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อานันด ์ซาฮบิ 
อานันด ์ซาฮบิ: บาน ีนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของนติเนม (ภาวนา) 
ซึง่ชาวซกิขอ์า่นในตอนเชา้บานนีีเ้ขยีนโดย ครุอุามาร ์ดาสจ ี
ครุคุนทีส่ามของชาวซกิขแ์ละเป็นสว่นหนึง่บาน ี5 อนั ทีช่าวซกิขท์อ่งทกุวนั 
บานนีีป้รากฏในหนา้ 917 ถงึ 922 ของครุแุกรนธซ์าฮบิ พระคมัภรีข์องซกิข ์
วา่กนัวา่ผูท้ีท่อ่ง บานทีีศ่กัดิส์ทิธิ ์นีท้กุวนัดว้ยความทุม่เทเอาใจใส ่และเขา้ใจ 
จะบรรลอุานันท ์(ความสขุสมบรูณห์รอืความสขุส าราญ) ในชวีติ 
 
อานันทซ์าฮบิยังไดน้ าไปสวดมนตใ์นพธิทีางศาสนาของชาวซกิขโ์ดยไมค่ านงึถงึลั
กษณะของเหตกุารณไ์มว่า่จะเป็นการแตง่งานหรอืการตาย 
ในองคป์ระกอบทีส่วยงามและดว้ยพระคณุของ พระคณุ อามาร ์
ดาซจจีติใจและจติวญิญาณของชาวซกิขท์ีแ่ทจ้รงิยังคงแน่วแน่และมุง่เนน้เป้าหมา
ยในทกุสถานการณข์องชวีติในจติใจทีต่ืน่ขึน้และมนึเมากบัน ้าทพิยข์องนาอาม 
คนมักจะปรับตัวไปตามพระประสงคอ์นัหอมหวนของพระเจา้ในทกุดา้นของชวีติดว้ย
ความเจ็บปวดและความสขุ 
เขาเป็นจติใจทีส่วา่งไสวตลอดเวลาดว้ยจติส านกึของครุ ุ
และอยูใ่นความมนึเมาตลอดกาลของ นาอาม และ อมัรติบาน ีโดยไมต่ัง้ค าถามตอ่ 
ฮคุาม ของผูท้รงอ านาจ ดคูห(์ความเจ็บปวด) และ สคุห ์(ความยนิด)ี 
ทัง้หมดปรากฏเป็นหนึง่เดยีวตอ่ซกิขข์องครุผุูอ้ทุศิตน 
 

อานันท:์ ความสขุ พรและความรัก 
อานันด ์ความสขุ 
และความแหง่แซทกรูอูนัเป็นทีรั่กเป็นปรากฏการณท์ีแ่ปลกประหลาดและลกึลับ 
นีค่อื อานันดท์ีม่คีวามสขุสงูสดุซึง่ไหลออกมาจากปากของ สร ีครูอุามาร ์ดาสจ ิ
ความรักของครุกุบั แซทครู ู
ผูเ้ป็นทีรั่กของพระองคซ์ ึง่เป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัอานันด ์ซาฮบิ 
พร่ังพรอูอกมาราวกบัสายฝนโปรยปรายทา่มกลางความรอ้นทีร่นุแรงของดวงอาทติ
ยก์ลางฤดรูอ้น 
แทจ้รงินีเ่ป็นพรนรัินดรใ์นรปูแบบของพระอานนทซ์าฮบิอนัศกัดิส์ทิธิส์ าหรับมวลมนุ
ษยชาตติลอดกาล 
บานนีีโ้อบลอ้มอยา่งสมบรูณก์ลนืกนิครอบง าและจับใจในลักษณะและผลกระทบขอ
งมัน สตสิมัปชญัญะอนับรสิทุธิข์องครู ุเขา้ครอบง าโดยสิน้เชงิ 
มันโอบลอ้มและจับทกุแงม่มุและความรูส้กึของคนรักทีแ่ทจ้รงิและเปิดประตรูะบาย
ของความรักอนับรสิทุธิ ์(ปารัม) ส าหรับพระองคแ์ละการสรา้งของพระองค ์
ยังคงจมอยูใ่นมหาสมทุรแหง่ความสขุนี้ 
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เมือ่ไดล้ิม้รส น ้าทพิยแ์หง่ความสขุของพระเจา้แลว้ ในการพบกบัแซทครู ุ
ผูเ้ป็นทีรั่กและไดล้ิม้รสนาอามรัส โดยพระพรแหง่แซทครู ุแลว้ไมม่กี็จะพบวา่ 
ความสขุและความพอใจทางโลกใดๆ 
ก็ไมอ่าจจะเทยีบไดก้บัเศษเสีย้วของความสขุนีแ้ละไมม่คีวามเศรา้โศกและความทุ
กขท์างโลกใดจะท าใหค้วามสขุไมส่มดลุและสัน่คลอนความสขุนีไ้ดเ้พราะครัง้หนึง่ 
จมอยูใ่นความสขุนี ้
ส ิง่หนึง่ทีอ่ยูเ่หนอืมติทิีน่่าพงึพอใจและไมพ่งึปรารถนาทัง้หมดของประสบการณก์าร
ใชช้วีติ 
 
ศรคีรูอุามารด์าสจ ิ
ไดแ้สดงออกมาอยา่งน่าประหลาดใจอยา่งทีส่ดุถงึความสขุแหง่องคส์งูสดุทีไ่ดป้ระ
สบ มคีวามสขุและเขา้ไปรว่ม การพบและประชมุรว่มกบั ครูทุีแ่ทจ้รงิอนัศกัดิส์ทิธิ ์
 
ในชัว่โมงแหง่ความสขุสงูสดุนี ้นักดนตรสีวรรค ์
นางไมแ้ละนางฟ้าทกุคนตา่งรบีเขา้รว่มและรอ้งเพลงสรรเสรญิพระบารมขีองพระเจ ้
าและ แซทครู ุนักรอ้งแหง่สวรรค ์และ ราอกัส ์(Raags) 
ทัง้หมดไดเ้ขา้รว่มในซมิโฟนแีหง่ความปีตยินิดแีละจับภาพความปลาบปลืม้ใจอยา่ง
ตอ่เนือ่งนี ้
 
ความสขุทางโลกทัง้หมดทีด่เูหมอืนจะหายไปและมลายไปเมือ่ถงึเวลาแหง่ความตา
ย 
ความสขุและความเพลดิเพลนิทัง้สิน้จะหายวบัไปของโลกทันทจีบลงดว้ยการตายข
องรา่งกาย แต ่อานันด/์ความสขุทีแ่ทจ้รงินัน้ ทีไ่ดรั้บพรจากแซทครูุ 
จะอยูร่อดตอ่ไปแมก้ระทั่งความตาย มันคอื “ซะดวีสีกุห”์ ('SadeeviSukh'), 
ความสขุตลอดกาล, ไมม่ทีีส่ ิน้สดุและสภาวะสวรรคส์งูสดุ, 
ความรักทีแ่ทจ้รงิส าหรับนรัินดร; ไมม่วีันเปลีย่นแปลง; อยูท่ีน่ั่นเสมอ 
 
 
เมือ่รวมอยูใ่นอานันดน์ี ้ส ิง่หนึง่ทีอ่ยูเ่หนอืความเป็นคูทั่ง้หมด 
อานันดน์ีแ้ตกตา่งจากความสขุทางโลกหรอืความยนิด ี
นอกจากนีย้ังไมข่ึน้อยูก่บัวตัถทุางโลก อานันด ์นีเ้กีย่วขอ้งกบั ความสขุอของอาตัม 
(วญิญาณพลังงานปฐมภมู)ิ มันไมไ่ดล้ดลงในความทกุขย์าก 
เป็นไปตลอดกาลในทกุชวีติ 
อานันดน์ีก้า้วขา้มความสขุและความเจ็บปวดความสขุและความเศรา้โศก 
เมือ่รวมอยูใ่นอานันดน์ีค้นหนึง่ถกูหลอมรวมในพระเจา้และเขารูส้กึเห็นและสมัผัสได ้
เฉพาะการประทับอยูน่รัินดรข์องพระเจา้ทกุชว่งเวลาของชวีติบนโลกของเขา 
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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. 
 

https://www.sikhiwiki.org/index.php/Amrit
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikhiwiki.org/
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อานันด์ ซาฮบิ 
Anand Sahib 

 

 

ਰਾਭਕਲੀ ਭਸਲਾ ੩ ਅਨੰਦ ੁ

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

ราอกั ราอมัคาลี คูรุท่ีสามอนนัด~์บทเพลงแห่งความสุข: 
 

ੴ ਤਿਗੁਰ ਰਾਤਦ ॥ 

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

พระเจา้นิรันดห์น่ึงเดียว ประจกัษซ่ึ์งพระพรแห่งคุรุท่ีแทจ้ริง 

 

ਅਨੰਦੁ ਬਇਆ ਭਰੀ ਭਾ ਤਿਗਰੁੂ 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. 

โอม้ารดา สถานะแห่งความสุขไดท่้วมทน้มายงัขา้ฯ 

  

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.  
เมือ่ไดพ้บกบัครุทุีแ่ทจ้รงิฉันอยูใ่นสภาพของความสงบและความสขุมุราวกบัวา่ทว่งท านองแหง่

ความสขุทีก่ าลังสัน่สะเทอืนในใจของฉัน 
 

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.  
ดเูหมอืนวา่มาตรการทางดนตรทีีเ่หมอืนอญัมณีพรอ้มกบัมเหสทีีเ่หมอืนนางฟ้าของพวกเขาไดม้

ารอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ 
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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. 
ใหเ้รารอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้พรอ้มกบัผูท้ีน่ าพระเจา้มาสถตใินจติใจของพวกเขาและมคีวาม

ยนิดอียา่งเต็มที ่
 

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||  

นานัคพดูวา่ฉันมคีวามสขุเพราะฉันไดพ้บกบัครุทุีแ่ทจ้รงิ || 1 || 
 

 ਭਨ ਭਤਰਆ ਿੂ ਦਾ ਰਸੁ ਸਤਰ ਨਾਲ ॥ 

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

โอจ้ติใจของฉันยังคงสนทิกบัพระเจา้เสมอ 
 

ਸਤਰ ਨਾਤਲ ਰਸੁ ਿੂ ਭੰਨ 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.  

จติใจของฉันยังคงจดจอ่อยูก่บัพระเจา้ พระองคจ์ะก าจัดความทกุขท์ัง้หมด 
 

ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਸੁ ਕਰ ਿਰਾ ਕਾਰਜ ਤਬ ਵਾਰਣਾ ॥ 

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

พระองคจ์ะชว่ยคณุเสมอและจะท างานทัง้หมดใหส้ าเร็จ 
 

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?  
เหตใุดคณุจงึละทิง้ครุทุา่นนัน้ไปจากความคดิของคณุ ผูซ้ ึง่สามารถท าทกุสิง่ได?้ 
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ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਭੰਨ 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||  
นานัคพดูวา่  :โอจ้ติใจของฉันยังคงจดจอ่อยูก่บัพระเจา้เสมอ || 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? 
โอพระเจา้นรัินดร ์อะไรอยูท่ีต่รงนัน้ นีไ่มใ่ชบ่า้นสวรรคข์องคณุหรอื 

 

ਘਤਰ ਿ ਿਰ ਬੁ ਤਕਛੁ ਸ ਤਜ ੁ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.  
ทกุอยา่งอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของพระองค ์แตม่เีพยีงคนนีเ้ทา่นัน้ทีพ่ระองคท์รงมอบให ้

 

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. 
จากนัน้เขามักจะรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระองค ์และจดจ าพระนามของพระองค ์

 

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. 

ทว่งท านองอนัศกัดิส์ทิธิข์อง ชาบดั )Shabad(  
สัน่สะเทอืนในจติใจทีอ่าศยัของนาอาม)Naam( 

 

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| 

นานัคพดูวา่ โอ ครุทุีแ่ทจ้รงิ จะมอีะไรทีค่ณุไมม่เีลา่ || 3 | 
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ਾਚਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥ 

saachaa naam mayraa aaDhaaro. 
The eternal Naam is my only support. 
นาอามนรัินดเ์ป็นทีพ่ึง่พงิของขา้ฯ เทา่นัน้ 

 

ਾ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.  

ชือ่ทีแ่ทจ้รงิคอืการทีพั่กพงิเดยีวของฉันทีข่จัดความโลภทัง้หมดของฉัน 
 

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. 
น าความสงบและความรม่เย็นมาใหน้าอามปรากฏในใจของฉันชัว่นรัินดรแ์ละมันไดต้อบสนองคว

ามปรารถนาทัง้หมดของฉัน 
 

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 
ฉันอทุศิตนตลอดกาลเพือ่ครุผุูม้สีงา่ราศแีละความยิง่ใหญเ่ชน่นี้ 

 

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. 

พดูวา่: ฟัง โอเหลา่วสิทุธชิน มาประทับในจติใจของทา่นซึง่ความรักของวาจาของครุ ุ
 

ਾਚਾ ਨਾਭੁ ਭਰਾ ਆਧਾਰ ॥੪॥ 

saachaa naam mayraa aaDhaaro. ||4|| 
The Eternal Naam is the support of my life. ||4|| 
นาอามนรัินดรค์อืทีพั่กพงิแหง่ชวีติแหง่ขา้ฯ || 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. 

หวัใจทีม่คีวามสขุนัน้รูส้กึราวกบัวา่เสยีงแรกทัง้หา้สัน่อยูใ่นนัน้ 
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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.  
โอพระเจา้ผูม้ใีจเป็นสขุซึง่พระองคไ์ดป้ลกูฝังพลังของพระองค ์

รูส้กึถงึดนตรอีนัศกัดิส์ทิธิท์ีก่ าลังเลน่อยา่งตอ่เนือ่ง 
 

ੰਚ ਦੂਿ ਿੁਧੁ ਵਤ ਕੀਿ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ 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. 
พระองคไ์ดค้วบคมุปีศาจทัง้หา้ของบคุคลนัน้ )ตณัหา ความโกรธ ความโลภ 

ความยดึตดิและอตัตา  (และขจัดความกลัวตายของเขา  
 

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. 
มเีพยีงคนเหลา่นัน้เทา่นัน้ทีใ่หค้วามส าคญักบัพระนามของพระเจา้ซึง่ชะตากรรมของคณุ 

คณุไดใ้หพ้รของ นาอามตัง้แตแ่รกเริม่ 
 

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|| 
นานัครกลา่ววา่ความสงบในจติใจนัน้มชียั 

ราวกบัวา่มกีารเลน่ทว่งท านองของดนตรศีักดิส์ทิธิอ์ยา่งตอ่เนือ่ง || 5 || 
 

ਾਚੀ ਤਲਵ ਤਫਨੁ ਦਸ ਤਨਭਾਣੀ ॥ 

saachee livai bin dayh nimaanee. 
Without the true longing for God, this human body is completely helpless. 
หากปราศจากความปรารถนาทีแ่ทจ้รงิส าหรับพระเจา้ รา่งกายมนุษยน์ีก้็หมดหนทาง 
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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?  

หากปราศจากความปรารถนาทีแ่ทจ้รงิส าหรับพระเจา้ รา่งกายทีห่มดหนทางนีจ้ะท าอะไรได ้
 

ਿੁ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 เจา้นายแหง่จักรวาล ไมม่ใีครนอกจากคณุมอี านาจทกุอยา่ง 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.  
ยกเวน้รา่งกายนีจ้ะไมม่กีารสนับสนุนอืน่ ๆ 

สามารถตกแตง่ไดโ้ดยการปรับใหเ้ขา้กบัค าของครุเุทา่นัน้ 
 

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|| 
นานักพดูวา่หากปราศจากความรักตอ่พระเจา้รา่งกายทีไ่รห้นทางนีจ้ะท าอะไรได ้|| 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. 

ทกุคนพดูถงึความสขุ แตค่วามสขุเป็นทีรู่ก้นัผา่นทางครุเุทา่นัน้ 
 

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. 
เพือ่นรักของฉันเมือ่ครุแุสดงความสงา่งามเทา่นัน้ใคร ๆ ก็รูเ้รือ่งความสขุทีแ่ทจ้รงิจากครุุ 
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ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਕਲਤਵਖ ਕਟ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਾ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.  
ดว้ยพระคณุของพระองคค์รุทุ าลายบาปทัง้หมดของเขาและอวยพรเขาดว้ยน ้ามันรักษาภมูปัิญ

ญาทางวญิญาณ 
 

ਅੰਦਰਸੁ 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. 
ผูท้ีข่จัดความผกูพันตอ่สิง่ทางโลกจากภายในชวีติของพวกเขาไดรั้บการปรงุแตง่โดยพระเจา้ผูเ้

ป็นนรัินดร ์

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|| 
นานัคกลา่ววา่นีค่อืความสขุทีแ่ทจ้รงิและความสขุแบบนีส้ามารถรูไ้ดผ้า่นทางครุเุทา่นัน้ || 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. 
โอพระเจา้ของขา้ฯ มเีพยีงผูท้ีพ่ระองคม์อบใหเ้ทา่นัน้ทีจ่ะไดรั้บความสขุนี้ 

 

ਾ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 ่เขาไดรั้บของขวัญแหง่ความสขุนีเ้พยีงผูเ้ดยีว ซึง่พระองคไ์ดม้อบให ้
มฉิะนัน้สิง่มชีวีติทีห่มดหนทางจะท าอะไรได?้ 

 

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 

มบีางคนทีห่ลงระเรงิไปกบัความสงสยัหลงไปทัง้สบิทศิ 
แตย่ังมอีกีบางคนทีพ่ระองคท์รงประดบัประดาชวีติดว้ยการผกูตดิไวก้บันาอาม 
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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.  
โดยพระคณุของครุ ุ

จติใจของคนเหลา่นัน้จะไมม่ทีีต่ซิ ึง่ความประสงคข์องพระองคจ์ะเป็นทีพ่อใจ 
 

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. 

นานัคพดูวา่  :โอพระเจา้ 
เขาเพยีงคนเดยีวทีไ่ดรั้บของขวัญแหง่ความสขุนีแ้กผู่ท้ีพ่ระองคม์อบให ้

 

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. 
มาเถดิบรรดา นักวสิทุธวิงศท์ีรั่กใหเ้ราไตรต่รองถงึคณุธรรมของพระเจา้สดุจะพรรณนา 

 

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. 
ใหเ้ราพดูคยุเกีย่วกบัพระเจา้ทีไ่มอ่าจพรรณนาไดนั้น้ 

และคดิเกีย่วกบัวธิทีีพ่ระองคส์ามารถรับรูไ้ด ้
 

ਿਨੁ ਭਨੁ ਧਨੁ ਬੁ ਉਤ ਗੁਰ ਕਉ ਸੁਕਤਭ ਭੰਤਨ ਾ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. 
พระเจา้สามารถเป็นทีรั่บรูไ้ดโ้ดยการยอมจ านนรา่งกาย จติใจ 

ความมั่งคัง่และทกุสิง่ตอ่ครุแุละโดยการเชือ่ฟังค าสัง่ของพระองค ์
 

ਸੁਕਭੁ ਭੰਤਨਸੁ 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  
บรรดาผูเ้ป็นนักวสิทุธวิงศเ์ชือ่ฟังพระบญัชาของครุแุละรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ 
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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|| 
นานัคพดูวา่ฟัง โอ วสิทุธวิงศ ์ไตรต่รองถงึคณุธรรมของพระเจา้ทีไ่มอ่าจพรรณนาได ้|| 9 || 

 

 ਭਨ ਚੰਚਲਾ 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.  

โอจติใจทีไ่มม่ั่นคง ดว้ยความฉลาด ไมม่ใีครเคยรูจั้กพระเจา้ 
 

ਚਿੁਰਾਈ ਨ ਾਇਆ ਤਕਨੈ ਿੂ ੁਤਣ ਭੰਨ ਭਤਰਆ ॥ 

chaturaa-ee na paa-i-aa kinai too sun man mayri-aa. 
O‘ my mind, listen, nobody has ever realized God through cleverness 

โอจติใจของขา้ฯ โปรดฟัง ไมม่ใีครเคยรูถ้งึพระเจา้ผา่นความฉลาด 
 

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  

มายานีน่้าหลงใหลมาก ซึง่ท าใหท้กุคนตอ้งสงสยั 
 

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. 
มายาทีน่่าหลงใหลนีถ้กูสรา้งขึน้โดยพระเจา้องคเ์ดยีวกนัซึง่เป็นผูบ้รหิารยาลวงโลกนีใ้หก้บัมนุ

ษยผ์ูรู้ต้ายดว้ย 
 

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. 

ฉันอทุศิตัวใหก้บัพระเจา้ทีท่ าใหค้วามผกูพันกบัมายาแสนหวาน 
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ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਭਨ ਚੰਚਲ 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||  
นานักกลา่ววา่ โอจ้ติใจทีเ่มตตาของฉัน ไมม่ใีครรูจั้กพระเจา้ดว้ยความชาญฉลาด || 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.  
โอจ้ติใจทีรั่กขอใหร้ะลกึถงึพระเจา้ผูเ้ป็นนรัินดรเ์สมอดว้ยความรักและความทุม่เท 

 

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. 

ครอบครัวนีท้ีค่ณุเห็นจะไมไ่ปกบัคณุหลังความตาย 
 

ਾ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? 
ท าไมคณุถงึยดึตดิกบัสิง่ทีจ่ะไมไ่ปกบัคณุในทีส่ดุ? 

 

ਾ ਕੰਭੁ ਭੂਲ ਨ ਕੀਚ ਤਜਿੁ ਅੰਤਿ 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. 

อยา่ท าสิง่นัน้เลยซึง่สดุทา้ยแลว้คณุจะเสยีใจในทีส่ดุ 
 

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. 

ฟังค าสอนของครุทุีแ่ทจ้รงิซึง่จะคงอยูก่บัคณุตลอดไป 
 

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|| 
นานัคพดูวา่โอจ้ติใจทีรั่กของฉัน จงระลกึถงึพระเจา้นรัินดรด์ว้ยความรักเสมอ || 11 || 
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ਅਗਭ ਅਗਚਰਾ ਿਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਾਇਆ ॥ 

agam agocharaa tayraa ant na paa-i-aa. 
O‘ unfathomable and unperceivable God, nobody has ever found Your limit. 
โอพระเจา้ทีไ่มอ่าจหยั่งรูแ้ละไมอ่าจจะเขา้ใจไดไ้มม่ใีครเคยพบขดี จ ากดั ของพระองค ์

 

ਅੰਿ 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. ใช ่

ไมม่ใีครคน้พบขดีจ ากดัของพระองคแ์ละมเีพยีงพระองคเ์ทา่นัน้ทีรู่จั้กตวัพระองคท์า่นเอง 
 

ਜੀਅ ਜੰਿ 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? 

สิง่มชีวีติและสิง่สรา้งทัง้หมดคอืการเลน่ของคณุ ใครจะบรรยายคณุไดอ้ยา่งไร? 
 

ਆਖਤਸ ਿ ਵਖਤਸ ਬ ੁਿੂ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.  
พระองคค์อืผูท้ีส่รา้งโลกนีข้ ึน้มา เป็นพระองคท์า่นทีต่รัสผา่นสิง่มชีวีติทกุชนดิและดแูลพวกเขา 

 

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਿੂ ਦਾ ਅਗੰਭੁ ਸ ਿਰਾ ਅੰਿੁ 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||  
นานักพดูวา่โอพระเจา้ !พระองคท์า่นเป็นสิง่ทีเ่ขา้ใจยากเสมอและไมม่ใีครเคยพบขอ้ จ ากดั 

ของคณุธรรมของพระองค ์|| 12 || 
 

ੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਅੰਤਭਰਿੁ ਖਜਦ ੁ ਅੰਤਭਰਿੁ 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. 
ทตูสวรรคแ์ละครุคุน้หาน ้าทพิยท์ีอ่ยูร่อบตัว แตน่ ้าทพิยน์ีห้าไดจ้ากครุเุทา่นัน้ 
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ਾਇਆ ਅੰਤਭਰਿੁ 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. 
ผูท้ีค่รุไุดแ้สดงความเมตตาของเขาไดรั้บน ้าทพิยจ์ากนาอมัเพราะเขาไดอ้ญัเชญิพระเจา้ผูเ้ป็นนิ

รันดรไ์วใ้นจติใจของเขา 
 

ਜੀਅ ਜੰਿ 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.  
โอพระเจา้ สิง่มชีวีติทัง้หมดถกูสรา้งขึน้โดยพระองค ์

หลายคนทีเ่ห็นครุมุาหาพระองคเ์พือ่ขอพรจากพระองคท์า่น 
 

ਲਫੁ ਲਬੁ ਅਸੰਕਾਰੁ 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. 

ความโลภและความเห็นแกต่วัของพวกเขาถกูขจัดไปและครุทุีแ่ทจ้รงิดเูหมอืนจะเป็นทีพ่อใจ 
 

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਜ ਨ  ਆਤ ਿੁਠਾ ਤਿਤਨ ਅੰਤਭਰਿੁ 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|| 
นานักกลา่ววา่มเีพยีงผูเ้ดยีวทีพ่ระเจา้ทรงเมตตาเทา่นัน้ทีไ่ 

ดรั้บน ้าทพิยจ์ากนาอมัจากครุ ุ|| 13 || 
 

ਬਗਿਾ ਕੀ ਚਾਲ ਤਨਰਾਲੀ ॥ 

bhagtaa kee chaal niraalee. 
The lifestyle of the devotees is unique and distinct.  

วถิชีวีติของผูอ้ทุศิตนมเีอกลักษณ์และแตกตา่ง 
 

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. 
ใช ่วถิชีวีติของผูท้ีช่ ืน่ชอบมเีอกลักษณ์และแตกตา่งกนั พวกเขาเดนิตามเสน้ทางทีย่ากทีส่ดุ 

 



19 
 

ਲਫੁ ਲਬੁ ਅਸੰਕਾਰੁ ਿ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. 
พวกเขาละทิง้ความโลภ ความเห็นแกต่วัและความปรารถนาทางโลก 

พวกเขาไมไ่ดพ้ดูถงึตัวเองมากนัก 
 

ਖੰਤਨਅਸੁ 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). 
เสน้ทางทีเ่ดนิตามในชวีตินัน้คมยิง่กวา่ดาบสองคมและละเอยีดกวา่เสน้ผม 

)ยากล าบากและทา้ทาย(  
 

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 
โดยพระคณุของครุผุูท้ีส่ลัดความคดิของตนเองออกไป 

ความปรารถนาของพวกเขาทีม่ตีอ่มายาใหห้ายไปในการร าลกึถงึพระเจา้ 
 

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||  
นานักกลา่ววา่ ในเวลาทีผ่า่นไป วถิชีวีติของสาวกของพ 

ระเจา้ยังคงมเีอกลักษณ์และแตกตา่ง || 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 พระเจา้และเจา้นายของขา้ฯ ตามทีพ่ระองคต์อ้งการสิง่มชีวีติของพระองคด์ าเนนิการตามนัน้ 

ฉันไมรู่อ้ะไรเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุธรรมของพระองค ์
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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. 

บนเสน้ทางใดทีค่ณุวางเราเราด าเนนิการตามทีค่ณุตอ้งการ 
 

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 แกผู่ท้ีค่ณุเขา้ใกลน้าอาม พวกเขามักจะระลกึถงึพระองคด์ว้ยความรัก 

 

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.  
ผูท้ีค่ณุทอ่งค าสรรเสรญิของพระองคจ์ากพระเจา้ขอใหม้สีนัตสิขุผา่นครุใุนทีก่ลุม่ชนทีศ่กัดิส์ทิธิ ์

 

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|| 
นานัคกลา่ววา่โอพระเจา้นรัินดรต์ามทีพ่ระองคม์พีระประสงค ์

พระองคท์ าใหส้ ิง่มชีวีติด าเนนิไปตามนัน้ || 15 || 
 

ਸੁ ਤਸਲਾ ਫਦੁ ੁਸਾਵਾ ॥ 

ayhu sohilaa sabad suhaavaa. 
This song of bliss is the most beautiful Divine Word. 

เพลงแหง่ความสขุนีเ้ป็นค าศกัดิส์ทิธิท์ีส่วยงามทีส่ดุ 
 

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.  
ครุทุีแ่ทจ้รงิไดท้อ่งบทเพลงแหง่ความสขุชัว่นรัินดรน์ีซ้ ึง่แตง่ดว้ยพระวจนะของพระเจา้ 
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ਸੁ ਤਿਨ ਕ ਭੰਤਨ 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.  

บทเพลงแหง่ความสขุนีเ้ขา้มาสถติอยูใ่นจติใจของผูท้ีม่มีากอ่น 
 

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. 
 ปถุชุนจ านวนมากเดนิไปรอบ ๆ โดยโออ้วดถงึความรูต้ืน้ ๆ ของตน 

แตไ่มเ่คยมใีครรูถ้งึพระเจา้และไดรั้บความสขุจากการพดูคยุ 
 

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|| 

 นานักกลา่ววา่ครุทุีแ่ทจ้รงิไดท้อ่งค าอวยพรจากพระเจา้ || 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.  

ชวีติของผูท้ีนั่บถอืศรัทธาเหลา่นัน้กลายเป็นคนบรสิทุธิท์ีไ่ดใ้ครค่รวญถงึพระเจา้ 
 

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.  
ใชแ่ลว้ผูท้ีใ่ครค่รวญถงึพระเจา้ดว้ยความรักผา่นทางครุไุดก้ลายเป็นคนไมม่ทีีต่ ิ

 

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. 
แม ่พอ่ ครอบครัว และทกุคนทีต่ดิตอ่ไดรั้บการช าระใหบ้รสิทุธิ ์
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ਕਸਦ ਤਵਿੁ ੁਣਦ ਤਵਿੁ  ਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਭੰਤਨ 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. 
พระนามของพระเจา้เป็นแหลง่แหง่ความสขุทีผู่ท้ีเ่ปลง่เสยีงและผูท้ีฟั่งจะบรสิทุธิ ์

ผูท้ีเ่ชญิสิง่นีม้าไวใ้นจติใจของพวกเขา ก็กลายเป็นผูบ้รสิทุธิเ์ชน่กนั 
 

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||  

นานักกลา่ววา่ทกุคนทีไ่ดใ้ครค่รวญถงึพระนามของพระเจา้ 
 ไดก้ลายเป็นคนบรสิทุธิ ์|| 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.  

สถานะของความสขุมุตามสญัชาตญาณไมไ่ดด้ขี ึน้จากการกระท าทีเ่ป็นพธิกีรรมและหากปราศจ
ากความสขุมุโดยสญัชาตญาณความสงสยัก็ไมไ่ดห้ายไป 

 

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. 

ผูค้นยอมแพห้ลังจากพยายามท าสิง่ตา่งๆมากมาย 
เพราะความกงัขาไมไ่ดพ้รากไปจากการกระท าทีเ่ป็นพธิกีรรมเทา่นัน้ 

 

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?  

จติใจเต็มไปดว้ยความสงสยั; จะท าความสะอาดไดอ้ยา่งไร 
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ਭੰਨੁ 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. 
ท าความสะอาดจติใจของคณุโดยการปฏบิตัติามค าขอ 

งครุแุละใหส้ตขิองคณุจดจอ่อยูก่บัพระเจา้ 
 

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|| 
นานักกลา่ววา่โดย พรแหง่ครุไุดรั้บการฝึกฝนอยา่งช 

าญฉลาดและความสงสยันีก้็หายไป || 18 || 
 

ਜੀਅਸੁ ਭਲ ਫਾਸਰਸੁ ਤਨਰਭਲ ॥ 

jee-ahu mailay baahrahu nirmal. 
Some people, outwardly appear to be pure but their minds are filthy with vices.  

บางคนดเูหมอืนภายนอกจะบรสิทุธิ ์แตจ่ติใจของพวกเขาสกปรกดว้ยความชัว่รา้ย 
 

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. 
ใช ่ผูท้ีม่ภีายนอกบรสิทุธิแ์ละมมีลพษิภายในไดส้ญูเสยีชวีติมนุษยใ์นเกมนี ้

 

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.  
พวกเขาทกุขท์รมานจากโรครา้ยของความปรารถนาทางโลกและไดล้ะทิง้ความคดิเรือ่งความตา

ยไปจากจติใจของพวกเขา 
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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 ( พระนามของพระเจา้ไดรั้บการประกาศใหม้อี านาจสงูสดุ 

แตพ่วกเขาไมฟั่งค าแนะน านีแ้ละยังคงหลงทางเหมอืนผ ี
 

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|| 
นานักกลา่ววา่ผูท้ีล่ะทิง้ความจรงิ )พระเจา้ (และยดึตดิกบัความเท็จ )มายา (

ไดส้ญูเสยีชวีติมนุษยใ์นเกมนี้ || 19 || 
 

ਜੀਅਸੁ ਤਨਰਭਲ ਫਾਸਰਸੁ ਤਨਰਭਲ ॥ 

jee-ahu nirmal baahrahu nirmal. 
Those who are pure from inside and immaculate from outside as well.  

ผูท้ีบ่รสิทุธิจ์ากภายในและไมม่ทีีต่จิากภายนอกเชน่กนั 
 

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. 
ผูท้ีไ่ดเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรมและวถิชีวีติของพวกเขาจากครุทุีแ่ทจ้รงิใชพ่วกเขาบรสิทุธิจ์ากภายในแล

ะไมม่ทีีต่จิากภายนอก 
 

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.  
แมแ้ตค่วามเท็จยังไมแ่ตะตอ้งพวกเขาและความปรารถนาของพวกเขาทีม่ตีอ่มายาจบลงดว้ยกา

รสกัการะบชูา 
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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.  
ทีด่ทีีส่ดุคอืพอ่คา้ของนาอาม 

ทีบ่รรลจุดุประสงคข์องชวีติมนุษยโ์ดยไดรั้บความมั่งคัง่จากนาอาม 
 

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਭੰਨੁ 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|| 
นานักกลา่ววา่ผูท้ีม่จีติใจบรสิทุธิย์ังคงจดจอ่อยูก่บัค าพดูของครุอุยูเ่สมอ || 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. 

หากสาวกคนใดตอ้งการทีจ่ะซือ่สตัยต์อ่ครุอุยา่งแทจ้รงิ 
 

ਸਵ ਿ ਨਭੁਖੁ ਤਖ ੁ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) 
ใช ่ถา้สาวกคนใดตอ้งการทีจ่ะซือ่สตัยต์อ่ครุ ุเขาจะตอ้งปฏบิตัติามค าสอนของครุอุยา่งจรงิใจ( 

 

ਗੁਰ ਕ ਚਰਨ ਤਸਰਦ ਤਧਆ ਅੰਿਰ 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. 
เขาควรไตรต่รองค าสอนของครุแุละอญัเชญิไวใ้นมโนธรรมภายใน 

 

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.  
การละทิง้ความคดิในตนเองบคุคลเชน่นีค้วรขึน้อยูก่บัครุเุสมอ และยกเวน้ครุ ุ

ไมค่วรปฏบิตัติามค าแนะน าทางวญิญาณจากผูอ้ืน่ 
 



26 
 

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ੁਣਸ ੁੰਿਸ ੁ ਤਖ ੁਨਭੁਖ ੁ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||  
นานักพดูวา่ฟัง โอวสิทุธชิน สาวกเชน่นีห้นัไปหาครุดุว้ยศรัทธ 

าอยา่งจรงิใจและซือ่สตัยต์อ่ครุ ุ|| 21 ||  
 

ਜ ਕ ਗੁਰ ਿ ਵਭੁਖ ੁ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.  
หากใครบางคนหันเหไปจากค าของครุโุดยไมป่ฏบิตัติามค าสอนของครุทุีแ่ทจ้รงิเขาจะไมพ่บความหลดุ

พน้จากมายา 

ਾ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.  
ไมม่ใีครพบการปลดปลอ่ยจากพันธนาการแหง่มายาไดจ้ากทีอ่ืน่ 

ไปถามคนฉลาดเกีย่วกบัเรือ่งนี้ 
 

ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਬਰਤਭ ਆਵ ਤਵਣ ੁ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. 
บคุคลเชน่นีเ้รร่อ่นผา่นการเกดิมานับไมถ่ว้น 

แตห่ากไมป่ฏบิตัติามค าสอนของปรมาจารยท์ีแ่ทจ้รงิเขาจะไมพ่บความหลดุพน้จากพันธนาการ
แหง่มายา 

 

ਤਪਤਰ ਭੁਕਤਿ ਾ ਲਾਤਗ ਚਰਣੀ ਤਿਗੁਰ ੂ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. 
การปลดปลอ่ยจากพันธนาการแหง่มายาจะไดรั้บโดยการมาถงึทีล่ีภ้ัยของครุเุทา่นัน้เพราะมเีพยี

งครุทุีแ่ทจ้รงิเทา่นัน้ทีส่อนวถิชีวีติทีช่อบธรรมผา่นพระวจนะของพระเจา้ 
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ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਤਰ ਦਖਸੁ ਤਵਣ ੁ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||  
นานักกลา่ววา่ลองไตรต่รองสิง่นีแ้ละดวูา่หากไมม่คี าพดูของ 

ครุทุีแ่ทจ้รงิก็ไมม่ใีครไดรั้บการปลดปลอ่ยจากพันธนาการแหง่มายา || 22 || 
 

ਆਵਸੁ ਤਖ ਤਿਗੁਰ ੂਕ ਤਆਤਰਸ ਗਾਵਸ ੁ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 สาวกทีรั่กของครุทุีแ่ทจ้รงิมารว่มรอ้งเพลง พระวจนะของครุ ุ
 

ਫਾਣੀ ਿ ਗਾਵਸ ੁਗੁਰ ੂ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.  

รอ้งเพลงของพระวจนะของพระเจา้ซึง่เป็นค าทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุ )บาน)ี 
ของทกุคนเปลง่ออกมาโดยครุุ 

 

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭ ੁ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. 
ค าพดูของพระเจา้ทีเ่หลา่ครุเุปลง่ออกมาไดรั้บการอัญเชญิไวใ้นหวัใจของผูท้ีไ่ดรั้บพรจากพระคุ

ณของพระเจา้ 
 

ੀਵਸ ੁਅੰਤਭਰਿ ੁਦਾ ਰਸਸੁ ਸਤਰ ਰੰਤਗ 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.  
รับน ้าทพิยน์าอามอนัโอชายังคงตืน้ตนัใจกบัความรักของพระเจา้ตลอดไปและใครค่รวญถงึพระเ

จา้ดว้ยความจงรักภักด ี
 

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਦਾ ਗਾਵਸ ੁ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|| 
นานักกลา่ววา่ ครุนุีจ้ะรอ้งเพลงและเปลง่บทสวดของพระเจา้เหลา่นี้ตลอดไป || 23 || 
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ਤਿਗੁਰ ੂਤਫਨਾ ਸਰ ਕਚੀ ਸ ਫਾਣੀ ॥ 

satguroo binaa hor kachee hai banee. 
The words uttered by anyone other than the True Guru are false. 

ถอ้ยค าทีก่ลา่วโดยบคุคลอืน่ทีไ่มใ่ชค่รุทุีแ่ทจ้รงินัน้เป็นเท็จ 
 

ਫਾਣੀ ਿ ਕਚੀ ਤਿਗੁਰ ੂਫਾਝਸ ੁ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 ่โดยไมต่อ้งพดูหรอืรับรองโดยครุทุีแ่ทจ้รงิเพลงสวดอืน่ ๆ ทัง้หมดเป็นเท็จ 
 

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. 
ผูอ้า่นเท็จเป็นผูฟั้งเท็จเป็นผูฟั้งและผูเ้ท็จคอืผูท้ีก่ลา่วถงึบานเีท็จ 

 

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. 

พวกเขาอาจทอ่ง พระนามพระเจา้ ดว้ยลิน้ของพวกเขาอยา่งตอ่เนื่อง 
แตพ่วกเขาไมเ่ขา้ใจสิง่ทีพ่วกเขาทอ่ง 

 

ਤਚਿ ੁ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. 
สตสิมัปชญัญะของพวกเขาถกูหลอกโดยมายาพวกเขาแคท่อ่งค าตา่งๆ โดยไมเ่ขา้ใจ 

 

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਿਗੁਰ ੂਫਾਝਸ ੁ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|| 
นานักกลา่ววา่หากไมไ่ดรั้บการเปิดเผยหรอืรับรองจากครุทุีแ่ทจ้รงิ บาอาน ี(ค า  (อืน่ ๆ 

ทัง้หมดเป็นเท็จ || 24 || 
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ਗੁਰ ਕਾ ਫਦੁ ਰਿੰਨੁ 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. 
ค าของครุเุปรยีบเสมอืนของขวญัล ้าคา่ทีป่ระกอบไปดว้ยคณุงามความดขีองพระเจา้ 

 

ਫਦ ੁਰਿਨੁ ਤਜਿ ੁਭੰਨੁ ਲਾਗਾ ਸ ੁ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. 

คนทีม่คีวามคดิทีจ่ะปรับตวัใหเ้ขา้กบัค าพดูอนัล ้าคา่ของครุกุ็รวมเขา้ดว้ยกนั 
 

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. 
ผูท้ีม่จีติใจจดจอ่อยูก่บัค าของครุ ุเขาพัฒนาความรักตอ่พระเจา้นรัินดร ์

 

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. 
ผูท้ีพ่ระเจา้อวยพรความเขา้ใจนีต้ระหนักดวีา่พระนามของพระเจา้และค าสรรเสรญิของพระองค์

นัน้ไมม่คีา่ 
 

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਫਦ ੁਰਿਨੁ ਸ ਸੀਰਾ ਤਜਿ ੁ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|| 
นานักกลา่ววา่ค าพดูของครุเุปรยีบเสมอืนของขวัญล ้าคา่ทีป่ระกอบไปดว้ยคณุธรรมอนัล ้าคา่ขอ

งพระเจา้ || 25 || 
 

ਤਵ ਕਤਿ ਆਤ ਉਾਇ ਕ ਕਰਿਾ ਆ ਸੁਕਭ ੁ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. 

หลังจากสรา้งจติวญิญาณและมายาแลว้ 
พระผูส้รา้งจะบงัคบัใหพ้วกเขาปฏบิตัติามค าสัง่ของพระองค ์
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ਸੁਕਭ ੁ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. 
การบงัคบัใชค้ าสัง่ของพระองค ์

พระองคเ์องทรงเห็นละครการเลน่ระหวา่งจติใจและมายาพระองคใ์หค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเล่
นละครนีเ้ฉพาะกบัผูต้ดิตามทีห่ายากของกรู ู

 

ਿੜ ਫੰਧਨ ਸਵ ਭੁਕਿ ੁਫਦ ੁਭੰਤਨ 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. 
บคุคลดังกลา่วอญัเชญิค าพดูของครุไุวใ้นจติใจนี ้และเขาก็หลดุพน้จากพันธนาการของมายา 

 

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. 
ผูท้ีพ่ระเจา้เองประทานพรใหม้สีตปัิญญาในการปฏบิตัติามค าสอนของครุเุขาก็ใหค้วามรักกบัพร

ะเจา้ 
 

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਆਤ ਕਰਿਾ ਆ ਸੁਕਭ ੁਫੁਝਾ ॥੨੬॥ 

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

นานักกลา่ววา่ตวัเขาเองเป็นผูส้รา้งและเขาเองก็เปิดเผยค าสัง่ของพระองค ์|| 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. 
ผูอ้า่นสมรทิสิ  ) Smritis( และชาสทราน  ) Shastras( สะทอ้นถงึความดแีละความชัว่ 

แตพ่วกเขาไมเ่ขา้ใจแกน่แทข้องความเป็นจรงิ 
 

ਿਿ ਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰ ੂਫਾਝਸ ੁਿਿ ਾ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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ใชพ่วกเขาไมเ่ขา้ใจแกน่แทข้องความเป็นจรงิและหากไมม่คี าสอนของครุพุวกเขาก็ไมส่ามารถรู ้
แกน่แทข้องความเป็นจรงิได ้

 

ਤਿਸੀ ਗੁਣੀ ੰਾਰ ੁ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. 
โลกทัง้ใบก าลังหมกมุน่อยูใ่นสามโหมดของมายาและความสงสยั 

มันผา่นค า่คนืแหง่ชวีติไปแลว้ในการหลับใหลของความไมรู่ ้
 

ਗੁਰ ਤਕਰਾ ਿ  ਜਨ ਜਾਗ ਤਜਨਾ ਸਤਰ ਭਤਨ ਵਤਆ ਫਲਤਸ ਅੰਤਭਰਿ 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. 
โดยพระคณุของครุมุเีพยีงคนเหลา่นัน้เทา่นัน้ทีย่ังคงตืน่จากการหลับใหลแหง่ความไมรู่ซ้ ึง่พระเ

จา้ทรงสถติอยูแ่ละผูท้ีส่วดพระวจนะอนัเลศิของครุ ุ
 

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|| 

นานักกลา่ววา่มเีพยีงคน ๆ เดยีวเทา่นัน้ทีต่ระหนักถงึความเป็นจรงิทีส่ าคญั )พระเจา้ (
ผูซ้ ึง่มักจะตืน้ตนัใจกบัความรักของพระเจา้และผูท้ีใ่ชช้วีติของเขาทีย่ังตืน่อยูแ่ละแพต้อ่เสน่หข์

องมายา || 27 || 
 

ਭਾਿਾ ਕ ਉਦਰ ਭਤਸ ਰਤਿਾਲ ਕਰ  ਤਕਉ ਭਨਸ ੁ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?  
เหตใุดจงึควรละทิง้พระเจา้ผูท้รงประทานปัจจัยยังชพีในครรภม์ารดา 

 

ਭਨਸ ੁਤਕਉ ਤਵਾਰੀ ਵਡ ੁਦਾਿਾ ਤਜ ਅਗਤਨ ਭਤਸ ਆਸਾਰ ੁ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?  
ใช ่ท าไม เราจงึลมืไปจากจติใจ เชน่ผูม้พีระคณุทีย่ ิง่ใหญท่ีใ่หปั้จจัยยังชพีในไฟของครรภ?์ 
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 ਨ  ਤਕਸ ੁ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. 
ไมม่สี ิง่ใดสามารถท ารา้ยผูท้ีพ่ระเจา้ประทับดว้ยความรักของพระองคไ์ด ้

 

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. 
พระเจา้ทรงปลกูฝังความรักของพระองค ์ดังนัน้การปฏบิตัติามค าสอนของครุ ุ

เราควรระลกึถงึพระองคด์ว้ยความรักและความจงรักภักดเีสมอ 
 

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਵਡ ੁਦਾਿਾ  ਤਕਉ ਭਨਸ ੁਤਵਾਰੀ ॥੨੮॥ 

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

นานักพดูวา่ท าไม เราจงึลมืผูม้พีระคณุทีย่ ิง่ใหญไ่ปจากจติใจ? 
 

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. 

ไฟอยูใ่นครรภฉั์นใด ความปรารถนามายาภายนอกก็ฉันนัน้ 
 

ਭਾਇਆ ਅਗਤਨ ਬ ਇਕ ਜਸੀ ਕਰਿ ਖਲ ੁ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.  
ไฟในครรภแ์ละความปรารถนาทีแ่ผดเผาส าหรับมายา )ความร า่รวยและอ านาจทางโลก (

มลีักษณะคลา้ยกนั น่ันคอืบทละครทีผู่ส้รา้งไดต้ัง้ขึน้ 
 

ਜਾ ਤਿੁ ਬਾਣਾ ਿਾ ਜੰਤਭਆ 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.  

เมือ่พระเจา้ทรงประสงคเ์ชน่นัน้เด็กก็เกดิมาและครอบครัวก็พอใจมาก 
 
 



33 
 

ਤਲਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤਿਰਨਾ ਭਾਇਆ ਅਭਰ ੁ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. 
ความรักทีม่ตีอ่พระเจา้หมดไปและเด็กก็ตดิอยูก่บัความปรารถนาทางโลก 

สครปิตข์องมายาด าเนนิไปตามเนือ้เรือ่งของมัน 
 

ਸ ਭਾਇਆ ਤਜਿ ੁਸਤਰ ਤਵਰ ਭਸ ੁ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. 
เป็นมายานีเ้อง อนัเนือ่งจากพระเจา้ผูท้รงถกูลมืไป 

ความผกูพันทางอารมณ์และความรักในความเป็นคูจ่งึดขี ึน้ 
 

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. 
นานักกลา่ววา่ 

โดยพระคณุของครุผุูท้ีย่ังคงใกลช้ดิกบัพระเจา้ไดต้ระหนักถงึพระองคข์ณะทีอ่าศยัอยูท่า่มกลาง
มายา 

 

ਸਤਰ ਆਤ ਅਭੁਲਕ ੁ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.  
พระเจา้นัน้มคีา่คณานับไมส่ามารถประมาณคณุคา่ของพระองคไ์ด ้

 

ਭੁਤਲ ਨ ਾਇਆ ਜਾਇ ਤਕ ਤਵਟਸ ੁਰਸ ਲਕ 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 ่คณุคา่ของพระองคไ์มส่ามารถประเมนิไดโ้ดยใครผูค้นเบือ่หน่ายตอ่การพยายาม 
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ਾ ਤਿਗੁਰ ੁਜ ਤਭਲ  ਤਿ ਨ  ਤਰ ੁਉੀ ਤਵਚਸ ੁ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. 
หากผูใ้ดปฏบิตัติามและปฏบิตัติามค าสอนของครุทุีแ่ทจ้รงิเชน่นัน้ความคดิในตนเองก็จะหายไป

คนเราก็ควรจะยอมจ านนตอ่ครุผุูนั้น้โดยสิน้เชงิ 
 

ਤਜ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿ ੁ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. 
เมือ่คนหนึง่ยังคงตืน้ตนัในความรักของพระเจา้ พระเจา้ ซึง่ 

ใครมาครอบครองก็จะสถติอยูใ่นจติใจของเขาคนนัน้ 
 

ਸਤਰ ਆਤ ਅਭੁਲਕ ੁ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 พระเจา้เองเหลอืคณานับ แตพ่วกเขาโชคดมีากทีพ่ระเจา้รวมกนัเป็นหนึง่เดยีวกบัครุ ุ

 

ਸਤਰ ਰਾਤ ਭਰੀ ਭਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥  

har raas mayree man vanjaaraa. 
God‘s Name is my wealth and my mind is a trader of Naam 

พระนามของพระเจา้คอืความมั่งคัง่ของฉันและจติใจของฉันคอืผูค้า้ของนาอาม 
 

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 ่พระนามของพระเจา้คอืความมั่งคัง่ทีแ่ทจ้รงิของฉันและจติใจของฉันคอืผูค้า้ของนาอาม 
มาจากครุทุีแ่ทจ้รงิทีฉั่นไดรั้บรูเ้กีย่วกบัความมั่งคัง่นี้ 

 

ਸਤਰ ਸਤਰ ਤਨਿ ਜਤਸ ੁਜੀਅਸ ੁਲਾਸਾ ਖਤਟਸ ੁ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. 
มนุษยท์ัง้หลายจงใครค่รวญพระนามของพระเจา้ทกุวันดว้ยความรักความทุม่เทและรับผลก าไร 

)ความสขุ (ทกุวัน  
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ਸ ੁ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. 

เฉพาะผูท้ีไ่ดรั้บความมั่งคัง่นีซ้ ึง่พระเจา้ทรงชอบทีจ่ะให ้
 

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. 

นานักพดูวา่ :พระนามของพระเจา้ 
คอืความมั่งคัง่ทีแ่ทจ้รงิของฉันและจติใจไดก้ลายมาเป็นผูค้า้เอง 

 

 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  
โอลิน้ของฉันคณุหลงใหลในการลิม้รสของอรอ่ยตา่งๆ มากมาย 

วธินีีก้ารโหยหารสนยิมทางโลกของคณุจะไมห่ายไป 
 

ਤਆ ਨ ਜਾਇ ਸਰਿੁ ਤਕਿ ਤਜਚਰੁ ਸਤਰ ਰ ੁ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.  

ใชแ่ลว้ความปรารถนาของคณุทีม่ตีอ่รสนยิมทางโลกทีแ่ตกตา่งกนัจะไมห่ายไปไมว่า่ดว้ยวธิใีด 
ๆ จนกวา่คณุจะบรรลแุกน่แทอ้นัละเอยีดออ่นของชือ่พระเจา้ 

 

ਸਤਰ ਰ ੁਾਇ ਲ  ੀ ਸਤਰ ਰ ੁ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. 
หากคณุไดรั้บแกน่แทอ้นัละเอยีดออ่นของพระนามของพระเจา้ และรับสว่นส าคญัของ 

พระนามพระเจา้นีค้ณุจะไมต่อ้งกงัวลกบัความปรารถนาอืน่ ๆ อกี 
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ਸ ੁਸਤਰ ਰ ੁਕਰਭੀ ਾਈ ਤਿਗੁਰੁ ਤਭਲ  ਤਜ ੁ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  

โดยพระคณุของพระเจา้ 
แกน่แทอ้นัละเอยีดออ่นของพระนามของพระเจา้นีไ้ดรั้บจากผูท้ีป่ฏบิตัติามค าสอนของปราชญ์

ทีแ่ทจ้รงิ 
 

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. 
นานักกลา่ววา่เมือ่ความสขุของ นาอามอยูใ่นจติใจความสขุทางโลกอืน่ ๆ จะถกูลมืไป 

 

 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. 
รา่งกายของฉันเอย๋ 

เมือ่พระเจา้เตมิความสวา่งอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองคเ์ขา้สูค่ณุแลว้คณุก็เขา้มาในโลก 
 

ਸਤਰ ਜਤਿ ਰਖੀ ਿੁਧ ੁ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 ่ก็ตอ่เมือ่พระเจา้ทรงวางความสวา่งของพระองคไ์วใ้นตวัคณุแลว้คณุก็เขา้มาในโลกนี้ 

 

ਸਤਰ ਆ ਭਾਿਾ ਆ ਤਿਾ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਉਾਇ ਜਗਿ ੁ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. 
พระเจา้ทรงเป็นแมแ่ละพระองคเ์องก็เป็นพอ่ 

ผูซ้ ึง่หลังจากสรา้งมนุษยแ์ลว้พระองคท์รงดแูลสิง่สรา้งนี ้
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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. 
เมือ่โดยพระคณุของครุคุนหนึง่เขา้ใจความเป็นจรงิของโลกนีแ้ลว้เขาก็ตระหนักวา่โลกนีเ้ป็นเรือ่

งเลน่ ๆ และไมม่อีะไรนอกจากการเลน่ของพระเจา้ 
 

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.  
นานักกลา่ววา่เมือ่พระเจา้วางรากฐานของจักรวาลและวางความสวา่งอนัศกัดิส์ทิธิไ์วใ้นตวัคณุแ

ลว้ คณุก็เขา้มาในโลกนี้ 
 

ਭਤਨ ਚਾਉ ਬਇਆ ਰਬ ਆਗਭ ੁੁ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. 

จติใจของฉันเบกิบานเมือ่ฉันตระหนักถงึการทรงสถติของพระเจา้ในใจฉัน 
 

ਸਤਰ ਭੰਗਲ ੁਗਾਉ ਖੀ ਤਗਰਸ ੁਭੰਦਰ ੁ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.  
โอเพือ่นของฉัน; จงรอ้งเพลงแหง่ความสขุเพราะหัวใจของฉันกลายเป็นวหิารของพระเจา้ 

 

ਸਤਰ ਗਾਉ ਭੰਗਲ ੁਤਨਿ ਖੀ ਗੁ ਦੂਖ ੁ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 ่โอเพือ่นของฉัน จงรอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ดว้ยความสขุเสมอ 
โดยการท าเชน่นัน้ไมม่คีวามโศกเศรา้หรอืความเจ็บปวดทรมาน 

 

ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗ ਤਦਨ ਬਾਗ ਆਣਾ ਤਰ ੁ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. 
ความสขุเป็นวันทีฉั่นยดึตดิกบัพระวจนะของครุแุละฉันใครค่รวญถงึพระอาจารย ์– 

พระเจา้ของฉันดว้ยความรัก 
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ਅਨਸਿ ਫਾਣੀ ਗੁਰ ਫਤਦ ਜਾਣੀ ਸਤਰ ਨਾਭੁ ਸਤਰ ਰ ੁ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. 
ผา่นค าพดูของกรูทูีท่ าใหฉั้นไดต้ระหนักถงึทว่งท านองทีต่อ่เนือ่งของการสรรเสรญิของพระเจา้

และตอนนีฉั้นก็เพลดิเพลนิกบั พระนามของพระเจา้ 
 

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. 

นานักพดูวา่พระเจา้ผูท้รงสามารถท าทกุอยา่งไดม้าพบฉันดว้ยตัวพระองคแ์ลว้ 
 

 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 รา่งกายของฉันคณุไดท้ าอะไรทีคุ่ม้คา่เมือ่เขา้มาในโลกนี้ 
 
 

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 ่รา่งกายของฉันตัง้แตค่ณุเขา้มาในโลกนีค้ณุไดท้ าความดอีะไรไวบ้า้งเลา่ 
 

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.  

คณุไมไ่ดต้ัง้มั่นในความคดิของคณุวา่พระเจา้ผูท้รงสรา้งคณุ 
 

ਗੁਰ ਰਾਦੀ ਸਤਰ ਭੰਤਨ 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.  
โดยพระคณุของครุ ุพระเจา้ทรงสถติอยูใ่นความคดิของบคุคลทีช่ะตากรรมกอ่นก าหนดจะส าเร็จ 
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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.  
นานักกลา่ววา่เขาเป็นผูท้ีใ่หค้วามส าคญักบัค าสอนของครุไุดบ้รรลจุดุประสงคข์องชวีติมนุษยแ์

ละไดรั้บการยอมรับในทีป่ระทับของพระเจา้ 
 

 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).  
โอด้วงตาของฉัน พระเจา้ไดเ้ตมิความสวา่งของพระองคเ์ขา้สูค่ณุ 

ดงันัน้อยา่มองเห็นใครอืน่นอกจากพระเจา้ )ไดเ้ห็นพระเจา้ทีแ่ผซ่า่นไปทั่วทกุคนและทกุที(่ 
 

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  
ไมเ่ห็นสิง่อืน่ใดนอกจากพระเจา้แผซ่า่นไปทั่วทกุหนทกุแหง่พระเจา้เทา่นัน้ทีม่คีา่ควรแกก่ารมอ

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. 
โอดวงตาของฉันโลกทัง้ใบทีค่ณุมองเห็นนีค้อืการส าแดงของพระเจา้ 

มันคอืรปูแบบของพระเจา้ทีต่าของฉันมองเห็น 
 

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. 
ดว้ยพระคณุของครุฉัุนไดต้ระหนักถงึสิง่นีแ้ละตอนนีฉั้นเห็นพระเจา้เพยีงองคเ์ดยีวเทา่นัน้และไ

มม่ใีครอืน่นอกจากพระเจา้ 
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ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਤਸ ਨੇਿਰ ਅੰਧ  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. 

นานักกลา่ววา่ :
กอ่นหนา้นีด้วงตาเหลา่นีม้ดืบอดทางวญิญาณเมือ่ไดพ้บกบัครุทุีแ่ทจ้รงิความสวา่งของพระเจา้ก็

เขา้มาในพวกเขาและตอนนีด้วงตาเหลา่นี้มองเห็นพระเจา้ไดท้กุหนทกุแหง่ 
 

 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. 
โอหขูองฉัน เจา้ถกูสง่มาทีน่ีเ่พือ่ฟังค าสรรเสรญิของพระเจา้เทา่นัน้ 

 

ਾਚ ੁਨਣ ਨ  ਠਾ ਰੀਤਰ ਲਾ ੁਣਸ ੁ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 ่คณุตดิอยูก่บัรา่งกายและถกูสง่มาทีน่ีเ่พือ่ฟังค าสรรเสรญิพระเจา้ของครุ ุ

 

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. 
จติใจและรา่งกายไดรั้บการฟ้ืนฟดูว้ยการฟังค าสรรเสรญิพระเจา้ของครุแุละลิน้จะจมอยูใ่นน ้าทิ

พยข์องนาอาม 
 

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. 

พระเจา้ชา่งมหศัจรรยแ์ละไมส่ามารถเขา้ใจไดส้ถานะของพระองคไ์มส่ามารถอธบิายได ้
 

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਭਰਿ ਨਾਭੁ ੁਣਸ ੁ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.  
นานักพดู ฟัง 

นาอามทีเ่ลศิรสและกลายเป็นคนไรท้ีต่คิณุถกูสรา้งขึน้เพือ่ฟังพระวจนะของพระเจา้เทา่นัน้ 
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ਸਤਰ ਜੀਉ ਗੁਪਾ ਅੰਦਤਰ 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.  
การวางจติวญิญาณไวใ้นถ ้ารา่งกาย 

พระเจา้ทรงเป่าลมปราณแหง่ชวีติเขา้ไปในนัน้เหมอืนเป่าลมใหเ้ป็นเครือ่งดนตร ี
 

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. 
ใชแ่ลว้ 

พระเจา้ทรงเป่าลมปราณแหง่ชวีติเขา้ไปในรา่งกายและเปิดเผยอวัยวะของรา่งกายทัง้เกา้ผา่นป
ระตทูัง้เกา้ )ตาสองขา้ง หสูองขา้ง รจูมกูสอง 

ลิน้หนึง่ลิน้และสองชอ่งส าหรับปัสสาวะและสิง่ขบัถา่ย  (แตพ่ระองคท์รงซอ่นประตทูีส่บิไว ้  
 

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. 
ผูท้ีพ่ระเจา้อวยพรดว้ยความรักตอ่นาอาม พระองคท์รงเปิดเผยประตทูีส่บิผา่นทางครุ ุ

 

ਿਸ ਅਨੇਕ ਰੂ ਨਾਉ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਿ ਦਾ ਅੰਿੁ 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. 
ในสภาวะจติวญิญาณสงูสดุทีซ่ ึง่ประตบูานทีส่บิถกูเปิดเผยเราตระหนักถงึความมั่งคัง่อนัไรข้ดี 

จ ากดั ของพระนามของพระเจา้ในรปูแบบทีส่วยงามมากมาย 
 

ਕਸ ਨਾਨਕੁ ਸਤਰ ਤਆਰ ਜੀਉ ਗੁਪਾ ਅੰਦਤਰ 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. 
นานักกลา่ววา่ การวางจติวญิญาณไวใ้นรา่งกาย - 

ถ ้าพระเจา้ทีรั่กทรงเป่าลมปราณแหง่ชวีติเขา้ไปเหมอืนเป่าลมใหเ้ป็นเครือ่งดนตร ี
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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  

รอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ในทีช่มุชนศกัดิส์ทิธิ ์
 

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 ่

รอ้งเพลงแหง่ความสขุนีใ้นประชาคมศกัดิส์ทิธิท์ีซ่ ึง่พวกเขาร าพงึถงึพระเจา้ผูเ้ป็นนรัินดรด์ว้ย 
 

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. 
ขา้แตพ่ระเจา้ 

พวกเขาใครค่รวญถงึคณุก็ตอ่เมือ่มันท าใหค้ณุพอใจและคณุอวยพรใหใ้ครดว้ยความเขา้ใจนีผ้า่
นทางครุนุี ้

 

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. 
พระเจา้ผูเ้ป็นนรัินดรท์รงเป็นเจา้นายของทกุคนมเีพยีงพวกเขาเทา่นัน้ทีต่ระหนักถงึพระองคผ์ูท้ี่

พระองคท์รงเมตตา 
 

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. 

นานักกลา่ววา่พวกเขาเขา้รว่มการประชมุศักดิส์ทิธิพ์วกเขารอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ 
 

ਅਨਦੁ ੁਣਸੁ ਵਡਬਾਗੀਸ ਗਲ ਭਨ ਰਥ ੂ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.  
โอผูโ้ชคดไีดฟั้งบทเพลงแหง่ความสขุ; ดว้ยการฟังเพลงนีข้อใหส้มหวังทกุประการ 
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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 
บรรดาผูท้ีไ่ดฟั้งบทเพลงแหง่ความสขุไดต้ระหนักถงึพระเจา้และความกงัวลทัง้หมดของพวกเข

าไดถ้กูขจัดออกไป 
 

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. 

โดยการฟังพระวจนะของพระเจา้ความเศรา้โศกและความทกุขย์ากทัง้หมดของพวกเขาไดห้าย
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.  
ดว้ยการท าความเขา้ใจพระวจนะอนัศกัดิส์ทิธิจ์ากครุทุีแ่ทจ้รงิบรรดานักบญุและเพือ่น ๆ 

ก็รูส้กึยนิด ี
 

ੁ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. 
บรรดาผูท้ีฟั่งหรอืเปลง่พระวจนะของครุกุลายเป็นผูไ้มม่ทีีต่เิมือ่พวกเขาเห็นครุทุีแ่ทจ้รงิในเพลง

สรรเสรญิเพลงแหง่ความสขุนี้ 
 

ਤਫਨਵੰਤਿ 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. 
นานักยอมรับอยา่งนอบนอ้มวา่ ผูท้ีมุ่ง่เนน้ไปทีค่ าของครุุ 

จะมคีวามสขุภายในใจราวกบัวา่ทว่งท านองของพระเจา้ทีไ่มห่ยดุนิง่ก าลังเลน่อยูใ่นใจของพวกเ
ขา 
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อรัมภบทสู่อาร์ดาส (ภาวนา) 
ค าวา่ "ardas" หมายถงึค ารอ้งหรอืการสวดขอไปยังของผูม้อี านาจสงูสดุ ardas 
ของเราเป็นการสวดถงึพระเจา้ผูท้รงอ านาจ และถงึครุนุรัินดรข์องเรา ครุแุกรนธ ์
ซาฮบิ 
โดยทั่วไปเราจะสวด ชาบัด(shabad) ตอ่ไปนี ้กอ่นเริม่ อารด์าส(Ardas) นี ้
ในขอ้เหลา่นีค้รุ ุArjanDevji 
กลา่ววา่รา่งกายและจติวญิญาณของเราและทกุสิง่ทีเ่รามเีป็นพรจากพระเจา้ 
เราเป็นลกูของพระองค ์ดังนัน้เราตอ้งละทิง้อตัตาของเรา 
และวงิวอนขอตอ่พระองคส์ าหรับความตอ้งการของเราเชน่เดยีวกบัทีเ่ด็กรอ้งขอตอ่
พอ่แม ่
 
รปูแบบและถอ้ยค าของอารด์าชาในปัจจบุันมกีารพัฒนามาหลายปีและไดรั้บการตดั
สนิโดยนักวชิาการชาวซกิขร์ว่มกนั 
 
Ardas สามารถแบง่ออกเป็นสามสว่นหลัก ๆ 
สว่นแรกคอื VaarSiriBhagautiJi Ki แตง่โดย ครุ ุGobind Singh ji 
ซึง่เขาไดส้วดขอตอ่ พระเจา้ผูท้รงอ านาจและ ครุเุกา้คนแรก หลังจาก 
วาอาร(์vaar) เราไดว้อนขอ ครุคุนทีส่บิและครุแุกรนธซ์าฮบิ 
 
สว่นทีส่องของอารด์าซ (ardas) สรปุประวตัศิาสตรซ์กิขทั์ง้หมด 
โดยเลา่ถงึการอทุศิตนและการเสยีสละของชาวซกิขแ์ละสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการกระ
ท าทีน่่าจดจ าของผูพ้ลชีพีและวรีบรุษุของชาวซกิขผ์ูซ้ ึง่ยดึถอืศรัทธาจนถงึลมหายใ
จสดุทา้ยของพวกเขา 
 
สว่นทีส่ามของอารด์าซ (ardas) เราสวดออ้นวอนใหช้มุชนแสวงหาคณุธรรมของ 
simran (การจดจ าชือ่ของพระเจา้) 
การด ารงชวีติอยา่งชอบธรรมของชาวซกิขท์ีแ่ทจ้รงิและความไวว้างใจในหมูช่มุชน 
เราวงิวอนขอใหค้รุคุุม้ครองเราจากอบายมขุทัง้หา้ (ตัณหา ความโกรธ ความโลภ 
ความยดึตดิและอตัตา) 
 
ในตอนทา้ย จะมกีารเพิม่ค าเพือ่ใหเ้หมาะกบัโอกาส (เชน่ งานแตง่งาน การเกดิ 
การตาย ฯลฯ ) ซึง่มกีารจัดชมุนุมและขอพรจากครุ ุในค าพดูปิดทา้ยของ ardas 
เราสวดออ้นวอนเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองทกุคนภายใตพ้ระประสงคข์องพระองคโ์ด
ยไมค่ านงึถงึศาสนาของพวกเขา 
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Introduction to Ardas (Prayer) 
 

The word ‗ardas‘ means a petition or an address to a superior authority. 
Our ardas is addressed to the Almighty God and to our eternal Guru, 
Guru Granth Sahib. 
 
The following shabad is generally recited before starting the Ardas. In 
these verses, Guru Arjan Dev ji says that our body and soul, and 
everything we have, are blessings from God. We are His children. 
Therefore, we must relinquish our ego and plead to Him for our needs 
like a child pleads to the parents.  
 
The format and the wording of the current ardas has evolved over many 
years and was decided by a joint body of Sikh scholars. 
 
Ardas can be divided into three main parts. 
 
First part is Vaar Siri Bhagauti Ji Ki, composed by Guru Gobind Singh ji, in 
which he invoked the almighty God and the first nine Gurus. After the 
vaar, we invoke the tenth Guru and Guru Granth Sahib. 
 
Second part of ardas essentially encapsulates the entire Sikh history, 
recounting the dedication and sacrifice by the Sikhs, and reflecting upon 
the memorable acts of the Sikh martyrs and heroes, who upheld their 
faith unto their last breath.  
 
Third part of ardas, we pray for the community seeking the virtues of 
simran (remembering God‘s Name), righteous living of a true Sikh, and 
trust among the community. We plead to the Guru to protect us from the 
five vices (lust, anger, greed, attachment, and ego).  
 
At the end, words are added to suit the occasion (such as a wedding, 
birth, death etc.) for which the congregation was held and seek Gurus 
blessings. In the closing words of ardas, we pray for the well being of all 
under His Will, irrespective of their religion. 

  



46 
 

ਅਰਦਾਸ  

ARDAS 
Prayer 
ภาวนา 

 

ਿੂ ਠਾਕੁਰ ੁਿੁਭ ਤਸ ਅਰਦਾਤ ॥ ਜੀਉ ਤੰਡ ੁਬ ੁਿ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)(วาเฮกรูจู)ี คณุเป็นเจา้นายของเรา เรา (มนุษย)์ สามารถวงิวอนตอ่พระองค ์
(ตามความตอ้งการของเรา) เทา่นัน้ เพราะรา่งกายและจติวญิญาณนี้ (ทีค่ณุไดใ้หเ้รา) 

เป็นพรของคณุ  
 

ਿੁ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. 
คณุคอืแมแ่ละพอ่ของเรา (ผูส้รา้งของเรา) เราเป็นลกูหลานของพระองค ์

ในพระพรของพระองค ์ซึง่น ามาซึง่ความยนิดแีละความสะดวกสบายมากมาย 
 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਿੁਭਰਾ ਅੰਿ ੁ॥ ਊਚ ਿ ਊਚਾ ਬਗਵੰਿ ॥ 

KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT 

Nobody knows the extent of Your creation.O’ God, You are higher than 
the highest (there is nobody like You). 

ไมม่ใีครรูข้อบเขตของการสรา้งของพระองค ์พระเจา้ขา้ฯ พระองคอ์ยูส่งูกวา่ผูส้งูสดุ 
(ไมม่ใีครเหมอืนพระองค)์ 

 

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. 

จักรวาลทัง้หมดท าหนา้ทีไ่ปตามกฎของพระเจา้ ซึง่ถกูมัดรวมกนัเป็นหนึง่เดยีว 
ทัง้หมดทีม่าจากการสรา้งของพระองคอ์ยูภ่ายใตค้ าสัง่ของพระองค ์
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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. 
พระองคค์อือะไรและพระองคย์ิง่ใหญแ่คไ่หน มเีพยีงพระองคเ์ทา่นัน้ทีรู่ ้

นานัค )Nanak( ผูศ้รัทธาของพระองคจ์ะอยูก่บัพระองคต์ลอดไป 

 

ੴ ਵਾਤਸਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਿਤਸ॥ 

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  

God is One. All victory is of the Wondrous Guru (God).  
พระเจา้เป็นหนึง่เดยีว ชยัชนะทัง้ปวงเป็นครุอุนัน่าอศัจรรยน์ี ้(พระเจา้) 

 

ਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਸਾਇ। 
Sri Bhagouti ji Sahai 

May the respected God in the form of the Destroyer of evil doers help us!  
ขอพระเจา้ผูท้ีไ่ดรั้บการเคารพในรปูแบบของผูท้ าลายผูท้ีท่ าชัว่ โปรดชว่ยเราดว้ยเทอญ! 

 

ਵਾਰ ਰੀ ਬਗਿੀ ਜੀ ਕੀ ਾਿਸਾਸੀ ੧੦|| 

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

Ode of the respected God recited by the Tenth Guru. 
บทกวขีองพระเจา้ผูเ้ป็นทีเ่คารพ ซึง่ครุคุนทีส่บิไดส้วดบทนี ้

 

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 จงจดจ าพระเจา้ในรปูแบบของผูท้ีท่ าลายคนทีท่ าชัว่ แลว้จงจดจ า Nanak 

(สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 
 

ਤਪਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਿ ਅਭਰਦਾ ੁ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) 
แลว้จงจดจ าและพศิเพง่บนครุแุองกาด ครุอุามาร ดาซ และ ครุแุรม ดาส  

ขอพวกทา่นชว่ยเหลอืเรา! (สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 
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 ਅਰਜਨ ਸਰਗਤਫੰਦ 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) 
จงจดจ าและพศิเพง่บนครุแุองกาด ครุอุาจาน  ครุฮุารโ์กบนิด ์และครุฮุารไ์ร 

(สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 

 

ਰੀ ਸਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜ ਤਡਠੈ ਤਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥  

Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye 

Remember and meditate upon respected Guru Har Krishan, by having 
the sight of whom, all pains vanish. (dwell on his spiritual contribution) 

จงจดจ าและพศิเพง่บนครุ ุฮารค์รสิชาน ทีน่่าเคารพ โดยเหลยีวดทูา่น  
ปัดเป่าความทกุขอ์อกไปทัง้สิน้ 

 

ਿ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. 
จงจดจ าครุเุตกบาฮาดรู ์

แลว้แหลง่ความมั่งคัง่ทางวญิญาณเกา้แหง่จะมาถงึบา้นของคณุอยา่งรวดเร็ว 

 

ਬ ਥਾਂਈ ਸਇ ਸਾਇ॥  

Sabh Thai Ho-e Sahaai 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 
พระเจา้ขา้ โปรดชว่ยเราในทกุๆ แหง่หน โดยแสดงใหเ้ราไดเ้ห็นหนทางนี ้

 

ਦਵਾਂ ਾਿਸਾਸ ਰੀ ਗੁਰ ੂਗਤਫੰਦ ਤੰਘ ਾ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. 
ระลกึถงึครุโุกบนิด ์ซงิหท์ีเ่คารพนับถอืทา่นทีส่บิ 

(สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 
โอพ้ระเจา้! กรณุาชว่ยเราทกุคน โดยแสดงเสน้ทางใหเ้ราเห็น 
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ਦਾਂ ਾਿਸਾਸੀਆ ਂਦੀ ਜਿ ਰੀ ਗੁਰ ੂ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)! 
ร าพงึถงึแสงสวา่งอนัศกัดิส์ทิธิข์องกษัตรยิท์ัง้สบิทีม่อียูใ่นครุแุกรนธ ์ซาฮบิผูเ้ป็นทีเ่คารพนับถอื 
และเปลีย่นความคดิของคณุไปสูค่ าสอนของพระเจา้และรับความสขุจากสายตาของครุแุกรนธ ์

ซาฮบิ 
ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(Waheguru)  (พระเจา้ผูท้รงมหศัจรรย)์! 

 

ੰਜਾਂ ਤਆਤਰਆ,ਂ ਚਸਾਂ ਾਤਸਫਜਾਤਦਆ,ਂ ਚਾਲਹੀਆ ਂਭੁਕਤਿਆ,ਂ ਸਠੀਆ ਂਜੀਆ,ਂ ਿੀਆ,ਂ ਤਜਨਹ ਾ 
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੰਡ ਛਤਕਆ,ਂ ਦਗ ਚਲਾਈ, ਿਗ ਵਾਸੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਡਿੱਠ ਕੀਿਾ, ਤਿਨਹ ਾਂ ਤਆਤਰਆ,ਂ 

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)! 
ลองนกึถงึการกระท าของผูเ้ป็นทีรั่กทัง้หา้ของบตุรชายทัง้สีค่น (ของครุโุกบนิด ์ซงิห)์; 

ของผูพ้ลชีพีสีส่บิทา่น; ของชาวซกิขผ์ูก้ลา้หาญแหง่ความมุง่มั่นไมย่อ่ทอ้ 
ของผูศ้รัทธาทีเ่ต็มไปดว้ยสขีองนาอาม (Naam); ของผูท้ีถ่กูดดูซบัในนาอาม (Naam); 

ของบรรดาผูท้ีร่ะลกึถงึนาอาม (Naam) และแบง่ปันอาหารของพวกเขาดว้ยความเป็นเพือ่น 
ของผูท้ีเ่ร ิม่ครัวฟร ีของผูท้ีใ่ชด้าบของพวกเขา (เพือ่รักษาความจรงิ); 

ของผูท้ีม่องขา้มขอ้บกพรอ่งของผูอ้ืน่ 
ทัง้หมดทีก่ลา่วมาเป็นคนทีบ่รสิทุธิแ์ละอทุศิตนอยา่งแทจ้รงิ 
ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(Waheguru) (พระเจา้มหศัจรรย)์! 
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ਤਜਨਹ ਾਂ ਤੰਘਾਂ ਤੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਸਿ ੀ ਤਦਿੱ ਿ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆ ਂਲੁਸਾਈਆ,ਂ 

ਚਰਖੜੀਆਂ ਿ ਚੜ, ਆਤਰਆ ਂਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦੀ ਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆ ਂ

ਕੀਿੀਆ,ਂ ਧਰਭ ਨਸੀਂ ਸਾਤਰਆ, ਤਿੱ ਖੀ ਕਾਂ ੁਆਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਸੀ, ਤਿਨਹ ਾਂ 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)! 
นกึถงึและระลกึถงึการรับใชท้ีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชายและหญงิชาวซกิขผ์ูก้ลา้หาญทีเ่สยีสละศรี

ษะ แตไ่มย่อมละทิง้ศาสนาซกิขข์องตน ทีถ่กูตดัออกเป็นชิน้ ๆ จากขอ้ตอ่ของรา่งกาย 

เอาหนังศรีษะออก ทีถ่กูมัดและหมนุบนลอ้และแตกเป็นชิน้ ๆ ; ทีถ่กูเลือ่ยตดั; 

ทีถ่กูถลกหนังเป็นๆ; ทีเ่สยีสละตวัเองเพือ่รักษาศกัดิศ์รขีองครุดุวารา; 

ทีไ่มล่ะทิง้ความเชือ่ของชาวซกิข;์ ผูซ้ ึง่รักษาศาสนาซกิขข์องพวกเขาและ 

ไมต่ดัผมของพวกเขาจนถงึลมหายใจสดุทา้ยของพวกเขา 

ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(พระเจา้มหศัจรรย)์! 
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ੰਜਾਂ ਿਖਿਾਂ, ਰਫਿੱਿ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂ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)! 
เปลีย่นความคดิของคณุไปยังทกุทีน่ั่งของศาสนาซกิขแ์ละครุ ุกดูวาราทัง้หมด 

ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(Waheguru) (พระเจา้ทรงมหศัจรรย)์! 
 

ਤਰਥਭ ਰਫਿੱਿ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾ ਸ ਜੀ, ਰਫਿੱਿ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਸਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਸਗੁਰ,ੂ 

ਵਾਤਸਗੁਰ ੂ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. 
กอ่นอืน่ คาลซา (Khalsa) 

ทีเ่คารพนับถอืทัง้หมดจะวงิวอนขอใหพ้วกเขาใครค่รวญพระนามของพระองคท์า่น 
และเป็นผลใหท้กุคนไดรั้บความสงบและความสขุ 

 

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)! 
ขอพระเจา้ทรงคุม้ครองและเมตตาตอ่ คาลซา (Khalsa) ไมว่า่พวกเขาจะอยูท่ีใ่ด ขอให ้คาลซา 

(Khalsa) 
ไดรั้บชยัชนะในการสรา้งหลักประกนัความเป็นอยูท่ีด่แีละการปกป้องชมุชนขอพระเจา้ทรงอาบ

พระคณุของพระองคต์อ่ คาลซา (Khalsa) 
ขอพระองคท์รงเป็นผูป้กป้องเราจากการกดขีข่ม่เหงและการกดขีข่อให ้คาลซา (Khalsa)มชียั 

ทกุคนพดูวา่วาเฮกรู(ู Waheguru) (พระเจา้ทรงมหศัจรรย)์! 
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ਤਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਤਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕ ਦਾਨ, ਰਤਸਿ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਾਸ ਦਾਨ, ਬਰਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਰ 

ਦਾਨ,  ਨਾਭ ਦਾਨ, ਰੀ ਅੰਤਭਰਿਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੰਡ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, 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)! 
โปรดทรงมอบของขวัญแหง่ศาสนาซกิขใ์หแ้กช่าวซกิข ์ของขวัญทีเ่ป็นผมยาว 
ของขวัญแหง่การปฏบิตัติามกฎหมายของซกิขข์องขวัญแหง่ความรูจ้ากพระเจา้ 

ของขวัญแหง่ศรัทธาทีม่ั่นคงของขวัญแหง่ความเชือ่และของขวัญทีใ่หญท่ีส่ดุของนาอมั 
โอพ้ระเจา้! นักรอ้งประสานเสยีง คฤหาสนแ์ละ ป้ายประกาศจะคงอยูต่ลอดไป 

ขอใหค้วามจรงิมชียัไปตลอดกาล 
กลา่วค าวา่วา่วาเฮกรู ู( Waheguru) (พระเจา้ทรงมหศัจรรย)์! 

 

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. 
ขอใหจ้ติใจของชาวซกิขท์ัง้หมดยังคงถอ่มตวัและภมูปัิญญาของพวกเขาสงูสง่ โอพ้ระเจา้! 

พระองคค์อืผูป้กป้องภมูปัิญญา 
 

ਸ ਤਨਭਾਤਣਆ ਂਦ ਭਾਣ, ਤਨਿਾਤਣਆ ਂਦ ਿਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ਿੱਚ ਤਿਾ, ਵਾਤਸਗਰੁ!ੂ ਆ ਦ 
ਸਜਰੂ…..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….. 

โอพระบดิาทีแ่ทจ้รงิ วาเฮกรูู! พระองคค์อืเกยีรตขิองผูอ้อ่นโยน พลังของคนไร ้
ทีพ่ึง่ทีพั่กพงิของผูไ้รท้ีพ่ ึง่ เราอธษิฐานตอ่หนา้พระองคด์ว้ยความนอบนอ้ม… .. 
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(substitute the occasion or prayer made here).  

 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਰਫਿੱਿ 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. 
โปรดอภัยขอ้ผดิพลาดและขอ้บกพรอ่งของเราในการทอ่งบทสวดมนตข์า้งตน้ 

โปรดทรงเตมิเต็มในความตอ้งการทัง้ปวงใหพ้วกเราดว้ย 

 

ਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਿਰਾ ਨ ਨਾਭ ਤਚਿੱ ਿ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ,  
ਿਰ ਬਾਣ ਰਫਿੱਿ ਦਾ ਬਲਾ।  

Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak Naam 

Chardi Kala, Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa 

Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, we may 
remember and meditate upon Your Name. O’ God! may Your Name 

(revealed by Guru Nanak) bring ever ascending spirit to  and may all 
prosper according to Your will. 

ขอใหเ้ราไดพ้บกบัผูศ้รัทธาทีแ่ทจ้รงิเหลา่นัน้โดยการพบกบัผูท้ีเ่ราอาจจดจ าและใครค่รวญชือ่ข
องพระองค ์ โอพ้ระเจา้! ขอใหช้ือ่ของพระองค ์(ทีไ่ดเ้ปิดเผยโดยครุนุานัก) 

น าจติวญิญาณขึน้ไป และขอใหท้กุคนประสบความส าเร็จตามความประสงคข์องพระองค ์

 

ਵਾਤਸਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਾ, ਵਾਤਸਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਪਿਤਸ  

Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh 

The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 
คาลซาเป็นของพระเจา้ ชยัชนะทัง้หมดเป็นชยัชนะของพระเจา้  
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ปรชัญาแหง่ซกิข ์
ปรัชญาแหง่ซกิขม์ลีักษณะทีม่ ีเหตผุล ความเขา้ใจ ในวธิกีารในแบบที ่
“ปราศจากความหรหูรา” ตอ่โลกทางจติและทางวตัถ ุ
หลักการทางเทววทิยามกีารตตีราดว้ยความเรยีบงา่ย ในจรยิธรรมของซกิข ์
จะไมม่คีวามขดัแยง้ระหวา่งหนา้ทีข่องแตล่ะคนกบัความเป็นตวัตนและตอ่สงัคม 
(ซงักาท) 
 
ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาทีอ่อ่นเยาวท์ีส่ดุในโลก 
ศาสนาซกิขไ์ดรั้บการจัดตัง้มาโดยครุ ุนานัค เมือ่ประมาณ 500ปีมาแลว้ 
ศาสนานีเ้นน้ถงึความเชือ่ในองคท์ีเ่ป็นอยูส่งูสดุ ผูเ้ป็นผูส้รา้งจักรวาล 
ศาสนานีเ้สนอเสน้ทางทีเ่รยีบงา่ยไปสูค่วามสขุชัว่นรัินดรแ์ละเผยแพรข่อ้ความแหง่
ความรักและความเป็นพีน่อ้งกนั 
ศาสนาซกิขเ์ป็นความเชือ่ตอ่พระเจา้หนึง่เดยีวอยา่งเครง่ครัดและยอมรับวา่พระเจา้เ
ป็นองคเ์ดยีวทีไ่มอ่ยูภ่ายใตก้ารขอ้จ ากดั ของเวลาหรอืสถานทีแ่ตอ่ยา่งใด 
 
ศาสนาซกิขเ์ชือ่วา่มพีระเจา้องคเ์ดยีวเทา่นัน้ทีเ่ป็นผูส้รา้ง ผูค้ ้าจนุ 
ผูท้ าลายลา้งและไมไ่ดอ้ยูใ่นรา่งมนุษย ์ทฤษฎอีวตาร (การกลับชาตมิาเกดิ) 
ไมม่อียูใ่นศาสนาซกิข ์
ศาสนานีไ้มย่ดึตดิกบัความเชือ่เรือ่งเทพเจา้และเทพธดิาและเทพอืน่ ๆ แตอ่ยา่งใด 
 
ในศาสนาซกิข ์จรยิธรรมและศาสนาไปดว้ยกนั 
เราตอ้งปลกูฝังคณุสมบตัทิางศลีธรรมและฝึกฝนคณุธรรมในชวีติประจ าวนัเพือ่กา้วไ
ปสูก่ารพัฒนาจติวญิญาณ คณุสมบตัติา่งๆ เชน่ ความซือ่สตัยค์วามเมตตา 
ความเอือ้อาทร ความอดทนและความออ่นนอ้มถอ่มตน 
เป็นสิง่ทีส่ามารถสรา้งขึน้ไดจ้ากความพยายามและความอดทนจนถงึทีส่ดุเทา่นัน้ 
ชวีติของครุผุูย้ ิง่ใหญข่องเราเป็นแหลง่ทีม่าของแรงบนัดาลใจในทศิทางนี ้
 
ศาสนาซกิขส์อนถงึเป้าหมายในชวีติมนุษย ์คอื 
การท าลายวฎัจักรแหง่การเกดิและการตาย และประสานรวมเขา้กบัพระเจา้ 
สิง่นีส้ามารถท าไดส้ าเร็จโดยการปฏบิตัติามค าสอนตา่งๆ ของ ครุนุี ้
การเพง่พจิารณาถงึนามอนัศกัดิส์ทิธิ ์(Naam) และการท ากจิการ 
การใหบ้รกิารและการกศุลตา่งๆ 
 
NaamMarg เนน้การอทุศิตนอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ร าลกึถงึพระเจา้ 
เราตอ้งควบคมุความชัว่รา้ยทัง้หา้ ไดแ้ก ่กาม(ความปรารถนา) โกรธ (ความโกรธ) 
โลภ (ความโลภ) โมหะ (การตดิใจในโลกวตัถ)ุ และ อหงัการ (ความภาคภมูใิจ) 
เพือ่บรรลคุวามรอด พธิกีรรมและกจิวตัรประจ าวนั เชน่ 
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การอดอาหารและการแสวงบญุ ศาสนาซกิขป์ฏเิสธ 
เรือ่งลางบอกเหตแุละความเครง่ครัดเราควรปฏบิตัติามค าสอนของครุแุกรนธซ์าฮบิ 
ศาสนาซกิขเ์นน้ BhagtiMarg หรอืเสน้ทางแหง่การอทุศิตน 
อยา่งไรกต็ามตระหนักถงึความส าคัญของ GianMarg (หนทางแหง่ความรู)้ และ 
KaramMarg 
(หนทางแหง่การกระท า)เป็นการเนน้ย ้าอยา่งมากเกีย่วกบัความจ าเป็นในการไดรั้บ
พระคณุของพระเจา้เพือ่บรรลเุป้าหมายฝ่ายวญิญาณ 
 
ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาทีทั่นสมัย มเีหตผุลและปฏบิัตไิดจ้รงิ อยูบ่นความเชือ่ทีว่า่ 
ชวีติครอบครัวปกต ิ(Grahast) ไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่ความรอด 
การถอืพรหมจรรยห์รอืการสละโลกไมจ่ าเป็นเพือ่บรรลคุวามรอด 
เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดท้ีจ่ะอยูอ่ยา่งโดดเดีย่วทา่มกลางความเจ็บป่วยและการลอ่ลวงทา
งโลก ผูศ้รัทธาตอ้งอยูใ่นโลก 
แตย่ังคงใหศ้รีษะของเขาอยูเ่หนอืความตงึเครยีดและความวุน่วายตามปกต ิ
เขาตอ้งเป็นทหารทีม่วีชิาการและเป็นนักบญุของพระเจา้ 
 
ศาสนาซกิขเ์ป็นสากลและเป็น "ศาสนาฆราวาส" ดังนัน้จงึปฏเิสธการแบง่แยกตา่งๆ 
ทัง้หมด จากวรรณะ ลัทธ ิเชือ้ชาต ิหรอืเพศ 
เชือ่วา่มนุษยท์กุคนเทา่เทยีมกนัในสายพระเนตรของพระเจา้ 
ครุเุนน้ย ้าเรือ่งความเทา่เทยีมกนัของชายและหญงิและปฏเิสธการฆา่ทารกเพศหญิ
ง และ ซาต ิ(Sati) (การเผาแมม่า่ย) 
พวกเขายังเผยแพรก่ารแตง่งานใหมข่องหญงิมา่ยอยา่งแข็งขนัและปฏเิสธระบบ 
เพอรด์าห ์(purdah) (ผูห้ญงิสวมผา้คลมุหนา้) 
เพือ่ใหจ้ติใจจดจอ่อยูท่ีพ่ระองคเ์ราตอ้งท าสมาธ ิ
ตอ่พระนามอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์(นาม) และบ าเพ็ญกศุลและบ าเพ็ญประโยชน ์
ถอืเป็นเกยีรตอิยา่งยิง่ที ่
คนหนึง่จะหาเลีย้งชพีประจ าวนัดว้ยแรงงานและการท างานทีซ่ ือ่สตัย ์(ครัิตคารนะ) 
(KiratKarna) ไมใ่ชก่ารขอทานหรอืใชว้ธิกีารใด ๆ ทีไ่มส่จุรติ 
(แวนชาคานะ)VandChhakna การแบง่ปันกบัผูอ้ืน่ 
ซ ึง่เป็นความรับผดิชอบตอ่สงัคมดว้ยเชน่กนั 
บคุคลนัน้คาดวา่จะใหค้วามชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งการความชว่ยเหลอื เซวา (Seva) 
การบรกิารชมุชนเป็นสว่นส าคญัของศาสนาซกิข ์ครัวชมุชนฟร ี(Langar) 
ทีพ่บในครุดุวาราทกุแหง่และเปิดใหก้บัทกุคนทกุศาสนาเป็นสิง่หนึง่ทีแ่สดงออกถงึ
การบรกิารชมุชนนี ้
 
ศาสนาซกิขส์นับสนุนการมองโลกในแงท่ีด่แีละมคีวามหวงั 
ไมย่อมรับอดุมการณท์ีม่องโลกในแงร่า้ย 
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ทา่นครุเุชือ่วา่ชวีตินี ้มเีหตผุลและเป้าหมาย 
เปิดโอกาสใหม้ปีระจักษ์ถงึตนเองและพระเจา้นอกจากนีม้นุษยย์ังตอ้งรับผดิชอบตอ่
การกระท าของตนเอง 
เขาไมส่ามารถเรยีกรอ้งความคุม้กนัจากผลของการกระท าของเขาได ้
เขาจงึตอ้งระมัดระวงัอยา่งมากในสิง่ทีเ่ขาท า 
 
พระคมัภรีซ์กิขถ์อืวา่ ครุแุกรนธ ์ซาฮบิเป็นครุนุรัินดร ์
นีเ่ป็นศาสนาเดยีวทีก่ าหนดใหพ้ระคมัภรีม์สีถานะเป็นผูส้ัง่สอนทางศาสนา 
ไมม่สีถานทีส่ าหรับครุ ุ(เดหธ์าร)ี (Dehdhari) ทีเ่ป็นมนุษยท์ีม่ชีวีติในศาสนาซกิข ์

มารยาท www.sikhpoint.com 
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Philosophy of Sikhs 
 

Philosophy of Sikhism is characterized by logic, comprehensiveness and its "without 
frills" approach to the spiritual and material world. Its theology is marked by 
simplicity. In Sikh ethics there is no conflict between the individual‘s duty to the self 
and that towards society (sangat). 
 
Sikhism is the youngest world religion. Sikhism was founded by Guru Nanak some 
500 years ago. It emphasizes the belief in One Supreme Being who is the creator                                                                                                     
of the universe. It offers a simple straight path to eternal bliss and spreads a 
message of love and universal brotherhood. Sikhism is strictly a monotheistic faith 
and recognizes God as the only One who is not subject to limits of time or space. 
 
Sikhism believes that there is only one God, who is the Creator, Sustainer, 
Destroyer and does not take human form. The theory of Avtarvad (incarnation) has 
no place in Sikhism. It does not attach any value to gods and goddesses and other 
deities. 
 
In Sikhism the ethics and religion go together. One must inculcate moral qualities 
and practice virtues in everyday life in order to step towards spiritual development. 
Qualities such as honesty, compassion, generosity, patience and humility can only 
be built up by efforts and perseverance. The lives of our Great Gurus are a source 
of inspiration in this direction. 
 
The Sikh religion teaches that the goal of human life is to break the cycle of birth 
and death and merge with God. This can be accomplished by following the 
teachings of the Guru, meditation on the Holy Name (Naam) and performance of 
acts of service and charity. 
 
Naam Marg emphasizes constant devotion to the remembrance of God. One has to 
control the five vices viz., Kam (Desire), Krodh (anger), Lobhe (greed), Moah 
(worldly attachment) and Ahankar (pride) to achieve salvation. The rituals and 
routine practices like fasting and pilgrimage, omens and austerities are rejected in 
Sikh religion. One ought to follow the teachings of Guru Granth Sahib. Sikhism 
emphasizes Bhagti Marg or the path of devotion. It does, however, recognize the 
importance of Gian Marg (Path of Knowledge) and Karam Marg (Path of Action). It 
lays great stress on the need for earning God's Grace in order to reach the spiritual 
goal. 
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Sikhism is a modern, logical, and practical religion. It believes that normal family life 
(Grahast) is no barrier to salvation. Celibacy or renunciation of the world is not 
necessary to achieve salvation. It is possible to live detached in the midst of worldly 
ills and temptations. A devotee must live in the world and yet keep his head above 
the usual tension and turmoil. He must be a scholarly soldier, and a saint for God. 
 
Sikhism is a cosmopolitan and a "secular religion" and thus rejects all distinctions 
based on caste, creed, race or sex. It believes all human beings are equal in the 
eyes of God.  The Gurus stressed on equality of men and women and rejected 
female infanticide and Sati (widow burning) practice. They also actively propagated 
widow remarriage and rejected the purdah system (women wearing veils).  In order 
to keep the mind focused on Him one must meditate on the holy Name (Naam) and 
perform the acts of service and charity. It is considered honorable to earn one's 
daily living through honest labor and work (Kirat Karna) and not by begging or by 
the use of any dishonest means. Vand Chhakna, sharing with others, is also a social 
responsibility. The individual is expected to help those in need. Seva, community 
service is also an integral part of Sikhism. The free community kitchen (langar) 
found at every gurdwara and open to people of all religions is one expression of this 
community service. 
 
Sikh religion advocates optimism and hope. It does not accept the ideology of 
pessimism. 
 
The Gurus believed that this life has a purpose and a goal. It offers an opportunity 
for self and God realization. Moreover man is responsible for his own actions. He 
cannot claim immunity from the results of his actions. He must therefore be very 
vigilant in what he does. 
 
The Sikh Scripture, Guru Granth Sahib, is the Eternal Guru. This is the only religion 
which has given the Holy Book the status of a religious preceptor. There is no place 
for a living human Guru (Dehdhari) in Sikh religion. 

Courtesy www.sikhpoint.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sikhpoint.com/
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ความส าคญัของผา้โพกศรีษะของชาวซกิข ์
ผา้โพกศรีษะเป็นสว่นหนึง่ของซกิขท์ีแ่ยกออกจากกนัไมไ่ด ้ตัง้แตส่มัยครุนุานัก 

ผูก้อ่ตัง้ศาสนาซกิข ์ชาวซกิขไ์ดป้ระดบัผา้โพกศรีษะ 

ผา้โพกศรีษะส าหรับซกิขเ์ป็นมากกวา่มงกฎุส าหรับกษัตรยิ ์

 

“Dastar"เป็นอกีชือ่หนึง่ของผา้โพกศรีษะของชาวซกิขซ์ ึง่เกีย่วขอ้งกบั" พรของครุ ุ

" 

ค าเหลา่นีห้มายถงึเสือ้ผา้ทีส่วมใสโ่ดยทัง้ชายและหญงิเพือ่ปกปิดผมทีไ่มไ่ดต้ดัขน 

เป็นผา้โพกศรีษะทีป่ระกอบดว้ยผา้ผนืยาวคลา้ยผา้พันคอสวมรอบศรีษะ 

 

แมว้า่การไวผ้มทีไ่มไ่ดปิ้ดจะไดรั้บค าสัง่จาก ครุ ุGobind Singh 

ใหเ้ป็นหนึง่ในหา้ของ K หรอืหา้บทความเกีย่วกบัความเชือ่ 

แตก่็มคีวามเกีย่วขอ้งกบัศาสนาซกิขม์ายาวนานตัง้แตเ่ริม่ตน้ซกิขใ์นปี 1469 

ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาเดยีวในโลกที ่ทกุคนตอ้งสวมผา้โพกหวั 

ผูค้นสว่นใหญท่ีส่วมเสือ้กงัหนัในประเทศตะวนัตกเป็นชาวซกิข ์

 

โดยธรรมประเพรณี ผา้โพกศรีษะแสดงถงึความมหีนา้มตีา 

และเป็นสิง่ของทีส่งวนไวส้ าหรับคนชัน้สงูเทา่นัน้ ในสมัยกอ่นในอนิเดยี 

ผูช้ายทีม่ฐีานะสงูในสงัคมเทา่นัน้ทีจ่ะสวมผา้โพกศรีษะ ในชว่งทีโ่มกลุครองอนิเดยี 

ชาวมสุลมิเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้วมผา้โพกศรีษะ 

ผูท้ีไ่มใ่ชม่สุลมิทกุคนถกูหา้มไมใ่หส้วมผา้โพกศรีษะโดยเด็ดขาด 

 
ครุโุกบนิด ์ซงิห ์ในการตอ่ตา้นกฎของพวกโมกลุดงักลา่ว 
เขาขอใหช้าวซกิขท์กุคนสวมผา้โพกศรีษะ นีค่อืการสวมใสเ่พือ่ 
ตระหนักถงึมาตรฐานทางศลีธรรมขัน้สงูทีเ่ขาสรา้งขึน้ส าหรับผูต้ดิตาม Khalsa 
ของเขา เขาตอ้งการให ้Khalsa ของเขาแตกตา่งออกไปและมุง่มั่นทีจ่ะ 
"โดดเดน่จากทีอ่ืน่ ๆ ของโลก" 
และเดนิตามเสน้ทางทีไ่มเ่หมอืนใครซึง่ไดก้ าหนดไวโ้ดย ครุขุองศาสนาซกิข ์
ดว้ยเหตนุีช้าวซกิขท์ีโ่พกศรีษะจงึดโูดดเดน่จากฝงูชนเสมอเนือ่งจาก  
ครุตุัง้ใจให ้'ทหารนักบญุ' เป็นทีรู่จั้กไดง้า่ย 

 

เมือ่ชายหรอืหญงิชาวซกิขส์วมผา้โพกศรีษะ 

ผา้โพกศรีษะจะไมเ่ป็นเพยีงแถบผา้เพราะมันจะกลาย 
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เพราะสิง่นีจ้ะเป็นสว่นส าคญัของเครือ่งแตง่กาย 

เหตผุลในการสวมผา้โพกศรีษะอาจมไีดห้ลายประการ เชน่ อ านาจอธปิไตย 

การอทุศิตน การเคารพตนเอง ความกลา้หาญ ความกตัญํ ูฯลฯ 

แตเ่หตผุลทีช่าวซกิขส์วมผา้โพกศรีษะสว่นใหญ ่น่ันก็เพือ่แสดงความรัก 

การเชือ่ฟังและเคารพผูก้อ่ตัง้ Khalsa  

 

ผา้โพกศรีษะเป็นของขวญัทีค่รุใุหเ้รา เป็นวธิทีีเ่ราสวมมงกฎุตวัเองในฐานะ 

ทีเ่ป็นชาวซกิข ์(Singhs) และ คาอรูส(์Kaurs) 

ผูน่ั้งบนบลัลังกแ์หง่ความมุง่มั่นตอ่จติส านกึทีส่งูสง่ของเราเอง 

ไมว่า่จะเป็นผูช้ายและผูห้ญงิ อตัลักษณท์ีฉ่ายแววนีอ้นับง่บอกถงึ 

เกยีรตคิวามสงา่งาม และความเป็นเอกลักษณ์ 

เป็นสญัญาณใหค้นอืน่รูว้า่เราอยูใ่นภาพลักณข์องความทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุและอทุศิตนเ

พือ่รับใชท้กุสิง่ ผา้โพกศรีษะไมไ่ดแ้สดงถงึสิง่ใดนอกจากความมุง่มั่นทีส่มบรูณ ์

เมือ่คณุเลอืกทีจ่ะโดดเดน่ดว้ยการผกูผา้โพกศรีษะ 

คณุจะยนืหยัดอยา่งไมเ่กรงกลัวใคร 

ในฐานะบคุคลคนคนหนึง่ทีย่นือยูท่า่มกลางผูค้นกวา่หกพันลา้นคน 

เป็นการกระท าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ 
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Importance of Sikh Turban 
Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru 
Nanak, the founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a 
lot more than a crown is to a king. 
 
‗Dastar‘ is another name for the sikh turban which relates to ‗Blessing of the Guru‘. 
All these words refer to the garment worn by both men and women to cover their 
unshorn hair.  It is a headdress consisting of a long scarf-like piece of cloth worn 
around the head. 
 
Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind Singh as one 
of the Five K's or five articles of faith, it has long been associated with Sikhism since 
the very beginning of Sikhi in 1469. Sikhism is the only religion in the world in 
which wearing a turban is mandatory for everybody. Vast majority of people who 
wear turbans in the Western countries are Sikhs. 
 
Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an item once 
reserved for nobility only. In older times, in India the turban was only worn by men 
of high status in society. During the Mughal domination of India, only 
the Muslims were allowed to wear a turban. All non-muslims were strictly barred 
from wearing a turban. 
 

Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of 
his Sikhs to wear the turban. This was to be worn in recognition of the high moral 
standards that he had charted for his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be 
different and to be determined "to stand out from the rest of the world" and to 
follow the unique path that had been set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned 
Sikh has always stood out from the crowd, as the Guru intended  his 'Saint-Soldiers' 
to be easily recognizable. 
 
When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band 
of cloth, for it becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a 
turban  may be many such as sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety 
etc. but why the Sikhs wear it is 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 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
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commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand 

fearlessly as one single person standing out amongst  six billion people. It is a most 

outstanding act. 
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บทบาทของสตรใีนศาสนาซกิข ์

หลักการของศาสนาซกิขร์ะบวุา่ผูห้ญงิมจีติวญิญาณเชน่เดยีวกบัผูช้ายและมสีทิธเิท่

าเทยีมกนัในการปลกูฝังจติวญิญาณของตน 

พวกเขาสามารถเป็นผูน้ าประชาคมทางศาสนามสีว่นรว่มใน Akhand Path 

(การอา่นพระคัมภรีบ์รสิทุธิอ์ยา่งตอ่เนือ่ง) แสดงคริท์าน (Kirtan) 

(รอ้งเพลงสวดในทีป่ระชมุ) ท างานเป็นกรานทดิ (Granthis) (นักบวช) 

พวกเธอสามารถเขา้รว่มในกจิกรรมทางศาสนาวฒันธรรมสงัคมและทางโลกทัง้หมด 

ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาใหญ ่แหง่แรกของโลกทีใ่หค้วามเทา่เทยีมกบัผูห้ญงิ 

ครุนุานักสัง่สอนเรือ่งความเทา่เทยีมกนัทางเพศและครุทุีส่บืทอดต าแหน่งตอ่มาก็ใ

หก้ารสนับสนุนใหผู้ห้ญงิมสีว่นรว่มอยา่งเต็มทีใ่นกจิกรรมทัง้หมดของการนมสัการแ

ละการปฏบิตัขิองซกิข ์

 

ครุแุกรนธ ์ซาฮบิ บอกวา่ “สตรแีละบรุษุ พระเจา้ไดส้รา้งพวกเขาทกุคน 

นีเ่ป็นงานของพระเจา้ นานัคไดก้ลา่ววา่ ทกุสิง่สรา้งเป็นสิง่ทีด่ ีศกัดิส์ทิธิ”์ 

SGGSหนา้ 304 

 

ประวตัศิาสตรข์องศาสนาซกิขไ์ดบ้นัทกึบทบาทของสตร ี

ทีแ่สดงวา่พวกเขามคีวามเทา่เทยีมในบรกิาร ความทุม่เท ความเสยีสละ 

และความกลา้หาญเชน่เดยีวกบัผูช้าย 

มตีวัอยา่งมากมายของสตรทีีม่ศีกัดิศ์รใีนคณุธรรม การบรกิาร 

และการเสยีสละตนเองทีบ่นัทกึไวใ้นธรรมประเพณีของชาวซกิข ์

 

ตามหลักศาสนาซกิข ์ผูช้ายและผูห้ญงิเป็นสองดา้นของเหรยีญเดยีวกนั 

ในระบบความสมัพันธแ์ละการพึง่พาซึง่กนัและกนัผูช้ายจะเกดิจากผูห้ญงิและผูห้ญิ

งเกดิจากเมล็ดพันธุข์องผูช้ายตามหลักศาสนาซกิขผ์ูช้ายไมส่ามารถรูส้กึมั่นคงและ

สมบรูณใ์นชวีติไดห้ากไมม่ผีูห้ญงิคนหนึง่และความส าเร็จของผูช้ายนัน้เกีย่วขอ้งกบั

ความรักและการสนับสนุนของผูห้ญงิทีแ่บง่ปันชวีติของเธอกบัเขาและในทางกลับกั

น 
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ครุนุานกักลา่ววา่: 

"[มัน] เป็นผูห้ญงิทีท่ าใหเ้ผา่พันธุด์ าเนนิตอ่ไป" และเราไมค่วร 

"ถอืวา่ผูห้ญงิถกูสาปแชง่และถกูประณาม [เมือ่] 

ผูน้ าและกษัตรยิโ์ดยก าเนดิจากผูห้ญงิ" SGGS หนา้ 473 

 

ความรอด: 

จดุส าคญัทีต่อ้งมองดคูอืไมว่า่ศาสนาหนึง่ใดทีพ่จิารณาวา่สตรนัีน้สามารถรับความร

อด การตระหนักเปิดเผยถงึพระเจา้ หรอื อาณาจักรของจติวญิญาณทีส่งูสดุ 

 

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่: 

“ ในทกุสรรพสตัวพ์ระเจา้ทรงด ารงอยูแ่ละแผข่ยายเขา้ไปในทัง้ชายและหญงิ”  

(ครุแุกรนธซ์าฮบิ, หนา้ 605) 

 

จากขอ้ความขา้งตน้ของครุแุกรนธ ์ซาฮบิ ทีบ่อกวา่ 

ความสวา่งของพระเจา้อยูใ่นเพศทัง้สองเพศ 

ทัง้ชายและหญงิจงึสามารถบรรลคุวามรอดไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัโดยการเชือ่ฟังครุ ุ

ในหลายศาสนาผูห้ญงิถอืเป็นอปุสรรคตอ่จติวญิญาณของผูช้าย 

แตไ่มใ่ชใ่นศาสนาซกิข ์ครุปุฏเิสธความคดินี ้ใน 

"ความคดิปัจจบุนัเกีย่วกบัศาสนาซกิข"์ อลซิ บซารเ์ค กลา่ววา่ 

 

“ ครุคุนแรกก าหนดใหผู้ห้ญงิเทา่เทยีมกบัผูช้าย…

ผูห้ญงิไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรคตอ่ผูช้าย 

แตเ่ป็นหุน้สว่นในการรับใชพ้ระเจา้และแสวงหาความรอด” 

 

การแตง่งาน: 

ครุนุานักแนะน า grhastha - ชวีติคนทีม่เีหยา้มเีรอืน 

แทนทีจ่ะเป็นพรหมจรรยแ์ละการสละโสด 

สามแีละภรรยาเป็นหุน้สว่นทีเ่ทา่เทยีมกนัและไดผ้กูพันไวด้ว้ยกนัทัง้คูด่ว้ยความซือ่

สตัยต์อ่กนั ในโองการศกัดิส์ทิธิบ์อกวา่ 

ความสขุในบา้นถกูน าเสนอเป็นดงัอดุมคตทิีน่่าชืน่ชม 
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สถานะทีเ่ทา่เทยีมกนั: 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มสีถานะทีเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่งชายและหญงิ 

ครุไุมไ่ดแ้ยกแยะความแตกตา่งระหวา่งเพศในเรือ่งของการเริม่ตน้การสัง่สอนหรอืก

ารมสีว่นรว่มในกจิกรรม Sangat (การสามัคคธีรรมอนัศกัดิส์ทิธิ)์ และ Pangat 

(การรับประทานอาหารรว่มกนั) ตามที ่Sarup Das Bhalla, MahimaPrakash, 

Guru Amar Dasdisf ไดก้ลา่วถงึการใชผ้า้คลมุหนา้ของผูห้ญงิ 

เขามอบหมายใหส้ตรดีแูลชมุชนบางชมุชนและเทศนาตอ่ตา้นธรรมเนยีมปฏบิัตขิอง 

sati ประวตัศิาสตรซ์กิขบ์นัทกึชือ่ของผูห้ญงิหลายคนเชน่ Mata GujriMai Bhago, 

Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani SadaKaur และ Maharani JindKaur 

ซึง่มบีทบาทส าคญัในเหตกุารณใ์นชว่งเวลานัน้ 

 

การศกึษา: 

การศกึษาถอืวา่มคีวามส าคญัมากในศาสนาซกิข ์

เป็นกญุแจสูค่วามส าเร็จของทกุคน 

มันเป็นกระบวนการของการพัฒนาสว่นบคุคลและเป็นเหตผุลวา่ท าไมครุทุี ่3 

จงึตัง้โรงเรยีนขึน้มากมาย 

 

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่: 

“ ความรูแ้ละการไตรต่รองจากพระเจา้ท ัง้หมดไดม้าจากครุ”ุ  

SGGS, หนา้ 831 

การศกึษาส าหรับทกุคนเป็นสิง่ส าคัญและทกุคนตอ้งท างานใหด้ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

มชิชนันารชีาวซกิขห์า้สบิสองคนทีค่รุคุนที ่3 สง่ออกไปเป็นผูห้ญงิ 

ใน 'บทบาทและสถานะของสตรซีกิข'์ ดร  .โมฮนิเดอรค์าเออรก์ลิลเ์ขยีนวา่  

 

“ ครุอุามารด์าสเชือ่มั่นวา่ไมม่คี าสอนใดหยั่งรากไดจ้นกวา่ผูห้ญงิจะยอมรับ 

 

ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัเสือ้ผา้: 

นอกเหนอืจากการก าหนดใหผู้ห้ญงิไมส่วมผา้คลมุหนา้แลว้ 

ศาสนาซกิขย์ังใหค้ าแถลงทีเ่รยีบงา่ย แตส่ าคญัมากเกีย่วกบัการแตง่กาย 

สิง่นีใ้ชก้บัชาวซกิขทั์ง้หมดโดยไมค่ านงึถงึเพศ  

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่ 
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“ หลกีเลีย่งการสวมเสือ้ผา้ทีร่า่งกายอดึอดัและจติใจเต็มไปดว้ยความคดิชัว่รา้ย

”  

SGGS, หนา้ 16 

 

การป้องกนัตนเองโดยผูห้ญงิ: 

คาดวา่ผูห้ญงิซกิขจ์ะปกป้องตวัเองดว้ย Kirpan (ดาบ) และอาวธุอืน่ ๆ 

สิง่นีเ้ป็นเอกลกัษณส์ าหรับผูห้ญงิเพราะเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรท์ีผู่ห้ญงิถกูคา

ดหวังใหป้กป้องตัวเอง 

พวกเขาไมค่าดวา่จะตอ้งพึง่พาผูช้ายในการปกป้องรา่งกายของตนเอง 

 
ค าอา้งองิจาก SGGS: 
"ในโลกและบนทอ้งฟ้า ฉันไมเ่ห็นวา่มสี ิง่ใดเป็นทีส่องรองจากกนั 

แสงสวา่งของพระองคส์อ่งมาเหนอืผูห้ญงิและผูช้ายทกุคน" Sggs หนา้ 223 

 

จากผูห้ญงิผูช้ายเกดิมา ภายในผูห้ญงิผูช้ายไดก้อ่ก าเนดิ; 

ส าหรับผูห้ญงิเขาหมัน้หมายและแตง่งานกบัเธอ ผูห้ญงิกลายเป็นเพือ่นของเขา 

คนรุน่หลังตามมาผา่นผูห้ญงิ เมือ่ผูห้ญงิของเขาตายเขาก็ไปหาผูห้ญงิคนอืน่ 

กบัผูห้ญงิเขาผกูพัน แลว้ท าไมจงึวา่เธอไมด่เีลา่ กษัตรยิถ์อืก าเนดิจากเธอ 

จากผูห้ญงิ ผูห้ญงิเกดิมาถา้ไมม่ผีูห้ญงิก็จะไมม่ใีครเลย ครุนุานัก SGGS หนา้ 473 

 

ในเรือ่งสนิสอด: "ขา้แตพ่ระเจา้ 

ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นดงัของขวญัแตง่งานและสนิสอดแกข่า้" Shri 

Guru Ram Das ji, หนา้ 78, บรรทัดที ่18 SGGS 
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Role of women in Sikhism 
 
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and 
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious 
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy 
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work as  
Granthis (priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular 
activities. Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru 
Nanak preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him 
encouraged women to take a full part in all the activities of Sikh worship and 
practice. 
 
Guru Granth Sahib states, ―Women and men, all by God are created. All this is 
God‘s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy‖ SGGS Page 304. 
 
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service, 
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity, 
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition. 
 
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In the 
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman, and 
woman is born of  man's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure and 
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love and 
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.  
 
Guru Nanak said: 
 "[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider 
women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS 
Page 473. 
Salvation: 
An important point to raise is whether a religion considers women capable of 
achieving salvation, realisation of God  or the highest spiritual realm.  
 
Guru Granth Sahib states:  
―In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female‖ (Guru 
Granth Sahib,  Page 605). 
 
From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests 
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation 
equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance 
to man‘s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In ‗Current 
Thoughts on Sikhism‘, Alice Basarke states,  

https://en.wikipedia.org/wiki/Souls
https://en.wiktionary.org/wiki/congregation
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sacrifice
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth
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―The first Guru put woman on par with man…woman was not a hindrance to man, 
but a partner in serving God and seeking salvation‖. 
 
Marriage: 
Guru Nanak recommended grhastha—the life of a householder. Instead of celibacy 
and renunciation, husband and wife were equal partners and fidelity was enjoined 
upon both. In the sacred verses, domestic happiness is presented as a cherished 
ideal. 
 
Equal Status: 
To ensure equal status between men and  women, the Gurus made no distinction 
between the sexes in matters of initiation, instruction or participation in sangat 
(holy fellowship) and pangat (eating together) activities. According to Sarup Das 
Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das disfavoured the use of the veil by women. 
He assigned women to supervise some communities and preached against the 
custom of sati. Sikh history records the names of several women, such as Mata 
Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur and Maharani Jind 
Kaur, who played important roles in the events of their time. 
 
Education: 
Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‘s success. 
It is a process of  personal development and it is the reason why the 3rd Guru set 
up many schools 
 
Guru Granth Sahib states: 
―All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru‖. SGGS, Page 
831 Education for all is essential and everyone must work to be the best they can 
be. Fifty two of the Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women. 
In, ‗The Role and Status of Sikh Women‘, Dr Mohinder Kaur Gill writes,  
―Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless 
they are accepted by women‖. 
 
Restrictions on Clothes: 
Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very 
important statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of 
gender. The Guru Granth Sahib states, ―Avoid wearing those clothes in which the 
body is uncomfortable  and the mind is filled with evil thoughts.‖  SGGS, Page 16 
 
Self Defence by Women: 
Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other 
weapons.  This is unique for women because it is the first time in history when 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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women were expected to defend themselves. They are not expected to be 
dependent on men for physical protection. 
 
SGGS Quotes: 
"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and 
the men, His Light is shining. " Sggs  Page 223. 
 
 From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is 
engaged and married.  Woman becomes his friend; through woman, the future 
generations come.  When his woman dies, he seeks another woman; to the woman 
he is bound.  So why call her bad? From her, kings are born.  From woman, woman 
is born; without woman, there would be no one at all.   Guru Nanak, SGGS Page 
473 
 
In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry." 
Shri Guru Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS 
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ครุแุกรนธซ์าฮบิสอนเรือ่งความออ่นนอ้มถอ่มตน 
ความออ่นนอ้มถอ่มตนเป็นสิง่ส าคญัของศาสนาซกิข ์
ชาวซกิขต์อ้งโคง้ค านับดว้ยความนอบนอ้มตอ่หนา้พระเจา้เสมอ 
ความออ่นนอ้มถอ่มตนหรอื "นมิราตา" 
ในภาษาปัญจาบเป็นค าทีเ่กีย่วขอ้งกนัอยา่งใกลช้ดิ 
นมิราตาเป็นคณุธรรมทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิอยา่งจรงิจังใน Gurbani 
ค าแปลของค าภาษาปัญจาบนีค้อื 
 "ความออ่นนอ้มถอ่มตน" "ความเมตตากรณุา" หรอื "ความออ่นนอ้มถอ่มตน" 
 

นีเ่ป็นคณุสมบตัทิีส่ าคญัส าหรับมนุษยท์กุคนในการเลีย้งดแูละเป็นสว่นส าคญัของความนึ

กคดิของชาวซกิขต์ลอดเวลา คณุสมบตัอิกีสีป่ระการในคลงัแสงของซกิข ์ไดแ้ก ่: 

 
ความจรงิ (Sat) 
ความพงึพอใจ (Santokh) 
เวทนา (Daya) และ 
ความรัก (Pyar) 

 

คณุสมบตัทิัง้หา้นีม้คีวามส าคญัตอ่ชาวซกิขแ์ละเป็นหนา้ทีข่องพวกเขาในการน่ังสมาธแิล

ะทอ่ง Gurbani 

เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมเหลา่นีแ้ละท าใหม้าเป็นสว่นหนึง่ของบคุลกิภาพของพวกเขา 

 

สิง่ที ่Gurbani บอกเรา: 

 

“ ผลของความออ่นนอ้มถอ่มตน คอืความสงบและความสขุโดยสญัชาตญาณ 

ดว้ยความออ่นนอ้มถอ่มตนเราควรใครค่รวญถงึพระเจา้ อันเป็นสมบตัแิหง่ความเป็นเลศิ  
ผูท้ีไ่ดรั้บพระพรดว้ยพระเมตตาจะอยูใ่นความถอ่มตวั 

 

ครุนุานัก ครุคุนแรกของศาสนาซกิข:์ 

 

"การฟังและเชือ่ดว้ยความรักและความถอ่มใจในจติใจของคณุ จะช าระตวัเองดว้ยนาม 

(Naam) ทีส่ถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีอ่ยูล่กึเขา้ไปขา้งใน" - SGGS หนา้ 4 

"ท าความสบายใจเป็นตา่งห ูความถอ่มตวัเป็นชามขอทาน  
และท าสมาธใิหข้ีเ้ถา้ทีค่ณุใชก้บัรา่งกายของคณุ" - SGGS หนา้ 6 
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Guru Granth Sahib on Humility 
 

Humility is an important aspect of Sikhism. SIkhs must always bow in 
humility before God. Humility or ‘Nimrata‘ in Punjabi are closely related 
words.  Nimrata is a virtue that is vigorously promoted in Gurbani. The 
translation of this Punjabi word is "Humility", 
 "Benevolence"  or  "Humbleness." 
 
This is an important quality for all humans to nurture and one that is an 
essential part of a Sikh's mindset at all times. The other four qualities in 
the Sikh arsenal are:  
 
Truth (Sat), 
Contentment (Santokh), 
Compassion (Daya) and 
Love (Pyar). 
 
These five qualities are essential to a Sikh and it is their duty to meditate 
and recite Gurbani to instill these virtues and make them a part of their 
personality. 
 
What Gurbani tells us: 
"The fruit of humility is intuitive peace and pleasure. With Humility one 
should continue to meditate on God, the Treasure of excellence. The one 
who is mercifully blessed stays steeped in humility. 
 
Guru Nanak, First Guru Of Sikhism: 
"Listening and believing with love and humility in your mind cleanse 
yourself with Naam, at the sacred shrine deep within."- SGGS Page 4 
 
"Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and 
meditation the ashes you apply to your body."-SGGS Page 6 
 
 
 
 

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Nimrata
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sat
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Santokh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Daya
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Pyar
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
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Journey towards Spirituality 
Guru Granth Sahib is an eternal living Guru, a poetic composition of Sikh 
Gurus, Hindu and Muslim Saints. The compilation is a gift from God 
through them to all mankind. The vision in the Guru Granth Sahib is of a 
society based on Divine justice without oppression of any kind. While the 
Granth acknowledges and respects the scriptures of Hinduism and Islam, 
it does not imply a moral reconciliation with either of these religions. In 
Guru Granth Sahib women are highly respected with equal roles as men. 
Women have the same souls as men and thus possess an equal right to 
cultivate their spirituality with equal chance of achieving 
liberation.  Women can participate in all religious, cultural, social, and 
secular activities including leading religious congregations.  
 
Sikhism advocates equality, social justice, service to humanity, and 
tolerance for other religions. The essential message of Sikhism is spiritual 
devotion and reverence of God at all times while practicing the ideals of 
compassion, honesty, humility and generosity in everyday life. The three 
core tenets of the Sikh religion are meditating and remembering God, 
Working for Honest living and sharing with others.  
 
Congratulations  for making an effort to go on this Spiritual Journey for 
the soul. The translation can never be close to original, especially when 
the complete Guru Granth Sahib is in poetry and the use of metaphors 
makes the task exceedingly difficult.  In the Divine message, Hindu & 
Muslim mythological stories are often used Pralahad , Harnakash, laxmi, 
Brahma etc. Please do not read them literally but understand their 
underlying  message. The focus is on the fact that God is one and to 
have union with Him is the goal of human life.  
 
This work has been done over years by several volunteers, to get to you 
the Divine message in your language. If you have any questions, please 
feel free to email walnut@gmail.com and we would love to join you on 
this journey.  

 

mailto:walnut@gmail.com

