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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‘.  
 

This is Service of Sikh Volunteers  
 
Visit SikhBookClub.com for thousands of Free downloadable Sikh 
books. For Free copies email walnut@gmail.com 
 
Publisher: SikhBookClub.Com 
3811 Schaefer Ave, Suite B 
chino, Ca 91710 



4 
 

 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. 

มพีระเจา้สากลนรัินดรอ์งคเ์ดยีว ชือ่ของเขาคอื 'แหง่ผูด้ ารงชพีนรัินดร‖์ 

เขาเป็นผูส้รา้งทกุสิง่และแผซ่า่นไปทั่ว เขาไมก่ลัวใครหรอือะไร 

(ไมม่ใีครมอี านาจมากไปกวา่พระองค)์ เขาไมเ่ลอืกปฏบิตักิบัใคร 

การด ารงอยูข่องเขาไมไ่ดรั้บผลกระทบตามกาลเวลา 

เขาอยูน่อกเหนอืวงจรของการเกดิและการตาย เขามคีวามสวา่งในตวัเองและมตีวัตน 

พระคณุของครุ ุสามารถรับรูไ้ดเ้ทา่นัน้ 
 

॥ ਜੁ ॥ 

Jap. 

Name of this composition is ‗JAP‘ 

ทอ่งบทสวดและพศิเพง่: 

 

ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥ 

aad sach jugaad sach. 

He has existed from the Beginning, True Throughout The Ages. 

เขามอียูต่ัง้แตเ่ริม่ตน้ (ตัง้แตก่อ่นเวลา) และตัง้แตจ่ดุเริม่ตน้ของยคุตา่งๆ 

 

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. 

เขาเป็นจรงิในปัจจบุนั (มอียูต่อนนี)้ โอนานัก เขาก็จะเป็น ความเป็นจรงิเชน่กนั 

(มอียู)่ ในอนาคต || 1 || 
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สแตนซา 1 

Stanza 1 

บทนีใ้นตอนแรกเกีย่วขอ้งกบัวธิกีารตา่งๆ 

ทีใ่ชอ้ยูใ่นเวลานัน้โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่บรรลเุป้าหมายของชวีติในการบรรลกุารเป็นหนึง่เดยีวกั

บพระเจา้ 

จากนัน้ก็ประกาศวา่วธิกีารของปราชญใ์นการบรรลกุารรวมกลุม่คอืการใหเ้กยีรตแิละยอมรับพระ

ประสงคข์องพระเจา้อยา่งสิน้เชงิ 
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. 

การช าระลา้งภายนอก (การอาบน ้าในสถานทีแ่สวงบญุ) 

ไมไ่ดท้ าใหจ้ติใจบรสิทุธิแ์มว้า่จะมกีารช าระลา้งเป็นลา้น ๆ ครัง้ก็ตาม 
 

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. 

จติใจไมห่ยดุเดนิโดยการอยูน่ิง่เฉย แมจ้ะท าสมาธอิยา่งตอ่เนือ่ง (พธิกีรรม) 
 

ਬੁਤਖਆ ਬੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜ ਫੰਨਾ ੁ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. 

แมว้า่จะมกีารสะสมทรัพยส์นิทางวัตถขุองดาวเคราะหท์ัง้หมดไว ้

แตค่วามโลภในจติใจก็ไมไ่ดรั้บความสนใจ 
 

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. 

คนเราอาจมสีตปัิญญาทัง้หมด แตส่ดุทา้ยก็ไมม่ปีระโยชน์ 
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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? 

แลว้เราจะบรรลคุวามสขุชัว่นรัินดรไ์ดอ้ยา่งไรและ 

ระบบความเชือ่ทีผ่ดิพลาดจะแตกสลายไดอ้ยา่งไร? 

 

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. 

โอนานัก มา่นแหง่ความเท็จนีส้ามารถลบออกไดด้ว้ยการใชช้วีติตาม 
ค าสัง่ของพระเจา้ตามทีพ่ระองคท์รงประสงคใ์หค้ณุ || 1 | 

 

สแตนซา 2 

Stanza 2 

บทนีร้ะบวุา่ทกุสิง่เกดิขึน้ตามพระประสงคข์องพระองค ์

เมือ่เราใหเ้กยีรตแิละยอมรับความจรงินีอ้ตัตาตน้เหตขุองความทกุขท์ัง้หมดก็หายไป 
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. 

ทกุสิง่เกดิขึน้ตามพระประสงคข์องพระเจา้ แตพ่ระประสงคข์องพระองคไ์มส่ามารถระบไุด ้
 

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. 

จติวญิญาณทัง้หมดถกูสรา้งขึน้โดยพระประสงคข์องพระองค ์

ความรุง่โรจนแ์ละความยิง่ใหญล่ว้นไดม้าจากพระประสงคข์องพระองค ์
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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. 

บางคนมคีณุธรรมและบางคนชัว่รา้ยทัง้หมดนีเ้ป็นไปตามพระประสงคข์องพระองค ์

ความเจ็บปวดหรอืความสขุก็ยังไดรั้บตามพระประสงค ์(ตามกรรมกอ่นหนา้นี)้ 

 

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 . 

โดยพระประสงคข์องพระองคบ์างคนไดรั้บพรและอยูภ่ายใตพ้ระคณุของพระองค ์

ในขณะทีค่นอืน่หลงผดิ 

 

ਹੁਕਭ ਅੰਦਤਰ 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. 

ทกุคนอยูภ่ายใตพ้ระประสงคข์องพระองค ์ไมม่ใีครสามารถหลบหนไีด ้

 

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 ผูท้ีเ่ขา้ใจพระประสงคข์องพระองคจ์ะไมป่ระพฤตตินเป็นคนเห็นแกต่วั 

 

สแตนซา 3 

Stanza 3 

ผูท้ีรั่กพระเจา้จงสรรเสรญิพระองคด์ว้ยการเตมิเต็มคณุลักษณะตา่งๆของพระองค ์

แตค่ณุธรรมของพระองคไ์มม่ทีีส่ ิน้สดุและเกนิความเขา้ใจของมนุษยไ์มม่ใีครสามารถสรรเสรญิ

พระองคไ์ดท้ัง้หมด 

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 ਤਾਣ ੁਹਵ ਤਕਸ ਤਾਣੁ ॥ 

gaavai ko taan hovai kisai taan. 

According to their ability, some sing praises of His might. 

มเีพยีงผูท้ีไ่ดรั้บพรดว้ยพลังทางวญิญาณของพระเจา้เทา่นัน้ทีส่ามารถสรรเสรญิอ านาจสงูสดุข

องผูท้รงอ านาจไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 

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. 

บางคนรอ้งเพลงสรรเสรญิพระสริขิองพระองคผ์า่นของขวัญทีไ่ดรั้บและรับรูว้า่เป็นสญัลักษณ์แห่

งพระคณุของพระองค ์
 

ਗਾਵ ਕ ਗੁਣ ਵਤਿਆਈਆ ਚਾਰ ॥ 

gaavai ko gun vadi-aa-ee-aa chaar. 

Some sing of His noble virtues and His greatness. 

บางคนรอ้งเพลงถงึความยิง่ใหญแ่ละคณุธรรมอนัสงูสง่ของพระองค ์
 

ਗਾਵ ਕ ਤਵਤਦਆ ਤਵਖਭੁ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

gaave ko vidi-aa vikhman vichaar. 

Some sing of the spiritual knowledge about Him, which is difficult to comprehend. 

บางคนรอ้งเพลงถงึพระองคห์ลังจากทีต่ระหนักถงึพระองคผ์า่นการศกึษาปรัชญาทีย่ากล าบาก 
 

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. 

บางคนรอ้งเพลงถงึพลังของพระองคเ์พือ่สรา้งและท าลายลา้ง 
 

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. 

บางคนรอ้งวา่พระองคท์รงสละชวีติแลว้ทรงฟ้ืนฟ ู
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ਗਾਵ ਕ ਜਾ ਤਦਸ ਦੂਤਰ ॥ 

gaave ko jaapai disai door. 

Some sing that He seems so very far away. 

บางคนรอ้งวา่พระองคท์รงปรากฏอยูแ่ตไ่กล 

 

ਗਾਵ ਕ ਵਖ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਤਰ ॥ 

gaavai ko vaykhai haadraa hadoor. 

Some sing that He can be seen everywhere. 

บางคนรอ้งเพลงเมือ่รูส้กึถงึการประทับของพระองค ์

 

ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵ ਤਤਟ ॥ 

kathnaa kathee na aavai tot. 

There is no end to describing His attributes. 

การบรรยายคณุงามความดขีองพระองคไ์มม่ทีีส่ ิน้สดุ 

 

ਕਤਥ ਕਤਥ ਕਥੀ ਕਟੀ ਕਤਟ ਕਤਟ ॥ 

kath kath kathee kotee kot kot. 

Millions have tried to describe Him millions of times. 

หลายลา้นคนพยายามอธบิายพระองคห์ลายครัง้ 

(แตเ่รือ่งราวของคณุลักษณะของพระองคไ์มส่ ิน้สดุ) 

 

ਦਦਾ ਦ ਲਦ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥ 

daydaa day laiday thak paahi. 

The Great Giver keeps on giving, while those who receive grow weary of receiving. 

พระเจา้ยังคงจัดเตรยีมส าหรับเราและเรายังคงไดรั้บของขวัญจากพระองคจ์นกวา่เราจะเบือ่ทีจ่ะ

รับ (จากโลกนีไ้ป) 

 

ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

jugaa jugantar khaahee khaahi. 

(Although) people have been consuming His gifts from ages and ages. 

ตลอดหลายยคุหลายสมัยเราบรโิภคของขวัญของพระองคอ์ยูเ่สมอ 
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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. 

ระบบทัง้หมดของจักรวาลด าเนนิไปตามค าสัง่ของพระเจา้ 

 

ਨਾਨਕ ਤਵਗਸ ਵਰਵਾਹੁ ॥੩॥ 

naanak vigsai vayparvaahu. ||3|| 

O‘ Nanak, He is carefree, forgiving, and always in blissful state. 

โอนานัก ผูท้รงอ านาจทีไ่รก้งัวลมักจะผลบิานดว้ยความสขุ 

(ในขณะทีด่แูลการสรา้งของพระองค)์ || 3 || 

 

สแตนซา 4 

Stanza 4 

ในบทนีม้กีารกลา่ววา่พระเจา้ไมส่ามารถพอพระทัยกบัเครือ่งบชูาทีเ่ป็นทีย่อมรับไดเ้พราะสิง่ทีเ่ร

าจะถวายนัน้พระองคท์รงจัดเตรยีมให ้

เขาสามารถพอใจไดโ้ดยพดูกบัพระองคด์ว้ยภาษาของเขาและภาษานัน้คอืความรัก - 

รักพระองคแ์ละรักการสรา้งของพระองค ์

ผูท้ีร่ าพงึถงึพระนามของพระองคด์ว้ยความรักและความทุม่เทสามารถคูค่วรกบัพระคณุของพระ

องค ์

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. 

พระเจา้ทรงเป็นจรงิและเป็นนรัินดร ์

พระนามของพระองคย์ังเป็นจรงิและภาษาคอืความรักทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุ 
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ਆਖਤਹ ਭੰਗਤਹ 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. 

การสรา้งขอความชว่ยเหลอืและพรอยา่งตอ่เนือ่งและผูใ้หท้ีย่ ิง่ใหญย่ังคงให ้
 

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. 

ส าหรับผูม้อบของขวัญสงูสดุเราจะใหอ้ะไรกลับไปไดบ้า้ง (จากของขวัญของพระองค)์ 

เพือ่ทีพ่ระองคจ์ะทรงอวยพรเราดว้ยการตรัสรูแ้ละชว่ยใหเ้ราไดเ้ห็นการแสดงตนอนัศักดิส์ทิธิข์อ

งพระองค ์
 

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? 

ค าใดทีเ่ราสามารถพดูออกมาเพือ่กระตุน้ความรักของพระองค ์
 

ਅੰਤਭਰਤ 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. 

ในชว่งเวลาทีม่คีวามสขุกบัน ้าทพิยโ์อชาของนาอาม 

(โดยทั่วไปกอ่นรุง่สางเมือ่จติใจเป็นอสิระจากเรือ่งทางโลก) อาศยัอยูใ่นพระเจา้นรัินดร ์
 

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. 

รา่งกายมนุษยไ์ดรั้บเป็นรางวัลจากการท าความดทีีท่ าในอดตีและการหลดุพน้จากวัฏจักรของก

ารเกดิและการตายนัน้ไดม้าจากพระคณุของพระองค ์
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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. 

โอนานัก ดว้ยวธินีี ้(โดยอาศยัพระองค)์ เราตระหนักถงึพระองค ์

ผูท้รงด ารงอยูแ่ละเป็นนรัินดร ์|| 4 || 
 

สแตนซา 5 

Stanza 5 

ในบทนีก้ลา่ววา่ผูท้ีร่ะลกึถงึพระเจา้ดว้ยความรักในใจบรรลสุนัตสิขุและความสขุในชวีติและไดรั้

บเกยีรตทิีแ่ทจ้รงิ 

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. 

พระเจา้ไมส่ามารถจัดตัง้หรอืสรา้งได ้
 

ਆ ਆਤ ਤਨਰੰਜਨੁ ਸਇ ॥ 

aapay aap niranjan so-ay. 

The immaculate God came into existence by Himself. 

พระเจา้ทีไ่มม่ทีีต่ไิดบ้ังเกดิขึน้ดว้ยพระองคเ์อง 
 

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. 

ผูท้ีน่ั่งสมาธบินนาอมัอยา่งมสีต ิโดยไมรู่ต้วัและตอ่เนื่องจะไดรั้บการยกระดับฝ่ายวญิญาณ 
 

ਨਾਨਕ ਗਾਵੀ ਗੁਣੀ ਤਨਧਾਨੁ ॥ 

naanak gaavee-ai gunee niDhaan. 

O‘ Nanak, let us sing His praises, He is the treasure of virtues. 

โอนานัก ใหเ้รารอ้งเพลงสรรเสรญิสมบตัแิหง่คณุธรรมนัน้โดยการน่ังสมาธบินนาอาม 
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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, 

ขอใหเ้ราทอ่งนาอมัดว้ยความทุม่เทอยา่งเต็มทีแ่ละมคีวามรักตอ่พระเจา้จากภายใน 

 

ਦੁਖੁ ਰਹਤਰ ਸੁਖੁ ਘਤਰ ਲ ਜਾਇ ॥ 

dukh parhar sukh ghar lai jaa-ay. 

and dispell our sorrow and find peace and comfort. 

การท าเชน่นัน้จะชว่ยขจัดความทกุขท์ัง้หมดและไดรั้บความสงบทางวญิญาณทีแ่ทจ้รงิ 

 

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. 

ผา่นทางครุเุราจะไดย้นิ พระวาจาของพระเจา้ เพลงนรัินดร ์

ผา่นทางครุเุราไดรั้บความรูจ้ากพระเจา้และผา่นทางครุเุราตระหนักดวีา่พระเจา้ทรงแผไ่พศาล 

 

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. 

มพีระเจา้เพยีงองคเ์ดยีว ส าหรับเราพระเจา้คอืพระศวิะ พระเจา้คอืพระวษิณุ 

และพระเจา้คอืปาราวตแีละเทพธดิาอืน่ 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. 

แมว้า่ฉันจะรูจั้กพระเจา้ 

แตฉั่นก็ไมส่ามารถบรรยายถงึพระองคไ์ดเ้พราะพระองคไ์มส่ามารถอธบิายไดด้ว้ยค าพดูใด ๆ 

 

ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ 

guraa ik dayhi bujhaa-ee. 

O‘ my Guru, please bless me with this understanding that: 
โอครุแุหง่ฉัน ขอประทานสตปัิญญาแกฉั่น 
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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. 

ทีฉั่นไมเ่คยลมืพระเจา้ผูจั้ดหาสิง่ตา่งๆ ใหก้บัทกุเสยีงแตเ่พยีงผูเ้ดยีว || 5 || 

 

สแตนซา 6 

Stanza 6 

บทนีร้ะบวุา่การแสวงบญุไปยังสถานทีศ่กัดิส์ทิธิไ์มใ่ชว่ธิทีีจ่ะท าใหพ้ระเจา้พอพระทัย 

ผูท้ีร่ะลกึถงึพระองคด์ว้ยความรักและความปรารถนาจะมคีา่ตอ่พระคณุของพระองค ์

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? 

ท าไมตอ้งอาบน ้าตามพธิกีรรมในสถานทีศ่ักดิส์ทิธิใ์นเมือ่พระองคไ์มพ่อใจ? 

 

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. 

เมือ่ฉันมองยอ้นกลับไปทีส่ ิง่สรา้งของพระองคฉั์นตระหนักวา่ไมม่สี ิง่ใดไดม้าหากปราศจากพรข

องพระองค ์

 

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. 

จติใจจะเต็มไปดว้ยความรูจ้ากพระเจา้เมือ่คนหนึง่ฟังค าสอนของครุแุมเ้พยีงครัง้เดยีวดว้ยความ

รักอยา่งสดุซึง้และความทุม่เทอยา่งเต็มที ่
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ਗੁਰਾ ਇਕ ਦਤਹ ਫੁਝਾਈ ॥ 

guraa ik dayhi bujhaa-ee. 

O‘ my Guru, please bless me with this understanding that; 

โอครุ ุของฉัน ขอประทานสตปัิญญาแกฉั่น 

 

 

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. 

ทีฉั่นไมเ่คยลมืพระเจา้ผูใ้หบ้รกิาร แตเ่พยีงผูเ้ดยีว || 6 || 

 

สแตนซา 7 

Stanza 7 

บทนีก้ลา่ววา่ชวีติทีย่นืยาวชือ่เสยีงทางโลกการยอมรับและอ านาจจะไรป้ระโยชนห์ากไมไ่ดรั้บพ

ระคณุของพระองค ์

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, 

แมว้า่คณุจะมชีวีติอยูต่ลอดสีช่ว่งวัยหรอืมากกวา่นัน้สบิเทา่ 

 

ਨਵਾ ਖੰਿਾ 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, 

และแมว้า่คณุจะเป็นทีรู่จั้กไปทั่วทัง้เกา้ทวปีและเป็นทีช่ ืน่ชมของทกุคน 
 

ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਇ ਕ ਜਸੁ ਕੀਰਤਤ ਜਤਗ ਲਇ ॥ 

changa naa-o rakhaa-ay kai jas keerat jag lay-ay. 

has a good name and reputation, with praise and fame throughout the world, 

และคณุไดรั้บชือ่เสยีงและชือ่เสยีงทีด่พีรอ้มกบัการยกยอ่งและชือ่เสยีงไปทั่วโลก 
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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. 

ถงึกระนัน้ถา้พระเจา้ไมไ่ดอ้วยพรคณุดว้ยสายตาแหง่พระคณุของพระองคค์ณุก็เหมอืนคนทีไ่มม่ี

ใครสนใจ 

 

ਕੀਟਾ ਅੰਦਤਰ 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. 

ในสายตาของพระเจา้ในทางวญิญาณคณุจะถกูมองวา่ต า่ตอ้ย (เหมอืนหนอน) 

และดถูกูการกระท าของคณุ 

 

ਨਾਨਕ ਤਨਰਗੁਤਣ ਗੁਣੁ ਕਰ ਗੁਣਵੰਤਤਆ 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 

พระเจา้อวยพรแมก้ระทั่งสิง่มชีวีติทีไ่มคู่ค่วรดว้ยคณุธรรมและมอบคณุธรรมใหก้บัผูม้คีณุธรรมมา

กขึน้ 

 

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. 

ไมม่ใีครศักดิส์ทิธิม์ากไปกวา่พระเจา้ || 7 || 

 

สแตนซา 8 

Stanza 8 

ทกุบรรทัดในบทนีเ้ริม่ตน้ดว้ยค าวา่ "ซนูเิอ Suniae" ค าวา่ "ซนูเิอ Suniae" 

นีห้มายถงึการฟังอยา่งมสีมาธทิุม่เทอยา่งเต็มทีแ่ละไมม่คีวามวติกกงัวลหรอืลังเลทีจ่ะยอมรับสิ่

งทีค่ณุก าลังฟัง 

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. 



17 
 

 

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. 

ดว้ยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เท 

ผูห้นึง่จะไดรั้บการยกระดบัทางวญิญาณ เชน่ นักบญุ ผูน้ าทางศาสนาหรอืโยคผีูย้ ิง่ใหญ ่

 

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 

โดยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทเราจะไดรั้บรูว้า่พระองคค์อืผูค้ ้าจนุ

โลก (ไมใ่ชวั่วตามพระคมัภรีข์องศาสนาฮนิด)ู 

 

ਸੁਤਣ ਦੀ ਲਅ ਾ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. 

โดยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทเราจะไดรู้ว้า่พระเจา้องคเ์ดยีวคอืก

ารสนับสนุนของทกุทวปีและภมูภิาคดา้นลา่ง 

 

ਸੁਤਣ ਤਹ ਨ ਸਕ ਕਾਲੁ ॥ 

suni-ai pohi na sakai kaal. 

By listening to the word of God, one is not afraid of death. 

ดว้ยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทผูห้นึง่จะหลกีหนจีากผลของเวลา

และไมเ่ขา้สูว่งจรของการเกดิและการตาย 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. 

O‘ Nanak, His devotees are forever in joy and bliss. 

โอนานัก สาวกของพระเจา้อยูใ่นสภาพแหง่ความสขุและความสขุตลอดไป 
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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|| 

ดว้ยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทความเจ็บปวดความโศกเศรา้และ

บาปทัง้หมดจะถกูลบออกไป || 8 || 

 

สแตนซา 9 

Stanza 9 

ทกุบรรทัดในบทนีเ้ริม่ตน้ดว้ยค าวา่ "ซนูเิอSuniae" ค าวา่ "ซนูเิอ Suniae" 

นีห้มายถงึการฟังอยา่งมสีมาธทิุม่เทอยา่งเต็มทีแ่ละไมม่คีวามวติกกงัวลหรอืลังเลทีจ่ะยอมรับสิ่

งทีค่ณุก าลังฟัง 

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 ਇੰਦੁ ॥ 

suni-ai eesar barmaa ind. 

Listening to the word of God, one obtains the godly qualities 

like that of Shiva, Brahma and Indra. 

ดว้ยการตัง้ใจฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทผูห้นึง่จะไดรั้บคณุสมบตัขิอง

พระเจา้ (การอา้งองิถงึพระศวิะ พระพรหมและพระอนิทร ์แสดงถงึคณุสมบัตขิองพระเจา้) 

ਸੁਤਣ ਭੁਤਖ ਸਾਲਾਹਣ ਭੰਦੁ ॥ 

suni-ai mukh saalaahan mand. 

By listening to the word of God, even the sinners get 

enlightened and start singing the praises of God. 

ดว้ยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทพลังดา้นลบจะหายไปและคน ๆ 

หนึง่เริม่รอ้งเพลงสรรเสรญิพระเจา้ 

 

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. 

ดว้ยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทเราจะสามารถรูไ้ดว้า่ประสาทสมัผั

สของรา่งกายมนุษย ์(ตาหกูารพดู ฯลฯ ) 

ท างานอยา่งไรและเรยีนรูศ้ลิปะแหง่การรวมเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้โดยใชว้ธิทีีถ่กูตอ้ง 
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ਸੁਤਣ ਸਾਸਤ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਦ ॥ 

suni-ai saasat simrit vayd. 

By listening to the God‘s Name, one attains spiritual 

knowledge (knowledge of holy scriptures). 

โดยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทผูห้นึง่จะไดรั้บความรูท้างวญิญาณ 

(อา้งองิถงึพระคมัภรีฮ์นิด ู– ชาสทราส, ซมิรติเิอส, และเวดสั แสดงถงึความรูท้างวญิญาณ) 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. 

O‘ Nanak, the devotees are forever in bliss. 

โอนานัก สาวกของพระเจา้อยูใ่นสภาพแหง่ความสขุและความสขุตลอดไป 

 

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. 

ดว้ยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทความเจ็บปวดความเศรา้โศกและ

บาปทัง้หมดจะถกูลบออกไป || 9 || 
 

สแตนซา 10 
Stanza 10 

เชน่เดยีวกบัในสองบทกอ่นหนา้ทกุบรรทัดในบทนีเ้ร ิม่ตน้ดว้ยค าวา่ "ซนูเจ Sunjae" ค าวา่ 

"ซนุเจ Sunjae" 

นีห้มายถงึการฟังอยา่งมสีมาธทิุม่เทอยา่งเต็มทีแ่ละไมม่คีวามวติกกงัวลเกีย่วกบัการยอมรับสิง่

ทีค่ณุก าลังฟัง 

 

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 ਸੰਤਖੁ ਤਗਆਨੁ ॥ 

suni-ai sat santokh gi-aan. 

By listening attentively to God‘s Name, one acquires truthfulness, 

contentment and spiritual knowledge. 

โดยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทเราจะไดรั้บความจรงิความพงึพอใ

จและความรูท้างวญิญาณ 
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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. 

ดว้ยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทคน ๆ หนึง่จะมคีวามเครง่ศาสนา 

 

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. 

โดยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทเราจะไดรั้บความรูจ้ากพระเจา้และ

เกยีรตยิศทีแ่ทจ้รงิ 

 

ਸੁਤਣ ਲਾਗ ਸਹਤਜ ਤਧਆਨੁ ॥ 

suni-ai laagai sahj Dhi-aan. 

By listening to His praises, one‘s mind is effortlessly attuned to meditation 

ดว้ยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทจติใจของคน ๆ 

หนึง่จะปรับตวัเขา้กบัสมาธโิดยสญัชาตญาณไดอ้ยา่งงา่ยดาย 

 

ਨਾਨਕ ਬਗਤਾ ਸਦਾ ਤਵਗਾਸੁ ॥ 

naanak bhagtaa sadaa vigaas. 

O‘ Nanak, the devotees of God are forever in the state of joy and bliss. 

โอนานัก สาวกของพระเจา้อยูใ่นสภาพแหง่ความสขุและความสขุตลอดไป 
 

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. 

ดว้ยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทความเจ็บปวดความเศรา้โศกและ

บาปทัง้หมดจะถกูลบออกไป || 10 || 
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สแตนซา 11 
Stanza 11 

บทนีย้ังเนน้ย ้าถงึความส าคญัของการฟังอยา่งมสีมาธแิละยอมรับค าพดูของครุอุยา่งสมบรูณ์โด

ยไมล่ังเล 

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. 

โดยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทผูห้นึง่จะมคีณุธรรมอยา่งมาก 

 

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. 

โดยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทผูห้นึง่จะไดรั้บความสขุทางวญิญา

ณ 

 

ਸੁਤਣ ਅੰਧ ਾਵਤਹ ਰਾਹੁ ॥ 

suni-ai anDhay paavahi raahu. 

By listening to His praises, even a spiritually ignorant finds his way to salvation. 

ดว้ยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทแมแ้ตค่นทีง่มงายทางวญิญาณก็จ

ะรูแ้จง้และคน้พบเสน้ทางทีถ่กูตอ้ง 

 

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. 

การฟังในสิง่ทีใ่นความเขา้ใจของคณุไมเ่ขา้ถงึได ้

 

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 สาวกของพระเจา้อยูใ่นสภาพแหง่ความสขุและความสขุตลอดไป 
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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. 

ดว้ยการฟังพระวจนะของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทความเจ็บปวดความเศรา้โศกและ

บาปทัง้หมดจะถกูลบออกไป || 11 || 
 

สแตนซา 12 
Stanza 12 

●บทนีแ้ละบทสามบททีต่ามมาเกีย่วกบัการมศีรัทธาในพระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพสงูสดุ 

●ค าวา่ "แมนเน Mannay" 

หมายถงึการยอมรับพระประสงคข์องพระเจา้อยา่งสมบรูณ์โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ 

ระดับจติวญิญาณของบคุคลในสถานะ ‗แมนเน Mannay‘ 

นัน้สงูมากจนไมม่คี าใดสามารถอธบิายได ้

หมายถงึคนทีม่คีวามไวว้างใจอยา่งสมบรูณ์ในสิง่ทีพ่ระเจา้ผูท้รงฤทธานุภาพท า 

●นอกจากนีย้ังหมายถงึการด าเนนิชวีติตามความเชือ่ไมใ่ชแ่คก่ารตระหนักรู ้

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. 
 

ਭੰਨੇ 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. 

สภาวะทางจติวญิญาณของจติใจทีม่ศีรัทธาอยา่งสมบรูณ์ในพระนามของพระเจา้นัน้สงูมากจนไ

มม่คี าใดสามารถอธบิายได ้

 

ਜ ਕ ਕਹ ਤਛ ਛੁਤਾਇ ॥ 

jay ko kahai pichhai pachhutaa-ay. 

One who tries to describe this shall regret the attempt. 

ผูท้ีพ่ยายามอธบิายมันจะตอ้งเสยีใจกบัความพยายาม 
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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, 

วญิญาณทีส่งูสง่เชน่นี ้แตไ่มม่ใีครสามารถจับมันและจดบนัทกึไวไ้ด ้

 

ਭੰਨੇ ਕਾ ਫਤਹ ਕਰਤਨ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

mannay kaa bahi karan veechaar. 

even though some people do reflect over it anyway. 

ผูค้นมักจะใหค้วามส าคญักบัสถานะทางจติวญิญาณของจติ 

 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ 

aisaa naam niranjan ho-ay. 

Yes, such are the virtues of the immaculate Naam, 

ตามค าแนะน าของครุเุทา่นัน้ทีจ่ะไดส้มัผัสกบัรสชาตแิหง่ความบรสิทุธิอ์นัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์

 

ਜ ਕ ਭੰਤਨ 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. 

นาอามของพระเจา้นัน้บรสิทุธิอ์ยา่งสมบรูณ์ 

แตม่เีพยีงผูท้ีศ่รัทธาเต็มเป่ียมในนัน้และผูท้ีด่ าเนนิชวีติ|| 12 || 

 

สแตนซา 13 
Stanza 13 

ในบทกอ่นหนา้มกีารใชค้ าวา่ 'แมนเน Mannay' 

ซึง่หมายถงึผูท้ีรั่กพระเจา้อยา่งสดุซึง้และมศีรัทธาเต็มเป่ียมในพระองคใ์นบทนีแ้ละในสองบทที่

ตามมาทกุบรรทัดเริม่ตน้ดว้ยค าวา่ 'มานไน' ซึง่ยอ่มาจาก 

'โดยการมศีรัทธาอยา่งสมบรูณ์ในพระเจา้และด าเนนิชวีติตามความเชือ่นัน้อยา่งจรงิจัง' 

บทนีย้ังใหป้ระโยชนแ์กเ่ราในการด าเนนิชวีติตามความเชือ่นัน้ 
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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ਭੰਨੈ ਸੁਰਤਤ ਹਵ ਭਤਨ ਫੁਤਧ ॥ 

mannai surat hovai man buDh. 

The mind and intellect of a true believer in God becomes spiritually enlightened. 

โดยการมศีรัทธาทีส่มบรูณ์ในพระเจา้ผูห้นึง่จะไดรั้บความตระหนักรูโ้ดยสญัชาตญาณและกลาย

เป็นผูรู้แ้จง้ทางวญิญาณ 

 

ਭੰਨੈ 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. 

โดยการมศีรัทธาทีส่มบรูณ์ในพระเจา้ผูห้นึง่จะมคีวามเขา้ใจทางวญิญาณวา่พระเจา้ทรงแผไ่พศ

าล 

 

ਭੰਨੈ 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. 

โดยการมศีรัทธาทีส่มบรูณ์ในพระเจา้เราจะไมต่อ้งทนทกุขก์บัความเจ็บปวดจากความชัว่รา้ยทา

งโลก 

 

ਭੰਨੈ 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. 

โดยการมศีรัทธาทีส่มบรูณ์ในพระเจา้วัฏจักรของการเกดิและการตายจะสิน้สดุลง 

 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ 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. 

นาอามแหพ่ระเจา้ นัน้บรสิทุธิอ์ยา่งสมบรูณ์ 

แตม่เีพยีงผูท้ีศ่รัทธาเต็มเป่ียมในนัน้และผูท้ีด่ าเนนิชวีติตามค าแนะน าของครุเุทา่นัน้ทีจ่ะไดส้มัผั

สกบัรสชาตแิหง่ความบรสิทุธิอ์นัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค|์|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. 

 

 

 

ਭੰਨੈ ਭਾਰਤਗ ਿਾਕ ਨ ਾਇ ॥ 

mannai maarag thaak na paa-ay. 

The spiritual path of the faithful shall never be blocked. 

โดยการมศีรัทธาทีส่มบรูณ์ในพระเจา้เสน้ทางจติวญิญาณของผูซ้ือ่สตัยจ์ะไมถ่กูขัดขวาง 

(โดยความชัว่รา้ยใด ๆ ฯลฯ ) 

 

ਭੰਨੈ ਤਤ ਤਸਉ ਰਗਟੁ ਜਾਇ ॥ 

mannai pat si-o pargat jaa-ay. 

The faithful shall depart with honor and fame. 

โดยการมศีรัทธาทีส่มบรูณ์ในพระเจา้ผูซ้ ือ่สตัยจ์ะจากไป (จากโลก) ในสภาพวญิญาณทีส่งูสง่ 

 

ਭੰਨੈ ਭਗੁ ਨ ਚਲ ੰਥੁ ॥ 

mannai mag na chalai panth. 

The faithful do not follow empty religious rituals. 

โดยการมศีรัทธาในพระเจา้เราจะไมป่ฏบิตัติามแนวทางของนกิายทางศาสนาทีเ่ป็นพธิกีรรม 

 

ਭੰਨੈ ਧਰਭ ਸਤੀ ਸਨਫੰਧੁ ॥ 

mannai Dharam saytee san-banDh. 

The faithful are firmly bound to the truth and righteousness ( Dharma). 

โดยการมศีรัทธาในพระเจา้ผูซ้ ือ่สตัยจ์ะผกูพันกบัเสน้ทางแหง่ความจรงิและความชอบธรรมอยา่

งมั่นคง 

 

ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ 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. 
นาอามแหง่พระเจา้นัน้บรสิทุธิอ์ยา่งสมบรูณ์ 

แตม่เีพยีงผูท้ีศ่รัทธาเต็มเป่ียมในนัน้และผูท้ีด่ าเนนิชวีติตามค าแนะน าของครุเุทา่นัน้ทีจ่ะไดส้มัผั

สกบัรสชาตแิหง่ความบรสิทุธิอ์นัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์|| 14 || 
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สแตนซา 15 
Stanza 15 

นีเ่ป็นบทสดุทา้ยในสามบททีท่กุบรรทัดเริม่ตน้ดว้ยค าวา่ ‗แมนไน Mannai‘ ซึง่ยอ่มาจาก 

‗โดยการมศีรัทธาทีส่มบรูณ์ในพระเจา้และด าเนนิชวีติตามศรัทธานัน้อยา่งจรงิจัง‘ 

บทนีย้ังแสดงใหเ้ราเห็นถงึประโยชนข์องการด าเนนิชวีติตามความเชือ่นัน้ 
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. 

 

ਭੰਨੈ ਾਵਤਹ ਭਖੁ ਦੁਆਰੁ ॥ 

mannai paavahi mokh du-aar. 

A true believer in God, attains freedom from worldly attachments (falsehood). 

โดยการมศีรัทธาเต็มเป่ียมในพระเจา้ผูห้นึง่จะไดรั้บการปลดปลอ่ยโดยการเป็นอสิระจากวงจรแ

หง่การเกดิและการตาย 

 

ਭੰਨੈ ਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰੁ ॥ 

mannai parvaarai saaDhaar. 

A true believer in God,paves the way to connect entire family with God. 

โดยการมศีรัทธาเต็มเป่ียมในพระเจา้ผูห้นึง่จะประกอบอวัยวะรับสมัผัสทัง้หมดของตนในการท า

สมาธบินนาอมั 

 

ਭੰਨੈ ਤਰ ਤਾਰ ਗੁਰੁ ਤਸਖ ॥ 

mannai tarai taaray gur sikh. 

Such a believer not only saves himself but also saves other Guru‘s disciples. 

โดยการมศีรัทธาในพระเจา้ผูห้นึง่จะขา้มมหาสมทุรแหง่ความชัว่รา้ยของโลกและยังชว่ยสานุศษิ

ยข์องครุคุนอืน่ ๆ ใหห้ลดุพน้จากวัฏจักรของการเกดิและการตาย 

 

ਭੰਨੈ ਨਾਨਕ ਬਵਤਹ ਨ ਤਬਖ ॥ 

mannai naanak bhavahi na bhikh. 

O‘ Nanak, such a believer in Naam does not beg for favors from anyone. 

โดยการมศีรัทธาในพระเจา้ โอนานัก จงึไมเ่ดนิไปรอบ ๆ 

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของเขาจากใครอืน่ 
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ਸਾ ਨਾਭੁ ਤਨਰੰਜਨੁ ਹਇ ॥ ਜ ਕ ਭੰਤਨ 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. 

ชือ่ของพระเจา้นัน้บรสิทุธิอ์ยา่งสมบรูณ์ 

แตม่เีพยีงผูท้ีม่ศีรัทธาเต็มเป่ียมและผูท้ีด่ าเนนิชวีติตามค าแนะน าของครุเุทา่นัน้ทีส่ามารถลิม้รส

ความบรสิทุธิอ์นัศกัดิส์ทิธิข์องพระองคไ์ด ้|| 15 || 

 

 

สแตนซา 16 
Stanza 16 

ในบทนีม้กีารใชค้ าวา่ "ปานช ์Panch" หลายครัง้ ปานช ์Panch หมายถงึ "ผูท้ีเ่ลอืก" 

ในสมัยกอ่นในอนิเดยีผูค้นทีม่เีกยีรตแิละมคีวามรับผดิชอบหา้คนในหมูบ่า้นไดรั้บเลอืกใหแ้กไ้ข

ขอ้พพิาทระหวา่งผูค้นและตดัสนิใจอยา่งเหมาะสม พวกเขาถกูเรยีกวา่ "ปานช ์Panch" - 

คนทีถ่กูเลอืก ในทีน่ี ้ครุนุานัก หมายถงึ ปานช ์Panch ในฐานะผูท้ีไ่ดรั้บการคดัเลอืกซึง่ฝึกฝน 

‗ซนูไิอ Suni-ai‘ (การฟัง พระนามของพระเจา้ ดว้ยความรักและความทุม่เท) และ ‗แมนไน 

Mannai‘ (มศีรัทธาสมบรูณ์ในพระเจา้) "ซนูไีอ Suni-ai" และ "แมนไน Mannai" 

"ไดรั้บการอธบิายในบทสดุทา้ย 

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 ‘Suni-

ai’ (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. 
ผูท้ีไ่ดรั้บการยกยอ่งในพระนามของพระเจา้จะไดรั้บพรทีจ่ะเพิม่พนูและไดรั้บเกยีรตทิางวญิญา

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. 

จติวญิญาณเหลา่นัน้ทีป่ระทับในพระนามของพระเจา้เป็นบคุคลทีโ่ดดเดน่และพวกเขามุง่เนน้ไ

ปทีพ่ระวจนะอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระเจา้เสมอ 

 

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 
หากมใีครพยายามจะพรรณนาถงึพระองคจ์ะเห็นไดช้ดัวา่เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะบรรยายถงึพระองคเ์

พราะการสรา้งของพระองคไ์มม่ทีีส่ ิน้สดุ 

 

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 (หรอืศาสนา) เป็นลกูของความเมตตา 

พลังแหง่ความชอบธรรมนีค้อืวัวในต านานทีค่ ้าจนุโลก 

 

ਸੰਤਖੁ ਥਾਤ ਰਤਖਆ ਤਜਤਨ ਸੂਤਤ ॥ 

santokh thaap rakhi-aa jin soot. 

Dharma (God‘s Law) based on compassion, righteousness and patience, supports this 

earth. 

ความสมดลุในธรรมชาตไิดรั้บการดแูลโดยความชอบธรรมความเมตตาและความพงึพอใจ 

คณุงามความดทีัง้สามนีท้ าใหโ้ลกมรีะเบยีบสมบรูณ์เหมอืนลกูปัดในดา้ย 

 

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. 

คนทีเ่ขา้ใจความสมดลุของคณุธรรมจะกลายเป็นคนทีแ่ทจ้รงิ 

เป็นกฎของพระเจา้ทีท่ าใหจั้กรวาลมคีวามสมดลุ (ไมใ่ชวั่วตามความเชือ่เกา่แกข่องชาวฮนิด)ู 
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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? 

มโีลกมากมายทีอ่ยูน่อกเหนอืจากโลกนีม้ากมาย! และนอกเหนอืจากนัน้มากขึน้เรือ่ย ๆ ! 

อ านาจใดทีก่กัขงัพวกเขาและรองรับน ้าหนักของพวกเขา? 

 

ਜੀਅ ਜਾਤਤ ਰੰਗਾ 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. 

ชือ่และสขีองสายพันธุท์ั่วไปหลายชนดิลว้นถกูจารกึไวโ้ดย 

ปากกาของพระเจา้ทีห่ลั่งไหลมาตลอดเวลา 

 

ਹੁ ਲਖਾ ਤਲਤਖ ਜਾਣ ਕਇ ॥ ਲਖਾ 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! 

ทกุคนสามารถเขยีนบัญชนีีไ้ดอ้ยา่งไร? มันจะเป็นบญัชทีีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุ! 
 

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? 

พลังของพระองคย์ิง่ใหญเ่พยีงใด! ความงดงามของพระองคช์า่งน่าหลงใหลเพยีงใด! 

และของขวัญจะดแีคไ่หน! (คา่หวัของธรรมชาต)ิ; ใครสามารถรูข้อบเขตของพวกเขา? 

 

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. 

คณุสรา้งจักรวาลอนักวา้งใหญด่ว้ย ค าเดยีว! และมหีลายแสนชวีติโผลอ่อกมา 
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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. 

ฉันไมม่อี านาจแมแ้ตจ่ะอธบิายการสรา้งของคณุ 

ฉันไมม่อีะไรจะเสนอทีเ่หมาะกบัความยิง่ใหญข่องคณุไมใ่ชแ่มแ้ตช่วีติของฉัน 

 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥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. 

โอพระเจา้ ไมว่า่พระองคจ์ะพอใจอะไรก็เป็นผลดกีบัเรา พระองคค์อืนรัินดรแ์ละไรร้ปูแบบ || 16 

|| 
 

สแตนซา 17 

Stanza 17 

ทกุบรรทัดในสามบทถัดไปเริม่ตน้ดว้ยค าวา่ "อาซานค ์Asankh" 

ซึง่หมายถงึนับไมถ่ว้นหรอืไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

ครุนุานักแสดงความประหลาดใจและชืน่ชมในความกวา้งใหญข่องการสรา้งของพระเจา้ในบทเ

หลา่นี ้

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. 

 

ਅਸੰਖ ਜ ਅਸੰਖ ਬਾਉ ॥ ਅਸੰਖ ੂਜਾ ਅਸੰਖ 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. 

ร าพงึพระนามของพระองค ์ดว้ยความรักนับไมถ่ว้น 

ผูท้ีน่มัสการพระองคนั์บไมถ่ว้นและปฏบิตัติามระเบยีบวนัิยทีเ่ครง่ครัดนับไมถ่ว้น 
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ਅਸੰਖ ਗਰੰਥ ਭੁਤਖ ਵਦ ਾਿ ॥ ਅਸੰਖ 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. 

มคีมัภรีแ์ละพธิกีรรมของพระเวทนับไมถ่ว้น 

มโียคอีกีนับไมถ่ว้นทีจ่ติใจยังคงแยกตวัออกจากโลก 
 

ਅਸੰਖ ਬਗਤ ਗੁਣ ਤਗਆਨ ਵੀਚਾਰ ॥ 

asaNkh bhagat gun gi-aan veechaar. 

Countless devotees contemplate the virtues and wisdom of the Almighty. 

ผูท้ีช่ ืน่ชอบนับไมถ่ว้น พจิารณาถงึคณุธรรมและสตปัิญญาของผูท้รงอ านาจนี ้

 

ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ॥ 

asaNkh satee asaNkh daataar. 

There are countless holy persons and countless philanthropists. 

มอีงคศ์กัดิส์ทิธิแ์ละผูใ้จบญุมากมายนับไมถ่ว้น 

 

ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਭੁਹ ਬਖ ਸਾਰ ॥ 

asaNkh soor muh bhakh saar. 

There are countless heroic warriors who face the brunt of attack in battle. 

มนัีกรบผูก้ลา้ทางจติวญิญาณจ านวนนับไมถ่ว้นทีแ่บกรับการโจมตอียา่งหนักหน่วงในสนามรบแ

หง่ชวีติ 

 

ਅਸੰਖ ਭਤਨ ਤਲਵ ਲਾਇ ਤਾਰ ॥ 

asaNkh mon liv laa-ay taar. 

Countless are silent devotees who are attuned to God, in single-minded devotion. 

มสีาวกเงยีบนับไมถ่ว้นทีป่รับตวัเขา้หาองคผ์ูท้รงมหทิธฤิทธิใ์นการอทุศิตนดว้ยใจเดยีว 

 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kudrat kavan kahaa veechaar. 

As powerless as I am, how can I describe Your immense creation. 

ฉันจะอธบิายการสรา้งอนัยิง่ใหญข่องคณุไดอ้ยา่งไร 
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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. 

ฉันไมม่อีะไรจะเสนอทีเ่หมาะกบัความยิง่ใหญข่องคณุ แมช้วีติของฉันจะไมพ่อเพยีง 

 

ਜ ਤੁਧੁ ਬਾਵ ਸਾਈ ਬਲੀ ਕਾਰ ॥ 

jo tuDh bhaavai saa-ee bhalee kaar. 

O‘ God, whatever pleases You, is best for all. 

ไมว่า่คณุจะพอใจอะไร น่ันเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุส าหรับทกุคน 

 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੭॥ 

too sadaa salaamat nirankaar. ||17|| 

You alone, are the Formless and the eternal one. 

คณุคนเดยีวคอืนรัินดรแ์ละผูไ้รร้ปูแบบ || 17 || 

 

สแตนซา 18 

Stanza 18 

เชน่เดยีวกบัในบทกอ่นหนา้ทกุบรรทัดในบทนีจ้ะขึน้ตน้ดว้ยค าวา่ "อสนัคห์ Asankh" 

ซึง่หมายถงึนับไมถ่ว้นหรอืไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

ครุนุานักแสดงความประหลาดใจกบัความชัว่รา้ยในรปูแบบตา่งๆทีแ่พรห่ลายในโลก 

ในทา้ยทีส่ดุเขากลา่ววา่พระเจา้องคเ์ดยีวเป็นสิง่ทีน่รัินดรแ์ละไมม่รีปูแบบและสิง่ใดทีพ่ระองคท์

รงพอพระทัยดทีีส่ดุส าหรับทกุคน 

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. 

 

ਅਸੰਖ ਭੂਰਖ ਅੰਧ ਘਰ ॥ 

asaNkh moorakh anDh ghor. 

Countless are fools, blinded by ignorance. 

มคีนนับไมถ่ว้นเป็นคนโง ่ตาบอดเพราะความไมรู่ ้
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ਅਸੰਖ ਚਰ ਹਰਾਭਖਰ ॥ 

asaNkh chor haraamkhor. 

Countless are thieves and embezzlers. 

ขโมยและคนโกงกนินับไมถ่ว้น 

 

ਅਸੰਖ ਅਭਰ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ਜਰ ॥ 

asaNkh amar kar jaahi jor. 

Countless impose their will on others by force. 

จ านวนนับไมถ่ว้นก าหนดเจตจ านงของพวกเขาโดยการบงัคบั 

 

ਅਸੰਖ ਗਲਵਢ ਹਤਤਆ ਕਭਾਤਹ ॥ 

asaNkh galvadh hati-aa kamaahi. 

Countless are cut-throats and ruthless killers. 

นับไมถ่ว้นเป็นนักฆา่ทีโ่หดเหีย้มและไรค้วามปรานี 

 

ਅਸੰਖ ਾੀ ਾੁ ਕਤਰ ਜਾਤਹ ॥ 

asaNkh paapee paap kar jaahi. 

Countless are sinners who keep on sinning. 

คนบาปนับไมถ่ว้นทีท่ าบาป 

 

ਅਸੰਖ ਕੂਤੜਆਰ ਕੂੜ ਤਪਰਾਤਹ ॥ 

asaNkh koorhi-aar koorhay firaahi. 

Countless are liars, wandering lost in their lies. 

คนโกหกนับไมถ่ว้นหลงอยูก่บัค าโกหก 

 

 

ਅਸੰਖ ਭਲਛ ਭਲੁ ਬਤਖ ਖਾਤਹ ॥ 

asaNkh malaychh mal bhakh khaahi. 

Countless are wicked who thrive on immoral behavior. 

คนชัว่นับไมถ่ว้นทีป่ระสบความประพฤตผิดิศลีธรรม 
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ਅਸੰਖ ਤਨੰਦਕ ਤਸਤਰ ਕਰਤਹ ਬਾਰੁ ॥ 

asaNkh nindak sir karahi bhaar. 

Countless are slanderers who continue committing sins by speaking ill of others 

ผูใ้สร่า้ยนับไมถ่ว้นทีย่ังคงท าบาปตอ่ไปโดยพดูไมด่ตีอ่ผูอ้ืน่ 

 

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ ਕਹ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

naanak neech kahai veechaar. 

Lowly Nanak, only expresses this thought, who am I to assess Your creation? 

นานัก อธบิายถงึสถานะของผูต้ า่ตอ้ย (ในบทกอ่นหนา้นี้) 

 

ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 

I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life. 
ฉันไมม่อีะไรจะเสนอทีเ่หมาะกบัความยิง่ใหญข่องคณุไมใ่ชแ่มแ้ตช่วีติของฉัน 

 

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. 

ไมว่า่คณุจะพอใจอะไรก็ตามก็ดสี าหรับทกุคน 

 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੮॥ 

too sadaa salaamat nirankaar. ||18|| 

You alone, are the Formless and eternal 

คณุคนเดยีวคอืนรัินดรแ์ละไรร้ปูแบบ || 18 || 

 

สแตนซา 19 

Stanza 19 

 

เชน่เดยีวกบัใน บท กอ่นหนา้นีแ้ตล่ะบรรทัดจะเริม่ตน้ดว้ยค าวา่ "อสนัคห์" 

ซึง่หมายถงึนับไมถ่ว้นหรอืไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

ในบทนีค้รุนุานักกลา่วดว้ยความประหลาดใจวา่การสรา้งของพระเจา้นัน้กวา้งใหญม่ากจนไมม่ี

ค าใดสามารถบรรยายถงึความยิง่ใหญข่องมันได ้
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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. 

 

ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ॥ 

asaNkh naav asaNkh thaav. 

Countless are the names of Your creations and countless their places. 

ชือ่การสรา้งสรรคข์องพระองค ์นัน้นับไมถ่ว้นและสถานทีข่องพวกเขานับไมถ่ว้น 

 

ਅਗੰਭ ਅਗੰਭ ਅਸੰਖ ਲਅ ॥ 

agamm agamm asaNkh lo-a. 

There are countless worlds that are inaccessible and beyond imagination. 

มโีลกมากมายนับไมถ่ว้นทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึไดแ้ละไมส่ามารถเขา้ถงึได ้

 

ਅਸੰਖ ਕਹਤਹ ਤਸਤਰ ਬਾਰੁ ਹਇ ॥ 

asaNkh kehahi sir bhaar ho-ay. 

Even to say it just countless will be a blunder, and worthy of blame. 

แมแ้ตค่ าวา่นับไมถ่ว้นก็ไมส่ามารถแสดงถงึลักษณะทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุของการสรา้งของพระองค ์

 

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 าทีพ่ระนามของพระองคส์ามารถทอ่งได ้

มันคอืการใชถ้อ้ยค าทีส่ามารถรอ้งสรรเสรญิพระองค ์

 

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. 

เป็นสือ่กลางของค าทีส่ามารถไดม้าซึง่ความรูอ้นัศกัดิส์ทิธิก์ารสรรเสรญิของพระองคท์ีข่บัขานแ

ละคณุธรรมทีเ่ป็นทีรู่จั้ก 
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ਅਖਰੀ ਤਲਖਣੁ ਫਲਣੁ ਫਾਤਣ ॥ 

akhree likhan bolan baan. 

The written and spoken language can only be expressed using words. 

ภาษาเขยีนและภาษาพดูสามารถแสดงออกไดโ้ดยใชค้ าพดูเทา่นัน้ 

 

ਅਖਰਾ ਤਸਤਰ ਸੰਜਗੁ ਵਖਾਤਣ ॥ 

akhraa sir sanjog vakhaan. 

Only through words one‘s destiny can be explained. 

สามารถอธบิายชะตากรรมของคน ๆ เดยีวไดด้ว้ยค าพดู 

 

ਤਜਤਨ ਤਹ ਤਲਖ ਤਤਸੁ ਤਸਤਰ ਨਾਤਹ ॥ 

jin ayhi likhay tis sir naahi. 

He, who has written everybody‘s destiny, is beyond destiny. 

เขาผูซ้ ึง่เขยีนชะตาชวีติของทกุคนอยูเ่หนือโชคชะตาส าหรับตัวเอง 

 

ਤਜਵ ਪੁਰਭਾ ਤਤਵ ਤਤਵ ਾਤਹ ॥ 

jiv furmaa-ay tiv tiv paahi. 

As He ordains, so do we receive. 

เมือ่พระองคท์รงก าหนดเราก็จะไดรั้บเชน่กนั 

 

ਜਤਾ ਕੀਤਾ ਤਤਾ ਨਾਉ ॥ 

jaytaa keetaa taytaa naa-o. 

The created universe is the manifestation of Your Name. 

จักรวาลคอืการส าแดงนามของพระองค ์

 

ਤਵਣੁ ਨਾਵ ਨਾਹੀ ਕ ਥਾਉ ॥ 

vin naavai naahee ko thaa-o. 

Without Your Name, there is no place at all. 

ไมม่ทีีใ่ดทีพ่ระองคไ์มอ่ยู ่

 

ਕੁਦਰਤਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kudrat kavan kahaa veechaar. 

How can I comprehend and describe Your creation? I am so powerless to do so. 

ฉันจะอธบิายพลังสรา้งสรรคข์องคณุไดอ้ยา่งไร 
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ਵਾਤਰਆ ਨ ਜਾਵਾ ਕ ਵਾਰ ॥ 

vaari-aa na jaavaa ayk vaar. 

I have nothing to offer that befits Your Greatness, not even my life. 

ฉันไมส่ามารถเสยีสละใหค้ณุไดแ้มแ้ตค่รัง้เดยีว 

 

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. 

สิง่ทีค่ณุพอใจคอืสิง่ทีด่อียา่งแทจ้รงิ 

 

ਤੂ ਸਦਾ ਸਲਾਭਤਤ ਤਨਰੰਕਾਰ ॥੧੯॥ 

too sadaa salaamat nirankaar. ||19|| 

You alone, are the Formless and eternal. 

คณุคอืผูท้ีเ่ป็นนรัินดรแ์ละไรร้ปูแบบ || 19 || 

 

สแตนซา 20 

Stanza 20 

 

ในบทนีค้รุนุานักเนน้ความส าคัญของการ "ช าระลา้ง" ทางจติวญิญาณ 

ความคดิชัว่รา้ยและการกระท าทีไ่มด่เีป็นอันตรายตอ่จติใจของเรา 

มลพษินีส้ามารถขจัดออกไปจากจติใจไดโ้ดยการใครค่รวญถงึพระเจา้ดว้ยความจงรักภักด ี

ในเพลงสวดนีค้รุนุานักกลา่ววา่บคุคลจะกลายเป็นคนบรสิทุธิไ์มใ่ชโ่ดยกระบวนการทางพธิกีรรม 

แตเ่ป็นการจมอยูใ่นพระนามของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เท 

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, 

เมือ่มอืเทา้และรา่งกายสกปรก 
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ਾਣੀ ਧਤ ਉਤਰਸੁ ਖਹ ॥ 

paanee Dhotai utras khayh. 

water can wash away the dirt. 

น ้าสามารถชะลา้งสิง่สกปรกนีไ้ด ้

 

ਭੂਤ ਲੀਤੀ ਕੜੁ ਹਇ ॥ 

moot paleetee kaparh ho-ay. 

When the clothes are soiled and stained by urine, 

เมือ่เสือ้ผา้เป้ือน และเป็นรอยจากปัสสาวะเป็นตน้ 

 

ਦ ਸਾਫੂਣੁ ਲਈ ਹੁ ਧਇ ॥ 

day saaboon la-ee-ai oh Dho-ay. 

soap can wash them clean. 

สบูส่ามารถลา้งท าความสะอาดได ้

 

ਬਰੀ ਭਤਤ ਾਾ ਕ ਸੰਤਗ ॥ 

bharee-ai mat paapaa kai sang. 

But when the intellect is stained and polluted by sin, 

แตเ่มือ่จติใจถกูปนเป้ือนไปดว้ยความคดิชัว่รา้ยและบาป 

 

ਹੁ ਧ ਨਾਵ ਕ ਰੰਤਗ ॥ 

oh Dhopai naavai kai rang. 

it can only be cleansed by meditating on God‘s Name with loving devotion. 

สามารถช าระลา้งไดโ้ดยการอา่นและความรักของนาอมั 

 

ੁੰ ਨੀ ਾੀ ਆਖਣੁ ਨਾਤਹ ॥ 

punnee paapee aakhan naahi. 

Virtuous and sinner are not just names or words for saying, 
‗คนด‘ี หรอื ‗คนบาป‘ ไมใ่ชแ่คช่ือ่เทา่นัน้ 
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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. 

เรากลายเป็นคนดหีรอืคนบาปโดยการกระท าทีเ่รากระท าและเราด าเนนิการเหลา่นัน้ไปยังชวีติห

นา้ 

 

ਆ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਹੁ ॥ 

aapay beej aapay hee khaahu. 

You shall harvest what you plant (rewards and 

punishments are accordinging to our deeds) 

คณุจะเก็บเกีย่วสิง่ทีค่ณุปลกู 

 

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. 

(รางวัลและการลงโทษเป็นผลจากการกระท าของเรา) โอนานัก 

ตามกฎของพระเจา้คณุมาและจากโลกนีต้ามการกระท าของคณุ || 20 || 

 

สแตนซา 21 

Stanza 21 

ในบทนีค้รุนุานักกลา่ววา่บคุคลจะกลายเป็นคนบรสิทุธิไ์มใ่ชโ่ดยการอาบน ้าตามพธิกีรรม ฯลฯ 

ในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์แตเ่ป็นการจมอยูใ่นพระนามของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เท 

ไมว่า่บคุคลจะไดรั้บความรูม้ากเพยีงใดก็ไมส่ามารถเขา้ใจถงึความยิง่ใหญข่องพระองคห์รอืลว่ง

รูค้วามลับของการสรา้งของพระองคไ์ด ้

ไมว่า่บคุคลจะมคีวามรูเ้พยีงใดก็เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะรูว้า่พระองคท์รงสรา้งจักรวาลเมือ่ใดและอยา่ง

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. 
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ਤੀਰਥੁ ਤੁ ਦਇਆ ਦਤੁ ਦਾਨੁ ॥ 

tirath tap da-i-aa dat daan. 

Pilgrimages, austere discipline, compassion and charity. 

การแสวงบญุ วนัิยทีเ่ครง่ครัดค วามเมตตาและการกศุล 

 

ਜ ਕ ਾਵ ਤਤਲ ਕਾ ਭਾਨੁ ॥ 

jay ko paavai til kaa maan. 

-these, by themselves, bring only an iota of merit. 

ดว้ยตวัเองน ามาซึง่ความสขุภายในเทา่นัน้ 

 

ਸੁਤਣਆ ਭੰਤਨਆ 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, 

ผูท้ีรั่บฟังนาอามดว้ยความจงรักภักดดีว้ยใจจรงิ 

 

ਅੰਤਰਗਤਤ 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. 

ก าลังท าการแสวงบญุทีแ่ทจ้รงิโดยการช าระตวัตนภายในของเขาใหส้ะอาด (โดยการแชต่วัใน 

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. 

การไดม้าซึง่คณุธรรมเป็นไปไดโ้ดยการยอมจ านนอตัตาและทอ่งนาอาม 

 

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. 

คณุธรรมทัง้หมดอยูท่ีก่ารยกยอ่งคณุ โอ ผูท้รงอ านาจ! 

หากปราศจากคณุธรรมก็จะไมม่กีารสกัการะบชูา 
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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. 
ฉันขอค านับพระองค ์ผูส้รา้งมายาและผูส้รา้งค าศกัดิส์ทิธิ ์

 

ਸਤਤ ਸੁਹਾਣੁ ਸਦਾ ਭਤਨ ਚਾਉ ॥ 

sat suhaan sadaa man chaa-o. 

You are eternally beautiful, and Your mind always remains in ecstasy. 

คณุเป็นนรัินดรส์วยงามและมคีวามสขุตลอดไป 

 

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? 

ตอนนัน้คอือะไรและตอนนัน้คอือะไร? วันนัน้คอืวันอะไรและวันนัน้คอือะไร? 
 

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? 

ฤดกูาลนัน้คอือะไรและในเดอืนนัน้เมือ่จักรวาลถกูสรา้งขึน้คอือะไร? 

 

ਵਲ ਨ ਾਈਆ ੰਿਤੀ ਤਜ ਹਵ ਲਖੁ ੁ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. 

กลุม่บณัฑติ (นักปราชญช์าวฮนิด)ู 

ไมท่ราบเวลาทีจั่กรวาลถกูสรา้งขึน้มฉิะนัน้พวกเขาจะบนัทกึไวใ้น Puranas (พระคมัภรีฮ์นิด)ู 

 

ਵਖਤੁ ਨ ਾਇ ਕਾਦੀਆ ਤਜ ਤਲਖਤਨ ਲਖੁ 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. 

คาดสิ (นักปราชญช์าวมสุลมิ) กไ็มรู่เ้ชน่กนั 
หากวา่ พวกเขาจะบนัทกึไวใ้นอลักรุอาน 
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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. 

วัน,วันที ่เดอืนหรอืฤดกูาลทีจั่กรวาลถกูสรา้งขึน้ โยคกี็ไมเ่ป็นทีรู่จั้กเชน่กนั 

 

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. 

ผูส้รา้งเทา่นัน้ทีรู่ว้า่พระองคส์รา้งจักรวาลเมือ่ใด 

 

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? 

ฉันจะพดูถงึความยิง่ใหญข่องพระองคไ์ดอ้ยา่งไร? ฉันจะสรรเสรญิพระองคไ์ดอ้ยา่งไร? 
ท าอยา่งไร 

ฉันบรรยายถงึคณุธรรมของพระองค?์ ฉันจะรูจั้กพระองคไ์ดอ้ยา่งไร? 
 

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 ทกุคนพดูถงึพระองค ์ท าตวัฉลาดกวา่คนอืน่ 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. 

ความยิง่ใหญค่อืเจา้นาย ความยิง่ใหญค๋อืพระนามของพระองค ์

ทกุสิง่เกดิขึน้ไปตามพระประสงคข์องพระองค ์
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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 ผูอ้า้งวา่รูจั้กพระเจา้ทีเ่ราไมรู่จั้กพระองคไ์ดเ้ลยนัน้ 

จะไมคู่ค่วรกบัพระคณุของพระองค ์|| 21 || 
 

สแตนซา 22 
Stanza 22 

บทนีก้ลา่ววา่การสรา้งของพระเจา้นัน้กวา้งใหญม่ากจนเกนิขอบเขตทีม่นุษยจ์ะรูจั้ก 

ไมม่คี าใดสามารถอธบิายได ้มเีพยีงพระผูส้รา้งเทา่นัน้ทีรู่ว้า่การสรา้งของพระองคใ์หญเ่พยีงใด 

(เนือ่งจากถกูสรา้งและท าลายอยา่งตอ่เนื่อง) 

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. 

มโีลกใตพ้ภิพใตพ้ภิพและอกีหลายรอ้ย 

โลกสวรรคห์ลายพันแหง่ขา้งบนนัน้ 

 

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. 

เวดาสบอกวา่นักวชิาการหมดตัว 

พยายามคน้หาขดี จ ากดั ของการสรา้งของพระองค ์

 

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. 

คมัภรีก์ลา่ววา่ม ี18,000 โลก. แตใ่นความเป็นจรงิแลว้ 

มากมายนับไมถ่ว้น; มเีพยีงตน้ก าเนดิเดยีวของพวกเขาทัง้หมดคอืพระเจา้เอง 
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ਲਖਾ ਹਇ ਤ ਤਲਖੀ ਲਖ 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). 

การบญัชสี าหรับขัน้ตอนสดุทา้ยการสรา้งพระเจา้เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้

)ไมม่ตีวัเลขทีส่ามารถใชอ้ธบิายได)้ 

 

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 พระเจา้ยิง่ใหญม่าก เขาคนเดยีวทีรู่ว้า่พระองคท์รงยิง่ใหญเ่พยีงใด || 22 || 
 

สแตนซา 23 
Stanza 23 

 

บทสรปุของบทนีค้อื  สิง่สรา้งของพระเจา้ 

อยูน่อกเหนอืความเขา้ใจของแมแ้ตผู่ท้ีช่ ืน่ชอบและชืน่ชมทีส่นทิทีส่ดุของพระองค ์

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. 

ผูท้ีส่รรเสรญิพระเจา้ทีน่่าชืน่ชม (รวมตวักบัพระองค ์แต)่ ท าไมส่ามารถ 

ประเมนิขนาดของความงดงามและพระสริขิองพระองค ์

 

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. 

น่ันก็เหมอืนกบัล าธารและแมน่ ้าทีไ่หลลงสูม่หาสมทุร 

และรวมกนัเป็นหนึง่เดยีว แตไ่มส่ามารถตระหนักถงึความกวา้งใหญข่องมันได ้
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ਸਭੰੁਦ 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, 

(แม)้ กษัตรยิแ์ละจักรพรรดทิีม่ภีเูขาทรัพยส์นิและมหาสมทุรของ 

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. 
ไมเ่ทยีบไดก้บัคนยากจนทีส่ดุ ซึง่เป็นผูท้ีไ่มเ่คยลมืพระเจา้ 

 

สแตนซา 24 
Stanza 24 

มกีารระบไุวท้ีน่ีว่า่การสรา้งของพระเจา้ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

มันกวา้งใหญม่ากจนไมส่ามารถรูห้รอือธบิายขอบเขตของมันได ้

นอกจากนีย้ังเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะรูถ้งึคณุธรรมทัง้หมดของพระองคห์รอืแมแ้ตแ่รงจงูใจของพระอง

ค ์เขาคนเดยีวทีรู่ส้ถานะอนัสงูสง่และสงูสง่ของพระองค ์

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. 

 

ਅੰਤੁ ਨ ਤਸਪਤੀ ਕਹਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

ant na siftee kahan na ant. 

There is no end to God‘s virtues, there is no end to their descriptions. 

คณุธรรมของพระเจา้ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ไมม่ทีีส่ ิน้สดุคอืค าอธบิายของพวกเขา 

 

ਅੰਤੁ ਨ ਕਰਣ ਦਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

ant na karnai dayn na ant. 

There is no end to His creation, there is no end to His gifts to us. 

การสรา้งของพระองคไ์มม่ทีีส่ ิน้สดุ ของขวัญของพระองคไ์มม่ทีีส่ ิน้สดุ 
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ਅੰਤੁ ਨ ਵਖਤਣ ਸੁਣਤਣ ਨ ਅੰਤੁ ॥ 

ant na vaykhan sunan na ant. 

The limits of His virtues cannot be perceived by looking at or hearing about nature. 

ไมพ่บจดุจบของการสรา้งของพระองคแ์ละเสยีงแหง่ธรรมชาตขิองพระองคไ์มส่ ิน้สดุแมว้า่ใครจ

ะพยายามเป็นระยะเวลานานทีส่ดุ 

 

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਤਕਆ ਭਤਨ ਭੰਤੁ ॥ 

ant na jaapai ki-aa man mant. 

It is impossible to know the limit of the mystery of His mind? 

เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะรูข้ดี จ ากดั ของการออกแบบของพระองค ์

 

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੁ ॥ 

ant na jaapai keetaa aakaar. 

The limits of the created universe cannot be perceived. 

ขอบเขตของจักรวาลทีส่รา้งขึน้ไมส่ามารถรับรูไ้ด ้

 

ਅੰਤੁ ਨ ਜਾ ਾਰਾਵਾਰੁ ॥ 

ant na jaapai paaraavaar. 

It is impossible to know where His creation starts and where it ends. 

เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะรูว้า่การสรา้งของพระองคเ์ริม่ตน้ทีใ่ดและสิน้สดุทีใ่ด 

 

ਅੰਤ ਕਾਰਤਣ ਕਤ ਤਫਲਲਾਤਹ ॥ 

ant kaaran kaytay billaahi. 

Many struggle to know His limits, 

หลายคนตอ้งดิน้รนเพือ่ใหรู้ถ้งึขดีจ ากดัของพระองค ์

 

 

 

ਤਾ ਕ ਅੰਤ ਨ ਾ ਜਾਤਹ ॥ 

taa kay ant na paa-ay jaahi. 

but His limits cannot be found. 

แตไ่มพ่บขดี จ ากดั ของพระองค ์
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ਹੁ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣ ਕਇ ॥ 

ayhu ant na jaanai ko-ay. 

No one can know these limits. 

ไมม่ใีครสามารถรูข้ดี จ ากดั เหลา่นีไ้ด ้

 

ਫਹੁਤਾ ਕਹੀ ਫਹੁਤਾ ਹਇ ॥ 

bahutaa kahee-ai bahutaa ho-ay. 

The more you say about them, the more there still remains to be said. 

ยิง่คณุพดูเกีย่วกบัพวกเขามากเทา่ไหรก่็ยังคงมกีารพดูมากขึน้ 

 

ਵਿਾ ਸਾਤਹਫੁ ਊਚਾ ਥਾਉ ॥ 

vadaa saahib oochaa thaa-o. 

He is the supreme Master. His abode is the Highest. 

ยิง่ใหญค่อืปรมาจารยบ์า้นบนสวรรคข์องพระองคนั์น้ไรข้ดี จ ากดั 

 

ਊਚ ਉਤਰ ਊਚਾ ਨਾਉ ॥ 

oochay upar oochaa naa-o. 

Highest of the High, is His glory. 

ผูส้งูสดุคอืพระนามของพระองค ์

 

ਵਿੁ ਊਚਾ ਹਵ ਕਇ ॥ 

ayvad oochaa hovai ko-ay. 

Only someone as great as Him, 

มเีพยีงใครบางคนทีย่ ิง่ใหญเ่ทา่พระองค ์

 

ਤਤਸੁ ਊਚ ਕਉ ਜਾਣ ਸਇ ॥ 

tis oochay ka-o jaanai so-ay. 

can know His Lofty and Exalted State. 

สามารถรูส้ถานะอนัสงูสง่และสงูสง่ของพระองค ์

 

ਜਵਿੁ ਆਤ ਜਾਣ ਆਤ ਆਤ ॥ 

jayvad aap jaanai aap aap. 

Only He Himself knows how Great He Is. 

โอนานัก โดยพระคณุของเขาพระองคป์ระทานพรของพระองค ์
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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 ดว้ยความสงา่งามของเขาพระองคป์ระทานพรของพระองค ์

 

สแตนซา 25 

Stanza 25 

ในบทนีค้รุนุานักกลา่ววา่พระเจา้ประทานของก านัลมากมายใหก้บัเรา 

พระองคใ์หแ้มก้ระทั่งกบัผูท้ีป่ฏเิสธไมรั่บสิง่ใด ๆ 

จากพระองคแ์ละแมก้ระทั่งเมือ่พวกเขาปฏเิสธการมอียูข่องพระองค ์

เนือ่งจากความไมรู่เ้ราจงึลมืขอบคณุพระองคแ์มใ้นขณะทีเ่ราบรโิภคคา่หัวของพระองค ์

ทกุสิง่เกดิขึน้โดยพระประสงคข์องพระองค ์

ความปรารถนาทีจ่ะระลกึถงึพระองคด์ว้ยความรักและความทุม่เทเป็นสมบตัทิีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุทีเ่รา

สามารถมไีดแ้ละสมบัตชิ ิน้นีย้ังมอบใหเ้ป็นพรจากพระเจา้ 

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. 

พระพรของพระองคม์มีากจนไมส่ามารถน ามาพจิารณาได ้

 

 

ਵਿਾ ਦਾਤਾ ਤਤਲੁ ਨ ਤਭਾਇ ॥ 

vadaa daataa til na tamaa-ay. 

The Great Giver has no greed or expectation of anything in return. 

ผูใ้หท้ีย่ ิง่ใหญเ่ชือ่ในการใหเ้ทา่นัน้และไมม่คีวามโลภ 

. 
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ਕਤ ਭੰਗਤਹ ਜਧ ਅਾਰ ॥ 

kaytay mangahi joDh apaar. 

There are so many great, heroic warriors begging at the Door of the Infinite God. 

นักรบผูก้ลา้หาญมากมาย ทีไ่ดร้อ้งขอจากเทพไมม่ทีีส่ ิน้สดุ! 

 

ਕਤਤਆ ਗਣਤ ਨਹੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ 

kayti-aa ganat nahee veechaar. 

Many more, who cannot be counted who are begging for His bounties. 

หลายคนใครค่รวญและอาศยัอยูใ่นพระองคจ์นนับไมไ่ด ้

 

ਕਤ ਖਤ ਤੁਟਤਹ ਵਕਾਰ ॥ 

kaytay khap tutahi vaykaar. 

Many remain consumed in vices and die in anxiety. 

คนจ านวนมากถกูบรโิภคดว้ยความชัว่รา้ยและพนิาศดว้ยความวติกกงัวล 

 

ਕਤ ਲ ਲ ਭੁਕਰੁ ਾਤਹ ॥ 

kaytay lai lai mukar paahi. 

Many keep on receiving His gifts, but deny receiving them. (never thanking God). 

หลายคนเพลดิเพลนิกบัของขวัญจากพระเจา้ แตป่ฏเิสธ 

รับพวกเขา (โดยไมย่อมรับพระองค)์ 

 

ਕਤ ਭੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਤਹ ॥ 

kaytay moorakh khaahee khaahi. 

So many foolish consumers keep on consuming, but forget the Giver. 

คนไมรู่ม้ากมายเอาแตบ่รโิภค (แตล่มืผูใ้ห)้ 

 

ਕਤਤਆ ਦੂਖ ਬੂਖ ਸਦ ਭਾਰ ॥ 

kayti-aa dookh bhookh sad maar. 

So many are destined to endure distress, deprivation and constant abuse. 

หลายคนถกูลขิติใหต้อ้งทนกบัความทกุขย์ากการกดีกนัและการละเมดิอยา่งตอ่เนือ่ง 
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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. 

ความทกุขท์รมานเหลา่นีย้ังเป็นพรของพระองค ์โอผูใ้หท้ีย่ ิง่ใหญ่ 

)เพราะพวกเขาหนัเหเรากลับไปหาคณุเพือ่ความเมตตากรณุาของพระองค)์ 

 

ਫੰਤਦ ਖਲਾਸੀ ਬਾਣ ਹਇ ॥ 

band khalaasee bhaanai ho-ay. 

Freedom from attachment to worldly things comes only by accepting Your Will. 

อสิรภาพจากอตัตาและสิง่ทีแ่นบมาทางโลกท าไดโ้ดย 

ยอมรับความประสงคข์องคณุ 

 

ਹਰੁ ਆਤਖ ਨ ਸਕ ਕਇ ॥ 

hor aakh na sakai ko-ay. 

No one else has any say in this. 

ไมม่ใีครพดูในนัน้ 

 

ਜ ਕ ਖਾਇਕੁ ਆਖਤਣ ਾਇ ॥ 

jay ko khaa-ik aakhan paa-ay. 

If some fool should presume to say that he does, 

ถา้คนไมรู่บ้างคนแนะน าวธิอีืน่ทีไ่มใ่ชก่ารยอมรับพระประสงคข์องพระเจา้ 

เพือ่เอาชนะความผกูพันกบัมายา 

 

ਹੁ ਜਾਣ ਜਤੀਆ ਭੁਤਹ ਖਾਇ ॥ 

oh jaanai jaytee-aa muhi khaa-ay. 

he shall learn, and feel the suffering of his folly. 

เขาจะตอ้งเผชญิกบัผลของความโงเ่ขลาของเขา 
 

ਆ ਜਾਣ ਆ ਦਇ ॥ 

aapay jaanai aapay day-ay. 

God Himself knows our needs, and He on His own, keeps on giving. 
พระองคเ์องทรงทราบ (ความตอ้งการของเรา) และคอยเตมิเต็มสิง่เหลา่นัน้ 
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ਆਖਤਹ ਤਸ ਤਬ ਕਈ ਕਇ ॥ 

aakhahi se bhe kay-ee kay-ay. 

Yet only a few acknowledge this (fact). 

เราตระหนักถงึความจรงินี ้

 

ਤਜਸ ਨ  ਫਖਸ ਤਸਪਤਤ ਸਾਲਾਹ ॥ 

jis no bakhsay sifat saalaah. 

One who is blessed to sing the praises of God, 

โอนานัก คนหนึง่ไดรั้บการอวยพรจากสมบตัใินการสรรเสรญิพรเจา้ 

 

ਨਾਨਕ ਾਤਤਸਾਹੀ ਾਤਤਸਾਹੁ ॥੨੫॥ 

naanak paatisaahee paatisaahu. ||25|| 

-O‘ Nanak, is the is the spiritually richest person in the world. 

เป็นผูท้ีร่ า่รวยทางจติวญิญาณทีส่ดุในโลกนี้|| ||25|| 

 

 

สแตนซา 26 

Stanza 26 

ในบทนีค้รุนุานักกลา่ววา่การปลกูฝังคณุลักษณะอนัล ้าคา่ของพระเจา้ในตวัเราเองคอืจดุประสงค์

ของการมาโลกนีข้องเรา 

และผูท้ีป่ระสบความส าเร็จในการไดม้าซึง่คณุสมบตัขิองพระเจา้เหลา่นีจ้ะกลายเป็นสิง่ล ้าคา่ 

คณุงามความดขีองพระเจา้และพระพรของพระองคนั์น้นับไมถ่ว้นและเกนิความเขา้ใจของมนุษย ์

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. 

คณุธรรมของพระเจา้ล ้าคา่ ล ้าคา่คอืความพยายามทีจ่ะไดม้าซึง่ส ิง่เหลา่นัน้virtues. 
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ਅਭੁਲ ਵਾਾਰੀ ਅਭੁਲ ਬੰਿਾਰ ॥ 

amul vaapaaree-ay amul bhandaar. 

Priceless are those who acquire His virtues from the priceless treasure. 

ผูท้ีไ่ดรั้บความดงีามของพระองคแ์ละสิง่ล ้าคา่ก็เป็นทรัพยส์นิของพระองค ์
 

ਅਭੁਲ ਆਵਤਹ ਅਭੁਲ ਲ ਜਾਤਹ ॥ 

amul aavahi amul lai jaahi. 

Priceless are those who come to this world and depart after acquiring His virtues. 

ผูท้ีเ่ขา้มาในโลกนีแ้ละจากไปหลังจากไดรั้บคณุธรรมของพระองคนั์น้ไมม่คีา่ 

 

ਅਭੁਲ ਬਾਇ ਅਭੁਲਾ ਸਭਾਤਹ ॥ 

amul bhaa-ay amulaa samaahi. 

Priceless are those who are imbued in His love and are are absorbed in Him. 

ผูท้ีต่ ืน้ตนัในความรักของพระองคนั์น้ล ้าคา่ ล ้าคา่ 

คอืคนทีรั่บซมึซบักบัพระองค ์

 

ਅਭੁਲੁ ਧਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਦੀਫਾਣੁ ॥ 

amul Dharam amul deebaan. 

Priceless is the Divine Law and Priceless is the Divine Court of Justice. 

กฎแหง่ธรรมอนัล ้าคา่ของพระองคล์ ้าคา่ศาลยตุธิรรมอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองค ์

 

ਅਭੁਲੁ ਤੁਲੁ ਅਭੁਲੁ ਰਵਾਣੁ ॥ 

amul tul amul parvaan. 

Priceless is His system of justice. Priceless are the laws of divine justice. 

ระบบยตุธิรรมของพระองคล์ ้าคา่ 

กฎแหง่ความยตุธิรรมของพระเจา้ล ้าคา่ 

 

ਅਭੁਲੁ ਫਖਸੀਸ ਅਭੁਲੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥ 

amul bakhsees amul neesaan. 

Priceless are His blessings and priceless are His bounties.(mark of His grace) 

พระพรของพระองคแ์ละเป็นความโปรดปรานของพระองคห์าคา่มไิด ้
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ਅਭੁਲੁ ਕਰਭੁ ਅਭੁਲੁ ਪੁਰਭਾਣੁ ॥ 

amul karam amul furmaan. 

Priceless is His Mercy, Priceless is His Command. 

ความเมตตาของพระองคล์ ้าคา่ พระบรมราชโองการของพระองคล์ ้าคา่ 

 

ਅਭੁਲ ਅਭੁਲੁ ਆਤਖਆ ਨ ਜਾਇ ॥ 

amulo amul aakhi-aa na jaa-ay. 

He is priceless, priceless beyond any expression. 

พระองคท์รงล ้าคา่ – ล ้าคา่เหนือค าบรรยาย! 

 

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. 

หลายคนโดยการทอ่ง นาอามในสมาธลิกึจะไดรั้บ 

ซมึซบัในพระองค ์แตไ่มส่ามารถบรรยายถงึพระองคไ์ดอ้ยา่งเต็มที ่

 

ਆਖਤਹ ਵਦ ਾਿ ੁਰਾਣ ॥ 

aakhahi vayd paath puraan. 

The writings in the holy scriptures (Vedas and Puranas) try to describe Him. 

งานเขยีนในพระคมัภรีศ์กัดิส์ทิธิ ์(พระเวทและปรุณะ) บรรยายถงึพระองค ์

 

ਆਖਤਹ ੜ ਕਰਤਹ ਵਤਖਆਣ ॥ 

aakhahi parhay karahi vakhi-aan. 

The scholars speak of Him and give discourses to describe Him. 

นักวชิาการพดูถงึพระองคแ์ละแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัพระองค ์

 

ਆਖਤਹ ਫਰਭ ਆਖਤਹ ਇੰਦ ॥ 

aakhahi barmay aakhahi ind. 

Countless brahma and Indra speak of God. 

พรหมมาศและอนิทราสจ านวนนับไมถ่ว้นพดูถงึพระเจา้ 
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ਆਖਤਹ ਗੀ ਤ ਗਤਵੰਦ ॥ 

aakhahi gopee tai govind. 

Countless Krishna and his devotees (gopis) sing His praises 

กฤษณะ (เทพในศาสนาฮนิด)ู และผูนั้บถอื (โกปิส) รอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค ์

 

ਆਖਤਹ ਈਸਰ ਆਖਤਹ ਤਸਧ ॥ 

aakhahi eesar aakhahi siDh. 

Countless shiva and siddhas (people with supernatural power) praise Him. 

พระศวิะ (เทพในศาสนาฮนิด)ู และสทิธาส (ผูม้พีลังเหนอืธรรมชาต)ิ สรรเสรญิพระองค ์

 

ਆਖਤਹ ਕਤ ਕੀਤ ਫੁਧ ॥ 

aakhahi kaytay keetay buDh. 

Many intellectuals, created by Him, try to describe Him. 

ปัญญาชนจ านวนมากทีส่รา้งขึน้โดยพระองคส์รรเสรญิพระองค ์

 

ਆਖਤਹ ਦਾਨਵ ਆਖਤਹ ਦਵ ॥ 

aakhahi daanav aakhahi dayv. 

The demons and the deities admire Him. 

ปีศาจชืน่ชมพระองค ์เทพชืน่ชมพระองค ์

 

ਆਖਤਹ ਸੁਤਰ ਨਰ ਭੁਤਨ ਜਨ ਸਵ ॥ 

aakhahi sur nar mun jan sayv. 

Many godly men, holy saints and their followers sing His praises. 

คนทีนั่บถอืพระเจา้ นักบญุ ผูศ้กัดิส์ทิธิแ์ละผูต้ดิตามจ านวนมากรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค ์

 

 

ਕਤ ਆਖਤਹ ਆਖਤਣ ਾਤਹ ॥ 

kaytay aakhahi aakhan paahi. 

Many people describe Him with all their energy. 

หลายคนสรรเสรญิพระองคแ์ละพยายามพรรณนาถงึพระองค ์
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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 

หลายคนพดูถงึพระองคซ์ ้าแลว้ซ ้าเลา่และจากไป 

 

ਤ ਕੀਤ ਹਤਰ ਕਰਤਹ ॥ 

aytay keetay hor karayhi. 

If He were to create as many again as there already are, 

ถา้พระองคจ์ะสรา้งอกีมากเทา่ทีม่อียูแ่ลว้และทกุคนพยายาม 

 

ਤਾ ਆਤਖ ਨ ਸਕਤਹ ਕਈ ਕਇ ॥ 

taa aakh na sakahi kay-ee kay-ay. 

even then, they could not describe how great He is. 

เมือ่อธบิายถงึคณุธรรมทัง้หมดของพระองคไ์มไ่ด ้

 

ਜਵਿੁ ਬਾਵ ਤਵਿੁ ਹਇ ॥ 

jayvad bhaavai tayvad ho-ay. 

He is as Great as He wishes to be. 

เขายิง่ใหญเ่ทา่ทีเ่ขาปรารถนาจะเป็น 

 

ਨਾਨਕ ਜਾਣ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥ 

naanak jaanai saachaa so-ay. 

O‘ Nanak, only He, the True God knows how great He is. 

โอนานัก มเีพยีงพระองคพ์ระเจา้ทีแ่ทจ้รงิเทา่นัน้ทีรู่ว้า่พระองคท์รงยิง่ใหญเ่พยีงใด 

 

ਜ ਕ ਆਖ ਫਲੁਤਵਗਾੜੁ ॥ 

jay ko aakhai boluvigaarh. 

If anyone claomsto be able to describe God, 

หากใครอา้งวา่สามารถบรรยายถงึพระเจา้ได ้

 

ਤਾ ਤਲਖੀ ਤਸਤਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰੁ ॥੨੬॥ 

taa likee-ai sir gaavaaraa gaavaar. ||26|| 

then consider him as the most ignorant person. ||26|| 

ถอืวา่เขาเป็นคนโงเ่ขลาทีส่ดุ || 26 || 
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สแตนซา่ 27 

Stanza 27 

บทนีแ้สดงวสิยัทัศนข์องการสรา้งของพระเจา้และอ านาจของพระองค ์

ระบวุา่มคีวามกลมกลนืกนัอยา่งสมบรูณ์แบบในการสรา้งสรรคท์ัง้หมด 

ทกุสิง่อยูภ่ายใตค้ าสัง่ของพระองคแ์ละท างานตามพระประสงคข์องพระองค ์

พดูอยา่งลกึลับใหค้วามรูส้กึวา่ทัง้จักรวาลก าลังรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค ์

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. 

โอพระเจา้ จะมทีีพ่ านักแบบไหนไดบ้า้งจากทีท่ีพ่ระองคด์แูลการสรา้งของพระองค ์

(เนือ่งจากพระองคอ์ยูท่กุหนทกุแหง่) 

 

ਵਾਜ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕਤ ਵਾਵਣਹਾਰ ॥ 

vaajay naad anayk asankhaa kaytay vaavanhaaray. 

At that amazing place, countless musicians are playing 

countless musical instruments, producing countless melodies. 

ในการสรา้งสรรคข์องพระองคม์กีารขบัรอ้งบทเพลงแหง่สวรรคนั์บไมถ่ว้นส าหรับพระองคโ์ดยสร ้

างทว่งท านองนับไมถ่ว้น 

 

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. 

รากสัจ านวนมาก นักดนตรหีลายคนรอ้งเพลงทีน่ั่น 

 

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. 



57 
 

ลมทะเล สายฝนและไฟ ลว้นรอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค ์ดว้ยเสยีงทีพ่วกเขาสรา้งขึน้ 

ผูพ้พิากษาทีช่อบธรรมยังรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระองค ์

 

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. 

จติและกปุต ์

เทวดาในต านานผูค้อยบนัทกึการกระท าและผูพ้พิากษาธรรมผูเ้ทีย่งธรรมทีอ่า่นบนัทกึนีล้ว้นรอ้ง

เพลงของพระองค ์

 

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. 

พระศวิะ พระพรหมและเทพธดิาแหง่ความงาม (เทพในศาสนาฮนิด)ู 

ทีส่อ่งแสงอยูเ่สมอในความงดงามของพระองค ์จะรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระองค ์

 

ਗਾਵਤਹ ਇੰਦ 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 

พระอนิทร ์(เทพในศาสนาฮนิด)ู 

ประทับบนบลัลังกอ์นังดงามของเขาพรอ้มกบัเทพเจา้และเทพธดิาอืน่ ๆ 

ก าลังชืน่ชมพระองคใ์นลักษณะวงิวอน 

 

ਗਾਵਤਹ ਤਸਧ ਸਭਾਧੀ ਅੰਦਤਰ 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 

(ผูศ้กัดิส์ทิธิท์ีม่อี านาจทางจติวญิญาณ) 

ก าลังสรรเสรญิพระองคว์งิวอนในการท าสมาธอิยา่งลกึซึง้ 

วสิทุธชินยังรอ้งเพลงของพระองคด์ว้ยการไตรต่รองอยา่งลกึซึง้ 
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ਗਾਵਤਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤਖੀ 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. 

ผูม้วีนัิยในตนเองผูใ้จบญุผูพ้อใจและไมเ่กรงกลัวทกุคนตา่งรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระองคอ์ยา่

งออ้นวอน 

 

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. 

พวกพอ้งและผูม้คีวามรูท้างวญิญาณทีอ่า่นวดีามานานแลว้ก าลังรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระอง

ค ์

 

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. 

ผูอ้ยูใ่นสวรรคท์ีส่วยงามน่าหลงใหลในสวรรคบ์นโลกและในโลกใตพ้ภิพก าลังรอ้งเพลงสรรเสริ

ญของพระองคอ์ยา่งออ้นวอน 

 

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. 

วัตถลุ ้าคา่และสถานทีแ่สวงบญุศกัดิส์ทิธิท์ัง้หมดทีส่รา้งขึน้โดยพระองค ์

ดเูหมอืนจะรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระองค ์

 

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. 

เหลา่นักรบผูย้ ิง่ใหญนั่กบญุทีม่พีลังทางวญิญาณอนัยิง่ใหญแ่ละสิง่มชีวีติจากทัง้สีแ่หลง่แหง่ชวีิ

ตก าลังรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระองค ์
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ਗਾਵਤਹ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿਾ 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. 

ทวปีระบบสรุยิะและกาแลคซนัีบไมถ่ว้นทีส่รา้งและสนับสนุนโดยพระองคก์ าลังรอ้งเพลงของพร

ะองค ์(ท างานไดอ้ยา่งไรท้ีต่ภิายใตค้ าสัง่ของพระองค)์ 

 

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. 

มเีพยีงคนเหลา่นัน้เทา่นัน้ทีส่ามารถรอ้งเพลงสรรเสรญิของพระองคท์ีพ่ระองคช์ืน่ชอบและทุม่เ

ทและตืน้ตันใจกบัความรักของพระองค ์

 

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 คนอืน่ ๆ อกีมากมายรอ้งเพลงของพระองคแ์ละพวกเขาไมไ่ดอ้ยูใ่นความคดิของฉัน 

ฉันจะอธบิายทัง้หมดไดอ้ยา่งไร 

 

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. 

พระองคแ์ละพระองคเ์ทา่นัน้ (พระเจา้) ด ารงอยูช่ัว่นรัินดร ์

อาจารยค์นนัน้มอียูจ่รงิและความยิง่ใหญข่องพระองคด์ ารงอยูเ่ป็นนติย ์

 

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. 

ผูท้ีส่รา้งจักรวาลนีม้อียูใ่นขณะนีแ้ละจะอยูต่ลอดไป ไมว่า่เขาจะเกดิหรอืเขาจะไมต่าย 
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ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ 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. 

เขาไดส้รา้งมายา (ภาพลวงตาทางโลก) ทีม่สีสีนัชนดิและพันธุต์า่งๆ 

 

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. 

พระองคท์รงดแูลมันดว้ยความยิง่ใหญข่องพระองค ์

 

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. 

พระองคท์ าทกุสิง่ทีท่ าใหพ้ระองคพ์อพระทัย ไมม่ใีครสามารถสัง่ใหพ้ระองคท์ าอะไรได ้

 

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 

เขาเป็นราชาแหง่ราชาผูส้งูสดุ; โอนานัก 

มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งด าเนนิชวีติตามพระประสงคข์องพระองค ์|| 27 || 

 

สแตนซา่ 28 

Stanza 28 

บทนีส้รา้งความเสือ่มเสยีใหก้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นพธิกีรรมและไรค้วามหมายทีใ่ชโ้ดยผูท้ีค่าดคะเ

นบนเสน้ทางแหง่จติวญิญาณ รปูลักษณ์ภายนอกไมส่ าคญั 

เพือ่ความกา้วหนา้ทางวญิญาณพระองคต์อ้งปลกูฝังคณุสมบตัติา่งๆเชน่ความบรสิทุธิข์องจติใจ

ศรัทธาในองคผ์ูท้รงมหทิธฤิทธิแ์ละความเชือ่ในภราดรภาพสากล นีค่อืคณุสมบตัทิีท่ าใหโ้ยค ี

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 ਸੰਤਖੁ 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. 

โอโยค ีจงพอใจกบัตุม้หขูองพระองคท์ างานอยา่งหนักชามและกระสอบขอทานของพระองค ์

ท าสมาธบินนาอมเถา้ถา่นทีป่กคลมุรา่งกายของพระองค ์

 

ਤਖੰਥਾ 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. 

ใหค้วามตระหนักถงึความตายเป็นเสือ้คลมุของพระองค ์

นสิยัทีม่คีณุธรรมสงูเป็นวถิชีวีติของพระองคแ์ละศรัทธาในพระเจา้จงเป็นไมเ้ทา้ของพระองค ์

 

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. 

ใหภ้ราดรภาพสากลเป็นนกิายของพระองค ์

การควบคมุสิง่ลอ่ใจเป็นวธิทีีแ่ทจ้รงิในการพชิติจติใจและจติวญิญาณของพระองค ์

 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

aadays tisai aadays. 

I bow to Him, I humbly bow. 

ฉันค านับพระองคฉั์นนอ้มนอบนอ้ม 

 

 

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. 

พระองคด์ ารงอยูต่ลอดกาลไมม่ทีีส่ ิน้สดุไมม่จีดุจบและไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมัย || 28 || 
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สแตนซา 29 

Stanza 29 

ในบทนีป้ราชญแ์นะน าเราถงึวธิกีารเดนิบนเสน้ทางจติวญิญาณในขณะทีเ่ขาอา้งถงึพธิกีรรมที่

ท าโดยโยคใีนอนิเดยี 

พธิกีรรมคอืโยคเีตรยีมอาหารมอบหมายใหค้นแจกจา่ยและตกีลองเพือ่สรา้งเสยีงที ่‗ศกัดิส์ทิธิ‘์ 

ขณะรับประทานอาหาร 

ค าแนะน าของครุคุอืการพัฒนาศรัทธาในปัญญาอนัศกัดิส์ทิธิท์ีพ่ระเจา้ทรงแผไ่พศาลและใหศ้รั

ทธานีเ้ป็นอาหารทีพ่ระองคเ์ตรยีม 

ใหค้วามเมตตาส าหรับทกุคนเป็นเครือ่งจา่ยของพระองคแ์ละท าใหท้กุเสยีงของพระองคเ์ตน้แร

ง 

ขอ้ความในทีน่ีค้อืเราควรจ าไวเ้สมอวา่พระเจา้ทรงอยูท่กุหนทกุแหง่และมคีวามกรณุาและเกรงใ

จทกุคน 

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 ਬੰਿਾਰਤਣ 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 

โอโยค ีขอใหส้ตปัิญญาทางจติวญิญาณทีพ่ระเจา้ทรงแผไ่พศาลเป็นอาหารทีพ่ระองคเ์ตรยีมไว ้

ใหค้วามเมตตาเป็นเครือ่งกระจายอาหารของพระองคแ์ละปลอ่ยใหเ้สยีงดนตรอีนัศกัดิส์ทิธิส์ัน่ส

ะเทอืนในทกุหวัใจเป็นกลองทีพ่ระองคใ์ชส้รา้งเสยีง 

 

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. 

พระผูส้รา้งพระองคเ์องทรงเป็นเจา้นายสงูสดุของทกุคนและสิง่สรา้งของพระองคท์ัง้หมดอยูภ่า

ยใตก้ารควบคมุของพระองค ์ความอิม่เอมใจในการแสดงปาฏหิารยิแ์ละการแสวงหาความสขุอืน่ 

ๆ คอืความหลากหลายทีพ่าพระองคไ์ปจากพระองค ์
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ਸੰਜਗੁ ਤਵਜਗੁ ਦੁਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵਤਹ ਲਖ 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. 

รว่มกบัพระองคแ์ละแยกจากพระองคม์าโดยพระประสงคข์องพระองค ์

เรามารับสิง่ทีเ่ขยีนไวใ้นโชคชะตาของเรา 

 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

aadays tisai aadays. 

Let us salute that Almighty God, 

ฉันค านับพระองค ์ฉันนอ้มนอบนอ้ม 

 

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. 

พระองคด์ ารงอยูต่ลอดไปบรสิทุธิ ์(ไมไ่ดรั้บผลกระทบจากความชัว่รา้ยทางโลก) 

โดยไมม่จีดุเริม่ตน้ 

ไมส่ ิน้สดุและไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมัย || 29 || 

 

 

สแตนซา 30 

Stanza 30 

มคีวามเชือ่ในศาสนาฮนิดวูา่มเีทพสามองค ์คอืองคท์ีส่รา้ง อกีองคท์ีใ่หแ้ละ 

องคท์ีส่ามเป็นผูท้ าลาย 

ในบทนีป้ราชญร์ะบวุา่มพีระเจา้องคเ์ดยีวเทา่นัน้ทีส่รา้งจัดหาและท าลายลา้งตามทีเ่ขาพอใจ 

ทัง้จักรวาลท างานภายใตค้ าสัง่ของพระองค ์

อยา่งไรก็ตามเป็นเรือ่งน่าประหลาดใจทีพ่ระองคส์ามารถมองเห็นเรา แตเ่รามองไมเ่ห็นพระองค ์

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). 

ผูส้รา้งสรา้งมายาอยา่งลกึลับ (ความลกึลับคอืพระองคม์องเห็นเรา 

แตน่อกเหนอืจากสาวกทีแ่ทจ้รงิของพระองคไ์มม่ใีครสามารถมองเห็นพระองคไ์ด)้ 

 

ਇਕੁ ਸੰਸਾਰੀ ਇਕੁ ਬੰਿਾਰੀ 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. 

พระเจา้เองเป็นผูส้รา้งผูค้ ้าจนุและผูท้ าลาย 

 

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. 

พระองคท์รงท าใหส้ ิง่ตา่งๆเกดิขึน้ตามความพอใจของพระประสงค ์

น่ันคอืค าสัง่จากสวรรคข์องพระองค ์

 

 

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! 

พระองคท์รงดแูลทกุสิง่ แตไ่มม่ใีครเห็นพระองค ์มันน่าทึง่ขนาดไหน !! 

 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

aadays tisai aadays. 

Let us humbly bow to Him, 

ฉันค านับพระองค ์ฉันกม้ค านับดว้ยความนอบนอ้ม 

 

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. 



65 
 

พระองคเ์ป็นนรัินดรบ์รสิทุธิ ์(ไมไ่ดรั้บผลกระทบจากความชัว่รา้ยทางโลก) โดยไมต่อ้งเริม่ตน้ 

ท าลายไมไ่ดแ้ละไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมัย || 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 ਲਇ ਲਇ ਬੰਿਾਰ ॥ 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. 

โลกหลังจากโลกนีเ้ป็นทีน่ั่งแหง่อ านาจและคลังของพระองค ์

สิง่ทีใ่สเ่ขา้ไปในนัน้ถกูใสไ่วท้ีน่ั่นครัง้เดยีวส าหรับทกุคน 

 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਤਸਰਜਣਹਾਰੁ ॥ 

kar kar vaykhai sirjanhaar. 

God creates and then looks after His creation. 

เมือ่สรา้งการสรา้งแลว้ผูส้รา้งจะดแูลมัน 
 

ਨਾਨਕ ਸਚ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ॥ 

naanak sachay kee saachee kaar. 

O‘ Nanak, God‘s system of sustaining His creation is perfect (flawless). 

โอนานัก ระบบของพระเจา้ในการสนับสนุนการสรา้งของพระองคนั์น้สมบรูณแ์บบ 
 

ਆਦਸੁ ਤਤਸ ਆਦਸੁ ॥ 

aadays tisai aadays. 

Let us salute that Almighty God. 

ฉันค านับพระองค ์ฉันกม้ค านับดว้ยความนอบนอ้ม 

 

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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พระองคด์ ารงอยูต่ลอดไปบรสิทุธิ ์(ไมไ่ดรั้บผลกระทบจากความชัว่รา้ยทางโลก) 

โดยไมม่จีดุเริม่ตน้ 

ไมส่ ิน้สดุ (ท าลายไมไ่ด)้ และไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมัย || 31 || 

 

สแตนซา่ 32 

Stanza 32 

ในบทนีก้ลา่วไวว้า่การใครค่รวญพระนามของพระเจา้ดว้ยความรักและความทุม่เทเป็นวธิเีดยีวที่

จะเขา้ใกลพ้ระองคม์ากขึน้ ผูท้ีเ่ลยีนแบบผูท้ีช่ ืน่ชอบเชน่นีโ้ดยใชช้ือ่ของพระเจา้ซ ้า ๆ 

โดยกลไกโดยไมม่คีวามจรงิใจในใจก็ไมไ่ดอ้ะไรเลย 

พวกเขาอาจโออ้วดวา่ไดใ้กลช้ดิกบัพระเจา้มากขึน้ 

แตใ่นความเป็นจรงินัน้มเีพยีงการเพิม่อตัตาของตนเทา่นัน้ 

ในทีส่ดุการรวมกบัพระเจา้จะส าเร็จไดโ้ดยพระคณุของพระองคเ์ทา่นัน้ 

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. 
ถา้คนหนึง่พดูไดห้นึง่แสนภาษาและจ านวนนัน้เพิม่ขึน้อกียีส่บิเทา่และอกีคนหนึง่ทอ่ง 

พระนามของพระเจา้ หลายแสนครัง้ดว้ยลิน้แตล่ะลิน้ (หมายถงึการจมอยูใ่น God‘s Name 

ในสมาธ)ิ 

 

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. 

คนเราจะเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้โดยการกา้วขึน้ไปอยา่งถกูตอ้ง (โดยการก าจัดอตัตาของคน 

ๆ หนึง่ใหห้มดไปและน่ังสมาธบินนาอมัดว้ยความรักความศรัทธา) 
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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. 

หลังจากไดย้นิเกีย่วกบัสถานะทีส่งูของวญิญาณทีต่ืน่ขึน้ทางวญิญาณผูท้ีค่ดิวา่พวกเขาสามารถ

เพิม่ระดบัของพวกเขาไดด้ว้ยการเลยีนแบบ (การใชช้ือ่พระเจา้ซ ้า ๆ ) 

โดยไมย่อมจ านนอตัตาก็เหมอืนกบัหนอนต า่ตอ้ยทีจ่นิตนาการวา่จะลอยขึน้ฟ้า โอนานัก 

การรวมกบัพระเจา้จะไดรั้บโดยพระคณุของพระองคเ์ทา่นัน้ 

ความเท็จคอืการโออ้วดของผูแ้อบอา้ง || 32 ||. 

 

สแตนซา่ 33 

Stanza 33 

ในบทนีป้ราชญก์ลา่ววา่ทกุสิง่เกดิขึน้ตามพระประสงคข์องพระเจา้และเราไมม่อี านาจทีจ่ะท าให ้

สิง่ตา่งๆเกดิขึน้ในแบบของเรา เราไมม่กีารควบคมุการเกดิและการตาย 

ความรูท้างวญิญาณความสงบทางจติใจความอิม่เอมใจ ฯลฯ 

ไมส่ามารถท าไดโ้ดยความพยายามของเราเพยีงอยา่งเดยีว 

คณุธรรมทัง้หมดมาจากพระคณุของพระองค ์

ผูท้ีส่ละอตัตาและระลกึถงึพระองคด์ว้ยความรักในใจจะไดรั้บพระคณุของพระองค ์

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 

พลังในการพดูและพลังทีจ่ะเงยีบดว้ยความนิง่ของ 

จติใจไมไ่ดม้มีา แตก่ าเนดิ แตเ่ป็นของขวัญจากพระเจา้ 
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ਜਰੁ ਨ ਭੰਗਤਣ ਦਤਣ ਨ ਜਰੁ ॥ 

jor na mangan dayn na jor. 

Even receiving or giving charity is beyond our power. 

แมแ้ตก่ารขอหรอืใหก้ารกศุลก็เกนิก าลังของเรา 

 

ਜਰੁ ਨ ਜੀਵਤਣ ਭਰਤਣ ਨਹ ਜਰੁ ॥ 

jor na jeevan maran nah jor. 

Life and death too are not in our control. 

ชวีติและความตายไมไ่ดอ้ยูใ่นการควบคมุของเรา 

(เราไมม่ทีางเลอืกวา่จะเกดิเมือ่ใดและจะมชีวีติอยูอ่กีนานแคไ่หนเราไมม่ทีางเลอืกวา่จะตายเมื่

อไหรท่ีไ่หนและอยา่งไร) 

 

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 

โดยธรรมชาตจิติของเราไมม่อี านาจทีจ่ะงดเวน้ 

 

ਜਰੁ ਨ ਸੁਰਤੀ ਤਗਆਤਨ ਵੀਚਾਤਰ ॥ 

jor na surtee gi-aan veechaar. 

We have no power to achieve spiritual awakening, knowledge or thinking. 

เราไมม่อี านาจทีจ่ะบรรลกุารตืน่ขึน้ทางจติวญิญาณรับความรูห้รอืท าสมาธ ิ

 

ਜਰੁ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟ ਸੰਸਾਰੁ ॥ 

jor na jugtee chhutai sansaar. 

We have no power to escape from worldly temptations. 

เราไมม่คีวามสามารถหรอือ านาจมา แตก่ าเนดิทีจ่ะหลบหนจีากการลอ่ลวงของโลก 

 

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. 

พระองคค์นเดยีวมอี านาจทัง้หมดและพระองคด์แูลสิง่สรา้งของพระองคค์นเดยีว 
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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 ไมม่ใีครเหนือกวา่หรอืดอ้ยกวา่ (เรากลายเป็น 

สิง่ทีพ่ระเจา้ตดัสนิใจใหเ้ราเป็น) || 33 || 

 

สแตนซา่ 34 

Stanza 34 

ในสีบ่ทถัดไปจะมกีารอธบิายขัน้ตอนของการพัฒนาทางจติวญิญาณ: ธารัม คานด ์- 

ขัน้แหง่ความชอบธรรม, เกยีน คานด ์- ขัน้ของความรูจ้ากพระเจา้, ซาราม คานด ์- 

ขัน้ตอนของความพยายามทางจติวญิญาณ, คาราม คานด ์- ขัน้ตอนของ พระพร และ ซคัห ์

คานด ์-  ประสบการณ์การอยูร่ว่มกบัพระเจา้ 

 

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. 

ในบทนีป้ราชญอ์ธบิายขัน้ตอนแรกของการพัฒนาจติวญิญาณ – ธารามคานด ์

In this stanza, the Guru describes the first stage of spiritual development - Dharam 

khand. 

นีค่อืขัน้ตอนของการปลกุจติวญิญาณ 

ทีน่ีค่นเริม่คดิวา่ท าไมเขาถงึมาทีน่ีแ่ละอะไรคอืจดุมุง่หมายของชวีติ 

เมือ่กา้วไปขา้งหนา้ในการเดนิทางคนหนึง่คน้พบวา่พระเจา้ทรงสรา้งโลกนี้ดว้ยอากาศน ้าฤดกูา

ลวันคนืและอืน่ ๆ 

ท าใหท้ีน่ีเ่ป็นสถานทีท่ีเ่หมาะเจาะส าหรับการอยูอ่าศยัมุง่เนน้ไปทีพ่ระองคแ์ละมปีระสบการณ์รว่

มกบัพระองคจ์งึท าใหบ้รรลวัุตถปุระสงค ์ของชวีติ. 

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. 

นีค่อืทีท่ีบ่คุคลตระหนักวา่ทกุคนจะไดรั้บการตดัสนิตามการกระท าของตนและความส าเร็จหรอืค

วามลม้เหลวในการบรรลเุป้าหมายของความกา้วหนา้ทางจติวญิญาณจะเป็นทีรู่ก้นัหลังจากทีบ่คุ

คลหนึง่ไปถงึทีป่ระทับของพระเจา้ 
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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, 

พระเจา้สรา้งคนืวันเดอืนและฤดกูาล นอกจากนีพ้ระองคย์ังสรา้ง 

ลมน ้าไฟและบรเิวณสว่นลา่งของจักรวาล 

 

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. 

ทา่มกลางสิง่เหลา่นีพ้ระองคท์รงสรา้งโลกใหเ้ป็นทีส่ าหรับ 

มนุษยเ์พือ่ตดิตามความกา้วหนา้ทางจติวญิญาณ 

 

ਤਤਸੁ ਤਵਤਚ ਜੀਅ ਜੁਗਤਤ ਕ ਰੰਗ ॥ 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. 

พระองคท์รงวางสิง่มชีวีติหลายชนดิทีม่ชี ือ่ไมส่ ิน้สดุ 

 

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. 

โดยการกระท าของพวกเขาพวกเขาจะถกูตัดสนิ 

พระเจา้ทรงเป็นความจรงิและความจรงิคอืการด ารงอยูข่องพระองค ์

 

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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ในการด ารงอยูข่องพระเจา้ผูท้ีถ่กูเลอืกทีก่า้วหนา้ทางวญิญาณไดรั้บการยอมรับและพวกเขาได ้

รับเครือ่งหมายแหง่พระคณุจากพระเจา้ผูท้รงเมตตากรณุา 

 

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. 

ความส าเร็จและความลม้เหลวซึง่อยูใ่นแงข่องการเตบิโตทางจติวญิญาณถกูตดัสนิในการแสดง

ตนของพระเจา้ โอนานัก เมือ่ไปถงึการปรากฏตวัของพระเจา้เทา่นัน้ทีจ่ะพบวา่คน ๆ 

หนึง่ประสบความส าเร็จหรอืลม้เหลว || 34 || 

 

สแตนซา่ 35 

Stanza 35 

นีค่อืขัน้ทีส่องของการพัฒนาทางจติวญิญาณ – เกยีอาอนั คานด ์

หรอืขัน้ตอนของความรูจ้ากพระเจา้ 

This is the second stage of spiritual development - Giaan khand or stage of Divine 

Knowledge. 

ในขัน้ตอนนีบ้คุคลตระหนักวา่สิง่สรา้งของพระเจา้อยูน่อกเหนอืความเขา้ใจของมนุษย ์

วา่ของเราไมใ่ชร่ะบบดาวเคราะหเ์พยีงระบบเดยีว แตย่ังมอีกีมากมายในจักรวาล 

เราตระหนักดวีา่มโีลกดวงอาทติยแ์ละดวงจันทรม์ากมาย 

คนหนึง่ตระหนักดว้ยวา่อ านาจของพระเจา้ในการสรา้งการจัดเตรยีมและการท าลายลา้งนัน้ไมม่ี

ทีส่ ิน้สดุ ผลของการตระหนักรูน้ีม้พีลังอยา่งแทจ้รงิส าหรับผูท้ีข่ ึน้ไปสูข่ัน้ตอนแหง่จติวญิญาณนี ้

บคุคลดังกลา่วเต็มไปดว้ยความกลัวและความประหลาดใจในความกวา้งใหญข่องการสรา้งของ

พระเจา้และสมัผัสกบัความสขุจากพระเจา้ทีเ่หนอืค าบรรยาย 

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 ਖੰਿ 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. 

หนา้ทีท่างศลีธรรมของบคุคลใน Dharam khand (ขัน้ตอนแรกของ 

การพัฒนาทางจติวญิญาณ) คอืการด าเนนิชวีติโดยชอบธรรม 

 

ਤਗਆਨ ਖੰਿ 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). 
ตอนนีเ้ขา้ใจการท างานของ Giaan Khand ในบรรทัด 

ทีจ่ะปฏบิตัติาม (ขัน้ตอนของการไดม้าซึง่ความรูจ้ากพระเจา้) 

 

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. 

ทีน่ีม่คีนตระหนักวา่ในการสรา้งของพระเจา้มลีมน ้าและไฟมากมาย 

พระกฤษณะและศวิะมากมายซึง่หมายความวา่อ านาจของพระเจา้ในการจัดเตรยีมและการท าลา

ยลา้งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

 

ਕਤ ਫਰਭ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀਅਤਹ ਰੂ ਰੰਗ ਕ ਵਸ ॥ 

kaytay barmay ghaarhat gharhee-ahi roop rang kay vays. 

So many Brahmas are being fashioned in countless forms and colors. 

บราหม์าสจ านวนมากถกูสรา้งขึน้ในรปูแบบและสนัีบไมถ่ว้น 

เป็นนัยวา่พลังแหง่การสรา้งของพระเจา้ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ 

 

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. 

มภีเูขาและดนิมากมายทีผู่ค้นปฏบิตัหินา้ที ่

มนัีกบญุมากมายเชน่ Dhru ดร ูและมบีทเรยีนมากมายใหเ้รยีนรู ้
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ਕਤ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕਤ ਕਤ ਭੰਿਲ ਦਸ ॥ 

kaytay ind chand soor kaytay kaytay mandal days. 

There are many Indras, moons, suns and many planetary systems. 

อนิดราสมากมายดวงจันทรแ์ละดวงอาทติยม์ากมายโลกและดนิแดนมากมาย! 

 

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. 

นักบญุมากมายพรอ้มปรมาจารยโ์ยคมีากมายเทพธดิามากมายหลายชนดิ 

 

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. 

มเีทพและปีศาจมากมายนักปราชญเ์งยีบมากมายมหาสมทุรอญัมณีมากมาย 

 

ਕਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕਤੀਆ ਫਾਣੀ ਕਤ ਾਤ ਨਤਰੰਦ ॥ 

kaytee-aa khaanee kaytee-aa banee kaytay paat narind. 

There are so many sources of life, languages, and so many kings and emperors. 

วถิชีวีติมากมายหลายภาษาราชวงศข์องผูป้กครองมากมาย 

 

ਕਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸਵਕ ਕਤ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਅੰਤੁ ॥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. 

ผูท้ีช่ ืน่ชอบจ านวนมากมสีว่นรว่มในการท าสมาธปิระเภทตา่งๆ! O ‗Nanak, 

การสรา้งของพระองคไ์มม่ทีีส่ ิน้สดุ 
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สแตนซา 36 

Stanza 36 

ในบทนีค้รุนุานักอธบิายขัน้ตอนทีส่ามของการพัฒนาจติวญิญาณ - 

ซารามคานดห์รอืขัน้ของความพยายามทางจติวญิญาณ 

ดว้ยการรับรูถ้งึจดุมุง่หมายและหนา้ทีใ่น ธารามคานด ์

และการตระหนักถงึความกวา้งใหญข่องการสรา้งของพระเจา้ใน กอีาอนั คานด ์

เราจงึท างานอยา่งหนักเพือ่กา้วขึน้ไปสูข่ัน้ตอนนีซ้ ึง่จติใจและจติวญิญาณจะบรสิทุธิเ์ครง่ศาสนา

และเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้ 

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 ਖੰਿ ਭਤਹ ਤਗਆਨੁ ਰਚੰਿੁ ॥ ਤਤਥ ਨਾਦ ਤਫਨ ਦ 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 

ในขอบเขตของความรูท้างวญิญาณ (ตามทีอ่ธบิายไวใ้นบทสดุทา้ย) 

ภมูปัิญญาทางวญิญาณนัน้ทว่มทน้และสงูสดุและประสบการณ์หนึง่ทีไ่ดรั้บความปิตจิากพระเจา้ 

นีค่อืสภาวะของความสขุทางวญิญาณราวกบัวา่ก าลังเพลดิเพลนิกบัดนตรทีกุประเภท 

 

ਸਰਭ ਖੰਿ 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. 

ซารามคานดห ์เป็นเวทแีหง่การท างานหนักเพือ่เสรมิสรา้งและยกระดับจติวญิญาณ 

 

ਤਤਥ ਘਾੜਤਤ ਘੜੀ ਫਹੁਤੁ ਅਨੂੁ ॥ 

tithai ghaarhat gharhee-ai bahut anoop. 

Here, an enlightened mind of incomparable beauty is fashioned. 

ทีน่ีค่วามคดิทีรู่แ้จง้ เกีย่วกบัความงามทีห่าทีเ่ปรยีบมไิดเ้ป็นสิง่ทีล่า้สมัย 

(โดยการระลกึถงึนาอมัดว้ยความรักและความจงรักภักด)ี 
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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. 

สภาพของจติใจทีรู่แ้จง้นัน้เกนิจะบรรยายและถา้ 

มคีนพยายามอธบิายจะลม้เหลวและเสยีใจกบัความพยายาม 

 

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. 

สตสิมัปชญัญะสตปัิญญาและความเขา้ใจของจติใจมรีปูรา่งทีน่ี ่

 

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. 

จติส านกึของนักรบฝ่ายวญิญาณและผูท้ีป่ระสบความส าเร็จ - 

สิง่มชีวีติทีส่มบรูณ์แบบทางจติวญิญาณมรีปูรา่งทีน่ี ่|| 36 || 

 

สแตนซา่ 37 

Stanza 37 

ในบทนีค้รุนุานักอธบิายขัน้ตอนทีส่ีซ่ ึง่เรยีกวา่ คารามคานด ์- 

ขัน้ตอนของความสงา่งามอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละขัน้ตอนสดุทา้ยหรอืประสบการณ์ของ ซคัหค์านด ์- 

ขัน้ตอนของการรวมกนักบัพระเจา้ 

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. 

คารามคานด ์เป็นเวทแีหง่การไดรั้บพรอยา่งสมบรูณ์ดว้ยพระคณุของผูท้รงอ านาจ 

ในทางวญิญาณคณุมคีวามลกึซึง้มากจนความปรารถนาและความผกูพันทางโลกไมส่ง่ผลกระท

บตอ่พระองคอ์กีตอ่ไป 

คนหนึง่จมอยูใ่นชือ่ของพระเจา้และสมัผัสกบัความสขุและความสขุชัว่นรัินดร ์

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. 



76 
 

ซคัหค์านดเ์ป็นขัน้ตอนสดุทา้ยและเป็นขัน้ตอนของการรวมกบัพระเจา้ 

ในดนิแดนแหง่ความจรงินีผู้ศ้รัทธาตระหนักวา่ผูท้รงอ านาจทีไ่รร้ปูทรงสถติอยูใ่นหัวใจ 

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. 

ทีน่ีผู่ค้นรูด้ว้ยความเชือ่อยา่งเต็มทีว่า่ทัง้จักรวาลก าลังท างานภายใตค้ าสัง่ของพระเจา้วา่พระเจ ้

าทรงแผไ่พศาลและพระคณุของพระองคจ์ะมอบใหท้กุคน 

ครุนุานักกลา่ววา่เวทนีีส้งูขึน้มากจนเกนิบรรยาย สามารถมปีระสบการณ์ไดเ้ทา่นัน้ 

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 ਖੰਿ 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). 

พลังทางจติวญิญาณเป็นคณุลักษณะของขัน้ตอนแหง่ความสงา่งามของพระเจา้ (คารามคานด)์ 

ในขัน้ตอนนีบ้คุคลจะไดรั้บพรจากพระคณุของพระเจา้และทางวญิญาณจะมพีลังมากจนความชั่

วรา้ยทางโลกหรอื ‗มายา‘ ไมส่ามารถสง่ผลกระทบตอ่เขาไดอ้กีตอ่ไป 

 

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). 

ในมติขิองจติวญิญาณนัน้ไมม่ใีครอาศยัอยูท่ีน่ั่นอกีแลว้ 

(ยกเวน้ผูท้ีไ่ปถงึทีน่ั่นโดยมคีา่ควรแกพ่ระคณุของพระองค)์ 

 

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.). 

มเีพยีงนักรบฝ่ายวญิญาณทีก่ลา้หาญและทรงพลังเทา่นัน้ทีม่าถงึขัน้ตอนนีผู้ซ้ ึง่เอาชนะการลอ่ล

วงของความชัว่รา้ยทางโลก 

(ความปรารถนาความโกรธความโลภความผกูพันทางอารมณ์อตัตา 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. 

พวกเขาตืน้ตนัใจกบัแกน่แทข้องพระเจา้ 

 

ਤਤਥ ਸੀਤ ਸੀਤਾ ਭਤਹਭਾ ਭਾਤਹ ॥ 

tithai seeto seetaa mahimaa maahi. 

They remain completely absorbed in God‘s praises. 

พวกเขายังคงหมกมุน่อยูก่บัค าสรรเสรญิของพระเจา้ 

 

ਤਾ ਕ ਰੂ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਤਹ ॥ 

taa kay roop na kathnay jaahi. 

Their spiritual enlightenment cannot be described. 

การรูแ้จง้ทางจติวญิญาณของพวกเขาไมส่ามารถอธบิายได ้

 

ਨਾ ਤਹ ਭਰਤਹ ਨ ਿਾਗ ਜਾਤਹ ॥ 

naa ohi mareh na thaagay jaahi. 

They are immune from spiritual death and worldly evils cannot overpower them. 

พวกเขารอดพน้จากความตายทางวญิญาณและความชัว่รา้ยทางโลกไมส่ามารถเอาชนะพวกเข

าได ้

 

ਤਜਨ ਕ ਰਾਭੁ ਵਸ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥ 

jin kai raam vasai man maahi. 

within whose minds God dwells. 

ภายในจติใจเหลา่นัน้ด ารงอยูใ่นพระเจา้ 

 

ਤਤਥ ਬਗਤ ਵਸਤਹ ਕ ਲਅ ॥ 

tithai bhagat vaseh kay lo-a. 

The devotees of many worlds dwell there. 

สาวกจากหลายโลกมาถงึขัน้ตอนนีแ้ละอาศยัอยูท่ีน่ั่น 
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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. 

พวกเขาสมัผัสกบัความสขุชัว่นรัินดรเ์มือ่ตระหนักถงึพระเจา้ 

การมอียูใ่นใจของพวกเขาเสมอ 

 

ਸਚ ਖੰਤਿ ਵਸ ਤਨਰੰਕਾਰੁ ॥ 

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. 

นีค่อืขัน้ตอนของการรวมตวักบัพระเจา้ ในดนิแดนแหง่ความจรงินี้ 

ผูท้รงอ านาจทีไ่รร้ปูแบบสถติอยูใ่นหวัใจของผูศ้รัทธา 

 

ਕਤਰ ਕਤਰ ਵਖ ਨਦਤਰ ਤਨਹਾਲ ॥ 

kar kar vaykhai nadar nihaal. 

Having created, the merciful God bestows His blissful Glance on His creation. 

พระเจา้ผูเ้ป่ียมดว้ยความเมตตาไดท้รงสรา้งภาพอนัเป่ียมสขุใหก้บัการสรา้งของพระองค ์

 

ਤਤਥ ਖੰਿ ਭੰਿਲ ਵਰਬੰਿ ॥ ਜ ਕ ਕਥ ਤ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ॥ 

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. 

ในขัน้ตอนนีผู้ศ้รัทธาจะไดรู้จั้กกบัดาวเคราะหท์ีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุระบบสรุยิะทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุและกาแล

คซทีีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุ เขาตระหนักดวีา่การสรา้งของพระเจา้ทีไ่รข้ดี จ ากดั นัน้เป็นอยา่งไร 

 

ਤਤਥ ਲਅ ਲਅ ਆਕਾਰ ॥ 

tithai lo-a lo-a aakaar. 

In this stage one realizes that there are worlds upon worlds of His Creation. 

ในขัน้ตอนนีเ้ราตระหนักดวีา่การสรา้งของพระองคป์ระกอบดว้ยโลกทีอ่ยูเ่หนอืโลก 

 

ਤਜਵ ਤਜਵ ਹੁਕਭੁ ਤਤਵ ਤਤਵ ਕਾਰ ॥ 

jiv jiv hukam tivai tiv kaar. 

One realizes that everything functions as He commands. 

หนึง่ตระหนักดวีา่ทกุสิง่ท าหนา้ทีต่ามทีพ่ระองคส์ัง่ 
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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. 

คนหนึง่ตระหนักวา่พระเจา้ดแูลสิง่สรา้งของพระองคแ์ละไดรั้บความพงึพอใจจากสิง่นัน้ 

 

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 เป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะอธบิายขัน้ตอนนี ้สามารถมปีระสบการณ์ไดเ้ทา่นัน้ || 37 || 

 

สแตนซา 38 

Stanza 38 

สีบ่ทกอ่นหนา้นีอ้ธบิายขัน้ตอนของการพัฒนาจติวญิญาณ 

บทนีส้รปุรวมทัง้หมดและโดยการใชค้ าอปุมาแสดงใหเ้ห็นถงึวธิกีารบรรลคุวามสมัพันธก์บัพระเ

จา้ 

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. 

นีค่อืตวัอยา่งทีส่วยงามของชา่งทองทีใ่ชใ้นการถา่ยทอดขอ้ความ 

ดงัทีท่ราบกนัดวีา่ชา่งท าทองจะท าใหท้องในเบา้หลอมรอ้นโดยการจดุไฟใตเ้บา้หลอมใชเ้ครือ่

งสบูลมเพือ่ใหอ้ากาศท าใหไ้ฟแรงขึน้และใชค้อ้นและทั่งในการปัน้ทองใหร้อ้น 

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. 

การใชต้วัอยา่งนีเ้ป็นอปุมาขอแนะน าวา่เราควรพัฒนาคณุสมบตัทิีส่ าคญัของการมวีนัิยในตนเอง

และความอดทน 

เราควรพยายามอยา่งแน่วแน่ทีจ่ะปลกุจติใจดว้ยความรูท้างวญิญาณกลายเป็นความย าเกรงพระ

เจา้และตืน้ตนัในพระนามของพระเจา้ดว้ยความรักตอ่พระองคแ์ละความรักตอ่สิง่สรา้งของพระอ

งค ์

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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เมือ่บคุคลมคีณุสมบตัเิหลา่นีพ้ระเจา้ผูท้รงเมตตาประทานพระคณุของพระองคแ์ละเขาก็บรรลเุป้

าหมายสงูสดุของการเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้ 

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). 

ใหค้วามมวีนัิยในตนเองเป็นเตาหลอม (ในรา้นชา่งทอง) และใหช้า่งทองอดทน 

(วนัิยในตนเองและความอดทนเป็นคณุสมบตัสิ าคญัสองประการทีต่อ้งมหีากคณุตอ้งการเริม่ตน้

เพือ่บรรลกุารตรัสรูท้างจติวญิญาณ) 

 

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). 

ใหใ้จทา่นเป็นเหมอืนทั่งและปัญญาทางวญิญาณเป็นดังเครือ่งมอื 

(ปลกุจติดว้ยจติรู)้ 

 

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) 

ใหค้วามย าเกรงพระเจา้เป็นเครือ่งสบูลมและการบรรยายของนาอมัเขา้มา 

วนัิยทีเ่ขม้งวดในการดบัเพลงิเพือ่บรรลกุารตรัสรูท้างจติวญิญาณ 

 

ਬਾਂਿਾ ਬਾਉ ਅੰਤਭਰਤੁ ਤਤਤੁ ਢਾਤਲ ॥ 

bhaaNdaa bhaa-o amrit tit dhaal. 

In the crucible of love, melt the Nectar of the Naam with complete devotion. 

ในเบา้หลอมแหง่ความรักของพระเจา้ใหห้ลอมดว้ยทองค าแหง่น ้าทพิยข์อง นาอมั 

ทีป่กคลมุดว้ยความจงรักภักด ี

(ดว้ยความรักของพระเจา้ในหวัใจจงดืม่ด า่กบัพระนามของพระองคด์ว้ยความจงรักภักด)ี 
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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). 

ทัง้หมดนีจ้ะท าใหเ้ป็นเหรยีญกษาปณ์ทีแ่ทจ้รงิซึง่มกีารสรา้งเหรยีญชือ่พระเจา้ 

(น าไปสูก่ารรูแ้จง้ทางจติวญิญาณโดยการหลอ่หลอมความคดิหนึง่) 

 

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. 

การกระท านีส้ าเร็จไดโ้ดยผูท้ีไ่ดรั้บพรจากพระคณุอนัศกัดิส์ทิธิข์องพระองคเ์ทา่นัน้ 

 

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) 

โอนานัก โดยพระคณุอนัเมตตาของพระองคพ์วกเขาไดรั้บความสขุชัว่นรัินดร ์

และเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้ || 38 || 

 

ซาโลเค 

Saloke 

จ๊ับจ ีลงทา้ยดว้ย ซาโลเค ซึง่เป็นบทสง่ทา้ยขององคป์ระกอบทัง้หมด 

ในขณะทีอ่ากาศหรอืลมหายใจเขา้สูร่า่งกายครุคุอืจติวญิญาณ 

น ้าเปรยีบเสมอืนพอ่และแผน่ดนิเหมอืนแมผู่ย้ ิง่ใหญ ่

วันและคนืเป็นเหมอืนพยาบาลชายและหญงิ (พลังบวกและลบในโลก) 

ทีค่นทัง้โลกก าลังเลน่กนั 

โลกทัง้ใบเป็นเหมอืนโรงละครทีเ่ราทกุคนเป็นนักแสดงและเราแสดงบทบาททีพ่ระองคม์อบหม

าย 

ผูท้ีใ่ครค่รวญถงึนาอมัอยา่งขยันขนัแข็งดว้ยความรักและความทุม่เทดว้ยความรักออกจากโลกนี้

เพือ่บรรลเุป้าหมายสงูสดุในการเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้ 

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. 

 

 

ਸਲਕੁ ॥ 

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). 

เนือ่งจากอากาศมคีวามส าคญัตอ่รา่งกายครุจุงึมคีวามส าคญัตอ่จติวญิญาณ 

น ้าเปรยีบเสมอืนพอ่และแผน่ดนิเป็นเหมอืนแมท่ีย่ ิง่ใหญ ่

(เนือ่งจากอากาศเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับรา่งกายการชีน้ าทางวญิญาณจงึจ าเป็นส าหรับวญิญาณ

น ้าเป็นแหลง่ก าเนดิของชวีติทัง้มวลและชว่ยใหแ้ผน่ดนิแมส่รา้งสิง่ทีเ่ราบรโิภคเขา้ไป) 

 

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). 

วันและคนืเป็นเหมอืนพยาบาลชายและหญงิ (พลังบวกและลบ) ทีค่นทัง้โลกก าลังเลน่กนั 

(โลกเป็นเหมอืนโรงละครทีเ่ราทกุคนเป็นนักแสดงและเราแสดงบทบาทตามทีพ่ระองคท์รงมอบ

หมาย) 

 

ਚੰਤਗਆਈਆ ਫੁਤਰਆਈਆ ਵਾਚ ਧਰਭੁ ਹਦੂਤਰ ॥ 

chang-aa-ee-aa buri-aa-ee-aa vaachai Dharam hadoor. 

Good and bad deeds are examined by the Almighty. 

ผูท้รงอ านาจตรวจสอบความดแีละความชัว่ 
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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. 

ตามการกระท าของพวกเขาบางคนเขา้ใกลพ้ระเจา้มากขึน้ 

และคนอืน่ ๆ ถกูขบัออกไปไกลจากพระองค ์

 

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). 

ผูท้ีร่ าพงึร าพันถงึนาอัมดว้ยความรักและความทุม่เทดว้ยความรักจากโลกนีไ้ปสูเ่ป้าหมายสงูสดุ

ในการเป็นหนึง่เดยีวกบัพระเจา้ 

 

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 วญิญาณของพวกเขาเปลง่ประกายและไดรั้บการปลดปลอ่ยจากมายา || 1 || 
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อรัมภบทสู่อาร์ดาส (ภาวนา) 
ค าวา่ "ardas" หมายถงึค ารอ้งหรอืการสวดขอไปยังของผูม้อี านาจสงูสดุ ardas 
ของเราเป็นการสวดถงึพระเจา้ผูท้รงอ านาจ และถงึครุนุรัินดรข์องเรา ครุแุกรนธ ์
ซาฮบิ 
โดยทั่วไปเราจะสวด ชาบัด(shabad) ตอ่ไปนี ้กอ่นเริม่ อารด์าส(Ardas) นี ้
ในขอ้เหลา่นีค้รุ ุArjanDevji 
กลา่ววา่รา่งกายและจติวญิญาณของเราและทกุสิง่ทีเ่รามเีป็นพรจากพระเจา้ 
เราเป็นลกูของพระองค ์ดังนัน้เราตอ้งละทิง้อตัตาของเรา 
และวงิวอนขอตอ่พระองคส์ าหรับความตอ้งการของเราเชน่เดยีวกบัทีเ่ด็กรอ้งขอตอ่
พอ่แม ่
 
รปูแบบและถอ้ยค าของอารด์าชาในปัจจบุันมกีารพัฒนามาหลายปีและไดรั้บการตดั
สนิโดยนักวชิาการชาวซกิขร์ว่มกนั 
 
Ardas สามารถแบง่ออกเป็นสามสว่นหลัก ๆ 
สว่นแรกคอื VaarSiriBhagautiJi Ki แตง่โดย ครุ ุGobind Singh ji 
ซึง่เขาไดส้วดขอตอ่ พระเจา้ผูท้รงอ านาจและ ครุเุกา้คนแรก หลังจาก 
วาอาร(์vaar) เราไดว้อนขอ ครุคุนทีส่บิและครุแุกรนธซ์าฮบิ 
 
สว่นทีส่องของอารด์าซ (ardas) สรปุประวตัศิาสตรซ์กิขทั์ง้หมด 
โดยเลา่ถงึการอทุศิตนและการเสยีสละของชาวซกิขแ์ละสะทอ้นใหเ้ห็นถงึการกระ
ท าทีน่่าจดจ าของผูพ้ลชีพีและวรีบรุษุของชาวซกิขผ์ูซ้ ึง่ยดึถอืศรัทธาจนถงึลมหายใ
จสดุทา้ยของพวกเขา 
 
สว่นทีส่ามของอารด์าซ (ardas) เราสวดออ้นวอนใหช้มุชนแสวงหาคณุธรรมของ 
simran (การจดจ าชือ่ของพระเจา้) 
การด ารงชวีติอยา่งชอบธรรมของชาวซกิขท์ีแ่ทจ้รงิและความไวว้างใจในหมูช่มุชน 
เราวงิวอนขอใหค้รุคุุม้ครองเราจากอบายมขุทัง้หา้ (ตัณหา ความโกรธ ความโลภ 
ความยดึตดิและอตัตา) 
 
ในตอนทา้ย จะมกีารเพิม่ค าเพือ่ใหเ้หมาะกบัโอกาส (เชน่ งานแตง่งาน การเกดิ 
การตาย ฯลฯ ) ซึง่มกีารจัดชมุนุมและขอพรจากครุ ุในค าพดูปิดทา้ยของ ardas 
เราสวดออ้นวอนเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีองทกุคนภายใตพ้ระประสงคข์องพระองคโ์ด
ยไมค่ านงึถงึศาสนาของพวกเขา 
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Introduction to Ardas (Prayer) 
 

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

ARDAS 
Prayer 
ภาวนา 

 

ਤੂ ਿਾਕੁਰ ੁਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥ ਜੀਉ ਤੰਿ ੁਸਬ ੁਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥ 

TU THAAKUR TUM PEH ARDAAS, JEEO PIND SABH TERI RAAS 

(Waheguru ji), You are our master, we (human beings) can only plead to 

you (for our needs), because this body and soul (that You have given us) 
are your blessings. 

(Waheguruji)(วาเฮกรูจู)ี คณุเป็นเจา้นายของเรา เรา (มนุษย)์ สามารถวงิวอนตอ่พระองค ์
(ตามความตอ้งการของเรา) เทา่นัน้ เพราะรา่งกายและจติวญิญาณนี้ (ทีค่ณุไดใ้หเ้รา) 

เป็นพรของคณุ  
 

ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥ 

TUM MAAT PITA HAM BAAREK TERE, TUMRI KIRPA MEH SOOKH 

GHANERE 
You are our mother and father (our Creator), we are Your children.In 

your Grace are many joys and comforts. 
คณุคอืแมแ่ละพอ่ของเรา (ผูส้รา้งของเรา) เราเป็นลกูหลานของพระองค ์

ในพระพรของพระองค ์ซึง่น ามาซึง่ความยนิดแีละความสะดวกสบายมากมาย 
 

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੰਤ ੁ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੰਤ ॥ 

KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT 

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

ไมม่ใีครรูข้อบเขตของการสรา้งของพระองค ์พระเจา้ขา้ฯ พระองคอ์ยูส่งูกวา่ผูส้งูสดุ 
(ไมม่ใีครเหมอืนพระองค)์ 

 

ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥ 

SAGAL SAMAGRI TUMRE SOOTER DHAARI, TUM TE HOE SO AAGYA 
KAARI 

The whole Universe is functioning under Your divine law, strung in one 
strand. All that came from Your creation is under Your command. 

จักรวาลทัง้หมดท าหนา้ทีไ่ปตามกฎของพระเจา้ ซึง่ถกูมัดรวมกนัเป็นหนึง่เดยีว 
ทัง้หมดทีม่าจากการสรา้งของพระองคอ์ยูภ่ายใตค้ าสัง่ของพระองค ์
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ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥ 

TUMRI GAT MIT TUM HI JAANI, NANAK DAAS SADAA KURBAANI 
What You are and how Great you are, only You know. Nanak, Your 

devotee, is beholden to You forever. 
พระองคค์อือะไรและพระองคย์ิง่ใหญแ่คไ่หน มเีพยีงพระองคเ์ทา่นัน้ทีรู่ ้

นานัค )Nanak( ผูศ้รัทธาของพระองคจ์ะอยูก่บัพระองคต์ลอดไป 

 

ੴ ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਤਹ॥ 

Ek-Oankar. Waheguroo Ji Ki Fateh  

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

 

ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। 
Sri Bhagouti ji Sahai 

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

 

ਵਾਰ ਸਰੀ ਬਗਤੀ ਜੀ ਕੀ ਾਤਸਾਹੀ ੧੦|| 

Vaar Sri Bhagouti Ji Ki Paatshaahee Dasvee 

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

 

ਤਰਥਭ ਬਗਤੀ ਤਸਭਤਰ ਕ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਤਧਆਇ॥  

Pritham Bhagouti Simar Kai, Guru Naanak Layee Dhiyae 

First remember God in the form of Destroyer of evil doers; then 

remember Nanak. (dwell on his spiritual contribution)  
ประการแรก จงจดจ าพระเจา้ในรปูแบบของผูท้ีท่ าลายคนทีท่ าชัว่ แลว้จงจดจ า Nanak 

(สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 
 

ਤਪਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤ ਅਭਰਦਾਸ ੁਰਾਭਦਾਸ ਹਈ ਂਸਹਾਇ॥  

Angad Gur Te Amar Das, Raamdaasai Hoye Sahai  

Then remember and meditate upon Guru Angad, Guru Amar Das and 
Guru Ram Das; May they help us! (dwell on their spiritual 

contribution) 
แลว้จงจดจ าและพศิเพง่บนครุแุองกาด ครุอุามาร ดาซ และ ครุแุรม ดาส  

ขอพวกทา่นชว่ยเหลอืเรา! (สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 
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 ਅਰਜਨ ਹਰਗਤਫੰਦ ਨ  ਤਸਭਰ ਸਰੀ ਹਤਰਰਾਇ॥  

Arjan Hargobind No Simrou Sri Har Rai 
Remember and meditate upon Guru Arjan, Guru Hargobind and 

Respected Guru Har Rai. (dwell on their spiritual contribution) 
จงจดจ าและพศิเพง่บนครุแุองกาด ครุอุาจาน  ครุฮุารโ์กบนิด ์และครุฮุารไ์ร 

(สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 

 

ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈਂ ਤਜਸ ਤਿਿੈ ਸਤਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥  

Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye 

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

จงจดจ าและพศิเพง่บนครุ ุฮารค์รสิชาน ทีน่่าเคารพ โดยเหลยีวดทูา่น  
ปัดเป่าความทกุขอ์อกไปทัง้สิน้ 

 

ਤਗ ਫਹਾਦਰ ਤਸਭਤਰ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵ ਧਾਇ॥ 

Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai 
Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of spiritual wealth 

will come hastening to your home. 
จงจดจ าครุเุตกบาฮาดรู ์

แลว้แหลง่ความมั่งคัง่ทางวญิญาณเกา้แหง่จะมาถงึบา้นของคณุอยา่งรวดเร็ว 

 

ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  

Sabh Thai Ho-e Sahaai 

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

 

ਦਸਵਾਂ ਾਤਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਤਫੰਦ ਤਸੰਘ ਸਾਤਹਫ ਜੀ! ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥  

Dasvaa Paatshaah sri Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai 
Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh 

 (dwell on his spiritual contribution). 

Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path. 
ระลกึถงึครุโุกบนิด ์ซงิหท์ีเ่คารพนับถอืทา่นทีส่บิ 

(สถติอยูใ่นการสนับสนุนทางจติวญิญาณของพระองค)์ 
โอพ้ระเจา้! กรณุาชว่ยเราทกุคน โดยแสดงเสน้ทางใหเ้ราเห็น 
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ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆ ਂਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂ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)! 
ร าพงึถงึแสงสวา่งอนัศกัดิส์ทิธิข์องกษัตรยิท์ัง้สบิทีม่อียูใ่นครุแุกรนธ ์ซาฮบิผูเ้ป็นทีเ่คารพนับถอื 
และเปลีย่นความคดิของคณุไปสูค่ าสอนของพระเจา้และรับความสขุจากสายตาของครุแุกรนธ ์

ซาฮบิ 
ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(Waheguru)  (พระเจา้ผูท้รงมหศัจรรย)์! 

 

ੰਜਾਂ ਤਆਤਰਆ,ਂ ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆ,ਂ ਚਾਲਹੀਆ ਂਭੁਕਤਤਆ,ਂ ਹਿੀਆ ਂਜੀਆ,ਂ ਤੀਆ,ਂ ਤਜਨਹ ਾ 
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੰਿ ਛਤਕਆ,ਂ ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਿਿੱਿ ਕੀਤਾ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਤਆਤਰਆ,ਂ 

ਸਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya, 
Tupiya, Jina Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee, 

Dekh Ke Andhith Keetaa, Tinhaa Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da 

Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 
Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons (of Guru 

Gobind Singh); of the Forty Martyrs; of the brave Sikhs of indomitable 
determination; of the devotees steeped in the colour of the Naam; of 

those who were absorbed in the Naam; of those who remembered the 
Naam and shared their food in companionship; of those who started free 

kitchens; of those who wielded their swords (for preserving truth); of 

those who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were pure 
and truly devoted ones; 

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
ลองนกึถงึการกระท าของผูเ้ป็นทีรั่กทัง้หา้ของบตุรชายทัง้สีค่น (ของครุโุกบนิด ์ซงิห)์; 

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

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

ของผูท้ีม่องขา้มขอ้บกพรอ่งของผูอ้ืน่ 
ทัง้หมดทีก่ลา่วมาเป็นคนทีบ่รสิทุธิแ์ละอทุศิตนอยา่งแทจ้รงิ 
ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(Waheguru) (พระเจา้มหศัจรรย)์! 
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ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਸੰਘਾਂ ਤਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਤ, ਫੰਦ ਫੰਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆ ਂਲੁਹਾਈਆ,ਂ 

ਚਰਖੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਰਆ ਂਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆ ਂ

ਕੀਤੀਆ,ਂ ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਰਆ, ਤਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਤਨਹ ਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ 

ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund Bund 

Kuttai, Khopriya Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae 
Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee 

Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, Tina Dee Kamaaee Daa 
Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo 

Think of and remember the unique service rendered by those brave Sikh 

men and women, who sacrificed their heads but did not surrender their 
Sikh Religion; Who got themselves cut to pieces from the joints of the 

body; Who got their scalps removed; Who were tied and rotated on the 
wheels and broken into pieces; Who were cut by saws; Who were flayed 

alive; Who sacrificed themselves to upkeep the dignity of the Gurdwaras; 

Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh Religion and 
saved their hair uncut till their last breath;  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
นกึถงึและระลกึถงึการรับใชท้ีเ่ป็นเอกลักษณ์ของชายและหญงิชาวซกิขผ์ูก้ลา้หาญทีเ่สยีสละศรี

ษะ แตไ่มย่อมละทิง้ศาสนาซกิขข์องตน ทีถ่กูตดัออกเป็นชิน้ ๆ จากขอ้ตอ่ของรา่งกาย 

เอาหนังศรีษะออก ทีถ่กูมัดและหมนุบนลอ้และแตกเป็นชิน้ ๆ ; ทีถ่กูเลือ่ยตดั; 

ทีถ่กูถลกหนังเป็นๆ; ทีเ่สยีสละตวัเองเพือ่รักษาศกัดิศ์รขีองครุดุวารา; 

ทีไ่มล่ะทิง้ความเชือ่ของชาวซกิข;์ ผูซ้ ึง่รักษาศาสนาซกิขข์องพวกเขาและ 

ไมต่ดัผมของพวกเขาจนถงึลมหายใจสดุทา้ยของพวกเขา 

ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(พระเจา้มหศัจรรย)์! 
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ੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸਰਫਿੱਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆ ਂਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji 

Waheguroo  
Turn your thoughts to all the seats of Sikh Religion and all the 

Gurdwaras;  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
เปลีย่นความคดิของคณุไปยังทกุทีน่ั่งของศาสนาซกิขแ์ละครุ ุกดูวาราทัง้หมด 

ทกุคนพดูวา่ วาเฮกรู ู(Waheguru) (พระเจา้ทรงมหศัจรรย)์! 
 

ਤਰਥਭ ਸਰਫਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ, ਸਰਫਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ ਵਾਤਹਗੁਰ,ੂ 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਤਚਤ ਆਵ, ਤਚਿੱ ਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਫ ਸੁਖ ਹਵ। 
Prithme Sarbat Khaalsaa Ji Ki Ardaas Hai Ji, Sarbat Khaalsaa Ji Ko 

Waheguroo Waheguroo Waheguroo Chit Aavai Chit Aavan Ka Sadkaa 

Surab Sukh Hovai 

First the entire respected Khalsa make this supplication that they 
meditate on Your Name; and as a result, peace and happiness be 

showered to all. 
กอ่นอืน่ คาลซา (Khalsa) 

ทีเ่คารพนับถอืทัง้หมดจะวงิวอนขอใหพ้วกเขาใครค่รวญพระนามของพระองคท์า่น 
และเป็นผลใหท้กุคนไดรั้บความสงบและความสขุ 

 

ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ  ਫ਼ਤਤਹ, 

ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ 

Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it, Deg Teg 
Fateh, Bira Ki Paij, Panth Ki Jeet, Sree Saahib Ji Sahaai Khaalse Ji Ko Bol 

Baaley, Bolo Ji Waheguroo  

May God extend His protection and mercy to the Khalsa, wherever they 
are. May the Khalsa be victorious in ensuring the well being and 

protection of the community, may God shower His Grace upon the 
Khalsa, may He be our protector against tyranny and oppression, may 

the Khalsa prevail,  

everybody say Waheguru (Wondrous God)! 
ขอพระเจา้ทรงคุม้ครองและเมตตาตอ่ คาลซา (Khalsa) ไมว่า่พวกเขาจะอยูท่ีใ่ด ขอให ้คาลซา 

(Khalsa) 
ไดรั้บชยัชนะในการสรา้งหลักประกนัความเป็นอยูท่ีด่แีละการปกป้องชมุชนขอพระเจา้ทรงอาบ

พระคณุของพระองคต์อ่ คาลซา (Khalsa) 
ขอพระองคท์รงเป็นผูป้กป้องเราจากการกดขีข่ม่เหงและการกดขีข่อให ้คาลซา (Khalsa)มชียั 

ทกุคนพดูวา่วาเฮกรู(ู Waheguru) (พระเจา้ทรงมหศัจรรย)์! 
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ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਤਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਸਰ 

ਦਾਨ,  ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਤਭਰਤਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੰਿ, ਫੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਧਰਭ ਕਾ 
ਜਕਾਰ, ਫਲ  ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ!!  

Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan, Bibek Daan, Bharosaa 

Daan, Daanaa Sir Daan Naam Daan, Chounkiyaa Jhande Bunge Jugo Jug 
Attal, Dharam Ka Jai Kaar Bolo Ji Waheguroo  

Kindly confer upon the Sikhs the gift of Sikhism, the gift of long hair, the 
gift of observing Sikh laws, the gift of divine knowledge, the gift of firm 

faith, the gift of belief and the biggest gift of Naam. O God! May the 

choirs, the mansion and the banners exist forever; may the truth ever 
triumph;  

utter Wahe Guru (Wondrous God)! 
โปรดทรงมอบของขวัญแหง่ศาสนาซกิขใ์หแ้กช่าวซกิข ์ของขวัญทีเ่ป็นผมยาว 
ของขวัญแหง่การปฏบิตัติามกฎหมายของซกิขข์องขวัญแหง่ความรูจ้ากพระเจา้ 

ของขวัญแหง่ศรัทธาทีม่ั่นคงของขวัญแหง่ความเชือ่และของขวัญทีใ่หญท่ีส่ดุของนาอมั 
โอพ้ระเจา้! นักรอ้งประสานเสยีง คฤหาสนแ์ละ ป้ายประกาศจะคงอยูต่ลอดไป 

ขอใหค้วามจรงิมชียัไปตลอดกาล 
กลา่วค าวา่วา่วาเฮกรู ู( Waheguru) (พระเจา้ทรงมหศัจรรย)์! 

 

ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਰ।ੂ  
Sikhaa Daa Man Neevaa, Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap 

Waheguroo  

May the minds of all the Sikhs remain humble and their wisdom exalted; 

O God! You are the protector of wisdom. 
ขอใหจ้ติใจของชาวซกิขท์ัง้หมดยังคงถอ่มตวัและภมูปัิญญาของพวกเขาสงูสง่ โอพ้ระเจา้! 

พระองคค์อืผูป้กป้องภมูปัิญญา 
 

ਹ ਤਨਭਾਤਣਆ ਂਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆ ਂਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ਸਿੱਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਹਗਰੁ!ੂ ਆ ਦ 
ਹਜਰੂ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ।  

Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, Sachey 

Pita Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji) 
O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the Power of 

the helpless ones, the shelter of the shelterless, we humbly make prayer 
in your presence….. 

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

 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਬੁਿੱ ਲ ਚੁਿੱ ਕ ਭਾਪ ਕਰਨੀ। ਸਰਫਿੱਤ ਦ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  
Akhar Vaadhaa Ghaataa Bhul Chuk Maaf Karnee, Sarbat De Kaaraj Raas 

Karney. 

Kindly pardon our errors and shortcomings in reciting the above Prayer. 

Kindly fulfill the objects of all. 
โปรดอภัยขอ้ผดิพลาดและขอ้บกพรอ่งของเราในการทอ่งบทสวดมนตข์า้งตน้ 

โปรดทรงเตมิเต็มในความตอ้งการทัง้ปวงใหพ้วกเราดว้ย 

 

ਸਈ ਤਆਰ ਭਲ, ਤਜਨਹ ਾਂ ਤਭਤਲਆਂ ਤਰਾ ਨ ਨਾਭ ਤਚਿੱ ਤ ਆਵ। ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ,  
ਤਰ ਬਾਣ ਸਰਫਿੱਤ ਦਾ ਬਲਾ।  

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

Chardi Kala, Tere Bhaaney Sarbat Daa Bhalaa 

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

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

ขอใหเ้ราไดพ้บกบัผูศ้รัทธาทีแ่ทจ้รงิเหลา่นัน้โดยการพบกบัผูท้ีเ่ราอาจจดจ าและใครค่รวญชือ่ข
องพระองค ์ โอพ้ระเจา้! ขอใหช้ือ่ของพระองค ์(ทีไ่ดเ้ปิดเผยโดยครุนุานัก) 

น าจติวญิญาณขึน้ไป และขอใหท้กุคนประสบความส าเร็จตามความประสงคข์องพระองค ์

 

ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਤਹਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਪਤਤਹ  

Waheguroo Ji Ka Khaalsaa Waheguroo Ji Ki Fateh 

The Khalsa belongs to God; all victory is the victory of God. 
คาลซาเป็นของพระเจา้ ชยัชนะทัง้หมดเป็นชยัชนะของพระเจา้  
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ปรชัญาแหง่ซกิข ์
 

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

มารยาท www.sikhpoint.com 
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Philosophy of Sikhs 
 

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

Courtesy www.sikhpoint.com 
 

 
 
 
 
 

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

ผูก้อ่ตัง้ศาสนาซกิข ์ชาวซกิขไ์ดป้ระดบัผา้โพกศรีษะ 

ผา้โพกศรีษะส าหรับซกิขเ์ป็นมากกวา่มงกฎุส าหรับกษัตรยิ ์

 

“Dastar"เป็นอกีชือ่หนึง่ของผา้โพกศรีษะของชาวซกิขซ์ ึง่เกีย่วขอ้งกบั" พรของครุ ุ

" 

ค าเหลา่นีห้มายถงึเสือ้ผา้ทีส่วมใสโ่ดยทัง้ชายและหญงิเพือ่ปกปิดผมทีไ่มไ่ดต้ดัขน 

เป็นผา้โพกศรีษะทีป่ระกอบดว้ยผา้ผนืยาวคลา้ยผา้พันคอสวมรอบศรีษะ 

 

แมว้า่การไวผ้มทีไ่มไ่ดปิ้ดจะไดรั้บค าสัง่จาก ครุ ุGobind Singh 

ใหเ้ป็นหนึง่ในหา้ของ K หรอืหา้บทความเกีย่วกบัความเชือ่ 

แตก่็มคีวามเกีย่วขอ้งกบัศาสนาซกิขม์ายาวนานตัง้แตเ่ริม่ตน้ซกิขใ์นปี 1469 

ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาเดยีวในโลกที ่ทกุคนตอ้งสวมผา้โพกหวั 

ผูค้นสว่นใหญท่ีส่วมเสือ้กงัหนัในประเทศตะวนัตกเป็นชาวซกิข ์

 

โดยธรรมประเพรณี ผา้โพกศรีษะแสดงถงึความมหีนา้มตีา 

และเป็นสิง่ของทีส่งวนไวส้ าหรับคนชัน้สงูเทา่นัน้ ในสมัยกอ่นในอนิเดยี 

ผูช้ายทีม่ฐีานะสงูในสงัคมเทา่นัน้ทีจ่ะสวมผา้โพกศรีษะ ในชว่งทีโ่มกลุครองอนิเดยี 

ชาวมสุลมิเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้วมผา้โพกศรีษะ 

ผูท้ีไ่มใ่ชม่สุลมิทกุคนถกูหา้มไมใ่หส้วมผา้โพกศรีษะโดยเด็ดขาด 

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

ผา้โพกศรีษะจะไมเ่ป็นเพยีงแถบผา้เพราะมันจะกลาย 

เพราะสิง่นีจ้ะเป็นสว่นส าคญัของเครือ่งแตง่กาย 

เหตผุลในการสวมผา้โพกศรีษะอาจมไีดห้ลายประการ เชน่ อ านาจอธปิไตย 

การอทุศิตน การเคารพตนเอง ความกลา้หาญ ความกตัญํ ูฯลฯ 

แตเ่หตผุลทีช่าวซกิขส์วมผา้โพกศรีษะสว่นใหญ ่น่ันก็เพือ่แสดงความรัก 

การเชือ่ฟังและเคารพผูก้อ่ตัง้ Khalsa  

 

ผา้โพกศรีษะเป็นของขวญัทีค่รุใุหเ้รา เป็นวธิทีีเ่ราสวมมงกฎุตวัเองในฐานะ 

ทีเ่ป็นชาวซกิข ์(Singhs) และ คาอรูส(์Kaurs) 

ผูน่ั้งบนบลัลังกแ์หง่ความมุง่มั่นตอ่จติส านกึทีส่งูสง่ของเราเอง 

ไมว่า่จะเป็นผูช้ายและผูห้ญงิ อตัลักษณท์ีฉ่ายแววนีอ้นับง่บอกถงึ 

เกยีรตคิวามสงา่งาม และความเป็นเอกลักษณ์ 

เป็นสญัญาณใหค้นอืน่รูว้า่เราอยูใ่นภาพลักณข์องความทีไ่มม่ทีีส่ ิน้สดุและอทุศิตนเ

พือ่รับใชท้กุสิง่ ผา้โพกศรีษะไมไ่ดแ้สดงถงึสิง่ใดนอกจากความมุง่มั่นทีส่มบรูณ ์

เมือ่คณุเลอืกทีจ่ะโดดเดน่ดว้ยการผกูผา้โพกศรีษะ 

คณุจะยนืหยัดอยา่งไมเ่กรงกลัวใคร 

ในฐานะบคุคลคนคนหนึง่ทีย่นือยูท่า่มกลางผูค้นกวา่หกพันลา้นคน 

เป็นการกระท าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ 
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Importance of Sikh Turban 
 

Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time of Guru 
Nanak, the founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban. Turban to a sikh is a 

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

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

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Nanak
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/5ks
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Five_articles_of_faith
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhism
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/India
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Muslim
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Guru_Gobind_Singh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Khalsa
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh_Gurus
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The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the Singhs and 

Kaurs who sit on the throne of commitment to our own higher consciousness. For 

men and women alike, this projective identity conveys royalty, grace, and 

uniqueness. It is a signal to others that we live in the image of Infinity and are 

dedicated to serving all. The turban doesn't represent anything except complete 

commitment. When you choose to stand out by tying your turban, you stand 

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

outstanding act. 
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บทบาทของสตรใีนศาสนาซกิข ์

หลักการของศาสนาซกิขร์ะบวุา่ผูห้ญงิมจีติวญิญาณเชน่เดยีวกบัผูช้ายและมสีทิธเิท่

าเทยีมกนัในการปลกูฝังจติวญิญาณของตน 

พวกเขาสามารถเป็นผูน้ าประชาคมทางศาสนามสีว่นรว่มใน Akhand Path 

(การอา่นพระคัมภรีบ์รสิทุธิอ์ยา่งตอ่เนือ่ง) แสดงคริท์าน (Kirtan) 

(รอ้งเพลงสวดในทีป่ระชมุ) ท างานเป็นกรานทดิ (Granthis) (นักบวช) 

พวกเธอสามารถเขา้รว่มในกจิกรรมทางศาสนาวฒันธรรมสงัคมและทางโลกทัง้หมด 

ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาใหญ ่แหง่แรกของโลกทีใ่หค้วามเทา่เทยีมกบัผูห้ญงิ 

ครุนุานักสัง่สอนเรือ่งความเทา่เทยีมกนัทางเพศและครุทุีส่บืทอดต าแหน่งตอ่มาก็ใ

หก้ารสนับสนุนใหผู้ห้ญงิมสีว่นรว่มอยา่งเต็มทีใ่นกจิกรรมทัง้หมดของการนมสัการแ

ละการปฏบิตัขิองซกิข ์

 

ครุแุกรนธ ์ซาฮบิ บอกวา่ “สตรแีละบรุษุ พระเจา้ไดส้รา้งพวกเขาทกุคน 

นีเ่ป็นงานของพระเจา้ นานัคไดก้ลา่ววา่ ทกุสิง่สรา้งเป็นสิง่ทีด่ ีศกัดิส์ทิธิ”์ 

SGGSหนา้ 304 

 

ประวตัศิาสตรข์องศาสนาซกิขไ์ดบ้นัทกึบทบาทของสตร ี

ทีแ่สดงวา่พวกเขามคีวามเทา่เทยีมในบรกิาร ความทุม่เท ความเสยีสละ 

และความกลา้หาญเชน่เดยีวกบัผูช้าย 

มตีวัอยา่งมากมายของสตรทีีม่ศีกัดิศ์รใีนคณุธรรม การบรกิาร 

และการเสยีสละตนเองทีบ่นัทกึไวใ้นธรรมประเพณีของชาวซกิข ์

 

ตามหลักศาสนาซกิข ์ผูช้ายและผูห้ญงิเป็นสองดา้นของเหรยีญเดยีวกนั 

ในระบบความสมัพันธแ์ละการพึง่พาซึง่กนัและกนัผูช้ายจะเกดิจากผูห้ญงิและผูห้ญิ

งเกดิจากเมล็ดพันธุข์องผูช้ายตามหลักศาสนาซกิขผ์ูช้ายไมส่ามารถรูส้กึมั่นคงและ

สมบรูณใ์นชวีติไดห้ากไมม่ผีูห้ญงิคนหนึง่และความส าเร็จของผูช้ายนัน้เกีย่วขอ้งกบั

ความรักและการสนับสนุนของผูห้ญงิทีแ่บง่ปันชวีติของเธอกบัเขาและในทางกลับกั

น 
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ครุนุานกักลา่ววา่: 

"[มัน] เป็นผูห้ญงิทีท่ าใหเ้ผา่พันธุด์ าเนนิตอ่ไป" และเราไมค่วร 

"ถอืวา่ผูห้ญงิถกูสาปแชง่และถกูประณาม [เมือ่] 

ผูน้ าและกษัตรยิโ์ดยก าเนดิจากผูห้ญงิ" SGGS หนา้ 473 

 

ความรอด: 

จดุส าคญัทีต่อ้งมองดคูอืไมว่า่ศาสนาหนึง่ใดทีพ่จิารณาวา่สตรนัีน้สามารถรับความร

อด การตระหนักเปิดเผยถงึพระเจา้ หรอื อาณาจักรของจติวญิญาณทีส่งูสดุ 

 

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่: 

“ ในทกุสรรพสตัวพ์ระเจา้ทรงด ารงอยูแ่ละแผข่ยายเขา้ไปในทัง้ชายและหญงิ”  

(ครุแุกรนธซ์าฮบิ, หนา้ 605) 

 

จากขอ้ความขา้งตน้ของครุแุกรนธ ์ซาฮบิ ทีบ่อกวา่ 

ความสวา่งของพระเจา้อยูใ่นเพศทัง้สองเพศ 

ทัง้ชายและหญงิจงึสามารถบรรลคุวามรอดไดอ้ยา่งเทา่เทยีมกนัโดยการเชือ่ฟังครุ ุ

ในหลายศาสนาผูห้ญงิถอืเป็นอปุสรรคตอ่จติวญิญาณของผูช้าย 

แตไ่มใ่ชใ่นศาสนาซกิข ์ครุปุฏเิสธความคดินี ้ใน 

"ความคดิปัจจบุนัเกีย่วกบัศาสนาซกิข"์ อลซิ บซารเ์ค กลา่ววา่ 

 

“ ครุคุนแรกก าหนดใหผู้ห้ญงิเทา่เทยีมกบัผูช้าย…

ผูห้ญงิไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรคตอ่ผูช้าย 

แตเ่ป็นหุน้สว่นในการรับใชพ้ระเจา้และแสวงหาความรอด” 

 

การแตง่งาน: 

ครุนุานักแนะน า grhastha - ชวีติคนทีม่เีหยา้มเีรอืน 

แทนทีจ่ะเป็นพรหมจรรยแ์ละการสละโสด 

สามแีละภรรยาเป็นหุน้สว่นทีเ่ทา่เทยีมกนัและไดผ้กูพันไวด้ว้ยกนัทัง้คูด่ว้ยความซือ่
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สตัยต์อ่กนั ในโองการศกัดิส์ทิธิบ์อกวา่ 

ความสขุในบา้นถกูน าเสนอเป็นดงัอดุมคตทิีน่่าชืน่ชม 

 

 

สถานะทีเ่ทา่เทยีมกนั: 

เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มสีถานะทีเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่งชายและหญงิ 

ครุไุมไ่ดแ้ยกแยะความแตกตา่งระหวา่งเพศในเรือ่งของการเริม่ตน้การสัง่สอนหรอืก

ารมสีว่นรว่มในกจิกรรม Sangat (การสามัคคธีรรมอนัศกัดิส์ทิธิ)์ และ Pangat 

(การรับประทานอาหารรว่มกนั) ตามที ่Sarup Das Bhalla, MahimaPrakash, 

Guru Amar Dasdisf ไดก้ลา่วถงึการใชผ้า้คลมุหนา้ของผูห้ญงิ 

เขามอบหมายใหส้ตรดีแูลชมุชนบางชมุชนและเทศนาตอ่ตา้นธรรมเนยีมปฏบิัตขิอง 

sati ประวตัศิาสตรซ์กิขบ์นัทกึชือ่ของผูห้ญงิหลายคนเชน่ Mata GujriMai Bhago, 

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

ซึง่มบีทบาทส าคญัในเหตกุารณใ์นชว่งเวลานัน้ 

 

การศกึษา: 

การศกึษาถอืวา่มคีวามส าคญัมากในศาสนาซกิข ์

เป็นกญุแจสูค่วามส าเร็จของทกุคน 

มันเป็นกระบวนการของการพัฒนาสว่นบคุคลและเป็นเหตผุลวา่ท าไมครุทุี ่3 

จงึตัง้โรงเรยีนขึน้มากมาย 

 

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่: 

“ ความรูแ้ละการไตรต่รองจากพระเจา้ท ัง้หมดไดม้าจากครุ”ุ  

SGGS, หนา้ 831 

การศกึษาส าหรับทกุคนเป็นสิง่ส าคัญและทกุคนตอ้งท างานใหด้ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

มชิชนันารชีาวซกิขห์า้สบิสองคนทีค่รุคุนที ่3 สง่ออกไปเป็นผูห้ญงิ 

ใน 'บทบาทและสถานะของสตรซีกิข'์ ดร  .โมฮนิเดอรค์าเออรก์ลิลเ์ขยีนวา่  

 

“ ครุอุามารด์าสเชือ่มั่นวา่ไมม่คี าสอนใดหยั่งรากไดจ้นกวา่ผูห้ญงิจะยอมรับ 

 

ขอ้จ ากดัเกีย่วกบัเสือ้ผา้: 
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นอกเหนอืจากการก าหนดใหผู้ห้ญงิไมส่วมผา้คลมุหนา้แลว้ 

ศาสนาซกิขย์ังใหค้ าแถลงทีเ่รยีบงา่ย แตส่ าคญัมากเกีย่วกบัการแตง่กาย 

สิง่นีใ้ชก้บัชาวซกิขทั์ง้หมดโดยไมค่ านงึถงึเพศ  

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่ 

“ หลกีเลีย่งการสวมเสือ้ผา้ทีร่า่งกายอดึอดัและจติใจเต็มไปดว้ยความคดิชัว่รา้ย

”  

SGGS, หนา้ 16 

 

การป้องกนัตนเองโดยผูห้ญงิ: 

คาดวา่ผูห้ญงิซกิขจ์ะปกป้องตวัเองดว้ย Kirpan (ดาบ) และอาวธุอืน่ ๆ 

สิง่นีเ้ป็นเอกลกัษณส์ าหรับผูห้ญงิเพราะเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรท์ีผู่ห้ญงิถกูคา

ดหวังใหป้กป้องตัวเอง 

พวกเขาไมค่าดวา่จะตอ้งพึง่พาผูช้ายในการปกป้องรา่งกายของตนเอง 

 
ค าอา้งองิจาก SGGS: 
"ในโลกและบนทอ้งฟ้า ฉันไมเ่ห็นวา่มสี ิง่ใดเป็นทีส่องรองจากกนั 

แสงสวา่งของพระองคส์อ่งมาเหนอืผูห้ญงิและผูช้ายทกุคน" Sggs หนา้ 223 

 

จากผูห้ญงิผูช้ายเกดิมา ภายในผูห้ญงิผูช้ายไดก้อ่ก าเนดิ; 

ส าหรับผูห้ญงิเขาหมัน้หมายและแตง่งานกบัเธอ ผูห้ญงิกลายเป็นเพือ่นของเขา 

คนรุน่หลังตามมาผา่นผูห้ญงิ เมือ่ผูห้ญงิของเขาตายเขาก็ไปหาผูห้ญงิคนอืน่ 

กบัผูห้ญงิเขาผกูพัน แลว้ท าไมจงึวา่เธอไมด่เีลา่ กษัตรยิถ์อืก าเนดิจากเธอ 

จากผูห้ญงิ ผูห้ญงิเกดิมาถา้ไมม่ผีูห้ญงิก็จะไมม่ใีครเลย ครุนุานัก SGGS หนา้ 473 

 

ในเรือ่งสนิสอด: "ขา้แตพ่ระเจา้ 

ขอใหพ้ระนามของพระองคเ์ป็นดงัของขวญัแตง่งานและสนิสอดแกข่า้" Shri 

Guru Ram Das ji, หนา้ 78, บรรทัดที ่18 SGGS 
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Role of women in Sikhism 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Souls
https://en.wiktionary.org/wiki/congregation
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhand_Path
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtan
https://en.wikipedia.org/wiki/Moralism
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sacrifice
https://en.wikipedia.org/wiki/Birth
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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: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gurus
https://en.wikipedia.org/wiki/Sangat_(term)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pangat
https://en.wikipedia.org/wiki/Guru_Amar_Das
https://en.wikipedia.org/wiki/Sati_(practice)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Gujri
https://en.wikipedia.org/wiki/Mai_Bhago
https://en.wikipedia.org/wiki/Mata_Sundari
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sahib_Kaur&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rani_Sada_Kaur&action=edit&redlink=1
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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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ครุแุกรนธซ์าฮบิสอนเรือ่งความออ่นนอ้มถอ่มตน 
ความออ่นนอ้มถอ่มตนเป็นสิง่ส าคญัของศาสนาซกิข ์
ชาวซกิขต์อ้งโคง้ค านับดว้ยความนอบนอ้มตอ่หนา้พระเจา้เสมอ 
ความออ่นนอ้มถอ่มตนหรอื "นมิราตา" 
ในภาษาปัญจาบเป็นค าทีเ่กีย่วขอ้งกนัอยา่งใกลช้ดิ 
นมิราตาเป็นคณุธรรมทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิอยา่งจรงิจังใน Gurbani 
ค าแปลของค าภาษาปัญจาบนีค้อื 
 "ความออ่นนอ้มถอ่มตน" "ความเมตตากรณุา" หรอื "ความออ่นนอ้มถอ่มตน" 
 

นีเ่ป็นคณุสมบตัทิีส่ าคญัส าหรับมนุษยท์กุคนในการเลีย้งดแูละเป็นสว่นส าคญัของความนึ

กคดิของชาวซกิขต์ลอดเวลา คณุสมบตัอิกีสีป่ระการในคลงัแสงของซกิข ์ไดแ้ก ่: 

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

 

คณุสมบตัทิัง้หา้นีม้คีวามส าคญัตอ่ชาวซกิขแ์ละเป็นหนา้ทีข่องพวกเขาในการน่ังสมาธแิล

ะทอ่ง Gurbani 

เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมเหลา่นีแ้ละท าใหม้าเป็นสว่นหนึง่ของบคุลกิภาพของพวกเขา 

 

สิง่ที ่Gurbani บอกเรา: 

 

“ ผลของความออ่นนอ้มถอ่มตน คอืความสงบและความสขุโดยสญัชาตญาณ 

ดว้ยความออ่นนอ้มถอ่มตนเราควรใครค่รวญถงึพระเจา้ อันเป็นสมบตัแิหง่ความเป็นเลศิ  
ผูท้ีไ่ดรั้บพระพรดว้ยพระเมตตาจะอยูใ่นความถอ่มตวั 

 

ครุนุานัก ครุคุนแรกของศาสนาซกิข:์ 

 

"การฟังและเชือ่ดว้ยความรักและความถอ่มใจในจติใจของคณุ จะช าระตวัเองดว้ยนาม 

(Naam) ทีส่ถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีอ่ยูล่กึเขา้ไปขา้งใน" - SGGS หนา้ 4 

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

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

 

  

http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikhi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Nimrata
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Punjabi
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sikh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Sat
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Santokh
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Daya
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Pyar
http://www.sikhiwiki.org/index.php/Gurbani
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จัปจ ีซาฮปิ(Japji Sahib) มสีาระส าคญัของปรัชญาซกิข ์
ซึง่แสดงถงึค าสอนพืน้ฐานของครุนุานักซาฮบิ 
นีค่อืเหตผุลวา่ท าไมจงึปรากฎในสว่นแรกของ ครุแุกรนธ ์ซาฮบิ 
ค าอธษิฐานทัง้หมดเกีย่วขอ้งกบัปัญหาของคนธรรมดาสามัญ 
เป็นคูม่อืส าหรับชาวซกิขเ์พือ่บรรลคุวามสมบรูณ์ทางจติวญิญาณ 
ไมแ่นะน าใหม้กีารไตรต่รองเฉยๆหรอืใชช้วีติอยา่งโดดเดีย่ว 
แตส่นับสนุนการมสีว่นรว่มในกจิการของโลกรวมกบัการผสมผสานภมูปัิญญาและกจิกรรม
ทีไ่มเ่ห็นแกต่วั 
 

นีเ่ป็นหลกัการพืน้ฐานสามประการของศาสนาซกิข ์

นามจาโป: การจดจ าถงึพระเจา้ผา่นการตัง้สมาธ ิ

ครัิตคาโร:การด ารงชวีติอยา่งมศีกัดิศ์รดีว้ยการท างานทีส่รา้งสรรคม์ปีระสทิธผิลและซื่

อสตัย ์

วานชคัโค: เพือ่แบง่ปันผลแหง่รายไดใ้หก้บัผูย้ากไร ้
แบง่ปันและดแูลผูย้ากไรแ้ละเจ็บป่วย                           
ชว่ยเหลอืคนทีช่ว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้

 

จดุออ่นทีส่ าคญั 5 ประการของบคุลกิภาพมนุษยท์ีแ่ปรปรวนกบัแกน่แทท้างจติวญิญาณ 
ความชัว่รา้ยทีพ่บบอ่ยมมีากมาย แตม่กีารระบกุลุม่ของพวกเขามาเป็นหา้กลุม่ 
เนือ่งจากการขดัขวางทีพ่วกเขาเชือ่วา่กอ่ใหเ้กดิการแสวงหาวถิทีางศลีธรรมและจติวญิญ
าณของมนุษย ์กลุม่ของความชัว่รา้ยทัง้หา้ประกอบดว้ย Kam (ความปรารถนา), Krodh 
(ความโกรธ), Lobh (ความโลภ), Moh (การตดิใจ) และ Ahankar (อตัตา) 
 

เป็นจดุมุง่หมายหลักของชาวซกิขท์ีฝึ่กฝนเพือ่ก าราบการกระท าของความชัว่รา้ยภายใน
ทัง้หา้นีแ้ละท าใหพ้วกมันอยูภ่ายใตก้ารควบคมุ 
เป็นหนา้ทีข่องชาวซกิขท์ีจ่ะไมย่อมจ านนตอ่ความปรารถนาทัง้หา้ของจติใจมนุษยด์ าเนนิ
ชวีติดว้ยความจงรักภกัดตีอ่วาเฮกรู ู(Waheguru) ผูท้รงอ านาจดว้ยจติวญิญาณเชงิรกุ 
(Chardikala)(ชาตดิกิาลา) ระลกึถงึพระเจา้ใน นาอาม ซมิรัน (NaamSimran) 
อยา่งตอ่เนือ่งและมสีว่นรว่มในการบรกิารชมุชน 
 

การปฏบิตัติามวนัิยดงักลา่วเป็นประจ าทกุวนั 
จนกลายเป็นสิง่ทีบ่รสิทุธิแ์ละใหร้างวลัแกจ่ติวญิญาณและการปฏเิสธจติใจก็หายไป 
 

เยีย่มชม SikhBookClub.com เพือ่ดาวนโ์หลดหนังสอืซกิขฟ์รหีลายพันเลม่ 
แจกฟร:ี ส าหรับส าเนาอเีมล 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 

 

mailto:walnut@gmail.com

