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Japji Sahib - Path to the Ultimate Reality
Introduction

Japji Sahib is a gift from God, through Guru Nanak. It is a journey towards union
with the Ultimate Truth, which is the essence of Sikhism. Japji Sahib is in poetic
form having verses that have deep and profound messages.
By following the principles described in Japji Sahib and by living the ordained path,
attainment of eternal bliss is possible in this very life.
While most of the hymns in Guru Granth Sahib are assigned various ragas
(melodies), Japji Sahib is not assigned any raga, and is recited without any musical
note.
In Japji Sahib, Guru Nanak emphasises the concept that there is only one God; we
address Him by many names and that everything happens according to His Divine
law. He is beyond human comprehension and union with him can only be achieved
by His Grace. The prerequisite for that is to get rid of one‘s ego and totally
surrender to His Will. The Guru discredits the ritualistic practices and says that the
rituals like fasting, walking pilgrimages and penance will not please God.
The Guru has said, the way to please God is to speak his language - the language
of Love; Love for Him and Love for all His creation. The Guru has said that those
who meditate on His Name (His Virtues) with love and devotion will become worthy
of His Grace.
In the last four stanzas of the Japji Sahib, the Guru describes the stages of spiritual
development. And, they are:
●
●
●
●
●

Dharam Khand - The stage of righteousness
Gian Khand
- The stage of spiritual knowledge
Saram Khand - The stage of spiritual effort
Karam Khand - The stage of divine grace and
Sach Khand
- Union with God.

In the verse at the end of Japji Sahib, Guru Nanak says that the world is a theater.
We all are actors in it, and we play our roles assigned by God. Our performance is
closely watched by Him. Those who remain absorbed in worldly pursuits, cannot
come close to God. They are bound to wander through the cycle of birth and death.
Those who work hard toward spiritual advancement and continually remember Him
with love and devotion, by Guru‘s Grace attain the ultimate goal of human life - the
goal of ‗Acquiring Eternal Bliss‘.

3

ੴ ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਕਰਤਾ ੁਰਖੁ ਤਨਰਬਉ ਤਨਰਵਰੁ
ਅਕਾਲ ਭੂਰਤਤ ਅਜੂਨੀ ਸਬੰ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥
ik-oNkaar sat naam kartaa purakh nirbha-o nirvair
akaal moorat ajoonee saibhaN gur parsaad.
There is only one God whose Name is ‗of eternal existence‘. He is the creator of the
universe, all-pervading, without fear, without enmity, independent of time, beyond the
cycle of birth and death and self revealed. He is realized by the Guru‘s grace.

ื่ ของเขาคือ 'แห่งผู ้ดารงชพ
ี นิรันดร์‖
มีพระเจ ้าสากลนิรันดร์องค์เดียว ชอ
เขาเป็ นผู ้สร ้างทุกสงิ่ และแผ่ซา่ นไปทั่ว เขาไม่กลัวใครหรืออะไร
(ไม่มใี ครมีอานาจมากไปกว่าพระองค์) เขาไม่เลือกปฏิบต
ั ก
ิ บ
ั ใคร
การดารงอยูข
่ องเขาไม่ได ้รับผลกระทบตามกาลเวลา
เขาอยูน
่ อกเหนือวงจรของการเกิดและการตาย เขามีความสว่างในตัวเองและมีตวั ตน
พระคุณของคุรุ สามารถรับรู ้ได ้เท่านัน
้
॥ ਜੁ ॥
Jap.
Name of this composition is ‗JAP‘

ท่องบทสวดและพิศเพ่ง:
ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥
aad sach jugaad sach.
He has existed from the Beginning, True Throughout The Ages.

เขามีอยูต
่ งั ้ แต่เริม
่ ต ้น (ตัง้ แต่กอ
่ นเวลา) และตัง้ แต่จด
ุ เริม
่ ต ้นของยุคต่างๆ
ਹ ਬੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹਸੀ ਬੀ ਸਚੁ ॥੧॥
hai bhee sach naanak hosee bhee sach. ||1||
O‘ Nanak, He is True Now,He will be True (exist) forever.

่ กัน
เขาเป็ นจริงในปั จจุบน
ั (มีอยูต
่ อนนี)้ โอนานั ก เขาก็จะเป็ น ความเป็ นจริงเชน
(มีอยู)่ ในอนาคต || 1 ||
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สแตนซา 1
Stanza 1

บทนีใ้ นตอนแรกเกีย
่ วข ้องกับวิธก
ี ารต่างๆ
้ ใ่ นเวลานั น
ทีใ่ ชอยู
้ โดยมีจด
ุ มุง่ หมายเพือ
่ บรรลุเป้ าหมายของชวี ต
ิ ในการบรรลุการเป็ นหนึง่ เดียวกั
บพระเจ ้า
จากนัน
้ ก็ประกาศว่าวิธก
ี ารของปราชญ์ในการบรรลุการรวมกลุม
่ คือการให ้เกียรติและยอมรับพระ
ิ้ เชงิ
ประสงค์ของพระเจ ้าอย่างสน
This stanza at first, relates to the various methods that were in use at the time, aiming to accomplish the
life‘s goal of achieving union with God. Then it declares that the Guru‘s method to achieve the union is of
honoring and accepting God‘s Will in totality.

ਸਚ ਸਤਚ ਨ ਹਵਈ ਜ ਸਚੀ ਲਖ ਵਾਰ ॥
sochai soch na hova-ee jay sochee lakh vaar.
Mind does not become pure even if one takes thousands of baths.

การชาระล ้างภายนอก (การอาบน้ าในสถานทีแ
่ สวงบุญ)
ไม่ได ้ทาให ้จิตใจบริสท
ุ ธิแ
์ ม ้ว่าจะมีการชาระล ้างเป็ นล ้าน ๆ ครัง้ ก็ตาม
ਚੁ ਚੁ ਨ ਹਵਈ ਜ ਲਾਇ ਰਹਾ ਤਲਵ ਤਾਰ ॥
chupai chup na hova-ee jay laa-ay rahaa liv taar.
Mind does not stop wandering by remaining silent, even by constant ritualistic meditation.

จิตใจไม่หยุดเดินโดยการอยูน
่ งิ่ เฉย แม ้จะทาสมาธิอย่างต่อเนือ
่ ง (พิธก
ี รรม)
ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰ ਨਾ ੁਰੀਆ ਬਾਰ ॥
bhukhi-aa bhukh na utree jay bannaa puree-aa bhaar.
Hunger or desire for material wealth is not appeased,
even by collecting the material wealth of all the planets.

ิ ทางวัตถุของดาวเคราะห์ทงั ้ หมดไว ้
แม ้ว่าจะมีการสะสมทรัพย์สน
แต่ความโลภในจิตใจก็ไม่ได ้รับความสนใจ
ਸਹਸ ਤਸਆਣਾ ਲਖ ਹਤਹ ਤ ਇਕ ਨ ਚਲ ਨਾਤਲ ॥
sahas si-aanpaa lakh hohi ta ik na chalai naal.
Being extremely clever and knowledgeable, shall be of no avail in the end.

คนเราอาจมีสติปัญญาทัง้ หมด แต่สด
ุ ท ้ายก็ไม่มป
ี ระโยชน์
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ਤਕਵ ਸਤਚਆਰਾ ਹਈ ਤਕਵ ਕੂੜ ਤੁਟ ਾਤਲ ॥
kiv sachi-aaraa ho-ee-ai kiv koorhai tutai paal.
So how can we become truthful? how can the veil of illusion
(which separates us from God) be torn away?

แล ้วเราจะบรรลุความสุขชวั่ นิรันดร์ได ้อย่างไรและ
ื่ ทีผ
ระบบความเชอ
่ ด
ิ พลาดจะแตกสลายได ้อย่างไร?
ਹੁਕਤਭ ਰਜਾਈ ਚਲਣਾ ਨਾਨਕ ਤਲਤਖਆ ਨਾਤਲ ॥੧॥
hukam rajaa-ee chalnaa naanak likhi-aa naal. ||1||
O‘ nanak, by accepting what is destined for you and living according to God‘s Will.

โอนานั ก ม่านแห่งความเท็จนีส
้ ามารถลบออกได ้ด ้วยการใชช้ วี ต
ิ ตาม
คาสงั่ ของพระเจ ้าตามทีพ
่ ระองค์ทรงประสงค์ให ้คุณ || 1 |
สแตนซา 2
Stanza 2

บทนีร้ ะบุวา่ ทุกสงิ่ เกิดขึน
้ ตามพระประสงค์ของพระองค์
เมือ
่ เราให ้เกียรติและยอมรับความจริงนีอ
้ ต
ั ตาต ้นเหตุของความทุกข์ทงั ้ หมดก็หายไป
This stanza states that everything happens according to His Will. As we honor and accept this fact, ego,
the root cause of all suffering vanishes.

ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਤਹਆ ਜਾਈ ॥
hukmee hovan aakaar hukam na kahi-aa jaa-ee.
Everything is created by His command; His command cannot be explained.

ทุกสงิ่ เกิดขึน
้ ตามพระประสงค์ของพระเจ ้า แต่พระประสงค์ของพระองค์ไม่สามารถระบุได ้
ਹੁਕਭੀ ਹਵਤਨ ਜੀਅ ਹੁਕਤਭ ਤਭਲ ਵਤਿਆਈ ॥
hukmee hovan jee-a hukam milai vadi-aa-ee.
By His Command, souls come into being; by His Command,
glory and greatness are obtained.

จิตวิญญาณทัง้ หมดถูกสร ้างขึน
้ โดยพระประสงค์ของพระองค์
ความรุง่ โรจน์และความยิง่ ใหญ่ล ้วนได ้มาจากพระประสงค์ของพระองค์
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ਹੁਕਭੀ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਹੁਕਤਭ ਤਲਤਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਾਈਅਤਹ ॥
hukmee utam neech hukam likh dukh sukh paa-ee-ah.
Some are superior and some are inferior by His Will. Pains and
pleasures are experienced due to what is destined by His Will.

บางคนมีคณ
ุ ธรรมและบางคนชวั่ ร ้ายทัง้ หมดนีเ้ ป็ นไปตามพระประสงค์ของพระองค์
ความเจ็บปวดหรือความสุขก็ยังได ้รับตามพระประสงค์ (ตามกรรมก่อนหน ้านี)้
ਇਕਨਾ ਹੁਕਭੀ ਫਖਸੀਸ ਇਤਕ ਹੁਕਭੀ ਸਦਾ ਬਵਾਈਅਤਹ ॥
iknaa hukmee bakhsees ik hukmee sadaa bhavaa-ee-ah.
Some, by His Command, are blessed and forgiven; others, by
His Command, wander aimlessly forever in cycle of birth and death .

โดยพระประสงค์ของพระองค์บางคนได ้รับพรและอยูภ
่ ายใต ้พระคุณของพระองค์
ในขณะทีค
่ นอืน
่ หลงผิด
ਹੁਕਭ ਅੰ ਦਤਰ ਸਬੁ ਕ ਫਾਹਤਰ ਹੁਕਭ ਨ ਕਇ ॥
hukme andar sabh ko baahar hukam na ko-ay.
Everyone is subject to His Command; no one is beyond His Command.

ทุกคนอยูภ
่ ายใต ้พระประสงค์ของพระองค์ ไม่มใี ครสามารถหลบหนีได ้
ਨਾਨਕ ਹੁਕਭ ਜ ਫੁਝ ਤ ਹਉਭ ਕਹ ਨ ਕਇ ॥੨॥
nanak hukme jay bujhai ta ha-umai kahai na ko-ay. ||2||
O‘ Nanak, one who understands His Command, does not behave egoistically.

โอนานัก ผู ้ทีเ่ ข ้าใจพระประสงค์ของพระองค์จะไม่ประพฤติตนเป็ นคนเห็นแก่ตวั
สแตนซา 3
Stanza 3

ผู ้ทีร่ ักพระเจ ้าจงสรรเสริญพระองค์ด ้วยการเติมเต็มคุณลักษณะต่างๆของพระองค์
ิ้ สุดและเกินความเข ้าใจของมนุษย์ไม่มใี ครสามารถสรรเสริญ
แต่คณ
ุ ธรรมของพระองค์ไม่มท
ี ส
ี่ น
พระองค์ได ้ทัง้ หมด
Those who love God, praise Him by complementing His various qualities. But His virtues being endless and
beyond human comprehension, nobody can praise Him entirely.
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ਗਾਵ ਕ ਤਾਣੁ ਹਵ ਤਕਸ ਤਾਣੁ ॥
gaavai ko taan hovai kisai taan.
According to their ability, some sing praises of His might.

มีเพียงผู ้ทีไ่ ด ้รับพรด ้วยพลังทางวิญญาณของพระเจ ้าเท่านัน
้ ทีส
่ ามารถสรรเสริญอานาจสูงสุดข
องผู ้ทรงอานาจได ้อย่างแท ้จริง
ਗਾਵ ਕ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਨੀਸਾਣੁ ॥
gaave ko daat jaanai neesan.
Some sing about His gifts to us (everything we consume)
and consider those gifts as proof of His existence.

ั ลักษณ์แห่
บางคนร ้องเพลงสรรเสริญพระสริ ข
ิ องพระองค์ผา่ นของขวัญทีไ่ ด ้รับและรับรู ้ว่าเป็ นสญ
งพระคุณของพระองค์
ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥
gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar.
Some sing of His noble virtues and His greatness.

บางคนร ้องเพลงถึงความยิง่ ใหญ่และคุณธรรมอันสูงสง่ ของพระองค์
ਗਾਵ ਕ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥
gaave ko vidi-aa vikhman vichaar.
Some sing of the spiritual knowledge about Him, which is difficult to comprehend.

ึ ษาปรัชญาทีย
บางคนร ้องเพลงถึงพระองค์หลังจากทีต
่ ระหนั กถึงพระองค์ผา่ นการศก
่ ากลาบาก
ਗਾਵ ਕ ਸਾਤਜ ਕਰ ਤਨੁ ਖਹ ॥
gaava ko saaj karay tan khayh.
Some sing that He fashions the body, and then again reduces it to dust.

บางคนร ้องเพลงถึงพลังของพระองค์เพือ
่ สร ้างและทาลายล ้าง
ਗਾਵ ਕ ਜੀਅ ਲ ਤਪਤਰ ਦਹ ॥
gaave ko jee-a lai fir dayh.
Some sing that He takes life away, and then again restores it.

บางคนร ้องว่าพระองค์ทรงสละชวี ต
ิ แล ้วทรงฟื้ นฟู
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ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਤਦਸ ਦੂਤਰ ॥
gaave ko jaapai disai door.
Some sing that He seems so very far away.

บางคนร ้องว่าพระองค์ทรงปรากฏอยูแ
่ ต่ไกล
ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਤਰ ॥
gaavai ko vaykhai haadraa hadoor.
Some sing that He can be seen everywhere.

ึ ถึงการประทับของพระองค์
บางคนร ้องเพลงเมือ
่ รู ้สก
ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਤਟ ॥
kathnaa kathee na aavai tot.
There is no end to describing His attributes.

ิ้ สุด
การบรรยายคุณงามความดีของพระองค์ไม่มท
ี ส
ี่ น
ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਤਟ ਕਤਟ ॥
kath kath kathee kotee kot kot.
Millions have tried to describe Him millions of times.

หลายล ้านคนพยายามอธิบายพระองค์หลายครัง้
ิ้ สุด)
(แต่เรือ
่ งราวของคุณลักษณะของพระองค์ไม่สน
ਦਦਾ ਦ ਲ ਦ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥
daydaa day laiday thak paahi.
The Great Giver keeps on giving, while those who receive grow weary of receiving.

พระเจ ้ายังคงจัดเตรียมสาหรับเราและเรายังคงได ้รับของขวัญจากพระองค์จนกว่าเราจะเบือ
่ ทีจ
่ ะ
รับ (จากโลกนีไ
้ ป)
ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥
jugaa jugantar khaahee khaahi.
(Although) people have been consuming His gifts from ages and ages.

ตลอดหลายยุคหลายสมัยเราบริโภคของขวัญของพระองค์อยูเ่ สมอ
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ਹੁਕਭੀ ਹੁਕਭੁ ਚਲਾ ਰਾਹੁ ॥
hukmee hukam chalaa-ay raahu.
It is God, the great Commander who is directing
the functioning of the world by His command.

ระบบทัง้ หมดของจักรวาลดาเนินไปตามคาสงั่ ของพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਤਵਗਸ ਵਰਵਾਹੁ ॥੩॥
naanak vigsai vayparvaahu. ||3||
O‘ Nanak, He is carefree, forgiving, and always in blissful state.

โอนานัก ผู ้ทรงอานาจทีไ่ ร ้กังวลมักจะผลิบานด ้วยความสุข
(ในขณะทีด
่ แ
ู ลการสร ้างของพระองค์) || 3 ||
สแตนซา 4
Stanza 4

ในบทนีม
้ ก
ี ารกล่าวว่าพระเจ ้าไม่สามารถพอพระทัยกับเครือ
่ งบูชาทีเ่ ป็ นทีย
่ อมรับได ้เพราะสงิ่ ทีเ่ ร
าจะถวายนั น
้ พระองค์ทรงจัดเตรียมให ้
เขาสามารถพอใจได ้โดยพูดกับพระองค์ด ้วยภาษาของเขาและภาษานัน
้ คือความรัก รักพระองค์และรักการสร ้างของพระองค์
ผู ้ทีร่ าพึงถึงพระนามของพระองค์ด ้วยความรักและความทุม
่ เทสามารถคูค
่ วรกับพระคุณของพระ
องค์
In this stanza, it is said that God cannot be pleased by monitory offerings because what we
would be offering, has been provided by Him. He can only be pleased by speaking to Him in
His language and that language is Love – love for Him and love for His Creation. A person
who meditates on His Name with love and devotion, can become worthy of His Grace.
ਸਾਚਾ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚੁ ਨਾਇ ਬਾਤਖਆ ਬਾਉ ਅਾਰੁ ॥
saachaa saahib saach naa-ay bhaakhi-aa bhaa-o apaar.
He is eternal and so is His justice, His language is that of love and He is infinite.

พระเจ ้าทรงเป็ นจริงและเป็ นนิรันดร์
ิ้ สุด
พระนามของพระองค์ยังเป็ นจริงและภาษาคือความรักทีไ่ ม่มท
ี ส
ี่ น
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ਆਖਤਹ ਭੰ ਗਤਹ ਦਤਹ ਦਤਹ ਦਾਤਤ ਕਰ ਦਾਤਾਰੁ ॥
aakhahi mangahi dayhi dayhi daat karay daataar.
We beg of Him for more and more and the benelovent God keeps on giving.

การสร ้างขอความชว่ ยเหลือและพรอย่างต่อเนือ
่ งและผู ้ให ้ทีย
่ งิ่ ใหญ่ยังคงให ้
ਪਤਰ ਤਕ ਅਗ ਰਖੀ ਤਜਤੁ ਤਦਸ ਦਰਫਾਰੁ ॥
fayr ke agai rakhee-ai jit disai darbaar.
Then what should we offer Him so we can get to the Divine Court.

สาหรับผู ้มอบของขวัญสูงสุดเราจะให ้อะไรกลับไปได ้บ ้าง (จากของขวัญของพระองค์)
ิ ธิข
เพือ
่ ทีพ
่ ระองค์จะทรงอวยพรเราด ้วยการตรัสรู ้และชว่ ยให ้เราได ้เห็นการแสดงตนอันศักดิส
์ ท
์ อ
งพระองค์
ਭੁਹ ਤਕ ਫਲਣੁ ਫਲੀ ਤਜਤੁ ਸੁਤਣ ਧਰ ਤਆਰੁ ॥
muhou ke bolan bolee-ai jit sun Dharay pi-aar.
What words can we speak to evoke His Love?

คาใดทีเ่ ราสามารถพูดออกมาเพือ
่ กระตุ ้นความรักของพระองค์
ਅੰ ਤਭਰਤ ਵਲਾ ਸਚੁ ਨਾਉ ਵਤਿਆਈ ਵੀਚਾਰੁ ॥
amrit vaylaa sach naa-o vadi-aa-ee veechaar.
In the ambrosial hours before dawn, recite the True Name,
and contemplate His Glorious Virtues.

ในชว่ งเวลาทีม
่ ค
ี วามสุขกับน้ าทิพย์โอชาของนาอาม
ั อยูใ่ นพระเจ ้านิรันดร์
(โดยทั่วไปก่อนรุง่ สางเมือ
่ จิตใจเป็ นอิสระจากเรือ
่ งทางโลก) อาศย
ਕਰਭੀ ਆਵ ਕੜਾ ਨਦਰੀ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
karmee aavai kaprhaa nadree mokh du-aar.
The human body is obtained through good deeds, the liberation
from vices and we get to the Divine court by His blessing.

ร่างกายมนุษย์ได ้รับเป็ นรางวัลจากการทาความดีทท
ี่ าในอดีตและการหลุดพ ้นจากวัฏจักรของก
ารเกิดและการตายนั น
้ ได ้มาจากพระคุณของพระองค์
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ਨਾਨਕ ਵ ਜਾਣੀ ਸਬੁ ਆ ਸਤਚਆਰੁ ॥੪॥
naanak ayvai jaanee-ai sabh aapay sachiaar. ||4||
O‘ Nanak, this way we can realize Him, who is self existant and everlasting.

ั พระองค์) เราตระหนั กถึงพระองค์
โอนานั ก ด ้วยวิธน
ี ี้ (โดยอาศย
ผู ้ทรงดารงอยูแ
่ ละเป็ นนิรันดร์ || 4 ||
สแตนซา 5
Stanza 5

ั ติสข
ในบทนีก
้ ล่าวว่าผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักในใจบรรลุสน
ุ และความสุขในชวี ต
ิ และได ้รั
บเกียรติทแ
ี่ ท ้จริง
In this stanza, it is said that those who remember God with love in their heart, achieve peace
and happiness in their lives and receive true honor
ਥਾਤਆ ਨ ਜਾਇ ਕੀਤਾ ਨ ਹਇ ॥
thaapi-aa na jaa-ay keetaa na ho-ay.
He cannot be established (confined), He cannot be created.

พระเจ ้าไม่สามารถจัดตัง้ หรือสร ้างได ้
ਆ ਆਤ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਸਇ ॥
aapay aap niranjan so-ay.
The immaculate God came into existence by Himself.

พระเจ ้าทีไ่ ม่มท
ี ต
ี่ ไิ ด ้บังเกิดขึน
้ ด ้วยพระองค์เอง
ਤਜਤਨ ਸਤਵਆ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ਭਾਨੁ ॥
jin sayvi-aa tin paa-i-aa maan.
One who remembered Him with loving devotion, obtained honor in His Court.

ผู ้ทีน
่ ั่งสมาธิบนนาอัมอย่างมีสติ โดยไม่รู ้ตัวและต่อเนื่องจะได ้รับการยกระดับฝ่ ายวิญญาณ
ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥
naanak gaavee-ai gunee niDhaan.
O‘ Nanak, let us sing His praises, He is the treasure of virtues.

โอนานัก ให ้เราร ้องเพลงสรรเสริญสมบัตแ
ิ ห่งคุณธรรมนัน
้ โดยการนั่งสมาธิบนนาอาม
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ਗਾਵੀ ਸੁਣੀ ਭਤਨ ਰਖੀ ਬਾਉ ॥
gaavee-ai sunee-ai man rakhee-ai bhaa-o.
Let us sing and listen to His prasises, and ensherine His love in our heart,

ขอให ้เราท่องนาอัมด ้วยความทุม
่ เทอย่างเต็มทีแ
่ ละมีความรักต่อพระเจ ้าจากภายใน
ਦੁਖੁ ਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲ ਜਾਇ ॥
dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay.
and dispell our sorrow and find peace and comfort.

่ นั น
การทาเชน
้ จะชว่ ยขจัดความทุกข์ทงั ้ หมดและได ้รับความสงบทางวิญญาณทีแ
่ ท ้จริง
ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਵਦੰ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥
gurmukh naadaN gurmukh vaydaN gurmukh rahi-aa samaa-ee.
Through the Guru‘s teachings we hear the Divine sound, obtain Divine knowledge and
realize that God pervades everywhere.

ผ่านทางคุรเุ ราจะได ้ยิน พระวาจาของพระเจ ้า เพลงนิรันดร์
ผ่านทางคุรเุ ราได ้รับความรู ้จากพระเจ ้าและผ่านทางคุรเุ ราตระหนักดีวา่ พระเจ ้าทรงแผ่ไพศาล
ਗੁਰੁ ਈਸਰੁ ਗੁਰੁ ਗਰਖੁ ਫਰਭਾ ਗੁਰੁ ਾਰਫਤੀ ਭਾਈ ॥
gur eesar gur gorakh barmaa gur paarbatee maa-ee.
For us, the Guru himself is like all the gods and the goddesses.

มีพระเจ ้าเพียงองค์เดียว สาหรับเราพระเจ ้าคือพระศวิ ะ พระเจ ้าคือพระวิษณุ
และพระเจ ้าคือปาราวตีและเทพธิดาอืน
่ ๆ
ਜ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਣਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥
jay ha-o jaanaa aakhaa naahee kahnaa kathan na jaa-ee.
Even if I get to know God, I cannot describe Him in words.

แม ้ว่าฉั นจะรู ้จักพระเจ ้า
แต่ฉันก็ไม่สามารถบรรยายถึงพระองค์ได ้เพราะพระองค์ไม่สามารถอธิบายได ้ด ้วยคาพูดใด ๆ
ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi bujhaa-ee.
O‘ my Guru, please bless me with this understanding that:

โอคุรแ
ุ ห่งฉั น ขอประทานสติปัญญาแก่ฉัน
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ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੫॥
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||5||
I may never forget You, who is the only provider to all living beings.

ี งแต่เพียงผู ้เดียว || 5 ||
ทีฉ
่ ั นไม่เคยลืมพระเจ ้าผู ้จัดหาสงิ่ ต่างๆ ให ้กับทุกเสย
สแตนซา 6
Stanza 6
ั ดิส
ิ ธิไ์ ม่ใชว่ ธิ ท
บทนีร้ ะบุวา่ การแสวงบุญไปยังสถานทีศ
่ ก
์ ท
ี จ
ี่ ะทาให ้พระเจ ้าพอพระทัย
ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระองค์ด ้วยความรักและความปรารถนาจะมีคา่ ต่อพระคุณของพระองค์
This stanza states that pilgrimage to holy places is not the way to please God. Those who
remember Him with love and passion become worthy of His Grace.
ਤੀਰਤਥ ਨਾਵਾ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵਾ ਤਵਣੁ ਬਾਣ ਤਕ ਨਾਇ ਕਰੀ ॥
tirath naavaa jay tis bhaavaa vin bhaanay ke naa-ay karee.
Pilgrimage and cleansing bath is useful if He is pleased.
Without pleasing Him, what good are ritual cleansings?

ิ ธิใ์ นเมือ
ทาไมต ้องอาบน้ าตามพิธก
ี รรมในสถานทีศ
่ ักดิส
์ ท
่ พระองค์ไม่พอใจ?
ਜਤੀ ਤਸਰਤਿ ਉਾਈ ਵਖਾ ਤਵਣੁ ਕਰਭਾ ਤਕ ਤਭਲ ਲਈ ॥
jaytee sirath upaa-ee vaykhaa vin karmaa ke milai la-ee.
When I look at the whole world created by Him, (I realize that)
nothing can be obtained without His blessing.

เมือ
่ ฉั นมองย ้อนกลับไปทีส
่ งิ่ สร ้างของพระองค์ฉันตระหนั กว่าไม่มส
ี งิ่ ใดได ้มาหากปราศจากพรข
องพระองค์
ਭਤਤ ਤਵਤਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਭਾਤਣਕ ਜ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਤਸਖ ਸੁਣੀ ॥
mat vich ratan javaahar maanik jay ik gur kee sikh sunee.
The mind becomes rich with divine knowledge when
one listens to Guru‘s teachings even once.

จิตใจจะเต็มไปด ้วยความรู ้จากพระเจ ้าเมือ
่ คนหนึง่ ฟั งคาสอนของคุรแ
ุ ม ้เพียงครัง้ เดียวด ้วยความ
รักอย่างสุดซงึ้ และความทุม
่ เทอย่างเต็มที่
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ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥
guraa ik dayhi bujhaa-ee.
O‘ my Guru, please bless me with this understanding that;

โอคุรุ ของฉั น ขอประทานสติปัญญาแก่ฉัน

ਸਬਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕੁ ਦਾਤਾ ਸ ਭ ਤਵਸਤਰ ਨ ਜਾਈ ॥੬॥
sabhnaa jee-aa kaa ik daataa so mai visar na jaa-ee. ||6||
I may never forget You, who is the only provider to all living beings.

ทีฉ
่ ั นไม่เคยลืมพระเจ ้าผู ้ให ้บริการ แต่เพียงผู ้เดียว || 6 ||
สแตนซา 7
Stanza 7
ื่ เสย
ี งทางโลกการยอมรับและอานาจจะไร ้ประโยชน์หากไม่ได ้รับพ
บทนีก
้ ล่าวว่าชวี ต
ิ ทีย
่ น
ื ยาวชอ
ระคุณของพระองค์
This stanza states that long life, worldly fame, recognition,
and power are useless if His Grace is not obtained.
ਜ ਜੁਗ ਚਾਰ ਆਰਜਾ ਹਰ ਦਸੂਣੀ ਹਇ ॥
jay jug chaaray aarjaa hor dasoonee ho-ay.
even if a person lives throughout the four ages, or even ten times more,

ี่ ว่ งวัยหรือมากกว่านั น
ิ เท่า
แม ้ว่าคุณจะมีชวี ต
ิ อยูต
่ ลอดสช
้ สบ
ਨਵਾ ਖੰ ਿਾ ਤਵਤਚ ਜਾਣੀ ਨਾਤਲ ਚਲ ਸਬੁ ਕਇ ॥
navaa khanda vich jaanee-ai naal chalai sabh ko-ay.
and even if he is known throughout the world and is obeyed by everyone,

ื่ ชมของทุกคน
และแม ้ว่าคุณจะเป็ นทีร่ ู ้จักไปทั่วทัง้ เก ้าทวีปและเป็ นทีช
่ น
ਚੰ ਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜਸੁ ਕੀਰਤਤ ਜਤਗ ਲ ਇ ॥
changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay.
has a good name and reputation, with praise and fame throughout the world,

ื่ เสย
ี งและชอ
ื่ เสย
ี งทีด
ื่ เสย
ี งไปทั่วโลก
และคุณได ้รับชอ
่ พ
ี ร ้อมกับการยกย่องและชอ
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ਜ ਤਤਸੁ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵਈ ਤ ਵਾਤ ਨ ੁਛ ਕ ॥
jay tis nadar na aavee ta vaat na puchhai kay.
if God‘s glance of grace is not achieved, then all this long life and
reputation in the world is worthless.

ถึงกระนัน
้ ถ ้าพระเจ ้าไม่ได ้อวยพรคุณด ้วยสายตาแห่งพระคุณของพระองค์คณ
ุ ก็เหมือนคนทีไ่ ม่ม ี
ใครสนใจ
ਕੀਟਾ ਅੰ ਦਤਰ ਕੀਟੁ ਕਤਰ ਦਸੀ ਦਸੁ ਧਰ ॥
keetaa andar keet kar dosee dos Dharay.
Such a person is considered very low, (like a lowly worm),
and is held in contempt by God for forgetting Naam.

ในสายตาของพระเจ ้าในทางวิญญาณคุณจะถูกมองว่าตา่ ต ้อย (เหมือนหนอน)
และดูถก
ู การกระทาของคุณ
ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰ ਤਤਆ ਗੁਣੁ ਦ ॥
naanak nirgun gun karay gunvanti-aa gun day.
O‘ Nanak, God can bless even the unworthy with virtues,
and can bestow more virtues on the virtuous.

โอนานัก
พระเจ ้าอวยพรแม ้กระทั่งสงิ่ มีชวี ต
ิ ทีไ่ ม่คค
ู่ วรด ้วยคุณธรรมและมอบคุณธรรมให ้กับผู ้มีคณ
ุ ธรรมมา
กขึน
้
ਤਹਾ ਕਇ ਨ ਸੁਝਈ ਤਜ ਤਤਸੁ ਗੁਣੁ ਕਇ ਕਰ ॥੭॥
tayhaa ko-ay na sujh-ee je tis gun ko-ay karay. ||7||
I cannot even imagine anyone other than God who can bestow virtues upon virtueless.

ิ ธิม
ไม่มใี ครศักดิส
์ ท
์ ากไปกว่าพระเจ ้า || 7 ||
สแตนซา 8
Stanza 8
ทุกบรรทัดในบทนีเ้ ริม
่ ต ้นด ้วยคาว่า "ซูนเิ อ Suniae" คาว่า "ซูนเิ อ Suniae"
นีห
้ มายถึงการฟั งอย่างมีสมาธิทม
ุ่ เทอย่างเต็มทีแ
่ ละไม่มค
ี วามวิตกกังวลหรือลังเลทีจ
่ ะยอมรับส ิ่
งทีค
่ ณ
ุ กาลังฟั ง
Every line in this stanza starts with the word ‘Suniae‘. This word ‗Suniae‘ means listening
with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension or
reluctance in accepting what you are listening.
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ਸੁਤਣ ਤਸਧ ੀਰ ਸੁਤਰ ਨਾਥ ॥
suni-ai siDh peer sur naath.
By listening to the word of God with love and devotion, a person becomes a saint, a
religious guide, spiritual leader and a great yogi.

ด ้วยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เท
่ นั กบุญ ผู ้นาทางศาสนาหรือโยคีผู ้ยิง่ ใหญ่
ผู ้หนึง่ จะได ้รับการยกระดับทางวิญญาณ เชน
ਸੁਤਣ ਧਰਤਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ ॥
suni-ai Dharat Dhaval aakaas.
By listening to the word of God with love and devotion,
one understands the nature and support system of the universe

โดยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทเราจะได ้รับรู ้ว่าพระองค์คอ
ื ผู ้ค้าจุน
ิ ดู)
โลก (ไม่ใชว่ ัวตามพระคัมภีรข
์ องศาสนาฮน
ਸੁਤਣ ਦੀ ਲ ਅ ਾਤਾਲ ॥
suni-ai deep lo-a paataal.
By listening to the word of God, one attains the knowledge of
the continents and the worlds and the nether regions.

โดยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทเราจะได ้รู ้ว่าพระเจ ้าองค์เดียวคือก
ารสนับสนุนของทุกทวีปและภูมภ
ิ าคด ้านล่าง
ਸੁਤਣ ਤਹ ਨ ਸਕ ਕਾਲੁ ॥
suni-ai pohi na sakai kaal.
By listening to the word of God, one is not afraid of death.

ด ้วยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทผู ้หนึง่ จะหลีกหนีจากผลของเวลา
และไม่เข ้าสูว่ งจรของการเกิดและการตาย
ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O‘ Nanak, His devotees are forever in joy and bliss.

โอนานัก สาวกของพระเจ ้าอยูใ่ นสภาพแห่งความสุขและความสุขตลอดไป
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ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੮॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||8||
Listening to the word of God, all pains and sins are erased. ||8||

ด ้วยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทความเจ็บปวดความโศกเศร ้าและ
บาปทัง้ หมดจะถูกลบออกไป || 8 ||
สแตนซา 9
Stanza 9
ทุกบรรทัดในบทนีเ้ ริม
่ ต ้นด ้วยคาว่า "ซูนเิ อSuniae" คาว่า "ซูนเิ อ Suniae"
นีห
้ มายถึงการฟั งอย่างมีสมาธิทม
ุ่ เทอย่างเต็มทีแ
่ ละไม่มค
ี วามวิตกกังวลหรือลังเลทีจ
่ ะยอมรับส ิ่
งทีค
่ ณ
ุ กาลังฟั ง
Every line in this stanza starts with the word ‘Suniae‘. This word ‗Suniae‘ means listening
with complete focus, ultimate devotion and having absolutely no apprehension or
reluctance in accepting what you are listening.
ਸੁਤਣ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਇੰ ਦੁ ॥
suni-ai eesar barmaa ind.
Listening to the word of God, one obtains the godly qualities
like that of Shiva, Brahma and Indra.

ด ้วยการตัง้ ใจฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทผู ้หนึง่ จะได ้รับคุณสมบัตข
ิ อง
พระเจ ้า (การอ ้างอิงถึงพระศวิ ะ พระพรหมและพระอินทร์ แสดงถึงคุณสมบัตข
ิ องพระเจ ้า)
ਸੁਤਣ ਭੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਭੰ ਦੁ ॥
suni-ai mukh saalaahan mand.
By listening to the word of God, even the sinners get
enlightened and start singing the praises of God.

ด ้วยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทพลังด ้านลบจะหายไปและคน ๆ
หนึง่ เริม
่ ร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า
ਸੁਤਣ ਜਗ ਜੁਗਤਤ ਤਤਨ ਬਦ ॥
suni-ai jog jugat tan bhayd.
By listening to the God‘s word, one comes to know the way of achieving union with God
and how the senses of the human body work and by using them properly,
learn the art of unifying with God.

ั ผั
ด ้วยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทเราจะสามารถรู ้ได ้ว่าประสาทสม
สของร่างกายมนุษย์ (ตาหูการพูด ฯลฯ )
ิ ปะแห่งการรวมเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้าโดยใชวิ้ ธท
ทางานอย่างไรและเรียนรู ้ศล
ี ถ
ี่ ก
ู ต ้อง

18

ਸੁਤਣ ਸਾਸਤ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਦ ॥
suni-ai saasat simrit vayd.
By listening to the God‘s Name, one attains spiritual
knowledge (knowledge of holy scriptures).

โดยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทผู ้หนึง่ จะได ้รับความรู ้ทางวิญญาณ
ิ ดู – ชาสทราส, ซม
ิ ริตเิ อส, และเวดัส แสดงถึงความรู ้ทางวิญญาณ)
(อ ้างอิงถึงพระคัมภีรฮ
์ น
ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O‘ Nanak, the devotees are forever in bliss.

โอนานัก สาวกของพระเจ ้าอยูใ่ นสภาพแห่งความสุขและความสุขตลอดไป
ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੯॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||9||
By listening to God‘s Name with loving devotion, all pains and sins are eradicated.

ด ้วยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทความเจ็บปวดความเศร ้าโศกและ
บาปทัง้ หมดจะถูกลบออกไป || 9 ||
สแตนซา 10
Stanza 10

่ เดียวกับในสองบทก่อนหน ้าทุกบรรทัดในบทนีเ้ ริม
เชน
่ ต ้นด ้วยคาว่า "ซูนเจ Sunjae" คาว่า
"ซุนเจ Sunjae"
นีห
้ มายถึงการฟั งอย่างมีสมาธิทม
ุ่ เทอย่างเต็มทีแ
่ ละไม่มค
ี วามวิตกกังวลเกีย
่ วกับการยอมรับสงิ่
ทีค
่ ณ
ุ กาลังฟั ง
As in the previous two stanzas, every line in this stanza starts with the word ’Sunjae’. This
word ‘Sunjae’ means listening with complete focus, ultimate devotion and having
absolutely no apprehension about accepting what you are listening.
ਸੁਤਣ ਸਤੁ ਸੰ ਤਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥
suni-ai sat santokh gi-aan.
By listening attentively to God‘s Name, one acquires truthfulness,
contentment and spiritual knowledge.

โดยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทเราจะได ้รับความจริงความพึงพอใ
จและความรู ้ทางวิญญาณ
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ਸੁਤਣ ਅਿਸਤਿ ਕਾ ਇਸਨਾਨੁ ॥
suni-ai athsath kaa isnaan.
By listening to the God‘s Name with loving devotion, one becomes pious, as if one has
bathed at all the sixty-eight traditional holy places.

ด ้วยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทคน ๆ หนึง่ จะมีความเคร่งศาสนา
ਸੁਤਣ ਤੜ ਤੜ ਾਵਤਹ ਭਾਨੁ ॥
suni-ai parh parh paavahi maan.
By listening to God‘s praises with loving devotion, one earns the same true honor as one
receives by reading books of spiritual knowledge.

โดยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทเราจะได ้รับความรู ้จากพระเจ ้าและ
เกียรติยศทีแ
่ ท ้จริง
ਸੁਤਣ ਲਾਗ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥
suni-ai laagai sahj Dhi-aan.
By listening to His praises, one‘s mind is effortlessly attuned to meditation

ด ้วยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทจิตใจของคน ๆ
ั ชาตญาณได ้อย่างง่ายดาย
หนึง่ จะปรับตัวเข ้ากับสมาธิโดยสญ
ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O‘ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss.

โอนานัก สาวกของพระเจ ้าอยูใ่ นสภาพแห่งความสุขและความสุขตลอดไป
ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੦॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||10||
Listening to His Name with loving devotion all sorrows and sins are erased.

ด ้วยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทความเจ็บปวดความเศร ้าโศกและ
บาปทัง้ หมดจะถูกลบออกไป || 10 ||
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สแตนซา 11
Stanza 11

บทนีย
้ ังเน ้นย้าถึงความสาคัญของการฟั งอย่างมีสมาธิและยอมรับคาพูดของคุรอ
ุ ย่างสมบูรณ์โด
ยไม่ลังเล
This stanza further emphasizes the importance of listening with concentration and
accepting Guru’s word completely, without hesitation.
ਸੁਤਣ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕ ਗਾਹ ॥
suni-ai saraa gunaa kay gaah.
By listening to God‘s praises, one becomes immensely virtues.

โดยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทผู ้หนึง่ จะมีคณ
ุ ธรรมอย่างมาก
ਸੁਤਣ ਸਖ ੀਰ ਾਤਤਸਾਹ ॥
suni-ai saykh peer paatisaah.
By listening to God‘s Name with loving devotion one attains prestigious status like that of
social and religious leaders and emperors.

โดยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทผู ้หนึง่ จะได ้รับความสุขทางวิญญา
ณ
ਸੁਤਣ ਅੰ ਧ ਾਵਤਹ ਰਾਹੁ ॥
suni-ai anDhay paavahi raahu.
By listening to His praises, even a spiritually ignorant finds his way to salvation.

ด ้วยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทแม ้แต่คนทีง่ มงายทางวิญญาณก็จ
้
ะรู ้แจ ้งและค ้นพบเสนทางที
ถ
่ ก
ู ต ้อง
ਸੁਤਣ ਹਾਥ ਹਵ ਅਸਗਾਹੁ ॥
suni-ai haath hovai asgaahu.
By listening to God‘s name, the one understands the mysteries of worldly-ocean of vices.

การฟั งในสงิ่ ทีใ่ นความเข ้าใจของคุณไม่เข ้าถึงได ้
ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥
naanak bhagtaa sadaa vigaas.
O Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss bliss.

โอนานัก สาวกของพระเจ ้าอยูใ่ นสภาพแห่งความสุขและความสุขตลอดไป
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ਸੁਤਣ ਦੂਖ ਾ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥੧੧॥
suni-ai dookh paap kaa naas. ||11||
Listening to His praises all sorrows and sins are erased.

ด ้วยการฟั งพระวจนะของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทความเจ็บปวดความเศร ้าโศกและ
บาปทัง้ หมดจะถูกลบออกไป || 11 ||
สแตนซา 12
Stanza 12

●บทนีแ
้ ละบทสามบททีต
่ ามมาเกีย
่ วกับการมีศรัทธาในพระเจ ้าผู ้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด
●คาว่า "แมนเน Mannay"
หมายถึงการยอมรับพระประสงค์ของพระเจ ้าอย่างสมบูรณ์โดยไม่มข
ี ้อยกเว ้น
ระดับจิตวิญญาณของบุคคลในสถานะ ‗แมนเน Mannay‘
นัน
้ สูงมากจนไม่มค
ี าใดสามารถอธิบายได ้
หมายถึงคนทีม
่ ค
ี วามไว ้วางใจอย่างสมบูรณ์ในสงิ่ ทีพ
่ ระเจ ้าผู ้ทรงฤทธานุภาพทา
ื่ ไม่ใชแ
่ ค่การตระหนั กรู ้
●นอกจากนีย
้ ังหมายถึงการดาเนินชวี ต
ิ ตามความเชอ
This stanza and the three stanzas that follow, are about having total faith in the
Almighty God.
● The word ‘Mannay’ means completely accepting God’s will with no exception. The
spiritual level of a person in the state of ‘Mannay’ is so high that no words can
explain it. It means one having complete trust in whatever God Almighty does.
● It also means living the faith and not just being aware of it.
ਭੰ ਨੇ ਕੀ ਗਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
mannay kee gat kahee na jaa-ay.
The state of mind of a true believer in God cannot be described.

สภาวะทางจิตวิญญาณของจิตใจทีม
่ ศ
ี รัทธาอย่างสมบูรณ์ในพระนามของพระเจ ้านัน
้ สูงมากจนไ
ม่มค
ี าใดสามารถอธิบายได ้
ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥
jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
One who tries to describe this shall regret the attempt.

ี ใจกับความพยายาม
ผู ้ทีพ
่ ยายามอธิบายมันจะต ้องเสย
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ਕਾਗਤਦ ਕਲਭ ਨ ਤਲਖਣਹਾਰੁ ॥
kaagad kalam na likhanhaar.
No one is able to write about the spiritual state of mind of a true believer in God,

่ นี้ แต่ไม่มใี ครสามารถจับมันและจดบันทึกไว ้ได ้
วิญญาณทีส
่ งู สง่ เชน
ਭੰ ਨੇ ਕਾ ਫਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥
mannay kaa bahi karan veechaar.
even though some people do reflect over it anyway.

ผู ้คนมักจะให ้ความสาคัญกับสถานะทางจิตวิญญาณของจิต
ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਹਇ ॥
aisaa naam niranjan ho-ay.
Yes, such are the virtues of the immaculate Naam,

ั ผัสกับรสชาติแห่งความบริสท
ั ดิส
ิ ธิข
ตามคาแนะนาของคุรเุ ท่านั น
้ ทีจ
่ ะได ้สม
ุ ธิอ
์ น
ั ศก
์ ท
์ องพระองค์
ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੨॥
jay ko man jaanai man ko-ay. ||12||
realized only by the one who truly believes in it and lives accordingly.

นาอามของพระเจ ้านั น
้ บริสท
ุ ธิอ
์ ย่างสมบูรณ์
แต่มเี พียงผู ้ทีศ
่ รัทธาเต็มเปี่ ยมในนั น
้ และผู ้ทีด
่ าเนินชวี ต
ิ || 12 ||
สแตนซา 13
Stanza 13

ในบทก่อนหน ้ามีการใชค้ าว่า 'แมนเน Mannay'
ซงึ่ หมายถึงผู ้ทีร่ ักพระเจ ้าอย่างสุดซงึ้ และมีศรัทธาเต็มเปี่ ยมในพระองค์ในบทนีแ
้ ละในสองบทที่
ตามมาทุกบรรทัดเริม
่ ต ้นด ้วยคาว่า 'มานไน' ซงึ่ ย่อมาจาก
ื่ นั น
'โดยการมีศรัทธาอย่างสมบูรณ์ในพระเจ ้าและดาเนินชวี ต
ิ ตามความเชอ
้ อย่างจริงจัง'
ื่ นั น
บทนีย
้ ังให ้ประโยชน์แก่เราในการดาเนินชวี ต
ิ ตามความเชอ
้
In the previous stanza, the word ‘Mannay’ was used, which meant one who loves God dearly and has full faith in
Him. In this stanza and in the two stanzas that follow, every line starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By
the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also gives us the benefits of living
that faith.
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ਭੰ ਨੈ ਸੁਰਤਤ ਹਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥
mannai surat hovai man buDh.
The mind and intellect of a true believer in God becomes spiritually enlightened.

ั ชาตญาณและกลาย
โดยการมีศรัทธาทีส
่ มบูรณ์ในพระเจ ้าผู ้หนึง่ จะได ้รับความตระหนั กรู ้โดยสญ
เป็ นผู ้รู ้แจ ้งทางวิญญาณ
ਭੰ ਨੈ ਸਗਲ ਬਵਣ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥
mannai sagal bhavan kee suDh.
By having complete faith in God will make one knowledgeable about all the world
and the realm. (that God is pervading everywhere.

โดยการมีศรัทธาทีส
่ มบูรณ์ในพระเจ ้าผู ้หนึง่ จะมีความเข ้าใจทางวิญญาณว่าพระเจ ้าทรงแผ่ไพศ
าล
ਭੰ ਨੈ ਭੁਤਹ ਚਟਾ ਨਾ ਖਾਇ ॥
mannai muhi chotaa naa khaa-ay.
By having complete faith in God, one does not suffer the pain from worldly evils.

โดยการมีศรัทธาทีส
่ มบูรณ์ในพระเจ ้าเราจะไม่ต ้องทนทุกข์กบ
ั ความเจ็บปวดจากความชวั่ ร ้ายทา
งโลก
ਭੰ ਨੈ ਜਭ ਕ ਸਾਤਥ ਨ ਜਾਇ ॥
mannai jam kai saath na jaa-ay.
By having complete faith in God, one does not have to face the demon of death.

ิ้ สุดลง
โดยการมีศรัทธาทีส
่ มบูรณ์ในพระเจ ้าวัฏจักรของการเกิดและการตายจะสน
ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੩॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||13||
Yes, such are the virtues of the immaculate God, realized only by the one who truly
believes in it and lives accordingly.

นาอามแห่พระเจ ้า นัน
้ บริสท
ุ ธิอ
์ ย่างสมบูรณ์
ั ผั
แต่มเี พียงผู ้ทีศ
่ รัทธาเต็มเปี่ ยมในนั น
้ และผู ้ทีด
่ าเนินชวี ต
ิ ตามคาแนะนาของคุรเุ ท่านั น
้ ทีจ
่ ะได ้สม
ั ดิส
ิ ธิข
สกับรสชาติแห่งความบริสท
ุ ธิอ
์ น
ั ศก
์ ท
์ องพระองค์||13||
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Stanza 14
As in the previous stanza, in this stanza and in the next one also, every line starts with the word ‘Mannai’
which stands for ‘By the act of having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also
gives us the benefits of living that faith.

ਭੰ ਨੈ ਭਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥
mannai maarag thaak na paa-ay.
The spiritual path of the faithful shall never be blocked.

้
ื่ สต
ั ย์จะไม่ถก
โดยการมีศรัทธาทีส
่ มบูรณ์ในพระเจ ้าเสนทางจิ
ตวิญญาณของผู ้ซอ
ู ขัดขวาง
(โดยความชวั่ ร ้ายใด ๆ ฯลฯ )
ਭੰ ਨੈ ਤਤ ਤਸਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥
mannai pat si-o pargat jaa-ay.
The faithful shall depart with honor and fame.

ื่ สต
ั ย์จะจากไป (จากโลก) ในสภาพวิญญาณทีส
โดยการมีศรัทธาทีส
่ มบูรณ์ในพระเจ ้าผู ้ซอ
่ งู สง่
ਭੰ ਨੈ ਭਗੁ ਨ ਚਲ ੰ ਥੁ ॥
mannai mag na chalai panth.
The faithful do not follow empty religious rituals.

โดยการมีศรัทธาในพระเจ ้าเราจะไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวทางของนิกายทางศาสนาทีเ่ ป็ นพิธก
ี รรม
ਭੰ ਨੈ ਧਰਭ ਸਤੀ ਸਨਫੰ ਧੁ ॥
mannai Dharam saytee san-banDh.
The faithful are firmly bound to the truth and righteousness ( Dharma).

ื่ สต
ั ย์จะผูกพันกับเสนทางแห่
้
โดยการมีศรัทธาในพระเจ ้าผู ้ซอ
งความจริงและความชอบธรรมอย่า
งมั่นคง
ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੪॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||14||
Yes, such are the virtues of the immaculate God, realized only by the one who truly
believes in it and lives accordingly.

นาอามแห่งพระเจ ้านั น
้ บริสท
ุ ธิอ
์ ย่างสมบูรณ์
ั ผั
แต่มเี พียงผู ้ทีศ
่ รัทธาเต็มเปี่ ยมในนั น
้ และผู ้ทีด
่ าเนินชวี ต
ิ ตามคาแนะนาของคุรเุ ท่านั น
้ ทีจ
่ ะได ้สม
ั ดิส
ิ ธิข
สกับรสชาติแห่งความบริสท
ุ ธิอ
์ น
ั ศก
์ ท
์ องพระองค์ || 14 ||
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สแตนซา 15
Stanza 15

นีเ่ ป็ นบทสุดท ้ายในสามบททีท
่ ก
ุ บรรทัดเริม
่ ต ้นด ้วยคาว่า ‗แมนไน Mannai‘ ซงึ่ ย่อมาจาก
‗โดยการมีศรัทธาทีส
่ มบูรณ์ในพระเจ ้าและดาเนินชวี ต
ิ ตามศรัทธานั น
้ อย่างจริงจัง‘
ื่ นั น
บทนีย
้ ังแสดงให ้เราเห็นถึงประโยชน์ของการดาเนินชวี ต
ิ ตามความเชอ
้
This is the last of the three stanzas where every line starts with the word ‘Mannai’ which stands for ‘By the act of
having complete faith in God and living that faith earnestly’. The stanza also shows us the benefits of living that
faith.

ਭੰ ਨੈ ਾਵਤਹ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥
mannai paavahi mokh du-aar.
A true believer in God, attains freedom from worldly attachments (falsehood).

โดยการมีศรัทธาเต็มเปี่ ยมในพระเจ ้าผู ้หนึง่ จะได ้รับการปลดปล่อยโดยการเป็ นอิสระจากวงจรแ
ห่งการเกิดและการตาย
ਭੰ ਨੈ ਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥
mannai parvaarai saaDhaar.
A true believer in God,paves the way to connect entire family with God.

ั ผัสทัง้ หมดของตนในการทา
โดยการมีศรัทธาเต็มเปี่ ยมในพระเจ ้าผู ้หนึง่ จะประกอบอวัยวะรับสม
สมาธิบนนาอัม
ਭੰ ਨੈ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ॥
mannai tarai taaray gur sikh.
Such a believer not only saves himself but also saves other Guru‘s disciples.

ิ
โดยการมีศรัทธาในพระเจ ้าผู ้หนึง่ จะข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายของโลกและยังชว่ ยสานุศษ
ย์ของคุรค
ุ นอืน
่ ๆ ให ้หลุดพ ้นจากวัฏจักรของการเกิดและการตาย
ਭੰ ਨੈ ਨਾਨਕ ਬਵਤਹ ਨ ਤਬਖ ॥
mannai naanak bhavahi na bhikh.
O‘ Nanak, such a believer in Naam does not beg for favors from anyone.

โดยการมีศรัทธาในพระเจ ้า โอนานัก จึงไม่เดินไปรอบ ๆ
เพือ
่ ตอบสนองความต ้องการของเขาจากใครอืน
่
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ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰ ਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰ ਤਨ ਜਾਣ ਭਤਨ ਕਇ ॥੧੫॥
aisaa naam niranjan ho-ay. jay ko man jaanai man ko-ay. ||15||
Yes, such are the virtues of the immaculate God, realized only by the one who truly
believes in it and lives accordingly.

ื่ ของพระเจ ้านั น
ชอ
้ บริสท
ุ ธิอ
์ ย่างสมบูรณ์
แต่มเี พียงผู ้ทีม
่ ศ
ี รัทธาเต็มเปี่ ยมและผู ้ทีด
่ าเนินชวี ต
ิ ตามคาแนะนาของคุรเุ ท่านั น
้ ทีส
่ ามารถลิม
้ รส
ั ดิส
ิ ธิข
ความบริสท
ุ ธิอ
์ น
ั ศก
์ ท
์ องพระองค์ได ้ || 15 ||

สแตนซา 16
Stanza 16

ในบทนีม
้ ก
ี ารใชค้ าว่า "ปานช ์ Panch" หลายครัง้ ปานช ์ Panch หมายถึง "ผู ้ทีเ่ ลือก"
ในสมัยก่อนในอินเดียผู ้คนทีม
่ เี กียรติและมีความรับผิดชอบห ้าคนในหมูบ
่ ้านได ้รับเลือกให ้แก ้ไข
ิ ใจอย่างเหมาะสม พวกเขาถูกเรียกว่า "ปานช ์ Panch" ข ้อพิพาทระหว่างผู ้คนและตัดสน
คนทีถ
่ ก
ู เลือก ในทีน
่ ี้ คุรน
ุ านัก หมายถึง ปานช ์ Panch ในฐานะผู ้ทีไ่ ด ้รับการคัดเลือกซงึ่ ฝึ กฝน
‗ซูนไิ อ Suni-ai‘ (การฟั ง พระนามของพระเจ ้า ด ้วยความรักและความทุม
่ เท) และ ‗แมนไน
Mannai‘ (มีศรัทธาสมบูรณ์ในพระเจ ้า) "ซูนไ
ี อ Suni-ai" และ "แมนไน Mannai"
"ได ้รับการอธิบายในบทสุดท ้าย
In this stanza, the word ‘Panch’ has been used several times. Panch means ‘the chosen
one’. In old times in India, five respectable and responsible people in a village were chosen
to resolve disputes among people and make proper decisions. They were called ‘Panch’ –
the chosen ones. Here Guru Nanak refers to Panch as the chosen ones who practice ‘Suniai’ (listening to God’s Name with love and devotion) and ‘Mannai’ (having complete faith in
God). ‘Suni-ai’ and ‘Mannai ‘‘have been explained in the last stanzas.

ੰ ਚ ਰਵਾਣ ੰ ਚ ਰਧਾਨੁ ॥ ੰ ਚ ਾਵਤਹ ਦਰਗਤਹ ਭਾਨੁ ॥
panch parvaan panch parDhaan. panchay paavahi dargahi maan.
They who listen to and who obey God‘s Name become Panch
(approved by God) and the leaders. These approved ones are honored in God‘s court.

ผู ้ทีไ่ ด ้รับการยกย่องในพระนามของพระเจ ้าจะได ้รับพรทีจ
่ ะเพิม
่ พูนและได ้รับเกียรติทางวิญญา
ณ
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ੰ ਚ ਸਹਤਹ ਦਤਰ ਰਾਜਾਨੁ ॥ ੰ ਚਾ ਕਾ ਗੁਰੁ ਕੁ ਤਧਆਨੁ ॥
panchay sohahi dar raajaan. panchaa kaa gur ayk Dhi-aan.
They grace the court of God, the king of all the kings. Their minds always remain attuned
to the divine word.

จิตวิญญาณเหล่านัน
้ ทีป
่ ระทับในพระนามของพระเจ ้าเป็ นบุคคลทีโ่ ดดเด่นและพวกเขามุง่ เน ้นไ
ั ดิส
ิ ธิข
ปทีพ
่ ระวจนะอันศก
์ ท
์ องพระเจ ้าเสมอ
ਜ ਕ ਕਹ ਕਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਕਰਤ ਕ ਕਰਣ ਨਾਹੀ ਸੁਭਾਰੁ ॥
jay ko kahai karai veechaar. kartay kai karnai naahee sumaar.
No matter how much anyone tries to explain and describe, the actions of the Creator
cannot be comprehended

ั ว่าเป็ นไปไม่ได ้ทีจ
หากมีใครพยายามจะพรรณนาถึงพระองค์จะเห็นได ้ชด
่ ะบรรยายถึงพระองค์เ
ิ้ สุด
พราะการสร ้างของพระองค์ไม่มท
ี ส
ี่ น
ਧਲੁ ਧਰਭੁ ਦਇਆ ਕਾ ੂਤੁ ॥
Dhoul Dharam da-i-aa kaa poot.
Righteousness is the force (Dhaul-the mythical bull) supporting
the world, and righteousness comes from compassion.

ความชอบธรรม (หรือศาสนา) เป็ นลูกของความเมตตา
พลังแห่งความชอบธรรมนีค
้ อ
ื วัวในตานานทีค
่ ้าจุนโลก
ਸੰ ਤਖੁ ਥਾਤ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਤ ॥
santokh thaap rakhi-aa jin soot.
Dharma (God‘s Law) based on compassion, righteousness and patience, supports this
earth.

ความสมดุลในธรรมชาติได ้รับการดูแลโดยความชอบธรรมความเมตตาและความพึงพอใจ
คุณงามความดีทงั ้ สามนีท
้ าให ้โลกมีระเบียบสมบูรณ์เหมือนลูกปั ดในด ้าย
ਜ ਕ ਫੁਝ ਹਵ ਸਤਚਆਰੁ ॥ ਧਵਲ ਉਤਰ ਕਤਾ ਬਾਰੁ ॥
jay ko bujhai hovai sachiaar. Dhavlai upar kaytaa bhaar.
If one understands this concept then he comes to know the real truth, that it is the Law of
God that keep the universe in balance and not the bull.

คนทีเ่ ข ้าใจความสมดุลของคุณธรรมจะกลายเป็ นคนทีแ
่ ท ้จริง
ื่ เก่าแก่ของชาวฮน
ิ ดู)
เป็ นกฎของพระเจ ้าทีท
่ าให ้จักรวาลมีความสมดุล (ไม่ใชว่ ัวตามความเชอ
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ਧਰਤੀ ਹਰੁ ਰ ਹਰੁ ਹਰੁ ॥ ਤਤਸ ਤ ਬਾਰੁ ਤਲ ਕਵਣੁ ਜਰੁ ॥
Dhartee hor parai hor hor. tis tay bhaar talai kavan jor
So many worlds beyond this world-so very many! What power holds them, and supports
their weight?

มีโลกมากมายทีอ
่ ยูน
่ อกเหนือจากโลกนีม
้ ากมาย! และนอกเหนือจากนัน
้ มากขึน
้ เรือ
่ ยๆ!
อานาจใดทีก
่ ก
ั ขังพวกเขาและรองรับน้ าหนักของพวกเขา?
ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਰੰ ਗਾ ਕ ਨਾਵ ॥ ਸਬਨਾ ਤਲਤਖਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਭ ॥
jee-a jaat rangaa kay naav. sabhnaa likhi-aa vurhee kalaam.
There are countless species of creatures with various colors and names, The ever-flowing
pen of God has written the account of all.

ื่ และสข
ี องสายพันธุท
ชอ
์ ั่วไปหลายชนิดล ้วนถูกจารึกไว ้โดย
ปากกาของพระเจ ้าทีห
่ ลั่งไหลมาตลอดเวลา
ਹੁ ਲ ਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਲ ਖਾ ਤਲਤਖਆ ਕਤਾ ਹਇ ॥
ayhu laykhaa likh jaanai ko-ay. laykhaa likhi-aa kaytaa ho-ay.
Only a rare person knows how to write this account. Just imagine what a huge scroll it
would take!

ี ไ
ี ไี่ ม่มท
ิ้ สุด!
ทุกคนสามารถเขียนบัญชน
ี้ ด ้อย่างไร? มันจะเป็ นบัญชท
ี ส
ี่ น
ਕਤਾ ਤਾਣੁ ਸੁਆਤਲਹੁ ਰੂੁ ॥ ਕਤੀ ਦਾਤਤ ਜਾਣ ਕ ਣੁ ਕੂਤੁ ॥
kaytaa taan su-aalihu roop. kaytee daat jaanai koun koot.
What power! What fascinating beauty! (of nature) And what gifts! (nature‘s bounties)
Who can know their extent?

พลังของพระองค์ยงิ่ ใหญ่เพียงใด! ความงดงามของพระองค์ชา่ งน่าหลงใหลเพียงใด!
และของขวัญจะดีแค่ไหน! (ค่าหัวของธรรมชาติ); ใครสามารถรู ้ขอบเขตของพวกเขา?
ਕੀਤਾ ਸਾਉ ਕ ਕਵਾਉ ॥ ਤਤਸ ਤ ਹ ਲਖ ਦਰੀਆਉ ॥
keetaa pasaa-o ayko kavaa-o. tis tay ho-ay lakh daree-aa-o.
The vast expanse of the Universe got created (by Him) with One Word! From that
emerged millions of lives and systems to run the universe.

คุณสร ้างจักรวาลอันกว ้างใหญ่ด ้วย คาเดียว! และมีหลายแสนชวี ต
ิ โผล่ออกมา
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ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar. vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
Who am I to express my thoughts about the extent of Your Nature? I am so powerless,
that I am not even worthy of sacrificing myself once for You.

ฉั นไม่มอ
ี านาจแม ้แต่จะอธิบายการสร ้างของคุณ
่ ม ้แต่ชวี ต
ฉั นไม่มอ
ี ะไรจะเสนอทีเ่ หมาะกับความยิง่ ใหญ่ของคุณไม่ใชแ
ิ ของฉั น
ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੬॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. too sadaa salaamat nirankaar. ||16||
O‘ God, whatever pleases You, is best for us. O‘ God,You are eternal and formless one.

โอพระเจ ้า ไม่วา่ พระองค์จะพอใจอะไรก็เป็ นผลดีกบ
ั เรา พระองค์คอ
ื นิรันดร์และไร ้รูปแบบ || 16
||
สแตนซา 17
Stanza 17
ทุกบรรทัดในสามบทถัดไปเริม
่ ต ้นด ้วยคาว่า "อาซานค์ Asankh"
ิ้ สุด
ซงึ่ หมายถึงนั บไม่ถ ้วนหรือไม่มท
ี ส
ี่ น
ื่ ชมในความกว ้างใหญ่ของการสร ้างของพระเจ ้าในบทเ
คุรน
ุ านั กแสดงความประหลาดใจและชน
หล่านี้
Every line in the next three stanzas starts with the word ‘Asankh’, which means countless
or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment and admiration of the vastness of God’s
Creation in these stanzas.
ਅਸੰ ਖ ਜ ਅਸੰ ਖ ਬਾਉ ॥ ਅਸੰ ਖ ੂਜਾ ਅਸੰ ਖ ਤ ਤਾਉ ॥
asaNkh jap asaNkh bhaa-o. asaNkh poojaa asaNkh tap taa-o.
Countless people, meditate on Your Name and remember You with Love. Countless are
those who worship You, and perform austere disciplines.

ราพึงพระนามของพระองค์ ด ้วยความรักนับไม่ถ ้วน
ผู ้ทีน
่ มัสการพระองค์นับไม่ถ ้วนและปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบวินัยทีเ่ คร่งครัดนับไม่ถ ้วน
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ਅਸੰ ਖ ਗਰੰ ਥ ਭੁਤਖ ਵਦ ਾਿ ॥ ਅਸੰ ਖ ਜਗ ਭਤਨ ਰਹਤਹ ਉਦਾਸ ॥
asaNkh garanth mukh vayd paath. asaNkh jog man rahahi udaas.
Countless are those who recite holy books. Countless are Yogis, whose minds remain
detached from the world.

มีคม
ั ภีรแ
์ ละพิธก
ี รรมของพระเวทนับไม่ถ ้วน
มีโยคีอก
ี นับไม่ถ ้วนทีจ
่ ต
ิ ใจยังคงแยกตัวออกจากโลก
ਅਸੰ ਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥
asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar.
Countless devotees contemplate the virtues and wisdom of the Almighty.

ื่ ชอบนั บไม่ถ ้วน พิจารณาถึงคุณธรรมและสติปัญญาของผู ้ทรงอานาจนี้
ผู ้ทีช
่ น
ਅਸੰ ਖ ਸਤੀ ਅਸੰ ਖ ਦਾਤਾਰ ॥
asaNkh satee asaNkh daataar.
There are countless holy persons and countless philanthropists.

ั ดิส
ิ ธิแ
มีองค์ศก
์ ท
์ ละผู ้ใจบุญมากมายนั บไม่ถ ้วน
ਅਸੰ ਖ ਸੂਰ ਭੁਹ ਬਖ ਸਾਰ ॥
asaNkh soor muh bhakh saar.
There are countless heroic warriors who face the brunt of attack in battle.

มีนักรบผู ้กล ้าทางจิตวิญญาณจานวนนับไม่ถ ้วนทีแ
่ บกรับการโจมตีอย่างหนักหน่วงในสนามรบแ
ห่งชวี ต
ิ
ਅਸੰ ਖ ਭਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥
asaNkh mon liv laa-ay taar.
Countless are silent devotees who are attuned to God, in single-minded devotion.

มีสาวกเงียบนับไม่ถ ้วนทีป
่ รับตัวเข ้าหาองค์ผู ้ทรงมหิทธิฤทธิใ์ นการอุทศ
ิ ตนด ้วยใจเดียว
ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
As powerless as I am, how can I describe Your immense creation.

ฉั นจะอธิบายการสร ้างอันยิง่ ใหญ่ของคุณได ้อย่างไร
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ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness. Offering even my life will not suffice.

ฉั นไม่มอ
ี ะไรจะเสนอทีเ่ หมาะกับความยิง่ ใหญ่ของคุณ แม ้ชวี ต
ิ ของฉั นจะไม่พอเพียง
ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
O‘ God, whatever pleases You, is best for all.

ไม่วา่ คุณจะพอใจอะไร นั่ นเป็ นสงิ่ ทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สาหรับทุกคน
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੭॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||17||
You alone, are the Formless and the eternal one.

คุณคนเดียวคือนิรันดร์และผู ้ไร ้รูปแบบ || 17 ||
สแตนซา 18
Stanza 18
่ เดียวกับในบทก่อนหน ้าทุกบรรทัดในบทนีจ
ั ค์ห Asankh"
เชน
้ ะขึน
้ ต ้นด ้วยคาว่า "อสน
ิ้ สุด
ซงึ่ หมายถึงนั บไม่ถ ้วนหรือไม่มท
ี ส
ี่ น
คุรน
ุ านั กแสดงความประหลาดใจกับความชวั่ ร ้ายในรูปแบบต่างๆทีแ
่ พร่หลายในโลก
ในท ้ายทีส
่ ด
ุ เขากล่าวว่าพระเจ ้าองค์เดียวเป็ นสงิ่ ทีน
่ ริ ันดร์และไม่มรี ป
ู แบบและสงิ่ ใดทีพ
่ ระองค์ท
รงพอพระทัยดีทส
ี่ ด
ุ สาหรับทุกคน
As in the previous stanza, every line in this stanza also starts with the word ‘Asankh’
which means countless or infinite. Guru Nanak is expressing astonishment at the
various forms of evils prevalent in the world. In the end, he states that God alone is
eternal and formless one and whatever pleases Him is best for all.
ਅਸੰ ਖ ਭੂਰਖ ਅੰ ਧ ਘਰ ॥
asaNkh moorakh anDh ghor.
Countless are fools, blinded by ignorance.

มีคนนับไม่ถ ้วนเป็ นคนโง่ ตาบอดเพราะความไม่รู ้
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ਅਸੰ ਖ ਚਰ ਹਰਾਭਖਰ ॥
asaNkh chor haraamkhor.
Countless are thieves and embezzlers.

ขโมยและคนโกงกินนับไม่ถ ้วน
ਅਸੰ ਖ ਅਭਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜਰ ॥
asaNkh amar kar jaahi jor.
Countless impose their will on others by force.

จานวนนับไม่ถ ้วนกาหนดเจตจานงของพวกเขาโดยการบังคับ
ਅਸੰ ਖ ਗਲਵਢ ਹਤਤਆ ਕਭਾਤਹ ॥
asaNkh galvadh hati-aa kamaahi.
Countless are cut-throats and ruthless killers.

นับไม่ถ ้วนเป็ นนักฆ่าทีโ่ หดเหีย
้ มและไร ้ความปรานี
ਅਸੰ ਖ ਾੀ ਾੁ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥
asaNkh paapee paap kar jaahi.
Countless are sinners who keep on sinning.

คนบาปนับไม่ถ ้วนทีท
่ าบาป
ਅਸੰ ਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ਤਪਰਾਤਹ ॥
asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi.
Countless are liars, wandering lost in their lies.

คนโกหกนับไม่ถ ้วนหลงอยูก
่ บ
ั คาโกหก

ਅਸੰ ਖ ਭਲ ਛ ਭਲੁ ਬਤਖ ਖਾਤਹ ॥
asaNkh malaychh mal bhakh khaahi.
Countless are wicked who thrive on immoral behavior.

ี ธรรม
คนชวั่ นั บไม่ถ ้วนทีป
่ ระสบความประพฤติผด
ิ ศล
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ਅਸੰ ਖ ਤਨੰਦਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਬਾਰੁ ॥
asaNkh nindak sir karahi bhaar.
Countless are slanderers who continue committing sins by speaking ill of others

ผู ้ใสร่ ้ายนั บไม่ถ ้วนทีย
่ ังคงทาบาปต่อไปโดยพูดไม่ดต
ี อ
่ ผู ้อืน
่
ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥
naanak neech kahai veechaar.
Lowly Nanak, only expresses this thought, who am I to assess Your creation?

นานัก อธิบายถึงสถานะของผู ้ตา่ ต ้อย (ในบทก่อนหน ้านี้)
ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life.

่ ม ้แต่ชวี ต
ฉั นไม่มอ
ี ะไรจะเสนอทีเ่ หมาะกับความยิง่ ใหญ่ของคุณไม่ใชแ
ิ ของฉั น
ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
O‘ God, whatever pleases You, that alone is the best deed for all.

ไม่วา่ คุณจะพอใจอะไรก็ตามก็ดส
ี าหรับทุกคน
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੮॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||18||
You alone, are the Formless and eternal

คุณคนเดียวคือนิรันดร์และไร ้รูปแบบ || 18 ||
สแตนซา 19
Stanza 19
่ เดียวกับใน บท ก่อนหน ้านีแ
ั ค์ห"
เชน
้ ต่ละบรรทัดจะเริม
่ ต ้นด ้วยคาว่า "อสน
ิ้ สุด
ซงึ่ หมายถึงนั บไม่ถ ้วนหรือไม่มท
ี ส
ี่ น
ในบทนีค
้ รุ น
ุ านักกล่าวด ้วยความประหลาดใจว่าการสร ้างของพระเจ ้านัน
้ กว ้างใหญ่มากจนไม่ม ี
คาใดสามารถบรรยายถึงความยิง่ ใหญ่ของมันได ้
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As in the previous Stanza, each line here as well starts with the word ‘Asankh’,
which means countless or infinite. In this stanza, Guru Nanak says in amazement
that God’s creation is so vast that no words have the ability to describe its
greatness.
ਅਸੰ ਖ ਨਾਵ ਅਸੰ ਖ ਥਾਵ ॥
asaNkh naav asaNkh thaav.
Countless are the names of Your creations and countless their places.

ื่ การสร ้างสรรค์ของพระองค์ นั น
ชอ
้ นับไม่ถ ้วนและสถานทีข
่ องพวกเขานับไม่ถ ้วน
ਅਗੰ ਭ ਅਗੰ ਭ ਅਸੰ ਖ ਲ ਅ ॥
agamm agamm asaNkh lo-a.
There are countless worlds that are inaccessible and beyond imagination.

มีโลกมากมายนับไม่ถ ้วนทีไ่ ม่สามารถเข ้าถึงได ้และไม่สามารถเข ้าถึงได ้
ਅਸੰ ਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਬਾਰੁ ਹਇ ॥
asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay.
Even to say it just countless will be a blunder, and worthy of blame.

ิ้ สุดของการสร ้างของพระองค์
แม ้แต่คาว่านั บไม่ถ ้วนก็ไม่สามารถแสดงถึงลักษณะทีไ่ ม่มท
ี ส
ี่ น
ਅਖਰੀ ਨਾਭੁ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ॥
akhree naam akhree saalaah.
It is by the use of the words that His Name can be recited; it is by
the use of the words that His praises can be sung.

โดยใชค้ าทีพ
่ ระนามของพระองค์สามารถท่องได ้
มันคือการใชถ้ ้อยคาทีส
่ ามารถร ้องสรรเสริญพระองค์
ਅਖਰੀ ਤਗਆਨੁ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ॥
akhree gi-aan geet gun gaah.
It is through the medium of words that divine knowledge
can be acquired, His praises be sung and virtues be known.

ื่ กลางของคาทีส
ั ดิส
ิ ธิก
เป็ นสอ
่ ามารถได ้มาซงึ่ ความรู ้อันศก
์ ท
์ ารสรรเสริญของพระองค์ทข
ี่ บ
ั ขานแ
ละคุณธรรมทีเ่ ป็ นทีร่ ู ้จัก
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ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਫਲਣੁ ਫਾਤਣ ॥
akhree likhan bolan baan.
The written and spoken language can only be expressed using words.

ภาษาเขียนและภาษาพูดสามารถแสดงออกได ้โดยใชค้ าพูดเท่านั น
้
ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰ ਜਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥
akhraa sir sanjog vakhaan.
Only through words one‘s destiny can be explained.

สามารถอธิบายชะตากรรมของคน ๆ เดียวได ้ด ้วยคาพูด
ਤਜਤਨ ਤਹ ਤਲਖ ਤਤਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥
jin ayhi likhay tis sir naahi.
He, who has written everybody‘s destiny, is beyond destiny.

เขาผู ้ซงึ่ เขียนชะตาชวี ต
ิ ของทุกคนอยูเ่ หนือโชคชะตาสาหรับตัวเอง
ਤਜਵ ਪੁਰਭਾ ਤਤਵ ਤਤਵ ਾਤਹ ॥
jiv furmaa-ay tiv tiv paahi.
As He ordains, so do we receive.

่ กัน
เมือ
่ พระองค์ทรงกาหนดเราก็จะได ้รับเชน
ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥
jaytaa keetaa taytaa naa-o.
The created universe is the manifestation of Your Name.

จักรวาลคือการสาแดงนามของพระองค์
ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਹੀ ਕ ਥਾਉ ॥
vin naavai naahee ko thaa-o.
Without Your Name, there is no place at all.

ไม่มท
ี ใี่ ดทีพ
่ ระองค์ไม่อยู่
ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kudrat kavan kahaa veechaar.
How can I comprehend and describe Your creation? I am so powerless to do so.

ฉั นจะอธิบายพลังสร ้างสรรค์ของคุณได ้อย่างไร

36

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥
vaari-aa na jaavaa ayk vaar.
I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life.

ี สละให ้คุณได ้แม ้แต่ครัง้ เดียว
ฉั นไม่สามารถเสย
ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥
jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar.
O‘ God, whatever pleases You, that alone is the best deed for all.

สงิ่ ทีค
่ ณ
ุ พอใจคือสงิ่ ทีด
่ อ
ี ย่างแท ้จริง
ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰ ਕਾਰ ॥੧੯॥
too sadaa salaamat nirankaar. ||19||
You alone, are the Formless and eternal.

คุณคือผู ้ทีเ่ ป็ นนิรันดร์และไร ้รูปแบบ || 19 ||
สแตนซา 20
Stanza 20
ในบทนีค
้ รุ น
ุ านั กเน ้นความสาคัญของการ "ชาระล ้าง" ทางจิตวิญญาณ
ความคิดชวั่ ร ้ายและการกระทาทีไ่ ม่ดเี ป็ นอันตรายต่อจิตใจของเรา
มลพิษนีส
้ ามารถขจัดออกไปจากจิตใจได ้โดยการใคร่ครวญถึงพระเจ ้าด ้วยความจงรักภักดี
ในเพลงสวดนีค
้ รุ น
ุ านั กกล่าวว่าบุคคลจะกลายเป็ นคนบริสท
ุ ธิไ์ ม่ใชโ่ ดยกระบวนการทางพิธก
ี รรม
แต่เป็ นการจมอยูใ่ นพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เท
In this stanza, Guru Nanak emphasizes the importance of spiritual ‘cleansing’ of
mind. Evil thoughts and bad deeds are harmful to our minds. This pollution can be
removed from the mind by meditating on God with loving devotion. In this hymn,
Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic processes but by
immersing in God’s Name with love and devotion.
ਬਰੀ ਹਥੁ ਰੁ ਤਨੁ ਦਹ ॥
bharee-ai hath pair tan dayh.
When the hands and the feet and the body are dirty,

เมือ
่ มือเท ้าและร่างกายสกปรก
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ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰਸੁ ਖਹ ॥
paanee Dhotai utras khayh.
water can wash away the dirt.

น้ าสามารถชะล ้างสงิ่ สกปรกนีไ
้ ด้
ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜੁ ਹਇ ॥
moot paleetee kaparh ho-ay.
When the clothes are soiled and stained by urine,

ื้ ผ ้าเปื้ อน และเป็ นรอยจากปั สสาวะเป็ นต ้น
เมือ
่ เสอ
ਦ ਸਾਫੂਣੁ ਲਈ ਹੁ ਧਇ ॥
day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay.
soap can wash them clean.

สบูส
่ ามารถล ้างทาความสะอาดได ้
ਬਰੀ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ਸੰ ਤਗ ॥
bharee-ai mat paapaa kai sang.
But when the intellect is stained and polluted by sin,

แต่เมือ
่ จิตใจถูกปนเปื้ อนไปด ้วยความคิดชวั่ ร ้ายและบาป
ਹੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰ ਤਗ ॥
oh Dhopai naavai kai rang.
it can only be cleansed by meditating on God‘s Name with loving devotion.

สามารถชาระล ้างได ้โดยการอ่านและความรักของนาอัม
ੁੰ ਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਹ ॥
punnee paapee aakhan naahi.
Virtuous and sinner are not just names or words for saying,

่ ค่ชอ
ื่ เท่านั น
‗คนดี‘ หรือ ‗คนบาป‘ ไม่ใชแ
้
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ਕਤਰ ਕਤਰ ਕਰਣਾ ਤਲਤਖ ਲ ਜਾਹੁ ॥
kar kar karnaa likh lai jaahu.
Whatever deeds you do in this world, you will take their record along with you.

เรากลายเป็ นคนดีหรือคนบาปโดยการกระทาทีเ่ รากระทาและเราดาเนินการเหล่านั น
้ ไปยังชวี ต
ิ ห
น ้า
ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥
aapay beej aapay hee khaahu.
You shall harvest what you plant (rewards and
punishments are accordinging to our deeds)

คุณจะเก็บเกีย
่ วสงิ่ ทีค
่ ณ
ุ ปลูก
ਨਾਨਕ ਹੁਕਭੀ ਆਵਹੁ ਜਾਹੁ ॥੨੦॥
naanak hukmee aavhu jaahu. ||20||
O‘ Nanak, by His divine law you will come and depart
from this world.based on your deeds.

(รางวัลและการลงโทษเป็ นผลจากการกระทาของเรา) โอนานัก
ตามกฎของพระเจ ้าคุณมาและจากโลกนีต
้ ามการกระทาของคุณ || 20 ||
สแตนซา 21

Stanza 21
ในบทนีค
้ รุ น
ุ านั กกล่าวว่าบุคคลจะกลายเป็ นคนบริสท
ุ ธิไ์ ม่ใชโ่ ดยการอาบน้ าตามพิธก
ี รรม ฯลฯ
ั ดิส
ิ ธิ์ แต่เป็ นการจมอยูใ่ นพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
ในสถานทีศ
่ ก
์ ท
่ เท
ไม่วา่ บุคคลจะได ้รับความรู ้มากเพียงใดก็ไม่สามารถเข ้าใจถึงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์หรือล่วง
รู ้ความลับของการสร ้างของพระองค์ได ้
ไม่วา่ บุคคลจะมีความรู ้เพียงใดก็เป็ นไปไม่ได ้ทีจ
่ ะรู ้ว่าพระองค์ทรงสร ้างจักรวาลเมือ
่ ใดและอย่าง
ไร

In this stanza, Guru Nanak says that a person becomes pure, not by ritualistic
bathing etc. in a holy place, but by immersing in God‘s Name with love and
devotion. No matter how much knowledge a person may gain, it is not possible to
fathom His greatness or know the secrets of His Creation. No matter how
knowledgeable a person becomes, it is impossible to know things like when and
how He created the Universe.

39

ਤੀਰਥੁ ਤੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥
tirath tap da-i-aa dat daan.
Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity.

การแสวงบุญ วินัยทีเ่ คร่งครัดค วามเมตตาและการกุศล
ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥
jay ko paavai til kaa maan.
-these, by themselves, bring only an iota of merit.

ด ้วยตัวเองนามาซงึ่ ความสุขภายในเท่านั น
้
ਸੁਤਣਆ ਭੰ ਤਨਆ ਭਤਨ ਕੀਤਾ ਬਾਉ ॥
suni-aa mani-aa man keetaa bhaa-o.
The person who has listened and believed in God‘s Name with love in mind,

ผู ้ทีร่ ับฟั งนาอามด ้วยความจงรักภักดีด ้วยใจจริง
ਅੰ ਤਰਗਤਤ ਤੀਰਤਥ ਭਤਲ ਨਾਉ ॥
antargat tirath mal naa-o.
-he has sanctified himself by bathing in the in the holy place of
his inner self, and has truly removed the filth of sins.

่ วั ใน
กาลังทาการแสวงบุญทีแ
่ ท ้จริงโดยการชาระตัวตนภายในของเขาให ้สะอาด (โดยการแชต
Naam)
ਸਤਬ ਗੁਣ ਤਰ ਭ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥
sabh gun tayray mai naahee ko-ay.
O‘ God, all the virtues in me are Your gifts. On my own, I have none.

การได ้มาซงึ่ คุณธรรมเป็ นไปได ้โดยการยอมจานนอัตตาและท่องนาอาม
ਤਵਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤ ਬਗਤਤ ਨ ਹਇ ॥
vin gun keetay bhagat na ho-ay.
Without You blessing me with virtues, I cannot worship You with true devotion.

คุณธรรมทัง้ หมดอยูท
่ ก
ี่ ารยกย่องคุณ โอ ผู ้ทรงอานาจ!
ั การะบูชา
หากปราศจากคุณธรรมก็จะไม่มก
ี ารสก
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ਸੁਅਸਤਤ ਆਤਥ ਫਾਣੀ ਫਰਭਾਉ ॥
su-asat aath banee barmaa-o.
I bow to You.You Yourself are Maya, Yourself the divine Word, and Yourself Brahma.

ั ดิส
ิ ธิ์
ฉั นขอคานั บพระองค์ ผู ้สร ้างมายาและผู ้สร ้างคาศก
์ ท
ਸਤਤ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥
sat suhaan sadaa man chaa-o.
You are eternally beautiful, and Your mind always remains in ecstasy.

คุณเป็ นนิรันดร์สวยงามและมีความสุขตลอดไป
ਕਵਣੁ ਸੁ ਵਲਾ ਵਖਤੁ ਕਵਣੁ ਕਵਣ ਤਥਤਤ ਕਵਣੁ ਵਾਰੁ ॥
kavan so vaylaa vakhat kavan kavan thit kavan vaar.
What was that time, and what was that moment?
What was that day, and what was that date?

ตอนนัน
้ คืออะไรและตอนนัน
้ คืออะไร? วันนัน
้ คือวันอะไรและวันนั น
้ คืออะไร?
ਕਵਤਣ ਤਸ ਰੁਤੀ ਭਾਹੁ ਕਵਣੁ ਤਜਤੁ ਹਆ ਆਕਾਰੁ ॥
kavan se rutee maahu kavan jit ho-aa aakaar.
What was that season, and what was that month, when the Universe was created?

ฤดูกาลนัน
้ คืออะไรและในเดือนนัน
้ เมือ
่ จักรวาลถูกสร ้างขึน
้ คืออะไร?
ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰ ਿਤੀ ਤਜ ਹਵ ਲ ਖੁ ੁਰਾਣੁ ॥
vayl na paa-ee-aa pandtee je hovai laykh puraan.
The pandits (religious scholars) did not know that time when the universe was created,
otherwise they would have recorded in the holy books.

ิ ดู)
กลุม
่ บัณฑิต (นั กปราชญ์ชาวฮน
ิ ดู)
ไม่ทราบเวลาทีจ
่ ักรวาลถูกสร ้างขึน
้ มิฉะนัน
้ พวกเขาจะบันทึกไว ้ใน Puranas (พระคัมภีรฮ
์ น
ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲ ਖੁ ਕੁਰਾਣੁ ॥
vakhat na paa-i-o kaadee-aa je likhan laykh kuraan.
That time is not known to the Qazis otherwise it would have written in the Koran.

่ กัน
คาดิส (นั กปราชญ์ชาวมุสลิม) ก็ไม่รู ้เชน
หากว่า พวกเขาจะบันทึกไว ้ในอัลกุรอาน
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ਤਥਤਤ ਵਾਰੁ ਨਾ ਜਗੀ ਜਾਣ ਰੁਤਤ ਭਾਹੁ ਨਾ ਕਈ ॥
thit vaar naa jogee jaanai rut maahu naa ko-ee.
Neither any yogi nor any other person knows the lunar or solar day, season,
or month in which this universe was created.

่ กัน
วัน,วันที่ เดือนหรือฤดูกาลทีจ
่ ักรวาลถูกสร ้างขึน
้ โยคีก็ไม่เป็ นทีร่ ู ้จักเชน
ਜਾ ਕਰਤਾ ਤਸਰਿੀ ਕਉ ਸਾਜ ਆ ਜਾਣ ਸਈ ॥
jaa kartaa sirthee ka-o saajay aapay jaanai so-ee.
The Creator who created this creation-only He Himself knows.

ผู ้สร ้างเท่านัน
้ ทีร่ ู ้ว่าพระองค์สร ้างจักรวาลเมือ
่ ใด
ਤਕਵ ਕਤਰ ਆਖਾ ਤਕਵ ਸਾਲਾਹੀ ਤਕਉ ਵਰਨੀ ਤਕਵ ਜਾਣਾ ॥
kiv kar aakhaa kiv saalaahee ki-o varnee kiv jaanaa.
How can I describe His greatness, how can I praise Him?
How can I describe His virtues? How can I know Him?

ฉั นจะพูดถึงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ได ้อย่างไร? ฉั นจะสรรเสริญพระองค์ได ้อย่างไร?
ทาอย่างไร
ฉั นบรรยายถึงคุณธรรมของพระองค์? ฉั นจะรู ้จักพระองค์ได ้อย่างไร?
ਨਾਨਕ ਆਖਤਣ ਸਬੁ ਕ ਆਖ ਇਕ ਦੂ ਇਕੁ ਤਸਆਣਾ ॥
naanak aakhan sabh ko aakhai ik doo ik si-aanaa.
O Nanak, everyone speaks of Him, each one wiser than the others.

โอนานัก ทุกคนพูดถึงพระองค์ ทาตัวฉลาดกว่าคนอืน
่ ๆ
ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਵਿੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹਵ ॥
vadaa saahib vadee naa-ee keetaa jaa kaa hovai.
He is the supreme Master, and Great is His Name.
Whatever happens is according to His Will.

ความยิง่ ใหญ่คอ
ื เจ ้านาย ความยิง่ ใหญ๋คอ
ื พระนามของพระองค์
ทุกสงิ่ เกิดขึน
้ ไปตามพระประสงค์ของพระองค์
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ਨਾਨਕ ਜ ਕ ਆ ਜਾਣ ਅਗ ਗਇਆ ਨ ਸਹ ॥੨੧॥
naanak jay ko aapou jaanai agai ga-i-aa na sohai. ||21||
O‘ Nanak, if any egoist claims to know all (about God and His creation),
would not be worthy of His grace in the world hereafter.

โอนานัก ผู ้อ ้างว่ารู ้จักพระเจ ้าทีเ่ ราไม่รู ้จักพระองค์ได ้เลยนัน
้
จะไม่คค
ู่ วรกับพระคุณของพระองค์ || 21 ||
สแตนซา 22
Stanza 22

บทนีก
้ ล่าวว่าการสร ้างของพระเจ ้านัน
้ กว ้างใหญ่มากจนเกินขอบเขตทีม
่ นุษย์จะรู ้จัก
ไม่มค
ี าใดสามารถอธิบายได ้ มีเพียงพระผู ้สร ้างเท่านัน
้ ทีร่ ู ้ว่าการสร ้างของพระองค์ใหญ่เพียงใด
(เนือ
่ งจากถูกสร ้างและทาลายอย่างต่อเนื่อง)

This stanza states that God‘s Creation is so vast that it is beyond all limits known to
man. No words can describe it. Only the Creator knows how large His Creation is.
(as it is continually being created and destroyed)
ਾਤਾਲਾ ਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ ॥
paataalaa paataal lakh aagaasaa aagaas.
There are nether worlds beneath nether worlds,
and hundreds of thousands of heavenly worlds above.

มีโลกใต ้พิภพใต ้พิภพและอีกหลายร ้อย
โลกสวรรค์หลายพันแห่งข ้างบนนัน
้
ੜਕ ੜਕ ਬਾਤਲ ਥਕ ਵਦ ਕਹਤਨ ਇਕ ਵਾਤ ॥
orhak orhak bhaal thakay vayd kahan ik vaat.
The vedas say that scholars have exhausted
themselves trying to find the limits of His creation.

เวดาสบอกว่านักวิชาการหมดตัว
พยายามค ้นหาขีด จากัด ของการสร ้างของพระองค์
ਸਹਸ ਅਿਾਰਹ ਕਹਤਨ ਕਤਫਾ ਅਸੁਲੂ ਇਕੁ ਧਾਤੁ ॥
sahas athaarah kahan kataybaa asuloo ik Dhaat.
The scriptures say that there are 18,000 worlds, but in reality
they are innumerous, with a singular root in the (One) Creator.

คัมภีรก
์ ล่าวว่ามี 18,000 โลก. แต่ในความเป็ นจริงแล ้ว
มากมายนับไม่ถ ้วน; มีเพียงต ้นกาเนิดเดียวของพวกเขาทัง้ หมดคือพระเจ ้าเอง
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ਲ ਖਾ ਹਇ ਤ ਤਲਖੀ ਲ ਖ ਹਇ ਤਵਣਾਸੁ ॥
laykhaa ho-ay ta likee-ai laykhai ho-ay vinaas.
Accounting for the limitless and infinite creation of God is just not
possible for lack of digits. (Ultimately all counts get destroyed).

ี าหรับขัน
การบัญชส
้ ตอนสุดท ้ายการสร ้างพระเจ ้าเป็ นสงิ่ ทีเ่ ป็ นไปไม่ได ้
้ บายได ้)
)ไม่มต
ี วั เลขทีส
่ ามารถใชอธิ
ਨਾਨਕ ਵਿਾ ਆਖੀ ਆ ਜਾਣ ਆੁ ॥੨੨॥
naanak vadaa aakhee-ai aapay jaanai aap. ||22||
O‘ Nanak, God is great, He alone knows how great He is.

โอนานัก พระเจ ้ายิง่ ใหญ่มาก เขาคนเดียวทีร่ ู ้ว่าพระองค์ทรงยิง่ ใหญ่เพียงใด || 22 ||
สแตนซา 23
Stanza 23

บทสรุปของบทนีค
้ อ
ื สงิ่ สร ้างของพระเจ ้า
ื่ ชอบและชน
ื่ ชมทีส
อยูน
่ อกเหนือความเข ้าใจของแม ้แต่ผู ้ทีช
่ น
่ นิททีส
่ ด
ุ ของพระองค์

The synopsis of this stanza is that God‘s Creation is beyond the comprehension of
even His closest devotees and admirers.
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਤਹ ਤੀ ਸੁਰਤਤ ਨ ਾਈਆ ॥
saalaahee saalaahi aytee surat na paa-ee-aa.
Even those who praise God cannot comprehend the vastness of His creation.

ื่ ชม (รวมตัวกับพระองค์ แต่) ทาไม่สามารถ
ผู ้ทีส
่ รรเสริญพระเจ ้าทีน
่ ่าชน
ประเมินขนาดของความงดงามและพระสริ ข
ิ องพระองค์
ਨਦੀਆ ਅਤ ਵਾਹ ਵਤਹ ਸਭੁੰ ਤਦ ਨ ਜਾਣੀਅਤਹ ॥
nadee-aa atai vaah pavahi samund na jaanee-ahi.
-the streams and rivers flowing into the ocean do not know its vastness.

่ หาสมุทร
นั่ นก็เหมือนกับลาธารและแม่น้ าทีไ่ หลลงสูม
และรวมกันเป็ นหนึง่ เดียว แต่ไม่สามารถตระหนักถึงความกว ้างใหญ่ของมันได ้
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ਸਭੁੰ ਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਤਗਰਹਾ ਸਤੀ ਭਾਲੁ ਧਨੁ ॥
samund saah sultaan girhaa saytee maal Dhan.
Even kings and emperors, with mountains of property and oceans of wealth,

ิ และมหาสมุทรของ
(แม ้) กษั ตริยแ
์ ละจักรพรรดิทม
ี่ ภ
ี เู ขาทรัพย์สน
ความมั่งคัง่
ਕੀੜੀ ਤੁਤਲ ਨ ਹਵਨੀ ਜ ਤਤਸੁ ਭਨਹੁ ਨ ਵੀਸਰਤਹ ॥੨੩॥
keerhee tul na hovnee jay tis manhu na veesrahi. ||23||
they are no match to the poorest of the poor who does not forget God.

ไม่เทียบได ้กับคนยากจนทีส
่ ด
ุ ซงึ่ เป็ นผู ้ทีไ่ ม่เคยลืมพระเจ ้า
สแตนซา 24
Stanza 24

ิ้ สุด
มีการระบุไว ้ทีน
่ วี่ า่ การสร ้างของพระเจ ้าไม่มท
ี ส
ี่ น
มันกว ้างใหญ่มากจนไม่สามารถรู ้หรืออธิบายขอบเขตของมันได ้
นอกจากนีย
้ ังเป็ นไปไม่ได ้ทีจ
่ ะรู ้ถึงคุณธรรมทัง้ หมดของพระองค์หรือแม ้แต่แรงจูงใจของพระอง
ค์ เขาคนเดียวทีร่ ู ้สถานะอันสูงสง่ และสูงสง่ ของพระองค์

It is stated here that there is no end to God‘s creation. It is so vast that it is
impossible to know or describe its boundaries. Also, it is not possible to know all His
virtues or even His motives. He alone knows His Lofty and Exalted State.
ਅੰ ਤੁ ਨ ਤਸਪਤੀ ਕਹਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥
ant na siftee kahan na ant.
There is no end to God‘s virtues, there is no end to their descriptions.

ิ้ สุด ไม่มท
ิ้ สุดคือคาอธิบายของพวกเขา
คุณธรรมของพระเจ ้าไม่มท
ี ส
ี่ น
ี ส
ี่ น
ਅੰ ਤੁ ਨ ਕਰਣ ਦਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥
ant na karnai dayn na ant.
There is no end to His creation, there is no end to His gifts to us.

ิ้ สุด ของขวัญของพระองค์ไม่มท
ิ้ สุด
การสร ้างของพระองค์ไม่มท
ี ส
ี่ น
ี ส
ี่ น
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ਅੰ ਤੁ ਨ ਵਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥
ant na vaykhan sunan na ant.
The limits of His virtues cannot be perceived by looking at or hearing about nature.

ี งแห่งธรรมชาติของพระองค์ไม่สน
ิ้ สุดแม ้ว่าใครจ
ไม่พบจุดจบของการสร ้างของพระองค์และเสย
ะพยายามเป็ นระยะเวลานานทีส
่ ด
ุ
ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਤਕਆ ਭਤਨ ਭੰ ਤੁ ॥
ant na jaapai ki-aa man mant.
It is impossible to know the limit of the mystery of His mind?

เป็ นไปไม่ได ้ทีจ
่ ะรู ้ขีด จากัด ของการออกแบบของพระองค์
ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥
ant na jaapai keetaa aakaar.
The limits of the created universe cannot be perceived.

ขอบเขตของจักรวาลทีส
่ ร ้างขึน
้ ไม่สามารถรับรู ้ได ้
ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥
ant na jaapai paaraavaar.
It is impossible to know where His creation starts and where it ends.

ิ้ สุดทีใ่ ด
เป็ นไปไม่ได ้ทีจ
่ ะรู ้ว่าการสร ้างของพระองค์เริม
่ ต ้นทีใ่ ดและสน
ਅੰ ਤ ਕਾਰਤਣ ਕਤ ਤਫਲਲਾਤਹ ॥
ant kaaran kaytay billaahi.
Many struggle to know His limits,

หลายคนต ้องดิน
้ รนเพือ
่ ให ้รู ้ถึงขีดจากัดของพระองค์

ਤਾ ਕ ਅੰ ਤ ਨ ਾ ਜਾਤਹ ॥
taa kay ant na paa-ay jaahi.
but His limits cannot be found.

แต่ไม่พบขีด จากัด ของพระองค์
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ਹੁ ਅੰ ਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥
ayhu ant na jaanai ko-ay.
No one can know these limits.

ไม่มใี ครสามารถรู ้ขีด จากัด เหล่านีไ
้ ด้
ਫਹੁਤਾ ਕਹੀ ਫਹੁਤਾ ਹਇ ॥
bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay.
The more you say about them, the more there still remains to be said.

ยิง่ คุณพูดเกีย
่ วกับพวกเขามากเท่าไหร่ก็ยังคงมีการพูดมากขึน
้
ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥
vadaa saahib oochaa thaa-o.
He is the supreme Master. His abode is the Highest.

ยิง่ ใหญ่คอ
ื ปรมาจารย์บ ้านบนสวรรค์ของพระองค์นัน
้ ไร ้ขีด จากัด
ਊਚ ਉਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥
oochay upar oochaa naa-o.
Highest of the High, is His glory.

ผู ้สูงสุดคือพระนามของพระองค์
ਵਿੁ ਊਚਾ ਹਵ ਕਇ ॥
ayvad oochaa hovai ko-ay.
Only someone as great as Him,

มีเพียงใครบางคนทีย
่ งิ่ ใหญ่เท่าพระองค์
ਤਤਸੁ ਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਸਇ ॥
tis oochay ka-o jaanai so-ay.
can know His Lofty and Exalted State.

สามารถรู ้สถานะอันสูงสง่ และสูงสง่ ของพระองค์
ਜਵਿੁ ਆਤ ਜਾਣ ਆਤ ਆਤ ॥
jayvad aap jaanai aap aap.
Only He Himself knows how Great He Is.

โอนานัก โดยพระคุณของเขาพระองค์ประทานพรของพระองค์
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ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਭੀ ਦਾਤਤ ॥੨੪॥
naanak nadree karmee daat. ||24||
O‘ Nanak, by His glance of grace, He bestows His blessings.

โอนานัก ด ้วยความสง่างามของเขาพระองค์ประทานพรของพระองค์
สแตนซา 25
Stanza 25
ในบทนีค
้ รุ น
ุ านักกล่าวว่าพระเจ ้าประทานของกานัลมากมายให ้กับเรา
พระองค์ให ้แม ้กระทั่งกับผู ้ทีป
่ ฏิเสธไม่รับสงิ่ ใด ๆ
จากพระองค์และแม ้กระทั่งเมือ
่ พวกเขาปฏิเสธการมีอยูข
่ องพระองค์
เนือ
่ งจากความไม่รู ้เราจึงลืมขอบคุณพระองค์แม ้ในขณะทีเ่ ราบริโภคค่าหัวของพระองค์
ทุกสงิ่ เกิดขึน
้ โดยพระประสงค์ของพระองค์
ความปรารถนาทีจ
่ ะระลึกถึงพระองค์ด ้วยความรักและความทุม
่ เทเป็ นสมบัตท
ิ ย
ี่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ทีเ่ รา
ิ้ นีย
สามารถมีได ้และสมบัตช
ิ น
้ ังมอบให ้เป็ นพรจากพระเจ ้า

In this stanza, Guru Nanak states that God bestows upon us immeasurable amounts
of gifts; He keeps giving even to those who deny receiving anything from Him and
even when they deny His existence. Due to ignorance, we forget to thank Him even
as we consume His bounties. Everything happens by His Will.
Desire to remember Him with love and devotion is the greatest treasure we can
have, and this treasure is also gifted as a blessing from God.
ਫਹੁਤਾ ਕਰਭੁ ਤਲਤਖਆ ਨਾ ਜਾਇ ॥
bahutaa karam likhi-aa naa jaa-ay.
His Blessings are so abundant that there can be no written account of them.

พระพรของพระองค์มม
ี ากจนไม่สามารถนามาพิจารณาได ้

ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥
vadaa daataa til na tamaa-ay.
The Great Giver has no greed or expectation of anything in return.

ื่ ในการให ้เท่านั น
ผู ้ให ้ทีย
่ งิ่ ใหญ่เชอ
้ และไม่มค
ี วามโลภ
.
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ਕਤ ਭੰ ਗਤਹ ਜਧ ਅਾਰ ॥
kaytay mangahi joDh apaar.
There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite God.

ิ้ สุด!
นั กรบผู ้กล ้าหาญมากมาย ทีไ่ ด ้ร ้องขอจากเทพไม่มท
ี ส
ี่ น
ਕਤਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥
kayti-aa ganat nahee veechaar.
Many more, who cannot be counted who are begging for His bounties.

ั อยูใ่ นพระองค์จนนั บไม่ได ้
หลายคนใคร่ครวญและอาศย
ਕਤ ਖਤ ਤੁਟਤਹ ਵਕਾਰ ॥
kaytay khap tutahi vaykaar.
Many remain consumed in vices and die in anxiety.

คนจานวนมากถูกบริโภคด ้วยความชวั่ ร ้ายและพินาศด ้วยความวิตกกังวล
ਕਤ ਲ ਲ ਭੁਕਰੁ ਾਤਹ ॥
kaytay lai lai mukar paahi.
Many keep on receiving His gifts, but deny receiving them. (never thanking God).

หลายคนเพลิดเพลินกับของขวัญจากพระเจ ้า แต่ปฏิเสธ
รับพวกเขา (โดยไม่ยอมรับพระองค์)
ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥
kaytay moorakh khaahee khaahi.
So many foolish consumers keep on consuming, but forget the Giver.

คนไม่รู ้มากมายเอาแต่บริโภค (แต่ลม
ื ผู ้ให ้)
ਕਤਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਸਦ ਭਾਰ ॥
kayti-aa dookh bhookh sad maar.
So many are destined to endure distress, deprivation and constant abuse.

หลายคนถูกลิขต
ิ ให ้ต ้องทนกับความทุกข์ยากการกีดกันและการละเมิดอย่างต่อเนือ
่ ง
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ਤਹ ਤਬ ਦਾਤਤ ਤਰੀ ਦਾਤਾਰ ॥
ayhi bhe daat tayree daataar.
O‘ great giver, even these sufferings are Your blessings,
because many times people remembers You only in distress.

ความทุกข์ทรมานเหล่านีย
้ ังเป็ นพรของพระองค์ โอผู ้ให ้ทีย
่ งิ่ ใหญ่
)เพราะพวกเขาหันเหเรากลับไปหาคุณเพือ
่ ความเมตตากรุณาของพระองค์)
ਫੰ ਤਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਣ ਹਇ ॥
band khalaasee bhaanai ho-ay.
Freedom from attachment to worldly things comes only by accepting Your Will.

อิสรภาพจากอัตตาและสงิ่ ทีแ
่ นบมาทางโลกทาได ้โดย
ยอมรับความประสงค์ของคุณ
ਹਰੁ ਆਤਖ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥
hor aakh na sakai ko-ay.
No one else has any say in this.

ไม่มใี ครพูดในนัน
้
ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਾਇ ॥
jay ko khaa-ik aakhan paa-ay.
If some fool should presume to say that he does,

่ ารยอมรับพระประสงค์ของพระเจ ้า
ถ ้าคนไม่รู ้บางคนแนะนาวิธอ
ี น
ื่ ทีไ่ ม่ใชก
เพือ
่ เอาชนะความผูกพันกับมายา
ਹੁ ਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਤਹ ਖਾਇ ॥
oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay.
he shall learn, and feel the suffering of his folly.

ิ กับผลของความโง่เขลาของเขา
เขาจะต ้องเผชญ
ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥
aapay jaanai aapay day-ay.
God Himself knows our needs, and He on His own, keeps on giving.

พระองค์เองทรงทราบ (ความต ้องการของเรา) และคอยเติมเต็มสงิ่ เหล่านั น
้
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ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਬ ਕਈ ਕਇ ॥
aakhahi se bhe kay-ee kay-ay.
Yet only a few acknowledge this (fact).

เราตระหนั กถึงความจริงนี้
ਤਜਸ ਨ ਫਖਸ ਤਸਪਤਤ ਸਾਲਾਹ ॥
jis no bakhsay sifat saalaah.
One who is blessed to sing the praises of God,

โอนานัก คนหนึง่ ได ้รับการอวยพรจากสมบัตใิ นการสรรเสริญพรเจ ้า
ਨਾਨਕ ਾਤਤਸਾਹੀ ਾਤਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥
naanak paatisaahee paatisaahu. ||25||
-O‘ Nanak, is the is the spiritually richest person in the world.

เป็ นผู ้ทีร่ า่ รวยทางจิตวิญญาณทีส
่ ด
ุ ในโลกนี้|| ||25||

สแตนซา 26
Stanza 26
ในบทนีค
้ รุ น
ุ านักกล่าวว่าการปลูกฝั งคุณลักษณะอันล้าค่าของพระเจ ้าในตัวเราเองคือจุดประสงค์
ของการมาโลกนีข
้ องเรา
และผู ้ทีป
่ ระสบความสาเร็จในการได ้มาซงึ่ คุณสมบัตข
ิ องพระเจ ้าเหล่านีจ
้ ะกลายเป็ นสงิ่ ล้าค่า
คุณงามความดีของพระเจ ้าและพระพรของพระองค์นัน
้ นับไม่ถ ้วนและเกินความเข ้าใจของมนุษย์

In this stanza, Guru Nanak states that cultivating God‘s invaluable qualities in
ourselves is the purpose of our coming to this world and those who succeed in
acquiring these Godly qualities, themselves become priceless. God's virtues and His
blessings are countless and beyond human comprehension.
ਅਭੁਲ ਗੁਣ ਅਭੁਲ ਵਾਾਰ ॥
amul gun amul vaapaar.
Priceless are God‘s virtues, priceless is the effort to acquire those virtues.

คุณธรรมของพระเจ ้าล้าค่า ล้าค่าคือความพยายามทีจ
่ ะได ้มาซงึ่ สงิ่ เหล่านั น
้ virtues.
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ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰ ਿਾਰ ॥
amul vaapaaree-ay amul bhandaar.
Priceless are those who acquire His virtues from the priceless treasure.

ิ ของพระองค์
ผู ้ทีไ่ ด ้รับความดีงามของพระองค์และสงิ่ ล้าค่าก็เป็ นทรัพย์สน
ਅਭੁਲ ਆਵਤਹ ਅਭੁਲ ਲ ਜਾਤਹ ॥
amul aavahi amul lai jaahi.
Priceless are those who come to this world and depart after acquiring His virtues.

ผู ้ทีเ่ ข ้ามาในโลกนีแ
้ ละจากไปหลังจากได ้รับคุณธรรมของพระองค์นัน
้ ไม่มค
ี า่
ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਸਭਾਤਹ ॥
amul bhaa-ay amulaa samaahi.
Priceless are those who are imbued in His love and are are absorbed in Him.

ผู ้ทีต
่ น
ื้ ตันในความรักของพระองค์นัน
้ ล้าค่า ล้าค่า
ึ ซบ
ั กับพระองค์
คือคนทีร่ ับซม
ਅਭੁਲੁ ਧਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਦੀਫਾਣੁ ॥
amul Dharam amul deebaan.
Priceless is the Divine Law and Priceless is the Divine Court of Justice.

ั ดิส
ิ ธิข
กฎแห่งธรรมอันล้าค่าของพระองค์ล้าค่าศาลยุตธิ รรมอันศก
์ ท
์ องพระองค์
ਅਭੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਭੁਲੁ ਰਵਾਣੁ ॥
amul tul amul parvaan.
Priceless is His system of justice. Priceless are the laws of divine justice.

ระบบยุตธิ รรมของพระองค์ล้าค่า
กฎแห่งความยุตธิ รรมของพระเจ ้าล้าค่า
ਅਭੁਲੁ ਫਖਸੀਸ ਅਭੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥
amul bakhsees amul neesaan.
Priceless are His blessings and priceless are His bounties.(mark of His grace)

พระพรของพระองค์และเป็ นความโปรดปรานของพระองค์หาค่ามิได ้
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ਅਭੁਲੁ ਕਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥
amul karam amul furmaan.
Priceless is His Mercy, Priceless is His Command.

ความเมตตาของพระองค์ล้าค่า พระบรมราชโองการของพระองค์ล้าค่า
ਅਭੁਲ ਅਭੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥
amulo amul aakhi-aa na jaa-ay.
He is priceless, priceless beyond any expression.

พระองค์ทรงล้าค่า – ล้าค่าเหนือคาบรรยาย!
ਆਤਖ ਆਤਖ ਰਹ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥
aakh aakh rahay liv laa-ay.
Many continuously describe His attributes and go into
deep meditation, but still cannot fully describe Him.

หลายคนโดยการท่อง นาอามในสมาธิลก
ึ จะได ้รับ
ึ ซบ
ั ในพระองค์ แต่ไม่สามารถบรรยายถึงพระองค์ได ้อย่างเต็มที่
ซม
ਆਖਤਹ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥
aakhahi vayd paath puraan.
The writings in the holy scriptures (Vedas and Puranas) try to describe Him.

ั ดิส
ิ ธิ์ (พระเวทและปุรณะ) บรรยายถึงพระองค์
งานเขียนในพระคัมภีรศ
์ ก
์ ท
ਆਖਤਹ ੜ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥
aakhahi parhay karahi vakhi-aan.
The scholars speak of Him and give discourses to describe Him.

นักวิชาการพูดถึงพระองค์และแสดงความคิดเห็นเกีย
่ วกับพระองค์
ਆਖਤਹ ਫਰਭ ਆਖਤਹ ਇੰ ਦ ॥
aakhahi barmay aakhahi ind.
Countless brahma and Indra speak of God.

พรหมมาศและอินทราสจานวนนับไม่ถ ้วนพูดถึงพระเจ ้า
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ਆਖਤਹ ਗੀ ਤ ਗਤਵੰ ਦ ॥
aakhahi gopee tai govind.
Countless Krishna and his devotees (gopis) sing His praises

ิ ดู) และผู ้นั บถือ (โกปิ ส) ร ้องเพลงสรรเสริญพระองค์
กฤษณะ (เทพในศาสนาฮน
ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ ॥
aakhahi eesar aakhahi siDh.
Countless shiva and siddhas (people with supernatural power) praise Him.

ิ ดู) และสท
ิ ธาส (ผู ้มีพลังเหนือธรรมชาติ) สรรเสริญพระองค์
พระศวิ ะ (เทพในศาสนาฮน
ਆਖਤਹ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥
aakhahi kaytay keetay buDh.
Many intellectuals, created by Him, try to describe Him.

ปั ญญาชนจานวนมากทีส
่ ร ้างขึน
้ โดยพระองค์สรรเสริญพระองค์
ਆਖਤਹ ਦਾਨਵ ਆਖਤਹ ਦਵ ॥
aakhahi daanav aakhahi dayv.
The demons and the deities admire Him.

ื่ ชมพระองค์ เทพชน
ื่ ชมพระองค์
ปี ศาจชน
ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਸਵ ॥
aakhahi sur nar mun jan sayv.
Many godly men, holy saints and their followers sing His praises.

ั ดิส
ิ ธิแ
คนทีน
่ ั บถือพระเจ ้า นั กบุญ ผู ้ศก
์ ท
์ ละผู ้ติดตามจานวนมากร ้องเพลงสรรเสริญพระองค์

ਕਤ ਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਾਤਹ ॥
kaytay aakhahi aakhan paahi.
Many people describe Him with all their energy.

หลายคนสรรเสริญพระองค์และพยายามพรรณนาถึงพระองค์
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ਕਤ ਕਤਹ ਕਤਹ ਉਤਿ ਉਤਿ ਜਾਤਹ ॥
kaytay kahi kahi uth uth jaahi.
Many depart from this world after repeatedly speaking of Him

หลายคนพูดถึงพระองค์ซ้าแล ้วซ้าเล่าและจากไป
ਤ ਕੀਤ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ॥
aytay keetay hor karayhi.
If He were to create as many again as there already are,

ถ ้าพระองค์จะสร ้างอีกมากเท่าทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล ้วและทุกคนพยายาม
ਤਾ ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕਈ ਕਇ ॥
taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay.
even then, they could not describe how great He is.

เมือ
่ อธิบายถึงคุณธรรมทัง้ หมดของพระองค์ไม่ได ้
ਜਵਿੁ ਬਾਵ ਤਵਿੁ ਹਇ ॥
jayvad bhaavai tayvad ho-ay.
He is as Great as He wishes to be.

เขายิง่ ใหญ่เท่าทีเ่ ขาปรารถนาจะเป็ น
ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥
naanak jaanai saachaa so-ay.
O‘ Nanak, only He, the True God knows how great He is.

โอนานัก มีเพียงพระองค์พระเจ ้าทีแ
่ ท ้จริงเท่านัน
้ ทีร่ ู ้ว่าพระองค์ทรงยิง่ ใหญ่เพียงใด
ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥
jay ko aakhai boluvigaarh.
If anyone claomsto be able to describe God,

หากใครอ ้างว่าสามารถบรรยายถึงพระเจ ้าได ้
ਤਾ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥
taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26||
then consider him as the most ignorant person. ||26||

ถือว่าเขาเป็ นคนโง่เขลาทีส
่ ด
ุ || 26 ||
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สแตนซา่ 27
Stanza 27
ั ทัศน์ของการสร ้างของพระเจ ้าและอานาจของพระองค์
บทนีแ
้ สดงวิสย
ระบุวา่ มีความกลมกลืนกันอย่างสมบูรณ์แบบในการสร ้างสรรค์ทงั ้ หมด
ทุกสงิ่ อยูภ
่ ายใต ้คาสงั่ ของพระองค์และทางานตามพระประสงค์ของพระองค์
ึ ว่าทัง้ จักรวาลกาลังร ้องเพลงสรรเสริญพระองค์
พูดอย่างลึกลับให ้ความรู ้สก

This stanza displays a vision of God‘s creation and His might. It states that there is
a perfect harmony across the whole creation. Everything is under His command and
it is functioning by His Will. Mystically speaking, it gives a feeling that the whole
universe is singing His praises.
ਸ ਦਰੁ ਕਹਾ ਸ ਘਰੁ ਕਹਾ ਤਜਤੁ ਫਤਹ ਸਰਫ ਸਭਾਲ ॥
so dar kayhaa so ghar kayhaa jit bahi sarab samaalay.
How wonderful must be that Place(door and abode),
from where You are taking care of all Your creation.

โอพระเจ ้า จะมีทพ
ี่ านักแบบไหนได ้บ ้างจากทีท
่ พ
ี่ ระองค์ดแ
ู ลการสร ้างของพระองค์
(เนือ
่ งจากพระองค์อยูท
่ ก
ุ หนทุกแห่ง)
ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰ ਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਹਾਰ ॥
vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray.
At that amazing place, countless musicians are playing
countless musical instruments, producing countless melodies.

ในการสร ้างสรรค์ของพระองค์มก
ี ารขับร ้องบทเพลงแห่งสวรรค์นับไม่ถ ้วนสาหรับพระองค์โดยสร ้
างท่วงทานองนับไม่ถ ้วน
ਕਤ ਰਾਗ ਰੀ ਤਸਉ ਕਹੀਅਤਨ ਕਤ ਗਾਵਣਹਾਰ ॥
kaytay raag paree si-o kahee-an kaytay gaavanhaaray.
Countless singers are singing of You in myriad musical measures.

รากัสจานวนมาก นักดนตรีหลายคนร ้องเพลงทีน
่ ั่น
ਗਾਵਤਹ ਤੁਹਨ ਉਣੁ ਾਣੀ ਫਸੰਤਰੁ ਗਾਵ ਰਾਜਾ ਧਰਭੁ ਦੁਆਰ ॥
gaavahi tuhno pa-un paanee baisantar gaavai raajaa Dharam du-aaray.
Even the nature (the wind, the sea and the fire) in its own way is singing of You. The
judge of our deeds (dharamraj), is singing Your praises at Your doorstep.
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ี งทีพ
ลมทะเล สายฝนและไฟ ล ้วนร ้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ด ้วยเสย
่ วกเขาสร ้างขึน
้
ผู ้พิพากษาทีช
่ อบธรรมยังร ้องเพลงสรรเสริญของพระองค์
ਗਾਵਤਹ ਤਚਤੁ ਗੁਤੁ ਤਲਤਖ ਜਾਣਤਹ ਤਲਤਖ ਤਲਤਖ ਧਰਭੁ ਵੀਚਾਰ ॥
gaavahi chit gupat likh jaaneh likh likh Dharam veechaaray.
Chitra and Gupta (angels), on whose records dharamraj
(righteous judge) makes judgement, are also singing Your Praises.

จิตและกุปต์
เทวดาในตานานผู ้คอยบันทึกการกระทาและผู ้พิพากษาธรรมผู ้เทีย
่ งธรรมทีอ
่ า่ นบันทึกนีล
้ ้วนร ้อง
เพลงของพระองค์
ਗਾਵਤਹ ਈਸਰੁ ਫਰਭਾ ਦਵੀ ਸਹਤਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ॥
gaavahi eesar barmaa dayvee sohan sadaa savaaray.
Shiva, brahma and the goddess always shining in your
splendor, are also singing Your praises.

ิ ดู)
พระศวิ ะ พระพรหมและเทพธิดาแห่งความงาม (เทพในศาสนาฮน
่ งแสงอยูเ่ สมอในความงดงามของพระองค์ จะร ้องเพลงสรรเสริญของพระองค์
ทีส
่ อ
ਗਾਵਤਹ ਇੰ ਦ ਇਦਾਸਤਣ ਫਿੇ ਦਵਤਤਆ ਦਤਰ ਨਾਲ ॥
gaavahi ind idaasan baithay dayviti-aa dar naalay.
Indra (god of rain) seated on his throne, along with gods and
goddess standing at Your doorstep, are admiring You

ิ ดู)
พระอินทร์ (เทพในศาสนาฮน
ประทับบนบัลลังก์อน
ั งดงามของเขาพร ้อมกับเทพเจ ้าและเทพธิดาอืน
่ ๆ
ื่ ชมพระองค์ในลักษณะวิงวอน
กาลังชน
ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰ ਦਤਰ ਗਾਵਤਨ ਸਾਧ ਤਵਚਾਰ ॥
gaavahi siDh samaaDhee andar gaavan saaDh vichaaray.
Siddhas (Holy men with spiritual powers) are praising You in deep
meditation, Saints are also singing of You in deep contemolation

ั ดิส
ิ ธิท
(ผู ้ศก
์ ท
์ ม
ี่ อ
ี านาจทางจิตวิญญาณ)
กาลังสรรเสริญพระองค์วงิ วอนในการทาสมาธิอย่างลึกซงึ้
วิสท
ุ ธิชนยังร ้องเพลงของพระองค์ด ้วยการไตร่ตรองอย่างลึกซงึ้
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ਗਾਵਤਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰ ਤਖੀ ਗਾਵਤਹ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ॥
gaavan jatee satee santokhee gaavahi veer karaaray.
The self-disciplined, the benefactor, the contented and
the fearless warriors, all are singing Your praises.

ผู ้มีวน
ิ ัยในตนเองผู ้ใจบุญผู ้พอใจและไม่เกรงกลัวทุกคนต่างร ้องเพลงสรรเสริญของพระองค์อย่า
งอ ้อนวอน
ਗਾਵਤਨ ੰ ਤਿਤ ੜਤਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਵਦਾ ਨਾਲ ॥
gaavan pandit parhan rakheesar jug jug vaydaa naalay.
The scholars and sages, who read Vedas are singing Your praises for ages.

พวกพ ้องและผู ้มีความรู ้ทางวิญญาณทีอ
่ า่ นวีดามานานแล ้วกาลังร ้องเพลงสรรเสริญของพระอง
ค์
ਗਾਵਤਹ ਭਹਣੀਆ ਭਨੁ ਭਹਤਨ ਸੁਰਗਾ ਭਛ ਇਆਲ ॥
gaavahi mohnee-aa man mohan surgaa machh pa-i-aalay.
The beautiful fascinating maids in heaven, on earth
and in nether worlds are singing Your praises.

ผู ้อยูใ่ นสวรรค์ทส
ี่ วยงามน่าหลงใหลในสวรรค์บนโลกและในโลกใต ้พิภพกาลังร ้องเพลงสรรเสริ
ญของพระองค์อย่างอ ้อนวอน
ਗਾਵਤਨ ਰਤਨ ਉਾ ਤਰ ਅਿਸਤਿ ਤੀਰਥ ਨਾਲ ॥
gaavan ratan upaa-ay tayray athsath tirath naalay.
The precious objects created by You, along with all
the holy places are testimonials of Your praises.

ั ดิส
ิ ธิท
วัตถุล้าค่าและสถานทีแ
่ สวงบุญศก
์ ท
์ งั ้ หมดทีส
่ ร ้างขึน
้ โดยพระองค์
ดูเหมือนจะร ้องเพลงสรรเสริญของพระองค์
ਗਾਵਤਹ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰਾ ਗਾਵਤਹ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ॥
gaavahi joDh mahaabal sooraa gaavahi khaanee chaaray.
The brave and mighty warriors and creatures from all
four sources of life are singing your praises.

ี่ หล่งแห่งชวี ิ
เหล่านั กรบผู ้ยิง่ ใหญ่นักบุญทีม
่ พ
ี ลังทางวิญญาณอันยิง่ ใหญ่และสงิ่ มีชวี ต
ิ จากทัง้ สแ
ตกาลังร ้องเพลงสรรเสริญของพระองค์

58

ਗਾਵਤਹ ਖੰ ਿ ਭੰ ਿਲ ਵਰਬੰ ਿਾ ਕਤਰ ਕਤਰ ਰਖ ਧਾਰ ॥
gaavahi khand mandal varbhandaa kar kar rakhay Dhaaray.
All the continents, galaxies and solar systems in the
whole universe created and supported by You, are singing of You.

ี ั บไม่ถ ้วนทีส
ทวีประบบสุรย
ิ ะและกาแลคซน
่ ร ้างและสนั บสนุนโดยพระองค์กาลังร ้องเพลงของพร
ะองค์ (ทางานได ้อย่างไร ้ทีต
่ ภ
ิ ายใต ้คาสงั่ ของพระองค์)
ਸਈ ਤੁਧੁਨ ਗਾਵਤਹ ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵਤਨ ਰਤ ਤਰ ਬਗਤ ਰਸਾਲ ॥
say-ee tuDhuno gaavahi jo tuDh bhaavan ratay tayray bhagat rasaalay.
Only those can sing your praises who are pleasing to
You and are truly devoted and imbued with Your love.

ื่ ชอบและทุม
มีเพียงคนเหล่านั น
้ เท่านั น
้ ทีส
่ ามารถร ้องเพลงสรรเสริญของพระองค์ทพ
ี่ ระองค์ชน
่ เ
ทและตืน
้ ตันใจกับความรักของพระองค์
ਹਤਰ ਕਤ ਗਾਵਤਨ ਸ ਭ ਤਚਤਤ ਨ ਆਵਤਨ ਨਾਨਕੁ ਤਕਆ ਵੀਚਾਰ ॥
hor kaytay gaavan say mai chit na aavan naanak ki-aa veechaaray.
O‘ Nanak, how many more are singing Your praises? Which are not
coming into my mind, how can I consider them all?

โอนานัก คนอืน
่ ๆ อีกมากมายร ้องเพลงของพระองค์และพวกเขาไม่ได ้อยูใ่ นความคิดของฉั น
ฉั นจะอธิบายทัง้ หมดได ้อย่างไร
ਸਈ ਸਈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਾਤਹਫੁ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ॥
so-ee so-ee sadaa sach saahib saachaa saachee naa-ee.
God and only God is ever existing. The Master and His greatness is eternal.

พระองค์และพระองค์เท่านั น
้ (พระเจ ้า) ดารงอยูช
่ วั่ นิรันดร์
อาจารย์คนนัน
้ มีอยูจ
่ ริงและความยิง่ ใหญ่ของพระองค์ดารงอยูเ่ ป็ นนิตย์
ਹ ਬੀ ਹਸੀ ਜਾਇ ਨ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਤਜਤਨ ਰਚਾਈ ॥
hai bhee hosee jaa-ay na jaasee rachnaa jin rachaa-ee.
He who has created this universe is present now, will always be present.
Neither He was born nor He shall die.

ผู ้ทีส
่ ร ้างจักรวาลนีม
้ อ
ี ยูใ่ นขณะนีแ
้ ละจะอยูต
่ ลอดไป ไม่วา่ เขาจะเกิดหรือเขาจะไม่ตาย
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ਰੰ ਗੀ ਰੰ ਗੀ ਬਾਤੀ ਕਤਰ ਕਤਰ ਤਜਨਸੀ ਭਾਇਆ ਤਜਤਨ ਉਾਈ ॥
rangee rangee bhaatee kar kar jinsee maa-i-aa jin upaa-ee.
He who has created Maya, in many colors, varieties and species.

ี น
ั ชนิดและพันธุต
เขาได ้สร ้างมายา (ภาพลวงตาทางโลก) ทีม
่ ส
ี ส
์ า่ งๆ
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਕੀਤਾ ਆਣਾ ਤਜਵ ਤਤਸ ਦੀ ਵਤਿਆਈ ॥
kar kar vaykhai keetaa aapnaa jiv tis dee vadi-aa-ee.
He creates and then takes care of His creation by His Greatness.

พระองค์ทรงดูแลมันด ้วยความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਭੁ ਨ ਕਰਣਾ ਜਾਈ ॥
jo tis bhaavai so-ee karsee hukam na karnaa jaa-ee.
He does whatever He pleases. No order can be issued to Him.

พระองค์ทาทุกสงิ่ ทีท
่ าให ้พระองค์พอพระทัย ไม่มใี ครสามารถสงั่ ให ้พระองค์ทาอะไรได ้
ਸ ਾਤਤਸਾਹੁ ਸਾਹਾ ਾਤਤਸਾਤਹਫੁ ਨਾਨਕ ਰਹਣੁ ਰਜਾਈ ॥੨੭॥
so paatisaahu saahaa paatisaahib naanak rahan rajaa-ee. ||27||
O‘ Nanak, He is Supreme emperor and to live according to His Will is best for all

เขาเป็ นราชาแห่งราชาผู ้สูงสุด; โอนานัก
มีความจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องดาเนินชวี ต
ิ ตามพระประสงค์ของพระองค์ || 27 ||
สแตนซา่ 28

Stanza 28
ื่ มเสย
ี ให ้กับการปฏิบต
้
บทนีส
้ ร ้างความเสอ
ั ท
ิ เี่ ป็ นพิธก
ี รรมและไร ้ความหมายทีใ่ ชโดยผู
้ทีค
่ าดคะเ
้
นบนเสนทางแห่
งจิตวิญญาณ รูปลักษณ์ภายนอกไม่สาคัญ
่ ความบริสท
เพือ
่ ความก ้าวหน ้าทางวิญญาณพระองค์ต ้องปลูกฝั งคุณสมบัตต
ิ า่ งๆเชน
ุ ธิข
์ องจิตใจ
ื่ ในภราดรภาพสากล นีค
ศรัทธาในองค์ผู ้ทรงมหิทธิฤทธิแ
์ ละความเชอ
่ อ
ื คุณสมบัตท
ิ ท
ี่ าให ้โยคี

This stanza discredits the ritualistic and meaningless practices used by those
supposedly on the spiritual path. The outward appearance is not important. To
progress spiritually, you need to inculcate qualities such as purity of mind, faith in
the Almighty, and belief in universal brotherhood. These are the qualities that make
a Yogi.
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ਭੁੰ ਦਾ ਸੰ ਤਖੁ ਸਰਭੁ ਤੁ ਝਲੀ ਤਧਆਨ ਕੀ ਕਰਤਹ ਤਫਬੂਤਤ ॥
munda santokh saram pat jholee Dhi-aan kee karahi bibhoot.
O‘ yogi, make contentment your earrings, hard work your begging
bowl and meditation on God‘ Name as the ashes that cover your body.

โอโยคี จงพอใจกับตุ ้มหูของพระองค์ทางานอย่างหนักชามและกระสอบขอทานของพระองค์
ทาสมาธิบนนาอมเถ ้าถ่านทีป
่ กคลุมร่างกายของพระองค์
ਤਖੰ ਥਾ ਕਾਲੁ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤਤ ਿੰ ਿਾ ਰਤੀਤਤ ॥
khinthaa kaal ku-aaree kaa-i-aa jugat dandaa parteet.
Let the awareness of death be your patched coat, a high moral
character as your way of life and faith in God as your walking stick.

ื้ คลุมของพระองค์
ให ้ความตระหนั กถึงความตายเป็ นเสอ
ั ทีม
นิสย
่ ค
ี ณ
ุ ธรรมสูงเป็ นวิถช
ี วี ต
ิ ของพระองค์และศรัทธาในพระเจ ้าจงเป็ นไม ้เท ้าของพระองค์
ਆਈ ੰ ਥੀ ਸਗਲ ਜਭਾਤੀ ਭਤਨ ਜੀਤ ਜਗੁ ਜੀਤੁ ॥
aa-ee panthee sagal jamaatee man jeetai jag jeet.
Let universal brotherhood be your sect; by controlling your
mind you can win over the worldly temptations.

ให ้ภราดรภาพสากลเป็ นนิกายของพระองค์
ิ จิตใจและจิตวิญญาณของพระองค์
การควบคุมสงิ่ ล่อใจเป็ นวิธท
ี แ
ี่ ท ้จริงในการพิชต
ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
I bow to Him, I humbly bow.

ฉั นคานับพระองค์ฉันน ้อมนอบน ้อม

ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੮॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||28||
He is ever existent, immaculate, without beginning,
without end, and unchanging through the ages.

ิ้ สุดไม่มจ
พระองค์ดารงอยูต
่ ลอดกาลไม่มท
ี ส
ี่ น
ี ด
ุ จบและไม่เปลีย
่ นแปลงไปตามยุคสมัย || 28 ||
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สแตนซา 29

Stanza 29
้
ในบทนีป
้ ราชญ์แนะนาเราถึงวิธก
ี ารเดินบนเสนทางจิ
ตวิญญาณในขณะทีเ่ ขาอ ้างถึงพิธก
ี รรมที่
ทาโดยโยคีในอินเดีย
ี งที่ ‗ศก
ั ดิส
ิ ธิ‘์
พิธก
ี รรมคือโยคีเตรียมอาหารมอบหมายให ้คนแจกจ่ายและตีกลองเพือ
่ สร ้างเสย
์ ท
ขณะรับประทานอาหาร
ั ดิส
ิ ธิท
คาแนะนาของคุรค
ุ อ
ื การพัฒนาศรัทธาในปั ญญาอันศก
์ ท
์ พ
ี่ ระเจ ้าทรงแผ่ไพศาลและให ้ศรั
ทธานีเ้ ป็ นอาหารทีพ
่ ระองค์เตรียม
ี งของพระองค์เต ้นแร
ให ้ความเมตตาสาหรับทุกคนเป็ นเครือ
่ งจ่ายของพระองค์และทาให ้ทุกเสย
ง
ข ้อความในทีน
่ ค
ี้ อ
ื เราควรจาไว ้เสมอว่าพระเจ ้าทรงอยูท
่ ก
ุ หนทุกแห่งและมีความกรุณาและเกรงใ
จทุกคน

In this stanza, the Guru advises us how to walk the spiritual path as he refers to a
ritual performed by yogis in India.
The ritual is that the yogis prepare food, assign a person to distribute it and play a
drum to create ‗holy‘ sound while eating.
The Guru‘s advice is to develop faith in the divine wisdom that God is all-pervading
and let this faith be the food you prepare; let kindness for all be your dispenser and
make every heartbeat your holy sound. The message here is that one should
always remember that God is everywhere and be kind and considerate to all.
ਬੁਗਤਤ ਤਗਆਨੁ ਦਇਆ ਬੰ ਿਾਰਤਣ ਘਤਟ ਘਤਟ ਵਾਜਤਹ ਨਾਦ ॥
bhugat gi-aan da-i-aa bhandaaran ghat ghat vaajeh naad.
O‘ Yogi, let divine knowledge be your food, mercy your attendant and
divine music which vibrates in each and every heart be your instrument

โอโยคี ขอให ้สติปัญญาทางจิตวิญญาณทีพ
่ ระเจ ้าทรงแผ่ไพศาลเป็ นอาหารทีพ
่ ระองค์เตรียมไว ้
ี งดนตรีอน
ั ดิส
ิ ธิส
ั่ ส
ให ้ความเมตตาเป็ นเครือ
่ งกระจายอาหารของพระองค์และปล่อยให ้เสย
ั ศก
์ ท
์ น
้ ้างเสย
ี ง
ะเทือนในทุกหัวใจเป็ นกลองทีพ
่ ระองค์ใชสร
ਆਤ ਨਾਥੁ ਨਾਥੀ ਸਬ ਜਾ ਕੀ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਅਵਰਾ ਸਾਦ ॥
aap naath naathee sabh jaa kee riDh siDh avraa saad.
God Himself is the Master of all, who controls the entire universe..Miracles
and other spiritual powers are the diversions that takes one away from God.

พระผู ้สร ้างพระองค์เองทรงเป็ นเจ ้านายสูงสุดของทุกคนและสงิ่ สร ้างของพระองค์ทัง้ หมดอยูภ
่ า
ยใต ้การควบคุมของพระองค์ ความอิม
่ เอมใจในการแสดงปาฏิหาริยแ
์ ละการแสวงหาความสุขอืน
่
ๆ คือความหลากหลายทีพ
่ าพระองค์ไปจากพระองค์
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ਸੰ ਜਗੁ ਤਵਜਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲ ਖ ਆਵਤਹ ਬਾਗ ॥
sanjog vijog du-ay kaar chalaaveh laykhay aavahi bhaag.
God Himself regulates both union (at birth and relations) and separation (at death) of
Individuals. We receive what is predestined for us.

ร่วมกับพระองค์และแยกจากพระองค์มาโดยพระประสงค์ของพระองค์
เรามารับสงิ่ ทีเ่ ขียนไว ้ในโชคชะตาของเรา
ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
Let us salute that Almighty God,

ฉั นคานับพระองค์ ฉั นน ้อมนอบน ้อม
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੨੯॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||29||
Who is eternal, immaculate, without beginning, indestructible
and unchanging through the ages.

พระองค์ดารงอยูต
่ ลอดไปบริสท
ุ ธิ์ (ไม่ได ้รับผลกระทบจากความชวั่ ร ้ายทางโลก)
โดยไม่มจ
ี ด
ุ เริม
่ ต ้น
ิ้ สุดและไม่เปลีย
ไม่สน
่ นแปลงไปตามยุคสมัย || 29 ||

สแตนซา 30
Stanza 30
ื่ ในศาสนาฮน
ิ ดูวา่ มีเทพสามองค์ คือองค์ทส
มีความเชอ
ี่ ร ้าง อีกองค์ทใี่ ห ้และ
องค์ทส
ี่ ามเป็ นผู ้ทาลาย
ในบทนีป
้ ราชญ์ระบุวา่ มีพระเจ ้าองค์เดียวเท่านัน
้ ทีส
่ ร ้างจัดหาและทาลายล ้างตามทีเ่ ขาพอใจ
ทัง้ จักรวาลทางานภายใต ้คาสงั่ ของพระองค์
อย่างไรก็ตามเป็ นเรือ
่ งน่าประหลาดใจทีพ
่ ระองค์สามารถมองเห็นเรา แต่เรามองไม่เห็นพระองค์

There is a Hindu belief that there are three deities – one who creates, another who
provides, and the third who destroys.
In this stanza, the Guru states that there is only one God who creates, provides,
and destroys as he pleases; the whole Universe is functioning under His command.
However, it is a wonder that He can see us but we cannot visually see Him
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ਕਾ ਭਾਈ ਜੁਗਤਤ ਤਵਆਈ ਤਤਤਨ ਚਲ ਰਵਾਣੁ ॥
aykaa maa-ee jugat vi-aa-ee tin chaylay parvaan.
According to Hindu belief system, Maya (worldly illusion)
mysteriously conceived and gave birth to three sons (deities).

ผู ้สร ้างสร ้างมายาอย่างลึกลับ (ความลึกลับคือพระองค์มองเห็นเรา
แต่นอกเหนือจากสาวกทีแ
่ ท ้จริงของพระองค์ไม่มใี ครสามารถมองเห็นพระองค์ได ้)
ਇਕੁ ਸੰ ਸਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰ ਿਾਰੀ ਇਕੁ ਲਾ ਦੀਫਾਣੁ ॥
ik sansaaree ik bhandaaree ik laa-ay deebaan.
One is believed to be the Creator of the World; one the Sustainer;
and another one, the Destroyer.

พระเจ ้าเองเป็ นผู ้สร ้างผู ้ค้าจุนและผู ้ทาลาย
ਤਜਵ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਤਵ ਚਲਾਵ ਤਜਵ ਹਵ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥
jiv tis bhaavai tivai chalaavai jiv hovai furmaan.
(However, the fact is that) God Himself is directing these actions as He pleases. and
everything happens as He commands.

พระองค์ทรงทาให ้สงิ่ ต่างๆเกิดขึน
้ ตามความพอใจของพระประสงค์
นั่ นคือคาสงั่ จากสวรรค์ของพระองค์

ਹੁ ਵਖ ਨਾ ਨਦਤਰ ਨ ਆਵ ਫਹੁਤਾ ਹੁ ਤਵਿਾਣੁ ॥
oh vaykhai onaa nadar na aavai bahutaa ayhu vidaan.
He watches over all, but none can see Him. How wonderful this is!

พระองค์ทรงดูแลทุกสงิ่ แต่ไม่มใี ครเห็นพระองค์ มันน่าทึง่ ขนาดไหน !!
ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
Let us humbly bow to Him,

ฉั นคานับพระองค์ ฉั นก ้มคานับด ้วยความนอบน ้อม
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੦॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||30||
Who is eternal, immaculate, without beginning, indestructible
and unchanging through the ages.

64

พระองค์เป็ นนิรันดร์บริสท
ุ ธิ์ (ไม่ได ้รับผลกระทบจากความชวั่ ร ้ายทางโลก) โดยไม่ต ้องเริม
่ ต ้น
ทาลายไม่ได ้และไม่เปลีย
่ นแปลงไปตามยุคสมัย || 30 ||

Stanza 31
In this stanza, Guru Nanak says that God‘s creation and His
treasures are infinite. His system of looking after His creation is flawless.
ਆਸਣੁ ਲ ਇ ਲ ਇ ਬੰ ਿਾਰ ॥ ਜ ਤਕਛੁ ਾਇਆ ਸੁ ਕਾ ਵਾਰ ॥
aasan lo-ay lo-ay bhandaar. jo kichh paa-i-aa so aykaa vaar.
God is present in the whole universe and the universe is full of His bounties. Whatever
bounties He has put in the universe, He has put these once for all.

โลกหลังจากโลกนีเ้ ป็ นทีน
่ ั่งแห่งอานาจและคลังของพระองค์
สงิ่ ทีใ่ สเ่ ข ้าไปในนั น
้ ถูกใสไ่ ว ้ทีน
่ ั่ นครัง้ เดียวสาหรับทุกคน
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥
kar kar vaykhai sirjanhaar.
God creates and then looks after His creation.

เมือ
่ สร ้างการสร ้างแล ้วผู ้สร ้างจะดูแลมัน
ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥
naanak sachay kee saachee kaar.
O‘ Nanak, God‘s system of sustaining His creation is perfect (flawless).

โอนานัก ระบบของพระเจ ้าในการสนับสนุนการสร ้างของพระองค์นัน
้ สมบูรณ์แบบ
ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥
aadays tisai aadays.
Let us salute that Almighty God.

ฉั นคานับพระองค์ ฉั นก ้มคานับด ้วยความนอบน ้อม
ਆਤਦ ਅਨੀਲੁ ਅਨਾਤਦ ਅਨਾਹਤਤ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਕ ਵਸੁ ॥੩੧॥
aad aneel anaad anaahat jug jug ayko vays. ||31||
Who is eternal, immaculate, without beginning,
indestructible and unchanging through the ages.
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พระองค์ดารงอยูต
่ ลอดไปบริสท
ุ ธิ์ (ไม่ได ้รับผลกระทบจากความชวั่ ร ้ายทางโลก)
โดยไม่มจ
ี ด
ุ เริม
่ ต ้น
ิ้ สุด (ทาลายไม่ได ้) และไม่เปลีย
ไม่สน
่ นแปลงไปตามยุคสมัย || 31 ||
สแตนซา่ 32
Stanza 32
ในบทนีก
้ ล่าวไว ้ว่าการใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทเป็ นวิธเี ดียวที่
ื่ ชอบเชน
่ นีโ้ ดยใชช้ อ
ื่ ของพระเจ ้าซ้า ๆ
จะเข ้าใกล ้พระองค์มากขึน
้ ผู ้ทีเ่ ลียนแบบผู ้ทีช
่ น
โดยกลไกโดยไม่มค
ี วามจริงใจในใจก็ไม่ได ้อะไรเลย
ิ กับพระเจ ้ามากขึน
พวกเขาอาจโอ ้อวดว่าได ้ใกล ้ชด
้
แต่ในความเป็ นจริงนัน
้ มีเพียงการเพิม
่ อัตตาของตนเท่านัน
้
ในทีส
่ ด
ุ การรวมกับพระเจ ้าจะสาเร็จได ้โดยพระคุณของพระองค์เท่านั น
้

In this stanza, it is stated that meditating on the Name of God with love and
devotion is the only way to get closer to Him. Those who imitate such devotees by
mechanically repeating God‘s Name without sincerity of heart, achieve nothing.
They may boast to have gotten closer to God but in actuality end up only enhancing
their ego. Ultimately, union with God is achieved only by His Grace.
ਇਕ ਦੂ ਜੀਬ ਲਖ ਹਤਹ ਲਖ ਹਵਤਹ ਲਖ ਵੀਸ ॥
ਲਖੁ ਲਖੁ ਗੜਾ ਆਖੀਅਤਹ ਕੁ ਨਾਭੁ ਜਗਦੀਸ ॥
ik doo jeebhou lakh hohi lakh hoveh lakh vees.
lakh lakh gayrhaa aakhee-ahi ayk naam jagdees.
If one's tongue becomes hundred thousands and even twenty times more.
And if God‘s Name is recited millions of times with each tongue.recitation
without love and devotion will not get a person any closer.

ิ เท่าและอีกคนหนึง่ ท่อง
ถ ้าคนหนึง่ พูดได ้หนึง่ แสนภาษาและจานวนนัน
้ เพิม
่ ขึน
้ อีกยีส
่ บ
พระนามของพระเจ ้า หลายแสนครัง้ ด ้วยลิน
้ แต่ละลิน
้ (หมายถึงการจมอยูใ่ น God‘s Name
ในสมาธิ)
ਤੁ ਰਾਤਹ ਤਤ ਵੜੀਆ ਚੜੀ ਹਇ ਇਕੀਸ ॥
ayt raahi pat pavrhee-aa charhee-ai ho-ay ikees.
The way to become one with God is to ascend on the steps that lead to Him which
require shedding one‘s ego and meditating on Naam with loving devotion.

คนเราจะเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้าโดยการก ้าวขึน
้ ไปอย่างถูกต ้อง (โดยการกาจัดอัตตาของคน
ๆ หนึง่ ให ้หมดไปและนั่งสมาธิบนนาอัมด ้วยความรักความศรัทธา)
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ਸੁਤਣ ਗਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ॥
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਾਈ ਕੂੜੀ ਕੂੜ ਿੀਸ ॥੩੨॥
sun galaa aakaas kee keetaa aa-ee rees.
naanak nadree paa-ee-ai koorhee koorhai thees. ||32||
Spiritually ignorant people, after listening about the spiritually awakened people, think that
they can also rise to their level by just imitating those. O‘ Nanak, union with God can only
be obtained by His Grace,all else is false bragging of liars.

หลังจากได ้ยินเกีย
่ วกับสถานะทีส
่ งู ของวิญญาณทีต
่ น
ื่ ขึน
้ ทางวิญญาณผู ้ทีค
่ ด
ิ ว่าพวกเขาสามารถ
ื่ พระเจ ้าซ้า ๆ )
เพิม
่ ระดับของพวกเขาได ้ด ้วยการเลียนแบบ (การใชช้ อ
โดยไม่ยอมจานนอัตตาก็เหมือนกับหนอนตา่ ต ้อยทีจ
่ น
ิ ตนาการว่าจะลอยขึน
้ ฟ้ า โอนานัก
การรวมกับพระเจ ้าจะได ้รับโดยพระคุณของพระองค์เท่านัน
้
ความเท็จคือการโอ ้อวดของผู ้แอบอ ้าง || 32 ||.
สแตนซา่ 33
Stanza 33
ในบทนีป
้ ราชญ์กล่าวว่าทุกสงิ่ เกิดขึน
้ ตามพระประสงค์ของพระเจ ้าและเราไม่มอ
ี านาจทีจ
่ ะทาให ้
สงิ่ ต่างๆเกิดขึน
้ ในแบบของเรา เราไม่มก
ี ารควบคุมการเกิดและการตาย
ความรู ้ทางวิญญาณความสงบทางจิตใจความอิม
่ เอมใจ ฯลฯ
ไม่สามารถทาได ้โดยความพยายามของเราเพียงอย่างเดียว
คุณธรรมทัง้ หมดมาจากพระคุณของพระองค์
ผู ้ทีส
่ ละอัตตาและระลึกถึงพระองค์ด ้วยความรักในใจจะได ้รับพระคุณของพระองค์
In this stanza, the Guru states that everything happens according to God‘s Will and

we have no power to make things happen our way. We have no control of birth
and death. Spiritual knowledge, mental peace, contentment etc. cannot be achieved
by our efforts alone. All virtue comes by His Grace. Those who relinquish their egos
and remember Him with love in their hearts will receive His Grace.
ਆਖਤਣ ਜਰੁ ਚੁ ਨਹ ਜਰੁ ॥
aakhan jor chupai nah jor.
We do not have any power to speak or to remain silent

พลังในการพูดและพลังทีจ
่ ะเงียบด ้วยความนิง่ ของ
จิตใจไม่ได ้มีมา แต่กาเนิด แต่เป็ นของขวัญจากพระเจ ้า
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ਜਰੁ ਨ ਭੰ ਗਤਣ ਦਤਣ ਨ ਜਰੁ ॥
jor na mangan dayn na jor.
Even receiving or giving charity is beyond our power.

แม ้แต่การขอหรือให ้การกุศลก็เกินกาลังของเรา
ਜਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਭਰਤਣ ਨਹ ਜਰੁ ॥
jor na jeevan maran nah jor.
Life and death too are not in our control.

ชวี ต
ิ และความตายไม่ได ้อยูใ่ นการควบคุมของเรา
(เราไม่มท
ี างเลือกว่าจะเกิดเมือ
่ ใดและจะมีชวี ต
ิ อยูอ
่ ก
ี นานแค่ไหนเราไม่มท
ี างเลือกว่าจะตายเมื่
อไหร่ทไี่ หนและอย่างไร)
ਜਰੁ ਨ ਰਾਤਜ ਭਾਤਲ ਭਤਨ ਸਰੁ ॥
jor na raaj maal man sor.
We have no power to control our mind from thoughts of greed and
ego that comes from worldly wealth and power

โดยธรรมชาติจต
ิ ของเราไม่มอ
ี านาจทีจ
่ ะงดเว ้น
ਜਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥
jor na surtee gi-aan veechaar.
We have no power to achieve spiritual awakening, knowledge or thinking.

เราไม่มอ
ี านาจทีจ
่ ะบรรลุการตืน
่ ขึน
้ ทางจิตวิญญาณรับความรู ้หรือทาสมาธิ
ਜਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ਸੰ ਸਾਰੁ ॥
jor na jugtee chhutai sansaar.
We have no power to escape from worldly temptations.

เราไม่มค
ี วามสามารถหรืออานาจมา แต่กาเนิดทีจ
่ ะหลบหนีจากการล่อลวงของโลก
ਤਜਸੁ ਹਤਥ ਜਰੁ ਕਤਰ ਵਖ ਸਇ ॥
jis hath jor kar vaykhai so-ay.
He (God) alone has the Power in His Hands. He watches over all.

พระองค์คนเดียวมีอานาจทัง้ หมดและพระองค์ดแ
ู ลสงิ่ สร ้างของพระองค์คนเดียว
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ਨਾਨਕ ਉਤਭੁ ਨੀਚੁ ਨ ਕਇ ॥੩੩॥
naanak utam neech na ko-ay. ||33||
O‘ Nanak, nobody is superior or inferior (we become only what God decides)

โอนานัก ไม่มใี ครเหนือกว่าหรือด ้อยกว่า (เรากลายเป็ น
ิ ใจให ้เราเป็ น) || 33 ||
สงิ่ ทีพ
่ ระเจ ้าตัดสน
สแตนซา่ 34
Stanza 34
ี่ ทถัดไปจะมีการอธิบายขัน
ในสบ
้ ตอนของการพัฒนาทางจิตวิญญาณ: ธารัม คานด์ ขัน
้ แห่งความชอบธรรม, เกียน คานด์ - ขัน
้ ของความรู ้จากพระเจ ้า, ซาราม คานด์ ั ห์
ขัน
้ ตอนของความพยายามทางจิตวิญญาณ, คาราม คานด์ - ขัน
้ ตอนของ พระพร และ ซค
คานด์ - ประสบการณ์การอยูร่ ว่ มกับพระเจ ้า

In the next four stanzas, the stages of spiritual development are explained:
Dharam khand - stage of righteousness, Gian Khand - stage of Divine knowledge,
Saram Khand - stage of spiritual effort, Karam Khand - stage of Divine Grace, and
Sach Khand - the experience of Union with God.
ในบทนีป
้ ราชญ์อธิบายขัน
้ ตอนแรกของการพัฒนาจิตวิญญาณ – ธารามคานด์

In this stanza, the Guru describes the first stage of spiritual development - Dharam
khand.
นีค
่ อ
ื ขัน
้ ตอนของการปลุกจิตวิญญาณ
ทีน
่ ค
ี่ นเริม
่ คิดว่าทาไมเขาถึงมาทีน
่ แ
ี่ ละอะไรคือจุดมุง่ หมายของชวี ต
ิ
เมือ
่ ก ้าวไปข ้างหน ้าในการเดินทางคนหนึง่ ค ้นพบว่าพระเจ ้าทรงสร ้างโลกนี้ด ้วยอากาศน้ าฤดูกา
ลวันคืนและอืน
่ ๆ
ั มุง่ เน ้นไปทีพ
ทาให ้ทีน
่ เี่ ป็ นสถานทีท
่ เี่ หมาะเจาะสาหรับการอยูอ
่ าศย
่ ระองค์และมีประสบการณ์รว่
มกับพระองค์จงึ ทาให ้บรรลุวัตถุประสงค์ ของชวี ต
ิ .

This is the stage of spiritual awakening. Here, a person starts thinking as to why he
is here and what is the purpose of life. As one advances in his journey, one
discovers that God created this Earth with air, water, seasons, days, nights etc.,
making it a place very congenial to live in, focus on Him and experience union with
Him, thus fulfilling the purpose of life.
ิ ตามการกระทาของตนและความสาเร็จหรือค
นีค
่ อ
ื ทีท
่ บ
ี่ ค
ุ คลตระหนั กว่าทุกคนจะได ้รับการตัดสน
วามล ้มเหลวในการบรรลุเป้ าหมายของความก ้าวหน ้าทางจิตวิญญาณจะเป็ นทีร่ ู ้กันหลังจากทีบ
่ ค
ุ
คลหนึง่ ไปถึงทีป
่ ระทับของพระเจ ้า
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This is where a person realizes that everybody will be judged according to their
deeds and success or failure in achieving the goal of spiritual advancement will be
known after one reach God‘s Presence.
ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਤਥਤੀ ਵਾਰ ॥ ਵਣ ਾਣੀ ਅਗਨੀ ਾਤਾਲ ॥
raatee rutee thitee vaar. pavan paanee agnee paataal.
God created nights, days, weeks and seasons; wind, water, fire and the nether regions,

พระเจ ้าสร ้างคืนวันเดือนและฤดูกาล นอกจากนีพ
้ ระองค์ยังสร ้าง
ลมน้ าไฟและบริเวณสว่ นล่างของจักรวาล
ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਧਰਤੀ ਥਾਤ ਰਖੀ ਧਰਭ ਸਾਲ ॥
tis vich Dhartee thaap rakhee Dharam saal.
-in the midst of all these, He established the earth as a stage for humans
to perform righteous deeds for their spiritual growth.

ท่ามกลางสงิ่ เหล่านีพ
้ ระองค์ทรงสร ้างโลกให ้เป็ นทีส
่ าหรับ
มนุษย์เพือ
่ ติดตามความก ้าวหน ้าทางจิตวิญญาณ
ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਤ ਕ ਰੰ ਗ ॥ ਤਤਨ ਕ ਨਾਭ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ॥
tis vich jee-a jugat kay rang. tin kay naam anayk anant.
Upon it (earth), He created various species of beings. Their names are uncounted and
endless.

ื่ ไม่สน
ิ้ สุด
พระองค์ทรงวางสงิ่ มีชวี ต
ิ หลายชนิดทีม
่ ช
ี อ
ਕਰਭੀ ਕਰਭੀ ਹਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਸਚਾ ਆਤ ਸਚਾ ਦਰਫਾਰੁ ॥
karmee karmee ho-ay veechaar. sachaa aap sachaa darbaar.
By their deeds and their actions, they shall be judged. God Himself is True, and True is His
court.

ิ
โดยการกระทาของพวกเขาพวกเขาจะถูกตัดสน
พระเจ ้าทรงเป็ นความจริงและความจริงคือการดารงอยูข
่ องพระองค์
ਤਤਥ ਸਹਤਨ ੰ ਚ ਰਵਾਣੁ ॥ ਨਦਰੀ ਕਰਤਭ ਵ ਨੀਸਾਣੁ ॥
tithai sohan panch parvaan. nadree karam pavai neesaan.
The honored and chosen ones (spiritually advanced), grace that court. They receive the
Mark of Grace from the Merciful God.
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ในการดารงอยูข
่ องพระเจ ้าผู ้ทีถ
่ ก
ู เลือกทีก
่ ้าวหน ้าทางวิญญาณได ้รับการยอมรับและพวกเขาได ้
รับเครือ
่ งหมายแห่งพระคุณจากพระเจ ้าผู ้ทรงเมตตากรุณา
ਕਚ ਕਾਈ ਥ ਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਜਾਇ ॥੩੪॥
kach pakaa-ee othai paa-ay. naanak ga-i-aa jaapai jaa-ay. ||34||
Success or failure is in terms of spiritual growth and it is judged in God‘s presence. O‘
Nanak, it is only upon reaching God‘s Presencethat one discovers if one succeeded or
failed.

ิ ในการแสดง
ความสาเร็จและความล ้มเหลวซงึ่ อยูใ่ นแง่ของการเติบโตทางจิตวิญญาณถูกตัดสน
ตนของพระเจ ้า โอนานัก เมือ
่ ไปถึงการปรากฏตัวของพระเจ ้าเท่านัน
้ ทีจ
่ ะพบว่าคน ๆ
หนึง่ ประสบความสาเร็จหรือล ้มเหลว || 34 ||
สแตนซา่ 35
Stanza 35
นีค
่ อ
ื ขัน
้ ทีส
่ องของการพัฒนาทางจิตวิญญาณ – เกียอาอัน คานด์
หรือขัน
้ ตอนของความรู ้จากพระเจ ้า

This is the second stage of spiritual development - Giaan khand or stage of Divine
Knowledge.
ในขัน
้ ตอนนีบ
้ ค
ุ คลตระหนั กว่าสงิ่ สร ้างของพระเจ ้าอยูน
่ อกเหนือความเข ้าใจของมนุษย์
ว่าของเราไม่ใชร่ ะบบดาวเคราะห์เพียงระบบเดียว แต่ยังมีอก
ี มากมายในจักรวาล
เราตระหนั กดีวา่ มีโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มากมาย
คนหนึง่ ตระหนักด ้วยว่าอานาจของพระเจ ้าในการสร ้างการจัดเตรียมและการทาลายล ้างนัน
้ ไม่ม ี
ิ้ สุด ผลของการตระหนั กรู ้นีม
่ น
ทีส
่ น
้ พ
ี ลังอย่างแท ้จริงสาหรับผู ้ทีข
่ น
ึ้ ไปสูข
ั ้ ตอนแห่งจิตวิญญาณนี้
บุคคลดังกล่าวเต็มไปด ้วยความกลัวและความประหลาดใจในความกว ้างใหญ่ของการสร ้างของ
ั ผัสกับความสุขจากพระเจ ้าทีเ่ หนือคาบรรยาย
พระเจ ้าและสม

In this stage, a person realizes that God‘s creation is beyond human
comprehension; that ours is not the only planetary system, there are many more of
them in the Universe. One realizes that there are many earths, suns and moons.
One realizes also that God‘s powers of creation, provision, and destruction are
endless. The effect of this realization is indeed powerful in the one who ascends to
this spiritual stage. Such a person is filled with awe and amazement at the vastness
of God‘s Creation and experiences Divine joy which is beyond description.
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ਧਰਭ ਖੰ ਿ ਕਾ ਹ ਧਰਭੁ ॥
Dharam khand kaa ayho Dharam.
The moral duty of a person in Dharam khand
(first stage of spiritual development) is the righteous living.

ี ธรรมของบุคคลใน Dharam khand (ขัน
หน ้าทีท
่ างศล
้ ตอนแรกของ
การพัฒนาทางจิตวิญญาณ) คือการดาเนินชวี ต
ิ โดยชอบธรรม
ਤਗਆਨ ਖੰ ਿ ਕਾ ਆਖਹੁ ਕਰਭੁ ॥
gi-aan khand kaa aakhhu karam.
Now understand the working of Giaan Khand,
the second stage (stage of learning of divine knowledge).

ตอนนีเ้ ข ้าใจการทางานของ Giaan Khand ในบรรทัด
ทีจ
่ ะปฏิบต
ั ต
ิ าม (ขัน
้ ตอนของการได ้มาซงึ่ ความรู ้จากพระเจ ้า)
ਕਤ ਵਣ ਾਣੀ ਵਸੰਤਰ ਕਤ ਕਾਨ ਭਹਸ ॥
kaytay pavan paanee vaisantar kaytay kaan mahays.
In God‘s creation, there are so many forms of winds, waters
and fires; so many Krishnas and Shivas.

ทีน
่ ม
ี่ ค
ี นตระหนักว่าในการสร ้างของพระเจ ้ามีลมน้ าและไฟมากมาย
พระกฤษณะและศวิ ะมากมายซงึ่ หมายความว่าอานาจของพระเจ ้าในการจัดเตรียมและการทาลา
ิ้ สุด
ยล ้างไม่มท
ี ส
ี่ น
ਕਤ ਫਰਭ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀਅਤਹ ਰੂ ਰੰ ਗ ਕ ਵਸ ॥
kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays.
So many Brahmas are being fashioned in countless forms and colors.

ี ั บไม่ถ ้วน
บราห์มาสจานวนมากถูกสร ้างขึน
้ ในรูปแบบและสน
ิ้ สุด
เป็ นนั ยว่าพลังแห่งการสร ้างของพระเจ ้าไม่มท
ี ส
ี่ น
ਕਤੀਆ ਕਰਭ ਬੂਭੀ ਭਰ ਕਤ ਕਤ ਧੂ ਉਦਸ ॥
kaytee-aa karam bhoomee mayr kaytay kaytay Dhoo updays.
There are many earths and many mountains where people perform their duties, and there
are many saints like Dhru and many are their teachings to learn.

มีภเู ขาและดินมากมายทีผ
่ ู ้คนปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที่
่ Dhru ดรู และมีบทเรียนมากมายให ้เรียนรู ้
มีนักบุญมากมายเชน

72

ਕਤ ਇੰ ਦ ਚੰ ਦ ਸੂਰ ਕਤ ਕਤ ਭੰ ਿਲ ਦਸ ॥
kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days.
There are many Indras, moons, suns and many planetary systems.

อินดราสมากมายดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มากมายโลกและดินแดนมากมาย!
ਕਤ ਤਸਧ ਫੁਧ ਨਾਥ ਕਤ ਕਤ ਦਵੀ ਵਸ ॥
kaytay siDh buDh naath kaytay kaytay dayvee vays.
There are many saints with spiritual powers, many wise people,
many yogis and many goddess in different forms.

นักบุญมากมายพร ้อมปรมาจารย์โยคีมากมายเทพธิดามากมายหลายชนิด
ਕਤ ਦਵ ਦਾਨਵ ਭੁਤਨ ਕਤ ਕਤ ਰਤਨ ਸਭੁੰ ਦ ॥
kaytay dayv daanav mun kaytay kaytay ratan samund.
There are so many pious people, so many demons, so
many silent sages and so many oceans of jewels.

มีเทพและปี ศาจมากมายนักปราชญ์เงียบมากมายมหาสมุทรอัญมณีมากมาย
ਕਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੀਆ ਫਾਣੀ ਕਤ ਾਤ ਨਤਰੰ ਦ ॥
kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind.
There are so many sources of life, languages, and so many kings and emperors.

์ องผู ้ปกครองมากมาย
วิถช
ี วี ต
ิ มากมายหลายภาษาราชวงศข
ਕਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸਵਕ ਕਤ ਨਾਨਕ ਅੰ ਤੁ ਨ ਅੰ ਤੁ ॥੩੫॥
kaytee-aa surtee sayvak kaytay naanak ant na ant. ||35||
There are so many intuitive people, so many selfless servants.
O ‗ Nanak, there is no end to the creation of God.

ื่ ชอบจานวนมากมีสว่ นร่วมในการทาสมาธิประเภทต่างๆ! O ‗Nanak,
ผู ้ทีช
่ น
ิ้ สุด
การสร ้างของพระองค์ไม่มท
ี ส
ี่ น
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สแตนซา 36
Stanza 36
ในบทนีค
้ รุ น
ุ านักอธิบายขัน
้ ตอนทีส
่ ามของการพัฒนาจิตวิญญาณ ซารามคานด์หรือขัน
้ ของความพยายามทางจิตวิญญาณ
ด ้วยการรับรู ้ถึงจุดมุง่ หมายและหน ้าทีใ่ น ธารามคานด์
และการตระหนักถึงความกว ้างใหญ่ของการสร ้างของพระเจ ้าใน กีอาอัน คานด์
่ น
เราจึงทางานอย่างหนั กเพือ
่ ก ้าวขึน
้ ไปสูข
ั ้ ตอนนีซ
้ งึ่ จิตใจและจิตวิญญาณจะบริสท
ุ ธิเ์ คร่งศาสนา
และเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้า

In this stanza, Guru Nanak describes the third stage of spiritual development Saram Khand or the stage of spiritual effort. With the recognition of purpose and
duty in Dharam Khand and realization of the vastness of God‘s Creation in Giaan
Khand, one works hard to ascend further into this stage where the mind and soul
become pure, pious and one with God.
ਤਗਆਨ ਖੰ ਿ ਭਤਹ ਤਗਆਨੁ ਰਚੰ ਿੁ ॥ ਤਤਥ ਨਾਦ ਤਫਨਦ ਕਿ ਅਨੰਦੁ ॥
gi-aan khand meh gi-aan parchand. tithai naad binod kod anand.
In the stage of Giaan Khand, the effect of divine knowledge is extremely powerful. In this
state, one feels bliss and joy as if one is listening to the music of
many melodies and watching all sort of entertainment

ในขอบเขตของความรู ้ทางวิญญาณ (ตามทีอ
่ ธิบายไว ้ในบทสุดท ้าย)
ภูมป
ิ ั ญญาทางวิญญาณนัน
้ ท่วมท ้นและสูงสุดและประสบการณ์หนึง่ ทีไ่ ด ้รับความปิ ตจ
ิ ากพระเจ ้า
นีค
่ อ
ื สภาวะของความสุขทางวิญญาณราวกับว่ากาลังเพลิดเพลินกับดนตรีทก
ุ ประเภท
ਸਰਭ ਖੰ ਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਰੂੁ ॥
saram khand kee banee roop.
Saram Khand is the stage of spiritual beautification where recitation of
Naam is done with love, devotion and total dedication.

ซารามคานดห์ เป็ นเวทีแห่งการทางานหนักเพือ
่ เสริมสร ้างและยกระดับจิตวิญญาณ
ਤਤਥ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀ ਫਹੁਤੁ ਅਨੂੁ ॥
tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop.
Here, an enlightened mind of incomparable beauty is fashioned.

ทีน
่ ค
ี่ วามคิดทีร่ ู ้แจ ้ง เกีย
่ วกับความงามทีห
่ าทีเ่ ปรียบมิได ้เป็ นสงิ่ ทีล
่ ้าสมัย
(โดยการระลึกถึงนาอัมด ้วยความรักและความจงรักภักดี)
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ਤਾ ਕੀਆ ਗਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਤਹ ॥ ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥
taa kee-aa galaa kathee-aa naa jaahi. jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay.
The state of that enlightened mind is beyond description and
if one tries, will only regret the attempt.

สภาพของจิตใจทีร่ ู ้แจ ้งนัน
้ เกินจะบรรยายและถ ้า
ี ใจกับความพยายาม
มีคนพยายามอธิบายจะล ้มเหลวและเสย
ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਤਤ ਭਤਤ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥
tithai gharhee-ai surat mat man buDh.
The intuitive consciousness, intellect, and understanding of the mind are shaped there.

ั ปชญ
ั ญะสติปัญญาและความเข ้าใจของจิตใจมีรป
สติสม
ู ร่างทีน
่ ี่
ਤਤਥ ਘੜੀ ਸੁਰਾ ਤਸਧਾ ਕੀ ਸੁਤਧ ॥੩੬॥
tithai gharhee-ai suraa siDhaa kee suDh. ||36||
The consciousness of the spiritual warriors and the Siddhas,
the beings of spiritual perfection, are shaped there.

จิตสานึกของนั กรบฝ่ ายวิญญาณและผู ้ทีป
่ ระสบความสาเร็จ สงิ่ มีชวี ต
ิ ทีส
่ มบูรณ์แบบทางจิตวิญญาณมีรป
ู ร่างทีน
่ ี่ || 36 ||
สแตนซา่ 37
Stanza 37
ี่ งึ่ เรียกว่า คารามคานด์ ในบทนีค
้ รุ น
ุ านั กอธิบายขัน
้ ตอนทีส
่ ซ
ั ดิส
ิ ธิแ
ั ห์คานด์ ขัน
้ ตอนของความสง่างามอันศก
์ ท
์ ละขัน
้ ตอนสุดท ้ายหรือประสบการณ์ของ ซค
ขัน
้ ตอนของการรวมกันกับพระเจ ้า

In this stanza, Guru Nanak describes the fourth stage, known as Karam Khand - the
stage of Divine Grace and the final stage or experience of Sach Khand - the stage
of union with God.
คารามคานด์ เป็ นเวทีแห่งการได ้รับพรอย่างสมบูรณ์ด ้วยพระคุณของผู ้ทรงอานาจ
ในทางวิญญาณคุณมีความลึกซงึ้ มากจนความปรารถนาและความผูกพันทางโลกไม่สง่ ผลกระท
บต่อพระองค์อก
ี ต่อไป
ื่ ของพระเจ ้าและสม
ั ผัสกับความสุขและความสุขชวั่ นิรันดร์
คนหนึง่ จมอยูใ่ นชอ

Karam Khand is the stage of being completely blessed with the Grace of the
Almighty. Spiritually, you become so profound that the worldly desires and
attachments do not affect you anymore. One is totally immersed in God‘s Name and
experiences eternal joy and bliss.
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ั ห์คานด์เป็ นขัน
ซค
้ ตอนสุดท ้ายและเป็ นขัน
้ ตอนของการรวมกับพระเจ ้า
ในดินแดนแห่งความจริงนีผ
้ ู ้ศรัทธาตระหนักว่าผู ้ทรงอานาจทีไ่ ร ้รูปทรงสถิตอยูใ่ นหัวใจ

Sach khand is the final stage and it is the stage of union with God. In this realm of
Truth, the devotee realizes that the formless Almighty is abiding in the heart.
ื่ อย่างเต็มทีว่ า่ ทัง้ จักรวาลกาลังทางานภายใต ้คาสงั่ ของพระเจ ้าว่าพระเจ ้
ทีน
่ ผ
ี่ ู ้คนรู ้ด ้วยความเชอ
าทรงแผ่ไพศาลและพระคุณของพระองค์จะมอบให ้ทุกคน
คุรน
ุ านักกล่าวว่าเวทีนส
ี้ งู ขึน
้ มากจนเกินบรรยาย สามารถมีประสบการณ์ได ้เท่านัน
้

Here, a person knows with full belief that the whole Universe is functioning under
God‘s command, that God is all-pervading and His Grace is being bestowed on
everyone. Guru Nanak says that this stage is so elevated that it is beyond
description; it can only be experienced.
ਕਰਭ ਖੰ ਿ ਕੀ ਫਾਣੀ ਜਰੁ ॥
karam khand kee banee jor.
Spiritual power is the attribute of the stage of Divine Grace (Karam Khand) (In this stage,
a person is blessed with God‘s Grace and becomes spiritually so powerful that
the worldly evils or ‗Maya‘ cannot affect him any more).

พลังทางจิตวิญญาณเป็ นคุณลักษณะของขัน
้ ตอนแห่งความสง่างามของพระเจ ้า (คารามคานด์)
ในขัน
้ ตอนนีบ
้ ค
ุ คลจะได ้รับพรจากพระคุณของพระเจ ้าและทางวิญญาณจะมีพลังมากจนความชั่
วร ้ายทางโลกหรือ ‗มายา‘ ไม่สามารถสง่ ผลกระทบต่อเขาได ้อีกต่อไป
ਤਤਥ ਹਰੁ ਨ ਕਈ ਹਰੁ ॥
tithai hor na ko-ee hor.
No one else dwells there (except those who have reached there
by becoming worthy of His Grace).

ั อยูท
ในมิตข
ิ องจิตวิญญาณนั น
้ ไม่มใี ครอาศย
่ น
ี่ ั่ นอีกแล ้ว
(ยกเว ้นผู ้ทีไ่ ปถึงทีน
่ ั่นโดยมีคา่ ควรแก่พระคุณของพระองค์)
ਤਤਥ ਜਧ ਭਹਾਫਲ ਸੂਰ ॥
tithai joDh mahaabal soor.
Only the brave and powerful spiritual warriors reach this stage, who have conquered the
temptations of worldly evils (desire, anger, greed, emotional attachments, ego etc.).

มีเพียงนั กรบฝ่ ายวิญญาณทีก
่ ล ้าหาญและทรงพลังเท่านั น
้ ทีม
่ าถึงขัน
้ ตอนนีผ
้ ู ้ซงึ่ เอาชนะการล่อล
วงของความชวั่ ร ้ายทางโลก
(ความปรารถนาความโกรธความโลภความผูกพันทางอารมณ์อต
ั ตา ฯลฯ )
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ਤਤਨ ਭਤਹ ਰਾਭੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਰ ॥
tin meh raam rahi-aa bharpoor.
They are totally imbued with the Essence of God.

พวกเขาตืน
้ ตันใจกับแก่นแท ้ของพระเจ ้า
ਤਤਥ ਸੀਤ ਸੀਤਾ ਭਤਹਭਾ ਭਾਤਹ ॥
tithai seeto seetaa mahimaa maahi.
They remain completely absorbed in God‘s praises.

พวกเขายังคงหมกมุน
่ อยูก
่ บ
ั คาสรรเสริญของพระเจ ้า
ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਹ ॥
taa kay roop na kathnay jaahi.
Their spiritual enlightenment cannot be described.

การรู ้แจ ้งทางจิตวิญญาณของพวกเขาไม่สามารถอธิบายได ้
ਨਾ ਤਹ ਭਰਤਹ ਨ ਿਾਗ ਜਾਤਹ ॥
naa ohi mareh na thaagay jaahi.
They are immune from spiritual death and worldly evils cannot overpower them.

พวกเขารอดพ ้นจากความตายทางวิญญาณและความชวั่ ร ้ายทางโลกไม่สามารถเอาชนะพวกเข
าได ้
ਤਜਨ ਕ ਰਾਭੁ ਵਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥
jin kai raam vasai man maahi.
within whose minds God dwells.

ภายในจิตใจเหล่านัน
้ ดารงอยูใ่ นพระเจ ้า
ਤਤਥ ਬਗਤ ਵਸਤਹ ਕ ਲ ਅ ॥
tithai bhagat vaseh kay lo-a.
The devotees of many worlds dwell there.

ั อยูท
สาวกจากหลายโลกมาถึงขัน
้ ตอนนีแ
้ ละอาศย
่ น
ี่ ั่ น
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ਕਰਤਹ ਅਨੰਦੁ ਸਚਾ ਭਤਨ ਸਇ ॥
karahi anand sachaa man so-ay.
They experience the eternal joy because God always dwells in their minds.

ั ผัสกับความสุขชวั่ นิรันดร์เมือ
พวกเขาสม
่ ตระหนั กถึงพระเจ ้า
การมีอยูใ่ นใจของพวกเขาเสมอ
ਸਚ ਖੰ ਤਿ ਵਸ ਤਨਰੰ ਕਾਰੁ ॥
sach khand vasai nirankaar.
This is a stage of union with God. In this realm of Truth,
the formless Almighty dwells in the heart of the devotee.

นีค
่ อ
ื ขัน
้ ตอนของการรวมตัวกับพระเจ ้า ในดินแดนแห่งความจริงนี้
ผู ้ทรงอานาจทีไ่ ร ้รูปแบบสถิตอยูใ่ นหัวใจของผู ้ศรัทธา
ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥
kar kar vaykhai nadar nihaal.
Having created, the merciful God bestows His blissful Glance on His creation.

พระเจ ้าผู ้เปี่ ยมด ้วยความเมตตาได ้ทรงสร ้างภาพอันเปี่ ยมสุขให ้กับการสร ้างของพระองค์
ਤਤਥ ਖੰ ਿ ਭੰ ਿਲ ਵਰਬੰ ਿ ॥ ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰ ਤ ਨ ਅੰ ਤ ॥
tithai khand mandal varbhand. jay ko kathai ta ant na ant.
In this stage, the devotee gets to know the endless planets, endless solar systems and
endless galaxies. He realizes how limitless God‘s creation is.

ิ้ สุดระบบสุรย
ิ้ สุดและกาแล
ในขัน
้ ตอนนีผ
้ ู ้ศรัทธาจะได ้รู ้จักกับดาวเคราะห์ทไี่ ม่มท
ี ส
ี่ น
ิ ะทีไ่ ม่มท
ี ส
ี่ น
ี ไี่ ม่มท
ิ้ สุด เขาตระหนักดีวา่ การสร ้างของพระเจ ้าทีไ่ ร ้ขีด จากัด นัน
คซท
ี ส
ี่ น
้ เป็ นอย่างไร
ਤਤਥ ਲ ਅ ਲ ਅ ਆਕਾਰ ॥
tithai lo-a lo-a aakaar.
In this stage one realizes that there are worlds upon worlds of His Creation.

ในขัน
้ ตอนนีเ้ ราตระหนักดีวา่ การสร ้างของพระองค์ประกอบด ้วยโลกทีอ
่ ยูเ่ หนือโลก
ਤਜਵ ਤਜਵ ਹੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਵ ਕਾਰ ॥
jiv jiv hukam tivai tiv kaar.
One realizes that everything functions as He commands.

หนึง่ ตระหนั กดีวา่ ทุกสงิ่ ทาหน ้าทีต
่ ามทีพ
่ ระองค์สงั่
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ਵਖ ਤਵਗਸ ਕਤਰ ਵੀਚਾਰੁ ॥
vaykhai vigsai kar veechaar.
One realizes that God takes care of His creation and derives pleasure out of it.

คนหนึง่ ตระหนั กว่าพระเจ ้าดูแลสงิ่ สร ้างของพระองค์และได ้รับความพึงพอใจจากสงิ่ นัน
้
ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥੩੭॥
naanak kathnaa karrhaa saar. ||37||
O‘ Nanak, it is impossible to describe this stage; it can only be experienced.

O ‘Nanak เป็ นไปไม่ได ้ทีจ
่ ะอธิบายขัน
้ ตอนนี้ สามารถมีประสบการณ์ได ้เท่านัน
้ || 37 ||
สแตนซา 38
Stanza 38
ี่ ทก่อนหน ้านีอ
สบ
้ ธิบายขัน
้ ตอนของการพัฒนาจิตวิญญาณ
ั พันธ์กบ
บทนีส
้ รุปรวมทัง้ หมดและโดยการใชค้ าอุปมาแสดงให ้เห็นถึงวิธก
ี ารบรรลุความสม
ั พระเ
จ ้า

The previous four stanzas explained the stages of spiritual development. This
stanza sums it all up and by the use of a metaphor, shows how to achieve union
with God.
้
นีค
่ อ
ื ตัวอย่างทีส
่ วยงามของชา่ งทองทีใ่ ชในการถ่
ายทอดข ้อความ
้ อ
ดังทีท
่ ราบกันดีวา่ ชา่ งทาทองจะทาให ้ทองในเบ ้าหลอมร ้อนโดยการจุดไฟใต ้เบ ้าหลอมใชเครื
่
งสูบลมเพือ
่ ให ้อากาศทาให ้ไฟแรงขึน
้ และใชค้ ้อนและทั่งในการปั น
้ ทองให ้ร ้อน

Here, a beautiful example of a goldsmith is used to convey the message. As is
known, a goldsmith heats gold in a crucible by igniting fire under the crucible, uses
bellows to provide air to intensify the fire and uses a hammer and an anvil to mold
the hot gold.
การใชตั้ วอย่างนีเ้ ป็ นอุปมาขอแนะนาว่าเราควรพัฒนาคุณสมบัตท
ิ ส
ี่ าคัญของการมีวน
ิ ั ยในตนเอง
และความอดทน
เราควรพยายามอย่างแน่วแน่ทจ
ี่ ะปลุกจิตใจด ้วยความรู ้ทางวิญญาณกลายเป็ นความยาเกรงพระ
เจ ้าและตืน
้ ตันในพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรักต่อพระองค์และความรักต่อสงิ่ สร ้างของพระอ
งค์

Using this example as a metaphor it is advised that one should develop the
essential qualities of self-discipline and patience. One should make a determined
effort to awaken the mind with spiritual knowledge, become God fearing and stay
imbued in the name of God with love for Him and love for His creation.
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เมือ
่ บุคคลมีคณ
ุ สมบัตเิ หล่านีพ
้ ระเจ ้าผู ้ทรงเมตตาประทานพระคุณของพระองค์และเขาก็บรรลุเป้
าหมายสูงสุดของการเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้า

When a person has these qualities, the merciful God bestows His Grace and he
achieves his ultimate goal of becoming one with God.
ਜਤੁ ਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜੁ ਸੁਤਨਆਰੁ ॥
jat paahaaraa Dheeraj suni-aar.
Let self discipline be your furnace ( in the shop of a Goldsmith) and tolerance
your goldsmith (two essentials for achieving spiritual enlightenment).

ให ้ความมีวน
ิ ั ยในตนเองเป็ นเตาหลอม (ในร ้านชา่ งทอง) และให ้ชา่ งทองอดทน
(วินัยในตนเองและความอดทนเป็ นคุณสมบัตส
ิ าคัญสองประการทีต
่ ้องมีหากคุณต ้องการเริม
่ ต ้น
เพือ
่ บรรลุการตรัสรู ้ทางจิตวิญญาณ)
ਅਹਰਤਣ ਭਤਤ ਵਦੁ ਹਥੀਆਰੁ ॥
ahran mat vayd hathee-aar.
Let your mind be the anvil, and spiritual wisdom the tools
(Awaken your mind with spiritual knowledge).

ให ้ใจท่านเป็ นเหมือนทั่งและปั ญญาทางวิญญาณเป็ นดังเครือ
่ งมือ
(ปลุกจิตด ้วยจิตรู ้)
ਬਉ ਖਲਾ ਅਗਤਨ ਤ ਤਾਉ ॥
bha-o khalaa agan tap taa-o.
With the Fear of God as the bellows and disciplined hard work as the fire.
(with God‘s fear in heart, recite Naam in strict discipline)

ให ้ความยาเกรงพระเจ ้าเป็ นเครือ
่ งสูบลมและการบรรยายของนาอัมเข ้ามา
วินัยทีเ่ ข ้มงวดในการดับเพลิงเพือ
่ บรรลุการตรัสรู ้ทางจิตวิญญาณ
ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰ ਤਭਰਤੁ ਤਤਤੁ ਢਾਤਲ ॥
bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal.
In the crucible of love, melt the Nectar of the Naam with complete devotion.

ในเบ ้าหลอมแห่งความรักของพระเจ ้าให ้หลอมด ้วยทองคาแห่งน้ าทิพย์ของ นาอัม
ทีป
่ กคลุมด ้วยความจงรักภักดี
(ด ้วยความรักของพระเจ ้าในหัวใจจงดืม
่ ดา่ กับพระนามของพระองค์ด ้วยความจงรักภักดี)
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ਘੜੀ ਸਫਦੁ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ ॥
gharhee-ai sabad sachee taksaal.
This is the true mint where God‘s name is minted (this is the way a person
can mold himself to become spiritually enlightened).

ื่ พระเจ ้า
ทัง้ หมดนีจ
้ ะทาให ้เป็ นเหรียญกษาปณ์ทแ
ี่ ท ้จริงซงึ่ มีการสร ้างเหรียญชอ
่ ารรู ้แจ ้งทางจิตวิญญาณโดยการหล่อหลอมความคิดหนึง่ )
(นาไปสูก
ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਭੁ ਤਤਨ ਕਾਰ ॥
jin ka-o nadar karam tin kaar.
This deed is accomplished by those who are blessed by His Divine Grace.

ั ดิส
ิ ธิข
การกระทานีส
้ าเร็จได ้โดยผู ้ทีไ่ ด ้รับพรจากพระคุณอันศก
์ ท
์ องพระองค์เท่านั น
้
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥੩੮॥
naanak nadree nadar nihaal. ||38||
O‘ Nanak, by the grace of God such persons achieve an eternal
state of bliss (and union with God)

โอนานั ก โดยพระคุณอันเมตตาของพระองค์พวกเขาได ้รับความสุขชวั่ นิรันดร์
และเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้า || 38 ||
ซาโลเค

Saloke
จั๊บจี ลงท ้ายด ้วย ซาโลเค ซงึ่ เป็ นบทสง่ ท ้ายขององค์ประกอบทัง้ หมด
ในขณะทีอ
่ ากาศหรือลมหายใจเข ้าสูร่ า่ งกายคุรค
ุ อ
ื จิตวิญญาณ
น้ าเปรียบเสมือนพ่อและแผ่นดินเหมือนแม่ผู ้ยิง่ ใหญ่
วันและคืนเป็ นเหมือนพยาบาลชายและหญิง (พลังบวกและลบในโลก)
ทีค
่ นทัง้ โลกกาลังเล่นกัน
โลกทัง้ ใบเป็ นเหมือนโรงละครทีเ่ ราทุกคนเป็ นนักแสดงและเราแสดงบทบาททีพ
่ ระองค์มอบหม
าย
ผู ้ทีใ่ คร่ครวญถึงนาอัมอย่างขยันขันแข็งด ้วยความรักและความทุม
่ เทด ้วยความรักออกจากโลกนี้
เพือ
่ บรรลุเป้ าหมายสูงสุดในการเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้า

Japji ends with the Saloke which is the epilogue for the whole composition.
As air or breath is to the body, Guru is to the soul. Water is as father and earth as
the great mother. Days and nights are like male and female nurses (positive and
negative forces in the world) in whose lap the whole world is at play; the whole
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world is like a theater where we all are actors and we play our roles assigned by
Him.
Those who meditate on Naam diligently, with passion and loving devotion, depart
from this world achieving the ultimate goal of becoming one with God.

ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ซาโลเค
ਵਣੁ ਗੁਰੂ ਾਣੀ ਤਤਾ ਭਾਤਾ ਧਰਤਤ ਭਹਤੁ ॥
pavan guroo paanee pitaa maataa Dharat mahat.
Air is like the Guru, water is like the father, and earth is like the great mother. (Air is
essential for body like spiritual guidance is for the soul. Earth is the mother of the whole
world as it provides the bounties that we consume everyday. Water is source of all life and
it helps mother earth to produce the bounties).

เนือ
่ งจากอากาศมีความสาคัญต่อร่างกายคุรจ
ุ งึ มีความสาคัญต่อจิตวิญญาณ
น้ าเปรียบเสมือนพ่อและแผ่นดินเป็ นเหมือนแม่ทย
ี่ งิ่ ใหญ่
ี้ าทางวิญญาณจึงจาเป็ นสาหรับวิญญาณ
(เนือ
่ งจากอากาศเป็ นสงิ่ จาเป็ นสาหรับร่างกายการชน
น้ าเป็ นแหล่งกาเนิดของชวี ต
ิ ทัง้ มวลและชว่ ยให ้แผ่นดินแม่สร ้างสงิ่ ทีเ่ ราบริโภคเข ้าไป)
ਤਦਵਸੁ ਰਾਤਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਲ ਸਗਲ ਜਗਤੁ ॥
divas raat du-ay daa-ee daa-i-aa khaylai sagal jagat.
Days and nights are like male and female nurses in whose lap the whole world is at play
(the whole world is like a theater where we all are actors. God has provided the medium
of days and nights for us to play our roles assigned by Him).

วันและคืนเป็ นเหมือนพยาบาลชายและหญิง (พลังบวกและลบ) ทีค
่ นทัง้ โลกกาลังเล่นกัน
(โลกเป็ นเหมือนโรงละครทีเ่ ราทุกคนเป็ นนักแสดงและเราแสดงบทบาทตามทีพ
่ ระองค์ทรงมอบ
หมาย)
ਚੰ ਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਹਦੂਤਰ ॥
chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor.
Good and bad deeds are examined by the Almighty.

ผู ้ทรงอานาจตรวจสอบความดีและความชวั่
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ਕਰਭੀ ਆ ਆਣੀ ਕ ਨੇੜ ਕ ਦੂਤਰ ॥
karmee aapo aapnee kay nayrhai kay door.
According to their own actions, some are drawn closer,
and some are driven farther away from God.

ตามการกระทาของพวกเขาบางคนเข ้าใกล ้พระเจ ้ามากขึน
้
และคนอืน
่ ๆ ถูกขับออกไปไกลจากพระองค์
ਤਜਨੀ ਨਾਭੁ ਤਧਆਇਆ ਗ ਭਸਕਤਤ ਘਾਤਲ ॥
jinee naam Dhi-aa-i-aa ga-ay maskat ghaal.
Those who meditated on God‘s Name with love and devotion, departed from this world
after achieving the fruit of their hard work (and becoming one with God).

ผู ้ทีร่ าพึงราพันถึงนาอัมด ้วยความรักและความทุม
่ เทด ้วยความรักจากโลกนีไ
้ ปสูเ่ ป้ าหมายสูงสุด
ในการเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਤ ਭੁਖ ਉਜਲ ਕਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥
naanak tay mukh ujlay kaytee chhutee naal. ||1||
O‘ Nanak, their faces are radiant with a sense of achievement. Many others got
influenced by their company; they also meditated God‘s Name and got free from the
worldly attachments and the cycle of birth and death.

โอนานัก วิญญาณของพวกเขาเปล่งประกายและได ้รับการปลดปล่อยจากมายา || 1 ||
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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 ਿਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰ ਿੁ ਸਬੁ ਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥
TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS
(Waheguru ji), You are our master, we (human beings) can only plead to
you (for our needs), because this body and soul (that You have given us)
are your blessings.
(Waheguruji)(วาเฮกูรจ
ู )ี คุณเป็ นเจ ้านายของเรา เรา (มนุษย์) สามารถวิงวอนต่อพระองค์
(ตามความต ้องการของเรา) เท่านัน
้ เพราะร่างกายและจิตวิญญาณนี้ (ทีค
่ ณ
ุ ได ้ให ้เรา)
เป็ นพรของคุณ

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥
TUM MAAT PITA HAM BAAREK TERE, TUMRI KIRPA MEH SOOKH
GHANERE
You are our mother and father (our Creator), we are Your children.In
your Grace are many joys and comforts.
คุณคือแม่และพ่อของเรา (ผู ้สร ้างของเรา) เราเป็ นลูกหลานของพระองค์
ในพระพรของพระองค์ ซงึ่ นามาซงึ่ ความยินดีและความสะดวกสบายมากมาย

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ 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)

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥
SAGAL SAMAGRI TUMRE SOOTER DHAARI, TUM TE HOE SO AAGYA
KAARI
The whole Universe is functioning under Your divine law, strung in one
strand. All that came from Your creation is under Your command.
จักรวาลทัง้ หมดทาหน ้าทีไ่ ปตามกฎของพระเจ ้า ซงึ่ ถูกมัดรวมกันเป็ นหนึง่ เดียว
ทัง้ หมดทีม
่ าจากการสร ้างของพระองค์อยูภ
่ ายใต ้คาสงั่ ของพระองค์
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ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥
TUMRI GAT MIT TUM HI JAANI, NANAK DAAS SADAA KURBAANI
What You are and how Great you are, only You know. Nanak, Your
devotee, is beholden to You forever.
พระองค์คอ
ื อะไรและพระองค์ยงิ่ ใหญ่แค่ไหน มีเพียงพระองค์เท่านัน
้ ทีร่ ู ้
นานัค )Nanak( ผู ้ศรัทธาของพระองค์จะอยูก
่ บ
ั พระองค์ตลอดไป

ੴ ਵਾਤਹਗੁਰੂ 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!

ਵਾਰ 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 ਤਸਭਤਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂ ਤਧਆਇ॥
Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae
First remember God in the form of Destroyer of evil doers; then
remember Nanak. (dwell on his spiritual contribution)
ประการแรก จงจดจาพระเจ ้าในรูปแบบของผู ้ทีท
่ าลายคนทีท
่ าชวั่ แล ้วจงจดจา Nanak
(สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)

ਤਪਰ ਅੰ ਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾਸੁ ਰਾਭਦਾਸ ਹਈ ਂ ਸਹਾਇ॥
Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai
Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar Das and
Guru Ram Das; May they help us! (dwell on their spiritual
contribution)
แล ้วจงจดจาและพิศเพ่งบนคุรแ
ุ องกาด คุรอ
ุ ามาร ดาซ และ คุรแ
ุ รม ดาส
ขอพวกท่านชว่ ยเหลือเรา! (สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)
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ਅਰਜਨ ਹਰਗਤਫੰ ਦ ਨ ਤਸਭਰ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ॥
Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai
Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and
Respected Guru Har Rai. (dwell on their spiritual contribution)
จงจดจาและพิศเพ่งบนคุรแ
ุ องกาด คุรอ
ุ าจาน คุรฮ
ุ าร์โกบินด์ และคุรฮ
ุ าร์ไร
(สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)

ਂ ਤਜਸ ਤਿਿੈ ਸਤਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥
ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ 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 ਫਹਾਦਰ ਤਸਭਤਰ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵ ਧਾਇ॥
Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai
Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of spiritual wealth
will come hastening to your home.
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 ਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਗਰੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਿ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ
ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ
Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath Deedaar Daa
Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
Meditate upon the divine light of the Ten Kings contained in the
respected Guru Granth Sahib and turn your thoughts to their divine
teachings and get pleasure from the sight of Guru Granth Sahib;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ั ดิส
ิ ธิข
ิ ทีม
ิ ผู ้เป็ นทีเ่ คารพนั บถือ
ราพึงถึงแสงสว่างอันศก
์ ท
์ องกษั ตริยท
์ งั ้ สบ
่ อ
ี ยูใ่ นคุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
่ าสอนของพระเจ ้าและรับความสุขจากสายตาของคุรแ
และเปลีย
่ นความคิดของคุณไปสูค
ุ กรนธ์
ิ
ซาฮบ
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (Waheguru) (พระเจ ้าผู ้ทรงมหัศจรรย์)!

ੰ ਜਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਤਤਆਂ, ਹਿੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੀਆਂ, ਤਜਨਹਾ
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੰ ਿ ਛਤਕਆਂ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਿਿੱ ਿ ਕੀਤਾ, ਤਤਨਹਾਂ ਤਆਤਰਆਂ,
ਸਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ
Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya,
Tupiya, Jina Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee,
Dekh Ke Andhith Keetaa, Tinhaa Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da
Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons (of Guru
Gobind Singh); of the Forty Martyrs; of the brave Sikhs of indomitable
determination; of the devotees steeped in the colour of the Naam; of
those who were absorbed in the Naam; of those who remembered the
Naam and shared their food in companionship; of those who started free
kitchens; of those who wielded their swords (for preserving truth); of
those who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were pure
and truly devoted ones;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ี่ 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 ਧਰਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਤ, ਫੰ ਦ ਫੰ ਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ,
ਚਰਖੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਰਆਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਰਆ, ਤਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਤਨਹਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ
ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ
Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund Bund
Kuttai, Khopriya Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae
Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee
Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, Tina Dee Kamaaee Daa
Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
Think of and remember the unique service rendered by those brave Sikh
men and women, who sacrificed their heads but did not surrender their
Sikh Religion; Who got themselves cut to pieces from the joints of the
body; Who got their scalps removed; Who were tied and rotated on the
wheels and broken into pieces; Who were cut by saws; Who were flayed
alive; Who sacrificed themselves to upkeep the dignity of the Gurdwaras;
Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh Religion and
saved their hair uncut till their last breath;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
้ 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 ਤਖਤਾਂ, ਸਰਫਿੱ ਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ
Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji
Waheguroo
Turn your thoughts to all the seats of Sikh Religion and all the
Gurdwaras;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ิ ข์และคุรุ กูดวาราทัง้ หมด
เปลีย
่ นความคิดของคุณไปยังทุกทีน
่ ั่ งของศาสนาซก
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (Waheguru) (พระเจ ้าทรงมหัศจรรย์)!

ਤਰਥਭ ਸਰਫਿੱ ਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਰਫਿੱ ਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ
ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਤਚਤ ਆਵ, ਤਚਿੱ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਫ ਸੁਖ ਹਵ।

Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko
Waheguroo Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka Sadkaa
Surab Sukh Hovai
First the entire respected Khalsa make this supplication that they
meditate on Your Name; and as a result, peace and happiness be
showered to all.
ก่อนอืน
่ คาลซา (Khalsa)
ทีเ่ คารพนับถือทัง้ หมดจะวิงวอนขอให ้พวกเขาใคร่ครวญพระนามของพระองค์ทา่ น
และเป็ นผลให ้ทุกคนได ้รับความสงบและความสุข

ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ ਫ਼ਤਤਹ,
ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੰ ਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ
Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it, Deg Teg
Fateh, Bira Ki Paij, Panth Ki Jeet, Sree Saahib Ji Sahaai Khaalse Ji Ko Bol
Baaley, Bolo Ji Waheguroo
May God extend His protection and mercy to the Khalsa, wherever they
are. May the Khalsa be victorious in ensuring the well being and
protection of the community, may God shower His Grace upon the
Khalsa, may He be our protector against tyranny and oppression, may
the Khalsa prevail,
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
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 ਖਾਂ ਨੂੰ ਤਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਸਰ
ਦਾਨ, ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰ ਤਭਰਤਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੰ ਿ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱ ਲ, ਧਰਭ ਕਾ
ਜਕਾਰ, ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ !!
Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan, Bibek Daan, Bharosaa
Daan, Daanaa Sir Daan Naam Daan, Chounkiyaa Jhande Bunge Jugo Jug
Attal, Dharam Ka Jai Kaar Bolo Ji Waheguroo
Kindly confer upon the Sikhs the gift of Sikhism, the gift of long hair, the
gift of observing Sikh laws, the gift of divine knowledge, the gift of firm
faith, the gift of belief and the biggest gift of Naam. O God! May the
choirs, the mansion and the banners exist forever; may the truth ever
triumph;
utter Wahe Guru (Wondrous God)!
ิ 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 ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਰ।ੂ
Sikhaa Daa Man Neevaa, Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap
Waheguroo
May the minds of all the Sikhs remain humble and their wisdom exalted;
O God! You are the protector of wisdom.
ิ 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, ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ ਆ ਦ
ਹਜੂਰ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ।
Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, Sachey
Pita Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji)
O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the Power of
the helpless ones, the shelter of the shelterless, we humbly make prayer
in your presence…..
โอพระบิดาทีแ
่ ท ้จริง วาเฮกูรู! พระองค์คอ
ื เกียรติของผู ้อ่อนโยน พลังของคนไร ้
ทีพ
่ งึ่ ทีพ
่ ักพิงของผู ้ไร ้ทีพ
่ งึ่ เราอธิษฐานต่อหน ้าพระองค์ด ้วยความนอบน ้อม… ..
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(substitute the occasion or prayer made here).

ਅਿੱ ਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫਿੱ ਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।
Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De Kaaraj Raas
Karney.
Kindly pardon our errors and shortcomings in reciting the above Prayer.
Kindly fulfill the objects of all.
โปรดอภัยข ้อผิดพลาดและข ้อบกพร่องของเราในการท่องบทสวดมนต์ข ้างต ้น
โปรดทรงเติมเต็มในความต ้องการทัง้ ปวงให ้พวกเราด ้วย

ਸਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਤਰਾ ਨ ਨਾਭ ਤਚਿੱ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ,
ਤਰ ਬਾਣ ਸਰਫਿੱ ਤ ਦਾ ਬਲਾ।
Seyee Piyare Mel, Jina Miliya Teraa Naam Chit Aavai, Naanak Naam
Chardi Kala, Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa
Kindly cause us to meet those true devotees by meeting whom, we may
remember and meditate upon Your Name. O’ God! may Your Name
(revealed by Guru Nanak) bring ever ascending spirit to and may all
prosper according to Your will.
ื่ ข
ขอให ้เราได ้พบกับผู ้ศรัทธาทีแ
่ ท ้จริงเหล่านั น
้ โดยการพบกับผู ้ทีเ่ ราอาจจดจาและใคร่ครวญชอ
ื่ ของพระองค์ (ทีไ่ ด ้เปิ ดเผยโดยคุรน
องพระองค์ โอ ้พระเจ ้า! ขอให ้ชอ
ุ านัก)
นาจิตวิญญาณขึน
้ ไป และขอให ้ทุกคนประสบความสาเร็จตามความประสงค์ของพระองค์

ਵਾਤਹਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰੂ 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)
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่
เพือ
่ บรรลุความรอด พิธก
ี รรมและกิจวัตรประจาวัน เชน
ิ 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
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ิ ข์สนับสนุนการมองโลกในแง่ทด
ศาสนาซก
ี่ แ
ี ละมีความหวัง
ไม่ยอมรับอุดมการณ์ทม
ี่ องโลกในแง่ร ้าย
ื่ 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
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ิ ข์สวมผ ้าโพกศรี ษะ
เมือ
่ ชายหรือหญิงชาวซก
ผ ้าโพกศรี ษะจะไม่เป็ นเพียงแถบผ ้าเพราะมันจะกลาย
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.
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The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and
Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For
men and women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and
uniqueness. It is a signal to others that we live in the image of Infinity and are
dedicated to serving all. The turban doesn't represent anything except complete
commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand
fearlessly as one single person standing out amongst six billion people. It is a most
outstanding act.
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ิ 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
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ั ย์ตอ
ั ดิส
ิ ธิบ
สต
่ กัน ในโองการศก
์ ท
์ อกว่า
ื่ ชม
ความสุขในบ ้านถูกนาเสนอเป็ นดังอุดมคติทน
ี่ ่าชน

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
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นอกเหนือจากการกาหนดให ้ผู ้หญิงไม่สวมผ ้าคลุมหน ้าแล ้ว
ิ ข์ยังให ้คาแถลงทีเ่ รียบง่าย แต่สาคัญมากเกีย
ศาสนาซก
่ วกับการแต่งกาย
ิ ข์ทงั ้ หมดโดยไม่คานึงถึงเพศ
สงิ่ นีใ้ ชกั้ บชาวซก
ิ กล่าวว่า
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
ื้ 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
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to man‘s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In ‗Current
Thoughts on Sikhism‘, Alice Basarke states,
―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:
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Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other
weapons. This is unique for women because it is the first time in history when
women were expected to defend themselves. They are not expected to be
dependent on men for physical protection.
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

110

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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ิ (Japji Sahib) มีสาระสาคัญของปรัชญาซก
ิ ข์
จัปจี ซาฮป
ิ
ซงึ่ แสดงถึงคาสอนพืน
้ ฐานของคุรน
ุ านักซาฮบ
ิ
นีค
่ อ
ื เหตุผลว่าทาไมจึงปรากฎในสว่ นแรกของ คุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
คาอธิษฐานทัง้ หมดเกีย
่ วข ้องกับปั ญหาของคนธรรมดาสามัญ
ิ ข์เพือ
เป็ นคูม
่ อ
ื สาหรับชาวซก
่ บรรลุความสมบูรณ์ทางจิตวิญญาณ
ไม่แนะนาให ้มีการไตร่ตรองเฉยๆหรือใชช้ วี ต
ิ อย่างโดดเดีย
่ ว
แต่สนับสนุนการมีสว่ นร่วมในกิจการของโลกรวมกับการผสมผสานภูมป
ิ ั ญญาและกิจกรรม
ทีไ่ ม่เห็นแก่ตวั
ิ ข์
นีเ่ ป็ นหลักการพืน
้ ฐานสามประการของศาสนาซก
นามจาโป: การจดจาถึงพระเจ ้าผ่านการตัง้ สมาธิ
ั ดิศ
ิ ธิผลและซ ื่
คิรัตคาโร:การดารงชวี ต
ิ อย่างมีศก
์ รีด ้วยการทางานทีส
่ ร ้างสรรค์มป
ี ระสท
ั ย์
อสต
ั โค: เพือ
วานชค
่ แบ่งปั นผลแห่งรายได ้ให ้กับผู ้ยากไร ้
แบ่งปั นและดูแลผู ้ยากไร ้และเจ็บป่ วย
ชว่ ยเหลือคนทีช
่ ว่ ยเหลือตัวเองไม่ได ้
จุดอ่อนทีส
่ าคัญ 5 ประการของบุคลิกภาพมนุษย์ทแ
ี่ ปรปรวนกับแก่นแท ้ทางจิตวิญญาณ
ความชวั่ ร ้ายทีพ
่ บบ่อยมีมากมาย แต่มก
ี ารระบุกลุม
่ ของพวกเขามาเป็ นห ้ากลุม
่
ื่ ว่าก่อให ้เกิดการแสวงหาวิถท
ี ธรรมและจิตวิญญ
เนือ
่ งจากการขัดขวางทีพ
่ วกเขาเชอ
ี างศล
าณของมนุษย์ กลุม
่ ของความชวั่ ร ้ายทัง้ ห ้าประกอบด ้วย Kam (ความปรารถนา), Krodh
(ความโกรธ), Lobh (ความโลภ), Moh (การติดใจ) และ Ahankar (อัตตา)
ิ ข์ทฝ
เป็ นจุดมุง่ หมายหลักของชาวซก
ี่ ึ กฝนเพือ
่ การาบการกระทาของความชวั่ ร ้ายภายใน
ทัง้ ห ้านีแ
้ ละทาให ้พวกมันอยูภ
่ ายใต ้การควบคุม
ิ ข์ทจ
เป็ นหน ้าทีข
่ องชาวซก
ี่ ะไม่ยอมจานนต่อความปรารถนาทัง้ ห ้าของจิตใจมนุษย์ดาเนิน
ชวี ต
ิ ด ้วยความจงรักภักดีตอ
่ วาเฮกูรู (Waheguru) ผู ้ทรงอานาจด ้วยจิตวิญญาณเชงิ รุก
ิ รัน (NaamSimran)
(Chardikala)(ชาติดก
ิ าลา) ระลึกถึงพระเจ ้าใน นาอาม ซม
อย่างต่อเนือ
่ งและมีสว่ นร่วมในการบริการชุมชน
การปฏิบต
ั ต
ิ ามวินัยดังกล่าวเป็ นประจาทุกวัน
จนกลายเป็ นสงิ่ ทีบ
่ ริสท
ุ ธิแ
์ ละให ้รางวัลแก่จต
ิ วิญญาณและการปฏิเสธจิตใจก็หายไป
ื ซก
ิ ข์ฟรีหลายพันเล่ม
เยีย
่ มชม SikhBookClub.com เพือ
่ ดาวน์โหลดหนังสอ
แจกฟรี: สาหรับสาเนาอีเมล walnut@gmail.com
SewaByGursikhs
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The Japji Sahib contains the essence of Sikh philosophy, representing the basic
teachings of Guru Nanak Sahib. This is the reason it occupies the opening place in
the Guru Granth Sahib. The whole prayer concerns itself with the problems of the
ordinary. It is a manual for a Sikh to attain spiritual perfection. It does not
recommend passive contemplation or living an isolated life. It favors participation in
the affairs of the world, combined with the integration of wisdom and selfless
activity.
There are three fundamental principles of Sikh religion
● Naam japo: remembering God through meditation.
● Kirat karo: Earning livelihood with dignity through creative, productive and
honest work.
● Vand chakko: To share the fruits of earnings with the needy. Sharing with
and caring for the needy and sick. Helping those people who cannot help
themselves.
The five major weaknesses of the human personality at variance with its spiritual
essence. The common evils far exceed in number, but a group of five of them came
to be identified because of the obstruction they are believed to cause in man's
pursuit of the moral and spiritual path. The group of five evils comprises Kam
(Desire), Krodh (Anger), Lobh (Greed), Moh (Attachment) and Ahankar (Ego).
It is the primary aim of the practicing Sikh to subdue the actions of these five inner
evils and bring them under control. It‘s a Sikh‘s duty not to succumb to these five
passions of the human mind, to live with devotion to the Almighty Waheguru in
positive Spirit (Chardikala), continually remember God in Naam Simran, and engage
in Community Service.
By adopting such discipline on a daily basis one‘s actions become pure and
rewarding to the soul and negativity of mind vanishes.
Visit SikhBookClub.com for thousands of downloadable Free Sikh books
Free Distribution: for copies email walnut@gmail.com
Sewa By Gursikhs
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