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อาซาอา ดี วาอาร์
อาซาอา ดี วาอาร์ (Asa-di-va)r ไม่ได ้บอกเล่าเรือ
่ งราว ธีมของมันคือ:
"วิธก
ี ารกลายมาเป็ นผู ้ทีม
่ จ
ี ต
ิ วิญญาณ" – เดฟตา (devta), "a ทางวิญญาณ"
นอกจากนีค
้ รุ น
ุ านักยังเตือนเราเกีย
่ วกับพิธก
ี รรมและกลอุบายของนักบวชและพระสงฆ์
ั ของตนเองและวิธข
สงิ่ ทีส
่ าคัญทีส
่ ด
ุ คือการสร ้างอุปนิสย
ี จัดอุปสรรคทีข
่ วางทางสาวกซงึ่ สงิ่ ทีส
่ า
คัญทีส
่ ด
ุ คืออัตตาความเห็นแก่ตวั หรือความคิด
ั ดิส
ิ ธิซ
แม ้แต่บค
ุ คลศก
์ ท
์ งึ่ เป็ นคนดีและใจดีมากก็มักจะประสบกับความหยิง่ ในศาสนา
บางครัง้ คนทีน
่ ั บถือศาสนาเรียกกันว่าก่ออาชญากรรมทีช
่ วั่ ร ้ายด ้วยความอหังการและความหัวดื้
อ
ควรจาไว ้ว่าอัตตาในแก่นแท ้ของมันคือการตระหนั กรู ้ในตนเองหรือตัวตนซงึ่ เมือ
่ ได ้รับการควบคุ
ั หรือลักษณะทางศล
ี ธรรมของตน
มเป็ นสงิ่ จาเป็ นเนือ
่ งจากเป็ นพืน
้ ฐานของลักษณะนิสย
เมือ
่ ได ้รับการควบคุมโดยแรงจูงใจทีถ
่ ก
ู ต ้องและการบริการทีก
่ ระตือรือร ้นจะเป็ นผลดีและเป็ นปร
ะโยชน์
แต่ถ ้าไม่สามารถควบคุมได ้ด ้วยความภาคภูมใิ จในตาแหน่งหรือความรา่ รวยก็จะกลายเป็ นความเ
ห็นแก่ตวั และไร ้ค่า
ผลกระทบของอัตตานั น
้ เป็ นสงิ่ ทีน
่ ่าดูถก
ู และเป็ นหายนะโดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ ถูกอาพรางด ้วย
ั ดิส
ิ ธิห
ั ซงึ่ ใชประโยชน์
้
ความศก
์ ท
์ รือประเพณีทเี่ ห็นได ้ชด
จากความไม่รู ้และความงมงายของคนธ
รรมดา
การปฏิบต
ั ด
ิ ้วยความอ่อนน ้อมถ่อมตนและความรักเป็ นคุณสมบัตท
ิ ไี่ ด ้ผลทีส
่ ด
ุ ในการรักษาผู ้คนใ
ห ้ห่างไกลจากบาปดีกว่าการท่องจาและพิธก
ี รรมของศาสนาทัง้ หมด
ในขัน
้ ต ้น
เป็ นความกลัวต่อพระพิโรธหรือความไม่พอพระทัยของพระเจ ้าซงึ่ เป็ นแรงบันดาลใจให ้ผู ้แสวงห
าถวายการนมัสการและอธิษฐาน
ในชว่ งหลายปี ทผ
ี่ า่ นมาความกลัวนีจ
้ ะค่อยๆถูกแทนทีด
่ ้วยความรักและการยอมจานนตัวเองเพือ
่
ี ความอดทนของเขาไปกับคนทีไ่ ม่สมบูรณ์แบบ
ทีเ่ ขาจะสูญเสย
เขาเห็นอกเห็นใจพวกเขาเพราะพวกเขาเหมือนแกะหลงทาง
โดยการฝึ กฝนตนเองและรับใชผู้ ้อืน
่ เท่านั น
้ เราจะคูค
่ วรกับพระหรรษทานของพระเจ ้า
ั ดิส
ิ ธิแ
คบหากับบุคคลศก
์ ท
์ ละเรียนรู ้เคล็ดลับของปั ญญาฝ่ ายวิญญาณจากพวกเขา
ความอหังกาในตัวตน มลพิษ และ ความหลอกลวง
่ คุร,ุ พระพร, ความอหังการในตัวตน
อาซาดีวาร์(Asa-di-var) ยังเกีย
่ วข ้องกับแนวคิดเชน
มลพิษ (Sutak) และความเท็จความหลอกลวง
ิ ย์ คุรน
บุคลิกภาพและข ้อความของคุรเุ ปลีย
่ นชวี ต
ิ ของศษ
ุ านักพูดว่า:
"เมือ
่ ได ้พบกับคุรุ ความจริงก็ถก
ู เผยออกมา ซงึ่ จะขับไล่อต
ั ตาออกจากจิตใจของมนุษย์
ความจริงให ้ข ้อมูลเชงิ ลึกเกีย
่ วกับความเป็ นจริงสูงสุดมีเพียงคุรเุ ท่านั น
้ ทีส
่ ามารถมอบของขวัญจ
าก" นาม "ได ้ (AG, 465)
ิ ย์ของเขานั่ นคือการใชช้ วี ต
คุรก
ุ าหนดแนวทางชวี ต
ิ สาหรับศษ
ิ อย่างสมถะและการคิดอย่างสูง
หลังจากนีว้ ถ
ิ ช
ี วี ต
ิ ของผู ้แสวงหาก็เริม
่ เปลีย
่ นไป:
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"คนดีทห
ี่ มกมุน
่ อยูก
่ บ
ั " ความจริง
้
้
"รับใชพวกเขาไม่
ทาชวั่ พวกเขาเดินทางไปในเสนทางที
ถ
่ ก
ู ต ้องและทาในสงิ่ ทีย
่ ต
ุ ธิ รรมพวกเขา
ทาลายพันธะทางโลกพวกเขากินและดืม
่ เพียงเล็กน ้อย" (AG, 467)
นอกจากนีย
้ ังมีแนวคิดเรือ
่ ง 'ตัวตน' ตัวตนของเราเป็ นเพียงสว่ นเล็ก ๆ ของความเป็ นจริงสากล
เป็ นเพียงการเข ้าใจขีด จากัด
ของตัวเองเท่านัน
้ ทีเ่ ราจะบรรลุเป้ าหมายสูงสุดของการดารงอยูข
่ องเราเอง
ความโง่เขลา ความเห็นแก่ตวั และความพึงพอใจในตนเอง
ด ้วยความโง่เขลา เรามีสว่ นร่วมในความเห็นแก่ตวั และความเพลิดเพลิน
ซงึ่ จะทาลายความหวังของเราทีจ
่ ะมีชวี ต
ิ ทีส
่ งู ขึน
้
มนุษย์เริม
่ ต ้นชวี ต
ิ นี้ควบคูไ่ ปกับภูมห
ิ ลังของการดารงอยูข
่ องเขา
อดีตและปั จจุบน
ั หล่อหลอมอนาคตของเขา
เรามีเจตจานงในตนเองซงึ่ เราสามารถปรับเปลีย
่ นพฤติกรรมของเราเองได ้
ก็ตอ
่ เมือ
่ เราปรับเจตจานงของเราเองให ้เข ้ากับเจตจานงสูงสุดเท่านัน
้ ทีเ่ ราจะกลายเป็ นคนทีเ่ หนื
อคนได ้
ตอนนีเ้ ป็ นข ้อมูลสรุปของอาซาดิวาร์( Asa-di-var) ตามลาดับอนุกรม
หลังจากอธิบายบทบาทของครูทางจิตวิญญาณ (คุร)ุ
นานักบอกเราว่าปั ญญาของพระเจ ้าได ้มาจากสติปัญญา
ั ทัศน์ของพระเจ ้าทีป
่ วามฝั น
คุรเุ สนอวิสย
่ รากฏให ้เราเห็นในธรรมชาติ โลก ไม่ใชค
แต่เป็ นความจริงทีไ่ ม่เทีย
่ ง หากผู ้คนสงั เกตการสร ้างของพระเจ ้าจริง ๆ
พวกเขาจะเต็มไปด ้วยความอัศจรรย์ใจ จักรวาลทัง้ หมดเป็ นไปตามคาสงั่ หรือกฎของพระเจ ้า
ดังนัน
้ เราควร พระเจ ้าไม่ทรงพอพระทัยในมารยาของสงิ่ ทีเ่ รียกว่านคาร์นาเทส (ncarnates)
แต่เป็ นเพียงการกระทาด ้วยความรักและความจงรักภักดี
ครูสอนศาสนาสงั่ ให ้สาวกแยกแยะความดีจากความเลว ความจริงจากความเท็จ
อย่างไรก็ตามการมุง่ มัน
่ ในอัตตาของแต่ละบุคคลเป็ นอุปสรรคใหญ่ในกระบวนการของกฎทางศ ี
ลธรรม ดังนัน
้ ความกล ้าแสดงออกของเราควรถูกแทนทีด
่ ้วยการยอมจานน
โดยการยอมทาตามพระประสงค์ของพระองค์ผู ้หนึง่ อาจได ้รับความโปรดปรานจากพระเจ ้า
ิ จากการประทาของเราเอง
การรับการตัดสน
ความรู ้ทางโลกหรือ ความรู ้ต่างๆ ไม่ได ้ป้ องกันไม่ให ้เราทาบาป
ิ จากการเรียนรู ้หรือสถานะของเรา
ท ้ายทีส
่ ด
ุ แล ้วเราจะไม่ได ้รับการตัดสน
ั ดิส
ิ ธิ์
แต่โดยการประพฤติของเรา การเถียง การอวดภูมค
ิ วามรู ้ออกจากตาราศก
์ ท
่ ไหว ้ตามประเพณีหรือการสวมสญ
ั ลักษณ์หรือเครือ
การแสดงพิธก
ี รรมและการเซน
่ งหมายแห่งคว
ั ดิส
ิ ธิอ
ามศก
์ ท
์ น
ื่ ๆ นัน
้ ไม่มป
ี ระโยชน์
สงิ่ ทีส
่ าคัญคือการควบคุมตนเองความบริสท
ุ ธิแ
์ ละความเมตตา
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ิ ธิ์
พระเจ ้าทรงรู ้จักตัวตนภายในของเราและไม่สามารถโกงได ้ด ้วยการปฏิบต
ั ท
ิ เี่ รียกว่าศักดิส
์ ท
ั ดิส
ิ ธิเ์ ท่านั น
พระองค์ทรงอ่านใจเราและไม่ได ้รับผลกระทบจากการท่องตาราศก
์ ท
้
่ งสเี่ หลีย
การทาเครือ
่ งหมายบนศรี ษะด ้วยไม ้จันทน์ การปรุงอาหารในชอ
่ มทีฉ
่ าบปูน
การเสนออาหารทีเ่ ลือกและน้ าดืม
่ หรือโดยข ้าวบาร์เลย์ม ้วนและใบ
จานเสริ ฟ
์ ให ้กับปุโรหิตเพือ
่ ประโยชน์ของคนตาย
สงิ่ เหล่านีท
้ าเพือ
่ ให ้ได ้รับความนิยมชมชอบหรือเพือ
่ เอาใจนั กบวช
คุรน
ุ านั กเปิ ดเผยความทุกข์ยากในชว่ งเวลาของเขา
ิ ดูและมุสลิมต่างก็หลงจากวิถแ
ทัง้ ชาวฮน
ี ห่งพระอุปัชฌาย์ทางศาสนาและปฏิบต
ั ด
ิ ้วยความโลภ
ความเท็จ การกรรโชกและการกดขีข
่ ม
่ เหง คุรป
ุ ฏิเสธ 'ทฤษฎีการถ่ายทอด'
ของพราหมณ์ทวี่ า่ เครือ
่ งบูชาทีม
่ อบให ้นัน
้ เป็ นประโยชน์ตอ
่ บรรพบุรษ
ุ ของผู ้บริจาค
ในทีส
่ ด
ุ พระเจ ้าจะลงโทษพวกเขาทีห
่ ลอกลวงและเอาเปรียบคนธรรมดา
ความเข ้าใจผิดในเรือ
่ งธรรมชาติ
คุรน
ุ านักยังเปิ ดเผยความคิดเกีย
่ วกับมลพิษทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเหตุการณ์การเกิดและการตาย
สองเหตุการณ์นเี้ ป็ นเหตุการณ์ธรรมชาติทพ
ี่ ระเจ ้าทรงกาหนด มลพิษทีแ
่ ท ้จริงเกิดขึน
้ เอง
ี หาย
มันมาจากความโลภตัณหาการโกหกและการใสร่ ้ายซงึ่ ทัง้ หมดนีท
้ าให ้จิตใจเสย
อาหารและเครือ
่ งดืม
่ ไม่มอ
ี ะไรผิดปกติ ความไม่บริสท
ุ ธิไ์ ม่มอ
ี ยูใ่ นเรือ
่ ง
แต่อยูใ่ นอัตตาความไม่แยแสต่อพระเจ ้าและบุคคลอืน
่
คุรน
ุ านักยังเตือนเราไม่ให ้มีความต ้องการทางเพศ
ในยุคของเขาผู ้หญิงถูกละเลยและถูกผู ้ชายดูถก
ู
ิ ดูและมุสลิมปฏิบต
ทัง้ ชาวฮน
ั ต
ิ อ
่ ผู ้หญิงของตนอย่างไม่เหมาะสม
ื่ มโยงนีว้ า่ :
คุรย
ุ กย่องบทบาทของผู ้หญิงในชวี ต
ิ ครอบครัว ศ. ปุรันซงิ ห์เขียนในเรือ
่ งทีเ่ ชอ
― คุรอ
ุ ยูเ่ หนือเพศของบุคคล คุรก
ุ ล่าวว่า สตรีเป็ นศูนย์กลางของชวี ต
ิ ทีน
่ บ
ี่ นโลกและบนสวรรค์
ผู ้ชายเกิดจากผู ้หญิง เขาแต่งงานกับผู ้หญิง ผู ้หญิงจะอยูน
่ อกศาลวิญญาณได ้อย่างไร
เธอผู ้ให ้กาเนิดอัจฉริยะของโลกนี้ การพูดใสร่ ้าย เหมือนว่าเป็ นเป็ นสงิ่ ทีผ
่ ู ้หญิงกระทา
คือการใสร่ ้ายจิตใจคนหนึง่ เอง "
ผู ้หญิงมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบต่อพระเจ ้าอย่างเท่าเทียมกันสาหรับการกระทาของพวกเขาไม่มเี หตุผ
ลใดทีเ่ ราควรปฏิบต
ั ต
ิ นต่อกันอย่างโง่เขลา หากเราเรียนรู ้เราไม่ควรเรียกผู ้ใดว่าตา่ หรือด ้อยกว่า
อย่าให ้มีความหยาบคายหรือไม่สภ
ุ าพระหว่างคนหนึง่ กับอีกคน
คนทีเ่ อาแต่ใจและหยิง่ ผยองเท่านัน
้ ทีท
่ าให ้หัวใจของตัวเองแข็ง
ิ หรือใสร่ ้ายผู ้อืน
คนทุกคนเท่าเทียมกันและเป็ นมนุษย์ ไม่ถก
ู ต ้องทีค
่ นใดคนหนึง่ จะตัดสน
่
ผู ้ทีแ
่ สวงหา “ความจริง”
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ผู ้แสวงหา "ความจริง" ทีแ
่ ท ้จริง ยินดีต ้อนรับทุกสงิ่ ทีม
่ าจากพระเจ ้าทัง้ ดีหรือร ้ายเป็ นดังพระพร
เขาไม่วพ
ิ ากษ์วจ
ิ ารณ์พระองค์หรือดูถก
ู พระองค์ ความรักของพระเจ ้าไม่สามารถอยูใ่ นหัวใจทีร่ ัก
แต่ตวั เอง
้
ื่ ฟั งพระประสงค์ของพระเจ ้าเท่านั น
ผู ้รับใชของพระเจ
้าต ้องพึงพอใจด ้วยการเชอ
้ และไม่ต ้องขอร
างวัลหรือโบนัส
หากพวกเขาปฏิบต
ั ต
ิ ามพระประสงค์ของพระองค์พวกเขาจะพอใจและเปี่ ยมด ้วยความเมตตากรุ
ึ กระวนกระวายใจหากคนอืน
ณาต่อผู ้อืน
่ พวกเขาจะไม่รู ้สก
่ ดูเหมือนจะโชคดีกว่า
พวกเขาพยายามอย่างต่อเนือ
่ งทีจ
่ ะทาให ้เจตจานงสอดคล ้องกับพระประสงค์
การสรุปข ้อความของ อาซาดีวาร์ (Asa-di-var) เราสามารถสรุปได ้ภายใต ้สามหัวข ้อคือ
จริยธรรม สงั คมและ ทางอภิปรัชญา ภายใต ้การสอนเชงิ จริยธรรมเราพบว่าสงิ่ สาคัญของคุรุ
คือการเอาชนะอัตตาของตนด ้วยความอ่อนน ้อมถ่อมตน
ั ดิส
ิ ธิแ
ความจริงคุณธรรมการดารงชวี ต
ิ ทีศ
่ ก
์ ท
์ ละการรักษา บริษัท ของวิสท
ุ ธิชน
แม ้ว่าคุรย
ุ ังให ้ความสาคัญกับการเลือกปฏิบต
ั ิ - บิเบก - บูธ ี ื่ ใด ๆ
การเรียนรู ้ทีจ
่ ะแยกความดีออกจากสงิ่ เลวร ้าย แต่เขาก็หก
ั ล ้างความเชอ
่ การอดอาหารการอาบน้ าการบูชาในพิธก
ทีว่ า่ ความเคร่งครัดเชน
ี รรมมีผลดีทางจิตวิญญาณ
การสอนทางสงั คมของคุรท
ุ า่ นนี้ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระแสของยุคสมัย; ความเย่อหยิง่ และอคติ
ิ บน ความโลภ
การติดสน
ื่ ใจคดการกดขีข
ั ้ ปุโรหิตซงึ่ ทัง้ หมดนีไ
ความหน ้าซอ
่ องกษั ตริยแ
์ ละผู ้ปกครองและชนชน
้ ด ้รับการย
อมรับในสงิ่ นีอ
้ ย่างแน่นอน
คุรน
ุ ไ
ี้ ด ้ชใี้ ห ้เห็นถึงความจาเป็ นในการปรับปรุงสภาพของคนยากจนและผู ้ด ้อยโอกาส
แง่มม
ุ เชงิ อภิปรัชญาของอาซาดิวาร์ ทีเ่ น ้นทีก
่ ฎแห่งพระเจ ้า (Hukum) พระคุณของพระเจ ้า
ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและวิญญาณทีแ
่ ผ่ขยายของพระเจ ้าในทุกสงิ่ สร ้างของพระองค์
ั และมีเหตุผล
รูปแบบของภาษาของอาซาดิวาร์ นั น
้ คมชด
บางบรรทัดเป็ นสุภาษิตทีจ
่ าเป็ นต ้องได ้รับการยกย่อง บางสว่ นได ้รับด ้านล่าง:
ความทุกข์เป็ นวิธก
ี ารรักษา ความสุข รักษาโรค (พอมีความสุข ก็ลม
ื พระเจ ้าไป)
ความไพเราะในการพูดและความอ่อนน ้อมถ่อมตนเป็ นสาระสาคัญของคุณธรรม
่ กัน
อัตตาเป็ นโรคทีฝ
่ ั งรากลึก แต่ในตัวมันเองก็รักษาได ้เชน
ั
คนโง่ทเี่ รียนรู ้คือคนทีร่ ักความขีร้ ะแวงและสงสย
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Asa Di Vaar
The Asa-di-var does not tell a story, its theme is: "How to become a spiritual
person"- a devta, "a spiritual being". In it, Guru Nanak also warns us against the
rituals and tricks of priests and monks. The most important thing is how to build up
one's character and how to remove the obstacles that lay in the path of a disciple,
the most important of which is the ego, selfishness or conceit.
Even holy persons, who are outwardly very good and kind, often suffer from
religious pride. Sometimes so-called religious people commit heinous crimes
through self-righteousness and bigotry. It should be remembered that Ego in its
pure essence is self-awareness or identity which when regulated is an essential, for
it is the basis of one's character or moral nature. When regulated by right
motivation and active service, it is positive and beneficial. But if uncontrolled
through self pride of position or riches, it becomes selfish and mean.
The effects of the Ego are particularly contemptible and disastrous when disguised
by the apparent holiness or tradition, which exploits ordinary people's ignorance
and credulity. The practice of humility and love are the most effective qualities for
keeping people away from sin, far better than all recitations and rituals of religion.
Initially, it is the fear of God's wrath or displeasure which inspires the seeker to
offer worship and prayer. Over the years this fear should become gradually
replaced by love and self surrender, so that he loses his Impatience with those who
are imperfect; he is in sympathy with them, for they are like strayed sheep. Only by
self-discipline and serving other people, can one become worthy of divine grace.
Associate with holy persons and learn from them, the secrets of spiritual wisdom.

Egotism, pollution and falsehood
The Asa-di-var also deals with concepts like Guru, Grace, Egoism, pollution (Sutak)
and falsehood. The Guru's personality and message transform the life of the
disciple. Guru Nanak says:
"By meeting the Guru, The Truth is 7ehavior; He banishes Ego from the
mind of man; He gives insight into supreme Reality. Only The Guru can
grant the gift of "Naam." (AG, 465)
The Guru sets a course of life for his disciple, that of plain living and high thinking.
Following this, the seeker's life-style begins to change:
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"The good ones, who are absorbed in "The Truth," do service; They do no
evil; They travel on the right path and do what is just; They break worldly
bonds. They eat and drink, little." (AG, 467)
There is also the concept of 'Self.' Our individual self is only a minuscule part of
Universal Reality. It is only by understanding our own self-limits that we achieve the
highest goals of our own existence.

Ignorance, selfishness and self-gratification
Through ignorance, we engage ourselves in selfishness and enjoyment, this will
frustrate our hopes of a higher life. Man starts this life coupled to the background of
his existences. His past and present mould his future. We have self-will with which
we can modify our own conduct. It is only when we attune our own will to the
Supreme Will, that we can become super-men.
Now to a summary of the Asa-di-var in serial order. After explaining the role of a
spiritual teacher (Guru) Nanak goes to tell us that divine wisdom is acquired
through intellect. The Guru offers us a vision of a God whose whole presence is
made manifest in Nature. The world is not a dream, but an impermanent reality. If
people really observe God's creation, they will be filled with wonder. The entire
Cosmos, follows Divine Ordinance or law; so should we. The Lord is not pleased by
the theatrics of the so-called ncarnates, but only by acts of love and devotion.
The religious teacher instructs his disciples to distinguish good from bad, true from
false. However, the assertion of individual ego, is the great obstacle to the process
of moral law. So that our self-assertiveness should be replaced by self-surrender.
By submission to His Divine Will, one may win the favour of the Lord.

Judged by our conduct
Secular knowledge or scholarship does not prevent us from sinning. Ultimately we
will be judged not by our learning or status, but by our conduct. Arguing, hairsplitting over sacred texts, the performance of rituals and traditional offerings or the
wearing of symbols or other marks of holiness, are of no avail. What counts is selfcontrol, purity and compassion.
God knows our inner selves and cannot be cheated by any so-called holy practice.
He reads our hearts and is not affected by only recitations of holy texts, markings
on the fore-head with sandal-wood paste, cooking food within plastered squares,
offering of choice dishes and libations of water, or by the barley-rolls and leafy
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platters, served to priests for the benefit of the dead. These things are done to win
popular acclaim or to appease priests.
Guru Nanak exposed the maladies of his time. Both Hindu and Muslim have strayed
from the path of their religious preceptors and 9ehavior9 greed, falsehood,
extortion and tyranny. The Guru rejected the 'Transfer-theory' of Brahmins, that
offerings given to them, were of benefit to the ancestors of the donors. God will
ultimately punish them for deceiving and exploiting ordinary people.

Misconceptions about nature
Guru Nanak also exposed any idea of pollution, being connected with the events of
birth and death. These two are natural events being ordained by God. Real pollution
is self incurred; it comes from greed, lust, lying and slander, all of which corrupt the
mind. There is nothing wrong with food and drink. Impurity does not exist in
matter, but in one's ego, indifference to God and other people.
Guru Nanak also warned us against lust in sex. In his era, women were neglected
and held in contempt by men. Both Hindus and Muslims, ill-treated their women.
The Guru praised the role of woman in family life. Prof. Puran Singh wrote in this
connection:
"The Guru transcends gender of the person. Women, says the Guru, are
the centre of life here on earth and in heaven. Man is born of a woman;
he is wedded to women. How can a woman be outside the spiritual court,
she who gives birth to the geniuses of this world? Talking slander, as is
done of women, is to slander one's soul."
Women are equally responsible to God for their actions There is no reason why we
should conduct ourselves so foolishly towards each other. If we are learned, we
should not call any one low or inferior. Let there be no rudeness or discourtesy
between one person and another. People who are overbearing and haughty only
harden their own hearts. All people are equal and human. It is not right for any one
to pass judgment on or vilify others.

Seeker of "Truth"
The True seeker of "The Truth" welcomes all that comes from God-both good or illas a blessing. He does not criticize Him or rail at Him. A love of God cannot live in
the heart that loves only itself. Servants of God must content themselves by
obeying only God's will and asking for no reward or bonus. If they abide by His will,
they will be content and filled with compassion for others. They will not feel
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disturbed, if others appear to be more fortunate. They constantly endeavor to put
their wills in harmony with Divine Will.
Summing up the Asa-di-var's message we can summarise it under three headings;
ethical, social and metaphysical. Under ethical teaching, we find the Guru's
emphasis is on overcoming one's ego by humility, truth, virtue, holy living and
keeping the company of saints. Even though the Guru also puts a premium on
discrimination-Bibek-Budhi–learning to sort good from bad, he emphatically refutes
any belief that austerities like fasting, bathing, ritual worship have spiritual merit.
The social teaching of the Guru relates to the current trends of the age; caste pride
and prejudice, bribery, greed, hypocrisy, the tyranny of kings and rulers and priestly
class as all of which were accepted as a matter of course. The Guru pointed to the
need of improving the conditions of the poor and under-privileged. The
metaphysical aspect of the Asa-di-var emphasizes Divine Ordinance (Hukum), God's
grace, the wonders of Nature and the pervading spirit of God in all His creation. The
style of the language of the Asa-di-var is crisp, and pithy. Some of the lines form
proverbs which need to be treasured. A few are given below:
Suffering is a remedy, pleasure a disease (for in pleasure God is
forgotten).
Sweetness of speech and humility are the essence of virtues.
Ego is a deep-rooted disease, but in it lies its own cure as well.
Learned fools are those in love with 10ehavior10g and doubt.
Ref: www.sikhiwiki.org
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อาซาอา ดี วาอาร์

Asa di Vaar
ੴ ਸਤਤਗੁਯ ਰਸਾਤਦ ॥

ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the grace of the true Guru:
พระเจ ้านิรันดร์องค์หนึง่ ซงึ่ รับรู ้โดยพระคุณของปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริง:

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੪ ਛੰ ਤ ਘਯੁ ੪ ॥

aasaa mehlaa 4 chhant ghar 4.
Raag Aasaa, by the Fourth Guru, Chhant, Fourth Beat:
ราอาจอาซา คุรอ
ุ งค์ทส
ี่ ี่ ชาฮานท์ การตีทส
ี่ ี่

ਹਤਯ ਅੰ ਤਭਰਤ ਤਬੰ ਨੇ ਰ ਇਣਾ ਭਨੁ ਰਤਭ ਯਤੰ ਨਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

har amrit bhinnay lo-inaa man paraym ratannaa raam raajay.
O‘ God, my mind is imbued with Your love and my eyes are moist with
the nectar of Your Name (spiritually overwhelmed).
ุ่ ฉ่าไป
ข ้าแต่พระเจ ้าจิตใจของข ้าตืน
้ ตันไปด ้วยความรักของพระองค์และดวงตาของข ้าก็ชม
ด ้วยน้ าทิพย์แห่งพระนามของพระองค์ (จิตวิญญาณท่วมท ้น)

ਭਨੁ ਯਾਤਭ ਕਸਵਟੀ ਰਾਇਆ ਕੰ ਚਨੁ ਸਤਵੰ ਨਾ ॥

man raam kasvatee laa-i-aa kanchan sovinnaa.
(I feel that) my mind has become immaculate like
pure gold by the touchstone of God's Name.
ึ ว่า)จิตใจของฉั นได ้กลายเป็ นทีบ
(ฉั นรู ้สก
่ ริสท
ุ ธิเ์ หมือนทองคา
ิ าจารึกแห่งพระนามของพระเจ ้า
บริสท
ุ ธิต
์ ามศล

ਗੁਯਭੁਤਿ ਯੰ ਤਗ ਚਰੂਤਰਆ ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨ ਤਬੰ ਨਾ ॥

gurmukh rang chalooli-aa mayraa man tano bhinnaa.
By following the Guru's teachings, my mind is imbued with love for God
as if it has been dyed deep red. My mind and body are drenched with His love
ด ้วยการปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรจ
ุ ต
ิ ใจของฉั นตืน
้ ตันด ้วยความรักทีม
่ ต
ี ่อพระเจ ้า
จิตใจและร่างกายของฉั นเปี ยกโชกไปด ้วยความรักของพระองค์
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ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਭੁਸਤਕ ਝਕਤਰਆ ਸਬੁ ਜਨਭੁ ਧਨੁ ਧੰ ਨਾ ॥੧॥

jan naanak musak jhakoli-aa sabh janam Dhan Dhannaa. ||1||
God‘s servant Nanak is full of the fragrance of Naam
and his entire life has been extremely blessed.
้
นานั กผู ้รับใชของพระเจ
้าเต็มไปด ้วยกลิน
่ หอมของนาอัมและ
ตลอดชวี ต
ิ ของเขาได ้รับพรอย่างยิง่

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

ik-oNkaar satnaam kartaa purakh nirbha-o nirvair
akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
One Eternal God, His Name is the Truth (of eternal existance), He is the Creator,
all-pervading, has no fear, no hatred, His existence is beyond time, He is beyond
the cycle of birth and death, is self-illuminated, can be realized by the Guru‘s Grace.
มีพระเจ ้าเพียงองค์เดียวทีม
่ พ
ี ระนามว่า "การดารงอยูช
่ วั่ นิรันดร์"
ั รูไม่ขน
เขาเป็ นผู ้สร ้างจักรวาลแผ่ซา่ นไปทั่วโดยไม่ต ้องกลัวไม่มศ
ี ต
ึ้ อยูก
่ บ
ั เวลานอกเหนือจากวัฏ
จักรของการเกิดและการตายเปิ ดเผยตัวตนและรับรู ้โดยพระคุณของคุรุ

ਆਸਾ ਭਹਰਾ ੧ ॥

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

ਵਾਯ ਸਰ ਕਾ ਨਾਤਰ ਸਰ ਕ ਬੀ ਭਹਰ ਤਹਰ ਕ ਤਰਿ ਟੁੰ ਡ ਅਸ ਯਾਜ ਕੀ ਧੁਨੀ ॥
vaar salokaa naal salok bhee mahlay pahilay
kay likhay tunday as raajai kee Dhunee.
Vaar With Slokas, And Slokas also Written By The First Guru.
To Be Sung To The Tune Of 'Tunda-As Raajaa':
วาอาร์ กับ สโลคัส สโลคัสทีเ่ ขียนโดยคุรอ
ุ งค์แรก ซงึ่ จะนาไปขับ
ร ้องตามทานองของทุนดาอัส ราอาฮาร์:

ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์แรก:
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ਫਤਰਹਾਯੀ ਗੁਯ ਆਣ ਤਦਉਹਾੜੀ ਸਦ ਵਾਯ ॥

balihaaree gur aapnay di-uhaarhee sad vaar.
I surrender myself to my Guru forever;
ฉั นยอมจานนต่อคุรข
ุ องฉั นด ้วยความรักร ้อยครัง้ ต่อวัน (ตลอดไป)

ਤਜਤਨ ਭਾਣਸ ਤ ਦਵਤ ਕੀ ਕਯਤ ਨ ਰਾਗੀ ਵਾਯ ॥੧॥

jin maanas tay dayvtay kee-ay karat na laagee vaar. ||1||
who has spiritually elevated humans to angels and in doing this, he took no time.
่ นีเ้ ขาใชเวลาไม่
้
ผู ้ซงึ่ ยกระดับมนุษย์ฝ่ายวิญญาณให ้เป็ นทูตสวรรค์และในการทาเชน
นาน

ਭਹਰਾ ੨ ॥

mehlaa 2.
Salok by the Second Guru:
ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง

ਜ ਸਉ ਚੰ ਦਾ ਉਗਵਤਹ ਸੂਯਜ ਚੜਤਹ ਹਜਾਯ ॥

jay sa-o chandaa ugvahi sooraj charheh hajaar.
If a hundred moons were to rise and a thousand suns appeared,
ถ ้าดวงจันทร์ร ้อยดวงต ้องขึน
้ และมีดวงอาทิตย์เป็ นพันดวง

ਤ ਚਾਨਣ ਹਤਦਆਂ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਘਯ ਅੰ ਧਾਯ ॥੨॥

aytay chaanan hidi-aaN gur bin ghor anDhaar. ||2||
even with so much light, a person's mind will still be in complete darkness without
the Guru. (meaning no matter how much knowledge we may obtain from other
sources, without the Guru, we do not get the true enlightenment or divine wisdom).
แม ้จะมีแสงสว่างมากมาย จิตใจของคนก็ยังคงอยูใ่ นความมืดมิด โดยปราศจากคุรุ
(หมายถึงไม่วา่ เราจะได ้รับความรู ้จากแหล่งอืน
่ มากเพียงใดหากไม่มค
ี รุ เุ ราก็ไม่ได ้รับการตรัสรู ้ที่
แท ้จริงหรือภูมป
ิ ั ญญาจากสวรรค์)

ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok by the First Guru:
ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
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ਨਾਨਕ ਗੁਯੂ ਨ ਚਤਨੀ ਭਤਨ ਆਣ ਸੁਚਤ ॥

naanak guroo na chaytnee man aapnai suchayt.
O‘ Nanak, those who do not remember the Guru in their heart,
and think of themselves to be very clever.
โอ นานักผู ้ทีไ่ ม่จดจาคุรใุ นใจ และคิดว่าตัวเองฉลาดมาก

ਛੁਟ ਤਤਰ ਫੂਆੜ ਤਜਉ ਸੁੰ ਞ ਅੰ ਦਤਯ ਿਤ ॥

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

ਿਤ ਅੰ ਦਤਯ ਛੁਤਟਆ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਉ ਨਾਹ ॥

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

ਪਰੀਅਤਹ ਪੁਰੀਅਤਹ ਫੁੜ ਬੀ ਤਨ ਤਵਤਚ ਸੁਆਹ ॥੩॥

falee-ah fulee-ah bapurhay bhee tan vich su-aah. ||3||
The fake sesame plants seem to be flowering and flourishing but are filled with
nothing but ashes. Similarly those, who do not follow the Guru‘s teachings, are
spiritually dead in spite of being outwardly prosperous.
ต ้นงาปลอมดูเหมือนจะออกดอกและเฟื่ องฟู แต่เต็มไปด ้วยขีเ้ ถ ้า
ในทานองเดียวกันคนทีไ่ ม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรก
ุ ็ตายทางวิญญาณทัง้ ๆทีภ
่ ายนอกมีความเจ
ริญรุง่ เรือง

ਉੜੀ

pa-orhee.
Pauree: 1
เปารี:

ਆੀਨ੍ਹ ਆੁ ਸਾਤਜ ਆੀਨ੍ਹ ਯਤਚ ਨਾਉ ॥

aapeenHai aap saaji-o aapeenHai rachi-o naa-o.
God created Himself, and He Himself created His Name (His intangible form).
พระเจ ้าทรงสร ้างพระองค์เองและพระองค์ทรงสร ้างพระนามของพระองค์เอง
(รูปแบบทีจ
่ ับต ้องไม่ได ้ของพระองค์)
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ਦੁਮੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਾਜੀ ਕਤਯ ਆਸਣੁ ਤਡਠ ਚਾਉ ॥

duyee kudrat saajee-ai kar aasan ditho chaa-o.
Then He created the Nature (His tangible form); pervading within His creation, He
beholds the play of His creation .
จากนัน
้ พระองค์ทรงสร ้างธรรมชาติ (รูปแบบทีจ
่ ับต ้องได ้);
แผ่ซา่ นไปทั่วการสร ้างของพระองค์พระองค์ทรงเห็นการทรงสร ้างของพระองค์

ਦਾਤਾ ਕਯਤਾ ਆਤ ਤੂੰ ਤੁਤਸ ਦਵਤਹ ਕਯਤਹ ਸਾਉ ॥

daataa kartaa aap tooN tus dayveh karahi pasaa-o.
O‘ God, You Yourself are the benefactor and the Creator of all beings, and by Your
Will, You bestow Your Grace upon them.
โอพระเจ ้า
ั ว์และด ้วยความประสงค์ของพระองค์
พระองค์เองเป็ นผู ้มีพระคุณและเป็ นผู ้สร ้างสรรพสต
พระองค์ จะมอบพระคุณของพระองค์ให ้กับพวกเขา

ਤੂੰ ਜਾਣਈ ਸਬਸ ਦ ਰ ਸਤਹ ਤਜੰ ਦੁ ਕਵਾਉ ॥

tooN jaano-ee sabhsai day laisahi jind kavaa-o.
You are the Knower of all ; You give life and take it away by Your command.
พระองค์คอ
ื ผู ้รอบรู ้ทัง้ หมด พระองค์ให ้ชวี ต
ิ และนามันไปตามคาสงั่ ของพระองค์

ਕਤਯ ਆਸਣੁ ਤਡਠ ਚਾਉ ॥੧॥

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

ਛੰ ਤ
CHHANT
ਹਤਯ ਰਭ ਫਾਣੀ ਭਨੁ ਭਾਤਯਆ ਅਣੀਆਰ ਅਣੀਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

har paraym banee man maari-aa anee-aalay anee-aa raam raajay.
The Guru's words, full of love for God, have pierced my mind like a pointed arrow.
คาพูดของคุรท
ุ เี่ ต็มไปด ้วยความรักต่อพระเจ ้าได ้ทิม
่ แทงจิตใจฉั นเหมือนลูกศรช ี้
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ਤਜਸੁ ਰਾਗੀ ੀਯ ਤਯੰ ਭ ਕੀ ਸ ਜਾਣ ਜਯੀਆ ॥

jis laagee peer piramm kee so jaanai jaree-aa.
Only the person who feels the pain of this love for God, knows how to endure it.
ึ เจ็บปวดจากความรักทีม
เฉพาะคนทีร่ ู ้สก
่ ต
ี อ
่ พระเจ ้านีเ้ ท่านั น
้ ทีร่ ู ้ว่าจะอดทนต่อมันอย่างไร

ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਸ ਆਿੀ ਭਤਯ ਜੀਵ ਭਯੀਆ ॥

jeevan mukat so aakhee-ai mar jeevai maree-aa.
Such a person becomes free from worldly attachments while still living,
as if he has become spiritually alive after death.
่ นีจ
บุคคลเชน
้ ะปราศจากสงิ่ ยึดติดทางโลกในขณะทีย
่ ังมีชวี ต
ิ อยูร่ าวกับว่าเขามีชวี ต
ิ ทางวิญญาณ
หลังความตาย

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯੁ ਭਤਰ ਹਤਯ ਜਗੁ ਦੁਤਯੁ ਤਯੀਆ ॥੨॥

jan naanak satgur mayl har jag dutar taree-aa. ||2||
O‘ God, please unite me, Your servant Nanak, with the true Guru so that I may
cross over the terrifying world ocean of vices.
้
ข ้าแต่พระเจ ้าโปรดรวมข ้าไว ้ด ้วยนานั กผู ้รับใชของท่
านกับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเพือ
่ ทีข
่ ้าจะได ้ข ้ามมหาส
มุทรแห่งความชวั่ ร ้ายอันน่าสะพรึงกลัวของโลก

ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
ซาล๊อค โดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :

ਸਚ ਤਯ ਿੰ ਡ ਸਚ ਫਰਹਭੰ ਡ ॥

sachay tayray khand sachay barahmand.
O‘ Almighty God, True (Eternal) are Your continents, and True are Your solar
Systems (Your system of creating these continents and solar systems is eternal) .
ข ้าแต่พระเจ ้าผู ้ทรงฤทธานุภาพแท ้จริง (นิรันดร์)
เป็ นทวีปของพระองค์และทีแ
่ ท ้จริงคือระบบสุรย
ิ ะของพระองค์
(ระบบของพระองค์ในการสร ้างทวีปและระบบสุรย
ิ ะเหล่านีเ้ ป็ นนิรันดร์)
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ਸਚ ਤਯ ਰ ਅ ਸਚ ਆਕਾਯ ॥

sachay tayray lo-a sachay aakaar.
True (Eternal) are Your worlds, and True is Your creation
(Your system of creating these worlds and all creation is eternal) .
ั ย์จริง (นิรันดร์) คือโลกของคุณและ ความสต
ั ย์คอ
ความสต
ื การสร ้างของพระองค์
(ระบบของพระองค์ในการสร ้างโลกเหล่านีแ
้ ละสงิ่ สร ้างทัง้ หมดเป็ นนิรันดร์)

ਸਚ ਤਯ ਕਯਣ ਸਯਫ ਫੀਚਾਯ ॥

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

ਸਚਾ ਤਯਾ ਅਭਯੁ ਸਚਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥

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

ਸਚਾ ਤਯਾ ਹੁਕਭੁ ਸਚਾ ਪੁਯਭਾਣੁ ॥
sachaa tayraa hukam sachaa furmaan.
True is the Command of Your Will, True is Your Order.
ความจริงคือพระบัญชาของพระประสงค์ของพระองค์ ความจริงคือพระบัญชาของพระองค์

ਸਚਾ ਤਯਾ ਕਯਭੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥

sachaa tayraa karam sachaa neesaan.
True is Your Grace, True are Your gifts (the sign of Your grace).
ความจริงคือพระพรของพระองค์ ความจริงเป็ นของขวัญของพระองค์
(เครือ
่ งหมายแห่งพระพรของพระองค์)

ਸਚ ਤੁਧੁ ਆਿਤਹ ਰਿ ਕਯਤੜ ॥

sachay tuDh aakhahi lakh karorh.
Millions of persons who meditate upon You are also true.
่ กัน
หลายล ้านคนทีค
่ ด
ิ ใคร่ครวญคุณก็เป็ นความจริงเชน
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ਸਚ ਸਤਬ ਤਾਤਣ ਸਚ ਸਤਬ ਜਤਯ ॥

sachai sabh taan sachai sabh jor.
The entire creation is supported by Your Eternal power and might.
การสร ้างทัง้ หมดได ้รับการสนับสนุนโดยพลังและพลังนิรันดร์ของพระองค์

ਸਚੀ ਤਯੀ ਤਸਪਤਤ ਸਚੀ ਸਾਰਾਹ ॥

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

ਸਚੀ ਤਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਚ ਾਤਤਸਾਹ ॥

sachee tayree kudrat sachay paatisaah.
O‘ True King, everlasting is Your creation.
พระราชาทีแ
่ ท ้จริงนิรันดร์เป็ นสงิ่ สร ้างของคุณ

ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਇਤਨ ਸਚੁ ॥

naanak sach Dhi-aa-in sach.
O Nanak, those who meditate on the True One with loving
devotion also become True by merging in Him.
โอนานักผู ้ทีร่ าพึงถึงองค์ทแ
ี่ ท ้จริงด ้วยความจงรักภักดีด ้วยความรักก็กลายเป็ นความจริงด ้วยการ
รวมเข ้ากับพระองค์

ਜ ਭਤਯ ਜੰ ਭ ਸੁ ਕਚੁ ਤਨਕਚੁ ॥੧॥

jo mar jammay so kach nikach. ||1||
They who are going through the cycles of birth and death are imperfect
(spiritually immature) and are not ready to merge with Almighty God.
พวกเขาทีก
่ าลังผ่านวัฏจักรของการเกิดและการตายนัน
้ ซงึ่ พวกเขาเป็ นสงิ่ ทีไ่ ม่สมบูรณ์
(ยังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ) และไม่พร ้อมทีจ
่ ะรวมกับพระเจ ้าผู ้ทรงฤทธานุภาพ

ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok by the First Guru:
ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
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ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਵਡਾ ਨਾਉ ॥

vadee vadi-aa-ee jaa vadaa naa-o.
Great is His greatness, because His Glory is everlasting.
ความยิง่ ใหญ่คอ
ื ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ เพราะพระสริ ข
ิ องพระองค์ดารงอยูเ่ ป็ นนิตย์

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਸਚੁ ਤਨਆਉ ॥

vadee vadi-aa-ee jaa sach ni-aa-o.
Great is His greatness, because His justice is True.
ความยิง่ ใหญ่คอ
ื ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์เพราะความยุตธิ รรมของพระองค์เป็ นความจริง

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਤਨਹਚਰ ਥਾਉ ॥

vadee vadi-aa-ee jaa nihchal thaa-o.
Great is His Greatness, as permanent is His abode.
ยิง่ ใหญ่ยงิ่ ใหญ่เป็ นทีพ
่ านักของพระองค์ทถ
ี่ าวร

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾਣ ਆਰਾਉ ॥

vadee vadi-aa-ee jaanai aalaa-o.
Great is His greatness, as He knows our prayers.
ยิง่ ใหญ่คอ
ื ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ดงั ทีพ
่ ระองค์ทรงทราบคาอธิษฐานของเรา

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਫੁਝ ਸਤਬ ਬਾਉ ॥

vadee vadi-aa-ee bujhai sabh bhaa-o.
Great is His glory, as He understands all our emotions.
ความยิง่ ใหญ่คอ
ื พระสริ ย
ิ งิ่ ใหญ่ของพระองค์ ขณะทีพ
่ ระองค์ทรงเข ้าใจอารมณ์ของเราทัง้ หมด

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ੁਤਛ ਨ ਦਾਤਤ ॥

vadee vadi-aa-ee jaa puchh na daat.
Great is His greatness, as He gives without being asked.
ยิง่ ใหญ่คอ
ื ความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ดงั ทีพ
่ ระองค์ประทานโดยไม่ต ้องร ้องขอ

ਵਡੀ ਵਤਡਆਈ ਜਾ ਆ ਆਤ ॥
vadee vadi-aa-ee jaa aapay aap.
Great is His glory, as He Himself is all-in-all.
พระสริ ย
ิ งิ่ ใหญ่ของพระองค์ในขณะทีพ
่ ระองค์เองเป็ นองค์รวม
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ਨਾਨਕ ਕਾਯ ਨ ਕਥਨੀ ਜਾਇ ॥

naanak kaar na kathnee jaa-ay.
O‘ Nanak, His actions cannot be described.
พระสริ ย
ิ งิ่ ใหญ่ของพระองค์ในขณะทีพ
่ ระองค์เองเป็ นองค์รวม

ਕੀਤਾ ਕਯਣਾ ਸਯਫ ਯਜਾਇ ॥੨॥

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

ਭਹਰਾ ੨ ॥

mehlaa 2.
Salok by the Second Guru:
ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง:

ਇਹੁ ਜਗੁ ਸਚ ਕੀ ਹ ਕਠੜੀ ਸਚ ਕਾ ਤਵਤਚ ਵਾਸੁ ॥

ih jag sachai kee hai koth-rhee sachay kaa vich vaas.
This world is the abode of the Eternal God and He dwells in it.
โลกนีเ้ ป็ นทีพ
่ านักของพระเจ ้านิรันดร์และพระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นนัน
้

ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਤਭ ਸਭਾਇ ਰ ਇਕਨ੍ਹਾ ਹੁਕਭ ਕਯ ਤਵਣਾਸੁ ॥

iknHaa hukam samaa-ay la-ay iknHaa hukmay karay vinaas.
By His Command, some are merged into Him, and some,
by His Command, are spiritually destroyed.
โดยพระบัญชาของพระองค์บางคนรวมเข ้ากับพระองค์และบางคนถูกทาลายโดยพระบัญชาของ
พระองค์ทางวิญญาณ

ਇਕਨ੍ਹਾ ਬਾਣ ਕਤਢ ਰ ਇਕਨ੍ਹਾ ਭਾਇਆ ਤਵਤਚ ਤਨਵਾਸੁ ॥

iknHaa bhaanai kadh la-ay iknHaa maa-i-aa vich nivaas.
Some, by the Pleasure of His Will, are saved from the worldly
attachments, while others are made to remain absorbed in them.
บางคนได ้รับการชว่ ยให ้รอดจากการติดใจในของทางโลก
โดยความพอพระทัยของพระองค์ขณะทีบ
่ างคนถูกทาให ้จมอยูก
่ บ
ั สงิ่ เหล่านี้
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ਵ ਤਬ ਆਤਿ ਨ ਜਾਈ ਤਜ ਤਕਸ ਆਣ ਯਾਤਸ ॥

ayv bhe aakh na jaap-ee je kisai aanay raas.
No one can say to whom He will put on the right path (who
will be rescued from drowning in the world-ocean of worldly attachments).
ไม่มใี ครสามารถพูดได ้ว่าพระองค์จะวางแนวทางทีถ
่ ก
ู ต ้องให ้กับใคร
(ใครจะได ้รับการชว่ ยเหลือจากการจมน้ าในมหาสมุทรของการติดใจกับสงิ่ ของทางโลก)

ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਿ ਜਾਣੀ ਜਾ ਕਉ ਆਤ ਕਯ ਯਗਾਸੁ ॥੩॥

naanak gurmukh jaanee-ai jaa ka-o aap karay pargaas. ||3||
O‘ Nanak, only that Guru‘s follower comes to understand this whom He Himself
enlightens with the Divine knowledge.
โอนานัก ผู ้ติดตามของ คุรเุ ท่านั น
้ ทีจ
่ ะเข ้าใจสงิ่ นีผ
้ ู ้ทีพ
่ ระองค์เองตรัสรู ้ด ้วยความรู ้จากพระเจ ้า

ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree: 2
เปารี:

ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਉਾਇ ਕ ਤਰਤਿ ਨਾਵ ਧਯਭੁ ਫਹਾਤਰਆ ॥

naanak jee-a upaa-ay kai likh naavai Dharam bahaali-aa.
O‘ Nanak, after creating the humans, God installed the judge of
Righteousness (His Power) to record the account of their deeds.
โอนานัก หลังจากสร ้างมนุษย์แล ้วพระเจ ้าได ้ตัง้ ผู ้พิพากษาแห่งความชอบธรรม
(อานาจของพระองค์) เพือ
่ บันทึกเรือ
่ งราวการกระทาของพวกเขา

ਥ ਸਚ ਹੀ ਸਤਚ ਤਨਫੜ ਚੁਤਣ ਵਤਿ ਕਢ ਜਜਭਾਤਰਆ ॥

othai sachay hee sach nibrhai chun vakh kadhay jajmaali-aa.
There, the mortals are judged solely on the basis of truth and the truth alone;
the false (evil doers) are marked out and separated from the true ones.
ิ บนพืน
ทีน
่ ั่ นมนุษย์ถก
ู ตัดสน
้ ฐานของความจริงและความจริงเพียงอย่างเดียว (ผู ้ทาชวั่ )
จอมปลอมถูกทาเครือ
่ งหมายและแยกออกจากคนทีแ
่ ท ้จริง

ਥਾਉ ਨ ਾਇਤਨ ਕੂਤੜਆਯ ਭੁਹ ਕਾਰ੍ਹ ਦਜਤਕ ਚਾਤਰਆ ॥

thaa-o na paa-in koorhi-aar muh kaalHai dojak chaali-aa.
The false ones find no place in God‘s court and are driven out to suffer in great
disgrace
คนเท็จไม่มท
ี ย
ี่ น
ื ในศาลของพระเจ ้าและถูกขับออกไปเพือ
่ รับความอับอายขายหน ้าอย่างมาก
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ਤਯ ਨਾਇ ਯਤ ਸ ਤਜਤਣ ਗ ਹਾਤਯ ਗ ਤਸ ਠਗਣ ਵਾਤਰਆ ॥

tayrai naa-ay ratay say jin ga-ay haar ga-ay se thagan vaali-aa.
Those who are imbued with the love of Your Name go as
winners from here, while the dishonest lose the game of life.
ื่ ของพระองค์
ผู ้ทีต
่ น
ื้ ตันใจกับความรักในชอ
ื่ สต
ั ย์จะแพ ้เกมแห่งชวี ต
จะไปเป็ นผู ้ชนะจากทีน
่ ใี่ นขณะทีค
่ นทีไ่ ม่ซอ
ิ

ਤਰਤਿ ਨਾਵ ਧਯਭੁ ਫਹਾਤਰਆ ॥੨॥

likh naavai Dharam bahaali-aa. ||2||
O‘ God, You have appointed the Righteous Judge to record
the accounts of the deeds of the mortals.
ข ้าแต่พระเจ ้า
พระองค์ทรงแต่งตัง้ ผู ้พิพากษาทีช
่ อบธรรมเพือ
่ บันทึกเรือ
่ งราวการกระทาของมนุษย์ผู ้รู ้ตาย

ਛੰ ਤ
CHHANT
ਹਭ ਭੂਯਿ ਭੁਗਧ ਸਯਣਾਗਤੀ ਤਭਰੁ ਗਤਵੰ ਦ ਯੰ ਗਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥
ham moorakh mugaDh sarnaagatee mil govind rangaa raam raajay.
O‘ God, please accept us. We, the ignorant fools have come to Your shelter.
ข ้าแต่พระเจ ้าโปรดยอมรับเรา พวกเราคนโง่เขลาได ้มายังทีพ
่ ักพิงของพระองค์

ਗੁਤਯ ੂਯ ਹਤਯ ਾਇਆ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਇਕ ਭੰ ਗਾ ॥
gur poorai har paa-i-aa har bhagat ik mangaa.
It was through the Perfect Guru that I realized God, and I
begged from Him only for His loving devotion.
โดยผ่านปรมาจารย์ผู ้สมบูรณ์แบบทีฉ
่ ั นได ้ตระหนักถึงพระเจ ้าและฉั นขอวิงวอนจากพระองค์เพือ
่
ความจงรักภักดีด ้วยความรักของพระองค์เท่านัน
้

ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਸਫਤਦ ਤਵਗਾਤਸਆ ਜਤ ਅਨਤ ਤਯੰ ਗਾ ॥

mayraa man tan sabad vigaasi-aa jap anat tarangaa.
Through the word of the Guru, remembering God, who is like an
ocean with infinite waves, my mind and body are delighted
ิ้ สุดจิตใจแ
ผ่านคาพูดของปราชญ์การระลึกถึงพระเจ ้าผู ้ทรงเป็ นเหมือนมหาสมุทรทีม
่ ค
ี ลืน
่ ไม่สน
ละร่างกายของฉั นมีความสุข
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ਤਭਤਰ ਸੰ ਤ ਜਨਾ ਹਤਯ ਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰ ਗਾ ॥੩॥
mil sant janaa har paa-i-aa naanak satsangaa. ||3||
O‘ Nanak, I have realized God by associating with
His devotees (saints) in holy congrigation.
ื่ มโยงกับผู ้ศรัทธา (วิสท
โอนานั กฉั นได ้ตระหนั กถึงพระเจ ้าโดยการเชอ
ุ ธิชน)
ั ดิส
ิ ธิ์
ของพระองค์ในชุมชนอันศก
์ ท

ਸਰ ਕ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:

ਤਵਸਭਾਦੁ ਨਾਦ ਤਵਸਭਾਦੁ ਵਦ ॥

vismaad naad vismaad vayd.
Amazing are the many sound currents, amazing
are the many religious scriptures.
ี งมากมายทีน
ทีน
่ ่าตืน
่ ตาตืน
่ ใจคือกระแสเสย
่ ่าทึง่ คือพระคัมภีรท
์ างศาสนามากมาย

ਤਵਸਭਾਦੁ ਜੀਅ ਤਵਸਭਾਦੁ ਬਦ ॥
vismaad jee-a vismaad bhayd.
Wonderful are the beings, wonderful are
the many secrets of these beings.
สงิ่ มีชวี ต
ิ ทีย
่ อดเยีย
่ มคือความลับมากมายของสงิ่ มีชวี ต
ิ เหล่านี้

ਤਵਸਭਾਦੁ ਯੂ ਤਵਸਭਾਦੁ ਯੰ ਗ ॥

vismaad roop vismaad rang.
Amazing are the many forms and many colors of these beings.
สงิ่ มีชวี ต
ิ เหล่านีม
้ ห
ี ลายรูปแบบและหลายส ี

ਤਵਸਭਾਦੁ ਨਾਗ ਤਪਯਤਹ ਜੰ ਤ ॥

vismaad naagay fireh jant.
I am in a state of amazement watching so
many creatures wandering around naked.
ึ ประหลาดใจทีไ่ ด ้ดูสงิ่ มีชวี ต
ฉั นรู ้สก
ิ มากมายทีเ่ ดินไปมาในสภาพเปลือยเปล่า
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ਤਵਸਭਾਦੁ ਉਣੁ ਤਵਸਭਾਦੁ ਾਣੀ ॥
vismaad pa-un vismaad paanee.
I am wonderstruck observing the wind and the water
ึ ประหลาดใจทีส
ฉั นรู ้สก
่ งั เกตเห็นลมและน้ า

ਤਵਸਭਾਦੁ ਅਗਨੀ ਿਡਤਹ ਤਵਡਾਣੀ ॥

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

ਤਵਸਭਾਦੁ ਧਯਤੀ ਤਵਸਭਾਦੁ ਿਾਣੀ ॥

vismaad Dhartee vismaad khaanee.
I am astonished looking at the earth sustaining the creatures from all sources of
life.
ฉั นประหลาดใจทีไ่ ด ้เห็นโลกทีม
่ ส
ี งิ่ มีชวี ต
ิ จากทุกแหล่งทีม
่ าของชวี ต
ิ

ਤਵਸਭਾਦੁ ਸਾਤਦ ਰਗਤਹ ਯਾਣੀ ॥

vismaad saad lageh paraanee.
It is amazing how the mortals are involved in the enjoyment of Your bounties.
มันน่าทึง่ มากทีม
่ นุษย์มส
ี ว่ นร่วมในการได ้รับรางวัลของพระองค์

ਤਵਸਭਾਦੁ ਸੰ ਜਗੁ ਤਵਸਭਾਦੁ ਤਵਜਗੁ ॥

vismaad sanjog vismaad vijog.
Astonishing is the process through which people are being united or separated
ทีน
่ ่าอัศจรรย์คอ
ื กระบวนการทีผ
่ ู ้คนรวมกันเป็ นหนึง่ เดียวหรือแยกออกจากกัน

ਤਵਸਭਾਦੁ ਬੁਿ ਤਵਸਭਾਦੁ ਬਗੁ ॥

vismaad bhukh vismaad bhog.
O‘ God, it is amazing to see that somewhere there is so much
hunger and at other places things are being enjoyed in plenty.
ั แห่งมีความหิวโหยมากและในทีอ
โอพระเจ ้าเป็ นทีน
่ ่าอัศจรรย์ทเี่ ห็นว่าทีไ่ หนสก
่ น
ื่ ๆ
ก็มค
ี วามสุขมากมาย
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ਤਵਸਭਾਦੁ ਤਸਪਤਤ ਤਵਸਭਾਦੁ ਸਾਰਾਹ ॥

vismaad sifat vismaad saalaah.
It is amazing to see that somewhere that You,
the Creator, is being praised and eulogized,
เป็ นทีน
่ ่าอัศจรรย์ทไี่ ด ้เห็นว่ามีบางแห่งทีพ
่ ระองค์ผู ้สร ้างได ้รับการยกย่องและยกย่อง

ਤਵਸਭਾਦੁ ਉਝੜ ਤਵਸਭਾਦੁ ਯਾਹ ॥

vismaad ujharh vismaad raah.
It is just astonishing to see that somewhere there is
wilderness and at other places there are nicely laid out paths.
ั แห่งเป็ นป่ ารกและทีอ
เป็ นเรือ
่ งน่าประหลาดใจทีเ่ ห็นว่าทีไ่ หนสก
่ น
ื่ ๆ
้
มีเสนทางที
จ
่ ัดวางไว ้อย่างสวยงาม

ਤਵਸਭਾਦੁ ਨੇੜ ਤਵਸਭਾਦੁ ਦੂਤਯ ॥

vismaad nayrhai vismaad door.
It is amazing that some say You are near; others say You are far off,
เป็ นทีน
่ ่าอัศจรรย์ทบ
ี่ างคนบอกว่า พระองค์อยูใ่ กล ้ คนอืน
่ บอกว่าพระองค์อยูไ่ กล

ਤਵਸਭਾਦੁ ਦਿ ਹਾਜਯਾ ਹਜੂਤਯ ॥

vismaad daykhai haajraa hajoor.
It is amazing that some see You right besides them (pervading everywhere).
เป็ นทีน
่ ่าอัศจรรย์ทม
ี่ บ
ี างคนเห็นพระองค์อยูข
่ ้าง ๆ พวกเขา (แผ่ซา่ นไปทุกที)่

ਵਤਿ ਤਵਡਾਣੁ ਯਤਹਆ ਤਵਸਭਾਦੁ ॥

vaykh vidaan rahi-aa vismaad.
Beholding these wonders, I am wonder-struck.
ึ ประหลาดใจ
เมือ
่ เห็นสงิ่ มหัศจรรย์เหล่านีฉ
้ ั นก็รู ้สก

ਨਾਨਕ ਫੁਝਣੁ ੂਯ ਬਾਤਗ ॥੧॥

naanak bujhan poorai bhaag. ||1||
O‘ Nanak, those who understand these astounding
wonders of Yours are blessed with perfect destiny.
โอ นานัก ผู ้ทีเ่ ข ้าใจความมหัศจรรย์ทน
ี่ ่าอัศจรรย์ของพระองค์
เหล่านีจ
้ ะได ้รับพรจากโชคชะตาทีส
่ มบูรณ์แบบยิง่
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ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:
ซาล๊อค โดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :

ਕੁਦਯਤਤ ਤਦਸ ਕੁਦਯਤਤ ਸੁਣੀ ਕੁਦਯਤਤ ਬਉ ਸੁਿ ਸਾਯੁ ॥

kudrat disai kudrat sunee-ai kudrat bha-o sukh saar.
Whatever is seen, or whatever is heard in the nature is all the wonder of Your
power. The revered fear of Yours which is the essence of peace, is all Your play.
สงิ่ ทีเ่ ห็นหรือสงิ่ ใดก็ตามทีไ่ ด ้ยินในธรรมชาติล ้วนเป็ นความอัศจรรย์ของพลังของพระองค์
ความกลัวทีเ่ คารพนับถือของพระองค์
ซงึ่ เป็ นแก่นแท ้ของความสงบคือแผนการณ์ของพระองค์ทงั ้ หมด

ਕੁਦਯਤਤ ਾਤਾਰੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਆਕਾਯੁ ॥

kudrat paataalee aakaasee kudrat sarab aakaar.
It is Your power, which is being displayed in the nether
worlds and the skies, and all the forms of the universe.
มันคือพลังของพระองค์ ซงึ่ ปรากฏอยูใ่ นโลกเบือ
้ งล่างและท ้องฟ้ าและทุกรูปแบบของจักรวาล

ਕੁਦਯਤਤ ਵਦ ੁਯਾਣ ਕਤਫਾ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਵੀਚਾਯੁ ॥
kudrat vayd puraan kataybaa kudrat sarab veechaar.
The vedas, the puranas, the semitic books and the thoughts
expressed in these, have been possible by Your power.
เวดาส ปูรานา
ื เซมิตก
หนั งสอ
ิ และความคิดทีแ
่ สดงออกมาเหล่านีเ้ ป็ นไปได ้โดยอานาจของพระองค์

ਕੁਦਯਤਤ ਿਾਣਾ ੀਣਾ ਨ੍ਹਣੁ ਕੁਦਯਤਤ ਸਯਫ ਤਆਯੁ ॥

kudrat khaanaa peenaa painHan kudrat sarab pi-aar.
It is Your underlying energy, which is working behind the phenomena of
eating, drinking, dressing up and the feeling of love in the living beings.
เป็ นพลังงานพืน
้ ฐานของพระองค์
ึ รักในสงิ่ มีชวี ต
ซงึ่ ทางานอยูเ่ บือ
้ งหลังปรากฏการณ์การกินการดืม
่ การแต่งตัวและความรู ้สก
ิ

ਕੁਦਯਤਤ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਯੰ ਗੀ ਕੁਦਯਤਤ ਜੀਅ ਜਹਾਨ ॥
kudrat jaatee jinsee rangee kudrat jee-a jahaan.
By Your Power come the species of all kinds and colors; by
Your Power the living beings of the world exist.
โดยพลังของพระองค์ มาในทุกชนิดและทุกส ี โดยพลังของพระองค์ สงิ่ มีชวี ต
ิ ในโลกดารงอยู่
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ਕੁਦਯਤਤ ਨੇਕੀਆ ਕੁਦਯਤਤ ਫਦੀਆ ਕੁਦਯਤਤ ਭਾਨੁ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥

kudrat naykee-aa kudrat badee-aa kudrat maan abhimaan.
Even all the virtues, the evils, the honors and dishonors
are happening as per Your power and will.
แม ้แต่คณ
ุ ธรรมความชวั่ ร ้าย เกียรติยศ
ื่ มเสย
ี ทัง้ หมดก็เกิดขึน
และความเสอ
้ ตามอานาจและความประสงค์ของพระองค์

ਕੁਦਯਤਤ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯੁ ਕੁਦਯਤਤ ਧਯਤੀ ਿਾਕੁ ॥

kudrat pa-un paanee baisantar kudrat Dhartee khaak.
By Your Power wind, water and fire exist; by Your Power earth and dust exist.
ลมน้ าและไฟมีอยูโ่ ดยอานาจของพระองค์ โดยพลังของพระองค์ แผ่นดินและฝุ่ น ดารงอยู่

ਸਬ ਤਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਤੂੰ ਕਾਤਦਯੁ ਕਯਤਾ ਾਕੀ ਨਾਈ ਾਕੁ ॥

sabh tayree kudrat tooN kaadir kartaa paakee naa-ee paak.
O‘ God, everything is in Your Power, You are the all-powerful
Creator. Your Name is the Holiest of the Holy.
โอพระเจ ้า ทุกสงิ่ อยูใ่ นอานาจของพระองค์ พระองค์คอ
ื ผู ้สร ้างทีท
่ รงพลังทัง้ หมด
ื่ ของพระองค์เป็ นทีศ
ั ดิส
ิ ธิท
ั ดิส
ิ ธิ์
ชอ
่ ก
์ ท
์ ส
ี่ ด
ุ แห่งความศก
์ ท

ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਅੰ ਦਤਯ ਵਿ ਵਯਤ ਤਾਕ ਤਾਕੁ ॥੨॥
naanak hukmai andar vaykhai vartai taako taak. ||2||
O‘ Nanak, He cherishes the creation by His command,
and pervades everywhere all by Himself.
โอนานัก
ท่านได ้หล่อเลีย
้ งการสร ้างตามพระบัญชาของพระองค์และแผ่ขยายไปทุกหนทุกแห่งด ้วยพระอ
งค์เอง

ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree: 3
เปารี: 3

ਆੀਨ੍ਹ ਬਗ ਬਤਗ ਕ ਹਇ ਬਸਭਤੜ ਬਉਯੁ ਤਸਧਾਇਆ ॥

aapeenHai bhog bhog kai ho-ay bhasmarh bha-ur siDhaa-i-aa.
After living through the pains and pleasures of life, mortal‘s
body is reduced to a pile of dust and the soul departs.
หลังจากผ่านความเจ็บปวดและความสุขในชวี ต
ิ ร่างกายของมรรตัยก็ลดลงเหลือเพียงกองฝุ่ นแล
ะวิญญาณก็จากไป
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ਵਡਾ ਹਆ ਦੁਨੀਦਾਯੁ ਗਤਰ ਸੰ ਗਰੁ ਘਤਤ ਚਰਾਇਆ ॥

vadaa ho-aa duneedaar gal sangal ghat chalaa-i-aa.
When a person entangled in worldly affairs dies, he is led
away to the court of the righteous Judge like a criminal.
ี ชวี ต
เมือ
่ คนทีย
่ งุ่ เกีย
่ วกับเรือ
่ งทางโลกเสย
ิ ไป
เขาจะถูกนาตัวไปยังศาลของผู ้พิพากษาทีช
่ อบธรรมเหมือนอาชญากร

ਅਗ ਕਯਣੀ ਕੀਯਤਤ ਵਾਚੀ ਫਤਹ ਰ ਿਾ ਕਤਯ ਸਭਝਾਇਆ ॥

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

ਥਾਉ ਨ ਹਵੀ ਉਦੀਈ ਹੁਤਣ ਸੁਣੀ ਤਕਆ ਯੂਆਇਆ ॥
thaa-o na hovee pa-udee-ee hun sunee-ai ki-aa roo-aa-i-aa.
While receiving severe punishment for his evil deeds, he finds no place to hide and
no one hears his cries of pain.
ในขณะทีไ่ ด ้รับการลงโทษอย่างรุนแรงสาหรับการกระทาทีช
่ วั่ ร ้ายของเขา
่ นและไม่มใี ครได ้ยินเสย
ี งร ้องแห่งความเจ็บปวดของเขา
เขาไม่พบทีซ
่ อ

ਭਤਨ ਅੰ ਧ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥

man anDhai janam gavaa-i-aa. ||3||
Due to the ignorance, he has wasted the precious human life in vain
เนือ
่ งจากความไม่รู ้ เขาจึงทาให ้ชวี ต
ิ มนุษย์อน
ั มีคา่ ต ้องสูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์

ਛੰ ਤ
CHHANT
ਦੀਨ ਦਇਆਰ ਸੁਤਣ ਫਨਤੀ ਹਤਯ ਰਬ ਹਤਯ ਯਾਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

deen da-i-aal sun bayntee har parabh har raa-i-aa raam raajay.
O‘ God, the merciful Master of the meek, please listen to my prayer.
ข ้าแต่พระเจ ้าผู ้เมตตาผู ้อ่อนโยนโปรดฟั งคาอธิษฐานของฉั น
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ਹਉ ਭਾਗਉ ਸਯਤਣ ਹਤਯ ਨਾਭ ਕੀ ਹਤਯ ਹਤਯ ਭੁਤਿ ਾਇਆ ॥

ha-o maaga-o saran har naam kee har har mukh paa-i-aa.
O‘ God, I seek the refuge of Your Name. If You
bestow Your grace, only then I can utter Your Name.
ข ้าแต่พระเจ ้า ข ้าขอลีภ
้ ัยภายใต ้พระนามของพระองค์ หากพระองค์มอบพระคุณของพระองค์
ื่ ของพระองค์ได ้
ฉั นก็สามารถเปล่งชอ

ਬਗਤਤ ਵਛਰੁ ਹਤਯ ਤਫਯਦੁ ਹ ਹਤਯ ਰਾਜ ਯਿਾਇਆ ॥

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

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

jan naanak sarnaagatee har naam taraa-i-aa. ||4||8||15||
O‘ God, Your servant Nanak has come to Your sanctuary, please unite
me with Your Name and help me swim across the worldly ocean of vices.
โอพระเจ ้า
้
ั ดิส
ิ ธิข
ื่ ของคุณและชว่ ยฉั
นานั กผู ้รับใชของพระองค์
มาถึงสถานทีศ
่ ก
์ ท
์ องคุณโปรดรวมฉั นด ้วยชอ
นว่ายน้ าข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายของโลก

ਸਰ ਕ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
ซาล๊อค โดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :

ਬ ਤਵਤਚ ਵਣੁ ਵਹ ਸਦਵਾਉ ॥

bhai vich pavan vahai sadvaa-o.
It is in the fear of God (under the Divine Law), that
the wind keeps blowing forever.
อยูใ่ นความยาเกรงพระเจ ้า (ภายใต ้ธรรมบัญญัตข
ิ องพระเจ ้า) ว่าลมจะพัดตลอดไป

ਬ ਤਵਤਚ ਚਰਤਹ ਰਿ ਦਯੀਆਉ ॥

bhai vich chaleh lakh daree-aa-o.
It is in the fear of God (under the Divine Law),
that thousands of rivers are flowing.
อยูใ่ นความยาเกรงพระเจ ้า (ภายใต ้ธรรมบัญญัตข
ิ องพระเจ ้า)
ทีซ
่ งึ่ แม่น้ าหลายพันสายไหลผ่านอยู่
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ਬ ਤਵਤਚ ਅਗਤਨ ਕਢ ਵਗਾਤਯ ॥
bhai vich agan kadhai vaygaar.
It is in the fear of God (under the Divine Law), that fire
is performing the assigned tasks.
อยูใ่ นความยาเกรงพระเจ ้า (ภายใต ้ธรรมบัญญัตข
ิ องพระเจ ้า)
ไฟนัน
้ กาลังปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจทีไ่ ด ้รับมอบหมาย

ਬ ਤਵਤਚ ਧਯਤੀ ਦਫੀ ਬਾਤਯ ॥

bhai vich Dhartee dabee bhaar.
It is in the fear of God (under the Divine Law), that the earth
is buried under the load of everything on earth.
อยูใ่ นความยาเกรงพระเจ ้า (ภายใต ้ธรรมบัญญัตข
ิ องพระเจ ้า)
แผ่นดินโลกถูกฝั งไว ้ภายใต ้ภาระของทุกสงิ่ บนโลก

ਬ ਤਵਤਚ ਇੰ ਦੁ ਤਪਯ ਤਸਯ ਬਾਤਯ ॥

bhai vich ind firai sir bhaar.
It is in the fear of God (under the Divine Law), that king Indra (the god of rain) in
the form of clouds is hanging upside down as if walking on its head .
อยูใ่ นความยาเกรงพระเจ ้า (ภายใต ้ธรรมบัญญัตข
ิ องพระเจ ้า) กษั ตริยอ
์ น
ิ ดรา (เทพเจ ้าแห่งฝน)
ในรูปแบบของเมฆนัน
้ ห ้อยหัวลงราวกับว่าเดินอยูบ
่ นหัวของมัน

ਬ ਤਵਤਚ ਯਾਜਾ ਧਯਭ ਦੁਆਯੁ ॥

bhai vich raajaa Dharam du-aar.
It is in the fear of God that the Righteous Judge of Dharma
stands at His door-step (working under His Divine law).
ด ้วยความยาเกรงพระเจ ้าผู ้พิพากษาทีช
่ อบธรรมของธรรมยืนอยูท
่ บ
ี่ น
ั ไดประตูของพระองค์
ั ดิส
ิ ธิข
(ทางานภายใต ้กฎอันศก
์ ท
์ องพระองค์)

ਬ ਤਵਤਚ ਸੂਯਜੁ ਬ ਤਵਤਚ ਚੰ ਦੁ ॥

ਕਹ ਕਯੜੀ ਚਰਤ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥

bhai vich sooraj bhai vich chand. koh karorhee chalat na ant.
It is in the fear of God (under the Divine Law), that the sun and the
moon move millions of miles and there is no end to their movement.
อยูใ่ นความยาเกรงพระเจ ้า
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เคลือ
่ นทีไ่ ปหลายล ้านไมล์และการเคลือ
่ นไห(ภายใต ้กฎของพระเจ ้า)
ิ้ สุด
วของพวกมันไม่มท
ี ส
ี่ น
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ਬ ਤਵਤਚ ਤਸਧ ਫੁਧ ਸੁਯ ਨਾਥ ॥

bhai vich siDh buDh sur naath.
Even the Siddhas (men of miracles), the Buddhas( men of wisdom), the
demi-gods and the Yogis, all live in the fear of God (under His command)
ิ ธาส (บุรษ
แม ้แต่สท
ุ แห่งปาฏิหาริย)์ พุทธทาส (บุรษ
ุ แห่งปั ญญา)
เทพเดมีและโยคีตา่ งก็อยูใ่ นความยาเกรงพระเจ ้า (ภายใต ้คาสงั่ ของพระองค์)

ਬ ਤਵਤਚ ਆਡਾਣ ਆਕਾਸ ॥

bhai vich aadaanay aakaas.
It is in the fear of God (under the Divine Law),
that the sky is stretched over the earth
อยูใ่ นความยาเกรงพระเจ ้า (ภายใต ้ธรรมบัญญัตข
ิ องพระเจ ้า) คือท ้องฟ้ าแผ่ปกคลุมโลก

ਬ ਤਵਤਚ ਜਧ ਭਹਾਫਰ ਸੂਯ ॥

bhai vich joDh mahaabal soor.
The warriors and the most powerful heroes are also in
the fear of God (under His will)
นักรบและวีรบุรษ
ุ ทีท
่ รงพลังทีส
่ ด
ุ ก็อยูใ่ นความยาเกรงพระเจ ้า
(ภายใต ้พระประสงค์ของพระองค์)

ਬ ਤਵਤਚ ਆਵਤਹ ਜਾਵਤਹ ੂਯ ॥

bhai vich aavahi jaaveh poor.
It is in the fear of God (under the Divine Law), that multitudes
of humans and creatures take birth and die.
อยูใ่ นความยาเกรงพระเจ ้า (ภายใต ้ธรรมบัญญัตข
ิ องพระเจ ้า)
มนุษย์และสงิ่ มีชวี ต
ิ จานวนมากพากันเกิดและตาย

ਸਗਤਰਆ ਬਉ ਤਰਤਿਆ ਤਸਤਯ ਰ ਿੁ ॥

sagli-aa bha-o likhi-aa sir laykh.
It is written for the entire creation to remain under
the fear of God (under the divine law).
มีการเขียนไว ้เพือ
่ ให ้สงิ่ สร ้างทัง้ หมดอยูภ
่ ายใต ้ความยาเกรงพระเจ ้า (ภายใต ้กฎของพระเจ ้า)
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ਨਾਨਕ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰ ਕਾਯੁ ਸਚੁ ਕੁ ॥੧॥

naanak nirbha-o nirankaar sach ayk. ||1||
O‘ Nanak, only the eternal and formless God is
without any fear (without any limitation).
โอนานัก มีเพียงพระเจ ้านิรันดร์และไร ้รูปแบบเท่านัน
้ ทีป
่ ราศจากความกลัวใด ๆ (โดยไม่มข
ี ้อ
จากัด )

ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, the First Guru:
ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :

ਨਾਨਕ ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰ ਕਾਯੁ ਹਤਯ ਕਤ ਯਾਭ ਯਵਾਰ ॥

naanak nirbha-o nirankaar hor kaytay raam ravaal.
O‘ Nanak, it is only the formless God alone who is fearless (without limitations);
myriads of other gods like lord Rama are insignificant before Him.
โอนานัก เป็ นเพียงพระเจ ้าทีไ่ ร ้รูปแบบเพียงผู ้เดียวทีก
่ ล ้าหาญ (โดยไม่มข
ี ้อจากัด ) พระเจ ้าอืน
่
่ พระรามไม่มค
ๆ นับไม่ถ ้วน เชน
ี วามสาคัญต่อหน ้าพระองค์

ਕਤੀਆ ਕੰ ਨ੍ਹ ਕਹਾਣੀਆ ਕਤ ਫਦ ਫੀਚਾਯ ॥

kaytee-aa kanH kahaanee-aa kaytay bayd beechaar.
There are so many stories about lord Krishna, so many who reflect over the Vedas.
มีเรือ
่ งราวมากมายเกีย
่ วกับ พระกฤษณะ คนมากมายทีส
่ ะท ้อนถึงเรือ
่ งราวในพระเวท

ਕਤ ਨਚਤਹ ਭੰ ਗਤ ਤਗਤੜ ਭੁਤੜ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥
kaytay nacheh mangtay girh murh pooreh taal.
Many act as beggars who dance around and around to the beat of drums.
หลายคนทาตัวเป็ นขอทานทีเ่ ต ้นไปรอบ ๆ ตามจังหวะกลอง

ਫਾਜਾਯੀ ਫਾਜਾਯ ਭਤਹ ਆਇ ਕਢਤਹ ਫਾਜਾਯ ॥

baajaaree baajaar meh aa-ay kadheh baajaar.
Many of these performers come to the marketplaces and perform their shows.
นักแสดงเหล่านีจ
้ านวนมากมาทีต
่ ลาดและทาการแสดงของพวกเขา
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ਗਾਵਤਹ ਯਾਜ ਯਾਣੀਆ ਫਰਤਹ ਆਰ ਤਾਰ ॥

gaavahi raajay raanee-aa boleh aal pataal
.Acting as kings and queens, they sing about their tails and narrate irrelevant
stories.
ิ พ
พวกเขาทาหน ้าทีเ่ ป็ นราชาและราชน
ี วกเขาร ้องเพลงเกีย
่ วกับหางของพวกเขาและเล่าเรือ
่ งรา
วทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้อง

ਰਿ ਟਤਕਆ ਕ ਭੁੰ ਦੜ ਰਿ ਟਤਕਆ ਕ ਹਾਯ ॥

lakh taki-aa kay mund-rhay lakh taki-aa kay haar.
They talk about the expensive earrings and necklaces of the kings
and queens, costing hundreds of thousands of rupees.
ิ ซ
พวกเขาพูดถึงต่างหูและสร ้อยคอราคาแพงของกษั ตริยแ
์ ละราชน
ี งึ่ มีราคาหลายแสนรูปี

ਤਜਤੁ ਤਤਨ ਾਈਅਤਹ ਨਾਨਕਾ ਸ ਤਨ ਹਵਤਹ ਛਾਯ ॥

jit tan paa-ee-ah naankaa say tan hoveh chhaar.
O‘ Nanak, they don't realize that the bodies on which these necklaces and earrings
are worn, will ultimately turn into ashes.
โอนานัก พวกเขาไม่รู ้เลยว่าร่างกายทีส
่ วมสร ้อยคอและต่างหูเหล่านีจ
้ ะกลายเป็ นขีเ้ ถ ้าในทีส
่ ด
ุ

ਤਗਆਨੁ ਨ ਗਰੀਈ ਢੂਢੀ ਕਥਨਾ ਕਯੜਾ ਸਾਯੁ ॥
gi-aan na galee-ee dhoodhee-ai kathnaa karrhaa saar.
Divine wisdom cannot be obtained through mere words. To explain how to obtain
divine knowledge is extremely difficult like chewing steel.

่
ไม่สามารถหาได ้จากการพูดเพียงอย่างเดียว (เชน
ิ )ี
การบรรยายเรือ
่ งราวของกษั ตริยแ
์ ละราชน
การจะอธิบายวิธก
ี ารได ้รับความรู ้จากพระเจ ้านัน
้ ยากมาก
่ เดียวกับการเคีย
เชน
้ วเหล็ก
ਕਯਤਭ ਤਭਰ ਤਾ ਾਈ ਹਯ ਤਹਕਭਤਤ ਹੁਕਭੁ ਿੁਆਯੁ ॥੨॥

karam milai taa paa-ee-ai hor hikmat hukam khu-aar. ||2||
It is only by the Grace of God that the Divine wisdom is obtained; all other efforts
and commands lead to nothing but frustration.

เป็ นเพียงพระคุณของพระเจ ้าเท่านัน
้ ทีจ
่ ะได ้รับปั ญญาจากพระเจ ้า
่ วามยุง่ ยาก
ความพยายามและคาสงั่ อืน
่ ๆ ทัง้ หมดนาไปสูค
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ਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree: 4

ਨਦਤਯ ਕਯਤਹ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਨਦਯੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ਾਇਆ ॥

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

ี้ วหนึง่ ของพระพรของพระองค์
โอพระเจ ้าก็ตอ
่ เมือ
่ คุณร่ายเสย
แล ้วคุณจะพบกับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงโดยพระคุณ
ਹੁ ਜੀਉ ਫਹੁਤ ਜਨਭ ਬਯੰ ਤਭਆ ਤਾ ਸਤਤਗੁਤਯ ਸਫਦੁ ਸੁਣਾਇਆ ॥
ayhu jee-o bahutay janam bharammi-aa taa satgur sabad sunaa-i-aa.
This soul wandered through many births, until the
True Guru uttered to him the Divine Word.

ั ดิส
ิ
วิญญาณดวงนีเ้ ร่รอ
่ นไปตามการเกิดมากมายจนกระทัง่ คุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงกล่าวคาศก
์ ท
ธิแ
์ ก่เขา
ਸਤਤਗੁਯ ਜਵਡੁ ਦਾਤਾ ਕ ਨਹੀ ਸਤਬ ਸੁਤਣਅਹੁ ਰ ਕ ਸਫਾਇਆ ॥

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

โอ ทุกคนตัง้ ใจฟั งไม่มผ
ี ู ้มีพระคุณทีย
่ งิ่ ใหญ่เท่าคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง
ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚੁ ਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹੀ ਤਵਚਹੁ ਆੁ ਗਵਾਇਆ ॥
satgur mili-ai sach paa-i-aa jinHee vichahu aap gavaa-i-aa.
Those, who have shed their self-conceit from within, have
realized God upon meeting the true Guru.

บรรดาผู ้ทีส
่ ลัดความคิดในตนเองออกจากภายในได ้ตระหนักถึงพระเจ ้าเมือ
่ ได ้พบกั
บคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง
ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚੁ ਫੁਝਾਇਆ ॥੪॥

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

มีเพียงคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเท่านัน
้ ทีเ่ ปิ ดเผยความจริงเกีย
่ วกับพระเจ ้านิรันดร์
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ਛੰ ਤ
CHHANT
ਗੁਯਭੁਤਿ ਢੂੰ ਤਢ ਢੂਢਤਦਆ ਹਤਯ ਸਜਣੁ ਰਧਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

gurmukh dhoondh dhoodhaydi-aa har sajan laDhaa raam raajay.
After searching and seeking God through the Guru,
I have found my friend, God, within myself.
หลังจากค ้นหาและแสวงหาพระเจ ้าผ่านทางคุรุ
ฉั นได ้พบเพือ
่ นของฉั นพระเจ ้าในตัวฉั นเอง
ਕੰ ਚਨ ਕਾਇਆ ਕਟ ਗੜ ਤਵਤਚ ਹਤਯ ਹਤਯ ਤਸਧਾ ॥

kanchan kaa-i-aa kot garh vich har har siDhaa.
It feels as if my body has become like a golden fortress and
God has become manifest in it by Guru's grace.
ึ ราวกับว่าร่างกายของฉั นกลายเป็ นเหมือนป้ อมปราการสท
ี องและพระเจ ้าได ้สา
รู ้สก
แดงออกมาโดยพระคุณของคุรุ
ਹਤਯ ਹਤਯ ਹੀਯਾ ਯਤਨੁ ਹ ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਤਵਧਾ ॥

har har heeraa ratan hai mayraa man tan viDhaa.
I find that God's Name is precious like a jewel or a diamond that has
pierced my mind and body (and made me a soft hearted person).
ฉั นพบว่าพระนามของพระเจ ้ามีคา่ เหมือนอัญมณีหรือเพชรทีท
่ ม
ิ่ แทงจิตใจและร่างก
ายของฉั น (และทาให ้ฉั นเป็ นคนใจอ่อน)
ਧੁਤਯ ਬਾਗ ਵਡ ਹਤਯ ਾਇਆ ਨਾਨਕ ਯਤਸ ਗੁਧਾ ॥੧॥

Dhur bhaag vaday har paa-i-aa naanak ras gudhaa. ||1||
O‘ Nanak, due to pre-ordained good fortune, I have realized
God and I am saturated with the relish of God‘s Name
โอนานัก เนือ
่ งจากความโชคดีกอ
่ นหน ้า
ึ อิม
ฉั นได ้ตระหนักถึงพระเจ ้าและฉั นรู ้สก
่ เอมใจกับพระนามของพระเจ ้า
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ਸਰ ਕ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
1.ซาล๊อค โดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่
ਘੜੀਆ ਸਬ ਗੀਆ ਹਯ ਕੰ ਨ੍ਹ ਗਾਰ ॥

gharhee-aa sabhay gopee-aa pahar kanH gopaal.
Using the analogy of the legend of the plays of lord Krishna, Guu ji says:
this world is like a play of God in which all the Gharian (hours) are like
the Gopis (milkmaids) of lord Krishna and all the Pehrs (time period of
three hours) are like Krishnas.
้
จูอจ
ู ิ (Guuji) กล่าวว่าการใชการเปรี
ยบเทียบตานานบทละครของพระกฤษณะ จูอจ
ู ิ
(Guuji) กล่าวว่า: โลกนีเ้ ป็ นเหมือนบทละครของพระเจ ้าที่ Gharian (ชวั่ โมง)
ทัง้ หมดเป็ นเหมือน Gopis (milkmaids) ของ พระกฤษณะ และเพห์ส (Pehrs)
ทัง้ หมด (ชว่ งเวลาของ สามชวั่ โมง) เป็ นเหมือนกฤษณะ
ਗਹਣ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਯੁ ਚੰ ਦੁ ਸੂਯਜੁ ਅਵਤਾਯ ॥
gahnay pa-un paanee baisantar chand sooraj avtaar.
The air, water and fire are like the ornaments worn by the Gopis;
the sun and moon are like two incarnations.
อากาศน้ าและไฟเปรียบเสมือนเครือ
่ งประดับทีช
่ าวโกปิ สสวมใส่
ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เปรียบเสมือนสองภพชาติ
ਸਗਰੀ ਧਯਤੀ ਭਾਰੁ ਧਨੁ ਵਯਤਤਣ ਸਯਫ ਜੰ ਜਾਰ ॥

saglee Dhartee maal Dhan vartan sarab janjaal.
The entire earth is like material goods needed for the play and the
worldly entanglements are like the supplies for staging this play.
ิ ค ้าวัตถุทจ
โลกทัง้ ใบเปรียบเสมือนสน
ี่ าเป็ นสาหรับการเล่นและสงิ่ ทีย
่ งุ่ เหยิงทางโลก
ก็เหมือนอุปกรณ์สาหรับการแสดงละครเรือ
่ งนี้
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ਨਾਨਕ ਭੁਸ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਿਾਇ ਗਇਆ ਜਭਕਾਰੁ ॥੧॥

naanak musai gi-aan vihoonee khaa-ay ga-i-aa jamkaal. ||1||
O‘ Nanak, without the divine knowledge, the entire humanity is
being deceived and consumed by the demon of death.
โอนานักหากปราศจากความรู ้จากพระเจ ้ามนุษยชาติ
ทัง้ มวลกาลังถูกปี ศาจแห่งความตายหลอกลวงและบริโภค
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:
ซาล๊อค โดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਵਾਇਤਨ ਚਰ ਨਚਤਨ ਗੁਯ ॥

vaa-in chaylay nachan gur.
In this play of God, the disciples play the music and their gurus dance.
ในบทละครของพระเจ ้านีส
้ าวกจะเล่นดนตรีและการเต ้นราแบบกูรข
ู องพวกเขา
ਯ ਹਰਾਇਤਨ ਪਯਤਨ੍ਹ ਤਸਯ ॥

pair halaa-in fayrniH sir.
While dancing, they kick around their feet and turn around their heads.
ขณะเต ้นราพวกเขาเตะรอบเท ้าและหันศรี ษะไปรอบ ๆ
ਉਤਡ ਉਤਡ ਯਾਵਾ ਝਾਟ ਾਇ ॥

ud ud raavaa jhaatai paa-ay.
The dust flies and falls upon their heads.
ฝุ่ นปลิวและตกบนศรี ษะของพวกเขา
ਵਿ ਰ ਕੁ ਹਸ ਘਤਯ ਜਾਇ ॥

vaykhai lok hasai ghar jaa-ay.
Beholding them in this condition, people laugh and then go back to their
homes.
เมือ
่ เห็นพวกเขาในสภาพนีผ
้ ู ้คนก็หัวเราะแล ้วกลับไปทีบ
่ ้านของพวกเขา
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ਯਟੀਆ ਕਾਯਤਣ ੂਯਤਹ ਤਾਰ ॥

rotee-aa kaaran pooreh taal.
(The players do not enact these shows to impart any
wisdom to the audience), they are just dancing to earn their living.
(ผู ้เล่นไม่ได ้ตีตราการแสดงเหล่านีเ้ พือ
่ ให ้ภูมป
ิ ั ญญาแก่ผู ้ชม)
ี
พวกเขาแค่เต ้นราเพือ
่ หาเลีย
้ งชพ
ਆੁ ਛਾੜਤਹ ਧਯਤੀ ਨਾਤਰ ॥

aap pachhaarheh Dhartee naal.
They throw themselves upon the ground.
พวกเขาโยนตัวพวกเขาลงไปบนพืน
้ นัน
้
ਗਾਵਤਨ ਗੀਆ ਗਾਵਤਨ ਕਾਨ੍ਹ ॥

gaavan gopee-aa gaavan kaanH.
They sing disguised as the milkmaids and Krishna.
พวกเขาร ้องเพลงปลอมตัวเป็ นหญิงขายบริการและกฤษณะ
ਗਾਵਤਨ ਸੀਤਾ ਯਾਜ ਯਾਭ ॥

gaavan seetaa raajay raam.
They sing disguised as Sita, Rama and other kings.
ี าพระรามและกษั ตริยอ
พวกเขาร ้องเพลงปลอมตัวเป็ นนางสด
์ น
ื่ ๆ
ਤਨਯਬਉ ਤਨਯੰ ਕਾਯੁ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ॥

nirbha-o nirankaar sach naam.
But the fear-free formless God, whose Name is eternal
แต่พระเจ ้าไร ้รูปทรงทีป
่ ราศจากความกลัวซงึ่ มีพระนามเป็ นนิรันดร์
ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਰ ਜਹਾਨੁ ॥

jaa kaa kee-aa sagal jahaan.
and whose has created the entire world,
และใครได ้สร ้างโลกทัง้ ใบ
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ਸਵਕ ਸਵਤਹ ਕਯਤਭ ਚੜਾਉ ॥

sayvak sayveh karam charhaa-o.
is remembered by only those who are always
in great spirits by the Grace of God.
เป็ นทีจ
่ ดจาโดยเฉพาะผู ้ทีอ
่ ยูใ่ นจิตวิญญาณทีย
่ งิ่ ใหญ่เสมอโดยพระคุณของพระเจ ้า
ਤਬੰ ਨੀ ਯਤਣ ਤਜਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥

bhinnee rain jinHaa man chaa-o.
Such devotees, whose mind is filled with love for God; their night of life
is embellished with Divine relish.
่ นีซ
สาวกเชน
้ งึ่ มีจต
ิ ใจเต็มไปด ้วยความรักต่อพระเจ ้า
คา่ คืนแห่งชวี ต
ิ ของพวกเขาประดับประดาด ้วยความเพลิดเพลินจากพระเจ ้า
ਤਸਿੀ ਤਸਤਿਆ ਗੁਯ ਵੀਚਾਤਯ ॥

sikhee sikhi-aa gur veechaar.
Those who have learnt this by following the Guru's teachings,
ผู ้ทีเ่ รียนรู ้สงิ่ นีโ้ ดยปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรุ
ਨਦਯੀ ਕਯਤਭ ਰਘਾ ਾਤਯ ॥

nadree karam laghaa-ay paar.
God helps them cross over the worldly ocean of vices by His glance of
Grace..
พระเจ ้าชว่ ยให ้พวกเขาข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายของโลกด ้วยความสง่างามข
องพระองค์ ..
ਕਰੂ ਚਯਿਾ ਚਕੀ ਚਕੁ ॥

koloo charkhaa chakee chak.
(Salvation cannot be achieved by jumping and dancing around, see how
many things and creatures are uselessly roaming around in circles). For
example, the oil-press, the spinning wheel, the grinding stones, the
potter's wheel,
(ความรอดไม่สามารถทาได ้โดยการกระโดดและเต ้นราไปรอบ ๆ
ั จรไปมาอย่างไร ้ประโยชน์เป็ นวงกลม)
ดูวา่ สงิ่ ของและสงิ่ มีชวี ต
ิ จานวนมากทีส
่ ญ
่ แท่นอัดน้ ามัน ล ้อหมุน หินเจียร ล ้อชา่ งหม ้อ
ตัวอย่างเชน
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ਥਰ ਵਾਯਰ ਫਹੁਤੁ ਅਨੰਤੁ ॥

thal vaarolay bahut anant.
the numerous, countless whirlwinds in the desert
พายุหมุนมากมายนับไม่ถ ้วนในทะเลทราย
ਰਾਟੂ ਭਾਧਾਣੀਆ ਅਨਗਾਹ ॥

laatoo maaDhaanee-aa angaah.
the spinning tops, the churning sticks, the threshers,
ยอดหมุน ไม ้ปั่ น ไม ้นวดข ้าว
ੰ ਿੀ ਬਉਦੀਆ ਰ ਤਨ ਨ ਸਾਹ ॥

pankhee bha-udee-aa lain na saah.
the birds that don't even stop for breathing while flying around,
นกทีไ่ ม่หยุดหายใจขณะบินไปมา
ਸੂ ਚਾਤੜ ਬਵਾਈਅਤਹ ਜੰ ਤ ॥

soo-ai chaarh bhavaa-ee-ah jant.
mounted on a sharp stake, creatures are whirled around
ซงึ่ ติดตัง้ อยูบ
่ นเสาอันแหลมคม สงิ่ มีชวี ต
ิ ต่างหมุนวนไปรอบ ๆ
ਨਾਨਕ ਬਉਤਦਆ ਗਣਤ ਨ ਅੰ ਤ ॥

naanak bha-udi-aa ganat na ant.
-O Nanak, there is no limit to the number of things
and beings, who are being so whirled around.
- โอนานัก ไม่มค
ี วามจากัดของจานวนสงิ่ ของและสงิ่ มีชวี ต
ิ ทีก
่ าลังหมุนวนไปมา
ਫੰ ਧਨ ਫੰ ਤਧ ਬਵਾ ਸਇ ॥

banDhan banDh bhavaa-ay so-ay.
Similarly, binding the beings in Bonds of Maya, God whirls them around.
ในทานองเดียวกันการผูกมัดสงิ่ มีชวี ต
ิ ในพันธนาการแห่งมายา
พระเจ ้าทรงหมุนพวกเขาไปรอบ ๆ
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ਇ ਤਕਯਤਤ ਨਚ ਸਬੁ ਕਇ ॥

pa-i-ai kirat nachai sabh ko-ay.
Everybody is dancing this worldly dance according to
their destiny based on their past deeds.
ทุกคนเต ้นระบาโลกนีต
้ ามโชคชะตาตามการกระทาในอดีตของตน
ਨਤਚ ਨਤਚ ਹਸਤਹ ਚਰਤਹ ਸ ਯਇ ॥

nach nach haseh chaleh say ro-ay.
The mortals, who laugh while dancing, cry
when they depart from this world.
มนุษย์ทห
ี่ วั เราะขณะเต ้นรา ร ้องไห ้เมือ
่ พวกเขาจากโลกนีไ
้ ป
ਉਤਡ ਨ ਜਾਹੀ ਤਸਧ ਨ ਹਤਹ ॥

ud na jaahee siDh na hohi.
By dancing around, they do not achieve a higher spiritual state,
nor do they become proficient in worldly affairs.
โดยการเต ้นราไปรอบ ๆ
ี่ วชาญในเรือ
พวกเขาไม่ได ้บรรลุสถานะทางวิญญาณทีส
่ งู ขึน
้ และพวกเขาไม่เชย
่ งทา
งโลก
ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਭਨ ਕਾ ਚਾਉ ॥

nachan kudan man kaa chaa-o.
All their dancing and jumping around is merely an amusement of mind.
การเต ้นราและการกระโดดไปรอบ ๆ เป็ นเพียงความสนุกสนานในจิตใจ
ਨਾਨਕ ਤਜਨ੍ਹ ਭਤਨ ਬਉ ਤਤਨ੍ਹਾ ਭਤਨ ਬਾਉ ॥੨॥

naanak jinH man bha-o tinHaa man bhaa-o. ||2||
O‘ Nanak, only those can have the love for God in mind,
who have the revered fear of God in mind.
โอนานัก มีเพียงผู ้ทีม
่ ค
ี วามรักต่อพระเจ ้าในใจผู ้ซงึ่ มีความยาเกรงพระเจ ้าอยูใ่ นใจ
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ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree: 5
เปารี: 5
ਨਾਉ ਤਯਾ ਤਨਯੰ ਕਾਯੁ ਹ ਨਾਇ ਰਇ ਨਯਤਕ ਨ ਜਾਈ ॥

naa-o tayraa nirankaar hai naa-ay la-i-ai narak na jaa-ee-ai.
O‘ God, Your Name is the formless One; by remembering You with
loving devotion we do not go to hell (do not suffer).
โอพระเจ ้า พระนามของพระองค์เป็ นผู ้ไร ้รูปแบบ
ด ้วยการระลึกถึงคุณด ้วยความรักความจงรักภักดีเราจะไม่ตกนรก
(ไม่ต ้องทนทุกข์ทรมาน)

ਜੀਉ ਤੰ ਡੁ ਸਬੁ ਤਤਸ ਦਾ ਦ ਿਾਜ ਆਤਿ ਗਵਾਈ ॥

jee-o pind sabh tis daa day khaajai aakh gavaa-ee-ai.
Our soul and body belong to Him, whatever we
consume is given by Him; saying anything else is a waist.
จิตวิญญาณและร่างกายของเราเป็ นของพระองค์
สงิ่ ใดก็ตามทีเ่ ราบริโภคจะได ้รับจากพระองค์ อะไรอีกก็คอ
ื เอว
ਜ ਰ ੜਤਹ ਚੰ ਗਾ ਆਣਾ ਕਤਯ ੁੰ ਨਹੁ ਨੀਚੁ ਸਦਾਈ ॥

jay lorheh changa aapnaa kar punnhu neech sadaa-ee-ai.
If you are looking for your wellbeing, remain
humble even after doing virtuous deeds.
หากคุณกาลังมองหาความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ จ
ี งถ่อมตัวแม ้ว่าจะได ้ทาสงิ่ ทีด
่ งี ามแล ้วก็ตาม
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ਜ ਜਯਵਾਣਾ ਯਹਯ ਜਯੁ ਵਸ ਕਯਦੀ ਆਈ ॥

jay jarvaanaa parharai jar vays karaydee aa-ee-ai.
Even if a person tries to push away the signs old age,
still, the old age comes disguised in different ways.
ั ญาณความแก่ชราออกไป
แม ้ว่าคน ๆ หนึง่ จะพยายามผลักไสสญ
แต่ความชราก็ยังแฝงอยูใ่ นรูปแบบต่างๆ
ਕ ਯਹ ਨ ਬਯੀ ਾਈ ॥੫॥

ko rahai na bharee-ai paa-ee-ai. ||5||
when one's cup of life is full (the preordained span of life is complete),
then no one can stay alive in this world.
เมือ
่ ถ ้วยแห่งชวี ต
ิ เต็ม (ชว่ งชวี ต
ิ ทีก
่ าหนดไว ้ล่วงหน ้าเสร็จสมบูรณ์)
ก็ไม่มใี ครสามารถมีชวี ต
ิ อยูใ่ นโลกนีไ
้ ด้
ਛੰ ਤ
CHHANT
ੰ ਥੁ ਦਸਾਵਾ ਤਨਤ ਿੜੀ ਭੁੰ ਧ ਜਫਤਨ ਫਾਰੀ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

panth dasaavaa nit kharhee munDh joban baalee raam raajay.
O‘ my true Guru, I stand at your door-step asking the way to
God‘s abode like a young and naive bride,.
โอ 'คุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงของฉั น ฉั นยืนอยูท
่ ข
ี่ น
ั ้ บันไดของพระองค์
เพือ
่ ถามทางไปยังทีพ
่ านักของพระเจ ้าเหมือนเจ ้าสาวทีอ
่ ายุน ้อยและไร ้เดียงสา
ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਚਤਾਇ ਗੁਯ ਹਤਯ ਭਾਯਤਗ ਚਾਰੀ ॥

har har naam chaytaa-ay gur har maarag chaalee.
O‘ my true Guru, help me remember God and bless me so
that I follow the path leading to Him.
โอคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงของฉั น โปรดชว่ ยฉั นให ้ระลึกถึงพระเจ ้าและ
้
่ ระองค์
อวยพรฉั นเพือ
่ ให ้ฉั นเดินตามเสนทางที
น
่ าไปสูพ
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ਭਯ ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭੁ ਆਧਾਯੁ ਹ ਹਉਭ ਤਫਿੁ ਜਾਰੀ ॥

mayrai man tan naam aaDhaar hai ha-umai bikh jaalee.
The Name of God is the Support of my mind and body; by virtue
of which I may burn away the poison of ego in me.
พระนามของพระเจ ้าคือการสนับสนุนจิตใจและร่างกายของฉั น
โดยธรรมทีฉ
่ ั นจะเผาพิษของอัตตาในตัวฉั น
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯੁ ਭਤਰ ਹਤਯ ਹਤਯ ਤਭਤਰਆ ਫਨਵਾਰੀ ॥੨॥

jan naanak satgur mayl har har mili-aa banvaalee. ||2||
Nanak says, O‘ God unite me with the true Guru. Whosoever has
ever realized God has done so through the True Guru.
นานัก กล่าวว่าโอพระเจ ้ารวมฉั น กับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง
่ นัน
ใครก็ตามทีเ่ คยตระหนักว่าพระเจ ้าได ้ทาเชน
้ ผ่านทางปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริง
ਸਰ ਕ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:
1.ซาล๊อค โดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่
ਭੁਸਰਭਾਨਾ ਤਸਪਤਤ ਸਯੀਅਤਤ ਤੜ ਤੜ ਕਯਤਹ ਫੀਚਾਯੁ ॥

musalmaanaa sifat saree-at parh parh karahi beechaar.
The Muslims praise the Islamic law; they read and reflect upon it.
ชาวมุสลิมยกย่องกฎหมายอิสลาม พวกเขาอ่านและไตร่ตรองมัน
ਫੰ ਦ ਸ ਤਜ ਵਤਹ ਤਵਤਚ ਫੰ ਦੀ ਵਿਣ ਕਉ ਦੀਦਾਯੁ ॥

banday say je paveh vich bandee vaykhan ka-o deedaar.
According to them, God‘s servants are only those who
become prisoner of Islamic law to see God's Vision.
้
ตามทีก
่ ล่าวไว ้ผู ้รับใชของพระเจ
้าเป็ นเพียงผู ้ทีต
่ กเป็ นเชลยของกฎหมายอิสลามเพื่
ั ทัศน์ของพระเจ ้า
อดูวส
ิ ย
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ਤਹੰ ਦੂ ਸਾਰਾਹੀ ਸਾਰਾਹਤਨ ਦਯਸਤਨ ਯੂਤ ਅਾਯੁ ॥

hindoo saalaahee saalaahan darsan roop apaar.
The Hindus praise the praiseworthy, beautiful
and limitless God through their scriptures.
ิ ดูสรรเสริญพระเจ ้าทีน
ชาวฮน
่ ่าสรรเสริญสวยงามและไร ้ขีด จากัด
ผ่านพระคัมภีรข
์ องพวกเขา
ਤੀਯਤਥ ਨਾਵਤਹ ਅਯਚਾ ੂਜਾ ਅਗਯ ਵਾਸੁ ਫਹਕਾਯੁ ॥

tirath naaveh archaa poojaa agar vaas behkaar.
They bathe at sacred shrines of pilgrimage,
make offerings, and burn incense before idols.
ั ดิส
ิ ธิแ
พวกเขาอาบน้ าทีศ
่ าลเจ ้าศก
์ ท
์ ห่งการแสวงบุญ
่ ไหว ้และเผาเครือ
เซน
่ งหอมต่อหน ้ารูปเคารพ
ਜਗੀ ਸੁੰ ਤਨ ਤਧਆਵਤਨ੍ਹ ਜਤ ਅਰਿ ਨਾਭੁ ਕਯਤਾਯੁ ॥

jogee sunn Dhi-aavniH jaytay alakh naam kartaar.
The Yogis contemplate on God in the form of 'cosmic void'
and call the Creator as "Alakh" (incomprehensible).
โยคีครุน
่ คิดถึงพระเจ ้าในรูปแบบของ 'ความว่างเปล่าของจักรวาล'
และเรียกผู ้สร ้างว่า “อาลัคห์” ("Alakh") (ไม่สามารถเข ้าใจได ้)
ਸੂਿਭ ਭੂਯਤਤ ਨਾਭੁ ਤਨਯੰ ਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਯੁ ॥

sookham moorat naam niranjan kaa-i-aa kaa aakaar.
According to the Yogis, God is intangible, unaffected by Maya
and the entire Universe is like the form of His body.
ตามทีโ่ ยคีกล่าวว่าพระเจ ้านัน
้ ไม่มต
ี ัวตนไม่ได ้รับผลกระทบจากมายาและทัง้ จักรวา
ลก็เหมือนกับร่างของพระองค์
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ਸਤੀਆ ਭਤਨ ਸੰ ਤਿੁ ਉਜ ਦਣ ਕ ਵੀਚਾਤਯ ॥

satee-aa man santokh upjai daynai kai veechaar.
The Charitable people, the thought of giving for
charity brings contentment in their minds.
คนทีม
่ จ
ี ต
ิ กุศลความคิดทีจ
่ ะให ้เพือ
่ การกุศลนามาซงึ่
ความพึงพอใจในจิตใจของพวกเขา
ਦ ਦ ਭੰ ਗਤਹ ਸਹਸਾ ਗੂਣਾ ਸਬ ਕਯ ਸੰ ਸਾਯੁ ॥

day day mangeh sahsaa goonaa sobh karay sansaar.
But they give charity with selfish intentions, because in their mind they
ask God for thousand-fold more than what they give and they expect the
world to glorify their giving.
แต่พวกเขาให ้การกุศลด ้วยเจตนาทีเ่ ห็นแก่ตัวเพราะในใจของพวกเขาพวกเขาขอพ
ระเจ ้าให ้มากกว่าสงิ่ ทีพ
่ วกเขาให ้เป็ นพันเท่าและ
พวกเขาคาดหวังว่าโลกจะยกย่องการให ้ของพวกเขา
ਚਯਾ ਜਾਯਾ ਤ ਕੂਤੜਆਯਾ ਿਾਯਾਫਾ ਵਕਾਯ ॥

choraa jaaraa tai koorhi-aaraa khaaraabaa vaykaar.
On the other hand, there are many thieves, adulterers, liars,
evil doers and wicked people also in the world,
ในทางกลับกันโลกนีย
้ ังมีขโมย คนล่วงประเวณี คนโกหก คนชวั่ และ คนเลว
อีกมากมาย
ਇਤਕ ਹਦਾ ਿਾਇ ਚਰਤਹ ਥਾਊ ਤਤਨਾ ਤਬ ਕਾਈ ਕਾਯ ॥

ik hodaa khaa-ay chaleh aithaa-oo tinaa bhe kaa-ee kaar.
who, by indulging in sinful acts, negate the merits of their past good
deeds and depart empty handed from the world. What kind of useless
task is theirs?
ใคร
ทีโ่ ดยการหลงระเริงกับการกระทาทีผ
่ ด
ิ บาปจะลบล ้างผลประโยชน์ของการทาความ
ดีในอดีตของพวกเขาและละทิง้ มือเปล่าไปจากโลก
งานทีไ่ ร ้ประโยชน์ของพวกเขาคืออะไร?
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ਜਤਰ ਥਤਰ ਜੀਆ ੁਯੀਆ ਰ ਆ ਆਕਾਯਾ ਆਕਾਯ ॥

jal thal jee-aa puree-aa lo-aa aakaaraa aakaar.
In various worlds and galaxies, there are so many kinds of
creatures living in water and on land.
ี า่ งๆ มีสงิ่ มีชวี ต
ั อยูใ่ นน้ าและบนบก
ในโลกและกาแล็กซต
ิ หลายชนิดอาศย
ਇ ਤਜ ਆਿਤਹ ਸੁ ਤੂੰ ਹ ਜਾਣਤਹ ਤਤਨਾ ਤਬ ਤਯੀ ਸਾਯ ॥

o-ay je aakhahi so tooNhai jaaneh tinaa bhe tayree saar.
O‘ God, only You know what those creatures ask for.
They depend upon You for their sustenance.
โอพระเจ ้ามีเพียงพระองค์เท่านัน
้ ทีร่ ู ้ว่าสงิ่ มีชวี ต
ิ เหล่านัน
้ ต ้องการอะไร
ี ของพวกเขา
พวกเขาขึน
้ อยูก
่ บ
ั พระองค์สาหรับปั จจัยยังชพ
ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਬੁਿ ਸਾਰਾਹਣੁ ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਆਧਾਯੁ ॥

naanak bhagtaa bhukh saalaahan sach naam aaDhaar.
O‘ Nanak, the true devotees always have the longing to sing His
praises and the eternal Name of God is their only support.
โอนานัก
ผู ้ศรัทธาทีแ
่ ท ้จริงมักโหยหาทีจ
่ ะร ้องเพลงสรรเสริญของพระองค์และพระนามแห่งพ
ระเจ ้านิรันดร์คอ
ื การสนับสนุนเพียงอย่างเดียวของพวกเขา
ਸਦਾ ਅਨੰਤਦ ਯਹਤਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤੀ ਗੁਣਵੰ ਤਤਆ ਾ ਛਾਯੁ ॥੧॥

sadaa anand raheh din raatee gunvanti-aa paa chhaar. ||1||
They always live in eternal bliss and consider themselves like the
dust of the feet of the virtuous people (true devotees).
พวกเขามักจะอยูใ่ นความสุขชวั่ นิรันดร์และคิดว่าตัวเองเป็ นเหมือนผงคลีดน
ิ ของผู ้มี
คุณธรรม (ผู ้ศรัทธาทีแ
่ ท ้จริง)
ਭਃ ੧ ॥

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

mitee musalmaan kee payrhai pa-ee kumHi-aar.
Referring to the belief by some Muslims that Hindus will go to Hell
because they burn their dead instead of burying them, Guru ji says: the
remains of a Muslim sometimes end up as clay on the potter‘s wheel.
ื่ ของชาวมุสลิมบางคนทีว่ า่ ชาวฮน
ิ ดูจะตกนรกเพราะเผาคนตายแทน
อ ้างถึงความเชอ
ทีจ
่ ะฝั งศพพวกเขาคุรจ
ุ ก
ิ ล่าวว่าซากศพของชาวมุสลิมบางครัง้ ก็กลายเป็ นดินเหนียว
บนล ้อชา่ งปั น
้ หม ้อ
ਘਤੜ ਬਾਂਡ ਇਟਾ ਕੀਆ ਜਰਦੀ ਕਯ ੁਕਾਯ ॥

gharh bhaaNday itaa kee-aa jaldee karay pukaar.
The potter molds the clay into pots and bricks (and puts them into a
burning kiln). While burning, (the clay crackels as if) it is wailing loud for
help.
ชา่ งปั น
้ จะปั น
้ ดินเป็ นหม ้อและอิฐ (แล ้วนาไปเผาในเตาเผา) ในขณะทีเ่ ผาไหม ้
(ดินเหนียวแตกราวกับ) มันกาลังร่าไห ้ดังขอความชว่ ยเหลือ
ਜਤਰ ਜਤਰ ਯਵ ਫੁੜੀ ਝਤੜ ਝਤੜ ਵਤਹ ਅੰ ਤਗਆਯ ॥

jal jal rovai bapurhee jharh jharh paveh angi-aar.
When the burning coal falls on it again and again, the clay makes loud
crackling noise (as if the poor helpless clay was crying loud for burning in
hell).
ี งดังครืดคราด
เมือ
่ ถ่านทีล
่ ก
ุ ไหม ้ตกลงมาบนนัน
้ ครัง้ แล ้วครัง้ เล่า ดินเหนียวสง่ เสย
ี งดังเพราะเผาในนรก)
(ราวกับว่าดินเหนียวทีท
่ าอะไรไม่ถก
ู กาลังร ้องไห ้เสย
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ਨਾਨਕ ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਾਯਣੁ ਕੀਆ ਸ ਜਾਣ ਕਯਤਾਯੁ ॥੨॥

naanak jin kartai kaaran kee-aa so jaanai kartaar. ||2||
O‘ Nanak, the Creator who caused the creation of this world alone knows
who goes to heaven and who to hell. (Going to hell or heaven is not
determined by the method of disposal of the dead body).
โอนานัก
ผู ้สร ้างทีก
่ อ
่ ให ้เกิดการสร ้างโลกนีเ้ พียงผู ้เดียวรู ้ว่าใครไปสวรรค์และใครไปนรก
(การไปนรกหรือสวรรค์ไม่ได ้กาหนดโดยวิธก
ี ารกาจัดศพ).
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree: 6
เปารี: 6

ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇ ਤਫਨੁ ਸਤਤਗੁਯ ਤਕਨੈ ਨ ਾਇਆ ॥

bin satgur kinai na paa-i-o bin satgur kinai na paa-i-aa.
Without following the True Guru‘s teachings, no one has ever realized
God, yes, it is true that without guidance of the True Guru, no one has
realized God.
หากไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงไม่มใี ครเคยตระหนักถึงพระเจ ้าใชเ่ ป็ นควา
มจริงทีไ่ ม่มก
ี ารนาทางของปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริงไม่มใี ครตระหนักถึงพระเจ ้า
ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਤਚ ਆੁ ਯਤਿਨੁ ਕਤਯ ਯਗਟੁ ਆਤਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥

satgur vich aap rakhi-on kar pargat aakh sunaa-i-aa.
God has enshrined Himself within the True Guru; I declare this loud and
clear.
พระเจ ้าได ้ประดิษฐานพระองค์เองไว ้ในคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง
ั เจน
ฉั นประกาศเรือ
่ งนีด
้ งั และชด
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ਸਤਤਗੁਯ ਤਭਤਰ ਸਦਾ ਭੁਕਤੁ ਹ ਤਜਤਨ ਤਵਚਹੁ ਭਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥

satgur mili-ai sadaa mukat hai jin vichahu moh chukaa-i-aa.
Upon meeting the True Guru, the person who sheds his attachment to
worldly riches and power is liberated (from the bonds of Maya) forever.
เมือ
่ ได ้พบกับปรมาจารย์ทแ
ี่ ท ้จริงผู ้ทีป
่ ลดเปลือ
้ งความผูกพันกับความร่ารวยและอา
นาจทางโลกจะได ้รับการปลดปล่อย (จากพันธนาการของมายา) ตลอดไป
ਉਤਭੁ ਹੁ ਫੀਚਾਯੁ ਹ ਤਜਤਨ ਸਚ ਤਸਉ ਤਚਤੁ ਰਾਇਆ ॥ ਜਗਜੀਵਨੁ ਦਾਤਾ ਾਇਆ ॥੬॥

utam ayhu beechaar hai jin sachay sio chit laaiye. jagjeevan data paa-iaa. ||6||
Most sublime thought is this that the person who has enshrined the true
guru's teachings in heart has realized God, the Giver of life to the world.
ความคิดทีป
่ ระเสริฐทีส
่ ด
ุ คือบุคคลทีป
่ ระดิษฐานคาสอนของกูรท
ู แ
ี่ ท ้จริงไว ้ในใจได ้ต
ระหนักถึงพระเจ ้าผู ้ให ้ชวี ต
ิ แก่โลก
ਛੰ ਤ
CHHANT
ਗੁਯਭੁਤਿ ਤਆਯ ਆਇ ਤਭਰੁ ਭ ਤਚਯੀ ਤਵਛੁੰ ਨੇ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

gurmukh pi-aaray aa-ay mil mai chiree vichhunay raam raajay.
O‘ my beloved God, I have been separated from You for so long,
please come and meet me through the Guru.

โอ ้พระเจ ้าทีร่ ักของฉั น
ฉั นถูกแยกจากพระองค์มานานแล ้วโปรดมาพบฉั นผ่านทางคุรุ
ਭਯਾ ਭਨੁ ਤਨੁ ਫਹੁਤੁ ਫਯਾਤਗਆ ਹਤਯ ਨੈਣ ਯਤਸ ਤਬੰ ਨੇ ॥

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

ึ โดดเดีย
จิตใจและร่างกายของฉั นรู ้สก
่ วมากและดวงตาของฉั นเต็มไปด ้วยน้ าตาแห่ง
ความรักของคุณ
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ਭ ਹਤਯ ਰਬੁ ਤਆਯਾ ਦਤਸ ਗੁਯੁ ਤਭਤਰ ਹਤਯ ਭਨੁ ਭੰ ਨੇ ॥

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

ข ้าแต่พระเจ ้า
โปรดนาข ้าพระองค์ไปยังคุรเุ พือ
่ ทีจ
่ ะได ้พบกับเขาจิตใจของข ้าจะยังคงหมกมุน
่ อยูก
่ ั
บการราลึกถึงพระองค์
ਹਉ ਭੂਯਿੁ ਕਾਯ ਰਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਕੰ ਭ ॥੩॥

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

นานักพูดว่าโอพระเจ ้า ฉั นโง่เขลา
ั ดิส
ิ ธิใ์ นการราลึกถึงพระองค์
โปรดอวยพรฉั นด ้วยภารกิจอันศก
์ ท
ਸਰ ਕ ਭਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਹਉ ਤਵਤਚ ਆਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥

ha-o vich aa-i-aa ha-o vich ga-i-aa.
In ego (state in which one considers oneself separate from God) a
person comes into the world, and in ego he departs from this world.

ในอัตตา (สถานะทีค
่ นหนึง่ คิดว่าตัวเองแยกออกจากพระเจ ้า) คน ๆ
หนึง่ เข ้ามาในโลกและในอัตตาเขาก็จากโลกนีไ้ ป
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਜੰ ਤਭਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਭੁਆ ॥
ha-o vich jammi-aa ha-o vich mu-aa.
In ego one is born, and in ego one dies.

ในอัตตา คนหนึง่ ได ้เกิดมาและในอัตตา คนหนึง่ ก็ได ้ตายไป

ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਦਤਾ ਹਉ ਤਵਤਚ ਰਇਆ ॥

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

เพือ
่ รักษาอัตตา (ตัวตนทีแ
่ ยกจากกัน) เราให ้และยอมรับความรัก
ਹਉ ਤਵਤਚ ਿਤਟਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਗਇਆ ॥

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

ี ไป
ในอัตตา คนหนึง่ ได ้รับ และ ในอัตตาคนหนึง่ สูญเสย
ਹਉ ਤਵਤਚ ਸਤਚਆਯੁ ਕੂਤੜਆਯੁ ॥
ha-o vich sachiaar koorhi-aar.
In ego one becomes truthful or false.

ในอัตตา คนหนึง่ กลายมาเป็ นความจริงหรือความเท็จ
ਹਉ ਤਵਤਚ ਾ ੁੰ ਨ ਵੀਚਾਯੁ ॥

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

ในอัตตาเรามักจะคิดถึงการกระทาทีผ
่ ด
ิ บาปและสูงสง่ ของตน
ਹਉ ਤਵਤਚ ਨਯਤਕ ਸੁਯਤਗ ਅਵਤਾਯੁ ॥

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

ึ มีความสุขและบางครัง้ ก็ต ้องทนทุกข์ทรมานด ้วยค
เป็ นเพราะอัตตาทีบ
่ างครัง้ เรารู ้สก
วามเจ็บปวด
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ਹਉ ਤਵਤਚ ਹਸ ਹਉ ਤਵਤਚ ਯਵ ॥
ha-o vich hasai ha-o vich rovai.
In ego one sometimes laughs and sometimes cries.

ในอัตตา บางครัง้ คนหนึง่ ก็หวั เราะและบางครัง้ ก็ร ้องไห ้
ਹਉ ਤਵਤਚ ਬਯੀ ਹਉ ਤਵਤਚ ਧਵ ॥

ha-o vich bharee-ai ha-o vich Dhovai.
In ego sometimes one‘s mind is filled with the dirt of vices and at
other times one makes efforts in ego to wash this dirt off.

ในอัตตาบางครัง้ จิตใจของคน ๆ
หนึง่ ก็เต็มไปด ้วยความสกปรกของความชวั่ ร ้ายและในบางครัง้ ก็มค
ี วามพยายามใน
อัตตาทีจ
่ ะล ้างสงิ่ สกปรกนีอ
้ อก
ਹਉ ਤਵਤਚ ਜਾਤੀ ਤਜਨਸੀ ਿਵ ॥

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

ี สถานะทางสงั คมและชนชน
ั้
ในอัตตาบางครัง้ เราสูญเสย
ਹਉ ਤਵਤਚ ਭੂਯਿੁ ਹਉ ਤਵਤਚ ਤਸਆਣਾ ॥

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

ในอัตตาบางครัง้ คนเราทาตัวงมงายและบางครัง้ ก็ทาตัวเป็ นคนฉลาด
ਭਿ ਭੁਕਤਤ ਕੀ ਸਾਯ ਨ ਜਾਣਾ ॥

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

แต่ไม่รู ้คุณค่าของความรอดหรือการปลดปล่อย
ਹਉ ਤਵਤਚ ਭਾਇਆ ਹਉ ਤਵਤਚ ਛਾਇਆ ॥

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

ในอัตตาเรายังคงมีสว่ นเกีย
่ วข ้องกับความรักทีม
่ ต
ี อ
่ ความร่ารวยและอานาจทางโลก
ในอัตตาสงิ่ หนึง่ ยังคงอยูใ่ นความมืดของความไม่รู ้
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ਹਉਭ ਕਤਯ ਕਤਯ ਜੰ ਤ ਉਾਇਆ ॥

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

การดารงชวี ต
ิ ในอัตตา ปุถช
ุ นจะเกิดครัง้ แล ้วครัง้ เล่า
ਹਉਭ ਫੂਝ ਤਾ ਦਯੁ ਸੂਝ ॥

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

่ าลของพระเจ ้า
เมือ
่ เข ้าใจอัตตาแล ้วเราก็จะรู ้หนทางสูศ
ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣਾ ਕਤਥ ਕਤਥ ਰੂਝ ॥

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

หากปราศจากปั ญญาฝ่ ายวิญญาณ
คนเราก็เก็บความทุกข์ไว ้โดยการพูดคุยและโต ้แย ้งทีไ่ ร ้ประโยชน์
ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਤਰਿੀ ਰ ਿੁ ॥

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

โอนานัก เป็ นคาสงั่ ของพระเจ ้าทีก
่ าหนดชะตาชวี ต
ิ ของใครคนหนึง่
ਜਹਾ ਵਿਤਹ ਤਹਾ ਵਿੁ ॥੧॥

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

อย่างทีค
่ นอืน
่ เห็นวันหนึง่ เขาเห็นตัวเองเป็ นแบบนัน
้
ਭਹਰਾ ੨ ॥

mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:

ซาล๊อค โดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง:
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ਹਉਭ ਹਾ ਜਾਤਤ ਹ ਹਉਭ ਕਯਭ ਕਭਾਤਹ ॥

ha-umai ayhaa jaat hai ha-umai karam kamaahi.
This is the nature of ego (state in which one considers oneself separate from God)
that people keep doing those deeds which keep their separate identity intact.

นีค
่ อ
ื ลักษณะของอัตตา (สภาวะทีใ่ คร ๆ คิดว่าตัวเองแยกออกจากพระเจ ้า)
ทีผ
่ ู ้คนยังคงทาสงิ่ เหล่านัน
้ ซงึ่ ทาให ้ตัวตนทีแ
่ ยกจากกันของพวกเขายังคงอยู่
ਹਉਭ ਈ ਫੰ ਧਨਾ ਤਪਤਯ ਤਪਤਯ ਜਨੀ ਾਤਹ ॥

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

การเกิดใหม่ครัง้ แล ้วครัง้ เล่ายังเป็ นพันธนาการของอัตตา
ਹਉਭ ਤਕਥਹੁ ਊਜ ਤਕਤੁ ਸੰ ਜਤਭ ਇਹ ਜਾਇ ॥

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

อัตตามาจากไหน? จะเอาออกได ้อย่างไร?
ਹਉਭ ਹ ਹੁਕਭੁ ਹ ਇ ਤਕਯਤਤ ਤਪਯਾਤਹ ॥

ha-umai ayho hukam hai pa-i-ai kirat firaahi.
Ego is born out of the will of God and under God's will it afflicts the humans and
makes them do deeds which bind them in rounds of birth and death.

อัตตาเกิดจากพระประสงค์ของพระเจ ้า และภายใต ้พระประสงค์ของพระเจ ้า
มันสร ้างความทุกข์ทรมานให ้กับมนุษย์และทาให ้พวกเขากระทาการทีผ
่ ก
ู มัดพวกเข
าในรอบการเกิดและการตาย
ਹਉਭ ਦੀਯਘ ਯਗੁ ਹ ਦਾਯੂ ਬੀ ਇਸੁ ਭਾਤਹ ॥

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

่ กัน
อัตตาเป็ นโรคเรือ
้ รัง แต่วธิ ก
ี ารรักษาก็อยูใ่ นตัวเชน
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ਤਕਯਾ ਕਯ ਜ ਆਣੀ ਤਾ ਗੁਯ ਕਾ ਸਫਦੁ ਕਭਾਤਹ ॥

kirpaa karay jay aapnee taa gur kaa sabad kamaahi.
That remedy is that if God shows His mercy, one acts according
to the Guru's word and meditates on God's Name,

วิธแ
ี ก ้ไขคือถ ้าพระเจ ้าแสดงความเมตตาของพระองค์ผู ้หนึง่ กระทาตามพระวจนะขอ
งคุรแ
ุ ละใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้า
ਨਾਨਕੁ ਕਹ ਸੁਣਹੁ ਜਨਹੁ ਇਤੁ ਸੰ ਜਤਭ ਦੁਿ ਜਾਤਹ ॥੨॥

naanak kahai sunhu janhu it sanjam dukh jaahi. ||2||
Nanak says, listen, O‘ people, in this way (by remembering God with
love and devotion), the ailment of ego goes away.

นานักพูดว่าจงฟั งโอผู ้คนเหล่านีด
้ ้วยวิธน
ี ี้
(โดยการระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดี)
ความเจ็บป่ วยของอัตตาก็หายไป
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree: 7

เปารี:
ਸਵ ਕੀਤੀ ਸੰ ਤਿੀਈ ਤਜਨ੍ਹੀ ਸਚ ਸਚੁ ਤਧਆਇਆ ॥

sayv keetee santokhee-eeN jinHee sacho sach Dhi-aa-i-aa.
Only those contented persons truly serve the Eternal God who
meditate on Him with love and devotion.

้
เฉพาะบุคคลทีพ
่ งึ พอใจเท่านัน
้ ทีร่ ับใชพระเจ
้านิรันดร์อย่างแท ้จริงซงึ่ ใคร่ครวญถึงพ
ระองค์ด ้วยความรักและความจงรักภักดี
ਨ੍ਹੀ ਭੰ ਦ ਯੁ ਨ ਯਤਿ ਕਤਯ ਸੁਤਕਰਤੁ ਧਯਭੁ ਕਭਾਇਆ ॥

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

พวกเขาไม่เข ้าใกล ้การกระทาชวั่ ทาความดีและดาเนินชวี ต
ิ อย่างชอบธรรม
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ਨ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੜ ਫੰ ਧਨਾ ਅੰ ਨੁ ਾਣੀ ਥੜਾ ਿਾਇਆ ॥

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

พวกเขาแยกตัวออกจากพันธะทางโลกทีไ่ ม่จาเป็ นและบริโภคอาหารและเครือ
่ งดืม
่
อย่างพอประมาณ
ਤੂੰ ਫਿਸੀਸੀ ਅਗਰਾ ਤਨਤ ਦਵਤਹ ਚੜਤਹ ਸਵਾਇਆ ॥

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

โอพระเจ ้า
พระองค์เป็ นผู ้มีพระคุณทีย
่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ คุณมักจะมอบของขวัญให ้เรามากขึน
้ เรือ
่ ยๆ
ਵਤਡਆਈ ਵਡਾ ਾਇਆ ॥੭॥

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

ด ้วยการร ้องเพลงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ผู ้หนึง่ ตระหนักถึงความยิง่ ใหญ่
(พระเจ ้า)
ਛੰ ਤ
CHHANT
ਗੁਯ ਅੰ ਤਭਰਤ ਤਬੰ ਨੀ ਦਹੁਯੀ ਅੰ ਤਭਰਤੁ ਫੁਯਕ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

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

ั ดิส
ิ ธิแ
จิตใจทีง่ ดงามของคุรเุ ต็มไปด ้วยความรักอันศก
์ ท
์ ละเขาสร ้างแรงบันดาลใจให ้
ิ ย์ของเขาอย่างต่อเนือ
ลูกศษ
่ งราวกับว่าเขาโปรยน้ าทิพย์ของนาอัมในใจของผู ้ทีเ่ ข ้า
มาใกล ้พระองค์
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ਤਜਨਾ ਗੁਯਫਾਣੀ ਭਤਨ ਬਾਈਆ ਅੰ ਤਭਰਤਤ ਛਤਕ ਛਕ ॥
jinaa gurbaanee man bhaa-ee-aa amrit chhak chhakay.
Those whose minds are pleased with the Word of the Guru, they relish
this Ambrosial Nectar of God‘s Name again and again.

บรรดาผู ้ทีม
่ จ
ี ต
ิ ใจพอใจกับพระคาของคุรพ
ุ วกเขาจะเพลิดเพลินกับน้ าทิพย์อน
ั โอชา
แห่งพระนามของพระเจ ้าครัง้ แล ้วครัง้ เล่า
ਗੁਯ ਤੁਠੈ ਹਤਯ ਾਇਆ ਚੂਕ ਧਕ ਧਕ ॥

gur tuthai har paa-i-aa chookay Dhak Dhakay.
They, on whom the Guru has become gracious, have realized God and
their ups and downs (cycles of birth and death) have ended.

พวกเขาซงึ่ เป็ นผู ้ทีค
่ รุ ม
ุ เี มตตาได ้ตระหนักถึงพระเจ ้าและ ในเหตุการณ์ตา่ งๆ
ิ้ สุดลงแล ้ว
ของพวกเขา (วัฏจักรแห่งการเกิดและการตาย) สน
ਹਤਯ ਜਨੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਇਆ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਇਕ ॥੪॥੯॥੧੬॥

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

โอนานัก
สาวกของพระเจ ้ากลายเป็ นศูนย์รวมของพระเจ ้าและกลายเป็ นหนึง่ เดียวกับพระองค์
ਸਰ ਕ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru :

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ੁਯਿਾਂ ਤਫਯਿਾਂ ਤੀਯਥਾਂ ਤਟਾਂ ਭਘਾਂ ਿਤਾਂਹ ॥

purkhaaN birkhaaN teerthaaN tataaN mayghaaN khaytaaNh.
(It is God alone who knows the count and condition of all the) human beings, trees,
sacred shrines of pilgrimage, banks of sacred rivers, clouds and fields.

(เป็ นพระเจ ้าองค์เดียวทีร่ ู ้จานวนและสภาพของทุกคน)
ั ดิส
ิ ธิแ
ั ดิส
ิ ธิเ์ มฆและทุง่ นา
มนุษย์ต ้นไม ้ศาลศก
์ ท
์ ห่งการแสวงบุญริมฝั่ งแม่น้ าศก
์ ท
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ਦੀਾਂ ਰ ਆਂ ਭੰ ਡਰਾਂ ਿੰ ਡਾਂ ਵਯਬੰ ਡਾਂਹ ॥

deepaaN lo-aaN mandlaaN khandaaN varbhandaaNh.
Only He knows how many islands, continents, worlds and
solar systems are there in the universes.

มีเพียงพระองค์เท่านัน
้ ทีร่ ู ้ว่า มีกเี่ กาะ ทวีป โลกและระบบสุรย
ิ ะในจักรวาล
ਅੰ ਡਜ ਜਯਜ ਉਤਬੁਜਾਂ ਿਾਣੀ ਸਤਜਾਂਹ ॥

andaj jayraj ut-bhujaaN khaanee saytjaaNh.
Only He knows about the creatures born through the four sources of
creation such as eggs, the womb, the earth and sweat.

มีเพียงพระองค์เท่านัน
้ ทีร่ ู ้เกีย
่ วกับสงิ่ มีชวี ต
ิ ทีถ
่ อ
ื กาเนิดมาจากแหล่งกาเนิดทัง้ ส ี่
่ ไข่ ครรภ์ แผ่นดินและหยาดเหงือ
เชน
่
ਸ ਤਭਤਤ ਜਾਣ ਨਾਨਕਾ ਸਯਾਂ ਭਯਾਂ ਜੰ ਤਾਹ ॥

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

โอนานัก พระเจ ้าเท่านัน
้ ทีร่ ู ้เกีย
่ วกับจานวนทะเล ภูเขา
ั อยูใ่ นนัน
และสภาพของสงิ่ มีชวี ต
ิ ทีอ
่ าศย
้
ਨਾਨਕ ਜੰ ਤ ਉਾਇ ਕ ਸੰ ਭਾਰ ਸਬਨਾਹ ॥

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

โอนานัก เมือ
่ สร ้างสงิ่ มีชวี ต
ิ เหล่านีข
้ น
ึ้ มา พระองค์ก็ทะนุถนอมพวกมันทัง้ หมด
ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਯਣਾ ਕੀਆ ਤਚੰ ਤਾ ਤਬ ਕਯਣੀ ਤਾਹ ॥

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

่ กัน
พระผู ้สร ้างทีท
่ รงสร ้างก็ดแ
ู ลเชน

ਸ ਕਯਤਾ ਤਚੰ ਤਾ ਕਯ ਤਜਤਨ ਉਾਇਆ ਜਗੁ ॥

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

่ ล ้ว พระผู ้สร ้างทีส
่ กัน
ใชแ
่ ร ้างโลกก็หว่ งใยมันเชน
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ਤਤਸੁ ਜਹਾਯੀ ਸੁਅਸਤਤ ਤਤਸੁ ਤਤਸੁ ਦੀਫਾਣੁ ਅਬਗੁ ॥

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

ฉั นขอน ้อมคานับและขอคารวะผู ้ซงึ่ การสนับสนุนการสร ้างของพระองค์เป็ นนิรันดร์
ਨਾਨਕ ਸਚ ਨਾਭ ਤਫਨੁ ਤਕਆ ਤਟਕਾ ਤਕਆ ਤਗੁ ॥੧॥

naanak sachay naam bin ki-aa tikaa ki-aa tag. ||1||
O‘ Nanak, without meditating on His Name, all outer religious symbols such as
Janeu (sacred thread) and Tikka (dot on the forehead) mean nothing.

โอนานัก โดยไม่คด
ิ ราพึงถึงพระนามของพระองค์
ั ลักษณ์ทางศาสนาภายนอกทัง้ หมดเชน
่ จาเนอ (Janeu) (ด ้ายศก
ั ดิส
ิ ธิ)์ และ
สญ
์ ท
ทิกกา (Tikka) (จุดบนหน ้าผาก) ไม่มค
ี วามหมาย
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:

ซาล๊อค โดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਰਿ ਨੇਕੀਆ ਚੰ ਤਗਆਈਆ ਰਿ ੁੰ ਨਾ ਯਵਾਣੁ ॥
lakh naykee-aa chang-aa-ee-aa lakh punnaa parvaan.
One may perform millions of good and virtuous deeds and myriad of acts of
charities which are acceptable to the society.

คนหนึง่ อาจกระทาความดีและความดีงามนับล ้านและการบาเพ็ญกุศลมากมายซงึ่ เป็
นทีย
่ อมรับของสงั คม
ਰਿ ਤ ਉਤਯ ਤੀਯਥਾਂ ਸਹਜ ਜਗ ਫਫਾਣ ॥

lakh tap upar teerthaaN sahj jog baybaan.
One may perform millions of penances at sacred shrines, and goes
in the wilderness to practice yoga in a state of poise.

ั ดิส
ิ ธิแ
คนหนึง่ อาจบาเพ็ญตบะนับล ้านทีศ
่ าลเจ ้าศก
์ ท
์ ละไปในถิน
่ ทุรกันดารเพือ
่ ฝึ กโ
ยคะในสภาพทีม
่ ส
ี ติสมดุล
ਰਿ ਸੂਯਤਣ ਸੰ ਗਯਾਭ ਯਣ ਭਤਹ ਛੁਟਤਹ ਯਾਣ ॥
lakh soortan sangraam ran meh chhuteh paraan.
One may exhibit millions of acts of bravery and even lose his life in the battlefield.

ี ชวี ต
ผู ้หนึง่ อาจแสดงวีรกรรมนับล ้านและถึงกับเสย
ิ ในสนามรบ
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ਰਿ ਸੁਯਤੀ ਰਿ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ੜੀਅਤਹ ਾਠ ੁਯਾਣ ॥
lakh surtee lakh gi-aan Dhi-aan parhee-ah paath puraan.
One may acquire lots of divine knowledge and wisdom by performing many
types of meditations and readings of the Vedas and the Puranas,

เราอาจได ้รับความรู ้และภูมป
ิ ั ญญาจากสวรรค์มากมายจากการทาสมาธิและการอ่าน
พระเวทและคัมภีรป
์ รุ าณะมากมาย
ਤਜਤਨ ਕਯਤ ਕਯਣਾ ਕੀਆ ਤਰਤਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ॥

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

แต่พระผู ้สร ้างผู ้สร ้างโลกนีไ
้ ด ้กาหนดเวลาของการเกิดและการตายไว ้ล่วงหน ้า
ਨਾਨਕ ਭਤੀ ਤਭਤਥਆ ਕਯਭੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥੨॥

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

โออานัก
ความพยายามทัง้ หมดข ้างต ้นไร ้ประโยชน์มเี พียงพระคุณของพระองค์เท่านัน
้ ทีเ่ ป็ น
ตราประทับแห่งการอนุมัตท
ิ แ
ี่ ท ้จริงในศาลของพระองค์
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree: 8

เปารี: 8

ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਕੁ ਤੂੰ ਤਜਤਨ ਸਚ ਸਚੁ ਵਯਤਾਇਆ ॥

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

โอ พระเจ ้า พระองค์เป็ นเจ ้านายทีแ
่ ท ้จริงเพียงคนเดียวทีเ่ ผยแพร่ความจริง
(ความชอบธรรม) ไปทุกหนทุกแห่ง
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ਤਜਸੁ ਤੂੰ ਦਤਹ ਤਤਸੁ ਤਭਰ ਸਚੁ ਤਾ ਤਤਨ੍ਹੀ ਸਚੁ ਕਭਾਇਆ ॥

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

เขาได ้รับความจริงแก่ผู ้ทีพ
่ ระองค์ให ้เท่านัน
้ จากนัน
้ เขาก็ปฏิบต
ั ต
ิ ามความจริงในชวี ต
ิ
ਸਤਤਗੁਤਯ ਤਭਤਰ ਸਚੁ ਾਇਆ ਤਜਨ੍ਹ ਕ ਤਹਯਦ ਸਚੁ ਵਸਾਇਆ ॥

satgur mili-ai sach paa-i-aa jinH kai hirdai sach vasaa-i-aa.
It is only upon meeting and following the teachings of the True Guru that people
have realized the Truth. The Guru enshrines the Truth in their hearts.

ก็ตอ
่ เมือ
่ ได ้พบและปฏิบัตต
ิ ามคาสอนของคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเท่านัน
้
ทีผ
่ ู ้คนจะตระหนักถึงความจริง ปราชญ์ประดิษฐานความจริงไว ้ในใจของพวกเขา
ਭੂਯਿ ਸਚੁ ਨ ਜਾਣਨ੍ਹੀ ਭਨਭੁਿੀ ਜਨਭੁ ਗਵਾਇਆ ॥

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

คนโง่ไม่รู ้จักคุณค่าของความจริง
ี ชวี ต
คนทีเ่ อาแต่ใจตัวเองเหล่านัน
้ เสย
ิ ไปโดยเปล่าประโยชน์
ਤਵਤਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹ ਆਇਆ ॥੮॥

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

ทาไมพวกเขาถึงเข ้ามาในโลกนี?้
ਛੰ ਤ
CHHANT

ਹਤਯ ਅੰ ਤਭਰਤ ਬਗਤਤ ਬੰ ਡਾਯ ਹ ਗੁਯ ਸਤਤਗੁਯ ਾਸ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

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

ั การะบูชาพระเจ ้าเป็ นน้ าทิพย์ทใี่ ห ้ชวี ต
การสก
ิ ฝ่ ายวิญญาณมีเพียงคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเท่านั ้
ั การะบูชานี้
นทีม
่ ส
ี มบัตข
ิ องการสก
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ਗੁਯੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਹ ਤਸਿ ਦਇ ਹਤਯ ਯਾਸ ॥

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

คุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง คือผู ้รักษาสมบัตอ
ิ น
ั เป็ นนิรันดร์แห่งความจงรักภักดีของพระเจ ้า
เขามอบสงิ่ ของอันล้าค่านีจ
้ ากการอุทศ
ิ ตนของพระเจ ้าให ้กับสาวกของเขา
ਧਨੁ ਧੰ ਨੁ ਵਣਜਾਯਾ ਵਣਜੁ ਹ ਗੁਯੁ ਸਾਹੁ ਸਾਫਾਸ ॥

Dhan Dhan vanjaaraa vanaj hai gur saahu saabaasay.
The trade of God's devotional worship (bhagti) is the most superior trade; truly
blessed is the trader (devotee) who trades in this commodity of God's devotional
worship. The eternal merchant-Guru applauds that person who deals in this trade.

ั การะบูชาของพระเจ ้า (บาตี) เป็ นการค ้าทีเ่ หนือกว่าทีส
การแลกเปลีย
่ นการสก
่ ด
ุ
ื้ ขาย (ผู ้ศรัทธา)
ผู ้ทีไ่ ด ้รับพรอย่างแท ้จริงคือผู ้ซอ
ื้ ขายสน
ิ ค ้าเพือ
ั การะบูชาของพระเจ ้านี้ พ่อค ้านิรันดร์ –
ทีท
่ าการซอ
่ การสก
คุรป
ุ รบมือให ้คนทีท
่ าข ้อตกลงในการค ้านี้
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਗੁਯੁ ਤਤਨ੍ਹੀ ਾਇਆ ਤਜਨ ਧੁਤਯ ਤਰਿਤੁ ਤਰਰਾਤਟ ਤਰਿਾਸ ॥੧॥

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

นานัก
ทาสของพระเจ ้ากล่าวว่ามีเพียงผู ้ทีพ
่ บกับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงซงึ่ มีชะตากรรมก่อนกาหนดเช ่
นนีใ้ นการได ้รับของขวัญอันล้าค่าจากการนมัสการจากพระเจ ้า
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਤੜ ਤੜ ਗਡੀ ਰਦੀਅਤਹ ਤੜ ਤੜ ਬਯੀਅਤਹ ਸਾਥ ॥

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

ึ ษาจานวนหนังสอ
ื ทีม
แม ้ว่าเราจะอ่านและศก
่ อ
ี ยูม
่ ากมายและหลังจากเรียนเสร็จแล ้ว
ื เป็ นกอง ๆ
ก็ให ้กองหนังสอ
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ਤੜ ਤੜ ਫੜੀ ਾਈ ਤੜ ਤੜ ਗਡੀਅਤਹ ਿਾਤ ॥

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

ื มากมายจน สามารถถมด ้วยเรือและหลุมจนเต็ม
ถ ้าเราอ่านหนังสอ
ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਫਯਸ ਫਯਸ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਭਾਸ ॥

parhee-ah jaytay baras baras parhee-ah jaytay maas.
We may read them year after year; we may read them
as many months that there are in a year.

เราอาจอ่านปี แล ้วปี เล่า เราอาจอ่านได ้หลายเดือนในหนึง่ ปี
ੜੀ ਜਤੀ ਆਯਜਾ ੜੀਅਤਹ ਜਤ ਸਾਸ ॥
parhee-ai jaytee aarjaa parhee-ah jaytay saas.
We may read them all our life; we may read them with every breath.

เราอาจอ่านได ้ตลอดชวี ต
ิ เราอาจอ่านได ้ทุกลมหายใจ
ਨਾਨਕ ਰ ਿ ਇਕ ਗਰ ਹਯੁ ਹਉਭ ਝਿਣਾ ਝਾਿ ॥੧॥

naanak laykhai ik gal hor ha-umai jhakh-naa jhaakh. ||1||
Still all these efforts are useless. O‘ Nanak, the only one thing that counts in His
court is meditating on His Name. All other efforts are like wasting time in one‘s ego.

แต่ความพยายามทัง้ หมดนีก
้ ็ไร ้ผล โออานัก
สงิ่ เดียวทีน
่ ับได ้ในศาลของเขาคือการใคร่ครวญพระนามของพระองค์ความพยายาม
ี เวลาไปกับอัตตาของคน ๆ เดียว
อืน
่ ๆ ทัง้ หมดก็เหมือนกับการเสย
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਤਰਤਿ ਤਰਤਿ ਤੜਆ ॥ਤਤਾ ਕਤੜਆ ॥

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

ื มากขึน
มีคนเขียนและอ่านหนังสอ
้ เขากลายเป็ นคนเห็นแก่ตัวและเย่อหยิง่ มากขึน
้
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ਫਹੁ ਤੀਯਥ ਬਤਵਆ ॥ਤਤ ਰਤਵਆ ॥

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

ั ดิส
ิ ธิแ
มีอก
ี หนึง่ คนทีเ่ ดินไปตามศาลเจ ้าศก
์ ท
์ ห่งการแสวงบุญ
มีอก
ี คนหนึง่ พูดอย่างไร ้ประโยชน์เหมือนอีกา
ਫਹੁ ਬਿ ਕੀਆ ਦਹੀ ਦੁਿੁ ਦੀਆ ॥

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

มีคนหนึง่ ประดับเครือ
่ งแต่งกายทางศาสนามากขึน
้ เขาทาให ้ตัวเองเครียดมากขึน
้
ਸਹੁ ਵ ਜੀਆ ਅਣਾ ਕੀਆ ॥

saho vay jee-aa apnaa kee-aa.

Therefore we have to say to such a person, “O’ my friend, now
bear the consequence of your own actions".

่ นีว้ า่ ― โอเพือ
ดังนัน
้ เราจึงต ้องพูดกับบุคคลเชน
่ นของฉั น
ตอนนีจ
้ งรับผลของการกระทาของคุณเอง‖
ਅੰ ਨੁ ਨ ਿਾਇਆ ਸਾਦੁ ਗਵਾਇਆ ॥

ann na khaa-i-aa saad gavaa-i-aa.
By not eating food to please God, a person does not gain any spiritual merits,
he simply loses the opportunity of enjoying its relish.

โดยการไม่กน
ิ อาหารเพือ
่ ทาให ้พระเจ ้าพอพระทัยบุคคลนัน
้ จะไม่ได ้รับความดีทางวิ
ี โอกาสในการเพลิดเพลินไปกับความเพลิดเพลิน
ญญาณใด ๆ เลยเขาก็สญ
ู เสย
ਫਹੁ ਦੁਿੁ ਾਇਆ ਦੂਜਾ ਬਾਇਆ ॥

baho dukh paa-i-aa doojaa bhaa-i-aa.
Because of his love of duality (practices that take him away from
lovingly remembering God), he suffers much Pain.

เนือ
่ งจากความรักในความเป็ นคู่
(การปฏิบต
ั ท
ิ พ
ี่ รากเขาจากการระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรัก)
เขาจึงต ้องทนทุกข์ทรมานมาก
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ਫਸਤਰ ਨ ਤਹਯ ॥ ਅਤਹਤਨਤਸ ਕਹਯ ॥

bastar na pahirai. ahinis kahrai.
One who practices self torture of not wearing any clothes, suffers
night and day by subjecting his body to extremes of weather.

ื้ ผ ้าใด ๆ
ผู ้ทีฝ
่ ึ กทรมานตนเองโดยไม่สวมเสอ
ิ กับสภา
จะต ้องทนทุกข์ทรมานทัง้ กลางวันและกลางคืนโดยการทีร่ ่างกายต ้องเผชญ
พอากาศทีเ่ ลวร ้าย
ਭਤਨ ਤਵਗੂਤਾ ॥ ਤਕਉ ਜਾਗ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਸੂਤਾ ॥

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

นิง่ เงียบเพือ
่ ทาให ้พระเจ ้าพอพระทัย คนหนึง่ หลงทาง (จากทางชอบธรรม)
เขาจะตืน
่ จากการหลับใหลของความไม่รู ้โดยปราศจากคาสอนของคุรไ
ุ ด ้อย่างไร
ਗ ਉਤਾਣਾ ॥ ਅਣਾ ਕੀਆ ਕਭਾਣਾ ॥

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

คนทีเ่ ดินเท ้าเปล่าต ้องทนทุกข์กบ
ั การกระทาของตัวเองโดยการทาร ้ายเท ้าของเขา
ਅਰੁ ਭਰੁ ਿਾਈ ਤਸਤਯ ਛਾਈ ਾਈ ॥

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

่ วั
คนทีก
่ น
ิ ของเหลือทีส
่ กปรกและพ่นขีเ้ ถ ้าใสห
ਭੂਯਤਿ ਅੰ ਧ ਤਤ ਗਵਾਈ ॥

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

ี เกียรติไป
คนโง่เขลาได ้เสย

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਤਕਛੁ ਥਾਇ ਨ ਾਈ ॥

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

หากปราศจากการทาสมาธิในนามของพระเจ ้า จะไม่มส
ี งิ่ ใดได ้รับการอนุมัตใิ นศาล
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ਯਹ ਫਫਾਣੀ ਭੜੀ ਭਸਾਣੀ ॥
rahai baybaanee marhee masaanee.
One may live in the wilderness, in the cemeteries or in the cremation grounds,

ั อยูใ่ นถิน
คนหนึง่ อาจอาศย
่ ทุรกันดารในสุสานหรือในทีเ่ ผาศพ
ਅੰ ਧੁ ਨ ਜਾਣ ਤਪਤਯ ਛੁਤਾਣੀ ॥

anDh na jaanai fir pachhutaanee.
such a spiritually blind person does not know the right way to
realize God, he regrets and repents in the end.

่ นีไ
ี ใจแ
คนตาบอดทางวิญญาณเชน
้ ม่รู ้วิธท
ี ถ
ี่ ก
ู ต ้องในการตระหนักถึงพระเจ ้าเขาเสย
ละสานึกผิดในทีส
่ ด
ุ
ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਟ ਸ ਸੁਿੁ ਾ ॥

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

มีเพียงเขาเท่านัน
้ ทีป
่ ฏิบัตต
ิ ามและปฏิบัตต
ิ ามคาสอนของคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเท่านัน
้ ทีจ
่ ะมีสั
นติสข
ุ ทีแ
่ ท ้จริง
ਹਤਯ ਕਾ ਨਾਭੁ ਭੰ ਤਨ ਵਸਾ ॥

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

เพราะเขามี พระนามพระเจ ้าอยูใ่ นใจของเขา
ਨਾਨਕ ਨਦਤਯ ਕਯ ਸ ਾ ॥

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

โอนานัก
มีเพียงเขาเท่านัน
้ ทีไ่ ด ้พบกับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงซงึ่ พระเจ ้าประทานพระคุณของพระองค์

67

ਆਸ ਅੰ ਦਸ ਤ ਤਨਹਕਵਰੁ ਹਉਭ ਸਫਤਦ ਜਰਾ ॥੨॥

aas andaysay tay nihkayval ha-umai sabad jalaa-ay. ||2||
Then becoming unaffected by any kind of hopes and worries and following the
Guru‘s word, he burns away his ego and God‘s Name, the source of all peace, gets
easily enshrined in his heart.

จากนัน
้ ก็ไม่ได ้รับผลกระทบจากความหวังและความกังวลใด ๆ
และการทาตามคาพูดของคุรเุ ขาก็เผาผลาญอัตตาและพระนามของพระเจ ้าซงึ่ เป็ นแ
หล่งทีม
่ าของความสงบสุขให ้หมดไปได ้อย่างง่ายดาย
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree: 9

ਬਗਤ ਤਯ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਦਤਯ ਸਹਤਨ ਕੀਯਤਤ ਗਾਵਦ ॥

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

ื่ ชอบของพระองค์เป็ นทีช
ื่ ชอบของพระองค์
โอพระเจ ้า ผู ้ทีช
่ น
่ น
พวกเขาดูสวยงามทีห
่ น ้าประตูบ ้านของคุณร ้องเพลงสรรเสริญของพระองค์
ਨਾਨਕ ਕਯਭਾ ਫਾਹਯ ਦਤਯ ਢਅ ਨ ਰਹਨ੍ਹੀ ਧਾਵਦ ॥

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

โออานัก
ผู ้ทีป
่ ราศจากพระคุณของพระเจ ้าไม่พบทีพ
่ ักพิงในศาลของพระองค์และเดินต่อไปอ
ย่างไร ้จุดหมาย
ਇਤਕ ਭੂਰੁ ਨ ਫੁਝਤਨ੍ਹ ਆਣਾ ਅਣਹਦਾ ਆੁ ਗਣਾਇਦ ॥

ik mool na bujhniH aapnaa anhodaa aap ganaa-iday.
They do not understand their real origin (God) and without
any spiritual merit, they call themselves great scholars.

พวกเขาไม่เข ้าใจทีม
่ าทีแ
่ ท ้จริงของพวกเขา (พระเจ ้า) และไม่มจ
ี ต
ิ วิญญาณใด ๆ
พวกเขาเรียกตัวเองว่าเป็ นคุรุ
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ਹਉ ਢਾਢੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤਤ ਹਤਯ ਉਤਭ ਜਾਤਤ ਸਦਾਇਦ ॥
ha-o dhaadhee kaa neech jaat hor utam jaat sadaa-iday.
O‘ God, while others claim themselves belonging to high cast,
I am only a minstrel of low cast at Your door.

โอพระเจ ้า ในขณะทีค
่ นอืน
่ ๆ
ั ้ สูงฉั นเป็ นเพียงนักแสดงตา่ ทีป
อ ้างว่าตัวเองเป็ นของนักแสดงชน
่ ระตูของคุณ
ਤਤਨ੍ਹ ਭੰ ਗਾ ਤਜ ਤੁਝ ਤਧਆਇਦ ॥੯॥

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

ฉั นขอเพียงกลุม
่ คนทีค
่ ด
ิ ใคร่ครวญกับพระองค์
ਛੰ ਤ
CHHANT

ਸਚੁ ਸਾਹੁ ਹਭਾਯਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਵਣਜਾਯਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

sach saahu hamaaraa tooN Dhanee sabh jagat vanjaaraa raam raajay.
O‘ God, You are our eternal treasurer of Naam and
the entire world is trader of that treasure.

โอพระเจ ้าคุณเป็ นเหรัญญิกของ
นาอามชวั่ นิรันดร์ของเราและทัง้ โลกเป็ นผู ้ค ้าสมบัตน
ิ ัน
้
ਸਬ ਬਾਂਡ ਤੁਧ ਸਾਤਜਆ ਤਵਤਚ ਵਸਤੁ ਹਤਯ ਥਾਯਾ ॥

sabh bhaaNday tuDhai saaji-aa vich vasat har thaaraa.
O‘ God, You have created all these creatures and the life
which dwells within them is also Yours.

โอพระเจ ้า
ั อยูภ
พระองค์ได ้สร ้างสงิ่ มีชวี ต
ิ เหล่านีท
้ งั ้ หมดและชวี ต
ิ ทีอ
่ าศย
่ ายในพวกมันก็เป็ นขอ
่ กัน
งคุณเชน
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ਜ ਾਵਤਹ ਬਾਂਡ ਤਵਤਚ ਵਸਤੁ ਸਾ ਤਨਕਰ ਤਕਆ ਕਈ ਕਯ ਵਚਾਯਾ ॥

jo paavahi bhaaNday vich vasat saa niklai ki-aa ko-ee karay vaychaaraa.
Whatever (vices or virtues) You place in these creatures, only
those can come out. What can the poor creatures do?

ไม่วา่ สงิ่ ใด (ความชวั่ ร ้ายหรือคุณธรรม) คุณวางไว ้ในสงิ่ มีชวี ต
ิ เหล่านี้
มีเพียงสงิ่ ทีส
่ ามารถออกมาได ้ สงิ่ มีชวี ต
ิ ทีน
่ ่าสงสารสามารถทาอะไรได ้บ ้าง?
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਯ ਫਿਤਸਆ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਬੰ ਡਾਯਾ ॥੨॥

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

ข ้า แต่พระเจ ้า พระองค์ได ้อวยพร
้
ั การะบูชาของคุณ
นานักผู ้รับใชของพระองค์
ด ้วยสมบัตแ
ิ ห่งการสก
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਕੂੜੁ ਯਾਜਾ ਕੂੜੁ ਯਜਾ ਕੂੜੁ ਸਬੁ ਸੰ ਸਾਯੁ ॥

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

ิ้ สูญไปได ้) ในโลกจอมปลอมนี้
โลกทัง้ ใบนีเ้ ป็ นเท็จ (สน
ความจอมปลอมคือราชาและความเท็จเป็ นราษฎรของเขา
ਕੂੜੁ ਭੰ ਡ ਕੂੜੁ ਭਾੜੀ ਕੂੜੁ ਫਸਣਹਾਯੁ ॥

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

ั อยูใ่ นนัน
ั้
ความหลอกลวงคือพระราชวังและคฤหาสน์และผู ้ทีอ
่ าศย
้ มีอายุสน
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ਕੂੜੁ ਸੁਇਨਾ ਕੂੜੁ ਯੁਾ ਕੂੜੁ ਨ੍ਹਣਹਾਯੁ ॥

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

ี ได ้)
ความหลอกลวง (ทีส
่ ญ
ู เสย
่ ัน
คือเครือ
่ งประดับทองและเงินและผู ้ทีส
่ วมใสน
้ เป็ นจอมหลอกลวง
ਕੂੜੁ ਕਾਇਆ ਕੂੜੁ ਕੜੁ ਕੂੜੁ ਯੂੁ ਅਾਯੁ ॥

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

ั ้ ) คือร่างกาย
ความเท็จ (อายุสน
ื้ ผ ้าทีส
่ ัน
เสอ
่ วยงามเป็ นเท็จและความงามทีส
่ วมใสน
้ เป็ นเท็จ
ਕੂੜੁ ਭੀਆ ਕੂੜੁ ਫੀਫੀ ਿਤ ਹ ਿਾਯੁ ॥

koorh mee-aa koorh beebee khap ho-ay khaar.
The relationship between husband and wife is also of short duration
and they are being wasted away in false conflicts.

ั พันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็มรี ะยะเวลาสน
ั้ ๆ
ความสม
และพวกเขาก็สญ
ู เปล่าไปกับความขัดแย ้งทีผ
่ ด
ิ ๆ
ਕੂਤੜ ਕੂੜ ਨੇਹੁ ਰਗਾ ਤਵਸਤਯਆ ਕਯਤਾਯੁ ॥

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

คนเท็จรักความเท็จและลืมพระผู ้สร ้างของตน
ਤਕਸੁ ਨਾਤਰ ਕੀਚ ਦਸਤੀ ਸਬੁ ਜਗੁ ਚਰਣਹਾਯੁ ॥

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

เราควรจะเป็ นเพือ
่ นกับใครเมือ
่ ทัง้ โลกพินาศย่อยยับ?
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ਕੂੜੁ ਤਭਠਾ ਕੂੜੁ ਭਾਤਿਉ ਕੂੜੁ ਡਫ ੂਯੁ ॥

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

โลกแห่งภาพลวงตานีด
้ ห
ู วานเหมือนน้ าผึง้
ด ้วยวิธน
ี ภ
ี้ าพลวงตาจอมปลอมกาลังทาลายผู ้คนจานวนมาก
ਨਾਨਕੁ ਵਿਾਣ ਫਨਤੀ ਤੁਧੁ ਫਾਝੁ ਕੂੜ ਕੂੜੁ ॥੧॥

naanak vakhaanai bayntee tuDh baajh koorho koorh. ||1||
O‘ God, Nanak makes this supplication that except You,
everything else is totally false(perishable).

ิ้ ได ้)
โอพระเจ ้า นานักวิงวอน ยกเว ้นแต่พระองค์ ทุกอย่างเป็ นเท็จ (สูญสน
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਯਦ ਸਚਾ ਹਇ ॥
sach taa par jaanee-ai jaa ridai sachaa ho-ay.
One can only know the Truth (realize God) when the Truth (God) is in one‘s heart.

เราจะรู ้ความจริงได ้ก็ตอ
่ เมือ
่ (ตระหนักถึงพระเจ ้า) เมือ
่ ความจริง (พระเจ ้า)
อยูใ่ นใจของคน ๆ หนึง่
ਕੂੜ ਕੀ ਭਰੁ ਉਤਯ ਤਨੁ ਕਯ ਹਛਾ ਧਇ ॥

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

จากนัน
้ ความสกปรกของความเท็จจะถูกลบออกและจิตใจและร่างกายก็หลุดพ ้นจา
กความชวั่ ร ้าย
ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਤਚ ਧਯ ਤਆਯੁ
sach taa par jaanee-ai jaa sach Dharay pi-aar.
One realizes the Truth(God) only when one bears love for God.

หนึง่ ตระหนักถึงความจริง (พระเจ ้า) ก็ตอ
่ เมือ
่ คนหนึง่ รักพระเจ ้า
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ਨਾਉ ਸੁਤਣ ਭਨੁ ਯਹਸੀ ਤਾ ਾ ਭਿ ਦੁਆਯੁ ॥
naa-o sun man rehsee-ai taa paa-ay mokh du-aar.
By listening to God‘s Name with love, mind blossoms and finds the
way to be free from the bonds of worldly attachments.

ด ้วยการฟั ง พระนามของพระเจ ้า
ด ้วยความรักจิตใจจะเบ่งบานและพบหนทางทีจ
่ ะเป็ นอิสระจากพันธนาการของการยึ
ดติดทางโลก
ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਜੁਗਤਤ ਜਾਣ ਜੀਉ ॥

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

ื่ มต่อจิตวิญญาณกับพ
คนเราจะเข ้าใจพระเจ ้าก็ตอ
่ เมือ
่ คนหนึง่ รู ้ความลับของการเชอ
ระเจ ้า
ਧਯਤਤ ਕਾਇਆ ਸਾਤਧ ਕ ਤਵਤਚ ਦਇ ਕਯਤਾ ਫੀਉ ॥

Dharat kaa-i-aa saaDh kai vich day-ay kartaa bee-o.
That secret is: preparing the body like a farmer prepares the
soil and planting the seed of God‘s Name.

เคล็ดลับนัน
้ คือการเตรียมร่างกาย
เหมือนชาวนาเตรียมดินและปลูกเมล็ดพันธุแ
์ ห่งพระนามของพระเจ ้า
ਸਚੁ ਤਾ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਤਸਿ ਸਚੀ ਰ ਇ ॥

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

คนเราจะสานึกในพระเจ ้าก็ตอ
่ เมือ
่ ได ้รับคาสอนทีแ
่ ท ้จริง (จากคุร)ุ
ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀਅ ਕੀ ਤਕਛੁ ੁੰ ਨੁ ਦਾਨੁ ਕਯਇ ॥

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

และเรียนรู ้ทีจ
่ ะแสดงความเมตตาต่อสงิ่ มีชวี ต
ิ อืน
่ และกระทาการกุศลและความกรุณ
า
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ਸਚੁ ਤਾਂ ਯੁ ਜਾਣੀ ਜਾ ਆਤਭ ਤੀਯਤਥ ਕਯ ਤਨਵਾਸੁ ॥

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

ั อยูใ่ นศาลศก
ั ดิส
ิ ธิข
คนหนึง่ จะตระหนักถึงพระเจ ้าก็ตอ
่ เมือ
่ เขาอาศย
์ ท
์ องเขาภายใน
(วิญญาณของเขา)
ਸਤਤਗੁਯੂ ਨ ੁਤਛ ਕ ਫਤਹ ਯਹ ਕਯ ਤਨਵਾਸੁ ॥

satguroo no puchh kai bahi rahai karay nivaas.
Following the teachings from the True Guru, he keeps
focusing on the inner self (and tries to stop his mind from evil thoughts).

ปฏิบัตต
ิ ามคาสอนจากคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเขามุง่ เน ้นไปทีต
่ ัวตนภายใน
(และพยายามหยุดใจจากความคิดชวั่ ร ้าย)
ਸਚੁ ਸਬਨਾ ਹਇ ਦਾਯੂ ਾ ਕਢ ਧਇ ॥

sach sabhnaa ho-ay daaroo paap kadhai Dho-ay.
God Himself becomes the remedy of all the ailments; and drives out all the sins.

พระเจ ้าทรงเป็ นผู ้เยียวยาความเจ็บป่ วยทัง้ หมดและขับไล่บาปทัง้ หมดออกไป
ਨਾਨਕੁ ਵਿਾਣ ਫਨਤੀ ਤਜਨ ਸਚੁ ਰ ਹਇ ॥੨॥
Naanak vakhaanai bayntee jin sach palai ho-ay. ||2||

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

นานักอธิษฐานอย่างนอบน ้อมต่อผู ้ทีม
่ ค
ี วามจริง (พระเจ ้า) สถิตอยูใ่ นใจ
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree: 10

เปารี: 10

ਦਾਨੁ ਭਤਹੰ ਡਾ ਤਰੀ ਿਾਕੁ ਜ ਤਭਰ ਤ ਭਸਤਤਕ ਰਾਈ ॥

daan mahindaa talee khaak jay milai ta mastak laa-ee-ai.
The gift I seek is the dust of the feet of those who have realized God (humility); if I
were to obtain it, I would apply this dust on my forehead (consider myself very
fortunate).

ของกานัลทีฉ
่ ั นแสวงหาคือผงธุลข
ี องเท ้าของผู ้ทีต
่ ระหนักถึงพระเจ ้า
(ความถ่อมตัว) หากฉั นต ้องการได ้มาฉั นจะทาฝุ่ นนีท
้ ห
ี่ น ้าผากของฉั น
(ถือว่าตัวเองโชคดีมาก)
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ਕੂੜਾ ਰਾਰਚੁ ਛਡੀ ਹਇ ਇਕ ਭਤਨ ਅਰਿੁ ਤਧਆਈ ॥
koorhaa laalach chhadee-ai ho-ay ik man alakh Dhi-aa-ee-ai.
Let us renounce the false greed, and meditate
single-mindedly on the incomprehensible God.

ให ้เราละทิง้ ความโลภจอมปลอมและคิดใคร่ครวญถึงพระเจ ้าทีไ่ ม่อาจเข ้าใจได ้ในใจ
เดียว
ਪਰੁ ਤਵਹ ਾਈ ਜਵਹੀ ਕਾਯ ਕਭਾਈ ॥

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

การกระทาทีเ่ ราทานัน
้ เราจึงได ้รับผลตอบแทนนัน
้
ਜ ਹਵ ੂਯਤਫ ਤਰਤਿਆ ਤਾ ਧੂਤੜ ਤਤਨ੍ਹਾ ਦੀ ਾਈ ॥

jay hovai poorab likhi-aa taa Dhoorh tinHaa dee paa-ee-ai.
But one gets this gift of humbly serving those (who have realized God)
only if it is so preordained for them.

้
แต่ผู ้หนึง่ จะได ้รับของประทานนีจ
้ ากการรับใชคนเหล่
านัน
้ ด ้วยความถ่อมใจ
(ทีต
่ ระหนักถึงพระเจ ้า) ก็ตอ
่ เมือ
่ สงิ่ นัน
้ ถูกกาหนดไว ้ล่วงหน ้า
ਭਤਤ ਥੜੀ ਸਵ ਗਵਾਈ ॥੧੦॥

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

หากเราพึง่ พาสติปัญญาอันจากัด
เพียงอย่างเดียวความพยายามทัง้ หมดของเราในการตระหนักถึงพระเจ ้าก็สญ
ู เปล่า
ਛੰ ਤ
CHHANT
ਹਭ ਤਕਆ ਗੁਣ ਤਯ ਤਵਥਯਹ ਸੁਆਭੀ ਤੂੰ ਅਯ ਅਾਯ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

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

โอพระเจ ้า เราสามารถอธิบายถึงคุณงามความดีอะไรได ้บ ้าง?
พระองค์อยูโ่ ห ้นขีดจากัดใด ๆ
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ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਸਾਰਾਹਹ ਤਦਨੁ ਯਾਤਤ ਹਾ ਆਸ ਆਧਾਯ ॥
har naam saalaahah din raat ayhaa aas aaDhaaro.
We sing Your praises day and night, this alone is our hope and support.

เราร ้องเพลงสรรเสริญของคุณทัง้ กลางวันและกลางคืนนีค
่ อ
ื ความหวังและการสนับ
สนุนของเราเพียงอย่างเดียว
ਹਭ ਭੂਯਿ ਤਕਛੂਅ ਨ ਜਾਣਹਾ ਤਕਵ ਾਵਹ ਾਯ ॥

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

เราเขลา ไม่มค
ี วามรู ้ทางวิญญาณ เราจะหาข ้อจากัด ของคุณได ้อย่างไร?
ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਹਤਯ ਦਾਸ ਤਨਹਾਯ ॥੩॥

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

้
้
นานักเป็ นเพียงผู ้รับใชของพระเจ
้าและยังเป็ นผู ้รับใชของสาวกของพระองค์
ด ้วย
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਸਤਚ ਕਾਰੁ ਕੂੜੁ ਵਯਤਤਆ ਕਤਰ ਕਾਰਿ ਫਤਾਰ ॥

sach kaal koorh varti-aa kal kaalakh baytaal.
The thought of connecting with the Truth (God) has disappeared in the world as if
there is a famine of people having faith in God; falsehood has prevailed everywhere
and people are behaving like demons because of the sins and evils of this age of
Kalyug.

ื่ มต่อกับความจริง (พระเจ ้า)
ความคิดทีจ
่ ะเชอ
ได ้หายไปในโลกราวกับว่ามีความอดอยากของผู ้คนทีม
่ ศ
ี รัทธาในพระเจ ้า
ั ไปทุกหนทุกแห่ง
ความเท็จมีชย
และผู ้คนก็ทาตัวเหมือนปี ศาจเพราะบาปและความชวั่ ร ้ายในยุคนีข
้ อง Kalyug

76

ਫੀਉ ਫੀਤਜ ਤਤ ਰ ਗ ਅਫ ਤਕਉ ਉਗਵ ਦਾਤਰ ॥
bee-o beej pat lai ga-ay ab ki-o ugvai daal.
Those who sowed the seed of God's Name in their heart departed from this world
with honor, but now it appears that people's mind is split in duality (between love
of worldly things and love of God), then how can this split seed of God's Name
sprout in their hearts?

ผู ้ทีห
่ ว่านเมล็ดพันธุแ
์ ห่งพระนามของพระเจ ้าไว ้ในใจของพวกเขาจากโลกนีไ
้ ปอย่าง
มีเกียรติ แต่ตอนนีด
้ เู หมือนว่าจิตใจของผู ้คนจะแตกแยกกัน
(ระหว่างความรักต่อสงิ่ ต่างๆทางโลกกับความรักของพระเจ ้า)
แล ้วเมล็ดพันธุท
์ แ
ี่ ยกออกจากพระนามของพระเจ ้านีจ
้ ะเกิดขึน
้ ได ้อย่างไร
งอกขึน
้ ในใจ?
ਜ ਇਕੁ ਹਇ ਤ ਉਗਵ ਯੁਤੀ ਹੂ ਯੁਤਤ ਹਇ ॥

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

ื่ ของพระเ
ฤดูกาลแห่งการเติบโตของเมล็ดพันธุใ์ นทานองเดียวกันความรักทีม
่ ต
ี อ
่ ชอ
จ ้าจะเกิดขึน
้ ในจิตใจของผู ้คนหากจิตใจของพวกเขาไม่แตกแยกกันและมีเวลาทีเ่ ห
่ บรรยากาศทีส
้ ส
มาะสมเชน
่ งบในตอนเชาตรู
่ าหรับการนั่งสมาธิบนนาอาม
ਨਾਨਕ ਾਹ ਫਾਹਯਾ ਕਯ ਯੰ ਗੁ ਨ ਸਇ ॥

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

่ เดียวกับทีไ่ ม่มก
โอนานัก เชน
ี ารจัดการก่อนหน ้า
ี าวรทีด
ผ ้าดิบไม่สามารถย ้อมเป็ นสถ
่ ไี ด ้
จิตใจของเราไม่สามารถจมอยูก
่ บ
ั ความรักทีม
่ ต
ี อ
่ พระเจ ้าได ้
หากปราศจากการเตรียมการทีเ่ หมาะสม (อธิบายไว ้ด ้านล่าง)
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ਬ ਤਵਤਚ ਿੁੰ ਤਫ ਚੜਾਈ ਸਯਭੁ ਾਹੁ ਤਤਨ ਹਇ ॥

bhai vich khumb charhaa-ee-ai saram paahu tan ho-ay
Just as the raw cloth is first heated in a vessel and then pre-treated to get a
permanent color, the mind must develop fear of God (to make it compassionate)
and be prepared for hard work of meditating on God.

่ เดียวกับทีผ
เชน
่ ้าดิบถูกทาให ้ร ้อนในภาชนะก่อน
ี าวรจิตใจจะต ้องพัฒนาความเกรงกลัวพระเ
แล ้วจึงผ่านการจัดการก่อนเพือ
่ ให ้ได ้สถ
จ ้า (เพือ
่ ให ้เกิดความเห็นอกเห็นใจ)
และเตรียมพร ้อมสาหรับการทางานหนักในการใคร่ครวญพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਬਗਤੀ ਜ ਯ ਕੂੜ ਸਇ ਨ ਕਇ ॥੧॥

naanak bhagtee jay rapai koorhai so-ay na ko-ay. ||1||
O‘ Nanak, when in this way, the mind is imbued with God‘s love and devotion, then
no thought of falsehood (love for worldly attachments) can arise in it.

โอนานัก
่ นีจ
เมือ
่ เป็ นเชน
้ ต
ิ ใจก็ตน
ื้ ตันไปด ้วยความรักและความจงรักภักดีของพระเจ ้าดังนัน
้ จึง
ไม่มค
ี วามคิดเรือ
่ งความเท็จ (ความรักต่อการติดใจกับทางโลก) เกิดขึน
้ ในนัน
้
ਭਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรท
ุ ห
ี่ นึง่ :

ਰਫੁ ਾੁ ਦੁਇ ਯਾਜਾ ਭਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹਆ ਤਸਕਦਾਯੁ ॥

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

ี หายไปหมดราวกับว่า)
(ในโลกนี้ สงั คมเสย
ทัง้ ความโลภและความบาปกลายเป็ นเหมือนกษั ตริยแ
์ ละรัฐมนตรีของเขาและความเ
ท็จก็กลายเป็ นเหมือนผู ้บริหารของพวกเขา
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ਕਾਭੁ ਨੇਫੁ ਸਤਦ ੁਛੀ ਫਤਹ ਫਤਹ ਕਯ ਫੀਚਾਯੁ ॥

kaam nayb sad puchhee-ai bahi bahi karay beechaar.
Lust is like their advisor and calling upon him, they ask for his advice and then
sitting together they deliberate over different ways to befool the public.

ความต ้องการทางเพศเป็ นเหมือนทีป
่ รึกษาของพวกเขาและเรียกร ้องให ้เขาพวกเขา
ขอคาแนะนาจากเขาจากนัน
้ พวกเขาก็นั่งด ้วยกันพวกเขาพิจารณาวิธต
ี า่ งๆทีจ
่ ะทาใ
ห ้คนทั่วไปเข ้าใจผิด
ਅੰ ਧੀ ਯਮਤਤ ਤਗਆਨ ਤਵਹੂਣੀ ਬਾਤਹ ਬਯ ਭੁਯਦਾਯੁ ॥

anDhee rayat gi-aan vihoonee bhaahi bharay murdaar.
Due to lack of knowledge, the subjects are ignorant as if they are blind; filled with
the fire of worldly desires, people satisfy these desires by indulging in bribes.

เนือ
่ งจากขาดความรู ้
ราษฏรจึงงมงายราวกับว่าพวกเขาตาบอดเต็มไปด ้วยไฟแห่งความปรารถนาทางโล
ิ บน
กผู ้คนจึงตอบสนองความปรารถนาเหล่านีด
้ ้วยการรับสน
ਤਗਆਨੀ ਨਚਤਹ ਵਾਜ ਵਾਵਤਹ ਯੂ ਕਯਤਹ ਸੀਗਾਯੁ ॥
gi-aanee nacheh vaajay vaaveh roop karahi seegaar.
Those who call themselves wise,(instead of guiding people in righteous ways), they
simply dance in streets, play musical instruments, and adorn themselves in various
garbs and beautiful decorations.

ี้ าผู ้คนด ้วยวิธท
ผู ้ทีเ่ รียกตัวเองว่าฉลาด (แทนทีจ
่ ะชน
ี ช
ี่ อบธรรม)
พวกเขาเพียงแค่เต ้นราตามท ้องถนนเล่นเครือ
่ งดนตรีและประดับประดาตัวเองด ้วยเ
ื้ ผ ้าและเครือ
สอ
่ งตกแต่งทีส
่ วยงาม
ਊਚ ਕੂਕਤਹ ਵਾਦਾ ਗਾਵਤਹ ਜਧਾ ਕਾ ਵੀਚਾਯੁ ॥

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

ี งดังพร ้อมกับร ้องเพลงเกีย
้
พวกเขาสง่ เสย
่ วกับเรือ
่ งราวของการต่อสูในอดี
ตและบรร
้ านัน
ยายถึงมหากาพย์ของวีรบุรษ
ุ แห่งการต่อสูเหล่
้

79

ਭੂਯਿ ੰ ਤਡਤ ਤਹਕਭਤਤ ਹੁਜਤਤ ਸੰ ਜ ਕਯਤਹ ਤਆਯੁ ॥

moorakh pandit hikmat hujat sanjai karahi pi-aar
The foolish pundits who call themselves scholars, love to
gather worldly wealth by clever arguments and tricks.

บรรดานักปราชญ์ผู ้โง่เขลาทีเ่ รียกตัวเองว่านักปราชญ์
ชอบรวบรวมความมั่งคัง่ ทางโลกด ้วยการโต ้แย ้งและกลอุบายทีช
่ าญฉลาด
ਧਯਭੀ ਧਯਭੁ ਕਯਤਹ ਗਾਵਾਵਤਹ ਭੰ ਗਤਹ ਭਿ ਦੁਆਯੁ ॥

Dharmee Dharam karahi gaavaaveh mangeh mokh du-aar.
Those who call themselves righteous people, when they do any deed of
righteousness, they lose its merit (by not doing it selflessly), because in return they
ask God for salvation.

คนทีเ่ รียกตัวเองว่าเป็ นคนชอบธรรม
ี บุญคุณ
เมือ
่ พวกเขาทาสงิ่ ทีช
่ อบธรรมพวกเขาจะสูญเสย
(โดยการไม่ทาอย่างไม่เห็นแก่ตัว) เพราะพวกเขาขอความรอดจากพระเจ ้า
ਜਤੀ ਸਦਾਵਤਹ ਜੁਗਤਤ ਨ ਜਾਣਤਹ ਛਤਡ ਫਹਤਹ ਘਯ ਫਾਯੁ ॥

jatee sadaaveh jugat na jaaneh chhad baheh ghar baar.
Those who call themselves ascetics, they do not know the way to be a
real ascetic, and unnecessarily abandon their homes.

ผู ้ทีเ่ รียกตัวเองว่านักพรตพวกเขาไม่รู ้หนทางทีจ
่ ะเป็ นนักพรตทีแ
่ ท ้จริงและละทิง้ บ ้า
นโดยไม่จาเป็ น
ਸਬੁ ਕ ੂਯਾ ਆ ਹਵ ਘਤਟ ਨ ਕਈ ਆਿ ॥

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

ทุกคนเรียกตัวเองว่าสมบูรณ์แบบและไม่มใี ครคิดว่าตัวเองขาดสงิ่ ใดสงิ่ หนึง่
ਤਤ ਯਵਾਣਾ ਤਛ ਾਈ ਤਾ ਨਾਨਕ ਤਤਰਆ ਜਾ ॥੨॥

pat parvaanaa pichhai paa-ee-ai taa naanak toli-aa jaapai. ||2||
O‘ Nanak, a person‘s true merit would be known only when that person is
judged against the measure of honor he receives in God‘s court.

โอนานัก
ิ โดยเ
ความดีความชอบทีแ
่ ท ้จริงของบุคคลจะเป็ นทีร่ ู ้กันก็ตอ
่ เมือ
่ บุคคลนัน
้ ถูกตัดสน
ทียบเคียงกับเกียรติยศทีเ่ ขาได ้รับในศาลของพระเจ ้า
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ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, By the First Guru:

1.ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਵਦੀ ਸੁ ਵਜਤਗ ਨਾਨਕਾ ਸਚਾ ਵਿ ਸਇ ॥

vadee so vajag naankaa sachaa vaykhai so-ay.
O‘ Nanak, what God has ordained would certainly
happen because He himself is looking after everyone.

โอนานักสงิ่ ทีพ
่ ระเจ ้าทรงกาหนดจะเกิดขึน
้ อย่างแน่นอนเพราะพระองค์เองก็คอยดูแ
ลทุกคน
ਸਬਨੀ ਛਾਰਾ ਭਾਯੀਆ ਕਯਤਾ ਕਯ ਸੁ ਹਇ ॥

sabhnee chhaalaa maaree-aa kartaa karay so ho-ay.
Everyone makes great efforts to do things according to their wishes,
but that alone happens which the Creator does.

ทุกคนพยายามอย่างมากทีจ
่ ะทาสงิ่ ต่าง ๆ ตามความปรารถนา
แต่สงิ่ นัน
้ เกิดขึน
้ เพียงอย่างเดียวซงึ่ ผู ้สร ้างทา
ਅਗ ਜਾਤਤ ਨ ਜਯੁ ਹ ਅਗ ਜੀਉ ਨਵ ॥

agai jaat na jor hai agai jee-o navay.
In God‘s court, one's social status and power means nothing, there one
has to deal with entirely new souls, (who are not swayed by anybody‘s status)

ในศาลของพระเจ ้า สถานะทางสงั คมและอานาจของคน ๆ หนึง่ ไม่มค
ี วามหมาย
คนคนหนึง่ ต ้องรับมือกับจิตวิญญาณใหม่ทงั ้ หมด (ทีไ่ ม่หวั่นไหวกับสถานะของใคร)
ਤਜਨ ਕੀ ਰ ਿ ਤਤ ਵ ਚੰ ਗ ਸਈ ਕਇ ॥੩॥

jin kee laykhai pat pavai changay say-ee kay-ay. ||3||
Only those few are considered good or virtuous, who are bestowed with
honor when their account is examined in God‘s court.

มีเพียงไม่กค
ี่ นเท่านัน
้ ทีไ่ ด ้รับการพิจารณาว่าดีหรือมีคณ
ุ ธรรมซงึ่ ได ้รับเกียรติเมือ
่ มีก
ี องพวกเขาในศาลของพระเจ ้า
ารตรวจสอบบัญชข
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ਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree: 11

เปารี:11

ਧੁਤਯ ਕਯਭੁ ਤਜਨਾ ਕਉ ਤੁਧੁ ਾਇਆ ਤਾ ਤਤਨੀ ਿਸਭੁ ਤਧਆਇਆ ॥

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

ข ้า แต่พระเจ ้ามีเพียงผู ้ทีร่ าพึงถึงพระองค์ด ้วยความจงรักภักดี
ทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ ล่วงหน ้า
ਨਾ ਜੰ ਤਾ ਕ ਵਤਸ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਵਕੀ ਜਗਤੁ ਉਾਇਆ ॥

aynaa jantaa kai vas kichh naahee tuDh vaykee jagat upaa-i-aa.
Nothing is in the power of these beings; You have created this
world with people of diverse capabilities and inclinations.

ไม่มส
ี งิ่ ใดอยูใ่ นพลังของสงิ่ มีชวี ต
ิ เหล่านี้
พระองค์ได ้สร ้างโลกนีด
้ ้วยผู ้คนทีม
่ ค
ี วามสามารถและความโน ้มเอียงทีห
่ ลากหลาย
ਇਕਨਾ ਨ ਤੂੰ ਭਤਰ ਰ ਤਹ ਇਤਕ ਆਹੁ ਤੁਧੁ ਿੁਆਇਆ ॥

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

บางคน พระองค์ทรงรวมตัวกับตัวพระองค์ทา่ น
และบางคนพระองค์ก็ทาให ้เขาหลงไป

ਗੁਯ ਤਕਯਾ ਤ ਜਾਤਣਆ ਤਜਥ ਤੁਧੁ ਆੁ ਫੁਝਾਇਆ ॥

gur kirpaa tay jaani-aa jithai tuDh aap bujhaa-i-aa.
Only those realized You in their heart to whom You have blessed
with Your understanding through the Guru's grace,

เฉพาะผู ้ทีต
่ ระหนักถึงคุณในหัวใจของพวกเขา
ซงึ่ พระองค์ได ้อวยพรด ้วยความเข ้าใจของคุณผ่านพระคุณของคุรุ
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ਸਹਜ ਹੀ ਸਤਚ ਸਭਾਇਆ ॥੧੧॥

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

และพวกเขาได ้รวมเข ้ากับความจริง (พระเจ ้า) อย่างไม่อาจเข ้าใจได ้
ਛੰ ਤ
CHHANT
ਤਜਉ ਬਾਵ ਤਤਉ ਯਾਤਿ ਰ ਹਭ ਸਯਤਣ ਰਬ ਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

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

ั ดิส
ิ ธิข
ข ้าแต่พระเจ ้า เรามาถึงสถานทีศ
่ ก
์ ท
์ องพระองค์แล ้วชว่ ย
เราให ้พ ้นจากความชวั่ ร ้ายตามทีพ
่ ระองค์ทรงประสงค์
ਹਭ ਬੂਤਰ ਤਵਗਾੜਹ ਤਦਨਸੁ ਯਾਤਤ ਹਤਯ ਰਾਜ ਯਿਾ ॥

ham bhool vigaarhah dinas raat har laaj rakhaa-ay.
day and night we are making mistakes and ruining ourselves spiritually;
O‘ God, save our honor (bless us that we are accepted by You).

ทัง้ กลางวันและกลางคืนเรากาลังทาผิดพลาดและทาลายตัวเองทางวิญญาณ
โอพระเจ ้าชว่ ยเกียรติของเรา (อวยพรเราทีเ่ ราได ้รับการยอมรับจากคุณ)
ਹਭ ਫਾਤਯਕ ਤੂੰ ਗੁਯੁ ਤਤਾ ਹ ਦ ਭਤਤ ਸਭਝਾ ॥

ham baarik tooN gur pitaa hai day mat samjhaa-ay.
O‘ God, we are Your children; You are our Guru and father; give us
Your Divine intellect and understanding (to avoid making the same mistakes).

โอพระเจ ้าเราเป็ นลูกของพระองค์ พระองค์คอ
ื คุรแ
ุ ละพ่อของเรา
ั ดิส
ิ ธิข
ให ้สติปัญญาและความเข ้าใจอันศก
์ ท
์ องคุณแก่เรา
(เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการทาผิดพลาดเดียวกัน)
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ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਹਤਯ ਕਾਂਤਢਆ ਹਤਯ ਜ ਯਿਾ ॥੪॥੧੦॥੧੭॥

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

้
โอพระเจ ้า นานักเป็ นทีร่ ู ้จักในฐานะผู ้รับใชของพระองค์
(ผู ้ศรัทธา)
โปรดรักษาเกียรติของผู ้ศรัทธาของพระองค์
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਦੁਿੁ ਦਾਯੂ ਸੁਿੁ ਯਗੁ ਬਇਆ ਜਾ ਸੁਿੁ ਤਾਤਭ ਨ ਹਈ ॥

dukh daaroo sukh rog bha-i-aa jaa sukh taam na ho-ee.
O‘ God, how strange is this world where suffering becomes the remedy for people‘s
ailments, and pleasure becomes the cause of their ailments. However, when one is
blessed with true spiritual peace, no sorrow can afflict that person.

โอพระเจ ้าโลกนีแ
้ ปลกแค่ไหนทีค
่ วามทุกข์ทรมานกลายเป็ นวิธก
ี ารรักษาโรคภัยไข ้เ
จ็บของประชาชนและความสุขกลายเป็ นสาเหตุของความเจ็บป่ วยอย่างไรก็ตามเมือ
่
คนเราได ้รับความสุขจากความสงบทางวิญญาณทีแ
่ ท ้จริงความเศร ้าโศกจะไม่ทาให ้
คน ๆ นัน
้ ทุกข์ใจได ้
ਤੂੰ ਕਯਤਾ ਕਯਣਾ ਭ ਨਾਹੀ ਜਾ ਹਉ ਕਯੀ ਨ ਹਈ ॥੧॥

tooN kartaa karnaa mai naahee jaa ha-o karee na ho-ee. ||1||
O‘ God, You are the creator and doer of everything, I am nothing, because
whenever I try do something out of my ego, it does not happen.

โอพระเจ ้า
พระองค์เป็ นผู ้สร ้างและเป็ นผู ้ทาทุกสงิ่ ฉั นไม่ได ้เป็ นอะไรเลยเพราะเมือ
่ ใดก็ตามทีฉ
่ ั
นพยายามทาอะไรบางอย่างจากอัตตาของฉั นมันจะไม่เกิดขึน
้
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ਫਤਰਹਾਯੀ ਕੁਦਯਤਤ ਵਤਸਆ ॥
balihaaree kudrat vasi-aa.
O‘ all pervading Creator, I dedicate myself to You.

ข ้า แต่ผู ้สร ้างทีแ
่ ผ่ขยายออกไปข ้าขออุทศ
ิ ตัวแด่ทา่ น
ਤਯਾ ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾਈ ਰਤਿਆ ॥੧॥ ਯਹਾਉ ॥

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

ขีด จากัด ของคุณไม่สามารถเข ้าใจได ้

ਜਾਤਤ ਭਤਹ ਜਤਤ ਜਤਤ ਭਤਹ ਜਾਤਾ ਅਕਰ ਕਰਾ ਬਯੂਤਯ ਯਤਹਆ ॥

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

ั ดิส
ิ ธิข
แสงศก
์ ท
์ องพระองค์
แผ่ซา่ นไปทั่วจักรวาลและคุณถูกมองว่าเป็ นแสงสว่างในสงิ่ มีชวี ต
ิ ทัง้ หมดพลังอันยิง่
ใหญ่ของพระองค์แผ่ซา่ นไปทั่ว
ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਤਸਪਤਤ ਸੁਆਤਰ੍ਹਉ ਤਜਤਨ ਕੀਤੀ ਸ ਾਤਯ ਇਆ ॥

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

โอพระเจ ้า
ี องคุณสวยงามผู ้ทีร่ ้องเพลงสรรเสริญของพร
พระองค์เป็ นเจ ้านายทีแ
่ ท ้จริงสง่าราศข
ะองค์จะถูกสง่ ข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายของโลก
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਯਤ ਕੀਆ ਫਾਤਾ ਜ ਤਕਛੁ ਕਯਣਾ ਸੁ ਕਤਯ ਯਤਹਆ ॥੨॥

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

โอนานัก จงร ้องเพลงสรรเสริญพระผู ้สร ้าง ไม่วา่ สงิ่ ใดทีพ
่ ระองค์ทรงมีพระประสงค์
พระองค์ก็กาลังทาอยู่
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ਭਃ ੨ ॥

mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:

ซาล๊อค โดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง:

ਜਗ ਸਫਦੰ ਤਗਆਨ ਸਫਦੰ ਫਦ ਸਫਦੰ ਫਰਾਹਭਣਹ ॥

jog sabdaN gi-aan sabdaN bayd sabdaN baraahmaneh.
The real duty of a Yogi is to obtain divine wisdom; and the duty of a Brahmin (The
Hindu priest) is to study and reflect on Hindu scriptures such as Vedas.

หน ้าทีท
่ แ
ี่ ท ้จริงของโยคีคอ
ื การได ้รับภูมป
ิ ั ญญาจากสวรรค์และหน ้าทีข
่ องพราหมณ์
ิ ดู)
(นักบวชในศาสนาฮน
ึ ษาและไตร่ตรองเกีย
ิ ดูเชน
่ พระเวท
คือศก
่ วกับพระคัมภีรข
์ องศาสนาฮน
ਿਤਰੀ ਸਫਦੰ ਸੂਯ ਸਫਦੰ ਸੂਦਰ ਸਫਦੰ ਯਾ ਤਕਰਤਹ ॥

khatree sabdaN soor sabdaN soodar sabdaN paraa kirteh.
The duty of the Kshatriyas (Hindu warriors) is to fight bravely in the battlefield,
and the duty of the Shudras (the lowest cast Hindus) is to serve others.

ิ ดู)
หน ้าทีข
่ อง Kshatriyas (นักรบชาวฮน
้ างกล ้าหาญในสนามรบและหน ้าทีข
คือการต่อสูอย่
่ องชูดรัส (Shudras)
ิ ดูทม
(ชาวฮน
ี่ ส
ี ถานะตา่ ทีส
่ ด
ุ ) คือการรับใชผู้ ้อืน
่

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

sarab sabdaN ayk sabdaN jay ko jaanai bhay-o. naanak
taa kaa daas hai so-ee niranjan day-o. ||3||
But the supreme duty of all is to meditate on the One Word (God‘s Name). The
person who knows this secret, Nanak is his servant, because such a person is the
embodiment of immaculate God.

แต่หน ้าทีส
่ งู สุดของทัง้ หมดคือการใคร่ครวญพระวจนะคาเดียว
(พระนามของพระเจ ้า) คนทีร่ ู ้ความลับนี้
้
นานักเป็ นคนรับใชของเขาเพราะบุ
คคลดังกล่าวเป็ นศูนย์รวมของพระเจ ้าทีไ่ ม่มท
ี ต
ี่ ิ
ਭਃ ੨ ॥
mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง:
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ਕ ਤਕਰਸਨੰ ਸਯਫ ਦਵਾ ਦਵ ਦਵਾ ਤ ਆਤਭਾ ॥

ayk krisanN sarab dayvaa dayv dayvaa ta aatmaa.
The one God is the supreme God of all other so-called gods
(in which many Hindus believe) and He is the soul of all gods.

พระเจ ้าองค์เดียวเป็ นพระเจ ้าสูงสุดของสงิ่ ทีเ่ รียกว่าเทพเจ ้า
ิ ดูหลายคนเชอ
ื่ ) และพระองค์ทรงเป็ นวิญญาณของเทพเจ ้าทัง้ หมด
(ซงึ่ ชาวฮน
ਆਤਭਾ ਫਾਸੁਦਵਤਸਯਯ ਜ ਕ ਜਾਣ ਬਉ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹ ਸਈ ਤਨਯੰ ਜਨ ਦਉ ॥੪॥

aatmaa baasdayvsi-y jay ko jaanai bhay-o.
naanak taa kaa daas hai so-ee niranjan day-o. ||4||
The soul itself is God. One who understands this mystery, Nanak is his servant,
because he is the embodiment of Immaculate God.

จิตวิญญาณคือพระเจ ้าผู ้ทีเ่ ข ้าใจความลึกลับนี้ นานัก
้
เป็ นผู ้รับใชของเขาเพราะเขาเป็
นศูนย์รวมของพระเจ ้าทีไ่ ม่มท
ี ต
ี่ ิ
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਕੁੰ ਬ ਫਧਾ ਜਰੁ ਯਹ ਜਰ ਤਫਨੁ ਕੁੰ ਬੁ ਨ ਹਇ ॥

kumbhay baDhaa jal rahai jal bin kumbh na ho-ay.
Just as water remains confined within the pitcher but the water
will not remain contained without the pitcher.

่ เดียวกับทีม
เชน
่ น
ี ้ าขังอยูใ่ นเหยือก แต่น้ าจะไม่เหลือบรรจุอยูโ่ ดยปราศจากเหยือก
ਤਗਆਨ ਕਾ ਫਧਾ ਭਨੁ ਯਹ ਗੁਯ ਤਫਨੁ ਤਗਆਨੁ ਨ ਹਇ ॥੫॥

gi-aan kaa baDhaa man rahai gur bin gi-aan na ho-ay. ||5||
Similarly, the mind can only be controlled by divine knowledge
but divine knowledge cannot be obtained without the teachings of the Guru.

ในทานองเดียวกันจิตใจสามารถควบคุมได ้โดยความรู ้จากพระเจ ้าเท่านัน
้
แต่ไม่สามารถรับความรู ้จากพระเจ ้าได ้หากปราศจากคาสอนของคุรุ
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ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree: 12

ਤੜਆ ਹਵ ਗੁਨਹਗਾਯੁ ਤਾ ਭੀ ਸਾਧੁ ਨ ਭਾਯੀ ॥

parhi-aa hovai gunahgaar taa omee saaDh na maaree-ai.
If an educated person is the culprit, we shouldn‘t punish
an illiterate saintly person (in his place).

ึ ษาเป็ นผู ้กระทาความผิด เราไม่ควรลงโทษผู ้ไม่รู ้หนังสอ
ื
หากผู ้มีการศก
(แทนตัวเขา)
ਜਹਾ ਘਾਰ ਘਾਰਣਾ ਤਵਹ ਨਾਉ ਚਾਯੀ ॥

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

ื่ เสย
ี งของเขาก็เป็ นเชน
่ นัน
ไม่วา่ บุคคลจะทาสงิ่ ใดชอ
้
ਸੀ ਕਰਾ ਨ ਿਡੀ ਤਜਤੁ ਦਯਗਹ ਗਇਆ ਹਾਯੀ ॥

aisee kalaa na khaydee-ai jit dargeh ga-i-aa haaree-ai.
(In this world, we) should not play such a game (of deceit and cleverness) by which
(we may gain something here) but lose badly when we go to God‘s court.

(ในโลกนีเ้ รา) ไม่ควรเล่นเกมแบบนี้
(ของการหลอกลวงและความฉลาดหลักแหลม) โดยที่
(เราอาจได ้รับบางสงิ่ บางอย่างทีน
่ )ี่ แต่แพ ้อย่างเลวร ้ายเมือ
่ เราไปศาลของพระเจ ้า
ਤੜਆ ਅਤ ਭੀਆ ਵੀਚਾਯੁ ਅਗ ਵੀਚਾਯੀ ॥

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

ื (บุคคล)
ความประพฤติของผู ้ใฝ่ รู ้และไม่รู ้หนังสอ
ได ้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบในศาลของพระเจ ้า
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ਭੁਤਹ ਚਰ ਸੁ ਅਗ ਭਾਯੀ ॥੧੨॥

muhi chalai so agai maaree-ai. ||12||
The person who stubbornly follows his own mind instead of following
the Guru‘s teachings is punished in God‘s court.

บุคคลทีด
่ อ
ื้ รัน
้ ทาตามความคิดของตัวเองแทนทีจ
่ ะปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรจ
ุ ะถูกล
งโทษในศาลของพระเจ ้า
ਛੰ ਤ
CHHANT
ਤਜਨ ਭਸਤਤਕ ਧੁਤਯ ਹਤਯ ਤਰਤਿਆ ਤਤਨਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਭਤਰਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥
jin mastak Dhur har likhi-aa tinaa satgur mili-aa raam raajay.
Those who have the pre-ordained destiny, meet the True Guru.

ผู ้ทีม
่ ช
ี ะตากรรมก่อนบวช ทีไ่ ด ้พบกับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง

ਅਤਗਆਨੁ ਅੰ ਧਯਾ ਕਤਟਆ ਗੁਯ ਤਗਆਨੁ ਘਤਟ ਫਤਰਆ ॥

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

ั ดิส
ิ ธิท
ถูกปั ดเป่ าและจิตใจของพวกเขาสว่างไสวด ้วยปั ญญาอันศก
์ ท
์ ไี่ ด ้รับพรจากคุรุ
ਹਤਯ ਰਧਾ ਯਤਨੁ ਦਾਯਥ ਤਪਤਯ ਫਹੁਤੜ ਨ ਚਤਰਆ ॥

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

ี อีกต่อไ
พวกเขาพบพระนามพระเจ ้าอันล้าค่าราวกับอัญมณีซงึ่ พวกเขาจะไม่สญ
ู เสย
ป
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਆਯਾਤਧਆ ਆਯਾਤਧ ਹਤਯ ਤਭਤਰਆ ॥੧॥

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

โอนานัก ผู ้ทีร่ าพึงถึงพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรัก
ความภักดีพวกเขารวมเข ้ากับพระองค์ผา่ นการทาสมาธินี้
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ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Sloke, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่
ਨਾਨਕ ਭਯੁ ਸਯੀਯ ਕਾ ਇਕੁ ਯਥੁ ਇਕੁ ਯਥਵਾਹੁ ॥
naanak mayr sareer kaa ik rath ik rathvaahu.
O‘ Nanak, the human body, which is the supreme amongst all the species,
has a chariot (moral values) and a charioteer (guiding principles).

โอนานัก ร่างกายมนุษย์ ซงึ่ เป็ นสงิ่ ทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ ในบรรดาสงิ่ มีชวี ต
ิ มีรถม ้า
ี ธรรม) และคนขับรถม ้า (หลักการนาทาง)
(คุณค่าทางศล
ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਪਤਯ ਵਟਾਈਅਤਹ ਤਗਆਨੀ ਫੁਝਤਹ ਤਾਤਹ ॥
jug jug fayr vataa-ee-ah gi-aanee bujheh taahi.
In each age these values and guiding principles keep changing;
only the wise people can understand this.

ี้ าเหล่านีเ้ ปลีย
ในแต่ละยุคสมัยค่านิยมและหลักการชน
่ นแปลงไปเรือ
่ ยๆ
มีเพียงคนฉลาดเท่านัน
้ ทีเ่ ข ้าใจเรือ
่ งนี้
ਸਤਜੁਤਗ ਯਥੁ ਸੰ ਤਿ ਕਾ ਧਯਭੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥

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

ั จัก ความพึงพอใจคือรถม ้า (คุณค่าทางศล
ี ธรรม)
ในซท
ี้ นะ)
และความชอบธรรมเป็ นคนขับ (หลักการชแ
ਤਰਤ ਯਥੁ ਜਤ ਕਾ ਜਯੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥

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

ในยุคของเทรตา พรหมจรรย์คอ
ื รถม ้าและจะให ้อานาจแก่คนขับรถม ้า
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ਦੁਆੁਤਯ ਯਥੁ ਤ ਕਾ ਸਤੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥
du-aapur rath tapai kaa sat agai rathvaahu.
In the Age of Duapar, penance was the chariot and high
moral character was the charioteer.

ในยุคของดูอาพาร์
การปลงอาบัตเิ ป็ นรถม ้าและตัวละครทีม
่ ค
ี ณ
ุ ธรรมสูงคือคนขับรถม ้า
ਕਰਜੁਤਗ ਯਥੁ ਅਗਤਨ ਕਾ ਕੂੜੁ ਅਗ ਯਥਵਾਹੁ ॥੧॥

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

ในยุคของคาลจัก
ไฟแห่งความปรารถนาต่อความมั่งคั่งและอานาจทางโลกคือรถรบและความเท็จคือ
คนขับรถ
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, First Guru:

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

saam kahai saytambar su-aamee sach meh aachhai saach rahay. sabh ko sach
samaavai.
Saam Veda says that (in Sat Jug) the Master of the World (God) was known as
Saytambar. In that Age everyone desired truth, abided by truth and lived
righteously.

ั จัก) ปรมาจารย์ของโลก (พระเจ ้า) เป็ นทีร่ ู ้จักในนาม
ซาอามเวดา กล่าวว่า (ใน ซท
เซทามบาร์
ในยุคนัน
้ ทุกคนต ้องการความจริงปฏิบต
ั ต
ิ ามความจริงและดาเนินชวี ต
ิ อย่างชอบธรร
ม
ਤਯਗੁ ਕਹ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥ ਯਾਭ ਨਾਭੁ ਦਵਾ ਭਤਹ ਸੂਯੁ ॥

rig kahai rahi-aa bharpoor. raam naam dayvaa meh soor.
Rig Veda says that (in Trete jug), God is pervading everywhere and among the
deities, the name of Lord Rama is the most exalted, shining like the sun.

ริกเวดา กล่าวว่า (ในเทรเทจัก) พระเจ ้าแผ่ไปยังทุกหนทุกแห่งและในบรรดาเทพ
่ งแสงเหมือนดวงอาทิตย์
พระนามของพระรามเป็ นผู ้ทีส
่ งู สง่ ทีส
่ ด
ุ และสอ
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ਨਾਇ ਰਇ ਯਾਛਤ ਜਾਤਹ ॥ ਨਾਨਕ ਤਉ ਭਿੰਤਯੁ ਾਤਹ ॥

naa-ay la-i-ai paraachhat jaahi. Naanak ta-o mokhantar paahi.
O‘ Nanak, (according to Rig veda), by chanting the Name of Lord Rama,
all sins are destroyed and salvation is achieved.

โอนานัก (อ ้างอิงจากริกเวดา) โดยการสวดมนต์ถงึ พระนามของพระราม
บาปทัง้ หมดจะถูกทาลายและได ้รับความรอด
ਜੁਜ ਭਤਹ ਜਤਯ ਛਰੀ ਚੰ ਦਰਾਵਤਰ ਕਾਨ੍ਹ ਤਕਰਸਨੁ ਜਾਦਭੁ ਬਇਆ ॥
juj meh jor chhalee chandraaval kaanH krisan jaadam bha-i-aa.
Yajur Veda says that (in Dwapar Jug), the master of the world was known as
Lord Krishna of the Yadava tribe, who deceived princess Chandravali by his divine
power,

ยาจูร ์ เวดา กล่าวว่า (ในดวาพาร์ จัก) เจ ้านายของโลกเป็ นทีร่ ู ้จักในนาม
พระกฤษณะ แห่งเผ่า ยาดาวา ผู ้หลอกลวงเจ ้าหญิงจันดราวาลี
ั ดิส
ิ ธิข
ด ้วยพลังอันศก
์ ท
์ องเขา
ਾਯਜਾਤੁ ਗੀ ਰ ਆਇਆ ਤਫੰ ਦਰਾਫਨ ਭਤਹ ਯੰ ਗੁ ਕੀਆ ॥

paarjaat gopee lai aa-i-aa bindraaban meh rang kee-aa.
He brought the mythical wish-fulfilling tree named Parjaat for his Gopi
(female devotee) and revelled in Vrindavan.

ื่ ว่า พาร์จาอาท
เขานาต ้นไม ้แห่งความปรารถนาในตานานทีม
่ ช
ี อ
ให ้กับโกปี (ผู ้ศรัทธาหญิง) ของเขาและนาไปประจานใน วรินดาวัน
ਕਤਰ ਭਤਹ ਫਦੁ ਅਥਯਫਣੁ ਹੂਆ ਨਾਉ ਿੁਦਾਈ ਅਰਹੁ ਬਇਆ ॥

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

ื่ ของพระเจ ้า
ใน คาลจัก อัททาร์วาเวดาได ้มามีความโดดเด่น อัลเลาะห์กลายเป็ นชอ
ਨੀਰ ਫਸਤਰ ਰ ਕੜ ਤਹਯ ਤੁਯਕ ਠਾਣੀ ਅਭਰੁ ਕੀਆ ॥

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

ี ้ าเงิน
ชาวเติรก
์ และชาวปาทานมีอานาจและพวกเขาเริม
่ สวมชุดสน
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ਚਾਯ ਵਦ ਹ ਸਤਚਆਯ ॥

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

ี่ ะอ ้างความจริงของตนเองตามเวลาของตนตามลาดับ
ด ้วยวิธน
ี พ
ี้ ระเวททัง้ สจ
ੜਤਹ ਗੁਣਤਹ ਤਤਨ੍ਹ ਚਾਯ ਵੀਚਾਯ ॥

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

การอ่านและไตร่ตรองเกีย
่ วกับเวดาสเหล่านีท
้ าให ้ผู ้คนเกิดความคิดทีด
่ ใี นใจ
ਬਾਉ ਬਗਤਤ ਕਤਯ ਨੀਚੁ ਸਦਾ ॥ ਤਉ ਨਾਨਕ ਭਿੰਤਯੁ ਾ ॥੨॥

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

แต่โอนานัก
มีเพียงบุคคลทีเ่ คารพรักพระเจ ้าและยังคงถ่อมตัวเท่านัน
้ ทีจ
่ ะได ้รับการปลดปล่อย
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree:13

เปารี:13

ਸਤਤਗੁਯ ਤਵਟਹੁ ਵਾਤਯਆ ਤਜਤੁ ਤਭਤਰ ਿਸਭੁ ਸਭਾਤਰਆ ॥

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

ฉั นอุทศ
ิ ชวี ต
ิ ของฉั นให ้กับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงพบกับผู ้ทีฉ
่ ั นได ้มาเพือ
่ ทะนุถนอมพระเจ ้า
ਤਜਤਨ ਕਤਯ ਉਦਸੁ ਤਗਆਨ ਅੰ ਜਨੁ ਦੀਆ ਇਨ੍ਹੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤੁ ਤਨਹਾਤਰਆ ॥

jin kar updays gi-aan anjan dee-aa inHee naytree jagat nihaali-aa.
Whose teachings were like an ointment of divine knowledge in my eyes,
by virtue of which I behold the truth about the world.

ั ดิส
ิ ธิใ์ นสายตาของฉั น
คาสอนของใครเป็ นเหมือนน้ ามันหอมแห่งความรู ้อันศก
์ ท
ั เหตุทฉ
โดยอาศย
ี่ ั นเห็นความจริงเกีย
่ วกับโลก
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ਿਸਭੁ ਛਤਡ ਦੂਜ ਰਗ ਡੁਫ ਸ ਵਣਜਾਤਯਆ ॥

khasam chhod doojai lagay dubay say vanjaari-aa.
Those who abandon their true Master (God) and attach themselves
to other things, are drowned in the worldly ocean of vices.

บรรดาผู ้ทีล
่ ะทิง้ เจ ้านายทีแ
่ ท ้จริง (พระเจ ้า) และยึดติดกับสงิ่ อืน
่ ๆ
จมอยูใ่ นมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายทางโลก
ਸਤਤਗੁਯੂ ਹ ਫਤਹਥਾ ਤਵਯਰ ਤਕਨੈ ਵੀਚਾਤਯਆ ॥

satguroo hai bohithaa virlai kinai veechaari-aa.
Only a few realize that the True Guru is like a ship
(to take us across the ocean of worldly vices)

มีเพียงไม่กค
ี่ นเท่านัน
้ ทีร่ ู ้ว่าคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเปรียบเสมือนเรือ
(เพือ
่ พาเราข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายทางโลก)
ਕਤਯ ਤਕਯਾ ਾਤਯ ਉਤਾਤਯਆ ॥੧੩॥

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

ด ้วยพระคุณของพระองค์
พระองค์ทรงชว่ ยฉั นข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายทางโลก
ਛੰ ਤ
CHHANT
ਤਜਨੀ ਸਾ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਨ ਚਤਤ ਸ ਕਾਹ ਜਤਗ ਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

jinee aisaa har naam na chayti-o say kaahay jag aa-ay raam raajay.
Those who have not lovingly meditated on God's Name,
why did they even come into the world?

ผู ้ทีไ่ ม่ได ้ใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรักเหตุใดพวกเขาถึงเข ้ามาในโลก
ਇਹੁ ਭਾਣਸ ਜਨਭੁ ਦੁਰੰਬੁ ਹ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਤਫਯਥਾ ਸਬੁ ਜਾ ॥

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

ชวี ต
ิ มนุษย์นย
ี้ ากมากทีจ
่ ะได ้มาหากไม่มน
ี าอามทุกอย่างก็สญ
ู เปล่า
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ਹੁਤਣ ਵਤ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਨ ਫੀਤਜ ਅਗ ਬੁਿਾ ਤਕਆ ਿਾ ॥

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

ผู ้ทีไ่ ม่ได ้ปลูกเมล็ดพันธุแ
์ ห่งพระนามของพระเจ ้าในโอกาสทีเ่ หมาะสม
(ชวี ต
ิ มนุษย์น)ี้
แล ้วเขาจะตอบสนองวิญญาณทีห
่ วิ โหยทางวิญญาณในโลกหลังจากนีไ
้ ด ้อย่างไร?
ਭਨਭੁਿਾ ਨ ਤਪਤਯ ਜਨਭੁ ਹ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ਬਾ ॥੨॥

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

โอนานัก คนทีเ่ อาแต่ใจตัวเองเกิดมาครัง้ แล ้วครัง้ เล่านั่นคือพระประสงค์ของพระเจ ้า
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਤਸੰ ਭਰ ਯੁਿੁ ਸਯਾਇਯਾ ਅਤਤ ਦੀਯਘ ਅਤਤ ਭੁਚੁ ॥

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

ิ มาล นัน
ต ้นซม
้ ตรงเหมือนลูกศร มันสูงมากและกว ้างมาก
ਇ ਤਜ ਆਵਤਹ ਆਸ ਕਤਯ ਜਾਤਹ ਤਨਯਾਸ ਤਕਤੁ ॥

o-ay je aavahi aas kar jaahi niraasay kit.
But the birds that come and sit on it with the hope of eating its
fruit, why do they depart disappointed?

แต่นกทีม
่ านั่งบนนัน
้ ด ้วยความหวังว่าจะได ้กินผลของมัน
ทาไมพวกมันถึงจากไปอย่างผิดหวัง?
ਪਰ ਤਪਕ ਪੁਰ ਫਕਫਕ ਕੰ ਤਭ ਨ ਆਵਤਹ ਤ ॥

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

้
เนือ
่ งจากผลของมันมีรสจืดดอกไม ้จึงทาให ้คลืน
่ ไสและใบไม
้ก็ไม่มป
ี ระโยชน์
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ਤਭਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰ ਤਗਆਈਆ ਤਤੁ ॥

mithat neevee naankaa gun chang-aa-ee-aa tat.
(Similarly without sweetness and humility, all the show of greatness is of no use).
O‘ Nanak, the quality of sweetness with humility is the essence of all virtues.

(ในทานองเดียวกันหากปราศจากความอ่อนหวานและความอ่อนน ้อมถ่อมตนการแส
ดงความยิง่ ใหญ่ทงั ้ หมดก็ไม่มป
ี ระโยชน์) O ‘Nanak
คุณภาพของความอ่อนหวานด ้วยความอ่อนน ้อมถ่อมตนเป็ นแก่นแท ้ของคุณธรรมทั ้
งหมด
ਸਬੁ ਕ ਤਨਵ ਆ ਕਉ ਯ ਕਉ ਤਨਵ ਨ ਕਇ ॥

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

ทุกคนก ้มลงเพือ
่ ประโยชน์ของตนเองและไม่เห็นแก่ผู ้อืน
่
ਧਤਯ ਤਾਯਾਜੂ ਤਰੀ ਤਨਵ ਸੁ ਗਉਯਾ ਹਇ ॥

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

เราควรสงั เกตว่าเมือ
่ วางของไว ้บนเครือ
่ งชงั่ น้ าหนักแล ้วด ้านทีต
่ า่ กว่าจะถือว่าหนักก
ว่า (ในทานองเดียวกันผู ้ทีแ
่ สดงความอ่อนน ้อมถ่อมตนถือว่าเต็มไปด ้วยคุณธรรม)
ਅਯਾਧੀ ਦੂਣਾ ਤਨਵ ਜ ਹੰ ਤਾ ਤਭਯਗਾਤਹ ॥

apraaDhee doonaa nivai jo hantaa miragaahi.
A sinner, like the deer hunter, bows down twice as
much for the sake of his selfish purpose.

่ เดียวกับนักล่ากวางก ้มหัวลงสองเท่าเพราะเห็นแก่จด
คนบาปเชน
ุ ประสงค์ทเี่ ห็นแก่ตั
ว
ਸੀਤਸ ਤਨਵਾਇ ਤਕਆ ਥੀ ਜਾ ਤਯਦ ਕੁਸੁਧ ਜਾਤਹ ॥੧॥

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

แต่สงิ่ ทีส
่ ามารถทาได ้โดยการก ้มศรี ษะลงหากหัวใจยังคงเต็มไปด ้วยความเท็จและ
การหลอกลวง
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ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਤੜ ੁਸਤਕ ਸੰ ਤਧਆ ਫਾਦੰ ॥

parh pustak sanDhi-aa baadaN.
A pandit reads holy books and says daily prayers, and then
engages in arguments with others.

ื ศก
ั ดิส
ิ ธิแ
บัณฑิตอ่านหนังสอ
์ ท
์ ละสวดมนต์ทก
ุ วันจากนัน
้ มีสว่ นร่วมในการโต ้แย ้งกับ
ผู ้อืน
่
ਤਸਰ ੂਜਤਸ ਫਗੁਰ ਸਭਾਧੰ ॥

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

ั มาทิฏฐิ (สมาธิ)
เขาบูชารูปเคารพแล ้วนั่งเหมือนนกกระสาแสร ้งทาเป็ นว่าอยูใ่ นสม
ਭੁਤਿ ਝੂਠ ਤਫਬੂਿਣ ਸਾਯੰ ॥
mukh jhooth bibhookhan saaraN.
He utters falsehood, and embellishes his lies like beautiful ornaments,

เขากล่าวความเท็จและปรุงแต่งคาโกหกของเขาเหมือนเครือ
่ งประดับทีส
่ วยงาม
ਤਰਾਰ ਤਤਹਾਰ ਤਫਚਾਯੰ ॥

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

ั มนต์ Gayatri สามครัง้ ต่อวัน
เขาท่องสามซบ
ਗਤਰ ਭਾਰਾ ਤਤਰਕੁ ਤਰਰਾਟੰ ॥

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

ั ดิส
ิ ธิ์
รอบคอของเขามีลก
ู ประคาและบนหน ้าผากของเขามีเครือ
่ งหมายศก
์ ท
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ਦੁਇ ਧਤੀ ਫਸਤਰ ਕਾਟੰ ॥

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

เขามักจะเก็บผ ้าขาวม ้าสองผืนและสวมผ ้าโพกหัวขณะสวดมนต์
ਜ ਜਾਣਤਸ ਫਰਹਭੰ ਕਯਭੰ ॥

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

ั ดิส
ิ ธิข
แต่ถ ้าเขารู ้ถึงการกระทาอันศก
์ ท
์ องคาสรรเสริญของพระเจ ้า
ਸਤਬ ਪਕਟ ਤਨਸਚਉ ਕਯਭੰ ॥

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

ื่ และพิธก
จากนัน
้ เขาก็จะตระหนักอย่างแน่นอนว่าความเชอ
ี รรมทัง้ หมดนีไ
้ ม่มป
ี ระโย
ชน์
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਨਹਚਉ ਤਧਆਵ ॥

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

นานักกล่าวว่าเราควรราพึงถึงพระเจ ้าด ้วยศรัทธาเต็มเปี่ ยม
ਤਵਣੁ ਸਤਤਗੁਯ ਵਾਟ ਨ ਾਵ ॥੨॥

vin satgur vaat na paavai. ||2||
but this path (of meditating on God with full faith) cannot be
found without following the teachings of the True Guru.

้
แต่เสนทางนี
้ (ของการใคร่ครวญพระเจ ้าด ้วยศรัทธาเต็มเปี่ ยม)
ไม่สามารถพบได ้หากไม่ปฏิบัตต
ิ ามคาสอนของคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree:14

เปารี:14
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ਕੜੁ ਯੂੁ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛਤਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰ ਦਤਯ ਜਾਵਣਾ ॥

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

คนหนึง่ จะจากโลกนี้ ทิง้ ร่างทีส
่ วยงามไว ้ทีน
่ ี่
ਭੰ ਦਾ ਚੰ ਗਾ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਕੀਤਾ ਾਵਣਾ ॥

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

เขาจะแบกรับผลของการกระทาทีด
่ แ
ี ละไม่ดข
ี องเขาเอง
ਹੁਕਭ ਕੀ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਯਾਤਹ ਬੀੜ ਅਗ ਜਾਵਣਾ ॥

hukam kee-ay man bhaavday raahi bheerhai agai jaavnaa.
The person, who has lived his life as per his whims ( without caring how much
suffering he has caused to others) would have to bear extreme tortures, as if being
squeezed through a narrow path hereafter.

คนทีใ่ ชช้ วี ต
ิ ตามความต ้องการ
(โดยไม่สนว่าเขาจะสร ้างความทุกข์ให ้กับคนอืน
่ แค่ไหน)
จะต ้องรับความทรมานอย่างแสนสาหัสราวกับถูกบีบให ้ผ่านทางแคบ ๆ ต่อจากนี้
ਨੰਗਾ ਦਜਤਕ ਚਾਤਰਆ ਤਾ ਤਦਸ ਿਯਾ ਡਯਾਵਣਾ ॥

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

เมือ
่ การกระทาทีผ
่ ด
ิ บาปของเขาถูกเปิ ดโปงเขาจะต ้องทนทุกข์ทรมานราวกับอยูใ่ น
นรกเขาดูน่ากลัวมากในขณะทีท
่ ก
ุ ข์ทรมาน
ਕਤਯ ਅਉਗਣ ਛਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥

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

ี ใจกับบาปทีเ่ ขาทา
จากนัน
้ เขาก็เสย
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ਛੰ ਤ
CHHANT

ਤੂੰ ਹਤਯ ਤਯਾ ਸਬੁ ਕ ਸਤਬ ਤੁਧੁ ਉਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

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

โอพระเจ ้า พระองค์เป็ นนายของสรรพสงิ่ ทัง้ หมดเป็ นของพระองค์
สงิ่ มีชวี ต
ิ ทัง้ หมดถูกสร ้างขึน
้ โดยพระองค์
ਤਕਛੁ ਹਾਤਥ ਤਕਸ ਦ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਸਤਬ ਚਰਤਹ ਚਰਾ ॥

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

ไม่มส
ี งิ่ ใดอยูใ่ นมือของผู ้ใด
พวกเขาใชช้ วี ต
ิ ในแบบใดก็ตามทีพ
่ ระองค์ทาให ้พวกเขามีชวี ต
ิ อยู่
ਤਜਨ੍ਹ ਤੂੰ ਭਰਤਹ ਤਆਯ ਸ ਤੁਧੁ ਤਭਰਤਹ ਜ ਹਤਯ ਭਤਨ ਬਾ ॥

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

โอ พระเจ ้าทีร่ ักคุณรวมเฉพาะคนทีค
่ ณ
ุ พอใจ

ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਤਟਆ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾ ॥੩॥

jan naanak satgur bhayti-aa har naam taraa-ay. ||3||
O‘ Nanak, those who meet the true Guru and follow his teachings, the Guru helps
them cross over the worldly ocean of vices through meditation on God‘s Name.
โอนานัก
ผูที
้ ไ
่ ด ้พบกับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงและปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของเขาคุรช
ุ ว่ ยให ้พวกเขาข ้ามมหาส

มุทรแห่งความชวั่ ร ้ายของโลกผ่านการทาสมาธิในนามของพระเจ ้า
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์แรก:
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ਦਇਆ ਕਾਹ ਸੰ ਤਿੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰ ਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥
da-i-and kapaah santokh soot jat gandhee sat vat.
O‘ pundit, a janaeou (sacred string) which is made out of compassion instead of
cotton, using the threads of contentment, the knots of celibacy, and the twists of
high moral character,

ิ จน์) ซงึ่ สร ้างขึน
โอเกจิ, จาเนา (สายสญ
้ จากความเมตตากรุณาแทนการใชผ้ ้าฝ้ าย,
ใชด้ ้ายแห่งความพึงพอใจ, ปมแห่งพรหมจรรย์,
และความบิดเบีย
้ วของตัวละครทีม
่ ค
ี ณ
ุ ธรรมสูง,
ਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਾਡ ਘਤੁ ॥

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

ั ดิส
ิ ธิจ์ ริงทีม
เป็ นด ้ายศก
์ ท
่ ป
ี ระโยชน์ตอ
่ วิญญาณถ ้าคุณมีก็เอามาคล ้องคอฉั น
ਨਾ ਹੁ ਤੁਟ ਨ ਭਰੁ ਰਗ ਨਾ ਹੁ ਜਰ ਨ ਜਾਇ ॥
naa ayhu tutai na mal lagai naa ayhu jalai na jaa-ay.
Because such a janaeou (sacred thread) neither breaks,
nor gets dirty, nor gets burnt, and is never lost.

ั ดิส
ิ ธิ)์
เพราะจาเนา (ด ้ายศก
์ ท
ดังกล่าวจะไม่แตกหรือสกปรกไม่ถก
ู ไฟไหม ้และจะไม่มวี ันสูญหาย
ਧੰ ਨੁ ਸੁ ਭਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜ ਗਤਰ ਚਰ ਾਇ ॥

Dhan so maanas naankaa jo gal chalay paa-ay.
O‘ Nanak, blessed is that person who departs from this
world wearing such a janaeou (sacred thread).

ั ดิส
ิ ธิ)์
โอนานัก ผู ้ทีจ
่ ากโลกนีไ
้ ปจากโลกนีม
้ ค
ี วามสุขโดยสวม จาเนา (ด ้ายศก
์ ท
ਚਉਕਤੜ ਭੁਤਰ ਅਣਾਇਆ ਫਤਹ ਚਉਕ ਾਇਆ ॥

cha-ukarh mul anaa-i-aa bahi cha-ukai paa-i-aa.
O‘ Pandit, you buy this thread for four pennies and sitting in
the kitchen of the host, you put it around his neck.

ื้ ด ้ายนีใ้ นราคาสเี่ พนนีและนั่งอยูใ่ นครัวของเจ ้าบ ้าน
โอบัณฑิต คุณซอ
คุณก็คล ้องไว ้ทีค
่ อของเขา
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ਤਸਿਾ ਕੰ ਤਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਯੁ ਫਰਾਹਭਣੁ ਤਥਆ ॥

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

ิ ข ้างหูของเขาว่านับจากนีไ
จากนัน
้ คุณก็กระซบ
้ ปพราหมณ์ได ้กลายเป็ นคุรข
ุ องเขาแ
ล ้ว
ਹੁ ਭੁਆ ਹੁ ਝਤੜ ਇਆ ਵਤਗਾ ਗਇਆ ॥੧॥

oh mu-aa oh jharh pa-i-aa vaytgaa ga-i-aa. ||1||
But when the man dies, the sacred thread gets burnt down, and
the person goes to God‘s court without the thread.

ั ดิส
ิ ธิก
แต่เมือ
่ ชายคนนัน
้ ตายด ้ายศก
์ ท
์ ็ถก
ู ไฟไหม ้และคน ๆ
นัน
้ ก็ไปศาลของพระเจ ้าโดยไม่มด
ี ้าย
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਰਿ ਚਯੀਆ ਰਿ ਜਾਯੀਆ ਰਿ ਕੂੜੀਆ ਰਿ ਗਾਤਰ ॥

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

มนุษย์กระทาการลักขโมยนับพัน การล่วงประเวณีนับพัน ความเท็จนับพันและ
การล่วงละเมิดทางวาจาหลายพันครัง้
ਰਿ ਠਗੀਆ ਤਹਨਾਭੀਆ ਯਾਤਤ ਤਦਨਸੁ ਜੀਅ ਨਾਤਰ ॥

lakh thagee-aa pahinaamee-aa raat dinas jee-a naal.
night and day, they practice thousands of deceptions and
evil deeds against their fellow human beings.

ทัง้ กลางวันและกลางคืนพวกเขาฝึ กฝนการหลอกลวงและการกระทาทีช
่ วั่ ร ้ายมากม
ายต่อเพือ
่ นมนุษย์
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ਤਗੁ ਕਾਹਹੁ ਕਤੀ ਫਾਭ੍ਹਣੁ ਵਟ ਆਇ ॥

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

แต่เมือ
่ พราหมณ์มาทีบ
่ ้านเขาก็บด
ิ ด ้ายทีพ
่ ันด ้วยฝ้ าย
ਕੁਤਹ ਫਕਯਾ ਤਯੰ ਤਨ੍ਹ ਿਾਇਆ ਸਬੁ ਕ ਆਿ ਾਇ ॥

kuhi bakraa rinniH khaa-i-aa sabh ko aakhai paa-ay.
Then a goat is killed, cooked and eaten by all; everyone says,
‗sacred thread has been worn‘.

ั ดิส
ิ ธิถ
จากนัน
้ แพะตัวหนึง่ ก็ถก
ู ฆ่าปรุงและกินทุกคนพูดว่า 'ด ้ายศก
์ ท
์ ก
ู สวมแล ้ว'
ਹਇ ੁਯਾਣਾ ਸੁਟੀ ਬੀ ਤਪਤਯ ਾਈ ਹਯੁ ॥
ho-ay puraanaa sutee-ai bhee fir paa-ee-ai hor.
When this thread wears out, it is thrown away, and put another one in its place.

่ ก
เมือ
่ ด ้ายนีข
้ าดมันจะถูกโยนทิง้ ไปและใสอ
ี อันเข ้าที่
ਨਾਨਕ ਤਗੁ ਨ ਤੁਟਈ ਜ ਤਤਗ ਹਵ ਜਯੁ ॥੨॥

naanak tag na tut-ee jay tag hovai jor. ||2||
O Nanak, the thread would never break if it had the spiritual strength
(of compassion, contentment and high moral character).

โอนานัก ด ้ายจะไม่มวี ันแตกถ ้ามีความเข ้มแข็งทางจิตวิญญาณ
ี ธรรมทีส
(ของความเมตตาความพึงพอใจและลักษณะทางศล
่ งู )
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ਨਾਇ ਭੰ ਤਨ ਤਤ ਊਜ ਸਾਰਾਹੀ ਸਚੁ ਸੂਤੁ ॥

naa-ay mani-ai pat oopjai saalaahee sach soot.
We get honor in God‘s court only when we enshrine His Name in
our heart, because singing praises of God is the true sacred thread.

เราจะได ้รับเกียรติในศาลของพระเจ ้าก็ตอ
่ เมือ
่ เราประดิษฐานพระนามของพระองค์ไ
ั ดิส
ิ ธิท
ว ้ในหัวใจของเราเท่านัน
้ เพราะการร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าเป็ นด ้ายศก
์ ท
์ แ
ี่ ท ้
จริง
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ਦਯਗਹ ਅੰ ਦਤਯ ਾਈ ਤਗੁ ਨ ਤੂਟਤਸ ੂਤ ॥੩॥

dargeh andar paa-ee-ai tag na tootas poot. ||3||
By wearing such a sacred thread, one receives honor in God‘s
court and such a janaeou (sacred thread) never breaks.

ั ดิส
ิ ธิด
การสวมด ้ายศก
์ ท
์ งั กล่าวจะทาให ้เราได ้รับเกียรติในศาลของพระเจ ้าและจาเน
ั ดิส
ิ ธิ)์ จะไม่ขาด
า(ด ้ายศก
์ ท
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, by the First Guru:

ซาล๊อค โดยคุรอ
ุ งค์แรก:
ਤਗੁ ਨ ਇੰ ਦਰੀ ਤਗੁ ਨ ਨਾਯੀ ॥

tag na indree tag na naaree.
The Pandit himself wears no thread around his senses to restrain them
from vices, there is no janaeou (sacred thread) for a women.

ั ผัสเพือ
บัณฑิตเองไม่สวมด ้ายรอบประสาท สม
่ ยับยัง้ พวกเขาจากความชวั่ ร ้ายไม่ม ี
ั ดิส
ิ ธิ)์ สาหรับผู ้หญิง
จาเนา (ด ้ายศก
์ ท
ਬਰਕ ਥੁਕ ਵ ਤਨਤ ਦਾੜੀ ॥

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

ด ้วยเหตุนเี้ ขาจึงได ้รับความอับอายทุกวัน
ਤਗੁ ਨ ਯੀ ਤਗੁ ਨ ਹਥੀ ॥

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

ั ดิส
ิ ธิส
เขาไม่มด
ี ้ายศก
์ ท
์ าหรับเท ้าของเขาเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้ไปยังสถานทีท
่ ไี่ ม่ดแ
ี ละเ
ั ดิส
ิ ธิส
ขาไม่มด
ี ้ายศก
์ ท
์ าหรับมือของเขาทีจ
่ ะยับยัง้ พวกเขาจากการกระทาชวั่ ร ้าย
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ਤਗੁ ਨ ਤਜਹਵਾ ਤਗੁ ਨ ਅਿੀ ॥

tag na jihvaa tag na akhee.
He has no sacred thread for the tongue to prevent slandering and no
sacred thread for the eyes to stop looking with evil intent.

ั ดิส
ิ ธิส
ั ดิส
ิ ธิใ์ ห ้ดว
เขาไม่มด
ี ้ายศก
์ ท
์ าหรับลิน
้ เพือ
่ ป้ องกันการใสร่ ้ายและไม่มด
ี ้ายศก
์ ท
งตาหยุดมองด ้วยเจตนาชวั่ ร ้าย
ਵਤਗਾ ਆ ਵਤ ॥ਵਤਟ ਧਾਗ ਅਵਯਾ ਘਤ ॥

vaytgaa aapay vatai.vat Dhaagay avraa ghatai. vat Dhaagay avraa ghatai.
Although the Pandit himself is roaming around without any thread
of moral restraint, he makes and puts threads on others.

ั จรไปมาโดยไม่มก
ี ธรรมใด ๆ
แม ้ว่าบัณฑิตเองจะสญ
ี ารควบคุมทางศล
แต่เขาก็ทาและให ้ความสาคัญกับผู ้อืน
่
ਰ ਬਾਤੜ ਕਯ ਵੀਆਹੁ ॥

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

เขาต ้องการเงินสาหรับการแต่งงาน (ของลูกสาวของเจ ้าภาพของเขา)
ਕਤਢ ਕਾਗਰੁ ਦਸ ਯਾਹੁ ॥

kadh kaagal dasay raahu.
and taking out a piece of paper, (which he calls the almanac)
tells his hosts the way (auspicious day for marriage).

และหยิบกระดาษแผ่นหนึง่ ออกมา (ซงึ่ เขาเรียกว่าปูมหลัง)
บอกทางเจ ้าภาพของเขา (วันมงคลสาหรับการแต่งงาน)
ਸੁਤਣ ਵਿਹੁ ਰ ਕਾ ਹੁ ਤਵਡਾਣੁ ॥

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

โอผู ้คนดูและฟั งการเล่นทีน
่ ่าอัศจรรย์นี้
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ਭਤਨ ਅੰ ਧਾ ਨਾਉ ਸੁਜਾਣੁ ॥੪॥

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

แม ้ว่าเขา (บัณฑิต) จะตาบอดทางจิต (ไม่รู ้ทางวิญญาณ)
แต่เขาก็ถก
ู เรียกว่าคนฉลาด
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree:15

เปารี:15

ਸਾਤਹਫੁ ਹਇ ਦਇਆਰੁ ਤਕਯਾ ਕਯ ਤਾ ਸਾਈ ਕਾਯ ਕਯਾਇਸੀ ॥

saahib ho-ay da-i-aal kirpaa karay taa saa-ee kaar karaa-isee.
When God becomes gracious and bestows mercy on someone,
He makes him do only those deeds which please Him.

เมือ
่ พระเจ ้าทรงเมตตากรุณาและประทานความเมตตาต่อใครบางคนพระองค์ทรงให ้
เขาทาเฉพาะการกระทาทีท
่ าให ้พระองค์พอพระทัย
ਸ ਸਵਕੁ ਸਵਾ ਕਯ ਤਜਸ ਨ ਹੁਕਭੁ ਭਨਾਇਸੀ ॥

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

เฉพาะผู ้รับใช ้ (ผู ้ศรัทธา)
้
ื่ ฟั งพระบัญชาของพระ
เท่านัน
้ ทีร่ ับใชพระองค์
อย่างแท ้จริงซงึ่ พระองค์ทรงทาให ้เชอ
องค์
ਹੁਕਤਭ ਭੰ ਤਨ ਹਵ ਯਵਾਣੁ ਤਾ ਿਸਭ ਕਾ ਭਹਰੁ ਾਇਸੀ ॥

hukam mani-ai hovai parvaan taa khasmai kaa mahal paa-isee.
Obeying His Command, he becomes acceptable in
God‘s court and realizes the Master-God.

ปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสงั่ ของพระองค์เขากลายเป็ นทีย
่ อมรับในศาลของพระเจ ้าและสานึกใ
นพระอาจารย์ - พระเจ ้า
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ਿਸਭ ਬਾਵ ਸ ਕਯ ਭਨਹੁ ਤਚੰ ਤਦਆ ਸ ਪਰੁ ਾਇਸੀ ॥

khasmai bhaavai so karay manhu chindi-aa so fal paa-isee.
When the devotee does what pleases His Master, then
he receives the fruits of his mind's desires.

เมือ
่ ผู ้ศรัทธาทาในสงิ่ ทีท
่ าให ้พระอาจารย์ของพระองค์พอใจแล ้วเขาก็จะได ้รับผลแ
ห่งความปรารถนาในจิตใจของเขา
ਤਾ ਦਯਗਹ ਧਾ ਜਾਇਸੀ ॥੧੫॥

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

จากนัน
้ เขาก็ไปทีศ
่ าลของพระเจ ้าด ้วยเกียรติ
ਛੰ ਤ
CHHANT
l

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

ko-ee gaavai raagee naadee baydee baho bhaat kar nahee har har bheejai raam
raajay.
Some sing His praises by musical Ragas, some by blowing horn, some by reading
religious scriptures and some in many other ways, but God is not pleased by any of
these.

บางคนร ้องเพลงสรรเสริญพระองค์ด ้วยละครเพลงรากัส
บางคนเป่ าแตรบางคนอ่านพระคัมภีรท
์ างศาสนาและอีกหลายวิธ ี
แต่พระเจ ้าไม่พอพระทัยในสงิ่ เหล่านี้
ਤਜਨਾ ਅੰ ਤਤਯ ਕਟੁ ਤਵਕਾਯੁ ਹ ਤਤਨਾ ਯਇ ਤਕਆ ਕੀਜ ॥

jinaa antar kapat vikaar hai tinaa ro-ay ki-aa keejai.
Those whose hearts are filled with fraud and vices –
what good their outward crying can do?

คนทีจ
่ ต
ิ ใจเต็มไปด ้วยความฉ ้อฉลและความชวั่ ร ้าย การร ้องไห ้ภายนอกของพวกเขาจะทาอะไรได ้ดี
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ਹਤਯ ਕਯਤਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਜਾਣਦਾ ਤਸਤਯ ਯਗ ਹਥੁ ਦੀਜ ॥

har kartaa sabh kichh jaandaa sir rog hath deejai.
God, the Creator, knows everything even if they try to hide their sins and vices
which is like trying to hide a disease by covering the head by hand.

่ นบาปและความชวั่ ร ้ายซงึ่ เหมือน
พระเจ ้าผู ้สร ้างรู ้ทุกสงิ่ แม ้ว่าพวกเขาจะพยายามซอ
กับการพยายามปกปิ ดโรคโดยใชมื้ อคลุมศรี ษะ
ਤਜਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਯਭੁਤਿ ਤਹਯਦਾ ਸੁਧੁ ਹ ਹਤਯ ਬਗਤਤ ਹਤਯ ਰੀਜ ॥੪॥੧੧॥੧੮॥

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

โอนานัก เฉพาะสาวกของคุรท
ุ ม
ี่ จ
ี ต
ิ ใจบริสท
ุ ธิ์ (ปราศจากบาปและความชวั่ ร ้าย)
ั การะบูชา
เท่านัน
้ ทีต
่ ระหนักถึงพระเจ ้าผ่านการสก
ਸਰ ਕ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Salok, First Guru:
ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์แรก:

ਗਊ ਤਫਯਾਹਭਣ ਕਉ ਕਯੁ ਰਾਵਹੁ ਗਫਤਯ ਤਯਣੁ ਨ ਜਾਈ ॥

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

ั ดิส
ิ ธิข
โอ บัณฑิต วัวและพราหมณ์ถอ
ื เป็ นสงิ่ ศก
์ ท
์ องพระองค์ แต่พระองค์
ยังคงเรียกเก็บภาษี สาหรับพวกเขา
จาไว ้ว่าการใชขี้ ว้ วั บนพืน
้ ห ้องครัวจะไม่ชว่ ยให ้คุณข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายข
องโลก
ਧਤੀ ਤਟਕਾ ਤ ਜਭਾਰੀ ਧਾਨੁ ਭਰ ਛਾਂ ਿਾਈ ॥

Dhotee tikaa tai japmaalee Dhaan malaychhaaN khaa-ee.
You wear loin-cloth, apply a frontal mark, and carry the rosaries, but you receive
your livelihood from the Muslims whom you call Malech (the impure ones).

คุณสวมผ ้าเตีย
่ ว ทาหน ้าและถือลูกประคา
ี ของคุณจากชาวมุสลิมทีค
แต่คณ
ุ ได ้รับการหาเลีย
้ งชพ
่ ณ
ุ เรียกว่า มาเล็ก
(คนทีไ่ ม่บริสท
ุ ธิ)์
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ਅੰ ਤਤਯ ੂਜਾ ੜਤਹ ਕਤਫਾ ਸੰ ਜਭੁ ਤੁਯਕਾ ਬਾਈ ॥
antar poojaa parheh kataybaa sanjam turkaa bhaa-ee.
You perform worship of idols hiding inside, but outside you read Muslim books like
Quran to impress the Muslim rulers and you like the Muslim way of life.

่ นอยูภ
ื มุสลิม เชน
่
คุณนมัสการรูปเคารพทีซ
่ อ
่ ายใน แต่ภายนอกคุณอ่านหนังสอ
อัลกุรอานเพือ
่ สร ้างความประทับใจให ้กับผู ้นาชาวมุสลิมและคุณชอบวิถช
ี วี ต
ิ ของชา
วมุสลิม
ਛਡੀਰ ਾਿੰ ਡਾ ॥

chhodeelay paakhandaa.
Renounce your hypocrisy,

ละทิง้ ความเจ ้าเล่หข
์ องคุณ
ਨਾਤਭ ਰਇ ਜਾਤਹ ਤਯੰ ਦਾ ॥੧॥

naam la-i-ai jaahi tarandaa. ||1||
because it is only by remembering God that you can
swim across the worldly ocean of vices.

เพราะการระลึกถึงพระเจ ้าเท่านัน
้ ทีค
่ ณ
ุ จะสามารถว่ายน้ าข ้ามมหาสมุทรแห่งความชั่
วร ้ายทางโลกได ้
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์แรก:
ਭਾਣਸ ਿਾਣ ਕਯਤਹ ਤਨਵਾਜ ॥

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

ผู ้ปกครองมุสลิมทีท
่ จ
ุ ริตกล่าวคาอธิษฐานทุกวัน แต่กดขีข
่ ม
่ เหงประชาชน
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ਛੁਯੀ ਵਗਾਇਤਨ ਤਤਨ ਗਤਰ ਤਾਗ ॥

chhuree vagaa-in tin gal taag.
Their Hindu employees, wearing the sacred thread
around their neck, torture the poor.

ิ ดูของพวกเขาสวมด ้ายศก
ั ดิส
ิ ธิร์ อบคอของพวกเขา
พนักงานชาวฮน
์ ท
แต่พวกเขาทรมานคนยากจน
ਤਤਨ ਘਤਯ ਫਰਹਭਣ ੂਯਤਹ ਨਾਦ ॥

tin ghar barahman pooreh naad.
In the homes of those tyrant Hindu employees, the Brahmins
sound the shankh (conch) to get rewarded.

ิ ดู ผู ้ทรราชเหล่านัน
ี งสงั ข์ (สงั ข์)
ในบ ้านของพนักงานชาวฮน
้ พวกพราหมณ์สง่ เสย
เพือ
่ รับรางวัล
ਉਨ੍ਹਾ ਤਬ ਆਵਤਹ ਈ ਸਾਦ ॥

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

่ กัน
พวกพราหมณ์ก็ชอบลิม
้ รสทรัพย์สมบัตอ
ิ น
ั เลวร ้ายของตนเชน
ਕੂੜੀ ਯਾਤਸ ਕੂੜਾ ਵਾਾਯੁ ॥

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

ความเท็จคือทุนของพวกเขาและ ความเท็จคือการค ้าของพวกเขา
(กิจกรรมทัง้ หมดของพวกเขาอยูบ
่ นพืน
้ ฐานของความเท็จ)
ਕੂੜੁ ਫਤਰ ਕਯਤਹ ਆਹਾਯੁ ॥

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

ี ด ้วยการโกหก
พวกเขาหาเลีย
้ งชพ
ਸਯਭ ਧਯਭ ਕਾ ਡਯਾ ਦੂਤਯ ॥

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

ึ ละอายและไม่ได ้กระทาการอันชอบธรรมใด ๆ
พวกเขาไม่มค
ี วามรู ้สก
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ਨਾਨਕ ਕੂੜੁ ਯਤਹਆ ਬਯੂਤਯ ॥

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

โอนานัก ความเท็จได ้แผ่ออกไปทั่ว
ਭਥ ਤਟਕਾ ਤਤੜ ਧਤੀ ਕਿਾਈ ॥

mathai tikaa tayrh Dhotee kakhaa-ee.
With sacred marks on their forehead, and the saffron colored loin-cloth
around their waist (profess holiness from outside).

ั ดิส
ิ ธิบ
ี ญ ้าฝรั่นรอบเอว
มีเครือ
่ งหมายศก
์ ท
์ นหน ้าผากและผ ้าเตีย
่ วสห
ั ดิส
ิ ธิจ์ ากภายนอก)
(เรียกความศก
์ ท
ਹਤਥ ਛੁਯੀ ਜਗਤ ਕਾਸਾਈ ॥

hath chhuree jagat kaasaa-ee.
But in real life, they torture the poor, as if they are the
butchers with knives in their hands.

แต่ในชวี ต
ิ จริงพวกเขาทรมานคนยากจนราวกับว่าพวกเขาเป็ นคนขายเนือ
้ ด ้วยมีดใน
มือ
ਨੀਰ ਵਸਤਰ ਤਹਤਯ ਹਵਤਹ ਯਵਾਣੁ ॥

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

ื้ คลุมสน
ี ้ าเงิน พวกเขาขอความเห็นชอบจากผู ้ปกครองทีเ่ ป็ นมุสลิม
สวมเสอ
ਭਰ ਛ ਧਾਨੁ ਰ ੂਜਤਹ ੁਯਾਣੁ ॥

malaychh Dhaan lay poojeh puraan.
They receive their livelihood from the Muslim rulers whom
they call malech (the impure ones) and worship the Puranas.

พวกเขาได ้รับการดารงชวี ต
ิ ของพวกเขาจากผู ้ปกครองชาวมุสลิมทีพ
่ วกเขาเรียกว่า
มาเล็ค (คนทีไ่ ม่บริสท
ุ ธิ)์ และนมัสการปูรานัส
ਅਬਾਤਿਆ ਕਾ ਕੁਠਾ ਫਕਯਾ ਿਾਣਾ ॥

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

พวกเขากินเนือ
้ แพะถูกฆ่าตายหลังจากอ่านคาอธิษฐานของชาวมุสลิม (คัลมา)
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ਚਉਕ ਉਤਯ ਤਕਸ ਨ ਜਾਣਾ ॥

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

แต่พวกเขาขอไม่ให ้ใครเข ้าไปในครัวของพวกเขา
ਦ ਕ ਚਉਕਾ ਕਢੀ ਕਾਯ ॥

day kai cha-ukaa kadhee kaar.
After plastering the kitchen floor with cow-dung,
they draw a boundary line around it.

หลังจากฉาบพืน
้ ห ้องครัวด ้วยมูลวัวแล ้วพวกเขาก็วาดแนวเขตรอบ ๆ
ਉਤਯ ਆਇ ਫਠੇ ਕੂਤੜਆਯ ॥

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

ื่ ใจคดก็มานั่งทีพ
จากนัน
้ เกจิทห
ี่ น ้าซอ
่ น
ื้ ห ้องครัว
ਭਤੁ ਤਬਟ ਵ ਭਤੁ ਤਬਟ ॥ ਇਹੁ ਅੰ ਨੁ ਅਸਾਡਾ ਤਪਟ ॥

mat bhitai vay mat bhitai. ih ann asaadaa fitai.
They tell others, do not come near our kitchen, lest
our food become impure (unfit for eating).

พวกเขาบอกคนอืน
่ ว่าอย่าเข ้ามาใกล ้ครัวของเราเกรงว่าอาหารของเราจะไม่บริสท
ุ ธิ์
(ไม่เหมาะสาหรับการรับประทาน)
ਤਤਨ ਤਪਟ ਪੜ ਕਯਤਨ ॥

tan fitai fayrh karayn.
But in reality, these very people indulge in corrupt practices
with their polluted bodies and commit evil deeds.

แต่ในความเป็ นจริง
คนเหล่านีม
้ ักหลงระเริงกับการทุจริตกับร่างกายทีม
่ ม
ี ลพิษและกระทาการชวั่
ਭਤਨ ਜੂਠੈ ਚੁਰੀ ਬਯਤਨ ॥

man joothai chulee bharayn.
Their minds are filthy with vices, but outwardly they
clean their mouth by rinsing, to profess holiness.

จิตใจของพวกเขาสกปรกด ้วยความชวั่ ร ้าย
แต่ภายนอกพวกเขาทาความสะอาดปากด ้วยการบ ้วนปากเพือ
่ ยอมรับความบริสท
ุ ธิ์
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਤਧਆਈ ॥

kaho naanak sach Dhi-aa-ee-ai.
Nanak says, for real purity, we should meditate on the eternal God
(by doing which one becomes pure in mind and body),

นานักกล่าวว่าเพือ
่ ความบริสท
ุ ธิอ
์ ย่างแท ้จริงเราควรใคร่ครวญถึงพระเจ ้านิรันดร์
(โดยการทาสงิ่ ทีจ
่ ต
ิ ใจและร่างกายจะบริสท
ุ ธิ)์
ਸੁਤਚ ਹਵ ਤਾ ਸਚੁ ਾਈ ॥੨॥

such hovai taa sach paa-ee-ai. ||2||
God is realized only when our mind is pure (not by plastering the floor
with cow dung and indulging in corrupt practices).

นานักกล่าวว่าเพือ
่ ความบริสท
ุ ธิอ
์ ย่างแท ้จริงเราควรใคร่ครวญถึงพระเจ ้านิรันดร์
(โดยการทาสงิ่ ทีจ
่ ต
ิ ใจและร่างกายจะบริสท
ุ ธิ)์
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree:16

เปารี:16

ਤਚਤ ਅੰ ਦਤਯ ਸਬੁ ਕ ਵਤਿ ਨਦਯੀ ਹਤਠ ਚਰਾਇਦਾ ॥

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

พระเจ ้าทรงให ้ทุกคนอยูใ่ นความคิดของพระองค์และทาให ้ทุกคนปฏิบัตต
ิ ามพระคุ
ณ
ਆ ਦ ਵਤਡਆਈਆ ਆ ਹੀ ਕਯਭ ਕਯਾਇਦਾ ॥

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

พระองค์เองให ้เกียรติและพระองค์เองก็ทรงทาให ้พวกเขาทาสงิ่ ต่างๆ
ਵਡਹੁ ਵਡਾ ਵਡ ਭਦਨੀ ਤਸਯ ਤਸਤਯ ਧੰ ਧ ਰਾਇਦਾ ॥

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

พระองค์เป็ นผู ้ยิง่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ของผู ้ยิง่ ใหญ่ การสร ้างของพระองค์ยงิ่ ใหญ่
ั ทุกคนในงานของพวกเขา
พระองค์กาชบ
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ਨਦਤਯ ਉਠੀ ਜ ਕਯ ਸੁਰਤਾਨਾ ਘਾਹੁ ਕਯਾਇਦਾ ॥

nadar upthee jay karay sultaanaa ghaahu karaa-idaa.
If He withdraws His grace, then He can make even
the kings like a penniless grass cutters.
หากพระองค์ทรงถอนพระคุณของพระองค์

ิ้ เนือ
พระองค์ก็สามารถทาให ้แม ้แต่กษั ตริยเ์ ป็ นเหมือนเครือ
่ งตัดหญ ้าทีส
่ น
้ ประดาตัว
ਦਤਯ ਭੰ ਗਤਨ ਤਬਿ ਨ ਾਇਦਾ ॥੧੬॥

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

ไม่มใี ครให ้ทานแม ้ว่าพวกเขาจะไปขอทานจากประตูสป
ู่ ระตู
ਛੰ ਤ
CHHANT

ਤਜਨ ਅੰ ਤਤਯ ਹਤਯ ਹਤਯ ਰੀਤਤ ਹ ਤ ਜਨ ਸੁਘੜ ਤਸਆਣ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

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

ผู ้ทีม
่ ค
ี วามรักทีม
่ ต
ี อ
่ พระเจ ้าในหัวใจเป็ นคนทีฉ
่ ลาดทีส
่ ด
ุ
ਜ ਫਾਹਯਹੁ ਬੁਤਰ ਚੁਤਕ ਫਰਦ ਬੀ ਿਯ ਹਤਯ ਬਾਣ ॥

jay baahrahu bhul chuk bolday bhee kharay har bhaanay.
Even if by mistake they happen to utter some
inappropriate words, they still remain very dear to God.

แม ้ว่าพวกเขาจะพูดคาทีไ่ ม่เหมาะสมโดยไม่ได ้ตัง้ ใจ
แต่พวกเขาก็ยังคงรักพระเจ ้ามาก
ਹਤਯ ਸੰ ਤਾ ਨ ਹਯੁ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਹਤਯ ਭਾਣੁ ਤਨਭਾਣ ॥

har santaa no hor thaa-o naahee har maan nimaanay
God‘s devotees have no other place for their support,
they have this faith that God preserves the honor of the meek.

สาวกของพระเจ ้าไม่มท
ี อ
ี่ น
ื่ สาหรับทีพ
่ ักพิง
ื่ ว่าพระเจ ้าทรงรักษาเกียรติของผู ้ทีอ
พวกเขามีความเชอ
่ อ
่ นโยน
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ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਦੀਫਾਣੁ ਹ ਹਤਯ ਤਾਣੁ ਸਤਾਣ ॥੧॥

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

โอนานัก พระนามของพระเจ ้า คือการทีพ
่ ักพิงของผู ้ศรัทธา
พระเจ ้าทรงเป็ นพลกาลังของพวกเขา
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਜ ਭਹਾਕਾ ਘਯੁ ਭੁਹ ਘਯੁ ਭੁਤਹ ਤਤਯੀ ਦਇ ॥

jay mohaakaa ghar muhai ghar muhi pitree day-ay.
If a thief robs a house and donates the stolen goods believing
that those goods will be delivered to his dead ancestors.

ื่ ว่าสน
ิ ค ้าเหล่านัน
หากโจรขโมยบ ้านและบริจาคของทีข
่ โมยโดยเชอ
้ จะถูกสง่ ไปยังบ
รรพบุรษ
ุ ทีต
่ ายไปแล ้ว
ਅਗ ਵਸਤੁ ਤਸਞਾਣੀ ਤਤਯੀ ਚਯ ਕਯਇ ॥
agai vasat sinjaanee-ai pitree chor karay-i.
In the world hereafter, these stolen goods are recognized.
This way he is making his ancestors also thieves.

ิ ค ้าทีถ
ในโลกต่อจากนีส
้ น
่ ก
ู ขโมยเหล่านีไ
้ ด ้รับการยอมรับ
วิธน
ี เี้ ขากาลังทาให ้บรรพบุรษ
ุ ของเขาขโมย
ਵਢੀਅਤਹ ਹਥ ਦਰਾਰ ਕ ਭੁਸਪੀ ਹ ਕਯਇ ॥

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

มือของผู ้ไป - มา (พราหมณ์) ถูกตัดขาด
นีค
่ อ
ื ความยุตธิ รรมของผู ้พิพากษาทีช
่ อบธรรม
ਨਾਨਕ ਅਗ ਸ ਤਭਰ ਤਜ ਿਟ ਘਾਰ ਦਇ ॥੧॥

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

โอนานัก ในโลกต่อจากนีเ้ ราจะได ้รับเฉพาะสงิ่ ทีไ่ ด ้รับและแบ่งปั นกับผู ้ยากไร ้
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ਭਃ ੧ ॥
mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਤਜਉ ਜਯੂ ਤਸਯਨਾਵਣੀ ਆਵ ਵਾਯ ਵਾਯ ॥
ji-o joroo sirnaavanee aavai vaaro vaar.
When a woman goes through her periods month after month,
(people wrongly consider her impure),

เมือ
่ ผู ้หญิงคนหนึง่ ผ่านชว่ งเวลาของเธอไปเดือนแล ้วเดือนเล่า
(ผู ้คนมองว่าเธอไม่บริสท
ุ ธิอ
์ ย่างผิด ๆ )
ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਭੁਤਿ ਵਸ ਤਨਤ ਤਨਤ ਹਇ ਿੁਆਯੁ ॥
joothay joothaa mukh vasai nit nit ho-ay khu-aar.
the real impure are those who always speak false and falsehood remains
dominant in their mouth; they keep suffering in distress every day.

สงิ่ ทีไ่ ม่บริสท
ุ ธิค
์ อ
ื คนทีพ
่ ด
ู เท็จเสมอและความเท็จยังคงครอบงาอยูใ่ นปากของพวก
เขา พวกเขาเก็บความทุกข์อยูท
่ ก
ุ วัน
ਸੂਚ ਤਹ ਨ ਆਿੀਅਤਹ ਫਹਤਨ ਤਜ ਤੰ ਡਾ ਧਇ ॥

soochay ayhi na aakhee-ahi bahan je pindaa Dho-ay.
Those who think they have become pure by merely
washing their bodies are not called pure.

ผู ้ทีค
่ ด
ิ ว่าตนบริสท
ุ ธิโ์ ดยการล ้างร่างกายเท่านัน
้ ไม่เรียกว่าบริสท
ุ ธิ์
ਸੂਚ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਭਤਨ ਵਤਸਆ ਸਇ ॥੨॥

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

โอนานัก ผู ้ทีบ
่ ริสท
ุ ธิอ
์ ย่างแท ้จริงคือผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าทรงสถิตอยูภ
่ ายในจิตใจ
ਉੜੀ ॥
pa-orhee.

เปารี:17
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ਤੁਯ ਰਾਣ ਉਣ ਵਗ ਹਯ ਯੰ ਗੀ ਹਯਭ ਸਵਾਤਯਆ ॥

turay palaanay pa-un vayg har rangee haram savaari-aa.
(Those who are extremely rich and) have saddled horses, running as fast as
the wind, and have decorated their harems in many colors,

(ผู ้ร่ารวยมหาศาลและ) ควบม ้าไปอย่างรวดเร็ว
ดุจสายลมและตกแต่งฮาเร็มของพวกเขาหลากหลายส ี
ਕਠੇ ਭੰ ਡ ਭਾੜੀਆ ਰਾਇ ਫਠੇ ਕਤਯ ਾਸਾਤਯਆ ॥

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

ั อยูอ
ผู ้ทีอ
่ าศย
่ ย่างภาคภูมใิ จในคฤหาสน์และพระราชวังอันสูงสง่ ของตนแสดงถึงราย
ละเอียดของอัตตา
ਚੀਜ ਕਯਤਨ ਭਤਨ ਬਾਵਦ ਹਤਯ ਫੁਝਤਨ ਨਾਹੀ ਹਾਤਯਆ ॥

cheej karan man bhaavday har bujhan naahee haari-aa.
Those who indulge in merry making to their heart‘s content
but do not think of God, losing the objective of their life.

ผู ้ทีห
่ ลงระเริงไปกับความสนุกสนานในเนือ
้ หาของหัวใจ
ี เป้ าหมายในชวี ต
แต่ไม่คด
ิ ถึงพระเจ ้าจะสูญเสย
ิ
ਕਤਯ ਪੁਯਭਾਇਤਸ ਿਾਇਆ ਵਤਿ ਭਹਰਤਤ ਭਯਣੁ ਤਵਸਾਤਯਆ ॥

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

ผู ้ทีร่ ับประทานอาหารอร่อย ๆ ทีต
่ นเลือกโดยสงั่ ให ้คนยากจนทาอะไรไม่ถก
ู
พวกเขาลืมความตายเมือ
่ มองดูคฤหาสน์ทส
ี่ งู สง่ ของพวกเขา
ਜਯੁ ਆਈ ਜਫਤਨ ਹਾਤਯਆ ॥੧੭॥

jar aa-ee joban haari-aa. ||17||
(In spite of all those riches), when their old age comes, they lose
the vitality of youth (and ultimately die leaving all the riches behind)

(ทัง้ ๆทีม
่ ค
ี วามร่ารวยทัง้ หมดนัน
้ )
ี ความมีชวี ต
เมือ
่ ถึงวัยชราพวกเขาก็สญ
ู เสย
ิ ชวี าของวัยหนุ่มสาวไป
(และในทีส
่ ด
ุ ก็ตายโดยทิง้ ความร่ารวยทัง้ หมดไว ้ข ้างหลัง)
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ਛੰ ਤ
CHHANT
ਤਜਥ ਜਾਇ ਫਹ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਸ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥
jithai jaa-ay bahai mayraa satguroo so thaan suhaavaa raam raajay.
The place where my true Guru goes and sits, that
place becomes beautiful for his devotees.

ื่ ชอบขอ
สถานทีท
่ ค
ี่ รุ ท
ุ แ
ี่ ท ้จริงของฉั นไปและนั่งอยูส
่ ถานทีน
่ ัน
้ สวยงามสาหรับผู ้ทีช
่ น
งเขา
ਗੁਯਤਸਿੀ ਸ ਥਾਨੁ ਬਾਤਰਆ ਰ ਧੂਤਯ ਭੁਤਿ ਰਾਵਾ ॥

gusikheeN so thaan bhaali-aa lai Dhoor mukh laavaa.
The Guru's disciples seek out that place and it becomes so sacred to them,
that they apply the dust from that place to their foreheads.

ั ดิส
ิ ธิส
เหล่าสาวกของคุรอ
ุ อกไปหาสถานทีน
่ ัน
้ และกลายเป็ นสถานทีศ
่ ก
์ ท
์ าหรับพวกเ
ขามากจนใชฝุ่้ นจากทีน
่ ัน
้ ทาทีห
่ น ้าผากของพวกเขา
ਗੁਯਤਸਿਾ ਕੀ ਘਾਰ ਥਾਇ ਈ ਤਜਨ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਾ ॥
gursikhaa kee ghaal thaa-ay pa-ee jin har naam Dhi-aavaa.
The Guru‘s disciples who meditate on God‘s Name,
their hard work is approved in His Court.

สาวกของคุรท
ุ ใี่ คร่ครวญถึงพระนามของพระเจ ้า
การทางานหนักของพวกเขาได ้รับการอนุมัตใิ นศาลของพระองค์
ਤਜਨ੍ਹ ਨਾਨਕੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ੂਤਜਆ ਤਤਨ ਹਤਯ ੂਜ ਕਯਾਵਾ ॥੨॥

jinH naanak satgur pooji-aa tin har pooj karaavaa. ||2||
O‘ Nanak, they who worship the true Guru (respect him and follow
his teachings with love and devotion), God makes them respected by others.

โอนานัก พวกเขาทีบ
่ ช
ู าคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง
(เคารพเขาและปฏิบัตต
ิ ามคาสอนของเขาด ้วยความรักและความจงรักภักดี)
พระเจ ้าทาให ้พวกเขาได ้รับความเคารพจากผู ้อืน
่
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥
salok mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
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ਜ ਕਤਯ ਸੂਤਕੁ ਭੰ ਨੀ ਸਬ ਤ ਸੂਤਕੁ ਹਇ ॥

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

ื่ ในแนวคิดเรือ
ถ ้าใครเชอ
่ งความไม่บริสท
ุ ธิ์ (ตอนเกิดและตอนตาย)
ก็มส
ี งิ่ เจือปนอยูท
่ ก
ุ หนทุกแห่ง
ਗਹ ਅਤ ਰਕੜੀ ਅੰ ਦਤਯ ਕੀੜਾ ਹਇ ॥

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

แม ้ในมูลวัวและไม ้ก็ยังมีหนอน (ทีเ่ กิดและตาย)
ਜਤ ਦਾਣ ਅੰ ਨ ਕ ਜੀਆ ਫਾਝੁ ਨ ਕਇ ॥

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

อาหารทีม
่ ธ
ี ญ
ั พืชหลายชนิด ไม่มใี ครไม่มช
ี วี ต
ิ
ਤਹਰਾ ਾਣੀ ਜੀਉ ਹ ਤਜਤੁ ਹਤਯਆ ਸਬੁ ਕਇ ॥

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

ประการแรกมีชวี ต
ิ ในน้ าซงึ่ ทุกสงิ่ จะกลายเป็ นสเี ขียว (เต็มไปด ้วยชวี ต
ิ )
ਸੂਤਕੁ ਤਕਉ ਕਤਯ ਯਿੀ ਸੂਤਕੁ ਵ ਯਸਇ ॥

sootak ki-o kar rakhee-ai sootak pavai raso-ay.
How can we protect ourselves from this impurity, this
impurity is there even in our kitchen?

เราจะป้ องกันตัวเองจากสงิ่ เจือปนนีไ
้ ด ้อย่างไรสงิ่ เจือปนนีย
้ ังมีอยูใ่ นครัวของเรา?
ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੁ ਵ ਨ ਉਤਯ ਤਗਆਨੁ ਉਤਾਯ ਧਇ ॥੧॥

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

ื่ ผิด ๆ เหล่านี้
โอนานัก ความไม่บริสท
ุ ธิน
์ ไ
ี้ ม่สามารถขจัดออกได ้ด ้วยความเชอ
มันถูกชะล ้างออกไปโดยภูมป
ิ ั ญญาทางวิญญาณเท่านัน
้
ਭਃ ੧ ॥
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mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਭਨ ਕਾ ਸੂਤਕੁ ਰ ਬੁ ਹ ਤਜਹਵਾ ਸੂਤਕੁ ਕੂੜੁ ॥

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

ในความเป็ นจริงความไม่บริสท
ุ ธิข
์ องจิตใจ
คือความโลภและความไม่บริสท
ุ ธิข
์ องลิน
้ คือความเท็จ
ਅਿੀ ਸੂਤਕੁ ਵਿਣਾ ਯ ਤਤਰਅ ਯ ਧਨ ਯੂੁ ॥

akhee sootak vaykh-naa par tari-a par Dhan roop.
The impurity of the eyes is to look upon the beauty of
someone else‘s woman and wealth with evil intent.

ความไม่บริสท
ุ ธิข
์ องดวงตา
คือการมองดูความงามของผู ้หญิงของคนอืน
่ และความมั่งคัง่ ด ้วยเจตนาชวั่ ร ้าย
ਕੰ ਨੀ ਸੂਤਕੁ ਕੰ ਤਨ  ਰਾਇਤਫਾਯੀ ਿਾਤਹ ॥
kannee sootak kann pai laa-itbaaree khaahi.
The impurity of the ears is to listen to the slander of others.

ความไม่บริสท
ุ ธิข
์ องหู คือการรับฟั งคาพูดใสร่ ้ายของผู ้อืน
่
ਨਾਨਕ ਹੰ ਸਾ ਆਦਭੀ ਫਧ ਜਭ ੁਤਯ ਜਾਤਹ ॥੨॥

naanak hansaa aadmee baDhay jam pur jaahi. ||2||
O, Nanak, even the outwardly beautiful-looking, swan-like people (who do not stay
away from these impurities) are bound and taken to hell.

โอนานัก แม ้กระทัง่ คนทีด
่ ส
ู วยงามภายนอกเหมือนหงส ์
(ทีไ่ ม่อยูห
่ า่ งจากสงิ่ สกปรกเหล่านี)้ ก็ถก
ู ผูกมัดและถูกพาลงนรก
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
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ਸਬ ਸੂਤਕੁ ਬਯਭੁ ਹ ਦੂਜ ਰਗ ਜਾਇ ॥

sabho sootak bharam hai doojai lagai jaa-ay.
All impurity is false belief, comes from doubt and attachment to
duality (worldly riches and power).

ื่ ทีผ
ั และความผูกพันกับคว
ความไม่บริสท
ุ ธิท
์ งั ้ หมดเป็ นความเชอ
่ ด
ิ มาจากความสงสย
ามเป็ นคู่ (ความร่ารวยและอานาจทางโลก)
ਜੰ ਭਣੁ ਭਯਣਾ ਹੁਕਭੁ ਹ ਬਾਣ ਆਵ ਜਾਇ ॥

jaman marnaa hukam hai bhaanai aavai jaa-ay.
Birth and death are not impurities, these are by His command;
through God‘s Will we come into this world and depart from here.

่ งิ่ สกปรกสงิ่ เหล่านีเ้ ป็ นไปตามบัญชาของพระองค์
การเกิดและการตายไม่ใชส
โดยพระเจ ้าจะให ้เราเข ้ามาในโลกนีแ
้ ละออกไปจากทีน
่ ี่
ਿਾਣਾ ੀਣਾ ਤਵਤੁ ਹ ਤਦਤਨੁ ਤਯਜਕੁ ਸੰ ਫਾਤਹ ॥

khaanaa peenaa pavitar hai diton rijak sambaahi.
Eating and drinking also are pure, these are not impurities
because God Himself gives sustenance to all.

่ งิ่ สกปรกเพราะพระเจ ้าประทานปั จ
การกินและการดืม
่ ก็บริสท
ุ ธิด
์ ้วยสงิ่ เหล่านีไ
้ ม่ใชส
ี แก่ทก
จัยยังชพ
ุ คน
ਨਾਨਕ ਤਜਨ੍ਹੀ ਗੁਯਭੁਤਿ ਫੁਤਝਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਸੂਤਕੁ ਨਾਤਹ ॥੩॥

naanak jinHee gurmukh bujhi-aa tinHaa sootak naahi. ||3||
O‘ Nanak, those who, through the Guru‘s teachings, have understood
about these false beliefs, for them there is no impurity.

ื่ ผิด ๆ
โอนานัก ผู ้ทีเ่ ข ้าใจเกีย
่ วกับความเชอ
เหล่านีโ้ ดยผ่านคาสอนของคุรเุ พราะพวกเขาไม่มส
ี งิ่ เจือปน
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree:18

เปารี:18
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ਸਤਤਗੁਯੁ ਵਡਾ ਕਤਯ ਸਾਰਾਹੀ ਤਜਸੁ ਤਵਤਚ ਵਡੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ॥

satgur vadaa kar salaahee-ai jis vich vadee-aa vadi-aa-ee-aa.
We should praise the True Guru considering him as the greatest;
within whom are the greatest virtues.

เราควรยกย่องปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริงทีพ
่ จ
ิ ารณาว่าเขาเป็ นผู ้ยิง่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ
ซงึ่ เป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ธรรมทีย
่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ
ਸਤਹ ਭਰ ਤਾ ਨਦਯੀ ਆਈਆ ॥

seh maylay taa nadree aa-ee-aa.
We see these virtues in the Guru when God unites us with him.

เราเห็นคุณธรรมเหล่านีใ้ นคุรเุ มือ
่ พระเจ ้ารวมเรากับเขา
ਜਾ ਤਤਸੁ ਬਾਣਾ ਤਾ ਭਤਨ ਵਸਾਈਆ ॥

jaa tis bhaanaa taa man vasaa-ee-aa.
When it pleases Him, these virtues come to dwell in our minds.

เมือ
่ ทาให ้พระองค์พอพระทัยคุณธรรมเหล่านีก
้ ็จะสถิตอยูใ่ นจิตใจของเรา
ਕਤਯ ਹੁਕਭੁ ਭਸਤਤਕ ਹਥੁ ਧਤਯ ਤਵਚਹੁ ਭਾਤਯ ਕਢੀਆ ਫੁਤਯਆਈਆ ॥

kar hukam mastak hath Dhar vichahu maar kadhee-aa buri-aa-ee-aa.
By His Will, the Guru becomes merciful and removes all vices from our mind.

โดยพระประสงค์ของพระองค์
คุรจ
ุ ะมีความเมตตาและขจัดความชวั่ ร ้ายทัง้ หมดออกจากจิตใจของเรา
ਸਤਹ ਤੁਠੈ ਨਉ ਤਨਤਧ ਾਈਆ ॥੧੮॥

seh tuthai na-o niDh paa-ee-aa. ||18||
When God is thoroughly pleased, one becomes spiritually
rich as if all the nine treasures of the world are obtained.

เมือ
่ พระเจ ้าพอพระทัยอย่างเต็มทีค
่ นๆ
หนึง่ จะร่ารวยทางวิญญาณราวกับว่าได ้สมบัตท
ิ งั ้ เก ้าของโลกมา
ਗੁਯਤਸਿਾ ਭਤਨ ਹਤਯ ਰੀਤਤ ਹ ਹਤਯ ਨਾਭ ਹਤਯ ਤਯੀ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

gursikhaa man har pareet hai har naam har tayree raam raajay
O‘ God, the Guru‘s disciples enshrine Your love in their
mind, they cherish love for Your Name.

โอพระเจ ้ าสาวกของคุรป
ุ ระดิษฐานความรักของคุณไว ้ในใจ
พวกเขารักพระนามของพระองค์
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ਕਤਯ ਸਵਤਹ ੂਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਬੁਿ ਜਾਇ ਰਤਹ ਭਯੀ ॥

kar sayveh pooraa satguroo bhukh jaa-ay leh mayree.
Knowing their Guru is perfect, they keep serving and following his
teachings and their desire for worldly wealth and self-conceit is eliminated.

้
การรู ้ว่าคุรข
ุ องพวกเขาสมบูรณ์แบบพวกเขายังคงรับใชและปฏิ
บต
ั ต
ิ ามคาสอนของเ
ขาและความปรารถนาในความมั่งคั่งทางโลกและความคิดในตนเองจะถูกกาจัด
ਗੁਯਤਸਿਾ ਕੀ ਬੁਿ ਸਬ ਗਈ ਤਤਨ ਤਛ ਹਯ ਿਾਇ ਘਨੇਯੀ ॥

gursikhaa kee bhukh sabh ga-ee tin pichhai hor khaa-ay ghanayree.
The quest of the Guru‘s disciples for Maya is totally eliminated; indeed,
many others join them in meditation on God‘s Name.

ิ้ เชงิ แน่นอนคนอืน
การแสวงหาสาวกของคุรเุ พือ
่ กาจัดมายาให ้สน
่ ๆ
อีกมากมายเข ้าร่วมในการทาสมาธิเกีย
่ วกับพระนามของพระเจ ้า
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਤਯ ੁੰ ਨੁ ਫੀਤਜਆ ਤਪਤਯ ਤਤਟ ਨ ਆਵ ਹਤਯ ੁੰ ਨ ਕਯੀ ॥੩॥

jan naanak har punn beeji-aa fir tot na aavai har punn kayree. ||3||
O‘ Nanak, those who have sown the seed of God‘s Name in their heart, they
never feel a shortage of such virtuous deeds.

โอนานัก
ึ ขาดแคลนการ
ผู ้ทีห
่ ว่านเมล็ดพันธุแ
์ ห่งพระนามของพระเจ ้าในใจพวกเขาไม่เคยรู ้สก
่ นี้
กระทาทีด
่ งี ามเชน
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧

salok mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਤਹਰਾ ਸੁਚਾ ਆਤ ਹਇ ਸੁਚ ਫਠਾ ਆਇ ॥

pahilaa suchaa aap ho-ay suchai baithaa aa-ay.
First of all, (after thoroughly bathing and washing his body) and thus becoming
―pure‖, (a Brahmin) comes and sits down in the ―purified‖ (kitchen of his host).

ก่อนอืน
่ (หลังจากอาบน้ าและชาระร่างกายให ้สะอาดแล ้ว) จึงกลายเป็ น
"คนบริสท
ุ ธิ"์ (พราหมณ์) ก็มานั่งใน "ห ้องครัวทีบ
่ ริสท
ุ ธิ"์ (ห ้องครัวของเจ ้าภาพ)

123

ਸੁਚ ਅਗ ਯਤਿਨੁ ਕਇ ਨ ਤਬਤਟ ਜਾਇ ॥

suchay agai rakhi-on ko-ay na bhiti-o jaa-ay.
The ―pure meal‖, which no one else has touched before, is placed before him.

ั ผัสมาก่อนวางอยูต
―อาหารบริสท
ุ ธิ‖์ ทีไ่ ม่มใี ครเคยสม
่ รงหน ้าเขา
ਸੁਚਾ ਹਇ ਕ ਜਤਵਆ ਰਗਾ ੜਤਣ ਸਰ ਕੁ ॥

suchaa ho-ay kai jayvi-aa lagaa parhan salok.
Being ―purified‖, he eats this food, and begins to read some sacred mantras.

ั ดิส
ิ ธิบ
เมือ
่ "บริสท
ุ ธิ"์ แล ้ว เขากินอาหารนีแ
้ ละเริม
่ อ่านมนต์ศก
์ ท
์ างอย่าง
ਕੁਹਥੀ ਜਾਈ ਸਤਟਆ ਤਕਸੁ ਹੁ ਰਗਾ ਦਿੁ ॥

kuhthee jaa-ee sati-aa kis ayhu lagaa dokh.
This ―pure‖ food is thrown into a filthy place (stomach), so who
would bear the blame for polluting such a pure meal?

อาหารที่ "บริสท
ุ ธิ"์ นีถ
้ ก
ู โยนลงในสถานทีท
่ ส
ี่ กปรก (กระเพาะอาหาร)
่ นีเ้ สย
ี หายไป?
ดังนัน
้ ใครจะรับโทษว่าเป็ นอาหารทีบ
่ ริสท
ุ ธิเ์ ชน
ਅੰ ਨੁ ਦਵਤਾ ਾਣੀ ਦਵਤਾ ਫਸੰਤਯੁ ਦਵਤਾ ਰੂਣੁ ੰ ਜਵਾ ਾਇਆ ਤਘਯਤੁ ॥ ਤਾ ਹਆ ਾਕੁ ਤਵਤੁ
॥
ann dayvtaa paanee dayvtaa baisantar dayvtaa loon panjvaa
paa-i-aa ghirat. taa ho-aa paak pavit.
(According to Brahmin‘s own belief), the grain is sacred, the water is sacred; the
fire and salt are sacred; when the fifth sacred thing, ghee (clarified butter) is
added, then the ―pure and sanctified‖ food is considered ready to eat.

ื่ ของพราหมณ์เอง) เมล็ดข ้าวมีความศก
ั ดิส
ิ ธิ์ น้ าก็ศก
ั ดิส
ิ ธิ์
(ตามความเชอ
์ ท
์ ท
ั ดิส
ิ ธิ์ เมือ
ั ดิส
ิ ธิป
ไฟและเกลือเป็ นของศก
์ ท
่ สงิ่ ศก
์ ท
์ ระการทีห
่ ้าเติมเนยใส (เนยใส)
แล ้วอาหารที―่ บริสท
ุ ธิแ
์ ละบริสท
ุ ธิ‖์ ก็ถอ
ื ว่าพร ้อมรับประทาน
ਾੀ ਤਸਉ ਤਨੁ ਗਤਡਆ ਥੁਕਾ ਈਆ ਤਤਤੁ ॥

paapee si-o tan gadi-aa thukaa pa-ee-aa tit.
when this ―pure‖ food comes in contact with the sinful human body, the pure food
becomes so impure (human waste) that it stinks and is spat upon.

เมือ
่ อาหารที―่ บริสท
ุ ธิ‖์
ั ผัสกับร่างกายมนุษย์ทเี่ ป็ นบาปอาหารบริสท
ี
สม
ุ ธิจ์ ะกลายเป็ นของเสย
ี ของมนุษย์) ทีไ่ ม่บริสท
(ของเสย
ุ ธิจ์ นสง่ กลิน
่ เหม็นและถ่มน้ าลาย
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ਤਜਤੁ ਭੁਤਿ ਨਾਭੁ ਨ ਊਚਯਤਹ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਯਸ ਿਾਤਹ ॥

jit mukh naam na oochrahi bin naavai ras khaahi
Similarly, the mouth with which people do not remember God
and eat relishing food without remembering God,

ในทานองเดียวกันปากทีผ
่ ู ้คนไม่จดจาพระเจ ้าและกินอาหารอย่างเพลิดเพลินโดยไ
ม่ระลึกถึงพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਤਤਤੁ ਭੁਤਿ ਥੁਕਾ ਾਤਹ ॥੧॥

naanak ayvai jaanee-ai tit mukh thukaa paahi. ||
O‘ Nanak, know this that such a mouth (person) is spat
upon (disgraced in God‘s presence).

่ นีก
โอนานัก จงรู ้ดีวา่ ปาก (คน) เชน
้ าลังทะเลาะกัน
ี ศก
ั ดิศ
(เสย
์ รีในทีป
่ ระทับของพระเจ ้า)
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਬੰ ਤਡ ਜੰ ਭੀ ਬੰ ਤਡ ਤਨੰਭੀ ਬੰ ਤਡ ਭੰ ਗਣੁ ਵੀਆਹੁ ॥

bhand jammee-ai bhand nimmee-ai bhand mangan vee-aahu.
A man is conceived within a woman and is born from a woman;
to a woman he is engaged and married.

ผู ้ชายก่อเกิดมาภายในผู ้หญิงและเกิดจากผู ้หญิง กับผู ้หญิงเขาหมัน
้ และแต่งงาน
ਬੰ ਡਹੁ ਹਵ ਦਸਤੀ ਬੰ ਡਹੁ ਚਰ ਯਾਹੁ ॥

bhandahu hovai dostee bhandahu chalai raahu.
Through the woman, worldly relationships are formed and it
is through women, one‘s dynasty goes forward.

ั พันธ์ทางโลกก่อตัวขึน
์ ็เติบโต
โดยผู ้หญิงนี้ ความสม
้ และผ่านผู ้หญิง ราชวงศก
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ਬੰ ਡੁ ਭੁਆ ਬੰ ਡੁ ਬਾਰੀ ਬੰ ਤਡ ਹਵ ਫੰ ਧਾਨੁ ॥

bhand mu-aa bhand bhaalee-ai bhand hovai banDhaan.
When his woman dies, he seeks another woman; it is through
the woman that we are bonded with the world.

เมือ
่ ผู ้หญิงของเขาตาย เขาก็ไปหาผู ้หญิงคนอืน
่ ผ่านผู ้หญิงทีเ่ ราผูกพันกับโลก
ਸ ਤਕਉ ਭੰ ਦਾ ਆਿੀ ਤਜਤੁ ਜੰ ਭਤਹ ਯਾਜਾਨ ॥

so ki-o mandaa aakhee-ai jit jameh raajaan.
How can we call that (woman) evil, who has given birth to all the kings,
(queens, saints, and other great persons).

เราจะเรียกสงิ่ นัน
้ ว่า (หญิง) ชวั่ ร ้ายผู ้ให ้กาเนิดกษั ตริยท
์ งั ้ หมด
ิ น
(ราชน
ี ักบุญและบุคคลสาคัญอืน
่ ๆ ) ได ้อย่างไร
ਬੰ ਡਹੁ ਹੀ ਬੰ ਡੁ ਊਜ ਬੰ ਡ ਫਾਝੁ ਨ ਕਇ ॥

bhandahu hee bhand oopjai bhandai baajh na ko-ay.
(In fact) it is from the woman that another woman is born
and nobody is born without a woman

(ในความเป็ นจริง) สงิ่ นีม
้ าจากผู ้หญิง
ทีผ
่ ู ้หญิงอีกคนเกิดมาและไม่มใี ครเกิดมาโดยไม่มผ
ี ู ้หญิง
ਨਾਨਕ ਬੰ ਡ ਫਾਹਯਾ ਕ ਸਚਾ ਸਇ ॥

naanak bhandai baahraa ayko sachaa so-ay.
O Nanak, it is only the eternal God who has been there
without (going through the womb of a) woman.

โอนานัก เป็ นเพียงพระเจ ้านิรันดร์ทอ
ี่ ยูท
่ น
ี่ ั่นโดยไม่ม ี (ผ่านครรภ์ของ)ผู ้หญิง
ਤਜਤੁ ਭੁਤਿ ਸਦਾ ਸਾਰਾਹੀ ਬਾਗਾ ਯਤੀ ਚਾਤਯ ॥

jit mukh sadaa salaahee-ai bhaagaa ratee chaar.
Therefore, that mouth (person) is fortunate with which are sung God‘s praises,

ดังนัน
้ ปากนัน
้ (คน) จึงโชคดีทไี่ ด ้รับการสรรเสริญจากพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਿ ਊਜਰ ਤਤਤੁ ਸਚ ਦਯਫਾਤਯ ॥੨॥

naanak tay mukh oojlay tit sachai darbaar. ||2||
O‘ Nanak, their faces will shine in the Court of the eternal God
(they will be received with honor in God‘s presence)

โอนานัก ใบหน ้าของพวกเขาจะเปล่งประกายในศาลของพระเจ ้านิรันดร์
(พวกเขาจะได ้รับเกียรติในทีป
่ ระทับของพระเจ ้า)
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ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree:19

เปารี: 19

ਸਬੁ ਕ ਆਿ ਆਣਾ ਤਜਸੁ ਨਾਹੀ ਸ ਚੁਤਣ ਕਢੀ ॥

sabh ko aakhai aapnaa jis naahee so chun kadhee-ai.
Everyone has emotional attachments in this world, single out
(and show me)the one who does not have any attachments.

ทุกคนมีความผูกพันทางอารมณ์ในโลกนี้ แยก (และแสดงให ้ฉั นเห็น)
คนทีไ่ ม่มส
ี งิ่ ทีต
่ ด
ิ ใจในเรือ
่ งทางโลกมาให ้ฉั นได ้เห็นส ิ
ਕੀਤਾ ਆ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਰ ਿਾ ਸੰ ਢੀ ॥

keetaa aapo aapnaa aapay hee laykhaa sandhee-ai.
(In the end), everyone bears the consequences of his/her deeds.

(ในทีส
่ ด
ุ ) ทุกคนย่อมได ้รับผลของการกระทาของตน
ਜਾ ਯਹਣਾ ਨਾਹੀ ਤੁ ਜਤਗ ਤਾ ਕਾਇਤੁ ਗਾਯਤਫ ਹੰ ਢੀ ॥

jaa rahnaa naahee ait jag taa kaa-it gaarab handhee-ai.
when (we know that) we are not going to remain in this world forever,
why should we ruin ourselves in arrogance?

เมือ
่ (เรารู ้ว่า) เราจะไม่อยูใ่ นโลกนีต
้ ลอดไป
ทาไมเราต ้องทาลายตัวเองด ้วยความเย่อหยิง่ ?

ਭੰ ਦਾ ਤਕਸ ਨ ਆਿੀ ਤੜ ਅਿਯੁ ਹ ਫੁਝੀ ॥ ਭੂਯਿ ਨਾਤਰ ਨ ਰੁਝੀ ॥੧੯॥

mandaa kisai na aakhee-ai parh akhar ayho bujhee-ai, moorkhai naal na lujhee-ai.
||19||
After reading these words (above teachings), we must learn (this lesson) that we
should not call anyone bad, and should not argue with a fool.

หลังจากอ่านคาเหล่านี้ (คาสอนข ้างต ้น) เราต ้องเรียนรู ้ (บทเรียนนี)้
ว่าเราไม่ควรเรียกใครว่าเป็ นคนเลวและไม่ควรโต ้เถียงกับคนโง่
ਛੰ ਤ
CHHANT
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ਗੁਯਤਸਿਾ ਭਤਨ ਵਾਧਾਈਆ ਤਜਨ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਡਠਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

gursikhaa man vaaDhaa-ee-aa jin mayraa satguroo dithaa raam raajay.
O‘ God, the Guru‘s devotees who have seen and followed the
teachings of my true Guru, feel spiritually uplifted.

โอพระเจ ้าผู ้ศรัทธาของปราชญ์ทไี่ ด ้เห็นและปฏิบัตต
ิ ามคาสอนของคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงของ
ึ มีความสุขทางวิญญาณ
ฉั นรู ้สก
ਕਈ ਕਤਯ ਗਰ ਸੁਣਾਵ ਹਤਯ ਨਾਭ ਕੀ ਸ ਰਗ ਗੁਯਤਸਿਾ ਭਤਨ ਤਭਠਾ ॥

ko-ee kar gal sunaavai har naam kee so lagai gursikhaa man mithaa.
Anyone who talks about the praises of God‘s Name appears
very adorable to the mind of the Guru‘s devotees.

ใครก็ตามทีพ
่ ด
ู ถึงคาสรรเสริญของ พระนามของพระเจ ้า
ดูเหมือนจะเป็ นทีน
่ ่ารักในใจของสาวกคุรุ

ਹਤਯ ਦਯਗਹ ਗੁਯਤਸਿ ਨਾਈਅਤਹ ਤਜਨ੍ਹਾ ਭਯਾ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤੁਠਾ ॥

har dargeh gursikh painaa-ee-ah jinHaa mayraa satgur tuthaa.
The devotees on whom my true Guru becomes gracious are honored in God‘s
presence.

ผู ้ทีเ่ คารพนับถือคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงของฉั นจะได ้รับเกียรติในทีป
่ ระทับของพระเจ ้า
ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਤਯ ਹਤਯ ਹਇਆ ਹਤਯ ਹਤਯ ਭਤਨ ਵੁਠਾ ॥੪॥੧੨॥੧੯॥

jan naanak har har ho-i-aa har har man vuthaa. ||4||12||19||
Nanak says, the devotee in whose mind God has come to reside,
becomes the embodiment of God Himself.

นานัก
กล่าวว่าผู ้ศรัทธาในความคิดของพระเจ ้าทีม
่ าสถิตอยูก
่ ลายเป็ นศูนย์รวมของพระเจ ้า
เอง
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
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ਨਾਨਕ ਤਪਕ ਫਤਰ ਤਨੁ ਭਨੁ ਤਪਕਾ ਹਇ ॥

naanak fikai boli-ai tan man fikaa ho-ay.
O‘ Nanak, when a person keeps uttering rude words, his
mind and body both become rude.

โอนานัก เมือ
่ คนพูดคาหยาบ ทัง้ จิตใจและร่างกายของเขาก็หยาบคายไปด ้วย
ਤਪਕ ਤਪਕਾ ਸਦੀ ਤਪਕ ਤਪਕੀ ਸਇ ॥

fiko fikaa sadee-ai fikay fikee so
The person who talks rudely is called a rude person
and his reputation becomes that of rudeness.

ื่ เสย
ี งของเขากลายเป็ นความหยา
คนทีพ
่ ด
ู จาหยาบคายเรียกว่าคนหยาบคายและชอ
บคาย
ਤਪਕਾ ਦਯਗਹ ਸਟੀ ਭੁਤਹ ਥੁਕਾ ਤਪਕ ਾਇ ॥

fikaa dargeh satee-ai muhi thukaa fikay paa
The rude person is thrown out of God‘s court,
(and is so disgraced as if) he is being spat on his face.

คนหยาบคายถูกไล่ออกจากศาลของพระเจ ้า (และอับอายขายหน ้าราวกับว่า)
ถูกตบหน ้า
ਤਪਕਾ ਭੂਯਿੁ ਆਿੀ ਾਣਾ ਰਹ ਸਜਾਇ ॥੧॥

fikaa moorakh aakhee-ai paanaa lahai sajaa-ay. ||1||
The rude person is called a fool and he is humiliated everywhere.

คนหยาบคายเรียกว่าคนโง่และเขาก็อบ
ั อายทุกหนทุกแห่ง
ਭਃ ੧ ॥

mehlaa 1.
Salok, First Guru:

ซาล๊อค คุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਅੰ ਦਯਹੁ ਝੂਠੇ ਜ ਫਾਹਤਯ ਦੁਨੀਆ ਅੰ ਦਤਯ ਪਰੁ ॥

andrahu jhoothay paij baahar dunee-aa andar fail.
In this world, there are many people who are false (hypocrites) from inside, but
from outside they have managed to established their honor (as holy persons).

ื่ ใจคด) จากข ้างใน
ในโลกนีม
้ ค
ี นมากมายทีพ
่ ด
ู เท็จ (คนหน ้าซอ
แต่จากภายนอกพวกเขาสามารถสร ้างเกียรติประวัตข
ิ องตนได ้
ั ดิส
ิ ธิ)์
(ในฐานะบุคคลศก
์ ท
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ਅਠਸਤਠ ਤੀਯਥ ਜ ਨਾਵਤਹ ਉਤਯ ਨਾਹੀ ਭਰੁ ॥
athsath tirath jay naaveh utrai naahee mail.
Even if such false people go and bathe at (so called) all the sixty-eight
holy places, still the filth of vices from their mind will not be removed.

่ นัน
แม ้ว่าคนจอมปลอมเชน
้ จะไปอาบน้ าที่ (ทีเ่ รียกกันว่า)
ั ดิส
ิ ธิท
ิ แปดแห่งก็ยังไม่ขจัดความเลวร ้ายออกไปจากจิตใจของ
สถานทีศ
่ ก
์ ท
์ งั ้ หกสบ
พวกเขา
ਤਜਨ੍ਹ ਟੁ ਅੰ ਦਤਯ ਫਾਹਤਯ ਗੁਦੜੁ ਤ ਬਰ ਸੰ ਸਾਤਯ ॥

jinH pat andar baahar gudarh tay bhalay sansaar.
(On the other hand) those whose heart is soft like silk (are compassionate and
kind) but may appear rough (rude) from the outside, are the virtuous people in this
world.

(ในทางกลับกัน) ผู ้ทีม
่ จ
ี ต
ิ ใจอ่อนนุ่มดุจใยไหม (มีความน่ารักและใจดี)
แต่อาจดูหยาบ (หยาบคาย) จากภายนอกคือคนทีม
่ ค
ี ณ
ุ ธรรมในโลกนี้
ਤਤਨ੍ਹ ਨੇਹੁ ਰਗਾ ਯਫ ਸਤੀ ਦਿਨ੍ਹ ਵੀਚਾਤਯ ॥

tinH nayhu lagaa rab saytee daykhnHay veechaar.
They embrace love for God, and contemplate beholding Him.

พวกเขาโอบกอดความรักต่อพระเจ ้าและใคร่ครวญดูพระองค์
ਯੰ ਤਗ ਹਸਤਹ ਯੰ ਤਗ ਯਵਤਹ ਚੁ ਬੀ ਕਤਯ ਜਾਤਹ ॥

rang haseh rang roveh chup bhee kar jaahi.
In God's Love, they sometimes laugh, and in God's Love,
they sometimes cry, and keep silent sometimes.

ในความรักของพระเจ ้า บางครัง้ พวกเขาหัวเราะ
และในความรักของพระเจ ้าบางครัง้ พวกเขาร ้องไห ้และเงียบในบางครัง้
ਯਵਾਹ ਨਾਹੀ ਤਕਸ ਕਯੀ ਫਾਝੁ ਸਚ ਨਾਹ ॥

parvaah naahee kisai kayree baajh sachay naah.
They do not depend on anyone else, except their True Master, God

พวกเขาไม่ได ้ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผู ้อืน
่ ใด ยกเว ้นเจ ้านายแท ้จริงของพวกเขา
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ਦਤਯ ਵਾਟ ਉਤਯ ਿਯਚੁ ਭੰ ਗਾ ਜਫ ਦਇ ਤ ਿਾਤਹ ॥

dar vaat upar kharach mangaa jabai day-ay ta khaahi.
They ask for Naam as food for their soul, and when He gives, they partake of it.

พวกเขาขอนาอัมเป็ นอาหารสาหรับวิญญาณของพวกเขา
และเมือ
่ พระองค์ประทานพวกเขาก็รับสว่ นนัน
้
ਦੀਫਾਨੁ ਕ ਕਰਭ ਕਾ ਹਭਾ ਤੁਭ੍ਹਾ ਭਰੁ ॥

deebaan ayko kalam aykaa hamaa tumHaa mayl.
(They firmly believe that) God Himself is the judge and He Himself is the writer of
our deeds and all people, with good or bad deeds, ultimately meet there in His
court.

ื่ มั่นอย่างนัน
(พวกเขาเชอ
้ )
พระเจ ้าเองเป็ นผู ้พิพากษาและพระองค์เองเป็ นผู ้เขียนการกระทาของเราและทุกคน
ไม่วา่ จะเป็ นการกระทาทีด
่ ห
ี รือไม่ด ี ในท ้ายทีส
่ ด
ุ ก็พบกันทีน
่ ั่นในศาลของพระองค์
ਦਤਯ ਰ ਰ ਿਾ ੀਤੜ ਛੁਟ ਨਾਨਕਾ ਤਜਉ ਤਰੁ ॥੨॥

dar la-ay laykhaa peerh chhutai naankaa ji-o tayl. ||2||
O‘ Nanak, in God‘s court, the account of everyone is examined and the guilty are
crushed, like oil seeds in the press (severely punished) ||2|

โออานัก
ี องทุกคนได ้รับการตรวจสอบและผู ้กระทาผิดจะถูกบดขยีเ้
ในศาลของพระเจ ้าบัญชข
ื่ (ลงโทษอย่างรุนแรง) || 2 ||
หมือนเมล็ดน้ ามันในสอ
ਉੜੀ ॥
pa-orhee.
Pauree:20

เปารี: 20

ਆ ਹੀ ਕਯਣਾ ਕੀ ਕਰ ਆ ਹੀ ਤ ਧਾਯੀ ॥

aapay hee karnaa kee-o kal aapay hee tai Dhaaree-ai.
O‘ God, You Yourself have created the creation, and You
Yourself have infused Your power into it.

โอพระเจ ้าพระองค์เองได ้สร ้างสงิ่ สร ้างขึน
้ มาและคุณเองก็ได ้เติมพลังของคุณเข ้าไ
ปในสงิ่ นัน
้
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ਦਿਤਹ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਧਤਯ ਕਚੀ ਕੀ ਸਾਯੀ ॥

daykheh keetaa aapnaa Dhar kachee pakee saaree-ai.
You behold Your creation like a board game and decide which pieces (mortals) are
true (who have achieved their purpose of human life) and which are false.

ิ ใจว่าชน
ิ้ สว่ นใด (มนุษย์)
คุณมองเห็นสงิ่ ทีค
่ ณ
ุ สร ้างขึน
้ เหมือนเกมกระดานและตัดสน
ทีแ
่ ท ้จริง (ทีบ
่ รรลุจด
ุ มุง่ หมายของชวี ต
ิ มนุษย์) และอันไหนเท็จ
ਜ ਆਇਆ ਸ ਚਰਸੀ ਸਬੁ ਕਈ ਆਈ ਵਾਯੀ ॥

jo aa-i-aa so chalsee sabh ko-ee aa-ee vaaree-ai.
Whoever has come into this world shall depart; all shall have their turn for
departure.

ใครก็ตามทีเ่ ข ้ามาในโลกนีจ
้ ะต ้องจากไป
ทุกคนจะต ้องถึงคราวทีพ
่ วกเขาต ้องจากไป

ਤਜਸ ਕ ਜੀਅ ਯਾਣ ਹਤਹ ਤਕਉ ਸਾਤਹਫੁ ਭਨਹੁ ਤਵਸਾਯੀ ॥

jis kay jee-a paraan heh ki-o saahib manhu visaaree-ai
He who owns our soul, and our very breath of life - why
should we forget that Master-God from our mind?

ผู ้ทีเ่ ป็ นเจ ้าของจิตวิญญาณของเราและลมหายใจแห่งชวี ต
ิ ของเรา เหตุใดเราจึงควรลืมอาจารย์ – พระเจ ้า นัน
้ ไปจากจิตใจของเรา?
ਆਣ ਹਥੀ ਆਣਾ ਆ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਯੀ ॥੨੦॥

aapan hathee aapnaa aapay hee kaaj savaaree-ai. ||20||
We should accomplish our task (of uniting with God) ourselves,
by meditating on his Name.

เราควรทางานให ้สาเร็จ (ในการเป็ นน้ าหนึง่ ใจเดียวกันกับพระเจ ้า)
ด ้วยตัวของเราเองโดยใคร่ครวญพระนามของพระองค์
ਛੰ ਤ
CHHANT
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ਤਜਨ੍ਹਾ ਬਤਟਆ ਭਯਾ ੂਯਾ ਸਤਤਗੁਯੂ ਤਤਨ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਦਰੜਾਵ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

jinHaa bhayti-aa mayraa pooraa satguroo tin har naam darirh-aavai raam raajay.
Those who have come to the sanctuary of my perfect Guru, th
Guru motivates them to meditate passionately on God‘s Name.

ั ดิส
ิ ธิข
บรรดาผู ้ทีเ่ ข ้ามาในสถานทีศ
่ ก
์ ท
์ องคุรท
ุ ส
ี่ มบูรณ์แบบของฉั นท่านคุรก
ุ ระตุ ้นให ้
พวกเขาใคร่ครวญในพระนามพระเจ ้า
ਤਤਸ ਕੀ ਤਤਰਸਨਾ ਬੁਿ ਸਬ ਉਤਯ ਜ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵ ॥

tis kee tarisnaa bhukh sabh utrai jo har naam Dhi-aavai.
Those who meditate on God's Name, all their desires
and hunger (for worldly things) disappear.

ผู ้ทีร่ าพึงถึงพระนามของพระเจ ้า ความปรารถนาและความหิวโหย (เพือ
่ สงิ่ ทางโลก)
จะหายไป
ਜ ਹਤਯ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਦ ਤਤਨ੍ਹ ਜਭੁ ਨੇਤੜ ਨ ਆਵ ॥

jo har har naam Dhi-aa-iday tinH jam nayrh na aavai.
Even the demon (fear) of death doesn‘t come near those who meditate on God‘s
Name.

แม ้แต่ปีศาจ (ความกลัว)
แห่งความตายก็ไม่เข ้ามาใกล ้ผู ้ทีร่ าพึงถึงพระนามของพระเจ ้า

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਤਯ ਤਕਰਾ ਕਤਯ ਤਨਤ ਜ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਹਤਯ ਨਾਤਭ ਤਯਾਵ ॥੧॥

jan naanak ka-o har kirpaa kar nit japai har naam har naam taraavai. ||1||
O‘ Nanak, only those always remember God‘s Name on whom God shows His
mercy; God helps them swim across the world ocean of vices by focusing them on
the Divine Name.

โอนานักมีเพียงผู ้ทีจ
่ าพระนามของพระเจ ้าซงึ่ พระเจ ้าแสดงความเมตตาของพระอง
ค์เสมอ
พระเจ ้าชว่ ยให ้พวกเขาว่ายน้ าข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายของโลกโดยมุง่ เน ้นไ
ื่ ศก
ั ดิส
ิ ธิ์
ปทีช
่ อ
์ ท
ਸਰ ਕੁ ਭਹਰਾ ੨
salok mehlaa 2.
Salok, by Second Guru

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง

133

ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਆਸਕੀ ਦੂਜ ਰਗ ਜਾਇ ॥

ayh kinayhee aaskee doojai lagai jaa-ay.
What kind of love (for God) is this, when one also loves someone else (other than
God)?

นีค
่ อ
ื ความรักแบบไหน (สาหรับพระเจ ้า) เมือ
่ เรารักคนอืน
่ ด ้วย
(นอกเหนือจากพระเจ ้า)?
ਨਾਨਕ ਆਸਕੁ ਕਾਂਢੀ ਸਦ ਹੀ ਯਹ ਸਭਾਇ ॥

naanak aasak kaaNdhee-ai sad hee rahai samaa-ay.
O‘ Nanak, he alone is considered a true lover (of God), who
remains forever absorbed in the love of his beloved (God).

โอนานัก เขาคนเดียวถือว่าเป็ นคนรักทีแ
่ ท ้จริง (ของพระเจ ้า)
ซงึ่ ยังคงหมกมุน
่ อยูก
่ บ
ั ความรักของ (พระเจ ้า) ผู ้เป็ นทีร่ ักของเขาตลอดไป
ਚੰ ਗ ਚੰ ਗਾ ਕਤਯ ਭੰ ਨੇ ਭੰ ਦ ਭੰ ਦਾ ਹਇ ॥

changai changa kar mannay mandai mandaa ho-ay.
One who feels happy only when good things happen,
and becomes unhappy when things go badly,

ึ มีความสุขก็ตอ
คนทีร่ ู ้สก
่ เมือ
่ มีสงิ่ ดีๆ เกิดขึน
้ และไม่มค
ี วามสุข เมือ
่ สงิ่ ต่างๆ
เลวร ้ายลง
ਆਸਕੁ ਹੁ ਨ ਆਿੀ ਤਜ ਰ ਿ ਵਯਤ ਸਇ ॥੧॥

aasak ayhu na aakhee-ai je laykhai vartai so-ay. ||1||
such a person cannot be called a true lover (of God), as
he is dealing with God in such a business like fashion.

่ นีไ
บุคคลเชน
้ ม่สามารถเรียกได ้ว่าเป็ นคูร่ ักทีแ
่ ท ้จริง (ของพระเจ ้า)
่ แฟชน
ั่
ในขณะทีเ่ ขาติดต่อกับพระเจ ้าในธุรกิจเชน
ਭਹਰਾ ੨ ॥

mehlaa 2.
Salok, Second Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง

134

ਸਰਾਭੁ ਜਫਾਫੁ ਦਵ ਕਯ ਭੁੰ ਢਹੁ ਘੁਥਾ ਜਾਇ ॥

salaam jabaab dovai karay mundhhu ghuthaa jaa-ay.
One who sometimes offers respectful acceptance of God‘s commands that he likes
and sometimes rude refusal to commands that he does not like, is fundamentally
going astray from the path of always accepting the Will of God.

บางครัง้ คนทีย
่ อมรับอย่างเคารพในคาสงั่ ของพระเจ ้าทีเ่ ขาชอบและบางครัง้ ก็ปฏิเส
้
ธคาสงั่ ทีเ่ ขาไม่ชอบอย่างหยาบคายโดยพืน
้ ฐานแล ้วจะหลงไปจากเสนทางของการ
ยอมรับพระประสงค์ของพระเจ ้าเสมอ
ਨਾਨਕ ਦਵ ਕੂੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਾਈ ਾਇ ॥੨॥

naanak dovai koorhee-aa thaa-ay na kaa-ee paa-ay. ||2||
O‘ Nanak, both these attitudes are false, and are not accepted in God‘s court.

โอนานัก ทัศนคติทงั ้ สองนีเ้ ป็ นเท็จและไม่ได ้รับการยอมรับในศาลของพระเจ ้า
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree:21

เปารี:21

ਤਜਤੁ ਸਤਵ ਸੁਿੁ ਾਈ ਸ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਸਭ੍ਹਾਰੀ ॥

jit sayvi-ai sukh paa-ee-ai so saahib sadaa samHaalee-ai.
We should always remember that Master (God), remembering whom we always
find peace and happiness

เราควรจาไว ้เสมอว่าอาจารย์ (พระเจ ้า)
ั ติสข
ระลึกถึงผู ้ทีเ่ ราพบสน
ุ และความสุขเสมอ

ਤਜਤੁ ਕੀਤਾ ਾਈ ਆਣਾ ਸਾ ਘਾਰ ਫੁਯੀ ਤਕਉ ਘਾਰੀ ॥

jit keetaa paa-ee-ai aapnaa saa ghaal buree ki-o ghaalee-ai.
When we know that we have to bear the consequences of our own
deeds, then why should we do any evil deeds?

เมือ
่ เรารู ้ว่าต ้องรับผลกรรมของตัวเองแล ้วทาไมต ้องทากรรมชวั่ ๆ
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ਭੰ ਦਾ ਭੂਤਰ ਨ ਕੀਚਈ ਦ ਰੰਭੀ ਨਦਤਯ ਤਨਹਾਰੀ ॥

mandaa mool na keech-ee day lammee nadar nihaalee-ai.
We should not do any bad deeds at all; we should
consider their consequences with a far sight.

เราไม่ควรกระทาความชวั่ ใด ๆ เลย
เราควรพิจารณาผลทีต
่ ามมาด ้วยการมองการณ์ไกล
ਤਜਉ ਸਾਤਹਫ ਨਾਤਰ ਨ ਹਾਯੀ ਤਵਹਾ ਾਸਾ ਢਾਰੀ ॥

ji-o saahib naal na haaree-ai tavayhaa paasaa dhaalee-ai.
In this game of life, we should throw our dice (live the life) in such a way that we
are not considered losers before our Master-God (our love for God should never
diminish).

ในเกมแห่งชวี ต
ิ นีเ้ ราควรโยนลูกเต๋าของเรา (ดาเนินชวี ต
ิ )
ในลักษณะทีเ่ ราไม่ถอ
ื ว่าเป็ นผู ้แพ ้ต่อหน ้าเจ ้านายของเรา
(ความรักของเราทีม
่ ต
ี อ
่ พระเจ ้าไม่ควรลดน ้อยลง)
ਤਕਛੁ ਰਾਹ ਉਤਯ ਘਾਰੀ ॥੨੧॥

kichh laahay upar ghaalee-ai. ||21||
(In this precious human life), we should invest in those things that bring us profit
(do those deeds that will bring us honor in God‘s court; remembering God and
accepting His will are the only safe investments)

(ในชวี ต
ิ มนุษย์ทม
ี่ ค
ี า่ นี)้ เราควรลงทุนในสงิ่ เหล่านัน
้ ทีท
่ าให ้เราได ้กาไร
(ทาสงิ่ เหล่านัน
้ ทีจ
่ ะทาให ้เราได ้รับเกียรติในศาลของพระเจ ้าการระลึกถึงพระเจ ้าแล
ะยอมรับน้ าพระทัยของพระองค์เป็ นการลงทุนทีป
่ ลอดภัยเท่านัน
้ )
ਛੰ ਤ
CHHANT
ਤਜਨੀ ਗੁਯਭੁਤਿ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਤਤਨਾ ਤਪਤਯ ਤਫਘਨੁ ਨ ਹਈ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

jinee gurmukh naam Dhi-aa-i-aa tinaa fir bighan na ho-ee raam raajay.
O‘ God, the Guru‘s followers who meditate on Your Name with love
and devotion, no obstacles come in their life.

โอพระเจ ้า
สาวกของปราชญ์ผู ้ใคร่ครวญพระนามของคุณด ้วยความรักและความทุม
่ เทไม่มอ
ี ป
ุ ส
รรคใด ๆ เข ้ามาในชวี ต
ิ ของพวกเขา
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ਤਜਨੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ੁਯਿੁ ਭਨਾਇਆ ਤਤਨ ੂਜ ਸਬੁ ਕਈ ॥

jinee satgur purakh manaa-i-aa tin poojay sabh ko-ee.
Those who have pleased the true Guru are respected by everyone.

ผู ้ทีม
่ ค
ี วามยินดีในคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงเป็ นทีเ่ คารพของทุกคน
ਤਜਨ੍ਹੀ ਸਤਤਗੁਯੁ ਤਆਯਾ ਸਤਵਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਸੁਿੁ ਸਦ ਹਈ ॥

jinHee satgur pi-aaraa sayvi-aa tinHaa sukh sad ho-ee.
Those who follow the teachings of their Beloved Guru, obtain eternal peace.

ั ติสข
ผู ้ทีป
่ ฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรผ
ุ ู ้เป็ นทีร่ ักจะได ้รับสน
ุ ชวั่ นิรันดร์
ਤਜਨ੍ਹਾ ਨਾਨਕੁ ਸਤਤਗੁਯੁ ਬਤਟਆ ਤਤਨ੍ਹਾ ਤਭਤਰਆ ਹਤਯ ਸਈ ॥੨॥

jinHaa naanak satgur bhayti-aa tinHaa mili-aa har so-ee. ||2||
O‘ Nanak, those who have come to the refuge of the Guru and followed his
teachings, God Himself comes to meet them (they realize God in their heart).

โอนานัก
ผู ้ทีม
่ าถึงทีห
่ ลบภัยของคุรแ
ุ ละปฏิบัตต
ิ ามคาสอนของเขาพระเจ ้าเองก็มาพบพวกเข
า (พวกเขาตระหนักถึงพระเจ ้าในใจของพวกเขา)
ਸਰ ਕੁ ਭਹਰਾ ੨
salok mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง

ਚਾਕਯੁ ਰਗ ਚਾਕਯੀ ਨਾਰ ਗਾਯਫੁ ਵਾਦੁ ॥

chaakar lagai chaakree naalay gaarab vaad.
If a servant performs service of his master but also arrogantly argues with him,

้ ้านายของเขา แต่ยังเถียงเขาอย่างหยิง่ ผยอง
ถ ้าคนรับใชรั้ บใชเจ
ਗਰਾ ਕਯ ਘਣਯੀਆ ਿਸਭ ਨ ਾ ਸਾਦੁ ॥

galaa karay ghanayree-aa khasam na paa-ay saad.
he may talk a lot in ego, but does not earn the pleasure of his master

เขาอาจพูดมากในอัตตา แต่ไม่ได ้ทาให ้เจ ้านายของเขาพอใจ
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ਆੁ ਗਵਾਇ ਸਵਾ ਕਯ ਤਾ ਤਕਛੁ ਾ ਭਾਨੁ ॥
aap gavaa-ay sayvaa karay taa kichh paa-ay maan.
When he serves (the master) after shedding his ego, only then
he receives some recognition (from the master),

เมือ
่ เขารับใช ้ (เจ ้านาย)
หลังจากกาจัดอัตตาของเขาแล ้วเขาก็จะได ้รับการยอมรับบางอย่าง (จากเจ ้านาย)
ਨਾਨਕ ਤਜਸ ਨ ਰਗਾ ਤਤਸੁ ਤਭਰ ਰਗਾ ਸ ਯਵਾਨੁ ॥੧॥

naanak jis no lagaa tis milai lagaa so parvaan. ||1||
O‘ Nanak, similarly, if a devotee, (who is humbly engaged in the service of
remembering God with love and devotion), becomes united with God, then his
service is approved in God‘s presence.

โอนานัก ในทานองเดียวกันถ ้าผู ้ศรัทธา
้
(ซงึ่ มีสว่ นร่วมอย่างถ่อมตนในการรับใชในการระลึ
กถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและควา
มจงรักภักดี)
้
จะรวมเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้าการรับใชของเขาจะได
้รับการอนุมัตใิ นทีป
่ ระทับของ
พระเจ ้า
ਭਹਰਾ ੨ ॥
mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง

ਜ ਜੀਇ ਹਇ ਸੁ ਉਗਵ ਭੁਹ ਕਾ ਕਤਹਆ ਵਾਉ ॥

jo jee-ay ho-ay so ugvai muh kaa kahi-aa vaa-o.
Whatever is in the mind ultimately comes out, after that, spoken words become
useless like blowing air (any evil thoughts about someone ultimately come out and
negate whatever sweet words we may speak about him)

สงิ่ ทีอ
่ ยูใ่ นใจจะออกมาในท ้ายทีส
่ ด
ุ หลังจากนัน
้ คาพูดก็ไร ้ประโยชน์เหมือนเป่ าลม
(ในทีส
่ ด
ุ ความคิดทีช
่ วั่ ร ้ายเกีย
่ วกับใครบางคนก็ออกมาและลบล ้างคาพูดหวาน ๆ
ทีเ่ ราอาจพูดถึงเขา)
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ਫੀਜ ਤਫਿੁ ਭੰ ਗ ਅੰ ਤਭਰਤੁ ਵਿਹੁ ਹੁ ਤਨਆਉ ॥੨॥
beejay bikh mangai amrit vaykhhu ayhu ni-aa-o. ||2||
(When we have bad intentions inside, but expect good results), Guru ji says: look at
what kind of justice one expects, he sows poison, but asks for nectar in return?

(เมือ
่ เรามีเจตนาไม่ดอ
ี ยูข
่ ้างใน แต่หวังผลดี) คุรจ
ุ ิ กล่าวว่า:
ดูสวิ า่ คนเราคาดหวังความยุตธิ รรมแบบไหนเขาหว่านพิษ
แต่ขอน้ าหวานเป็ นการตอบแทน?
ਭਹਰਾ ੨ ॥

mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:

ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ ਕਦ ਨ ਆਵ ਯਾਤਸ ॥

naal i-aanay dostee kaday na aavai raas.
Friendship with a person with immature (ignorant) mind never works out.

มิตรภาพกับคนทีม
่ จ
ี ต
ิ ใจยังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ (ไม่รู ้) ไม่เคยได ้ผล
ਜਹਾ ਜਾਣ ਤਹ ਵਯਤ ਵਿਹੁ ਕ ਤਨਯਜਾਤਸ ॥

jayhaa jaanai tayho vartai vaykhhu ko nirjaas.
Because, whatever that (immature) person knows, he acts according to that
immature intellect; anyone can check this himself. (Similarly, if we follow the
dictates of our foolish mind, we would not gain anything).

เพราะไม่วา่ คนนัน
้ (ยังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ) รู ้อะไร
เขาก็ทาตามสติปัญญาทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะนัน
้ ใคร ๆ ก็ตรวจสอบตัวเองได ้
(ในทานองเดียวกันถ ้าเราทาตามคาสงั่ ของจิตใจทีโ่ ง่เขลาของเราเราจะไม่ได ้รับอะ
ไรเลย)
ਵਸਤੂ ਅੰ ਦਤਯ ਵਸਤੁ ਸਭਾਵ ਦੂਜੀ ਹਵ ਾਤਸ ॥

vastoo andar vasat samaavai doojee hovai paas.
One thing can be put in a vessel only if the thing already there is first put aside
(similarly, one can enshrine God in one‘s heart only if one first takes out the ego
from the mind)

่ งในภาชนะได ้ก็ตอ
สงิ่ หนึง่ จะใสล
่ เมือ
่ สงิ่ นัน
้ มีอยูก
่ อ
่ นแล ้วทิง้ ไป
(ในทานองเดียวกันเราสามารถประดิษฐานพระเจ ้าไว ้ในใจของคน ๆ
เดียวได ้ก็ตอ
่ เมือ
่ คนหนึง่ ละอัตตาออกจากจิตใจก่อน)
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ਸਾਤਹਫ ਸਤੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਚਰ ਕਹੀ ਫਣ ਅਯਦਾਤਸ ॥
saahib saytee hukam na chalai kahee banai ardaas.
With our Master (God), command does not work; it is (humble) prayer, which works
with Him.

้ ได ้ เป็ นคาอธิษฐาน (ถ่อมตัว)
กับเจ ้านายของเรา (พระเจ ้า) คาสงั่ ใชไม่
้ ้ผลกับพระองค์
ซงึ่ ใชได
ਕੂਤੜ ਕਭਾਣ ਕੂੜ ਹਵ ਨਾਨਕ ਤਸਪਤਤ ਤਵਗਾਤਸ ॥੩॥

koorh kamaanai koorho hovai naanak sifat vigaas. ||3||
O‘ Nanak, the result of practicing falsehood is falsehood; it is only
the praise of God, which brings true delight.

โอนานัก ผลของการฝึ กความเท็จก็คอ
ื ความเท็จ;
เป็ นเพียงการสรรเสริญพระเจ ้าซงึ่ นามาซงึ่ ความยินดีอย่างแท ้จริง
ਭਹਰਾ ੨ ॥

mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง

ਨਾਤਰ ਇਆਣ ਦਸਤੀ ਵਡਾਯੂ ਤਸਉ ਨੇਹੁ ॥

naal i-aanay dostee vadaaroo si-o nayhu.
Friendship with an ignorant, or love with a person of higher status than us,

คบกับคนไม่รู ้หรือรักกับคนทีม
่ ฐ
ี านะสูงกว่าเรา
ਾਣੀ ਅੰ ਦਤਯ ਰੀਕ ਤਜਉ ਤਤਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨ ਥਹ੪
ੁ ॥

paanee andar leek ji-o tis daa thaa-o na thayhu. ||4||
(will not last long), like a line drawn in water of which
there is neither any trace nor any mark left.

้ ล
(จะไม่นาน) เหมือนเสนที
่ ากในน้ าซงึ่ ไม่มรี อ
่ งรอยใด ๆ หรือเครือ
่ งหมายใด ๆ
เหลืออยู่
ਭਹਰਾ ੨ ॥
mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง
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ਹਇ ਇਆਣਾ ਕਯ ਕੰ ਭੁ ਆਤਣ ਨ ਸਕ ਯਾਤਸ ॥

ho-ay i-aanaa karay kamm aan na sakai raas.
If an immature (ignorant) person does any task, he will not be
able to bring it to a successful conclusion,

หากบุคคลทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ (ไม่รู ้) ทาภารกิจใด ๆ
่ ้อสรุปทีป
เขาจะไม่สามารถนาไปสูข
่ ระสบความสาเร็จได ้
ਜ ਇਕ ਅਧ ਚੰ ਗੀ ਕਯ ਦੂਜੀ ਬੀ ਵਯਾਤਸ ॥੫॥

jay ik aDh changee karay doojee bhee vayraas. ||5||
Because, even if he does one small thing right, he would mess up the rest.

เพราะแม ้ว่าเขาจะทาสงิ่ เล็ก ๆ น ้อย ๆ
อย่างถูกต ้องเขาก็จะทาให ้สว่ นทีเ่ หลือยุง่ ไปหมด
ਉੜੀ ॥

Pa-orhee.
Pauree:22

เปารี:

ਚਾਕਯੁ ਰਗ ਚਾਕਯੀ ਜ ਚਰ ਿਸਭ ਬਾਇ ॥

chaakar lagai chaakree jay chalai khasmai bhaa-ay.
Only that servant is a true servant (devotee) who, while engaged in the service of
the Master (God), works according to the will of the Master.

้
้ แ
มีเพียงผู ้รับใชคนนั
น
้ เท่านัน
้ ทีเ่ ป็ นผู ้รับใชที
่ ท ้จริง (ผู ้ศรัทธา)
้ ้านาย (พระเจ ้า) ทางานตามความประสงค์ของอาจารย์
ซงึ่ ในขณะทีท
่ างานรับใชเจ
ਹੁਯਭਤਤ ਤਤਸ ਨ ਅਗਰੀ ਹੁ ਵਜਹੁ ਤਬ ਦੂਣਾ ਿਾਇ ॥

hurmat tis no aglee oh vajahu bhe doonaa khaa-ay.
Such a person enjoys great respect and obtains double wages (from the Master)

บุคคลดังกล่าวได ้รับความเคารพอย่างสูงและได ้รับค่าจ ้างสองเท่า (จากอาจารย์)
ਿਸਭ ਕਯ ਫਯਾਫਯੀ ਤਪਤਯ ਗਯਤਤ ਅੰ ਦਤਯ ਾਇ ॥

khasmai karay baraabaree fir gairat andar paa-ay.
(On the other hand, if a servant indulges in insubordination, and) claims
to be equal to his master, he earns his master‘s displeasure.

้
(ในทางกลับกันถ ้าคนรับใชหลงระเริ
งกับความดือ
้ รัน
้ และ)
อ ้างว่าเท่าเทียมกับเจ ้านายของเขาเขาจะได ้รับความไม่พอใจจากเจ ้านายของเขา
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ਵਜਹੁ ਗਵਾ ਅਗਰਾ ਭੁਹ ਭੁਤਹ ਾਣਾ ਿਾਇ ॥

vajahu gavaa-ay aglaa muhay muhi paanaa khaa-ay.
He loses even his previous wages, and (hears taunts from others,
as if) receiving shoe beatings from every one.

ี แม ้กระทั่งค่าจ ้างก่อนหน ้านีแ
เขาเสย
้ ละ (ได ้ยินคาเยาะเย ้ยจากผู ้อืน
่ ราวกับว่า)
ได ้รับการทุบรองเท ้าจากทุกคน
ਤਜਸ ਦਾ ਤਦਤਾ ਿਾਵਣਾ ਤਤਸੁ ਕਹੀ ਸਾਫਾਤਸ ॥

jis daa ditaa khaavnaa tis kahee-ai saabaas.
Therefore, we should always thank and applaud God on whose sustenance we
survive.

ี ทีย
ี
ดังนัน
้ เราควรขอบคุณและปรบมือให ้พระเจ ้าเสมอทีเ่ รามีปัจจัยยังชพ
่ ังชพ
ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੁ ਨ ਚਰਈ ਨਾਤਰ ਿਸਭ ਚਰ ਅਯਦਾਤਸ ॥੨੨॥

naanak hukam na chal-ee naal khasam chalai ardaas. ||22||
O‘ Nanak, it is not the command which works with Him;
it is humble prayer that works with the Master (God).

่ าสงั่ ทีใ่ ชได
้ ้ผลกับพระองค์
โอนานัก ไม่ใชค
เป็ นคาอธิษฐานทีถ
่ อ
่ มตัวซงึ่ ทางานร่วมกับพระอาจารย์ (พระเจ ้า)
ਛੰ ਤ
CHHANT
ਤਜਨ੍ਹਾ ਅੰ ਤਤਯ ਗੁਯਭੁਤਿ ਰੀਤਤ ਹ ਤਤਨ੍ਹ ਹਤਯ ਯਿਣਹਾਯਾ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

jinHaa antar gurmukh pareet hai tinH har rakhanhaaraa raam raajay.
By following Guru‘s teachings, those who have developed God‘s
love in their heart, God saves them from vices.

ด ้วยการปฏิบัตต
ิ ามคาสอนของคุรผ
ุ ู ้ทีพ
่ ัฒนาความรักของพระเจ ้าในหัวใจของพวกเข
าพระเจ ้าชว่ ยพวกเขาจากความชวั่ ร ้าย
ਤਤਨ੍ਹ ਕੀ ਤਨੰਦਾ ਕਈ ਤਕਆ ਕਯ ਤਜਨ੍ਹ ਹਤਯ ਨਾਭੁ ਤਆਯਾ ॥

tinH kee nindaa ko-ee ki-aa karay jinH har naam pi-aaraa.
How can anyone slander those to whom God's Name is dear?

ื่ ชอบในพระนามของพระเจ ้าเป็ นทีร่ ักได ้อย่างไร?
ใครจะใสร่ ้ายคนทีช
่ น
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ਤਜਨ ਹਤਯ ਸਤੀ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ਸਬ ਦੁਸਟ ਝਿ ਭਾਯਾ ॥
jin har saytee man maani-aa sabh dusat jhakh maaraa.
Those, whose have complete faith in God in their mind,
all attempts by evildoers against them are in vain.

ื่ อย่างสมบูรณ์ในพระเจ ้าอยูใ่ นความคิดของพวกเขาความพ
คนเหล่านัน
้ ทีม
่ ค
ี วามเชอ
ยายามทัง้ หมดของผู ้ทาชวั่ ต่อพวกเขาก็ไร ้ผล
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਹਤਯ ਯਿਣਹਾਯਾ ॥੩॥

jan naanak naam Dhi-aa-i-aa har rakhanhaaraa. ||3||
O‘ Nanak, God is the savior of those who have meditated on God‘s Name.

โอนานัก พระเจ ้าทรงเป็ นผู ้ชว่ ยให ้รอดของผู ้ทีไ่ ด ้ใคร่ครวญในพระนามพระเจ ้า
ਸਰ ਕੁ ਭਹਰਾ ੨

Salok Mehlaa 2.
Shalok, by the Second Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง

ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਦਾਤਤ ਆਸ ਤ ਜ ਾਈ ॥
ayh kinayhee daat aapas tay jo paa-ee-ai.
What kind of a God‘s grace is that which we
claim that we obtained by our own effort?

พระคุณของพระเจ ้าแบบไหนทีเ่ ราอ ้างว่าได ้มาโดยความพยายามของเราเอง
ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਯਭਾਤਤ ਸਾਤਹਫ ਤੁਠੈ ਜ ਤਭਰ ॥੧॥

naanak saa karmaat saahib tuthai jo milai. ||1||
O Nanak, the real grace is that which God, our Master,
bestows upon us when he becomes pleased.

โอนานัก พระคุณทีแ
่ ท ้จริงคือสงิ่ ทีพ
่ ระเจ ้าอาจารย์ของเรามอบให ้เราเมือ
่ เขาพอใจ
ਭਹਰਾ ੨ ॥

Mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง:
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ਹ ਤਕਨੇਹੀ ਚਾਕਯੀ ਤਜਤੁ ਬਉ ਿਸਭ ਨ ਜਾਇ ॥
ayh kinayhee chaakree jit bha-o khasam na jaa-ay.
What sort of service is this, by which the worldly fear of
the Master (God) does not depart from the devotee‘s mind?

้
นีค
่ อ
ื การรับใชแบบใดโดยที
ค
่ วามเกรงกลัวทางโลกต่อพระอาจารย์ (พระเจ ้า)
ไม่ได ้พรากไปจากจิตใจของผู ้ศรัทธา?
ਨਾਨਕ ਸਵਕੁ ਕਾਢੀ ਤਜ ਸਤੀ ਿਸਭ ਸਭਾਇ ॥੨॥

naanak sayvak kaadhee-ai je saytee khasam samaa-ay. ||2||
O‘ Nanak, he alone is called a true devotee who
merges and becomes one with the Master (God).

โอนานัก
เขาคนเดียวถูกเรียกว่าสาวกตัวจริงทีห
่ ลอมรวมและเป็ นหนึง่ เดียวกับปรมาจารย์
(พระเจ ้า)
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree: 23

เปารี:23
ਨਾਨਕ ਅੰ ਤ ਨ ਜਾਨ੍ਹੀ ਹਤਯ ਤਾ ਕ ਾਯਾਵਾਯ ॥

naanak ant na jaapnHee har taa kay paaraavaar.
O‘ Nanak, God's limits cannot be known; He has no end or limitation.

โอนานัก ไม่สามารถรู ้ขีดจากัด ของพระเจ ้าได ้ เขาไม่มจ
ี ด
ุ จบหรือข ้อจากัด
ਆਤ ਕਯਾ ਸਾਿਤੀ ਤਪਤਯ ਆਤ ਕਯਾ ਭਾਯ ॥

aap karaa-ay saakh-tee fir aap karaa-ay maar.
He Himself creates, and then Himself destroys.

ตัวเขาเองสร ้างและจากนัน
้ ก็ทาลายเอง
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ਇਕਨ੍ਹਾ ਗਰੀ ਜੰ ਜੀਯੀਆ ਇਤਕ ਤੁਯੀ ਚੜਤਹ ਤਫਸੀਆਯ ॥

iknHaa galee janjeeree-aa ik turee charheh bisee-aar.
It is in His will that Some are working like slaves, as if they are having chains
around their necks, while some are so extremely rich that they enjoy all luxuries as
if riding fast horses.

่ ล ้อ
ในพระประสงค์ของพระองค์ทใี่ ห ้บางคนทางานเยีย
่ งทาสราวกับว่าพวกเขามีโซค
งคอในขณะทีบ
่ างคนร่ารวยมากจนพวกเขาเพลิดเพลินกับความฟุ่ มเฟื อยราวกับขีม
่ ้า
เร็ว
ਆਤ ਕਯਾ ਕਯ ਆਤ ਹਉ ਕ ਤਸਉ ਕਯੀ ੁਕਾਯ ॥

aap karaa-ay karay aap ha-o kai si-o karee pukaar.
It is God who Himself does and gets done (all these shows of wealth and poverty),
to whom should I go and complain about this (that some are very poor and some
very rich)?

พระเจ ้าเป็ นผู ้ทีพ
่ ระองค์เองทาและได ้รับการกระทา
(สงิ่ เหล่านีแ
้ สดงให ้เห็นถึงความมั่งคัง่ และความยากจน) ฉั นควรไปบ่นเรือ
่ งนีใ้ ห ้ใคร
(บางคนยากจนมากและบางคนร่ารวยมาก)
ਨਾਨਕ ਕਯਣਾ ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਪਤਯ ਤਤਸ ਹੀ ਕਯਣੀ ਸਾਯ ॥੨੩॥

naanak karnaa jin kee-aa fir tis hee karnee saar. ||23||
O Nanak, (the truth is that) He who has created this world is going to take care of it
also.

่ กัน
โอนานัก (ความจริงก็คอ
ื ) ผู ้ทีส
่ ร ้างโลกนีก
้ ็จะดูแลมันเชน
ਛੰ ਤ
CHHANT
ਹਤਯ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਬਗਤ ਉਾਇਆ ਜ ਯਿਦਾ ਆਇਆ ਯਾਭ ਯਾਜ ॥

har jug jug bhagat upaa-i-aa paij rakh-daa aa-i-aa raam raajay.
Throughout all ages, God has been creating His devotees and
in time of need, has been saving their honor.

ตลอดทุกยุคทุกสมัยพระเจ ้าได ้สร ้างสาวกของพระองค์และในเวลาทีต
่ ้องการได ้รับ
การกอบกู ้เกียรติของพวกเขา
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ਹਯਣਾਿਸੁ ਦੁਸਟੁ ਹਤਯ ਭਾਤਯਆ ਰਹਰਾਦੁ ਤਯਾਇਆ ॥

harnaakhas dusat har maari-aa parahlaad taraa-i-aa.
(For example), He killed the wicked Harnakash, and saved His devotee Prehlad.

่ ) พระองค์ทรงสงั หาร ฮาร์นาคาสห์ ผู ้ชวั่ ร ้ายและชว่ ยเพรห์ลาด
(ตัวอย่างเชน
ผู ้ศรัทธาของพระองค์
ਅਹੰ ਕਾਯੀਆ ਤਨੰਦਕਾ ਤਤਠ ਦਇ ਨਾਭਦਉ ਭੁਤਿ ਰਾਇਆ ॥

ahaNkaaree-aa nindkaa pith day-ay naamday-o mukh laa-i-aa.
He turned His back toward the egotistical
slanderers and blessed Namdev, His true devotee.

เขาหันหลังให ้กับคนทีด
่ ถ
ู ก
ู เหยียดหยามและอวยพร นามเทพ
ผู ้ศรัทธาทีแ
่ ท ้จริงของเขา
ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾ ਹਤਯ ਸਤਵਆ ਅੰ ਤਤ ਰ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥

jan naanak aisaa har sayvi-aa ant la-ay chhadaa-i-aa. ||4||13||20||
O‘ Nanak, anyone who lovingly meditates on such powerful
God is ultimately saved by Him from suffering.

โอนานัก
่ นีใ้ นทีส
ใครก็ตามทีใ่ คร่ครวญด ้วยความรักต่อพระเจ ้าทีท
่ รงพลังเชน
่ ด
ุ พระองค์ก็ทรง
ชว่ ยให ้พ ้นจากความทุกข์ทรมาน
ਸਰ ਕੁ ਭਃ ੧ ॥

salok mehlaa 1.
Shalok, by the First Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทห
ี่ นึง่ :
ਆ ਬਾਂਡ ਸਾਤਜਅਨੁ ਆ ੂਯਣੁ ਦਇ ॥

aapay bhaaNday saaji-an aapay pooran day-ay.
God Himself creates these body (vessels) and He Himself fills them
(with pain or pleasure according to their destinies),

พระเจ ้าเองสร ้างร่างกาย (ภาชนะ) เหล่านีแ
้ ละพระองค์เองก็เติมเต็มพวกเขา
(ด ้วยความเจ็บปวดหรือความสุขตามชะตากรรมของพวกเขา)
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ਇਕਨ੍ਹੀ ਦੁਧੁ ਸਭਾਈ ਇਤਕ ਚੁਰ੍ਹ ਯਹਤਨ੍ਹ ਚੜ ॥

iknHee duDh samaa-ee-ai ik chulHai rehniH charhay.
According to their destiny, some are living in comforts, while others are doomed to
continuously suffer in pain and poverty as if in some body (vessels) He puts milk
and othrs remain always on the stove.

ตามโชคชะตาของพวกเขาบางคนใชช้ วี ต
ิ อย่างสุขสบายในขณะทีค
่ นอืน
่ ๆ
ต ้องทนทุกข์กบ
ั ความเจ็บปวดและความยากจนอย่างต่อเนือ
่ งราวกับว่าอยูใ่ นร่างกาย
(ภาชนะ) เขาวางนมและคนอืน
่ ๆ ยังคงอยูบ
่ นเตาเสมอ
ਇਤਕ ਤਨਹਾਰੀ  ਸਵਤਨ੍ਹ ਇਤਕ ਉਤਯ ਯਹਤਨ ਿੜ ॥

ik nihaalee pai savniH ik upar rahan kharhay.
Some sleep in comfortable beds, while others keep
standing beside them as their servants.

บางคนนอนบนเตียงทีน
่ ุ่มสบายในขณะทีค
่ นอืน
่ ๆ
ยังคงยืนอยูข
่ ้างๆพวกเขาเหมือนคนรับใช ้
ਤਤਨ੍ਹਾ ਸਵਾਯ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ੍ਹ ਕਉ ਨਦਤਯ ਕਯ ॥੧॥

tinHaa savaaray naankaa jinH ka-o nadar karay. ||1||
O‘ Nanak, He adorns the life of those, upon whom He casts His Glance of Grace.

โอนานัก
พระองค์ทรงประดับชวี ต
ิ ของผู ้ทีพ
่ ระองค์ทรงมองเห็นความสง่างามของพระองค์
ਭਹਰਾ ੨ ॥

mehlaa 2.
Salok, by the Second Guru:

ซาล๊อคโดยคุรอ
ุ งค์ทส
ี่ อง:
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ਆ ਸਾਜ ਕਯ ਆਤ ਜਾਈ ਤਬ ਯਿ ਆਤ ॥

aapay saajay karay aap jaa-ee bhe rakhai aap.
God Himself creates the universe and Himself takes care of His creation

พระเจ ้าทรงสร ้างจักรวาลและพระองค์เองดูแลสงิ่ สร ้างของพระองค์
ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਜੰ ਤ ਉਾਇ ਕ ਦਿ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥

tis vich jant upaa-ay kai daykhai thaap uthaap.
Having created the beings, they live or die according to His command

เมือ
่ สร ้างสงิ่ มีชวี ต
ิ ขึน
้ แล ้วพวกมันมีชวี ต
ิ หรือตายตามพระบัญชาของพระองค์
ਤਕਸ ਨ ਕਹੀ ਨਾਨਕਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਆ ਆਤ ॥੨॥

kis no kahee-ai naankaa sabh kichh aapay aap. ||2||
O‘ Nanak, to whom could we say anything about this when
He Himself is the cause and doer of everything?

โอนานัก ซงึ่ เราสามารถพูดอะไรก็ได ้เกีย
่ วกับเรือ
่ งนี้
ในเมือ
่ พระองค์เองทรงเป็ นต ้นเหตุและเป็ นผู ้กระทาทุกอย่าง
ਉੜੀ ॥

pa-orhee.
Pauree: 24

เปารี: 24

ਵਡ ਕੀਆ ਵਤਡਆਈਆ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥

vaday kee-aa vadi-aa-ee-aa kichh kahnaa kahan na jaa-ay.
The greatness of the Great (God) cannot be fully described

ความยิง่ ใหญ่ของมหาเทพ (พระเจ ้า) ไม่สามารถบรรยายได ้หมด
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ਸ ਕਯਤਾ ਕਾਦਯ ਕਯੀਭੁ ਦ ਜੀਆ ਤਯਜਕੁ ਸੰ ਫਾਤਹ ॥

so kartaa kaadar kareem day jee-aa rijak sambaahi.
That merciful, all-powerful, compassionate Creator gives sustenance to all beings.

ผู ้สร ้างทีเ่ ปี่ ยมด ้วยความเมตตาผู ้มีอานาจและเปี่ ยมด ้วยความเมตตาผู ้นัน
้ ให ้ปั จจัยยั
ี แก่สรรพสต
ั ว์
งชพ
ਸਾਈ ਕਾਯ ਕਭਾਵਣੀ ਧੁਤਯ ਛਡੀ ਤਤੰ ਨੈ ਾਇ ॥

saa-ee kaar kamaavnee Dhur chhodee tinnai paa-ay.
All the creatures have to do that task which He has
prescribed (in their destinies) from the very beginning.

สงิ่ มีชวี ต
ิ ทัง้ หมดต ้องทาภารกิจทีพ
่ ระองค์ทรงกาหนดไว ้
(ในชะตากรรมของพวกมัน) ตัง้ แต่แรกเริม
่
ਨਾਨਕ ਕੀ ਫਾਹਯੀ ਹਯ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥

naanak aykee baahree hor doojee naahee jaa-ay.
O‘ Nanak, except the One (God), there is no
other place for the creatures to go for support,

โอนานัก ยกเว ้นองค์เดียว (พระเจ ้า)
ไม่มท
ี อ
ี่ น
ื่ สาหรับสงิ่ มีชวี ต
ิ ทีจ
่ ะไปเพือ
่ รับการสนับสนุน
ਸ ਕਯ ਤਜ ਤਤਸ ਯਜਾਇ ॥੨੪॥੧॥ ਸੁਧੁ

so karay je tisai rajaa-ay. ||24||1|| sudh
He only does whatever He wills.

พระองค์เท่านัน
้ ทีท
่ าสงิ่ ๆ ต่างๆ ตามพระประสงค์
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อรั มภบทสู่อาร์ ดาส (ภาวนา)
คาว่า "ardas" หมายถึงคาร ้องหรือการสวดขอไปยังของผู ้มีอานาจสูงสุด ardas
ของเราเป็ นการสวดถึงพระเจ ้าผู ้ทรงอานาจ และถึงคุรน
ุ ริ ันดร์ของเรา คุรแ
ุ กรนธ์
ิ
ซาฮบ
โดยทั่วไปเราจะสวด ชาบัด(shabad) ต่อไปนี้ ก่อนเริม
่ อาร์ดาส(Ardas) นี้
ในข ้อเหล่านีค
้ รุ ุ ArjanDevji
กล่าวว่าร่างกายและจิตวิญญาณของเราและทุกสงิ่ ทีเ่ รามีเป็ นพรจากพระเจ ้า
เราเป็ นลูกของพระองค์ ดังนัน
้ เราต ้องละทิง้ อัตตาของเรา
่ เดียวกับทีเ่ ด็กร ้องขอต่อ
และวิงวอนขอต่อพระองค์สาหรับความต ้องการของเราเชน
พ่อแม่
รูปแบบและถ ้อยคาของอาร์ดาชาในปั จจุบันมีการพัฒนามาหลายปี และได ้รับการตัด
ิ โดยนักวิชาการชาวซก
ิ ข์รว่ มกัน
สน

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

ซงึ่ เขาได ้สวดขอต่อ พระเจ ้าผู ้ทรงอานาจและ คุรเุ ก ้าคนแรก หลังจาก
ิ และคุรแ
ิ
วาอาร์(vaar) เราได ้วอนขอ คุรค
ุ นทีส
่ บ
ุ กรนธ์ซาฮบ
ิ ข์ทงั ้ หมด
สว่ นทีส
่ องของอาร์ดาซ (ardas) สรุปประวัตศ
ิ าสตร์ซก
ี สละของชาวซก
ิ ข์และสะท ้อนให ้เห็นถึงการกระ
โดยเล่าถึงการอุทศ
ิ ตนและการเสย
ี และวีรบุรษ
ิ ข์ผู ้ซงึ่ ยึดถือศรัทธาจนถึงลมหายใ
ทาทีน
่ ่าจดจาของผู ้พลีชพ
ุ ของชาวซก
จสุดท ้ายของพวกเขา
สว่ นทีส
่ ามของอาร์ดาซ (ardas) เราสวดอ ้อนวอนให ้ชุมชนแสวงหาคุณธรรมของ
ื่ ของพระเจ ้า)
simran (การจดจาชอ
ิ ข์ทแ
การดารงชวี ต
ิ อย่างชอบธรรมของชาวซก
ี่ ท ้จริงและความไว ้วางใจในหมูช
่ ม
ุ ชน
เราวิงวอนขอให ้คุรค
ุ ุ ้มครองเราจากอบายมุขทัง้ ห ้า (ตัณหา ความโกรธ ความโลภ
ความยึดติดและอัตตา)
่ งานแต่งงาน การเกิด
ในตอนท ้าย จะมีการเพิม
่ คาเพือ
่ ให ้เหมาะกับโอกาส (เชน
การตาย ฯลฯ ) ซงึ่ มีการจัดชุมนุมและขอพรจากคุรุ ในคาพูดปิ ดท ้ายของ ardas
เราสวดอ ้อนวอนเพือ
่ ความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องทุกคนภายใต ้พระประสงค์ของพระองค์โด
ยไม่คานึงถึงศาสนาของพวกเขา
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Introduction to Ardas (Prayer)
The word ‗ardas‘ means a petition or an address to a superior authority.
Our ardas is addressed to the Almighty God and to our eternal Guru,
Guru Granth Sahib.
The following shabad is generally recited before starting the Ardas. In
these verses, Guru Arjan Dev ji says that our body and soul, and
everything we have, are blessings from God. We are His children.
Therefore, we must relinquish our ego and plead to Him for our needs
like a child pleads to the parents.
The format and the wording of the current ardas has evolved over many
years and was decided by a joint body of Sikh scholars.
Ardas can be divided into three main parts.
First part is Vaar Siri Bhagauti Ji Ki, composed by Guru Gobind Singh ji, in
which he invoked the almighty God and the first nine Gurus. After the
vaar, we invoke the tenth Guru and Guru Granth Sahib.
Second part of ardas essentially encapsulates the entire Sikh history,
recounting the dedication and sacrifice by the Sikhs, and reflecting upon
the memorable acts of the Sikh martyrs and heroes, who upheld their
faith unto their last breath.
Third part of ardas, we pray for the community seeking the virtues of
simran (remembering God‘s Name), righteous living of a true Sikh, and
trust among the community. We plead to the Guru to protect us from the
five vices (lust, anger, greed, attachment, and ego).
At the end, words are added to suit the occasion (such as a wedding,
birth, death etc.) for which the congregation was held and seek Gurus
blessings. In the closing words of ardas, we pray for the well being of all
under His Will, irrespective of their religion.
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ਅਰਦਾਸ

ARDAS
Prayer
ภาวนา

ਤੂ ਠਾਕੁਯੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਯਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰ ਡੁ ਸਬੁ ਤਯੀ ਯਾਤਸ ॥
TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS
(Waheguru ji), You are our master, we (human beings) can only plead to
you (for our needs), because this body and soul (that You have given us)
are your blessings.
(Waheguruji)(วาเฮกูรจ
ู )ี คุณเป็ นเจ ้านายของเรา เรา (มนุษย์) สามารถวิงวอนต่อพระองค์
(ตามความต ้องการของเรา) เท่านัน
้ เพราะร่างกายและจิตวิญญาณนี้ (ทีค
่ ณ
ุ ได ้ให ้เรา)
เป็ นพรของคุณ

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਯਕ ਤਯ ॥ ਤੁਭਯੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਿ ਘਨੇਯ ॥
TUM MAAT PITA HAM BAAREK TERE, TUMRI KIRPA MEH SOOKH
GHANERE
You are our mother and father (our Creator), we are Your children.In
your Grace are many joys and comforts.
คุณคือแม่และพ่อของเรา (ผู ้สร ้างของเรา) เราเป็ นลูกหลานของพระองค์
ในพระพรของพระองค์ ซงึ่ นามาซงึ่ ความยินดีและความสะดวกสบายมากมาย

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਯਾ ਅੰ ਤੁ ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੰ ਤ ॥
KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT
Nobody knows the extent of Your creation.O’ God, You are higher than
the highest (there is nobody like You).
ไม่มใี ครรู ้ขอบเขตของการสร ้างของพระองค์ พระเจ ้าข ้าฯ พระองค์อยูส
่ งู กว่าผู ้สูงสุด
(ไม่มใี ครเหมือนพระองค์)

ਸਗਰ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਯ ਸੂਤਤਰ ਧਾਯੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਯੀ ॥
SAGAL SAMAGRI TUMRE SOOTER DHAARI, TUM TE HOE SO AAGYA
KAARI
The whole Universe is functioning under Your divine law, strung in one
strand. All that came from Your creation is under Your command.
จักรวาลทัง้ หมดทาหน ้าทีไ่ ปตามกฎของพระเจ ้า ซงึ่ ถูกมัดรวมกันเป็ นหนึง่ เดียว
ทัง้ หมดทีม
่ าจากการสร ้างของพระองค์อยูภ
่ ายใต ้คาสงั่ ของพระองค์
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ਤੁਭਯੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਯਫਾਨੀ ॥
TUMRI GAT MIT TUM HI JAANI, NANAK DAAS SADAA KURBAANI
What You are and how Great you are, only You know. Nanak, Your
devotee, is beholden to You forever.
พระองค์คอ
ื อะไรและพระองค์ยงิ่ ใหญ่แค่ไหน มีเพียงพระองค์เท่านัน
้ ทีร่ ู ้
นานัค )Nanak( ผู ้ศรัทธาของพระองค์จะอยูก
่ บ
ั พระองค์ตลอดไป

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

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

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

ਤਰਥਭ ਬਗਤੀ ਤਸਭਤਯ ਕ ਗੁਯ ਨਾਨਕ ਰਈ ਂ ਤਧਆਇ॥
Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae
First remember God in the form of Destroyer of evil doers; then
remember Nanak. (dwell on his spiritual contribution)
ประการแรก จงจดจาพระเจ ้าในรูปแบบของผู ้ทีท
่ าลายคนทีท
่ าชวั่ แล ้วจงจดจา Nanak
(สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)

ਤਪਯ ਅੰ ਗਦ ਗੁਯ ਤ ਅਭਯਦਾਸੁ ਯਾਭਦਾਸ ਹਈ ਂ ਸਹਾਇ॥
Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai
Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar Das and
Guru Ram Das; May they help us! (dwell on their spiritual
contribution)
แล ้วจงจดจาและพิศเพ่งบนคุรแ
ุ องกาด คุรอ
ุ ามาร ดาซ และ คุรแ
ุ รม ดาส
ขอพวกท่านชว่ ยเหลือเรา! (สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)
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ਅਯਜਨ ਹਯਗਤਫੰ ਦ ਨ ਤਸਭਯ ਸਰੀ ਹਤਯਯਾਇ॥
Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai
Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and
Respected Guru Har Rai. (dwell on their spiritual contribution)
จงจดจาและพิศเพ่งบนคุรแ
ุ องกาด คุรอ
ุ าจาน คุรฮ
ุ าร์โกบินด์ และคุรฮ
ุ าร์ไร
(สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)

ਂ ਤਜਸ ਤਡਠੈ ਸਤਬ ਦੁਿ ਜਾਇ॥
ਸਰੀ ਹਤਯਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈ
Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye
Remember and meditate upon respected Guru Har Krishan, by having
the sight of whom, all pains vanish. (dwell on his spiritual contribution)
จงจดจาและพิศเพ่งบนคุรุ ฮาร์คริสชาน ทีน
่ ่าเคารพ โดยเหลียวดูทา่ น
ิ้
ปั ดเป่ าความทุกข์ออกไปทัง้ สน

ਤਗ ਫਹਾਦਯ ਤਸਭਤਯ ਘਯ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵ ਧਾਇ॥
Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai
Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of spiritual wealth
will come hastening to your home.
จงจดจาคุรเุ ตกบาฮาดูร ์
แล ้วแหล่งความมั่งคัง่ ทางวิญญาณเก ้าแห่งจะมาถึงบ ้านของคุณอย่างรวดเร็ว

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

ਦਸਵਾਂ ਾਤਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਯੂ ਗਤਫੰ ਦ ਤਸੰ ਘ ਸਾਤਹਫ ਜੀ! ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥
Dasvaa Paatshaah sri Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai
Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh
(dwell on his spiritual contribution).
Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path.
ิ
ระลึกถึงคุรโุ กบินด์ ซงิ ห์ทเี่ คารพนั บถือท่านทีส
่ บ
(สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)
้
โอ ้พระเจ ้า! กรุณาชว่ ยเราทุกคน โดยแสดงเสนทางให
้เราเห็น
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ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ਗੁਯੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਯ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਕ ਫਰ ਜੀ
ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ
Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath Deedaar Daa
Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
Meditate upon the divine light of the Ten Kings contained in the
respected Guru Granth Sahib and turn your thoughts to their divine
teachings and get pleasure from the sight of Guru Granth Sahib;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ั ดิส
ิ ธิข
ิ ทีม
ิ ผู ้เป็ นทีเ่ คารพนั บถือ
ราพึงถึงแสงสว่างอันศก
์ ท
์ องกษั ตริยท
์ งั ้ สบ
่ อ
ี ยูใ่ นคุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
่ าสอนของพระเจ ้าและรับความสุขจากสายตาของคุรแ
และเปลีย
่ นความคิดของคุณไปสูค
ุ กรนธ์
ิ
ซาฮบ
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (Waheguru) (พระเจ ้าผู ้ทรงมหัศจรรย์)!

ੰ ਜਾਂ ਤਆਤਯਆਂ, ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆਂ, ਚਾਰਹੀਆਂ ਭੁਕਤਤਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੀਆਂ, ਤਜਨਹਾ
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੰ ਡ ਛਤਕਆਂ, ਦਗ ਚਰਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਿ ਕ ਅਣਤਡਿੱ ਠ ਕੀਤਾ, ਤਤਨਹਾਂ ਤਆਤਯਆਂ,
ਸਤਚਆਤਯਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਕ, ਿਾਰਸਾ ਜੀ ! ਫਰ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ
Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya,
Tupiya, Jina Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee,
Dekh Ke Andhith Keetaa, Tinhaa Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da
Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons (of Guru
Gobind Singh); of the Forty Martyrs; of the brave Sikhs of indomitable
determination; of the devotees steeped in the colour of the Naam; of
those who were absorbed in the Naam; of those who remembered the
Naam and shared their food in companionship; of those who started free
kitchens; of those who wielded their swords (for preserving truth); of
those who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were pure
and truly devoted ones;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ี่ น (ของคุรโุ กบินด์ ซงิ ห์);
ลองนึกถึงการกระทาของผู ้เป็ นทีร่ ักทัง้ ห ้าของบุตรชายทัง้ สค
ี สส
ี่ บ
ิ ท่าน; ของชาวซก
ิ ข์ผู ้กล ้าหาญแห่งความมุง่ มั่นไม่ยอ
ของผู ้พลีชพ
่ ท ้อ
ี องนาอาม (Naam); ของผู ้ทีถ
ั ในนาอาม (Naam);
ของผู ้ศรัทธาทีเ่ ต็มไปด ้วยสข
่ ก
ู ดูดซบ
ของบรรดาผู ้ทีร่ ะลึกถึงนาอาม (Naam) และแบ่งปั นอาหารของพวกเขาด ้วยความเป็ นเพือ
่ น
้
ของผู ้ทีเ่ ริม
่ ครัวฟรี ของผู ้ทีใ่ ชดาบของพวกเขา
(เพือ
่ รักษาความจริง);
ของผู ้ทีม
่ องข ้ามข ้อบกพร่องของผู ้อืน
่
ทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมาเป็ นคนทีบ
่ ริสท
ุ ธิแ
์ ละอุทศ
ิ ตนอย่างแท ้จริง
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (Waheguru) (พระเจ ้ามหัศจรรย์)!
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ਤਜਨਹਾਂ ਤਸੰ ਘਾਂ ਤਸੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਯਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਤ, ਫੰ ਦ ਫੰ ਦ ਕਟਾ, ਿਯੀਆਂ ਰੁਹਾਈਆਂ,
ਚਯਿੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਯਆਂ ਨਾਰ ਤਚਯਾ ਗ, ਗੁਯਦੁਆਤਯਆਂ ਦੀ ਸਵਾ ਰਈ ਕੁਯਫਾਨੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ, ਧਯਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਯਆ, ਤਸਿੱ ਿੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਰ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਤਨਹਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ
ਧਯ ਕ ਿਾਰਸਾ ਜੀ! ਫਰ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ
Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund Bund
Kuttai, Khopriya Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae
Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee
Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, Tina Dee Kamaaee Daa
Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
Think of and remember the unique service rendered by those brave Sikh
men and women, who sacrificed their heads but did not surrender their
Sikh Religion; Who got themselves cut to pieces from the joints of the
body; Who got their scalps removed; Who were tied and rotated on the
wheels and broken into pieces; Who were cut by saws; Who were flayed
alive; Who sacrificed themselves to upkeep the dignity of the Gurdwaras;
Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh Religion and
saved their hair uncut till their last breath;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
้ เ่ ป็ นเอกลักษณ์ของชายและหญิงชาวซก
ิ ข์ผู ้กล ้าหาญทีเ่ สย
ี สละศรี
นึกถึงและระลึกถึงการรับใชที
ิ ข์ของตน ทีถ
ิ้ ๆ จากข ้อต่อของร่างกาย
ษะ แต่ไม่ยอมละทิง้ ศาสนาซก
่ ก
ู ตัดออกเป็ นชน
ิ้ ๆ ; ทีถ
เอาหนั งศรี ษะออก ทีถ
่ ก
ู มัดและหมุนบนล ้อและแตกเป็ นชน
่ ก
ู เลือ
่ ยตัด;
ี สละตัวเองเพือ
ั ดิศ
ทีถ
่ ก
ู ถลกหนังเป็ นๆ; ทีเ่ สย
่ รักษาศก
์ รีของคุรด
ุ วารา;
ื่ ของชาวซก
ิ ข์; ผู ้ซงึ่ รักษาศาสนาซก
ิ ข์ของพวกเขาและ
ทีไ่ ม่ละทิง้ ความเชอ
ไม่ตด
ั ผมของพวกเขาจนถึงลมหายใจสุดท ้ายของพวกเขา
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (พระเจ ้ามหัศจรรย์)!
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ੰ ਜਾਂ ਤਿਤਾਂ, ਸਯਫਿੱ ਤ ਗੁਯਦੁਆਤਯਆਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਯ ਕ ਫਰ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ
Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji
Waheguroo
Turn your thoughts to all the seats of Sikh Religion and all the
Gurdwaras;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ิ ข์และคุรุ กูดวาราทัง้ หมด
เปลีย
่ นความคิดของคุณไปยังทุกทีน
่ ั่ งของศาสนาซก
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (Waheguru) (พระเจ ้าทรงมหัศจรรย์)!

ਤਰਥਭ ਸਯਫਿੱ ਤ ਿਾਰਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਯਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਯਫਿੱ ਤ ਿਾਰਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਯ,ੂ ਵਾਤਹਗੁਯ,ੂ
ਵਾਤਹਗੁਯੂ ਤਚਤ ਆਵ, ਤਚਿੱ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਯਫ ਸੁਿ ਹਵ।

Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko
Waheguroo Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka Sadkaa
Surab Sukh Hovai
First the entire respected Khalsa make this supplication that they
meditate on Your Name; and as a result, peace and happiness be
showered to all.
ก่อนอืน
่ คาลซา (Khalsa)
ทีเ่ คารพนับถือทัง้ หมดจะวิงวอนขอให ้พวกเขาใคร่ครวญพระนามของพระองค์ทา่ น
และเป็ นผลให ้ทุกคนได ้รับความสงบและความสุข

ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਿਾਰਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਯਤਛਆ ਤਯਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ ਫ਼ਤਤਹ,
ਤਫਯਦ ਕੀ ਜ, ੰ ਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਿਾਰਸ ਜੀ ਕ ਫਰ ਫਾਰ , ਫਰ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ
Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it, Deg Teg
Fateh, Bira Ki Paij, Panth Ki Jeet, Sree Saahib Ji Sahaai Khaalse Ji Ko Bol
Baaley, Bolo Ji Waheguroo
May God extend His protection and mercy to the Khalsa, wherever they
are. May the Khalsa be victorious in ensuring the well being and
protection of the community, may God shower His Grace upon the
Khalsa, may He be our protector against tyranny and oppression, may
the Khalsa prevail,
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ขอพระเจ ้าทรงคุ ้มครองและเมตตาต่อ คาลซา (Khalsa) ไม่วา่ พวกเขาจะอยูท
่ ใี่ ด ขอให ้ คาลซา
(Khalsa)
ั ชนะในการสร ้างหลักประกันความเป็ นอยูท
ได ้รับชย
่ ด
ี่ แ
ี ละการปกป้ องชุมชนขอพระเจ ้าทรงอาบ
พระคุณของพระองค์ตอ
่ คาลซา (Khalsa)
ั
ขอพระองค์ทรงเป็ นผู ้ปกป้ องเราจากการกดขีข
่ ม
่ เหงและการกดขีข
่ อให ้ คาลซา (Khalsa)มีชย
ทุกคนพูดว่าวาเฮกูร(ู Waheguru) (พระเจ ้าทรงมหัศจรรย์)!
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ਤਸਿੱ ਿਾਂ ਨੂੰ ਤਸਿੱ ਿੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਯਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਯਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਸਯ
ਦਾਨ, ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰ ਤਭਰਤਸਯ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੰ ਡ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱ ਰ, ਧਯਭ ਕਾ
ਜਕਾਯ, ਫਰ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ !!
Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan, Bibek Daan, Bharosaa
Daan, Daanaa Sir Daan Naam Daan, Chounkiyaa Jhande Bunge Jugo Jug
Attal, Dharam Ka Jai Kaar Bolo Ji Waheguroo
Kindly confer upon the Sikhs the gift of Sikhism, the gift of long hair, the
gift of observing Sikh laws, the gift of divine knowledge, the gift of firm
faith, the gift of belief and the biggest gift of Naam. O God! May the
choirs, the mansion and the banners exist forever; may the truth ever
triumph;
utter Wahe Guru (Wondrous God)!
ิ ข์ให ้แก่ชาวซก
ิ ข์ ของขวัญทีเ่ ป็ นผมยาว
โปรดทรงมอบของขวัญแห่งศาสนาซก
ิ ข์ของขวัญแห่งความรู ้จากพระเจ ้า
ของขวัญแห่งการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของซก
ื่ และของขวัญทีใ่ หญ่ทส
ของขวัญแห่งศรัทธาทีม
่ ั่นคงของขวัญแห่งความเชอ
ี่ ด
ุ ของนาอัม
ี ง คฤหาสน์และ ป้ ายประกาศจะคงอยูต
โอ ้พระเจ ้า! นั กร ้องประสานเสย
่ ลอดไป
ั ไปตลอดกาล
ขอให ้ความจริงมีชย
กล่าวคาว่าว่าวาเฮกูรู ( Waheguru) (พระเจ ้าทรงมหัศจรรย์)!

ਤਸਿੱ ਿਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਯਾਿਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਯ।ੂ
Sikhaa Daa Man Neevaa, Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap
Waheguroo
May the minds of all the Sikhs remain humble and their wisdom exalted;
O God! You are the protector of wisdom.
ิ ข์ทงั ้ หมดยังคงถ่อมตัวและภูมป
ขอให ้จิตใจของชาวซก
ิ ั ญญาของพวกเขาสูงสง่ โอ ้พระเจ ้า!
พระองค์คอ
ื ผู ้ปกป้ องภูมป
ิ ั ญญา

ਹ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆਂ ਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ਸਿੱ ਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਹਗੁਯ!ੂ ਆ ਦ
ਹਜੂਯ…..ਦੀ ਅਯਦਾਸ ਹ ਜੀ।
Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, Sachey
Pita Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji)
O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the Power of
the helpless ones, the shelter of the shelterless, we humbly make prayer
in your presence…..
โอพระบิดาทีแ
่ ท ้จริง วาเฮกูรู! พระองค์คอ
ื เกียรติของผู ้อ่อนโยน พลังของคนไร ้
ทีพ
่ งึ่ ทีพ
่ ักพิงของผู ้ไร ้ทีพ
่ งึ่ เราอธิษฐานต่อหน ้าพระองค์ด ้วยความนอบน ้อม… ..
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(substitute the occasion or prayer made here).

ਅਿੱ ਿਯ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਰ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਯਨੀ। ਸਯਫਿੱ ਤ ਦ ਕਾਯਜ ਯਾਸ ਕਯਨੇ।
Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De Kaaraj Raas
Karney.
Kindly pardon our errors and shortcomings in reciting the above Prayer.
Kindly fulfill the objects of all.
โปรดอภัยข ้อผิดพลาดและข ้อบกพร่องของเราในการท่องบทสวดมนต์ข ้างต ้น
โปรดทรงเติมเต็มในความต ้องการทัง้ ปวงให ้พวกเราด ้วย

ਸਈ ਤਆਯ ਭਰ, ਤਜਨਹਾਂ ਤਭਤਰਆਂ ਤਯਾ ਨ ਨਾਭ ਤਚਿੱ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਰਾ,
ਤਯ ਬਾਣ ਸਯਫਿੱ ਤ ਦਾ ਬਰਾ।
Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak Naam
Chardi Kala, Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa
Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, we may
remember and meditate upon Your Name. O’ God! may Your Name
(revealed by Guru Nanak) bring ever ascending spirit to and may all
prosper according to Your will.
ื่ ข
ขอให ้เราได ้พบกับผู ้ศรัทธาทีแ
่ ท ้จริงเหล่านั น
้ โดยการพบกับผู ้ทีเ่ ราอาจจดจาและใคร่ครวญชอ
ื่ ของพระองค์ (ทีไ่ ด ้เปิ ดเผยโดยคุรน
องพระองค์ โอ ้พระเจ ้า! ขอให ้ชอ
ุ านัก)
นาจิตวิญญาณขึน
้ ไป และขอให ้ทุกคนประสบความสาเร็จตามความประสงค์ของพระองค์

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

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

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

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

ิ ข์เป็ นศาสนาทีท
ื่ ทีว่ า่
ศาสนาซก
่ ันสมัย มีเหตุผลและปฏิบัตไิ ด ้จริง อยูบ
่ นความเชอ
ชวี ต
ิ ครอบครัวปกติ (Grahast) ไม่เป็ นอุปสรรคต่อความรอด
การถือพรหมจรรย์หรือการสละโลกไม่จาเป็ นเพือ
่ บรรลุความรอด
เป็ นสงิ่ ทีเ่ ป็ นไปได ้ทีจ
่ ะอยูอ
่ ย่างโดดเดีย
่ วท่ามกลางความเจ็บป่ วยและการล่อลวงทา
งโลก ผู ้ศรัทธาต ้องอยูใ่ นโลก
แต่ยังคงให ้ศรี ษะของเขาอยูเ่ หนือความตึงเครียดและความวุน
่ วายตามปกติ
เขาต ้องเป็ นทหารทีม
่ วี ช
ิ าการและเป็ นนักบุญของพระเจ ้า
ิ ข์เป็ นสากลและเป็ น "ศาสนาฆราวาส" ดังนัน
ศาสนาซก
้ จึงปฏิเสธการแบ่งแยกต่างๆ
ื้ ชาติ หรือเพศ
ทัง้ หมด จากวรรณะ ลัทธิ เชอ
ื่ ว่ามนุษย์ทก
เชอ
ุ คนเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ ้า
คุรเุ น ้นย้าเรือ
่ งความเท่าเทียมกันของชายและหญิงและปฏิเสธการฆ่าทารกเพศหญิ
ง และ ซาติ (Sati) (การเผาแม่มา่ ย)
พวกเขายังเผยแพร่การแต่งงานใหม่ของหญิงม่ายอย่างแข็งขันและปฏิเสธระบบ
เพอร์ดาห์ (purdah) (ผู ้หญิงสวมผ ้าคลุมหน ้า)
เพือ
่ ให ้จิตใจจดจ่ออยูท
่ พ
ี่ ระองค์เราต ้องทาสมาธิ
ั ดิส
ิ ธิข
ต่อพระนามอันศก
์ ท
์ องพระองค์ (นาม) และบาเพ็ญกุศลและบาเพ็ญประโยชน์
ถือเป็ นเกียรติอย่างยิง่ ที่
ี ประจาวันด ้วยแรงงานและการทางานทีซ
ื่ สต
ั ย์ (คิรัตคารนะ)
คนหนึง่ จะหาเลีย
้ งชพ
่ อ
่ ารขอทานหรือใชวิ้ ธก
(KiratKarna) ไม่ใชก
ี ารใด ๆ ทีไ่ ม่สจ
ุ ริต
(แวนชาคานะ)VandChhakna การแบ่งปั นกับผู ้อืน
่
่ กัน
ซงึ่ เป็ นความรับผิดชอบต่อสงั คมด ้วยเชน
บุคคลนัน
้ คาดว่าจะให ้ความชว่ ยเหลือผู ้ทีต
่ ้องการความชว่ ยเหลือ เซวา (Seva)
ิ ข์ ครัวชุมชนฟรี (Langar)
การบริการชุมชนเป็ นสว่ นสาคัญของศาสนาซก
ทีพ
่ บในคุรด
ุ วาราทุกแห่งและเปิ ดให ้กับทุกคนทุกศาสนาเป็ นสงิ่ หนึง่ ทีแ
่ สดงออกถึง
การบริการชุมชนนี้
ิ ข์สนับสนุนการมองโลกในแง่ทด
ศาสนาซก
ี่ แ
ี ละมีความหวัง
ไม่ยอมรับอุดมการณ์ทม
ี่ องโลกในแง่ร ้าย
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ื่ ว่าชวี ต
ท่านคุรเุ ชอ
ิ นี้ มีเหตุผลและเป้ าหมาย
เปิ ดโอกาสให ้มีประจักษ์ถงึ ตนเองและพระเจ ้านอกจากนีม
้ นุษย์ยังต ้องรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตนเอง
เขาไม่สามารถเรียกร ้องความคุ ้มกันจากผลของการกระทาของเขาได ้
เขาจึงต ้องระมัดระวังอย่างมากในสงิ่ ทีเ่ ขาทา
ิ ข์ถอ
ิ เป็ นคุรน
พระคัมภีรซ
์ ก
ื ว่า คุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
ุ ริ ันดร์
นีเ่ ป็ นศาสนาเดียวทีก
่ าหนดให ้พระคัมภีรม
์ ส
ี ถานะเป็ นผู ้สงั่ สอนทางศาสนา
ิ ข์
ไม่มส
ี ถานทีส
่ าหรับคุรุ (เดห์ธารี) (Dehdhari) ทีเ่ ป็ นมนุษย์ทม
ี่ ช
ี วี ต
ิ ในศาสนาซก
มารยาท www.sikhpoint.com
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Philosophy of Sikhs
Philosophy of Sikhism is characterized by logic, comprehensiveness and its "without
frills" approach to the spiritual and material world. Its theology is marked by
simplicity. In Sikh ethics there is no conflict between the individual‘s duty to the self
and that towards society (sangat).
Sikhism is the youngest world religion. Sikhism was founded by Guru Nanak some
500 years ago. It emphasizes the belief in One Supreme Being who is the creator
of the universe. It offers a simple straight path to eternal bliss and spreads a
message of love and universal brotherhood. Sikhism is strictly a monotheistic faith
and recognizes God as the only One who is not subject to limits of time or space.
Sikhism believes that there is only one God, who is the Creator, Sustainer,
Destroyer and does not take human form. The theory of Avtarvad (incarnation) has
no place in Sikhism. It does not attach any value to gods and goddesses and other
deities.
In Sikhism the ethics and religion go together. One must inculcate moral qualities
and practice virtues in everyday life in order to step towards spiritual development.
Qualities such as honesty, compassion, generosity, patience and humility can only
be built up by efforts and perseverance. The lives of our Great Gurus are a source
of inspiration in this direction.
The Sikh religion teaches that the goal of human life is to break the cycle of birth
and death and merge with God. This can be accomplished by following the
teachings of the Guru, meditation on the Holy Name (Naam) and performance of
acts of service and charity.
Naam Marg emphasizes constant devotion to the remembrance of God. One has to
control the five vices viz., Kam (Desire), Krodh (anger), Lobhe (greed), Moah
(worldly attachment) and Ahankar (pride) to achieve salvation. The rituals and
routine practices like fasting and pilgrimage, omens and austerities are rejected in
Sikh religion. One ought to follow the teachings of Guru Granth Sahib. Sikhism
emphasizes Bhagti Marg or the path of devotion. It does, however, recognize the
importance of Gian Marg (Path of Knowledge) and Karam Marg (Path of Action). It
lays great stress on the need for earning God's Grace in order to reach the spiritual
goal.
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Sikhism is a modern, logical, and practical religion. It believes that normal family life
(Grahast) is no barrier to salvation. Celibacy or renunciation of the world is not
necessary to achieve salvation. It is possible to live detached in the midst of worldly
ills and temptations. A devotee must live in the world and yet keep his head above
the usual tension and turmoil. He must be a scholarly soldier, and a saint for God.
Sikhism is a cosmopolitan and a "secular religion" and thus rejects all distinctions
based on caste, creed, race or sex. It believes all human beings are equal in the
eyes of God. The Gurus stressed on equality of men and women and rejected
female infanticide and Sati (widow burning) practice. They also actively propagated
widow remarriage and rejected the purdah system (women wearing veils). In order
to keep the mind focused on Him one must meditate on the holy Name (Naam) and
perform the acts of service and charity. It is considered honorable to earn one's
daily living through honest labor and work (Kirat Karna) and not by begging or by
the use of any dishonest means. Vand Chhakna, sharing with others, is also a social
responsibility. The individual is expected to help those in need. Seva, community
service is also an integral part of Sikhism. The free community kitchen (langar)
found at every gurdwara and open to people of all religions is one expression of this
community service.
Sikh religion advocates optimism and hope. It does not accept the ideology of
pessimism.
The Gurus believed that this life has a purpose and a goal. It offers an opportunity
for self and God realization. Moreover man is responsible for his own actions. He
cannot claim immunity from the results of his actions. He must therefore be very
vigilant in what he does.
The Sikh Scripture, Guru Granth Sahib, is the Eternal Guru. This is the only religion
which has given the Holy Book the status of a religious preceptor. There is no place
for a living human Guru (Dehdhari) in Sikh religion.
Courtesy www.sikhpoint.com
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ิ ข์
ความสาคัญของผ ้าโพกศรี ษะของชาวซก

ิ ข์ทแ
ผ้าโพกศรี ษะเป็ นสว่ นหนึง่ ของซก
ี่ ยกออกจากกันไม่ได ้ ตัง้ แต่สมัยคุรน
ุ านัก
ิ ข์ ชาวซก
ิ ข์ได ้ประดับผ้าโพกศรี ษะ
ผู ้ก่อตัง้ ศาสนาซก
ิ ข์เป็ นมากกว่ามงกุฎสาหรับกษั ตริย ์
ผ ้าโพกศรี ษะสาหรับซก
ื่ หนึง่ ของผ ้าโพกศรี ษะของชาวซก
ิ ข์ซงึ่ เกีย
“Dastar"เป็ นอีกชอ
่ วข ้องกับ" พรของคุรุ
"
ื้ ผ ้าทีส
คาเหล่านีห
้ มายถึงเสอ
่ วมใสโ่ ดยทัง้ ชายและหญิงเพือ
่ ปกปิ ดผมทีไ่ ม่ได ้ตัดขน
เป็ นผ ้าโพกศรี ษะทีป
่ ระกอบด ้วยผ ้าผืนยาวคล ้ายผ ้าพันคอสวมรอบศรี ษะ
แม ้ว่าการไว ้ผมทีไ่ ม่ได ้ปิ ดจะได ้รับคาสงั่ จาก คุรุ Gobind Singh
ื่
ให ้เป็ นหนึง่ ในห ้าของ K หรือห ้าบทความเกีย
่ วกับความเชอ
ิ ข์มายาวนานตัง้ แต่เริม
ิ ข์ในปี 1469
แต่ก็มค
ี วามเกีย
่ วข ้องกับศาสนาซก
่ ต ้นซก
ิ ข์เป็ นศาสนาเดียวในโลกที่ ทุกคนต ้องสวมผ ้าโพกหัว
ศาสนาซก
ื้ กังหันในประเทศตะวันตกเป็ นชาวซก
ิ ข์
ผู ้คนสว่ นใหญ่ทส
ี่ วมเสอ
โดยธรรมประเพรณี ผ ้าโพกศรี ษะแสดงถึงความมีหน ้ามีตา
ั ้ สูงเท่านัน
และเป็ นสงิ่ ของทีส
่ งวนไว ้สาหรับคนชน
้ ในสมัยก่อนในอินเดีย
ผู ้ชายทีม
่ ฐ
ี านะสูงในสงั คมเท่านัน
้ ทีจ
่ ะสวมผ ้าโพกศรี ษะ ในชว่ งทีโ่ มกุลครองอินเดีย
ชาวมุสลิมเท่านัน
้ ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้สวมผ ้าโพกศรี ษะ
่ ส
ผู ้ทีไ่ ม่ใชม
ุ ลิมทุกคนถูกห ้ามไม่ให ้สวมผ ้าโพกศรี ษะโดยเด็ดขาด
คุรโุ กบินด์ ซงิ ห์ ในการต่อต ้านกฎของพวกโมกุลดังกล่าว
ิ ข์ทก
เขาขอให ้ชาวซก
ุ คนสวมผ ้าโพกศรี ษะ นีค
่ อ
ื การสวมใสเ่ พือ
่
ี ธรรมขัน
ตระหนักถึงมาตรฐานทางศล
้ สูงทีเ่ ขาสร ้างขึน
้ สาหรับผู ้ติดตาม Khalsa
ของเขา เขาต ้องการให ้ Khalsa ของเขาแตกต่างออกไปและมุง่ มั่นทีจ
่ ะ
"โดดเด่นจากทีอ
่ น
ื่ ๆ ของโลก"
้
ิ ข์
และเดินตามเสนทางที
ไ่ ม่เหมือนใครซงึ่ ได ้กาหนดไว ้โดย คุรข
ุ องศาสนาซก
ิ ข์ทโี่ พกศรี ษะจึงดูโดดเด่นจากฝูงชนเสมอเนือ
ด ้วยเหตุนช
ี้ าวซก
่ งจาก
คุรต
ุ งั ้ ใจให ้ 'ทหารนักบุญ' เป็ นทีร่ ู ้จักได ้ง่าย
ิ ข์สวมผ ้าโพกศรี ษะ
เมือ
่ ชายหรือหญิงชาวซก
ผ ้าโพกศรี ษะจะไม่เป็ นเพียงแถบผ ้าเพราะมันจะกลาย
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เพราะสงิ่ นีจ
้ ะเป็ นสว่ นสาคัญของเครือ
่ งแต่งกาย
่ อานาจอธิปไตย
เหตุผลในการสวมผ ้าโพกศรี ษะอาจมีได ้หลายประการ เชน
การอุทศ
ิ ตน การเคารพตนเอง ความกล ้าหาญ ความกตัญํู ฯลฯ
ิ ข์สวมผ ้าโพกศรี ษะสว่ นใหญ่ นั่นก็เพือ
แต่เหตุผลทีช
่ าวซก
่ แสดงความรัก
ื่ ฟั งและเคารพผู ้ก่อตัง้ Khalsa
การเชอ
ผ ้าโพกศรี ษะเป็ นของขวัญทีค
่ รุ ใุ ห ้เรา เป็ นวิธท
ี เี่ ราสวมมงกุฎตัวเองในฐานะ
ิ ข์ (Singhs) และ คาอูรส(์ Kaurs)
ทีเ่ ป็ นชาวซก
ผู ้นั่งบนบัลลังก์แห่งความมุง่ มั่นต่อจิตสานึกทีส
่ งู สง่ ของเราเอง
ไม่วา่ จะเป็ นผู ้ชายและผู ้หญิง อัตลักษณ์ทฉ
ี่ ายแววนีอ
้ น
ั บ่งบอกถึง
เกียรติความสง่างาม และความเป็ นเอกลักษณ์
ั ญาณให ้คนอืน
ิ้ สุดและอุทศ
เป็ นสญ
่ รู ้ว่าเราอยูใ่ นภาพลักณ์ของความทีไ่ ม่มท
ี ส
ี่ น
ิ ตนเ
้ กสงิ่ ผ ้าโพกศรี ษะไม่ได ้แสดงถึงสงิ่ ใดนอกจากความมุง่ มั่นทีส
พือ
่ รับใชทุ
่ มบูรณ์
เมือ
่ คุณเลือกทีจ
่ ะโดดเด่นด ้วยการผูกผ ้าโพกศรี ษะ
คุณจะยืนหยัดอย่างไม่เกรงกลัวใคร
ในฐานะบุคคลคนคนหนึง่ ทีย
่ น
ื อยูท
่ า่ มกลางผู ้คนกว่าหกพันล ้านคน
เป็ นการกระทาทีโ่ ดดเด่นทีส
่ ด
ุ
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Importance of Sikh Turban
Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru
Nanak, the founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a
lot more than a crown is to a king.
‗Dastar‘ is another name for the sikh turban which relates to ‗Blessing of the Guru‘.
All these words refer to the garment worn by both men and women to cover their
unshorn hair. It is a headdress consisting of a long scarf-like piece of cloth worn
around the head.
Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind Singh as one
of the Five K's or five articles of faith, it has long been associated with Sikhism since
the very beginning of Sikhi in 1469. Sikhism is the only religion in the world in
which wearing a turban is mandatory for everybody. Vast majority of people who
wear turbans in the Western countries are Sikhs.
Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an item once
reserved for nobility only. In older times, in India the turban was only worn by men
of high status in society. During the Mughal domination of India, only
the Muslims were allowed to wear a turban. All non-muslims were strictly barred
from wearing a turban.
Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all of
his Sikhs to wear the turban. This was to be worn in recognition of the high moral
standards that he had charted for his Khalsa followers. He wanted his Khalsa to be
different and to be determined "to stand out from the rest of the world" and to
follow the unique path that had been set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned
Sikh has always stood out from the crowd, as the Guru intended his 'Saint-Soldiers'
to be easily recognizable.
When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be just a band
of cloth, for it becomes an integral part of the attire. The reasons for wearing a
turban may be many such as sovereignty, dedication, self-respect, courage, piety
etc. but why the Sikhs wear it is mainly to show their love, obedience and respect
for the founder of the Khalsa Guru Gobind Singh.
The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and
Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For
men and women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and
uniqueness. It is a signal to others that we live in the image of Infinity and are
dedicated to serving all. The turban doesn't represent anything except complete
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commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand
fearlessly as one single person standing out amongst six billion people. It is a most
outstanding act.
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ิ ข์
บทบาทของสตรีในศาสนาซก
ิ ข์ระบุวา่ ผู ้หญิงมีจต
่ เดียวกับผู ้ชายและมีสท
ิ ธิเท่
หลักการของศาสนาซก
ิ วิญญาณเชน
าเทียมกันในการปลูกฝั งจิตวิญญาณของตน
พวกเขาสามารถเป็ นผู ้นาประชาคมทางศาสนามีสว่ นร่วมใน Akhand Path
(การอ่านพระคัมภีรบ
์ ริสท
ุ ธิอ
์ ย่างต่อเนือ
่ ง) แสดงคิรท
์ าน (Kirtan)
(ร ้องเพลงสวดในทีป
่ ระชุม) ทางานเป็ นกรานทิด (Granthis) (นักบวช)
พวกเธอสามารถเข ้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมสงั คมและทางโลกทัง้ หมด
ิ ข์เป็ นศาสนาใหญ่ แห่งแรกของโลกทีใ่ ห ้ความเท่าเทียมกับผู ้หญิง
ศาสนาซก
ื ทอดตาแหน่งต่อมาก็ใ
คุรน
ุ านักสงั่ สอนเรือ
่ งความเท่าเทียมกันทางเพศและคุรท
ุ ส
ี่ บ
ห ้การสนับสนุนให ้ผู ้หญิงมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ นกิจกรรมทัง้ หมดของการนมัสการแ
ิ ข์
ละการปฏิบต
ั ข
ิ องซก
ิ บอกว่า “สตรีและบุรษ
คุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
ุ พระเจ ้าได ้สร ้างพวกเขาทุกคน
ั ดิส
ิ ธิ”์
นีเ่ ป็ นงานของพระเจ ้า นานัคได ้กล่าวว่า ทุกสงิ่ สร ้างเป็ นสงิ่ ทีด
่ ี ศก
์ ท
SGGSหน ้า 304
ิ ข์ได ้บันทึกบทบาทของสตรี
ประวัตศ
ิ าสตร์ของศาสนาซก
ี สละ
ทีแ
่ สดงว่าพวกเขามีความเท่าเทียมในบริการ ความทุม
่ เท ความเสย
่ เดียวกับผู ้ชาย
และความกล ้าหาญเชน
ั ดิศ
มีตวั อย่างมากมายของสตรีทม
ี่ ศ
ี ก
์ รีในคุณธรรม การบริการ
ี สละตนเองทีบ
ิ ข์
และการเสย
่ น
ั ทึกไว ้ในธรรมประเพณีของชาวซก
ิ ข์ ผู ้ชายและผู ้หญิงเป็ นสองด ้านของเหรียญเดียวกัน
ตามหลักศาสนาซก
ั พันธ์และการพึง่ พาซงึ่ กันและกันผู ้ชายจะเกิดจากผู ้หญิงและผู ้หญิ
ในระบบความสม
ิ ข์ผู ้ชายไม่สามารถรู ้สก
ึ มั่นคงและ
งเกิดจากเมล็ดพันธุข
์ องผู ้ชายตามหลักศาสนาซก
สมบูรณ์ในชวี ต
ิ ได ้หากไม่มผ
ี ู ้หญิงคนหนึง่ และความสาเร็จของผู ้ชายนัน
้ เกีย
่ วข ้องกับ
ความรักและการสนับสนุนของผู ้หญิงทีแ
่ บ่งปั นชวี ต
ิ ของเธอกับเขาและในทางกลับกั
น
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คุรน
ุ าน ักกล่าวว่า:
"[มัน] เป็ นผู ้หญิงทีท
่ าให ้เผ่าพันธุด
์ าเนินต่อไป" และเราไม่ควร
"ถือว่าผู ้หญิงถูกสาปแชง่ และถูกประณาม [เมือ
่ ]
ผู ้นาและกษั ตริยโ์ ดยกาเนิดจากผู ้หญิง" SGGS หน ้า 473
ความรอด:
จุดสาคัญทีต
่ ้องมองดูคอ
ื ไม่วา่ ศาสนาหนึง่ ใดทีพ
่ จ
ิ ารณาว่าสตรีนัน
้ สามารถรับความร
อด การตระหนักเปิ ดเผยถึงพระเจ ้า หรือ อาณาจักรของจิตวิญญาณทีส
่ งู สุด
ิ กล่าวว่า:
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
ั ว์พระเจ ้าทรงดารงอยูแ
“ ในทุกสรรพสต
่ ละแผ่ขยายเข ้าไปในทัง้ ชายและหญิง”
ิ , หน ้า 605)
(คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
ิ ทีบ
จากข ้อความข ้างต ้นของคุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
่ อกว่า
ความสว่างของพระเจ ้าอยูใ่ นเพศทัง้ สองเพศ
ื่ ฟั งคุรุ
ทัง้ ชายและหญิงจึงสามารถบรรลุความรอดได ้อย่างเท่าเทียมกันโดยการเชอ
ในหลายศาสนาผู ้หญิงถือเป็ นอุปสรรคต่อจิตวิญญาณของผู ้ชาย
ิ ข์ คุรป
แต่ไม่ใชใ่ นศาสนาซก
ุ ฏิเสธความคิดนี้ ใน
ิ ข์" อลิซ บซาร์เค กล่าวว่า
"ความคิดปั จจุบน
ั เกีย
่ วกับศาสนาซก

“ คุรค
ุ นแรกกาหนดให ้ผู ้หญิงเท่าเทียมกับผู ้ชาย…
ผู ้หญิงไม่ได ้เป็ นอุปสรรคต่อผู ้ชาย
้
แต่เป็ นหุ ้นสว่ นในการรับใชพระเจ
้าและแสวงหาความรอด”
การแต่งงาน:
คุรน
ุ านักแนะนา grhastha - ชวี ต
ิ คนทีม
่ เี หย ้ามีเรือน
แทนทีจ
่ ะเป็ นพรหมจรรย์และการสละโสด
ื่
สามีและภรรยาเป็ นหุ ้นสว่ นทีเ่ ท่าเทียมกันและได ้ผูกพันไว ้ด ้วยกันทัง้ คูด
่ ้วยความซอ
ั ย์ตอ
ั ดิส
ิ ธิบ
สต
่ กัน ในโองการศก
์ ท
์ อกว่า
ื่ ชม
ความสุขในบ ้านถูกนาเสนอเป็ นดังอุดมคติทน
ี่ ่าชน
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สถานะทีเ่ ท่าเทียมก ัน:
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่ามีสถานะทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
คุรไ
ุ ม่ได ้แยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศในเรือ
่ งของการเริม
่ ต ้นการสงั่ สอนหรือก
ั ดิส
ิ ธิ)์ และ Pangat
ารมีสว่ นร่วมในกิจกรรม Sangat (การสามัคคีธรรมอันศก
์ ท
(การรับประทานอาหารร่วมกัน) ตามที่ Sarup Das Bhalla, MahimaPrakash,
Guru Amar Dasdisf ได ้กล่าวถึงการใชผ้ ้าคลุมหน ้าของผู ้หญิง
เขามอบหมายให ้สตรีดแ
ู ลชุมชนบางชุมชนและเทศนาต่อต ้านธรรมเนียมปฏิบัตข
ิ อง
ิ ข์บน
ื่ ของผู ้หญิงหลายคนเชน
่ Mata GujriMai Bhago,
sati ประวัตศ
ิ าสตร์ซก
ั ทึกชอ
Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani SadaKaur และ Maharani JindKaur
ซงึ่ มีบทบาทสาคัญในเหตุการณ์ในชว่ งเวลานัน
้
ึ ษา:
การศก
ึ ษาถือว่ามีความสาคัญมากในศาสนาซก
ิ ข์
การศก
่ วามสาเร็จของทุกคน
เป็ นกุญแจสูค
มันเป็ นกระบวนการของการพัฒนาสว่ นบุคคลและเป็ นเหตุผลว่าทาไมคุรท
ุ ี่ 3
จึงตัง้ โรงเรียนขึน
้ มากมาย
ิ กล่าวว่า:
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
“ ความรูแ
้ ละการไตร่ตรองจากพระเจ้าทงหมดได้
ั้
มาจากคุร”ุ
SGGS, หน้า 831
ึ ษาสาหรับทุกคนเป็ นสงิ่ สาคัญและทุกคนต ้องทางานให ้ดีทส
การศก
ี่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะทาได ้
ั นารีชาวซก
ิ ข์ห ้าสบ
ิ สองคนทีค
มิชชน
่ รุ ค
ุ นที่ 3 สง่ ออกไปเป็ นผู ้หญิง
ิ ข์' ดรโมฮน
ิ เดอร์คาเออร์กล
ใน 'บทบาทและสถานะของสตรีซก
ิ ล์เขียนว่า .
ื่ มั่นว่าไม่มค
“ คุรอ
ุ ามาร์ดาสเชอ
ี าสอนใดหยั่งรากได ้จนกว่าผู ้หญิงจะยอมรับ
ื้ ผ้า:
ข้อจาก ัดเกีย
่ วก ับเสอ
นอกเหนือจากการกาหนดให ้ผู ้หญิงไม่สวมผ ้าคลุมหน ้าแล ้ว
ิ ข์ยังให ้คาแถลงทีเ่ รียบง่าย แต่สาคัญมากเกีย
ศาสนาซก
่ วกับการแต่งกาย
ิ ข์ทงั ้ หมดโดยไม่คานึงถึงเพศ
สงิ่ นีใ้ ชกั้ บชาวซก
ิ กล่าวว่า
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ

171

ื้ ผ ้าทีร่ า่ งกายอึดอัดและจิตใจเต็มไปด ้วยความคิดชวั่ ร ้าย
“ หลีกเลีย
่ งการสวมเสอ
”
SGGS, หน ้า 16
การป้องก ันตนเองโดยผูห
้ ญิง:
ิ ข์จะปกป้ องตัวเองด ้วย Kirpan (ดาบ) และอาวุธอืน
คาดว่าผู ้หญิงซก
่ ๆ
สงิ่ นีเ้ ป็ นเอกลักษณ์สาหรับผู ้หญิงเพราะเป็ นครัง้ แรกในประวัตศ
ิ าสตร์ทผ
ี่ ู ้หญิงถูกคา
ดหวังให ้ปกป้ องตัวเอง
พวกเขาไม่คาดว่าจะต ้องพึง่ พาผู ้ชายในการปกป้ องร่างกายของตนเอง
คาอ ้างอิงจาก SGGS:
"ในโลกและบนท ้องฟ้ า ฉั นไม่เห็นว่ามีสงิ่ ใดเป็ นทีส
่ องรองจากกัน
่ งมาเหนือผู ้หญิงและผู ้ชายทุกคน" Sggs หน ้า 223
แสงสว่างของพระองค์สอ
จากผู ้หญิงผู ้ชายเกิดมา ภายในผู ้หญิงผู ้ชายได ้ก่อกาเนิด;
สาหรับผู ้หญิงเขาหมัน
้ หมายและแต่งงานกับเธอ ผู ้หญิงกลายเป็ นเพือ
่ นของเขา
คนรุน
่ หลังตามมาผ่านผู ้หญิง เมือ
่ ผู ้หญิงของเขาตายเขาก็ไปหาผู ้หญิงคนอืน
่
กับผู ้หญิงเขาผูกพัน แล ้วทาไมจึงว่าเธอไม่ดเี ล่า กษั ตริยถ
์ อ
ื กาเนิดจากเธอ
จากผู ้หญิง ผู ้หญิงเกิดมาถ ้าไม่มผ
ี ู ้หญิงก็จะไม่มใี ครเลย คุรน
ุ านัก SGGS หน ้า 473
ิ สอด: "ข ้าแต่พระเจ ้า
ในเรือ
่ งสน
ิ สอดแก่ข ้า" Shri
ขอให ้พระนามของพระองค์เป็ นดังของขวัญแต่งงานและสน
Guru Ram Das ji, หน ้า 78, บรรทัดที่ 18 SGGS
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Role of women in Sikhism
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work as
Granthis (priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular
activities. Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru
Nanak preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him
encouraged women to take a full part in all the activities of Sikh worship and
practice.
Guru Granth Sahib states, ―Women and men, all by God are created. All this is
God‘s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy‖ SGGS Page 304.
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service,
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity,
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition.
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman,
woman is born of man's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.

the
and
and
and

Guru Nanak said:
"[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider
women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS
Page 473.
Salvation:
An important point to raise is whether a religion considers women capable of
achieving salvation, realisation of God
or the highest spiritual realm.
Guru Granth Sahib states:
―In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female‖ (Guru
Granth Sahib, Page 605).
From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation
equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance
to man‘s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In ‗Current
Thoughts on Sikhism‘, Alice Basarke states,
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―The first Guru put woman on par with man…woman was not a hindrance to man,
but a partner in serving God and seeking salvation‖.
Marriage:
Guru Nanak recommended grhastha—the life of a householder. Instead of celibacy
and renunciation, husband and wife were equal partners and fidelity was enjoined
upon both. In the sacred verses, domestic happiness is presented as a cherished
ideal.
Equal Status:
To ensure equal status between men and women, the Gurus made no distinction
between the sexes in matters of initiation, instruction or participation in sangat
(holy fellowship) and pangat (eating together) activities. According to Sarup Das
Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das disfavoured the use of the veil by women.
He assigned women to supervise some communities and preached against the
custom of sati. Sikh history records the names of several women, such as Mata
Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur and Maharani Jind
Kaur, who played important roles in the events of their time.
Education:
Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‘s success.
It is a process of personal development and it is the reason why the 3rd Guru set
up many schools
Guru Granth Sahib states:
―All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru‖. SGGS, Page
831 Education for all is essential and everyone must work to be the best they can
be. Fifty two of the Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women.
In, ‗The Role and Status of Sikh Women‘, Dr Mohinder Kaur Gill writes,
―Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless
they are accepted by women‖.
Restrictions on Clothes:
Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very
important statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of
gender. The Guru Granth Sahib states, ―Avoid wearing those clothes in which the
body is uncomfortable and the mind is filled with evil thoughts.‖ SGGS, Page 16
Self Defence by Women:
Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other
weapons. This is unique for women because it is the first time in history when
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women were expected to defend themselves. They are not expected to be
dependent on men for physical protection.
SGGS Quotes:
"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and
the men, His Light is shining. " Sggs Page 223.
From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is
engaged and married. Woman becomes his friend; through woman, the future
generations come. When his woman dies, he seeks another woman; to the woman
he is bound. So why call her bad? From her, kings are born. From woman, woman
is born; without woman, there would be no one at all. Guru Nanak, SGGS Page
473
In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry."
Shri Guru Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS
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ิ สอนเรือ
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
่ งความอ่อนน้อมถ่อมตน
ิ ข์
ความอ่อนน ้อมถ่อมตนเป็ นสงิ่ สาคัญของศาสนาซก
ิ ข์ต ้องโค ้งคานับด ้วยความนอบน ้อมต่อหน ้าพระเจ ้าเสมอ
ชาวซก
ความอ่อนน ้อมถ่อมตนหรือ "นิมราตา"
ิ
ในภาษาปั ญจาบเป็ นคาทีเ่ กีย
่ วข ้องกันอย่างใกล ้ชด
นิมราตาเป็ นคุณธรรมทีไ่ ด ้รับการสง่ เสริมอย่างจริงจังใน Gurbani
คาแปลของคาภาษาปั ญจาบนีค
้ อ
ื
"ความอ่อนน้อมถ่อมตน" "ความเมตตากรุณา" หรือ "ความอ่อนน้อมถ่อมตน"
นีเ่ ป็ นคุณสมบัตท
ิ ส
ี่ าคัญสาหรับมนุษย์ทก
ุ คนในการเลีย
้ งดูและเป็ นสว่ นสาคัญของความนึ
ิ ข์ตลอดเวลา คุณสมบัตอ
ี่ ระการในคลังแสงของซก
ิ ข์ ได ้แก่ :
กคิดของชาวซก
ิ ก
ี สป
ความจริง (Sat)
ความพึงพอใจ (Santokh)
เวทนา (Daya) และ
ความรัก (Pyar)
ิ ข์และเป็ นหน ้าทีข
คุณสมบัตท
ิ งั ้ ห ้านีม
้ ค
ี วามสาคัญต่อชาวซก
่ องพวกเขาในการนั่งสมาธิแล
ะท่อง Gurbani
เพือ
่ ปลูกฝั งคุณธรรมเหล่านีแ
้ ละทาให ้มาเป็ นสว่ นหนึง่ ของบุคลิกภาพของพวกเขา
สงิ่ ที่ Gurbani บอกเรา:
ั ชาตญาณ
“ ผลของความอ่อนน ้อมถ่อมตน คือความสงบและความสุขโดยสญ
ด ้วยความอ่อนน ้อมถ่อมตนเราควรใคร่ครวญถึงพระเจ ้า อันเป็ นสมบัตแ
ิ ห่งความเป็ นเลิศ
ผู ้ทีไ่ ด ้รับพระพรด ้วยพระเมตตาจะอยูใ่ นความถ่อมตัว
ิ ข์:
คุรน
ุ านัก คุรค
ุ นแรกของศาสนาซก
ื่ ด ้วยความรักและความถ่อมใจในจิตใจของคุณ จะชาระตัวเองด ้วยนาม
"การฟั งและเชอ
ั ดิส
ิ ธิท
(Naam) ทีส
่ ถานทีศ
่ ก
์ ท
์ อ
ี่ ยูล
่ ก
ึ เข ้าไปข ้างใน" - SGGS หน ้า 4
"ทาความสบายใจเป็ นต่างหู ความถ่อมตัวเป็ นชามขอทาน
และทาสมาธิให ้ขีเ้ ถ ้าทีค
่ ณ
ุ ใชกั้ บร่างกายของคุณ" - SGGS หน ้า 6
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Guru Granth Sahib on Humility
Humility is an important aspect of Sikhism. SIkhs must always bow in
humility before God. Humility or ‘Nimrata‘ in Punjabi are closely related
words. Nimrata is a virtue that is vigorously promoted in Gurbani. The
translation of this Punjabi word is "Humility",
"Benevolence" or "Humbleness."
This is an important quality for all humans to nurture and one that is an
essential part of a Sikh's mindset at all times. The other four qualities in
the Sikh arsenal are:
Truth (Sat),
Contentment (Santokh),
Compassion (Daya) and
Love (Pyar).
These five qualities are essential to a Sikh and it is their duty to meditate
and recite Gurbani to instill these virtues and make them a part of their
personality.
What Gurbani tells us:
"The fruit of humility is intuitive peace and pleasure. With Humility one
should continue to meditate on God, the Treasure of excellence. The one
who is mercifully blessed stays steeped in humility.
Guru Nanak, First Guru Of Sikhism:
"Listening and believing with love and humility in your mind cleanse
yourself with Naam, at the sacred shrine deep within."- SGGS Page 4
"Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and
meditation the ashes you apply to your body."-SGGS Page 6
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Journey towards Spirituality

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