਤਿ ਨ ਾ ॥

anayk joonee bharam aavai vin satgur mukat na paa-ay.
Such a person wanders through countless births, but without following the True
Guru‘s teachings, he shall not find liberation from the bonds of Maya.
่ นีเ้ ร่รอ
บุคคลเชน
่ นผ่านการเกิดมานับไม่ถ ้วน

แต่หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของปรมาจารย์ทแ
ี่ ท ้จริงเขาจะไม่พบความหลุดพ ้นจากพันธนาการ
แห่งมายา

ਤਪਤਰ ਭੁਕਤਿ ਾ ਲਾਤਗ ਚਰਣੀ ਤਿਗੁਰੂ ਫਦੁ ੁਣਾ ॥

fir mukat paa-ay laag charnee satguroo sabad sunaa-ay.
Liberation from the bonds of Maya is received only by coming to the Guru‘s refuge,
because only the true Guru teaches the righteous way in life through Divine Word.
การปลดปล่อยจากพันธนาการแห่งมายาจะได ้รับโดยการมาถึงทีล
่ ภ
ี้ ัยของคุรเุ ท่านัน
้ เพราะมีเพีย
งคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเท่านั น
้ ทีส
่ อนวิถช
ี วี ต
ิ ทีช
่ อบธรรมผ่านพระวจนะของพระเจ ้า
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ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਤਰ ਦਖਸੁ ਤਵਣੁ ਤਿਗੁਰ ਭੁਕਤਿ ਨ ਾ ॥੨੨॥

kahai nanak vichaar dekhu vin satgur mukat na paa-ay. ||22||
Nanak says, contemplate this and see, that without the True Guru‘s word, one does
not receive liberation from the bonds of Maya. ||22||
นานักกล่าวว่าลองไตร่ตรองสงิ่ นีแ
้ ละดูวา่ หากไม่มค
ี าพูดของ
คุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงก็ไม่มใี ครได ้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการแห่งมายา || 22 ||

ਆਵਸੁ ਤਖ ਤਿਗੁਰੂ ਕ ਤਆਤਰਸ ਗਾਵਸੁ ਚੀ ਫਾਣੀ ॥

aavhu sikh satguroo kay pi-aariho gaavhu sachee banee.
O beloved disciples of the True Guru, come and sing the Guru‘s Divine Words.
โอ สาวกทีร่ ักของคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงมาร่วมร ้องเพลง พระวจนะของคุรุ

ਫਾਣੀ ਿ ਗਾਵਸੁ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਫਾਣੀਆ ਤਤਰ ਫਾਣੀ ॥
banee ta gaavhu guroo kayree baanee-aa sir banee.
Sing the Divine words, the supreme words (Bani) of all, uttered by the Guru.
ร ้องเพลงของพระวจนะของพระเจ ้าซงึ่ เป็ นคาทีย
่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ )บานี)
ของทุกคนเปล่งออกมาโดยคุรุ

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਸਵ ਤਸਰਦ ਤਿਨਾ ਭਾਣੀ ॥
jin ka-o nadar karam hovai hirdai tinaa samaanee.
These Divine Words uttered by the Guru get enshrined in the heart of those who
are blessed with God‘s glance of grace.
ิ ไว ้ในหัวใจของผู ้ทีไ่ ด ้รับพรจากพระคุ
คาพูดของพระเจ ้าทีเ่ หล่าคุรเุ ปล่งออกมาได ้รับการอัญเชญ
ณของพระเจ ้า

ੀਵਸੁ ਅੰ ਤਭਰਿੁ ਦਾ ਰਸਸੁ ਸਤਰ ਰੰ ਤਗ ਜਤਸੁ ਾਤਰਗਾਣੀ ॥

peevhu amrit sadaa rahhu har rang japihu saarigpaanee.
Partake the Ambrosial Nectar of Naam, remain imbued with God's Love forever, and
meditate on God with loving devotion.
รับน้ าทิพย์นาอามอันโอชายังคงตืน
้ ตันใจกับความรักของพระเจ ้าตลอดไปและใคร่ครวญถึงพระเ
จ ้าด ้วยความจงรักภักดี

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਦਾ ਗਾਵਸੁ ਸ ਚੀ ਫਾਣੀ ॥੨੩॥

kahai nanak sadaa gaavhu ayh sachee banee. |23|
Nanak says,forever sing these Divine hymns uttered by the Guru forever. ||23||
นานักกล่าวว่า คุรน
ุ จ
ี้ ะร ้องเพลงและเปล่งบทสวดของพระเจ ้าเหล่านี้ตลอดไป || 23 ||
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ਤਿਗੁਰੂ ਤਫਨਾ ਸਰ ਕਚੀ ਸ ਫਾਣੀ ॥

satguroo binaa hor kachee hai banee.
The words uttered by anyone other than the True Guru are false.
่ รุ ท
ถ ้อยคาทีก
่ ล่าวโดยบุคคลอืน
่ ทีไ่ ม่ใชค
ุ แ
ี่ ท ้จริงนั น
้ เป็ นเท็จ

ਫਾਣੀ ਿ ਕਚੀ ਤਿਗੁਰੂ ਫਾਝਸੁ ਸਰ ਕਚੀ ਫਾਣੀ ॥

banee ta kache satguru baajhahu hor kachi banee.
Yes, without being uttered or approved by the true Guru, all other hymns are false.
ใช ่ โดยไม่ต ้องพูดหรือรับรองโดยคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเพลงสวดอืน
่ ๆ ทัง้ หมดเป็ นเท็จ

ਕਸਦ ਕਚ ੁਣਦ ਕਚ ਕਚੀ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥

kahday kachay sunday kachay kacheeN aakh vakhaanee.
False are the reciters, false are the listeners, and false are those
who discourse on false Bani.
ผู ้อ่านเท็จเป็ นผู ้ฟั งเท็จเป็ นผู ้ฟั งและผู ้เท็จคือผู ้ทีก
่ ล่าวถึงบานีเท็จ

ਸਤਰ ਸਤਰ ਤਨਿ ਕਰਤਸ ਰਨਾ ਕਤਸਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥

har har nit karahi rasnaa kahi-aa kachhoo na jaanee.They may continually recite
God‘s Name with their tongues, but they do not understand what they are reciting.
พวกเขาอาจท่อง พระนามพระเจ ้า ด ้วยลิน
้ ของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง
แต่พวกเขาไม่เข ้าใจสงิ่ ทีพ
่ วกเขาท่อง

ਤਚਿੁ ਤਜਨ ਕਾ ਤਸਤਰ ਲਇਆ ਭਾਇਆ ਫਲਤਨ  ਰਵਾਣੀ ॥
chit jin kaa hir la-i-aa maa-i-aa bolan pa-ay ravaanee.
Their conscious has been deceived by Maya, they are just reciting
words without any understanding.
ั ปชญ
ั ญะของพวกเขาถูกหลอกโดยมายาพวกเขาแค่ทอ
สติสม
่ งคาต่างๆ โดยไม่เข ้าใจ

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਿਗੁਰੂ ਫਾਝਸੁ ਸਰ ਕਚੀ ਫਾਣੀ ॥੨੪॥

kahai nanak satguru baajhahu hor kachi banee. ||24||
Nanak says that without being uttered or approved by the true Guru, all
other Baani (word) is false. ||24||
นานักกล่าวว่าหากไม่ได ้รับการเปิ ดเผยหรือรับรองจากคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง บาอานี (คาอืน
่ ๆ (
ทัง้ หมดเป็ นเท็จ|| 24 ||
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ਗੁਰ ਕਾ ਫਦੁ ਰਿੰ ਨੁ ਸ ਸੀਰ ਤਜਿੁ ਜੜਾਉ ॥

gur kaa sabad ratann hai heeray jit jarhaa-o.
The Word of the Guru is like a priceless gift studded with the virtues of God.
คาของคุรเุ ปรียบเสมือนของขวัญล้าค่าทีป
่ ระกอบไปด ้วยคุณงามความดีของพระเจ ้า

ਫਦੁ ਰਿਨੁ ਤਜਿੁ ਭੰ ਨੁ ਲਾਗਾ ਸੁ ਸਆ ਭਾਉ ॥

sabad ratan jit man laagaa ayhu ho-aa samaa-o.
The one whose mind is attuned to the Guru‘s invaluable word, merges in this.
คนทีม
่ ค
ี วามคิดทีจ
่ ะปรับตัวให ้เข ้ากับคาพูดอันล้าค่าของคุรก
ุ ็รวมเข ้าด ้วยกัน

ਫਦ ਿੀ ਭਨੁ ਤਭਤਲਆ ਚ ਲਾਇਆ ਬਾਉ ॥

sabad saytee man mili-aa sachai laa-i-aa bhaa-o.
One whose mind is focused on the Guru‘s word, he develops
love for the eternal God.
ผู ้ทีม
่ จ
ี ต
ิ ใจจดจ่ออยูก
่ บ
ั คาของคุรุ เขาพัฒนาความรักต่อพระเจ ้านิรันดร์

ਆ ਸੀਰਾ ਰਿਨੁ ਆ ਤਜ ਨ ਦਇ ਫੁਝਾਇ ॥

aapay heeraa ratan aapay jis no day-ay bujhaa-ay.
The one whom God blesses this understanding, realizes that God‘s
Name and the word of His praises are priceless.
ผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าอวยพรความเข ้าใจนีต
้ ระหนักดีวา่ พระนามของพระเจ ้าและคาสรรเสริญของพระองค์
นัน
้ ไม่มค
ี า่

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਫਦੁ ਰਿਨੁ ਸ ਸੀਰਾ ਤਜਿੁ ਜੜਾਉ ॥੨੫॥

kahai nanak sabad ratan hai heera jit jarhaa-o. ||25||
Nanak says, the Guru‘s word is like a priceless gift studded with
the invaluable virtues of God.||25||
นานักกล่าวว่าคาพูดของคุรเุ ปรียบเสมือนของขวัญล้าค่าทีป
่ ระกอบไปด ้วยคุณธรรมอันล้าค่าขอ
งพระเจ ้า || 25 ||

ਤਵ ਕਤਿ ਆਤ ਉਾਇ ਕ ਕਰਿਾ ਆ ਸੁਕਭੁ ਵਰਿਾ ॥

siv sakat aap upaa-ay kai kartaa aapay hukam vartaa-ay. After creating the soul
and Maya, the Creator subjects them to His Command.
หลังจากสร ้างจิตวิญญาณและมายาแล ้ว
พระผู ้สร ้างจะบังคับให ้พวกเขาปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสงั่ ของพระองค์
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ਸੁਕਭੁ ਵਰਿਾ ਆਤ ਵਖ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਕ ਫੁਝਾ ॥

hukam vartaa-ay aap vaykhai gurmukh kisai bujhaa-ay.
Enforcing His Order, He Himself sees the play between the mind and Maya; He
gives the understanding about this play only to a rare Guru‘s follower.
การบังคับใชค้ าสงั่ ของพระองค์
พระองค์เองทรงเห็นละครการเล่นระหว่างจิตใจและมายาพระองค์ให ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการเล่
นละครนีเ้ ฉพาะกับผู ้ติดตามทีห
่ ายากของกูรู

ਿੜ ਫੰ ਧਨ ਸਵ ਭੁਕਿੁ ਫਦੁ ਭੰ ਤਨ ਵਾ ॥

torhay banDhan hovai mukat sabad man vasaa-ay.
Such a person enshrines the Guru‘s word in the mind, and he is emancipated by
breaking the bonds of Maya.
ิ คาพูดของคุรไุ ว ้ในจิตใจนี้ และเขาก็หลุดพ ้นจากพันธนาการของมายา
บุคคลดังกล่าวอัญเชญ

ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜ ਨ ਆਤ ਕਰ ੁ ਸਵ ਕ ਤਉ ਤਲਵ ਲਾ ॥

gurmukh jis no aap karay so hovai aykas si-o liv laa-ay.
The one whom God Himself blesses the wisdom to follow the Guru‘s teaching, he
lovingly attunes his mind to God.
ผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าเองประทานพรให ้มีสติปัญญาในการปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรเุ ขาก็ให ้ความรักกับพร
ะเจ ้า

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਆਤ ਕਰਿਾ ਆ ਸੁਕਭੁ ਫੁਝਾ ॥੨੬॥

kahai naanak aap kartaa aapay hukam bujhaa-ay. ||26||
Nanak says, He Himself is the Creator, and Himself reveals His Command. ||26||
นานักกล่าวว่าตัวเขาเองเป็ นผู ้สร ้างและเขาเองก็เปิ ดเผยคาสงั่ ของพระองค์ || 26 ||

ਤਤਭਰਤਿ ਾਿਰ ੁੰ ਨ ਾ ਫੀਚਾਰਦ ਿਿ ਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥

simrit saastar punn paap beechaarday tatai saar na jaanee.
The readers of Smritis and the Shastras reflect upon good and evil, but they do not
understand the true essence of reality.
ผู ้อ่านสมริทส
ิ ) Smritis( และชาสทราน) Shastras( สะท ้อนถึงความดีและความชวั่
แต่พวกเขาไม่เข ้าใจแก่นแท ้ของความเป็ นจริง

ਿਿ ਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਫਾਝਸੁ ਿਿ ਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
tatai saar na jaanee guroo baajhahu tatai saar na jaanee.
Yes, they do not understand the true essence of reality and without the Guru‘s
teachings they can not know the true essence of reality.
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่ วกเขาไม่เข ้าใจแก่นแท ้ของความเป็ นจริงและหากไม่มค
ใชพ
ี าสอนของคุรพ
ุ วกเขาก็ไม่สามารถรู ้
แก่นแท ้ของความเป็ นจริงได ้

ਤਿਸੀ ਗੁਣੀ ੰ ਾਰੁ ਬਰਤਭ ੁਿਾ ੁਤਿਆ ਰਤਣ ਤਵਸਾਣੀ ॥

tihee gunee sansaar bharam sut||25||aa suti-aa rain vihaanee.
The entire world is engrossed in the three modes of Maya and doubt;
it passes the night of its life in the sleep of ignorance.
ั
โลกทัง้ ใบกาลังหมกมุน
่ อยูใ่ นสามโหมดของมายาและความสงสย
มันผ่านคา่ คืนแห่งชวี ต
ิ ไปแล ้วในการหลับใหลของความไม่รู ้

ਗੁਰ ਤਕਰਾ ਿ  ਜਨ ਜਾਗ ਤਜਨਾ ਸਤਰ ਭਤਨ ਵਤਆ ਫਲਤਸ ਅੰ ਤਭਰਿ ਫਾਣੀ ॥

gur kirpaa tay say jan jaagay jinaa har man vasi-aa boleh amrit banee.
By the Guru's Grace only those people remain awake from this sleep of
ignorance within whom God dwells and who chant the Guru‘s ambrosial word.
โดยพระคุณของคุรม
ุ เี พียงคนเหล่านั น
้ เท่านั น
้ ทีย
่ ังคงตืน
่ จากการหลับใหลแห่งความไม่รู ้ซงึ่ พระเ
จ ้าทรงสถิตอยูแ
่ ละผู ้ทีส
่ วดพระวจนะอันเลิศของคุรุ

ਕਸ ਨਾਨਕੁ  ਿਿੁ ਾ ਤਜ ਨ ਅਨਤਦਨੁ ਸਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗ ਜਾਗਿ ਰਤਣ ਤਵਸਾਣੀ ॥੨੭॥

kahai naanak so tat paa-ay jis no an-din har liv laagai jaagat rain vihaanee. ||27||
Nanak says that only that person realizes the essence reality (God), who isalways
imbued with the love of God, and who spends his life remaining awake and allert to
the allurements of Maya. ||27||
นานั กกล่าวว่ามีเพียงคน ๆ เดียวเท่านั น
้ ทีต
่ ระหนั กถึงความเป็ นจริงทีส
่ าคัญ (พระเจ ้า)
ผู ้ซงึ่ มักจะตืน
้ ตันใจกับความรักของพระเจ ้าและผู ้ทีใ่ ชช้ วี ต
ิ ของเขาทีย
่ ังตืน
่ อยูแ
่ ละแพ ้ต่อเสน่หข
์
องมายา|| 27 ||

ਭਾਿਾ ਕ ਉਦਰ ਭਤਸ ਰਤਿਾਲ ਕਰ  ਤਕਉ ਭਨਸੁ ਤਵਾਰੀ ॥
maataa kay udar meh partipaal karay so ki-o manhu visaaree-ai.
Why should one forsake that God who provides sustenance
in the womb of the mother?
ี ในครรภ์มารดา
เหตุใดจึงควรละทิง้ พระเจ ้าผู ้ทรงประทานปั จจัยยังชพ

ਭਨਸੁ ਤਕਉ ਤਵਾਰੀ ਵਡੁ ਦਾਿਾ ਤਜ ਅਗਤਨ ਭਤਸ ਆਸਾਰੁ ਸੁਚਾਵ ॥

manhu ki-o visaaree-ai ayvad daataa je agan meh aahaar pahuchaava-ay.
Yes, why forget from the mind such a Great benefactor, who provides
sustenance in the fire of the womb?
่ ผู ้มีพระคุณทีย
ี ในไฟของครรภ์?
ใช ่ ทาไม เราจึงลืมไปจากจิตใจ เชน
่ งิ่ ใหญ่ทใี่ ห ้ปั จจัยยังชพ
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 ਨ ਤਕਸੁ ਤਸ ਨ ਕੀ ਤਜ ਨਉ ਆਣੀ ਤਲਵ ਲਾਵ ॥

os no kihu pohi na sakee jis na-o aapnee liv laav-ay.
Nothing can harm the one, whom God imbues with His Love.
ไม่มส
ี งิ่ ใดสามารถทาร ้ายผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าประทับด ้วยความรักของพระองค์ได ้

ਆਣੀ ਤਲਵ ਆ ਲਾ ਗੁਰਭੁਤਖ ਦਾ ਭਾਲੀ ॥

aapnee liv aapay laa-ay gurmukh sadaa samaalee-ai.
God Himself instills His love, therefore following the Guru‘s teachings, we should
always keep remembering Him with love and devotion.
พระเจ ้าทรงปลูกฝั งความรักของพระองค์ ดังนัน
้ การปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรุ
เราควรระลึกถึงพระองค์ด ้วยความรักและความจงรักภักดีเสมอ

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਵਡੁ ਦਾਿਾ  ਤਕਉ ਭਨਸੁ ਤਵਾਰੀ ॥੨੮॥

kahai naanak ayvad daataa so ki-o manhu visaaree-ai. ||28||
Nanak says, why forget such a Great benefactor from the mind?
นานักพูดว่าทาไม เราจึงลืมผู ้มีพระคุณทีย
่ งิ่ ใหญ่ไปจากจิตใจ?

ਜੀ ਅਗਤਨ ਉਦਰ ਭਤਸ ਿੀ ਫਾਸਤਰ ਭਾਇਆ ॥

jaisee agan udar meh taisee baahar maa-i-aa.
As the fire is inside the womb, so is the desire for Maya outside.
ไฟอยูใ่ นครรภ์ฉันใด ความปรารถนามายาภายนอกก็ฉันนัน
้

ਭਾਇਆ ਅਗਤਨ ਬ ਇਕ ਜਸੀ ਕਰਿ ਖਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥

maa-i-aa agan sabh iko jayhee kartai khayl rachaa-i-aa.
The fire in womb, and the burning desire for Maya (worldly riches and power) are
similar in nature; such is the play, the Creator has set up.
ไฟในครรภ์และความปรารถนาทีแ
่ ผดเผาสาหรับมายา (ความรา่ รวยและอานาจทางโลก)
มีลักษณะคล ้ายกัน นั่นคือบทละครทีผ
่ ู ้สร ้างได ้ตัง้ ขึน
้

ਜਾ ਤਿੁ ਬਾਣਾ ਿਾ ਜੰ ਤਭਆ ਰਵਾਤਰ ਬਲਾ ਬਾਇਆ ॥

jaa tis bhaanaa taa jammi-aa parvaar bhalaa bhaa-i-aa.
When God so wishes, the child is born, and the family is very pleased.
่ นั น
เมือ
่ พระเจ ้าทรงประสงค์เชน
้ เด็กก็เกิดมาและครอบครัวก็พอใจมาก
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ਤਲਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤਿਰਨਾ ਭਾਇਆ ਅਭਰੁ ਵਰਿਾਇਆ ॥

liv chhurhkee lagee tarisnaa maa-i-aa amar vartaa-i-aa.
Love for God wears off, and the child becomes attached to worldly
desires; the script of Maya runs its course.
ความรักทีม
่ ต
ี อ
่ พระเจ ้าหมดไปและเด็กก็ตด
ิ อยูก
่ บ
ั ความปรารถนาทางโลก
สคริปต์ของมายาดาเนินไปตามเนือ
้ เรือ
่ งของมัน

ਸ ਭਾਇਆ ਤਜਿੁ ਸਤਰ ਤਵਰ ਭਸੁ ਉਜ ਬਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ॥

ayh maa-i-aa jit har visrai moh upjai bhaa-o doojaa laa-i-aa.
It is this Maya, because of which God is forgotten, emotional
attachment and love for duality wells up.
เป็ นมายานีเ้ อง อันเนือ
่ งจากพระเจ ้าผู ้ทรงถูกลืมไป
ความผูกพันทางอารมณ์และความรักในความเป็ นคูจ
่ งึ ดีขน
ึ้

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਰਾਦੀ ਤਜਨਾ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਤਵਚ ਭਾਇਆ ਾਇਆ ॥੨੯॥

kahai nanak gur parsadee jinaa liv lagee tinee vichay maa-i-aa paa-i-aa. ||29||
Nanak says, by Guru's Grace, those who remain attuned to God have
realized Him, while living in the midst of Maya.
นานักกล่าวว่า
ิ กับพระเจ ้าได ้ตระหนั กถึงพระองค์ขณะทีอ
ั อยูท
โดยพระคุณของคุรผ
ุ ู ้ทีย
่ ังคงใกล ้ชด
่ าศย
่ า่ มกลาง
มายา

ਸਤਰ ਆਤ ਅਭੁਲਕੁ ਸ ਭੁਤਲ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ॥

har aap amulak hai mul na paa-i-aa jaa-ay.
God Himself is priceless; His worth cannot be estimated.
พระเจ ้านัน
้ มีคา่ คณานั บไม่สามารถประมาณคุณค่าของพระองค์ได ้

ਭੁਤਲ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ਤਕ ਤਵਟਸੁ ਰਸ ਲ ਕ ਤਵਲਲਾਇ ॥

mul na paa-i-aa jaa-ay kisai vitahu rahay lok villaa-ay.
Yes, His worth cannot be estimated by anybody, people have
grown weary of trying.
ใช ่ คุณค่าของพระองค์ไม่สามารถประเมินได ้โดยใครผู ้คนเบือ
่ หน่ายต่อการพยายาม
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ਾ ਤਿਗੁਰੁ ਜ ਤਭਲ ਤਿ ਨ ਤਰੁ ਉੀ ਤਵਚਸੁ ਆੁ ਜਾਇ ॥

aisaa satgur jay milai tis no sir sa-upee-ai vichahu aap jaa-ay.
If one meets and follows the teachings of such a True Guru, self-conceit vanishes,
then one should totally surrender himself to that Guru.
่ นั น
หากผู ้ใดปฏิบต
ั ต
ิ ามและปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเชน
้ ความคิดในตนเองก็จะหายไป
ิ้ เชงิ
คนเราก็ควรจะยอมจานนต่อคุรผ
ุ ู ้นั น
้ โดยสน

ਤਜ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿੁ ਤਭਤਲ ਰਸ ਸਤਰ ਵ ਭਤਨ ਆਇ ॥

jis daa jee-o tis mil rahai har vasai man aa-ay.
When one remains imbued with the love of God, then God, to
whom one belongs, comes to dwell in his mind.
เมือ
่ คนหนึง่ ยังคงตืน
้ ตันในความรักของพระเจ ้า พระเจ ้า ซงึ่
ใครมาครอบครองก็จะสถิตอยูใ่ นจิตใจของเขาคนนัน
้

ਸਤਰ ਆਤ ਅਭੁਲਕੁ ਸ ਬਾਗ ਤਿਨਾ ਕ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਸਤਰ ਲ ਾਇ ॥੩੦॥

har aap amulak hai bhaag tinaa kay naankaa jin har palai paa-ay. ||30||
O‘ Nanak, God Himself is priceless but they become very
fortunate whom God unites to the Guru.
โอ นานัก พระเจ ้าเองเหลือคณานับ แต่พวกเขาโชคดีมากทีพ
่ ระเจ ้ารวมกันเป็ นหนึง่ เดียวกับคุรุ

ਸਤਰ ਰਾਤ ਭਰੀ ਭਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥

har raas mayree man vanjaaraa.
God‘s Name is my wealth and my mind is a trader of Naam
พระนามของพระเจ ้าคือความมั่งคัง่ ของฉั นและจิตใจของฉั นคือผู ้ค ้าของนาอาม

ਸਤਰ ਰਾਤ ਭਰੀ ਭਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਤਿਗੁਰ ਿ ਰਾਤ ਜਾਣੀ ॥

har raas mayree man vanjaaraa satgur tay raas jaanee.
Yes, God‘s Name is my true wealth and my mind is a trader of Naam.
It is from the true Guru that I have come to know about this wealth.
ใช ่ พระนามของพระเจ ้าคือความมั่งคัง่ ทีแ
่ ท ้จริงของฉั นและจิตใจของฉั นคือผู ้ค ้าของนาอาม
มาจากคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงทีฉ
่ ั นได ้รับรู ้เกีย
่ วกับความมั่งคัง่ นี้

ਸਤਰ ਸਤਰ ਤਨਿ ਜਤਸੁ ਜੀਅਸੁ ਲਾਸਾ ਖਤਟਸੁ ਤਦਸਾੜੀ ॥

har har nit japihu jee-ahu laahaa khatihu dihaarhee.
O‘ human beings, meditate every day on God‘s Name with loving
devotion and earn its profit (bliss) everyday.
มนุษย์ทงั ้ หลายจงใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าทุกวันด ้วยความรักความทุม
่ เทและรับผลกาไร
ทุกวัน (ความสุข)
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ਸੁ ਧਨੁ ਤਿਨਾ ਤਭਤਲਆ ਤਜਨ ਸਤਰ ਆ ਬਾਣਾ ॥

ayhu Dhan tinaa mili-aa jin har aapay bhaanaa.
Only those have received this wealth, whom God has Himself liked to give.
เฉพาะผู ้ทีไ่ ด ้รับความมั่งคัง่ นีซ
้ งึ่ พระเจ ้าทรงชอบทีจ
่ ะให ้

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਸਤਰ ਰਾਤ ਭਰੀ ਭਨੁ ਸਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩੧॥

kahai naanak har raas mayree man ho-aa vanjaaraa. ||31||
Nanak says: God‘s Name is my true wealth, and the mind has become its trader.
นานักพูดว่า :พระนามของพระเจ ้า
คือความมั่งคัง่ ทีแ
่ ท ้จริงของฉั นและจิตใจได ้กลายมาเป็ นผู ้ค ้าเอง

 ਰਨਾ ਿੂ ਅਨ ਰਤ ਰਾਤਚ ਰਸੀ ਿਰੀ ਤਆ ਨ ਜਾਇ ॥
ay rasnaa too an ras raach rahee tayree pi-aas na jaa-ay.
O my tongue, you are engrossed in tasting many different relishes,
this way your yearning for worldly tastes would not go away
โอลิน
้ ของฉั นคุณหลงใหลในการลิม
้ รสของอร่อยต่างๆ มากมาย
วิธน
ี ก
ี้ ารโหยหารสนิยมทางโลกของคุณจะไม่หายไป

ਤਆ ਨ ਜਾਇ ਸਰਿੁ ਤਕਿ ਤਜਚਰੁ ਸਤਰ ਰੁ ਲ ਨ ਾਇ ॥
pi-aas na jaa-ay horat kitai jichar har ras palai na paa-ay.
Yes, your desire for different worldly tastes shall not go away by
any means, until you attain the subtle essence of God‘s Name.
่ ล ้วความปรารถนาของคุณทีม
ใชแ
่ ต
ี อ
่ รสนิยมทางโลกทีแ
่ ตกต่างกันจะไม่หายไปไม่วา่ ด ้วยวิธใี ด
ื่ พระเจ ้า
ๆ จนกว่าคุณจะบรรลุแก่นแท ้อันละเอียดอ่อนของชอ

ਸਤਰ ਰੁ ਾਇ ਲ ੀ ਸਤਰ ਰੁ ਫਸੁਤੜ ਨ ਤਿਰਨਾ ਲਾਗ ਆਇ ॥

har ras paa-ay palai pee-ai har ras bahurh na tarisnaa laagai aa-ay.
If you do receive the subtle essence of God‘s Name, and partake this essence of
God‘s Name, then you shall not be troubled by any other desire again.
หากคุณได ้รับแก่นแท ้อันละเอียดอ่อนของพระนามของพระเจ ้า และรับสว่ นสาคัญของ
พระนามพระเจ ้านีค
้ ณ
ุ จะไม่ต ้องกังวลกับความปรารถนาอืน
่ ๆ อีก
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ਸੁ ਸਤਰ ਰੁ ਕਰਭੀ ਾਈ ਤਿਗੁਰੁ ਤਭਲ ਤਜੁ ਆਇ ॥

ayhu har ras karmee paa-ee-ai satgur milai jis aa-ay.
By God‘s grace, this subtle essence of God‘s Name is received by
the one who follows the teachings of the True Guru
โดยพระคุณของพระเจ ้า
แก่นแท ้อันละเอียดอ่อนของพระนามของพระเจ ้านีไ
้ ด ้รับจากผู ้ทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของปราชญ์
ทีแ
่ ท ้จริง

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਸਤਰ ਅਨ ਰ ਤਬ ਵੀਰ ਜਾ ਸਤਰ ਵ ਭਤਨ ਆਇ ॥੩੨॥

kahai naanak hor an ras sabh veesray jaa har vasai man aa-ay. ||32||
Nanak says that when the bliss of Naam resides in the mind, all
other worldly relishes are forgotten.
นานักกล่าวว่าเมือ
่ ความสุขของ นาอามอยูใ่ นจิตใจความสุขทางโลกอืน
่ ๆ จะถูกลืมไป

 ਰੀਰਾ ਭਤਰਆ ਸਤਰ ਿੁਭ ਭਤਸ ਜਤਿ ਰਖੀ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਸ ਆਇਆ ॥

ay sareeraa mayri-aa har tum meh jot rakhee taa too jag meh aa-i-aa.
O my body, when God infused His divine Light into you,
then you came into the world.
ร่างกายของฉั นเอ๋ย
ั ดิส
ิ ธิข
่ ณ
เมือ
่ พระเจ ้าเติมความสว่างอันศก
์ ท
์ องพระองค์เข ้าสูค
ุ แล ้วคุณก็เข ้ามาในโลก

ਸਤਰ ਜਤਿ ਰਖੀ ਿੁਧੁ ਤਵਤਚ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਸ ਆਇਆ ॥

har jot rakhee tuDh vich taa too jag meh aa-i-aa.
Yes, only when God placed His divine light in you, then you came into this world.
ใช ่ ก็ตอ
่ เมือ
่ พระเจ ้าทรงวางความสว่างของพระองค์ไว ้ในตัวคุณแล ้วคุณก็เข ้ามาในโลกนี้

ਸਤਰ ਆ ਭਾਿਾ ਆ ਤਿਾ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਉਾਇ ਜਗਿੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥

har aapay maataa aapay pitaa jin jee-o upaa-ay jagat dikhaa-i-aa.
God Himself is the mother and Himself the father, who after
creating the human being, takes care of the beings.
พระเจ ้าทรงเป็ นแม่และพระองค์เองก็เป็ นพ่อ
ผู ้ซงึ่ หลังจากสร ้างมนุษย์แล ้วพระองค์ทรงดูแลสงิ่ สร ้างนี้
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ਗੁਰ ਰਾਦੀ ਫੁਤਝਆ ਿਾ ਚਲਿੁ ਸਆ ਚਲਿੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥

gur parsaadee bujhi-aa taa chalat ho-aa chalat nadree aa-i-aa.
When by Guru‘s grace, one understood the reality of this world, then he realizes
that this world is a play and nothing but a play of God.
เมือ
่ โดยพระคุณของคุรค
ุ นหนึง่ เข ้าใจความเป็ นจริงของโลกนีแ
้ ล ้วเขาก็ตระหนักว่าโลกนีเ้ ป็ นเรือ
่
งเล่น ๆ และไม่มอ
ี ะไรนอกจากการเล่นของพระเจ ้า

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਰਤਟ ਕਾ ਭੂਲੁ ਰਤਚਆ ਜਤਿ ਰਾਖੀ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਸ ਆਇਆ ॥੩੩॥

kahai nanak sarisat ka mool rachiaa jot raakhee taa too jag mein aa-i-aa. ||33||
Nanak says, that when God laid the foundation of the universe and placed His
divine light in you, only then you came into this world.
ั ดิส
ิ ธิไ์ ว ้ในตัวคุณแ
นานักกล่าวว่าเมือ
่ พระเจ ้าวางรากฐานของจักรวาลและวางความสว่างอันศก
์ ท
ล ้ว คุณก็เข ้ามาในโลกนี้

ਭਤਨ ਚਾਉ ਬਇਆ ਰਬ ਆਗਭੁ ੁਤਣਆ ॥

man chaa-o bha-i-aa parabh aagam suni-aa.
My mind has become joyful, when I realized the presence of God in my heart.
จิตใจของฉั นเบิกบานเมือ
่ ฉั นตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ ้าในใจฉั น

ਸਤਰ ਭੰ ਗਲੁ ਗਾਉ ਖੀ ਤਗਰਸੁ ਭੰ ਦਰੁ ਫਤਣਆ ॥
har mangal gaa-o sakhee garihu mandar bani-aa.
O my friend ; sing songs of joy, because my heart has become a temple for God.
โอเพือ
่ นของฉั น; จงร ้องเพลงแห่งความสุขเพราะหัวใจของฉั นกลายเป็ นวิหารของพระเจ ้า

ਸਤਰ ਗਾਉ ਭੰ ਗਲੁ ਤਨਿ ਖੀ ਗੁ ਦੂਖੁ ਨ ਤਵਆ ॥

har gaa-o mangal nit sakhee-ay sog dookh na vi-aapa-ay.
Yes, O‘ my friend, always sing joyful songs of God‘s praises; by
doing so no sorrow or pain ever afflicts.
ใช ่ โอเพือ
่ นของฉั น จงร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าด ้วยความสุขเสมอ
่ นั น
โดยการทาเชน
้ ไม่มค
ี วามโศกเศร ้าหรือความเจ็บปวดทรมาน

ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਤਦਨ ਬਾਗ ਆਣਾ ਤਰੁ ਜਾ ॥

gur charan laagay din sabhaagay aapnaa pir jaap-ay.
Blessed are the days when I am attached to the Guru's word
and I lovingly meditate on my Master-God.
ความสุขเป็ นวันทีฉ
่ ั นยึดติดกับพระวจนะของคุรแ
ุ ละฉั นใคร่ครวญถึงพระอาจารย์ –
พระเจ ้าของฉั นด ้วยความรัก
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ਅਨਸਿ ਫਾਣੀ ਗੁਰ ਫਤਦ ਜਾਣੀ ਸਤਰ ਨਾਭੁ ਸਤਰ ਰੁ ਬਗ ॥

anhat banee gur sabad jaanee har naam har ras bhogo.
It is through the Guru‘s word, that I have realized the continuous
melody of God‘s praises, and now I am enjoying the relish of God‘s Name.
ผ่านคาพูดของกูรท
ู ท
ี่ าให ้ฉั นได ้ตระหนักถึงท่วงทานองทีต
่ อ
่ เนือ
่ งของการสรรเสริญของพระเจ ้า
และตอนนีฉ
้ ั นก็เพลิดเพลินกับ พระนามของพระเจ ้า

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਰਬੁ ਆਤ ਤਭਤਲਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜਗ ॥੩੪॥

kahai naanak parabh aap mili-aa karan kaaran jogo. ||34||
Nanak says, God Himself, who is capable of doing everything, has met me.
นานักพูดว่าพระเจ ้าผู ้ทรงสามารถทาทุกอย่างได ้มาพบฉั นด ้วยตัวพระองค์แล ้ว

 ਰੀਰਾ ਭਤਰਆ ਇੁ ਜਗ ਭਤਸ ਆਇ ਕ ਤਕਆ ਿੁਧੁ ਕਰਭ ਕਭਾਇਆ ॥

ay sareeraa mayri-aa is jag meh aa-ay kai ki-aa tuDh karam kamaa-i-aa.
O‘ my body, what worthwhile deeds have you done by coming into this world?
โอ ร่างกายของฉั นคุณได ้ทาอะไรทีค
่ ุ ้มค่าเมือ
่ เข ้ามาในโลกนี้

ਤਕ ਕਰਭ ਕਭਾਇਆ ਿੁਧੁ ਰੀਰਾ ਜਾ ਿੂ ਜਗ ਭਤਸ ਆਇਆ ॥
ke karam kamaa-i-aa tuDh sareeraa jaa too jag meh aa-i-aa.
Yes, O my body, since you came into this world, what good deeds have you done?
ใช ่ ร่างกายของฉั นตัง้ แต่คณ
ุ เข ้ามาในโลกนีค
้ ณ
ุ ได ้ทาความดีอะไรไว ้บ ้างเล่า

ਤਜਤਨ ਸਤਰ ਿਰਾ ਰਚਨੁ ਰਤਚਆ  ਸਤਰ ਭਤਨ ਨ ਵਾਇਆ ॥

jin har tayraa rachan rachi-aa so har man na vasaa-i-aa.
You have not enshrined in your mind that God who created you.
คุณไม่ได ้ตัง้ มั่นในความคิดของคุณว่าพระเจ ้าผู ้ทรงสร ้างคุณ

ਗੁਰ ਰਾਦੀ ਸਤਰ ਭੰ ਤਨ ਵਤਆ ੂਰਤਫ ਤਲਤਖਆ ਾਇਆ ॥

gur parsaadee har man vasi-aa poorab likhi-aa paa-i-aa.
By the Guru's Grace, God dwells in the mind of the person
whose pre-ordained destiny is fulfilled.
โดยพระคุณของคุรุ พระเจ ้าทรงสถิตอยูใ่ นความคิดของบุคคลทีช
่ ะตากรรมก่อนกาหนดจะสาเร็จ
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ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਸੁ ਰੀਰੁ ਰਵਾਣੁ ਸਆ ਤਜਤਨ ਤਿਗੁਰ ਤਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥

kahai naanak ayhu sareer parvaan ho-aa jin satgur si-o chit laa-i-aa. ||35||
Nanak says, he who has focused his mind on the Guru‘s teachings, has achieved
the purpose of human life and is approved in God‘s presence.
นานั กกล่าวว่าเขาเป็ นผู ้ทีใ่ ห ้ความสาคัญกับคาสอนของคุรไุ ด ้บรรลุจด
ุ ประสงค์ของชวี ต
ิ มนุษย์แ
ละได ้รับการยอมรับในทีป
่ ระทับของพระเจ ้า

 ਨੇਿਰਸੁ ਭਤਰਸ ਸਤਰ ਿੁਭ ਭਤਸ ਜਤਿ ਧਰੀ ਸਤਰ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਖਸੁ ਕਈ ॥

ay naytarahu mayriho har tum meh jot Dharee har bin avar na daykhhu ko-ee.
O‘ my eyes, God has infused His Light into you; therefore do not behold anybody
other than God (rather see God pervading in everybody and everywhere).
่ ณ
โอ ้ดวงตาของฉั น พระเจ ้าได ้เติมความสว่างของพระองค์เข ้าสูค
ุ
ดังนัน
้ อย่ามองเห็นใครอืน
่ นอกจากพระเจ ้า )ได ้เห็นพระเจ ้าทีแ
่ ผ่ซา่ นไปทั่วทุกคนและทุกที(่

ਸਤਰ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦਖਸੁ ਕਈ ਨਦਰੀ ਸਤਰ ਤਨਸਾਤਲਆ ॥

har bin avar na daykhhu ko-ee nadree har nihaali-aa.
Do not see anything else except God pervading everywhere,
God alone is worthy of beholding
ไม่เห็นสงิ่ อืน
่ ใดนอกจากพระเจ ้าแผ่ซา่ นไปทั่วทุกหนทุกแห่งพระเจ ้าเท่านั น
้ ทีม
่ ค
ี า่ ควรแก่การมอ
งเห็น

ਸੁ ਤਵੁ ੰ ਾਰੁ ਿੁਭ ਦਖਦ ਸੁ ਸਤਰ ਕਾ ਰੂੁ ਸ ਸਤਰ ਰੂੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥

ayhu vis sansaar tum daykh-day ayhu har kaa roop hai har roop nadree aa-i-aa.
O‘ my eyes, this entire world which you are beholding is the manifestation of God; it
is this form of God, which my eyes are seeing.
โอดวงตาของฉั นโลกทัง้ ใบทีค
่ ณ
ุ มองเห็นนีค
้ อ
ื การสาแดงของพระเจ ้า
มันคือรูปแบบของพระเจ ้าทีต
่ าของฉั นมองเห็น

ਗੁਰ ਰਾਦੀ ਫੁਤਝਆ ਜਾ ਵਖਾ ਸਤਰ ਇਕੁ ਸ ਸਤਰ ਤਫਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕਈ ॥

gur parsaadee bujhi-aa jaa vaykhaa har ik hai har bin avar na ko-ee.
By the Guru's Grace, I have realized this, and now wherever I see, I only see one
God, and except God there is no one else.
ด ้วยพระคุณของคุรฉ
ุ ั นได ้ตระหนั กถึงสงิ่ นีแ
้ ละตอนนีฉ
้ ั นเห็นพระเจ ้าเพียงองค์เดียวเท่านั น
้ และไ
ม่มใี ครอืน
่ นอกจากพระเจ ้า
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ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਸ ਨੇਿਰ ਅੰ ਧ  ਤਿਗੁਤਰ ਤਭਤਲ ਤਦਫ ਤਦਰਤਟ ਸਈ ॥੩੬॥

kahai naanak ayhi naytar anDh say satgur mili-ai dib darisat ho-ee. ||36||
Nanak says: Previously these eyes were spiritually blind, upon meeting the true
Guru the divine light came in them and now these eyes see God everywhere.
นานักกล่าวว่า :
ก่อนหน ้านีด
้ วงตาเหล่านีม
้ ด
ื บอดทางวิญญาณเมือ
่ ได ้พบกับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงความสว่างของพระเจ ้าก็
เข ้ามาในพวกเขาและตอนนีด
้ วงตาเหล่านี้มองเห็นพระเจ ้าได ้ทุกหนทุกแห่ง

 ਰਵਣਸੁ ਭਤਰਸ ਾਚ ੁਨਣ ਨ ਠਾ ॥

ay sarvanhu mayriho saachai sunnai no pathaa-ay.
O my ears, you are sent here only to listen God‘s praises.
โอหูของฉั น เจ ้าถูกสง่ มาทีน
่ เี่ พือ
่ ฟั งคาสรรเสริญของพระเจ ้าเท่านั น
้

ਾਚ ੁਨਣ ਨ ਠਾ ਰੀਤਰ ਲਾ ੁਣਸੁ ਤਿ ਫਾਣੀ ॥

saachai sunnai no pathaa-ay sareer laa-ay sunhu sat banee.
Yes, you are attached to the body and sent here to listen to
the Guru‘s divine words of God‘s praises.
ใช ่ คุณติดอยูก
่ บ
ั ร่างกายและถูกสง่ มาทีน
่ เี่ พือ
่ ฟั งคาสรรเสริญพระเจ ้าของคุรุ

ਤਜਿੁ ੁਣੀ ਭਨੁ ਿਨੁ ਸਤਰਆ ਸਆ ਰਨਾ ਰਤ ਭਾਣੀ ॥
jit sunee man tan hari-aa ho-aa rasnaa ras samaanee.
The mind and body are rejuvenated by listening to the Guru‘s divine words of God‘s
praises and the tongue becomes immersed in the nectar of Naam.
จิตใจและร่างกายได ้รับการฟื้ นฟูด ้วยการฟั งคาสรรเสริญพระเจ ้าของคุรแ
ุ ละลิน
้ จะจมอยูใ่ นน้ าทิ
พย์ของนาอาม

ਚੁ ਅਲਖ ਤਵਡਾਣੀ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਕਸੀ ਨ ਜਾ ॥

sach alakh vidaanee taa kee gat kahee na jaa-ay.
God is so wondrous and incomprehensible, His state cannot be described.
พระเจ ้าชา่ งมหัศจรรย์และไม่สามารถเข ้าใจได ้สถานะของพระองค์ไม่สามารถอธิบายได ้

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਅੰ ਤਭਰਿ ਨਾਭੁ ੁਣਸੁ ਤਵਿਰ ਸਵਸੁ ਾਚ ੁਨਣ ਨ ਠਾ ॥੩੭॥

kahai nanak amrit naam sunhu pavitar hovhu saachai sunnai no pathaaay. ||37||
Nanak says, listen to the ambrosial Naam and become immaculate, you were
created only to listen to the divine Word.
นานักพูด ฟั ง
นาอามทีเ่ ลิศรสและกลายเป็ นคนไร ้ทีต
่ ค
ิ ณ
ุ ถูกสร ้างขึน
้ เพือ
่ ฟั งพระวจนะของพระเจ ้าเท่านัน
้
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ਸਤਰ ਜੀਉ ਗੁਪਾ ਅੰ ਦਤਰ ਰਤਖ ਕ ਵਾਜਾ ਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥

har jee-o gufaa andar rakh kai vaajaa pavan vajaa-i-aa.
Placing the soul in the body-cave, God blew the breath of life into it
like blowing air into a musical instrument.
การวางจิตวิญญาณไว ้ในถ้าร่างกาย
พระเจ ้าทรงเป่ าลมปราณแห่งชวี ต
ิ เข ้าไปในนั น
้ เหมือนเป่ าลมให ้เป็ นเครือ
่ งดนตรี

ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਉਣ ਨਉ ਦੁਆਰ ਰਗਟੁ ਕੀ ਦਵਾ ਗੁਿੁ ਰਖਾਇਆ ॥

vajaa-i-aa vaajaa pa-un na-o du-aaray pargat kee-ay dasvaa gupat rakhaa-i-aa.
Yes, God blew the breath of life into the body and revealed the nine body organs
through the nine doors (two eyes, two ears, two nostrils, one tongue, and two
outlets for urine and excreta) but He kept the tenth door hidden.
่ ล ้ว
ใชแ
พระเจ ้าทรงเป่ าลมปราณแห่งชวี ต
ิ เข ้าไปในร่างกายและเปิ ดเผยอวัยวะของร่างกายทัง้ เก ้าผ่านป
ระตูทงั ้ เก ้า ตาสองข ้าง)หูสองข ้าง รูจมูกสอง
่ งสาหรับปั สสาวะและสงิ่ ขับถ่ายแต่พระองค์ทรงซอ
่ นประตูทส
ิ ไว ้ (
ลิน
้ หนึง่ ลิน
้ และสองชอ
ี่ บ

ਗੁਰਦੁਆਰ ਲਾਇ ਬਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਵਾ ਦੁਆਰੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥

gurdu-aarai laa-ay bhaavnee iknaa dasvaa du-aar dikhaa-i-aa. I
To whom God blessed with love for Naam through the
Guru, He revealed them the tenth door also.
ิ ผ่านทางคุรุ
ผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าอวยพรด ้วยความรักต่อนาอาม พระองค์ทรงเปิ ดเผยประตูทส
ี่ บ

ਿਸ ਅਨੇਕ ਰੂ ਨਾਉ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਿ ਦਾ ਅੰ ਿੁ ਨ ਜਾਈ ਾਇਆ ॥

tah anayk roop naa-o nav niDh tis daa ant na jaa-ee paa-i-aa.
In that supreme spiritual state where the tenth door has been revealed, one
realizes the limitless wealth of God‘s Name in many beautiful forms.
ิ ถูกเปิ ดเผยเราตระหนั กถึงความมั่งคัง่ อันไร ้ขีด
ในสภาวะจิตวิญญาณสูงสุดทีซ
่ งึ่ ประตูบานทีส
่ บ
จากัด ของพระนามของพระเจ ้าในรูปแบบทีส
่ วยงามมากมาย

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਸਤਰ ਤਆਰ ਜੀਉ ਗੁਪਾ ਅੰ ਦਤਰ ਰਤਖ ਕ ਵਾਜਾ ਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥

kahai nanak har piaarai jeeo gufaa andar rakh kai vajaa pavan vajaaiaa. ||38||
Nanak says, placing the soul in the body-cave, dear God blew the
breath of life into it like blowing air into a musical instrument.
นานักกล่าวว่า การวางจิตวิญญาณไว ้ในร่างกาย ถ้าพระเจ ้าทีร่ ักทรงเป่ าลมปราณแห่งชวี ต
ิ เข ้าไปเหมือนเป่ าลมให ้เป็ นเครือ
่ งดนตรี
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ਸੁ ਾਚਾ ਤਸਲਾ ਾਚ ਘਤਰ ਗਾਵਸੁ ॥

ayhu sachaa sohila saachai ghar gaavhu.
Sing this true song of praises of God in the holy congregation
ั ดิส
ิ ธิ์
ร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าในทีช
่ ม
ุ ชนศก
์ ท

ਗਾਵਸੁ ਿ ਤਸਲਾ ਘਤਰ ਾਚ ਤਜਥ ਦਾ ਚੁ ਤਧਆਵਸ ॥

gaavhu ta sohila ghar saachai jithai sadaa sach Dhi-aavhay.
Yes, Sing this song of bliss in the holy congregation, where they
always lovingly meditate on the eternal God.
ใช ่
ั ดิส
ิ ธิท
ร ้องเพลงแห่งความสุขนีใ้ นประชาคมศก
์ ท
์ ซ
ี่ งึ่ พวกเขาราพึงถึงพระเจ ้าผู ้เป็ นนิรันดร์ด ้วย

ਚ ਤਧਆਵਤਸ ਜਾ ਿੁਧੁ ਬਾਵਤਸ ਗੁਰਭੁਤਖ ਤਜਨਾ ਫੁਝਾਵਸ ॥
sacho Dhi-aavahi jaa tuDh bhaaveh gurmukh jinaa bujhaavhay.
O‘ God, they meditate on You only when it so pleases You, and to whom You bless
with this understanding through the Guru.
ข ้าแต่พระเจ ้า
พวกเขาใคร่ครวญถึงคุณก็ตอ
่ เมือ
่ มันทาให ้คุณพอใจและคุณอวยพรให ้ใครด ้วยความเข ้าใจนีผ
้ า่
นทางคุรน
ุ ี้

ਇਸੁ ਚੁ ਬਨਾ ਕਾ ਖਭੁ ਸ ਤਜੁ ਫਖ  ਜਨੁ ਾਵਸ ॥

ih sach sabhnaa kaa khasam hai jis bakhsay so jan paavhay.
The eternal God is the Master of all, only they realize
Him upon whom He becomes gracious.
พระเจ ้าผู ้เป็ นนิรันดร์ทรงเป็ นเจ ้านายของทุกคนมีเพียงพวกเขาเท่านัน
้ ทีต
่ ระหนักถึงพระองค์ผู ้ที่
พระองค์ทรงเมตตา

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਚੁ ਤਸਲਾ ਚ ਘਤਰ ਗਾਵਸ ॥੩੯॥

kahai naanak sach sohilaa sachai ghar gaavhay. ||39||
Nanak says, joining the holy congregation, they sing the praise of God.
ิ ธิพ
นานั กกล่าวว่าพวกเขาเข ้าร่วมการประชุมศักดิส
์ ท
์ วกเขาร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า

ਅਨਦੁ ੁਣਸੁ ਵਡਬਾਗੀਸ ਗਲ ਭਨਰਥ ੂਰ ॥

anad sunhu vadbhaageeho sagal manorath pooray.
O‘ fortunate ones, listen to the song of bliss; by listening to
this song, all your wishes shall be fulfilled.
โอผู ้โชคดีได ้ฟั งบทเพลงแห่งความสุข; ด ้วยการฟั งเพลงนีข
้ อให ้สมหวังทุกประการ
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ਾਰਫਰਸਭੁ ਰਬੁ ਾਇਆ ਉਿਰ ਗਲ ਤਵੂਰ ॥

paarbarahm parabh paa-i-aa utray sagal visooray.
Those who have listened to the song of bliss have realized God,
and all their worries have been removed
บรรดาผู ้ทีไ่ ด ้ฟั งบทเพลงแห่งความสุขได ้ตระหนักถึงพระเจ ้าและความกังวลทัง้ หมดของพวกเข
าได ้ถูกขจัดออกไป

ਦੂਖ ਰਗ ੰ ਿਾ ਉਿਰ ੁਣੀ ਚੀ ਫਾਣੀ ॥

dookh rog santaap utray sunee sachee banee.
By listening to the Divine Word, all their sorrows and miseries have departed.
โดยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าความเศร ้าโศกและความทุกข์ยากทัง้ หมดของพวกเขาได ้หาย
ไป

ੰ ਿ ਾਜਨ ਬ ਰ ੂਰ ਗੁਰ ਿ ਜਾਣੀ ॥

sant saajan bha-ay sarsay pooray gur tay jaanee.
By understanding the divine word from the true Guru, all the saints and friends
become delighted.
ั ดิส
ิ ธิจ
ด ้วยการทาความเข ้าใจพระวจนะอันศก
์ ท
์ ากคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงบรรดานั กบุญและเพือ
่ นๆ
ึ ยินดี
ก็รู ้สก

ੁਣਿ ੁਨੀਿ ਕਸਿ ਤਵਿੁ ਤਿਗੁਰੁ ਰਤਸਆ ਬਰੂਰ ॥

suntay puneet kahtay pavit satgur rahi-aa bharpooray.
Those who listen to or utter the word of the Guru, become
immaculate as they see the true Guru in this hymn, the song of bliss.
บรรดาผู ้ทีฟ
่ ั งหรือเปล่งพระวจนะของคุรก
ุ ลายเป็ นผู ้ไม่มท
ี ต
ี่ เิ มือ
่ พวกเขาเห็นคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงในเพลง
สรรเสริญเพลงแห่งความสุขนี้

ਤਫਨਵੰ ਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗ ਵਾਜ ਅਨਸਦ ਿੂਰ ॥੪੦॥੧॥

binvant naanak gur charan laagay vaajay anhad tooray. ||40||1||
Nanak humbly submits that those who focus on the Guru‘s word, bliss wells up
within them as if non-stop divine melodies are playing in their mind.
นานักยอมรับอย่างนอบน ้อมว่า ผู ้ทีม
่ งุ่ เน ้นไปทีค
่ าของคุรุ
จะมีความสุขภายในใจราวกับว่าท่วงทานองของพระเจ ้าทีไ่ ม่หยุดนิง่ กาลังเล่นอยูใ่ นใจของพวกเ
ขา
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อรั มภบทสู่อาร์ ดาส (ภาวนา)
คาว่า "ardas" หมายถึงคาร ้องหรือการสวดขอไปยังของผู ้มีอานาจสูงสุด ardas
ของเราเป็ นการสวดถึงพระเจ ้าผู ้ทรงอานาจ และถึงคุรน
ุ ริ ันดร์ของเรา คุรแ
ุ กรนธ์
ิ
ซาฮบ
โดยทั่วไปเราจะสวด ชาบัด(shabad) ต่อไปนี้ ก่อนเริม
่ อาร์ดาส(Ardas) นี้
ในข ้อเหล่านีค
้ รุ ุ ArjanDevji
กล่าวว่าร่างกายและจิตวิญญาณของเราและทุกสงิ่ ทีเ่ รามีเป็ นพรจากพระเจ ้า
เราเป็ นลูกของพระองค์ ดังนัน
้ เราต ้องละทิง้ อัตตาของเรา
่ เดียวกับทีเ่ ด็กร ้องขอต่อ
และวิงวอนขอต่อพระองค์สาหรับความต ้องการของเราเชน
พ่อแม่
รูปแบบและถ ้อยคาของอาร์ดาชาในปั จจุบันมีการพัฒนามาหลายปี และได ้รับการตัด
ิ โดยนักวิชาการชาวซก
ิ ข์รว่ มกัน
สน

Ardas สามารถแบ่งออกเป็ นสามสว่ นหลัก ๆ
สว่ นแรกคือ VaarSiriBhagautiJi Ki แต่งโดย คุรุ Gobind Singh ji

ซงึ่ เขาได ้สวดขอต่อ พระเจ ้าผู ้ทรงอานาจและ คุรเุ ก ้าคนแรก หลังจาก
ิ และคุรแ
ิ
วาอาร์(vaar) เราได ้วอนขอ คุรค
ุ นทีส
่ บ
ุ กรนธ์ซาฮบ
ิ ข์ทงั ้ หมด
สว่ นทีส
่ องของอาร์ดาซ (ardas) สรุปประวัตศ
ิ าสตร์ซก
ี สละของชาวซก
ิ ข์และสะท ้อนให ้เห็นถึงการกระ
โดยเล่าถึงการอุทศ
ิ ตนและการเสย
ี และวีรบุรษ
ิ ข์ผู ้ซงึ่ ยึดถือศรัทธาจนถึงลมหายใ
ทาทีน
่ ่าจดจาของผู ้พลีชพ
ุ ของชาวซก
จสุดท ้ายของพวกเขา
สว่ นทีส
่ ามของอาร์ดาซ (ardas) เราสวดอ ้อนวอนให ้ชุมชนแสวงหาคุณธรรมของ
ื่ ของพระเจ ้า)
simran (การจดจาชอ
ิ ข์ทแ
การดารงชวี ต
ิ อย่างชอบธรรมของชาวซก
ี่ ท ้จริงและความไว ้วางใจในหมูช
่ ม
ุ ชน
เราวิงวอนขอให ้คุรค
ุ ุ ้มครองเราจากอบายมุขทัง้ ห ้า (ตัณหา ความโกรธ ความโลภ
ความยึดติดและอัตตา)
่ งานแต่งงาน การเกิด
ในตอนท ้าย จะมีการเพิม
่ คาเพือ
่ ให ้เหมาะกับโอกาส (เชน
การตาย ฯลฯ ) ซงึ่ มีการจัดชุมนุมและขอพรจากคุรุ ในคาพูดปิ ดท ้ายของ ardas
เราสวดอ ้อนวอนเพือ
่ ความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องทุกคนภายใต ้พระประสงค์ของพระองค์โด
ยไม่คานึงถึงศาสนาของพวกเขา
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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

ਿੂ ਠਾਕੁਰੁ ਿੁਭ ਤਸ ਅਰਦਾਤ ॥ ਜੀਉ ਤੰ ਡੁ ਬੁ ਿਰੀ ਰਾਤ ॥
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)(วาเฮกูรจ
ู )ี คุณเป็ นเจ ้านายของเรา เรา (มนุษย์) สามารถวิงวอนต่อพระองค์
(ตามความต ้องการของเรา) เท่านัน
้ เพราะร่างกายและจิตวิญญาณนี้ (ทีค
่ ณ
ุ ได ้ให ้เรา)
เป็ นพรของคุณ

ਿੁਭ ਭਾਿ ਤਿਾ ਸਭ ਫਾਤਰਕ ਿਰ ॥ ਿੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਸ ੂਖ 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.
คุณคือแม่และพ่อของเรา (ผู ้สร ้างของเรา) เราเป็ นลูกหลานของพระองค์
ในพระพรของพระองค์ ซงึ่ นามาซงึ่ ความยินดีและความสะดวกสบายมากมาย

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਿੁਭਰਾ ਅੰ ਿੁ ॥ ਊਚ ਿ ਊਚਾ ਬਗਵੰ ਿ ॥
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).
ไม่มใี ครรู ้ขอบเขตของการสร ้างของพระองค์ พระเจ ้าข ้าฯ พระองค์อยูส
่ งู กว่าผู ้สูงสุด
(ไม่มใี ครเหมือนพระองค์)

ਗਲ ਭਗਰੀ ਿੁਭਰ ੂਤਿਰ ਧਾਰੀ ॥ ਿੁਭ ਿ ਸਇ ੁ 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.
จักรวาลทัง้ หมดทาหน ้าทีไ่ ปตามกฎของพระเจ ้า ซงึ่ ถูกมัดรวมกันเป็ นหนึง่ เดียว
ทัง้ หมดทีม
่ าจากการสร ้างของพระองค์อยูภ
่ ายใต ้คาสงั่ ของพระองค์
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ਿੁਭਰੀ ਗਤਿ ਤਭਤਿ ਿੁਭ ਸੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਾ 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.
พระองค์คอ
ื อะไรและพระองค์ยงิ่ ใหญ่แค่ไหน มีเพียงพระองค์เท่านัน
้ ทีร่ ู ้
นานัค )Nanak( ผู ้ศรัทธาของพระองค์จะอยูก
่ บ
ั พระองค์ตลอดไป

ੴ ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਿਤਸ॥
Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh
God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God).
ั ชนะทัง้ ปวงเป็ นคุรอ
พระเจ ้าเป็ นหนึง่ เดียว ชย
ุ น
ั น่าอัศจรรย์นี้ (พระเจ ้า)

ਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਸਾਇ।
Sri Bhagouti ji Sahai
May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us!
ขอพระเจ ้าผู ้ทีไ่ ด ้รับการเคารพในรูปแบบของผู ้ทาลายผู ้ทีท
่ าชวั่ โปรดชว่ ยเราด ้วยเทอญ!

ਵਾਰ ਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਕੀ ਾਿਸਾਸੀ ੧੦||
Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee
Ode of the respected God recited by the Tenth Guru.
ิ ได ้สวดบทนี้
บทกวีของพระเจ ้าผู ้เป็ นทีเ่ คารพ ซงึ่ คุรค
ุ นทีส
่ บ

ਤਰਥਭ ਬਗਿੀ ਤਭਤਰ 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 จงจดจาพระเจ ้าในรูปแบบของผู ้ทีท
่ าลายคนทีท
่ าชวั่ แล ้วจงจดจา Nanak
(สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)

ਤਪਰ ਅੰ ਗਦ ਗੁਰ ਿ ਅਭਰਦਾੁ ਰਾਭਦਾ ਸਈ ਂ ਸਾਇ॥
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)
แล ้วจงจดจาและพิศเพ่งบนคุรแ
ุ องกาด คุรอ
ุ ามาร ดาซ และ คุรแ
ุ รม ดาส
ขอพวกท่านชว่ ยเหลือเรา! (สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)
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ਅਰਜਨ ਸਰਗਤਫੰ ਦ ਨ ਤਭਰ ਰੀ ਸਤਰਰਾਇ॥
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)
จงจดจาและพิศเพ่งบนคุรแ
ุ องกาด คุรอ
ุ าจาน คุรฮ
ุ าร์โกบินด์ และคุรฮ
ุ าร์ไร
(สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)

ਂ ਤਜ ਤਡਠੈ ਤਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥
ਰੀ ਸਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈ
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)
จงจดจาและพิศเพ่งบนคุรุ ฮาร์คริสชาน ทีน
่ ่าเคารพ โดยเหลียวดูทา่ น
ิ้
ปั ดเป่ าความทุกข์ออกไปทัง้ สน

ਿਗ ਫਸਾਦਰ ਤਭਤਰ 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.
จงจดจาคุรเุ ตกบาฮาดูร ์
แล ้วแหล่งความมั่งคัง่ ทางวิญญาณเก ้าแห่งจะมาถึงบ ้านของคุณอย่างรวดเร็ว

ਬ ਥਾਂਈ ਸਇ ਸਾਇ॥
Sabh Thai Ho-e Sahaai
Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path.
พระเจ ้าข ้า โปรดชว่ ยเราในทุกๆ แห่งหน โดยแสดงให ้เราได ้เห็นหนทางนี้

ਦਵਾਂ ਾਿਸਾਸ ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਤਫੰ ਦ ਤੰ ਘ ਾਤਸਫ ਜੀ! ਬ ਥਾਂਈ ਸਇ ਸਾਇ॥
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.
ิ
ระลึกถึงคุรโุ กบินด์ ซงิ ห์ทเี่ คารพนั บถือท่านทีส
่ บ
(สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)
้
โอ ้พระเจ ้า! กรุณาชว่ ยเราทุกคน โดยแสดงเสนทางให
้เราเห็น

48

ਦਾਂ ਾਿਸਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿ ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਾਤਸਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ
ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ
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)!
ั ดิส
ิ ธิข
ิ ทีม
ิ ผู ้เป็ นทีเ่ คารพนั บถือ
ราพึงถึงแสงสว่างอันศก
์ ท
์ องกษั ตริยท
์ งั ้ สบ
่ อ
ี ยูใ่ นคุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
่ าสอนของพระเจ ้าและรับความสุขจากสายตาของคุรแ
และเปลีย
่ นความคิดของคุณไปสูค
ุ กรนธ์
ิ
ซาฮบ
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (Waheguru) (พระเจ ้าผู ้ทรงมหัศจรรย์)!

ੰ ਜਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਚਸਾਂ ਾਤਸਫਜਾਤਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਤਿਆਂ, ਸਠੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਿੀਆਂ, ਤਜਨਹਾ
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੰ ਡ ਛਤਕਆਂ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਿਗ ਵਾਸੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਡਿੱ ਠ ਕੀਿਾ, ਤਿਨਹਾਂ ਤਆਤਰਆਂ,
ਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ
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)!
ี่ น (ของคุรโุ กบินด์ ซงิ ห์);
ลองนึกถึงการกระทาของผู ้เป็ นทีร่ ักทัง้ ห ้าของบุตรชายทัง้ สค
ี สส
ี่ บ
ิ ท่าน; ของชาวซก
ิ ข์ผู ้กล ้าหาญแห่งความมุง่ มั่นไม่ยอ
ของผู ้พลีชพ
่ ท ้อ
ี องนาอาม (Naam); ของผู ้ทีถ
ั ในนาอาม (Naam);
ของผู ้ศรัทธาทีเ่ ต็มไปด ้วยสข
่ ก
ู ดูดซบ
ของบรรดาผู ้ทีร่ ะลึกถึงนาอาม (Naam) และแบ่งปั นอาหารของพวกเขาด ้วยความเป็ นเพือ
่ น
้
ของผู ้ทีเ่ ริม
่ ครัวฟรี ของผู ้ทีใ่ ชดาบของพวกเขา
(เพือ
่ รักษาความจริง);
ของผู ้ทีม
่ องข ้ามข ้อบกพร่องของผู ้อืน
่
ทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมาเป็ นคนทีบ
่ ริสท
ุ ธิแ
์ ละอุทศ
ิ ตนอย่างแท ้จริง
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (Waheguru) (พระเจ ้ามหัศจรรย์)!
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ਤਜਨਹਾਂ ਤੰ ਘਾਂ ਤੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਸਿ ੀ ਤਦਿੱ ਿ, ਫੰ ਦ ਫੰ ਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਸਾਈਆਂ,
ਚਰਖੜੀਆਂ ਿ ਚੜ, ਆਤਰਆਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦੀ ਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ
ਕੀਿੀਆਂ, ਧਰਭ ਨਸੀਂ ਸਾਤਰਆ, ਤਿੱ ਖੀ ਕਾਂ ੁਆਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਸੀ, ਤਿਨਹਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ
ਧਰ ਕ ਖਾਲਾ ਜੀ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ
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)!
้ เ่ ป็ นเอกลักษณ์ของชายและหญิงชาวซก
ิ ข์ผู ้กล ้าหาญทีเ่ สย
ี สละศรี
นึกถึงและระลึกถึงการรับใชที
ิ ข์ของตน ทีถ
ิ้ ๆ จากข ้อต่อของร่างกาย
ษะ แต่ไม่ยอมละทิง้ ศาสนาซก
่ ก
ู ตัดออกเป็ นชน
ิ้ ๆ ; ทีถ
เอาหนั งศรี ษะออก ทีถ
่ ก
ู มัดและหมุนบนล ้อและแตกเป็ นชน
่ ก
ู เลือ
่ ยตัด;
ี สละตัวเองเพือ
ั ดิศ
ทีถ
่ ก
ู ถลกหนังเป็ นๆ; ทีเ่ สย
่ รักษาศก
์ รีของคุรด
ุ วารา;
ื่ ของชาวซก
ิ ข์; ผู ้ซงึ่ รักษาศาสนาซก
ิ ข์ของพวกเขาและ
ทีไ่ ม่ละทิง้ ความเชอ
ไม่ตด
ั ผมของพวกเขาจนถึงลมหายใจสุดท ้ายของพวกเขา
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (พระเจ ้ามหัศจรรย์)!
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ੰ ਜਾਂ ਿਖਿਾਂ, ਰਫਿੱ ਿ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ
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)!
ิ ข์และคุรุ กูดวาราทัง้ หมด
เปลีย
่ นความคิดของคุณไปยังทุกทีน
่ ั่ งของศาสนาซก
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (Waheguru) (พระเจ ้าทรงมหัศจรรย์)!

ਤਰਥਭ ਰਫਿੱ ਿ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾ ਸ ਜੀ, ਰਫਿੱ ਿ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਸਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਸਗੁਰ,ੂ
ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਤਚਿ ਆਵ, ਤਚਿੱ ਿ ਆਵਨ ਕਾ ਦਕਾ ਰਫ ੁਖ ਸਵ।

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.
ก่อนอืน
่ คาลซา (Khalsa)
ทีเ่ คารพนับถือทัง้ หมดจะวิงวอนขอให ้พวกเขาใคร่ครวญพระนามของพระองค์ทา่ น
และเป็ นผลให ้ทุกคนได ้รับความสงบและความสุข

ਜਸਾਂ ਜਸਾਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਾਤਸਫ, ਿਸਾਂ ਿਸਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਿ, ਦਗ ਿਗ ਫ਼ਿਤਸ,
ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੰ ਥ ਕੀ ਜੀਿ, ਰੀ ਾਤਸਫ ਜੀ ਸਾਇ, ਖਾਲ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ
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)!
ขอพระเจ ้าทรงคุ ้มครองและเมตตาต่อ คาลซา (Khalsa) ไม่วา่ พวกเขาจะอยูท
่ ใี่ ด ขอให ้ คาลซา
(Khalsa)
ั ชนะในการสร ้างหลักประกันความเป็ นอยูท
ได ้รับชย
่ ด
ี่ แ
ี ละการปกป้ องชุมชนขอพระเจ ้าทรงอาบ
พระคุณของพระองค์ตอ
่ คาลซา (Khalsa)
ั
ขอพระองค์ทรงเป็ นผู ้ปกป้ องเราจากการกดขีข
่ ม
่ เหงและการกดขีข
่ อให ้ คาลซา (Khalsa)มีชย
ทุกคนพูดว่าวาเฮกูร(ู Waheguru) (พระเจ ้าทรงมหัศจรรย์)!
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ਤਿੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕ ਦਾਨ, ਰਤਸਿ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਾਸ ਦਾਨ, ਬਰਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਰ
ਦਾਨ, ਨਾਭ ਦਾਨ, ਰੀ ਅੰ ਤਭਰਿਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੰ ਡ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱ ਲ, ਧਰਭ ਕਾ
ਜਕਾਰ, ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ !!
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)!
ิ ข์ให ้แก่ชาวซก
ิ ข์ ของขวัญทีเ่ ป็ นผมยาว
โปรดทรงมอบของขวัญแห่งศาสนาซก
ิ ข์ของขวัญแห่งความรู ้จากพระเจ ้า
ของขวัญแห่งการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของซก
ื่ และของขวัญทีใ่ หญ่ทส
ของขวัญแห่งศรัทธาทีม
่ ั่นคงของขวัญแห่งความเชอ
ี่ ด
ุ ของนาอัม
ี ง คฤหาสน์และ ป้ ายประกาศจะคงอยูต
โอ ้พระเจ ้า! นั กร ้องประสานเสย
่ ลอดไป
ั ไปตลอดกาล
ขอให ้ความจริงมีชย
กล่าวคาว่าว่าวาเฮกูรู ( Waheguru) (พระเจ ้าทรงมหัศจรรย์)!

ਤਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਿ ਉੱਚੀ ਭਿ ਿ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਸਗੁਰ।ੂ
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.
ิ ข์ทงั ้ หมดยังคงถ่อมตัวและภูมป
ขอให ้จิตใจของชาวซก
ิ ั ญญาของพวกเขาสูงสง่ โอ ้พระเจ ้า!
พระองค์คอ
ื ผู ้ปกป้ องภูมป
ิ ั ญญา

ਸ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਤਨਿਾਤਣਆਂ ਦ ਿਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ਿੱ ਚ ਤਿਾ, ਵਾਤਸਗੁਰ!ੂ ਆ ਦ
ਸਜੂਰ…..ਦੀ ਅਰਦਾ ਸ 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…..
โอพระบิดาทีแ
่ ท ้จริง วาเฮกูรู! พระองค์คอ
ื เกียรติของผู ้อ่อนโยน พลังของคนไร ้
ทีพ
่ งึ่ ทีพ
่ ักพิงของผู ้ไร ้ทีพ
่ งึ่ เราอธิษฐานต่อหน ้าพระองค์ด ้วยความนอบน ้อม… ..
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(substitute the occasion or prayer made here).

ਅਿੱ ਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਰਫਿੱ ਿ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾ 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.
โปรดอภัยข ้อผิดพลาดและข ้อบกพร่องของเราในการท่องบทสวดมนต์ข ้างต ้น
โปรดทรงเติมเต็มในความต ้องการทัง้ ปวงให ้พวกเราด ้วย

ਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਿਰਾ ਨ ਨਾਭ ਤਚਿੱ ਿ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ,
ਿਰ ਬਾਣ ਰਫਿੱ ਿ 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.
ื่ ข
ขอให ้เราได ้พบกับผู ้ศรัทธาทีแ
่ ท ้จริงเหล่านั น
้ โดยการพบกับผู ้ทีเ่ ราอาจจดจาและใคร่ครวญชอ
ื่ ของพระองค์ (ทีไ่ ด ้เปิ ดเผยโดยคุรน
องพระองค์ โอ ้พระเจ ้า! ขอให ้ชอ
ุ านัก)
นาจิตวิญญาณขึน
้ ไป และขอให ้ทุกคนประสบความสาเร็จตามความประสงค์ของพระองค์

ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਾ, ਵਾਤਸਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਿਤਸ
Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh
The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God.
ั ชนะทัง้ หมดเป็ นชย
ั ชนะของพระเจ ้า
คาลซาเป็ นของพระเจ ้า ชย
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ิ ข์
ปร ัชญาแห่งซก

ิ ข์มล
ปรัชญาแห่งซก
ี ักษณะทีม
่ ี เหตุผล ความเข ้าใจ ในวิธก
ี ารในแบบที่
“ปราศจากความหรูหรา” ต่อโลกทางจิตและทางวัตถุ
ิ ข์
หลักการทางเทววิทยามีการตีตราด ้วยความเรียบง่าย ในจริยธรรมของซก
จะไม่มค
ี วามขัดแย ้งระหว่างหน ้าทีข
่ องแต่ละคนกับความเป็ นตัวตนและต่อสงั คม
(ซงั กาท)
ิ ข์เป็ นศาสนาทีอ
ศาสนาซก
่ อ
่ นเยาว์ทส
ี่ ด
ุ ในโลก
ิ ข์ได ้รับการจัดตัง้ มาโดยคุรุ นานัค เมือ
ศาสนาซก
่ ประมาณ 500ปี มาแล ้ว
ื่ ในองค์ทเี่ ป็ นอยูส
ศาสนานีเ้ น ้นถึงความเชอ
่ งู สุด ผู ้เป็ นผู ้สร ้างจักรวาล
้
่ วามสุขชวั่ นิรันดร์และเผยแพร่ข ้อความแห่ง
ศาสนานีเ้ สนอเสนทางที
เ่ รียบง่ายไปสูค
ความรักและความเป็ นพีน
่ ้องกัน
ิ ข์เป็ นความเชอ
ื่ ต่อพระเจ ้าหนึง่ เดียวอย่างเคร่งครัดและยอมรับว่าพระเจ ้าเ
ศาสนาซก
ป็ นองค์เดียวทีไ่ ม่อยูภ
่ ายใต ้การข ้อจากัด ของเวลาหรือสถานทีแ
่ ต่อย่างใด
ิ ข์เชอ
ื่ ว่ามีพระเจ ้าองค์เดียวเท่านัน
ศาสนาซก
้ ทีเ่ ป็ นผู ้สร ้าง ผู ้ค้าจุน
ผู ้ทาลายล ้างและไม่ได ้อยูใ่ นร่างมนุษย์ ทฤษฎีอวตาร (การกลับชาติมาเกิด)
ิ ข์
ไม่มอ
ี ยูใ่ นศาสนาซก
ื่ เรือ
ศาสนานีไ
้ ม่ยด
ึ ติดกับความเชอ
่ งเทพเจ ้าและเทพธิดาและเทพอืน
่ ๆ แต่อย่างใด
ิ ข์ จริยธรรมและศาสนาไปด ้วยกัน
ในศาสนาซก
ี ธรรมและฝึ กฝนคุณธรรมในชวี ต
เราต ้องปลูกฝั งคุณสมบัตท
ิ างศล
ิ ประจาวันเพือ
่ ก ้าวไ
่ ารพัฒนาจิตวิญญาณ คุณสมบัตต
่ ความซอ
ื่ สต
ั ย์ความเมตตา
ปสูก
ิ า่ งๆ เชน
ความเอือ
้ อาทร ความอดทนและความอ่อนน ้อมถ่อมตน
เป็ นสงิ่ ทีส
่ ามารถสร ้างขึน
้ ได ้จากความพยายามและความอดทนจนถึงทีส
่ ด
ุ เท่านัน
้
ชวี ต
ิ ของคุรผ
ุ ู ้ยิง่ ใหญ่ของเราเป็ นแหล่งทีม
่ าของแรงบันดาลใจในทิศทางนี้
ิ ข์สอนถึงเป้ าหมายในชวี ต
ศาสนาซก
ิ มนุษย์ คือ
การทาลายวัฎจักรแห่งการเกิดและการตาย และประสานรวมเข ้ากับพระเจ ้า
สงิ่ นีส
้ ามารถทาได ้สาเร็จโดยการปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนต่างๆ ของ คุรน
ุ ี้
ั ดิส
ิ ธิ์ (Naam) และการทากิจการ
การเพ่งพิจารณาถึงนามอันศก
์ ท
การให ้บริการและการกุศลต่างๆ

NaamMarg เน ้นการอุทศ
ิ ตนอย่างต่อเนือ
่ งเพือ
่ ราลึกถึงพระเจ ้า
เราต ้องควบคุมความชวั่ ร ้ายทัง้ ห ้า ได ้แก่ กาม(ความปรารถนา) โกรธ (ความโกรธ)
โลภ (ความโลภ) โมหะ (การติดใจในโลกวัตถุ) และ อหังการ (ความภาคภูมใิ จ)
่
เพือ
่ บรรลุความรอด พิธก
ี รรมและกิจวัตรประจาวัน เชน
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ิ ข์ปฏิเสธ
การอดอาหารและการแสวงบุญ ศาสนาซก
ิ
เรือ
่ งลางบอกเหตุและความเคร่งครัดเราควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
ิ ข์เน ้น BhagtiMarg หรือเสนทางแห่
้
ศาสนาซก
งการอุทศ
ิ ตน
อย่างไรก็ตามตระหนักถึงความสาคัญของ GianMarg (หนทางแห่งความรู)้ และ

KaramMarg
(หนทางแห่งการกระทา)เป็ นการเน ้นย้าอย่างมากเกีย
่ วกับความจาเป็ นในการได ้รับ
พระคุณของพระเจ ้าเพือ
่ บรรลุเป้ าหมายฝ่ ายวิญญาณ

ิ ข์เป็ นศาสนาทีท
ื่ ทีว่ า่
ศาสนาซก
่ ันสมัย มีเหตุผลและปฏิบัตไิ ด ้จริง อยูบ
่ นความเชอ
ชวี ต
ิ ครอบครัวปกติ (Grahast) ไม่เป็ นอุปสรรคต่อความรอด
การถือพรหมจรรย์หรือการสละโลกไม่จาเป็ นเพือ
่ บรรลุความรอด
เป็ นสงิ่ ทีเ่ ป็ นไปได ้ทีจ
่ ะอยูอ
่ ย่างโดดเดีย
่ วท่ามกลางความเจ็บป่ วยและการล่อลวงทา
งโลก ผู ้ศรัทธาต ้องอยูใ่ นโลก
แต่ยังคงให ้ศรี ษะของเขาอยูเ่ หนือความตึงเครียดและความวุน
่ วายตามปกติ
เขาต ้องเป็ นทหารทีม
่ วี ช
ิ าการและเป็ นนักบุญของพระเจ ้า
ิ ข์เป็ นสากลและเป็ น "ศาสนาฆราวาส" ดังนัน
ศาสนาซก
้ จึงปฏิเสธการแบ่งแยกต่างๆ
ื้ ชาติ หรือเพศ
ทัง้ หมด จากวรรณะ ลัทธิ เชอ
ื่ ว่ามนุษย์ทก
เชอ
ุ คนเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ ้า
คุรเุ น ้นย้าเรือ
่ งความเท่าเทียมกันของชายและหญิงและปฏิเสธการฆ่าทารกเพศหญิ
ง และ ซาติ (Sati) (การเผาแม่มา่ ย)
พวกเขายังเผยแพร่การแต่งงานใหม่ของหญิงม่ายอย่างแข็งขันและปฏิเสธระบบ
เพอร์ดาห์ (purdah) (ผู ้หญิงสวมผ ้าคลุมหน ้า)
เพือ
่ ให ้จิตใจจดจ่ออยูท
่ พ
ี่ ระองค์เราต ้องทาสมาธิ
ั ดิส
ิ ธิข
ต่อพระนามอันศก
์ ท
์ องพระองค์ (นาม) และบาเพ็ญกุศลและบาเพ็ญประโยชน์
ถือเป็ นเกียรติอย่างยิง่ ที่
ี ประจาวันด ้วยแรงงานและการทางานทีซ
ื่ สต
ั ย์ (คิรัตคารนะ)
คนหนึง่ จะหาเลีย
้ งชพ
่ อ
่ ารขอทานหรือใชวิ้ ธก
(KiratKarna) ไม่ใชก
ี ารใด ๆ ทีไ่ ม่สจ
ุ ริต
(แวนชาคานะ)VandChhakna การแบ่งปั นกับผู ้อืน
่
่ กัน
ซงึ่ เป็ นความรับผิดชอบต่อสงั คมด ้วยเชน
บุคคลนัน
้ คาดว่าจะให ้ความชว่ ยเหลือผู ้ทีต
่ ้องการความชว่ ยเหลือ เซวา (Seva)
ิ ข์ ครัวชุมชนฟรี (Langar)
การบริการชุมชนเป็ นสว่ นสาคัญของศาสนาซก
ทีพ
่ บในคุรด
ุ วาราทุกแห่งและเปิ ดให ้กับทุกคนทุกศาสนาเป็ นสงิ่ หนึง่ ทีแ
่ สดงออกถึง
การบริการชุมชนนี้
ิ ข์สนับสนุนการมองโลกในแง่ทด
ศาสนาซก
ี่ แ
ี ละมีความหวัง
ไม่ยอมรับอุดมการณ์ทม
ี่ องโลกในแง่ร ้าย
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ื่ ว่าชวี ต
ท่านคุรเุ ชอ
ิ นี้ มีเหตุผลและเป้ าหมาย
เปิ ดโอกาสให ้มีประจักษ์ถงึ ตนเองและพระเจ ้านอกจากนีม
้ นุษย์ยังต ้องรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตนเอง
เขาไม่สามารถเรียกร ้องความคุ ้มกันจากผลของการกระทาของเขาได ้
เขาจึงต ้องระมัดระวังอย่างมากในสงิ่ ทีเ่ ขาทา
ิ ข์ถอ
ิ เป็ นคุรน
พระคัมภีรซ
์ ก
ื ว่า คุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
ุ ริ ันดร์
นีเ่ ป็ นศาสนาเดียวทีก
่ าหนดให ้พระคัมภีรม
์ ส
ี ถานะเป็ นผู ้สงั่ สอนทางศาสนา
ิ ข์
ไม่มส
ี ถานทีส
่ าหรับคุรุ (เดห์ธารี) (Dehdhari) ทีเ่ ป็ นมนุษย์ทม
ี่ ช
ี วี ต
ิ ในศาสนาซก
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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ิ ข์
ความสาคัญของผ ้าโพกศรี ษะของชาวซก

ิ ข์ทแ
ผ้าโพกศรี ษะเป็ นสว่ นหนึง่ ของซก
ี่ ยกออกจากกันไม่ได ้ ตัง้ แต่สมัยคุรน
ุ านัก
ิ ข์ ชาวซก
ิ ข์ได ้ประดับผ้าโพกศรี ษะ
ผู ้ก่อตัง้ ศาสนาซก
ิ ข์เป็ นมากกว่ามงกุฎสาหรับกษั ตริย ์
ผ ้าโพกศรี ษะสาหรับซก
ื่ หนึง่ ของผ ้าโพกศรี ษะของชาวซก
ิ ข์ซงึ่ เกีย
“Dastar"เป็ นอีกชอ
่ วข ้องกับ" พรของคุรุ
"
ื้ ผ ้าทีส
คาเหล่านีห
้ มายถึงเสอ
่ วมใสโ่ ดยทัง้ ชายและหญิงเพือ
่ ปกปิ ดผมทีไ่ ม่ได ้ตัดขน
เป็ นผ ้าโพกศรี ษะทีป
่ ระกอบด ้วยผ ้าผืนยาวคล ้ายผ ้าพันคอสวมรอบศรี ษะ
แม ้ว่าการไว ้ผมทีไ่ ม่ได ้ปิ ดจะได ้รับคาสงั่ จาก คุรุ Gobind Singh
ื่
ให ้เป็ นหนึง่ ในห ้าของ K หรือห ้าบทความเกีย
่ วกับความเชอ
ิ ข์มายาวนานตัง้ แต่เริม
ิ ข์ในปี 1469
แต่ก็มค
ี วามเกีย
่ วข ้องกับศาสนาซก
่ ต ้นซก
ิ ข์เป็ นศาสนาเดียวในโลกที่ ทุกคนต ้องสวมผ ้าโพกหัว
ศาสนาซก
ื้ กังหันในประเทศตะวันตกเป็ นชาวซก
ิ ข์
ผู ้คนสว่ นใหญ่ทส
ี่ วมเสอ
โดยธรรมประเพรณี ผ ้าโพกศรี ษะแสดงถึงความมีหน ้ามีตา
ั ้ สูงเท่านัน
และเป็ นสงิ่ ของทีส
่ งวนไว ้สาหรับคนชน
้ ในสมัยก่อนในอินเดีย
ผู ้ชายทีม
่ ฐ
ี านะสูงในสงั คมเท่านัน
้ ทีจ
่ ะสวมผ ้าโพกศรี ษะ ในชว่ งทีโ่ มกุลครองอินเดีย
ชาวมุสลิมเท่านัน
้ ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้สวมผ ้าโพกศรี ษะ
่ ส
ผู ้ทีไ่ ม่ใชม
ุ ลิมทุกคนถูกห ้ามไม่ให ้สวมผ ้าโพกศรี ษะโดยเด็ดขาด
คุรโุ กบินด์ ซงิ ห์ ในการต่อต ้านกฎของพวกโมกุลดังกล่าว
ิ ข์ทก
เขาขอให ้ชาวซก
ุ คนสวมผ ้าโพกศรี ษะ นีค
่ อ
ื การสวมใสเ่ พือ
่
ี ธรรมขัน
ตระหนักถึงมาตรฐานทางศล
้ สูงทีเ่ ขาสร ้างขึน
้ สาหรับผู ้ติดตาม Khalsa
ของเขา เขาต ้องการให ้ Khalsa ของเขาแตกต่างออกไปและมุง่ มั่นทีจ
่ ะ
"โดดเด่นจากทีอ
่ น
ื่ ๆ ของโลก"
้
ิ ข์
และเดินตามเสนทางที
ไ่ ม่เหมือนใครซงึ่ ได ้กาหนดไว ้โดย คุรข
ุ องศาสนาซก
ิ ข์ทโี่ พกศรี ษะจึงดูโดดเด่นจากฝูงชนเสมอเนือ
ด ้วยเหตุนช
ี้ าวซก
่ งจาก
คุรต
ุ งั ้ ใจให ้ 'ทหารนักบุญ' เป็ นทีร่ ู ้จักได ้ง่าย
ิ ข์สวมผ ้าโพกศรี ษะ
เมือ
่ ชายหรือหญิงชาวซก
ผ ้าโพกศรี ษะจะไม่เป็ นเพียงแถบผ ้าเพราะมันจะกลาย
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เพราะสงิ่ นีจ
้ ะเป็ นสว่ นสาคัญของเครือ
่ งแต่งกาย
่ อานาจอธิปไตย
เหตุผลในการสวมผ ้าโพกศรี ษะอาจมีได ้หลายประการ เชน
การอุทศ
ิ ตน การเคารพตนเอง ความกล ้าหาญ ความกตัญํู ฯลฯ
ิ ข์สวมผ ้าโพกศรี ษะสว่ นใหญ่ นั่นก็เพือ
แต่เหตุผลทีช
่ าวซก
่ แสดงความรัก
ื่ ฟั งและเคารพผู ้ก่อตัง้ Khalsa
การเชอ
ผ ้าโพกศรี ษะเป็ นของขวัญทีค
่ รุ ใุ ห ้เรา เป็ นวิธท
ี เี่ ราสวมมงกุฎตัวเองในฐานะ
ิ ข์ (Singhs) และ คาอูรส(์ Kaurs)
ทีเ่ ป็ นชาวซก
ผู ้นั่งบนบัลลังก์แห่งความมุง่ มั่นต่อจิตสานึกทีส
่ งู สง่ ของเราเอง
ไม่วา่ จะเป็ นผู ้ชายและผู ้หญิง อัตลักษณ์ทฉ
ี่ ายแววนีอ
้ น
ั บ่งบอกถึง
เกียรติความสง่างาม และความเป็ นเอกลักษณ์
ั ญาณให ้คนอืน
ิ้ สุดและอุทศ
เป็ นสญ
่ รู ้ว่าเราอยูใ่ นภาพลักณ์ของความทีไ่ ม่มท
ี ส
ี่ น
ิ ตนเ
้ กสงิ่ ผ ้าโพกศรี ษะไม่ได ้แสดงถึงสงิ่ ใดนอกจากความมุง่ มั่นทีส
พือ
่ รับใชทุ
่ มบูรณ์
เมือ
่ คุณเลือกทีจ
่ ะโดดเด่นด ้วยการผูกผ ้าโพกศรี ษะ
คุณจะยืนหยัดอย่างไม่เกรงกลัวใคร
ในฐานะบุคคลคนคนหนึง่ ทีย
่ น
ื อยูท
่ า่ มกลางผู ้คนกว่าหกพันล ้านคน
เป็ นการกระทาทีโ่ ดดเด่นทีส
่ ด
ุ
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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 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
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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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ิ ข์
บทบาทของสตรีในศาสนาซก
ิ ข์ระบุวา่ ผู ้หญิงมีจต
่ เดียวกับผู ้ชายและมีสท
ิ ธิเท่
หลักการของศาสนาซก
ิ วิญญาณเชน
าเทียมกันในการปลูกฝั งจิตวิญญาณของตน
พวกเขาสามารถเป็ นผู ้นาประชาคมทางศาสนามีสว่ นร่วมใน Akhand Path
(การอ่านพระคัมภีรบ
์ ริสท
ุ ธิอ
์ ย่างต่อเนือ
่ ง) แสดงคิรท
์ าน (Kirtan)
(ร ้องเพลงสวดในทีป
่ ระชุม) ทางานเป็ นกรานทิด (Granthis) (นักบวช)
พวกเธอสามารถเข ้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมสงั คมและทางโลกทัง้ หมด
ิ ข์เป็ นศาสนาใหญ่ แห่งแรกของโลกทีใ่ ห ้ความเท่าเทียมกับผู ้หญิง
ศาสนาซก
ื ทอดตาแหน่งต่อมาก็ใ
คุรน
ุ านักสงั่ สอนเรือ
่ งความเท่าเทียมกันทางเพศและคุรท
ุ ส
ี่ บ
ห ้การสนับสนุนให ้ผู ้หญิงมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ นกิจกรรมทัง้ หมดของการนมัสการแ
ิ ข์
ละการปฏิบต
ั ข
ิ องซก
ิ บอกว่า “สตรีและบุรษ
คุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
ุ พระเจ ้าได ้สร ้างพวกเขาทุกคน
ั ดิส
ิ ธิ”์
นีเ่ ป็ นงานของพระเจ ้า นานัคได ้กล่าวว่า ทุกสงิ่ สร ้างเป็ นสงิ่ ทีด
่ ี ศก
์ ท
SGGSหน ้า 304
ิ ข์ได ้บันทึกบทบาทของสตรี
ประวัตศ
ิ าสตร์ของศาสนาซก
ี สละ
ทีแ
่ สดงว่าพวกเขามีความเท่าเทียมในบริการ ความทุม
่ เท ความเสย
่ เดียวกับผู ้ชาย
และความกล ้าหาญเชน
ั ดิศ
มีตวั อย่างมากมายของสตรีทม
ี่ ศ
ี ก
์ รีในคุณธรรม การบริการ
ี สละตนเองทีบ
ิ ข์
และการเสย
่ น
ั ทึกไว ้ในธรรมประเพณีของชาวซก
ิ ข์ ผู ้ชายและผู ้หญิงเป็ นสองด ้านของเหรียญเดียวกัน
ตามหลักศาสนาซก
ั พันธ์และการพึง่ พาซงึ่ กันและกันผู ้ชายจะเกิดจากผู ้หญิงและผู ้หญิ
ในระบบความสม
ิ ข์ผู ้ชายไม่สามารถรู ้สก
ึ มั่นคงและ
งเกิดจากเมล็ดพันธุข
์ องผู ้ชายตามหลักศาสนาซก
สมบูรณ์ในชวี ต
ิ ได ้หากไม่มผ
ี ู ้หญิงคนหนึง่ และความสาเร็จของผู ้ชายนัน
้ เกีย
่ วข ้องกับ
ความรักและการสนับสนุนของผู ้หญิงทีแ
่ บ่งปั นชวี ต
ิ ของเธอกับเขาและในทางกลับกั
น
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คุรน
ุ าน ักกล่าวว่า:
"[มัน] เป็ นผู ้หญิงทีท
่ าให ้เผ่าพันธุด
์ าเนินต่อไป" และเราไม่ควร
"ถือว่าผู ้หญิงถูกสาปแชง่ และถูกประณาม [เมือ
่ ]
ผู ้นาและกษั ตริยโ์ ดยกาเนิดจากผู ้หญิง" SGGS หน ้า 473
ความรอด:
จุดสาคัญทีต
่ ้องมองดูคอ
ื ไม่วา่ ศาสนาหนึง่ ใดทีพ
่ จ
ิ ารณาว่าสตรีนัน
้ สามารถรับความร
อด การตระหนักเปิ ดเผยถึงพระเจ ้า หรือ อาณาจักรของจิตวิญญาณทีส
่ งู สุด
ิ กล่าวว่า:
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
ั ว์พระเจ ้าทรงดารงอยูแ
“ ในทุกสรรพสต
่ ละแผ่ขยายเข ้าไปในทัง้ ชายและหญิง”
ิ , หน ้า 605)
(คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
ิ ทีบ
จากข ้อความข ้างต ้นของคุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
่ อกว่า
ความสว่างของพระเจ ้าอยูใ่ นเพศทัง้ สองเพศ
ื่ ฟั งคุรุ
ทัง้ ชายและหญิงจึงสามารถบรรลุความรอดได ้อย่างเท่าเทียมกันโดยการเชอ
ในหลายศาสนาผู ้หญิงถือเป็ นอุปสรรคต่อจิตวิญญาณของผู ้ชาย
ิ ข์ คุรป
แต่ไม่ใชใ่ นศาสนาซก
ุ ฏิเสธความคิดนี้ ใน
ิ ข์" อลิซ บซาร์เค กล่าวว่า
"ความคิดปั จจุบน
ั เกีย
่ วกับศาสนาซก

“ คุรค
ุ นแรกกาหนดให ้ผู ้หญิงเท่าเทียมกับผู ้ชาย…
ผู ้หญิงไม่ได ้เป็ นอุปสรรคต่อผู ้ชาย
้
แต่เป็ นหุ ้นสว่ นในการรับใชพระเจ
้าและแสวงหาความรอด”
การแต่งงาน:
คุรน
ุ านักแนะนา grhastha - ชวี ต
ิ คนทีม
่ เี หย ้ามีเรือน
แทนทีจ
่ ะเป็ นพรหมจรรย์และการสละโสด
ื่
สามีและภรรยาเป็ นหุ ้นสว่ นทีเ่ ท่าเทียมกันและได ้ผูกพันไว ้ด ้วยกันทัง้ คูด
่ ้วยความซอ
ั ย์ตอ
ั ดิส
ิ ธิบ
สต
่ กัน ในโองการศก
์ ท
์ อกว่า
ื่ ชม
ความสุขในบ ้านถูกนาเสนอเป็ นดังอุดมคติทน
ี่ ่าชน
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สถานะทีเ่ ท่าเทียมก ัน:
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่ามีสถานะทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
คุรไ
ุ ม่ได ้แยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศในเรือ
่ งของการเริม
่ ต ้นการสงั่ สอนหรือก
ั ดิส
ิ ธิ)์ และ Pangat
ารมีสว่ นร่วมในกิจกรรม Sangat (การสามัคคีธรรมอันศก
์ ท
(การรับประทานอาหารร่วมกัน) ตามที่ Sarup Das Bhalla, MahimaPrakash,
Guru Amar Dasdisf ได ้กล่าวถึงการใชผ้ ้าคลุมหน ้าของผู ้หญิง
เขามอบหมายให ้สตรีดแ
ู ลชุมชนบางชุมชนและเทศนาต่อต ้านธรรมเนียมปฏิบัตข
ิ อง
ิ ข์บน
ื่ ของผู ้หญิงหลายคนเชน
่ Mata GujriMai Bhago,
sati ประวัตศ
ิ าสตร์ซก
ั ทึกชอ
Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani SadaKaur และ Maharani JindKaur
ซงึ่ มีบทบาทสาคัญในเหตุการณ์ในชว่ งเวลานัน
้
ึ ษา:
การศก
ึ ษาถือว่ามีความสาคัญมากในศาสนาซก
ิ ข์
การศก
่ วามสาเร็จของทุกคน
เป็ นกุญแจสูค
มันเป็ นกระบวนการของการพัฒนาสว่ นบุคคลและเป็ นเหตุผลว่าทาไมคุรท
ุ ี่ 3
จึงตัง้ โรงเรียนขึน
้ มากมาย
ิ กล่าวว่า:
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
“ ความรูแ
้ ละการไตร่ตรองจากพระเจ้าทงหมดได้
ั้
มาจากคุร”ุ
SGGS, หน้า 831
ึ ษาสาหรับทุกคนเป็ นสงิ่ สาคัญและทุกคนต ้องทางานให ้ดีทส
การศก
ี่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะทาได ้
ั นารีชาวซก
ิ ข์ห ้าสบ
ิ สองคนทีค
มิชชน
่ รุ ค
ุ นที่ 3 สง่ ออกไปเป็ นผู ้หญิง
ิ ข์' ดรโมฮน
ิ เดอร์คาเออร์กล
ใน 'บทบาทและสถานะของสตรีซก
ิ ล์เขียนว่า .
ื่ มั่นว่าไม่มค
“ คุรอ
ุ ามาร์ดาสเชอ
ี าสอนใดหยั่งรากได ้จนกว่าผู ้หญิงจะยอมรับ
ื้ ผ้า:
ข้อจาก ัดเกีย
่ วก ับเสอ
นอกเหนือจากการกาหนดให ้ผู ้หญิงไม่สวมผ ้าคลุมหน ้าแล ้ว
ิ ข์ยังให ้คาแถลงทีเ่ รียบง่าย แต่สาคัญมากเกีย
ศาสนาซก
่ วกับการแต่งกาย
ิ ข์ทงั ้ หมดโดยไม่คานึงถึงเพศ
สงิ่ นีใ้ ชกั้ บชาวซก
ิ กล่าวว่า
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
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ื้ ผ ้าทีร่ า่ งกายอึดอัดและจิตใจเต็มไปด ้วยความคิดชวั่ ร ้าย
“ หลีกเลีย
่ งการสวมเสอ
”
SGGS, หน ้า 16
การป้องก ันตนเองโดยผูห
้ ญิง:
ิ ข์จะปกป้ องตัวเองด ้วย Kirpan (ดาบ) และอาวุธอืน
คาดว่าผู ้หญิงซก
่ ๆ
สงิ่ นีเ้ ป็ นเอกลักษณ์สาหรับผู ้หญิงเพราะเป็ นครัง้ แรกในประวัตศ
ิ าสตร์ทผ
ี่ ู ้หญิงถูกคา
ดหวังให ้ปกป้ องตัวเอง
พวกเขาไม่คาดว่าจะต ้องพึง่ พาผู ้ชายในการปกป้ องร่างกายของตนเอง
คาอ ้างอิงจาก SGGS:
"ในโลกและบนท ้องฟ้ า ฉั นไม่เห็นว่ามีสงิ่ ใดเป็ นทีส
่ องรองจากกัน
่ งมาเหนือผู ้หญิงและผู ้ชายทุกคน" Sggs หน ้า 223
แสงสว่างของพระองค์สอ
จากผู ้หญิงผู ้ชายเกิดมา ภายในผู ้หญิงผู ้ชายได ้ก่อกาเนิด;
สาหรับผู ้หญิงเขาหมัน
้ หมายและแต่งงานกับเธอ ผู ้หญิงกลายเป็ นเพือ
่ นของเขา
คนรุน
่ หลังตามมาผ่านผู ้หญิง เมือ
่ ผู ้หญิงของเขาตายเขาก็ไปหาผู ้หญิงคนอืน
่
กับผู ้หญิงเขาผูกพัน แล ้วทาไมจึงว่าเธอไม่ดเี ล่า กษั ตริยถ
์ อ
ื กาเนิดจากเธอ
จากผู ้หญิง ผู ้หญิงเกิดมาถ ้าไม่มผ
ี ู ้หญิงก็จะไม่มใี ครเลย คุรน
ุ านัก SGGS หน ้า 473
ิ สอด: "ข ้าแต่พระเจ ้า
ในเรือ
่ งสน
ิ สอดแก่ข ้า" Shri
ขอให ้พระนามของพระองค์เป็ นดังของขวัญแต่งงานและสน
Guru Ram Das ji, หน ้า 78, บรรทัดที่ 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
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman,
woman is born of man's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.

the
and
and
and

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,
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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
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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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ิ สอนเรือ
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
่ งความอ่อนน้อมถ่อมตน
ิ ข์
ความอ่อนน ้อมถ่อมตนเป็ นสงิ่ สาคัญของศาสนาซก
ิ ข์ต ้องโค ้งคานับด ้วยความนอบน ้อมต่อหน ้าพระเจ ้าเสมอ
ชาวซก
ความอ่อนน ้อมถ่อมตนหรือ "นิมราตา"
ิ
ในภาษาปั ญจาบเป็ นคาทีเ่ กีย
่ วข ้องกันอย่างใกล ้ชด
นิมราตาเป็ นคุณธรรมทีไ่ ด ้รับการสง่ เสริมอย่างจริงจังใน Gurbani
คาแปลของคาภาษาปั ญจาบนีค
้ อ
ื
"ความอ่อนน้อมถ่อมตน" "ความเมตตากรุณา" หรือ "ความอ่อนน้อมถ่อมตน"
นีเ่ ป็ นคุณสมบัตท
ิ ส
ี่ าคัญสาหรับมนุษย์ทก
ุ คนในการเลีย
้ งดูและเป็ นสว่ นสาคัญของความนึ
ิ ข์ตลอดเวลา คุณสมบัตอ
ี่ ระการในคลังแสงของซก
ิ ข์ ได ้แก่ :
กคิดของชาวซก
ิ ก
ี สป
ความจริง (Sat)
ความพึงพอใจ (Santokh)
เวทนา (Daya) และ
ความรัก (Pyar)
ิ ข์และเป็ นหน ้าทีข
คุณสมบัตท
ิ งั ้ ห ้านีม
้ ค
ี วามสาคัญต่อชาวซก
่ องพวกเขาในการนั่งสมาธิแล
ะท่อง Gurbani
เพือ
่ ปลูกฝั งคุณธรรมเหล่านีแ
้ ละทาให ้มาเป็ นสว่ นหนึง่ ของบุคลิกภาพของพวกเขา
สงิ่ ที่ Gurbani บอกเรา:
ั ชาตญาณ
“ ผลของความอ่อนน ้อมถ่อมตน คือความสงบและความสุขโดยสญ
ด ้วยความอ่อนน ้อมถ่อมตนเราควรใคร่ครวญถึงพระเจ ้า อันเป็ นสมบัตแ
ิ ห่งความเป็ นเลิศ
ผู ้ทีไ่ ด ้รับพระพรด ้วยพระเมตตาจะอยูใ่ นความถ่อมตัว
ิ ข์:
คุรน
ุ านัก คุรค
ุ นแรกของศาสนาซก
ื่ ด ้วยความรักและความถ่อมใจในจิตใจของคุณ จะชาระตัวเองด ้วยนาม
"การฟั งและเชอ
ั ดิส
ิ ธิท
(Naam) ทีส
่ ถานทีศ
่ ก
์ ท
์ อ
ี่ ยูล
่ ก
ึ เข ้าไปข ้างใน" - SGGS หน ้า 4
"ทาความสบายใจเป็ นต่างหู ความถ่อมตัวเป็ นชามขอทาน
และทาสมาธิให ้ขีเ้ ถ ้าทีค
่ ณ
ุ ใชกั้ บร่างกายของคุณ" - SGGS หน ้า 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
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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.
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