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Sukhmni Sahib
Sukhmani หรือ Sukhmani Sahib เป็ นชื่อที่มอบให้ กบั
Gurbani ใน raga
GauriSukhmaniin the Guru Granth Sahib ซึ่งจะปรากฏในการวัดดนตรีหลัก Raga Gauri
เป็ นองค์ประกอบทีม่ ีความยาวซึ่งเขียนโดยคุรุ ArjanDev ปราชญ์ ชาวซิกข์ คนที่ 5 คาอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์มีความยาว
35 หน้ าจากหน้ าที่ 262 ถึงหน้ า 296 ของคุรุแกรนธ์ ซาฮิบ
คาว่ า สุ กห์ มานี( Sukhmani) แปลเป็ นภาษาอังกฤษว่ า "consoler of the mind" [ผู้ปลอบประโลมในจิตใจ]
บทกวีท้งั หมดนีไ้ ด้ รับการแปลเป็ นภาษาอังกฤษมากกว่ าหนึ่งครั้งภายใต้ ชื่อที่นิยมกันทัว่ ไปคือ "เพชรแห่ งสั นติ Jewel of
peace", "บทสวดแห่ งสั นติ Psalm of peace" หรือ "บทเพลงแห่ งสั นติ Song of peace"
ซึ่งบ่ งบอกถึงผลแห่ งการผ่ อนคลายทีม่ ีต่อจิตใจของผู้อ่าน Sukh สุ กห์ หมายถึงความสงบหรือความสะดวกสบายและมานี
mani หมายถึงจิตใจหรือหัวใจ (ਮਣੀ Sukh สกห์ ใน กูรมุกฮี Gurmukhi อาจหมายถึงอัญมณี อัญมณีหินมีค่า))

คาโคลง"Sukẖmanīsukẖamriṯparabẖnĝm.Bẖagaṯjanĝkaimanbisrĝm.Rahĝo"แปลได้ ว่า"Sukhmani:นา้
ทิพย์ ท่ สี งบและบริสุทธิ์อยู่ในพระนามของพระเจ้ าจิตใจของผู้ศรั ทธาอยู่ในความสุขและความสงบสุข
||หยุดชั่วคราว||"ประกอบด้ วยราเฮาrahauซึ่งเป็ นหนึ่งเดียวในองค์ ประกอบซึ่งหมายถึงการหยุดชั่วคร
าวหรื อพักผ่ อนและซึ่งเทียบเท่ ากับคาภาษาฮีบรู เซลาห์ ท่ เี กิดขึน้ ในสดุดสี รุ ปลักษณะเด่ นที่สุดของบา
นีนีต้ ามคาพูดคู่นีS้ ukhmaniเป็ นผู้นาความสุขของพระนามของพระเจ้ าอาศัยอยู่ในหัวใจของผู้ท่ รี ั กพร
ะองค์
หนึ่งในตาราพืน้ ฐานของความเชื่อของชาวซิกข์ Sukhmaniสุกห์ มานีนาเสนอโครงร่ างที่สมบูรณ์ ของคา
สอนของความเชื่อของชาวซิกข์ ในขณะที่Astpadiแอสปาดีแต่ ละตัวมีวสิ ัยทัศน์ ท่ สี ดใหม่ ในการบอกเ
ล่ าแง่ มุมเฉพาะของความจริงที่จะเปิ ดเผยข้ อความทัง้ หมดอาจถือได้ ว่าเป็ นการยา้ ประเด็นพืน้ ฐานเช่
นความไม่ เที่ยงของพระเจ้ าความเมตตาจากพระเจ้ าความสง่ างามอันล้ นเหลือกลุ่มชนผู้ศักดิ์สิทธิ์แล
ะความถ่ อมตัวด้ วยการยา้ เช่ นนีอ้ งค์ ประกอบโดยรวมจึงมีคุณภาพที่น่าจับต้ องได้ รับการเสริมด้ วยภา
พที่โดดเด่ นซึ่งในบทพูดหลังจากบทที่นาความจริงที่เขาต้ องเป็ นเจ้ าของกลับบ้ านไปสู่ผ้ ูแสวงหา
Sukhmaniเป็ นคาแถลงทางเทววิทยาของหลักการสาคัญของศาสนาซิกข์ ท่ แ
ี สดงในรู ปแบบบทกวีท่ ใี ห้

ข้ อคิดทางวิญญาณชาวซิกข์ ท่องเป็ นส่ วนหนึ่งของการสวดมนต์ ตอนเช้ าเป็ นหนึ่งในตาราที่ง่ายกว่ าใ
นการเรี ยนรู้ ในคุรุแกรนธ์ ซาฮิบมันมีความคล้ ายคลึงกันในรู ปแบบและโครงสร้ างแม้ ว่าความหมายที่
สาคัญของมันจะหลีกเลี่ยงคนที่ไม่ สอดคล้ องกับประสบการณ์ ทางจิตวิญญาณและสานวนและวลีขอ
ง gurbani
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SUKHMANI SAHIB
Introduction
Sukhmani or Sukhmani Sahib is the title given to the Gurbani in raga Gauri
Sukhmaniin the Guru Granth Sahib which in turn appears in the major musical
measure Raga Gauri. It is a lengthy composition, written by Guru Arjan Dev, the
fifth Sikh Guru. The sacred prayer is 35 pages long from page 262 to page 296 of
the Guru Granth Sahib..
The word Sukhmani is rendered into English as “consoler of the mind.” The
entire poem has been translated into English more than once under some
commonly preferred titles, "Jewel of peace", “Psalm of peace” or “Song of
peace”, signifying the soothing effect it has on the mind of the reader. Sukh
literally means peace or comfort and mani means mind or heart. ( ਭਣੀ Sukh in
Gurmukhi can also mean jewel, gem, precious stone.).

The couplet, "Sukẖmanī sukẖ amriṯ parabẖ nĝm. Bẖagaṯ janĝ kai man bisrĝm.
Rahĝo" translates to, "Sukhmani: Peace & pure ambrosial Nectar are in God's
Name. The devotees' mind abide in bliss and calm peace. ||Pause||" constituting
rahau, the only one in the composition, which means pause or rest and which is an
equivalent of the Hebrew word selah occurring in the Psalms, sums up the most
characteristic feature of this bani. According to this couplet, Sukhmani is the
bringer of the bliss of the Lord‟s name; it dwells in the hearts of those who love
Him.
One of the fundamental texts of the Sikh faith, the Sukhmani presents a complete
scheme of the teachings of the Sikh faith. While each astpadi has a fresh vision to
impart, a particular aspect of Truth to unfold, the whole text may be regarded as
the reiteration of basic themes such as Divine immanence, Divine compassion,
abundance of grace, God‟s succouring hand, the merit of devotion, of holy
company and humility. With such reiteration, the composition as a whole has a
remarkable gripping quality reinforced by the striking imagery which in stanza after
stanza brings home to the seeker the truths he must own.
Sukhmani is a theological statement of the major tenets of Sikhism expressed in a
devotional poetic form. Recited by the Sikhs as a part of their morning prayer, it is
one of the easier texts to learn, in the Guru Granth Sahib. It is similar in syntax and
structure, though its essential meaning will elude one not attuned to the spiritual
experience and the idiom and phraseology of gurbani.
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โครงสร้ างของสุก์มานี
Structure of Sukhmani
Sukhmaniสุกห์ มานีประกอบด้ วยแอสปาดิสหรื อแคนโตส(บทเพลง)ยี่สิบสี่บทแต่ ละบทประกอบด้ วยเ

ปารีส Pauris หรือ ท่ อนเพลง stanzas แปดตัว ประกอบขึน้ ใน เมเทรเชาวไป metrechaupai
ซาล๊ อคหรื อโคลงนาหน้ าแต่ ละแอสปาดี นอกจากนี ้ เปารี Pauri แต่ ละอันยังประกอบด้ วยโคลง 5
ตัวซึ่งประกอบด้ วย 10 Tuks หรือ line บทที่เจ็ดแรกของ แอสท์ ปาดี astpadi สารวจธีมที่ระบุไว้ ใน
ซาล๊ อคsaloksก่ อนหน้ านีแ้ ละครัง้ ที่แปดบางครั ง้ ก็สรุ ปรวมถึงแอสปาดีastpadiแต่ บ่อยครัง้ ที่กลายเป็ น
บทสรรเสริญที่วางธีมในบริบทของวิสัยทัศน์ โดยรวมของความจริงนิรันดร์ โครงสร้ างนีไ้ ด้ รับการดูแล
ตลอดทัง้ องค์ ประกอบตัง้ แต่ แอสปาดีหนึ่งไปจนถึงแอปปาดีหนึ่งรู ปแบบของแอสปาดีอาจให้ ความรู้
สึกว่ าไม่ มีความก้ าวหน้ าของความคิดที่สามารถตรวจสอบย้ อนกลับได้ เกิดขึน้ เหมือนในงานปรัชญา
แต่ มีความเป็ นเอกภาพทางจิตวิญญาณและจริยธรรมตลอดทัง้ ข้ อความ
The Sukhmani comprises twenty-four astpadis or cantos, each comprising of
eight Pauris or stanzas. They are composed in the metre chaupai. A salok or
couplet precedes each astpadi. Also each Pauri consists of 5 couplets consisting of
10 Tuks or lines. The first seven stanzas of the astpadi explore the theme stated in
the preceding saloks and the eighth sometimes sums up the astpadi but, more
often, becomes a paean of praise placing the theme in the context of an overall
vision of Eternal Reality. This structure is maintained throughout the composition,
from Astpadi to Astpadi. The theme of the Astpadi may give the impression that no
traceable progression of thought is taking place as in a philosophical work, but there
is a continuing unity of spiritual and ethical tone throughout the text.

ด้ านล่ างนีเ้ ป็ นตารางสรุ ปข้ อความของ 24 แอสปาดี (Astpadis) ในสุกห์ มานี ซาฮิป(Sukhmani
ตารางนีแ้ บ่ งแอปปาดีแต่ ละอัน:

Sahib)

Below is a table summarising the message of the 24 Astpadis in the Sukhmani Sahib. The table is broken down Astpadi by
Astpadi:
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Astpadi

แอสปาดี
1

ข้ อความในบานีในแอสปาดีนี ้
Message of the Bani in this Astpadi

รวมคุณประโยชน์ จากการพิศเพ่ งและการตัง้ สมาธิ.
sums up the benefits of contemplation and meditation.

2

บอกให้ เรา “ฝึ กฝนความศักดิ์สิทธิ์” ช่ วยลดนิสัยชอบทาบาปของมนุษย์
Tells us that "practising holiness" reduces man's propensity to sin.

3

คุรุกล่ าวว่ าการศึกษาตาราศักดิ์สิทธิ์ การปฏิบัตติ ามความเข้ มงวด ฯลฯ
ไม่ สามารถเปรียบเทียบกับการอ่ านหรื อฟั งพระวจนะศักดิ์สิทธิ์
The Guru states that any study of holy texts, the performance of
austerities. etc cannot compare with reading or listening to the Sacred
Word.

4

เน้ นความจาเป็ นในการมีพฤติกรรมที่ดี
Stresses the need for good behaviour.

5

เราเรียนรู้ท่ จี ะขอบคุณพระเจ้ าสาหรับของประทานหลากหลายและขุมทรัพย์ ท่ พ
ี ระองค์
ประทานให้ แก่ เรา
We learn to thank God for all his various gifts and treasures which He
gives us.

6

ตัวอย่ างของ ของประทานของพระเจ้ าที่ให้ แก่ มนุษย์ คือ ร่ างกายที่มีสุขภาพที่ดี
ร่ างกายที่แข็งแรง อาหารอร่ อย ผ้ าไหมและอัญมณีท่ สี วมใส่ และดนตรีไพเราะน่ าฟั ง
Examples God's gifts to man: a healthy body, delicacies to eat, silks and
jewels to wear and pleasant music to hear.

7

อาศัยคุณลักษณะของวิสุทธิชน:
Dwells on the attributes of the saints:

8

เช่ นเดียวกับข้ อ 7 ความซาบซึง้ ของมนุษย์ ท่ มี ่ ุงเน้ นพระเจ้ า - บราห์ ม -เกียนี –
พบได้ ท่ นี ่ ี.
Similarly to 7, an appreciation of the God-oriented man- the Brahm-giani
-is found here.

9

คุรุอารจันกาหนดบุคคลศักดิ์สิทธิ์ประเภทต่ าง ๆ เช่ นบัณฑิต ไวษณพ ภควาตี ฯลฯ
Guru Arjan defines the various types of holy persons like the Pandit,
Vaishnav, Bhagwati, etc

10

สิ่งนีเ้ กี่ยวข้ องกับบุคคลและสิ่งประเภทต่ าง ๆ ทัง้ ดีและไม่ ดี
This deals with the various types of people and substances, both good
and bad.

6

11

คุรุบอกเราว่ าคนที่อ่อนน้ อมถ่ อมตน ชนะความรักของพระเจ้ า
ในขณะที่คนหยิ่งผยองและคนไร้ สาระไม่ พบสันติหรือความสุข
The Guru tells us that the meek and the humble win God's love, while the
haughty and the vain find no peace or joy.

12
13

อยู่กับคนขีโ้ ม้ และคนหยิ่งผยอง
Dwells on the lot of the boastful and the arrogant.

slander.บอกให้ เราทราบถึงความจาเป็ นในการคบหากับผู้คนที่ศักดิ์สิทธิ์และหลีกเลี่
ยงการใส่ ร้าย
Tells us of the need to associate with saintly people and of avoiding their
slander.

14

ชีใ้ ห้ เห็นว่ ามนุษย์ โดยธรรมชาติแล้ ว เป็ นคนไม่ แน่ นอนและมีวถิ ีทาง
ดังนัน้ จึงไม่ สามารถพึ่งพาพวกเขาได้
Points out that mortals, by their very nature, are fickle and way-ward; so
no reliance can be placed on them.

15

เช่ นเดียวกับที่ความมืดถูกปั ดเป่ าด้ วยแสงและถิ่นทุรกันดารสว่ างไสวด้ วยสายฟ้า
คาแนะนาของคุรุจะเปิ ดใจ
Just as darkness is dispelled by light, and wilderness is illuminated by
lightning, the Guru's instruction opens up the mind.

16

คุรุกล่ าวถึงพระเจ้ าเป็ นดังผู้อานวยการ
นักเขียนบทละครและนักแสดงในบทละครของพระองค์ เอง
The Guru refers to God as the Director, Playwright and Actor in His own
plays.

17

คุรุเน้ นคุณภาพของการเป็ นผู้รับใช้ ของพระเจ้ า นั่นคือ ความนบนอบและความถ่ อมตน
The Guru emphasizes the qualities of a true servant of God, namely
obedience and humility.

18

เน้ นถึงคุณลักษณะของผู้แสวงหาความจริง.
Stresses the characteristics of a Seeker of Truth.

19

คุรุอาจานเตือนถึงความวักแวกในชีวติ
ทาไมต้ องไปเสียเวลาทัง้ ชีวติ เพื่อสะสมความมั่งคั่ง?
Guru Arjan warns of the distractions of life. Why waste one's life
amassing wealth?

20

เกี่ยวข้ องกับความต้ องการความพยายามสาหรับความก้ าวหน้ าทางจิตวิญญาณ
Deals with the need of efforts for spiritual progress.
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21

คุรุบอกเกี่ยวกับสถานะก่ อนการสร้ าง ก่ อนการสร้ าง ไม่ แต่ ความว่ างเปล่ าขนาดใหญ่
The Guru tells of the pre-creation state. Before creation, there was a
great void.

22

มีรายการคุณลักษณะของพระเจ้ าสัน้ ๆ
พระองค์ เป็ นนา้ พุแห่ งความเอือ้ อาทรและความดี
There is a short list of God's attributes. He is the fountain of generosity
and goodness.

23

บอกเราถึงการมีอานาจทุกอย่ างของพระเจ้ า
พระองค์ ทรงสร้ างผ้ าแห่ งจักรวาลพระองค์ ทรงควบคุมจักวาล
Tells us of the omnipotence of God. He created the fabric of the
universe; He controls the stellar bodies.

24

ประโยชน์ ของสุคห์ มานี ได้ มีการอธิบาย ผู้ศรัทธาที่แท้ จริงจะได้ รับรางวัลด้ านสุขภาพ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สันติสุข ฯลฯ
The benefits of the Sukhmani are expounded. The true devotee will be
rewarded with health, culture, wisdom, peace, etc.

Ref: www.sikhiwiki.org

8

Sukhmani Sahib
ਗਉੜੀ ਸੁਖਭਨੀ ਭਃ ੫ ॥
ga-orhee sukhmanee mehlaa 5.
Raag Gauree, fifth Guru: SUKHMANI means the crown bead of bliss.

ราอักเการี คุรค
ุ นที่ :5ซุกห์มานี หมายถึงมงกุฎลูกปั ดแห่งความสุข
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ੴ ਸਤਤਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ॥

ik-oNkaar satgur parsaad.
One eternal God, realized by the Guru‟s grace.

พระเจ ้านิรันดร์องค์หนึง่ ซงึ่ รับรู ้โดยพระคุณของคุรุ
ਆਤਦ ਗੁਰ ਨਭਹ ॥
aad gur-ay namah.
I bow to the Primal Guru.

ฉั นขอน ้อมถวายคุรอ
ุ งค์แรก
ਜੁਗਾਤਦ ਗੁਰ ਨਭਹ ॥

jugaad gur-ay namah.
I bow to the Guru who was before the beginning of the ages.

ขอน ้อมถวายปราชญ์ผู ้อยูก
่ อ
่ นยุคเริม
่ ต ้น
ਸਤਤਗੁਰ ਨਭਹ ॥

satgur-ay namah.
I bow to the eternal True Guru.

ฉั นขอน ้อมถวายปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริงชวั่ นิรันดร์
ਸਰੀ ਗੁਰਦਵ ਨਭਹ ॥੧॥
saree gurdayv-ay namah. ||1||
I bow to the Great, Divine Guru.

ขอน ้อมถวายมหาปราชญ์ผู ้ยิง่ ใหญ่
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ਅਸਟਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

อัซห์ทาปี ดี:
ਤਸਭਰਉ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਸੁਖੁ ਾਵਉ ॥
simra-o simar simar sukh paava-o.
I remember God with loving devotion and by remembering Him at all the time, I
experience eternal bliss,

ั ผัสกับ
ฉั นระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักความภักดีและโดยการระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาฉั นสม
ความสุขชวั่ นิรันดร์
ਕਤਲ ਕਲ ਸ ਤਨ ਭਾਤਹ ਤਭਟਾਵਉ ॥

kal kalays tan maahi mitaava-o.
and dispel all worries and anguish that from my mind

และปั ดเป่ าความกังวลและความปวดร ้าวทัง้ หมดนัน
้ ออกไปจากจิตใจของฉั น
ਤਸਭਰਉ ਜਾਸੁ ਤਫਸੁੁੰ ਬਰ ਕ ॥
simra-o jaas bisumbhar aikai.
I contemplate on the One who preserves the universe.

ฉั นครุน
่ คิดถึงผู ้ทีร่ ักษาจักรวาล
ਨਾਭੁ ਜਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕ ॥
naam japat agnat anaykai.
Countless people remember Him

ผู ้คนนับไม่ถ ้วนระลึกถึงพระองค์
ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ ਸੁਧਾਖ੍੍ਰ ॥

bayd puraan simrit suDhaakh-yar.
The Vedas, the Puranas and the Smritis, the purest of utterances,
พระเวท ปูรานัสและสมิรต
ิ ส
ิ ซงึ่ เป็ นคาพูดทีบ
่ ริสท
ุ ธิท
์ ส
ี่ ด
ุ

ਕੀਨੇ ਰਾਭ ਨਾਭ ਇਕ ਆਖ੍੍ਰ ॥

keenay raam naam ik aakh-yar.
have recognized the One, the Name of God to be the most sacred.

ั ดิส
ิ ธิท
ได ้รับการยอมรับว่าหนึง่ นามของพระเจ ้าเป็ นสงิ่ ศก
์ ท
์ ส
ี่ ด
ุ
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ਤਕਨਕਾ ਕ ਤਜਸੁ ਜੀਅ ਫਸਾਵ ॥ ਤਾ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵ ॥
kinkaa ayk jis jee-a basaavai. taa kee mahimaa ganee na aavai.
That person‟s glory cannot be described in whose heart, God instills even an iota of Naam.

ความรุง่ โรจน์ของบุคคลนัน
้ ไม่สามารถอธิบายได ้ในหัวใจของผู ้ใดพระเจ ้าทรงปลูกฝั งแม ้แต่ไอโ
อตาของนาอัม
ਕਾਂਖੀ ਕ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੁੰ ਤਗ ਭਤਹ ਉਧਾਰ ॥੧॥

kaaNkhee aikai daras tuhaaro. naanak un sang mohi uDhaaro. ||1||
Nanak says, O‟ God, save me along with those who yearn to experience your holy
presence.

ั ผัสกับการประทับอันศก
ั ดิส
ิ ธิข
นานั กกล่าวว่าโอพระเจ ้าชว่ ยฉั นพร ้อมกับผู ้ทีป
่ รารถนาจะสม
์ ท
์ องคุ
ณ
ਸੁਖਭਨੀ ਸੁਖ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਬ ਨਾਭੁ ॥
sukhmanee sukh amrit parabh naam.
The ambrosial Name of God is the crown jewel (the essence) of all peace and bliss,

ื่ อันเลิศของพระเจ ้าคือมงกุฎเพชร (แก่นแท ้ )ของความสงบสุขและความสุข
ชอ
ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭ ॥ ਰਹਾਉ ॥

bhagat janaa kai man bisraam. Rahaa-o.
and this nectar- Name of God resides in the hearts of His true devotees. ll pause ll

ั อยูใ่ นหัวใจของผู ้ศรัทธาทีแ
และน้ าทิพย์นี้ พระนามของพระเจ ้าอาศย
่ ท ้จริงของพระองค์ -ll
หยุดชวั่ คราว
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਗਰਤਬ ਨ ਫਸ ॥
parabh kai simran garabh na basai.
By remembering God, one is freed from cycle of birth and death.

โดยการระลึกถึงพระเจ ้าเราจะได ้รับการปลดปล่อยจากวัฏจักรแห่งการเกิดและการตาย
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦੂਖੁ ਜਭੁ ਨਸ ॥
parabh kai simran dookh jam nasai.
By remembering God, the fear of demon goes away.

เมือ
่ ระลึกถึงพระเจ ้า ความกลัวปี ศาจก็หายไป
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਾਲੁ ਰਹਰ ॥

parabh kai simran kaal parharai.
By remembering God, the fear of death vanishes.

เมือ
่ ระลึกถึงพระเจ ้าความกลัวความตายจะหายไป
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦੁਸਭਨੁ ਟਰ ॥
parabh kai simran dusman tarai.
Remembering God, one's vices are eradicated

การระลึกถึงพระเจ ้าความชวั่ ร ้ายของคน ๆ หนึง่ จะถูกกาจัด
ਰਬ ਤਸਭਰਤ ਕਛੁ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ॥

parabh simrat kachh bighan na laagai.
Remembering God, one meets no obstacles in life.

การระลึกถึงพระเจ ้าไม่มใี ครพบอุปสรรคในชวี ต
ิ
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਗ ॥

parabh kai simran an-din jaagai.
By remembering God, one always remains alert from vices and worldly temptations.

โดยการระลึกถึงพระเจ ้าเรามักจะตืน
่ ตัวจากความชวั่ ร ้ายและการล่อลวงทาง
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਬਉ ਨ ਤਫਆ ॥

parabh kai simran bha-o na bi-aapai.
Remembering God, one is not overpowered by fear.

การระลึกถึงพระเจ ้าไม่มใี ครเอาชนะความกลัวได ้
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦੁਖੁ ਨ ਸੁੰ ਤਾ ॥
parabh kai simran dukh na santaapai.
Remembering God, one does not suffer sorrow.

การระลึกถึงพระเจ ้าไม่มใี ครทนทุกข์
ਰਬ ਕਾ ਤਸਭਰਨੁ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥

parabh kaa simran saaDh kai sang.
The meditative remembrance of God prevails in the Company of the Holy.

ั ใน บริษัท ของพระผู ้บริสท
การระลึกถึงพระเจ ้าอย่างมีสมาธิมช
ี ย
ุ ธิ์
ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰੁੰ ਤਗ ॥੨॥

sarab niDhaan naanak har rang. ||2||
O‟ Nanak, all treasures of the world are in the Love of God. ||2||

โออานัก สมบัตท
ิ งั ้ หมดของโลกอยูใ่ นความรักของพระเจ ้า || 2 ||
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਰਤਧ ਤਸਤਧ ਨਉ ਤਨਤਧ ॥

parabh kai simran riDh siDh na-o niDh.
In the remembrance of God are the miraculous powers and all the nine treasures of the
world.

ในการราลึกถึงพระเจ ้ามีอานาจอัศจรรย์และสมบัตท
ิ ัง้ เก ้าของโลก
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਤੁ ਫੁਤਧ ॥
parabh kai simran gi-aan Dhi-aan tat buDh.
In the remembrance of God are knowledge, meditation and the essence of wisdom.

ในการระลึกถึงพระเจ ้าคือความรู ้สมาธิและแก่นแท ้ของปั ญญา
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਜ ਤ ੂਜਾ ॥

parabh kai simran jap tap poojaa.
In the remembrance of God are chanting, intense meditation and devotional worship.

ั การะบูชา
ในการราลึกถึงพระเจ ้าคือการสวดมนต์การทาสมาธิอย่างเข ้มข ้นและการสก
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਫਨਸ ਦੂਜਾ ॥
parabh kai simran binsai doojaa.
In the remembrance of God, duality vanishes.

ในการราลึกถึงพระเจ ้าความเป็ นคูจ
่ ะหายไป
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ॥

parabh kai simran tirath isnaanee.
In the remembrance of God are purifying baths at sacred shrines of pilgrimage.

ั ดิส
ิ ธิแ
ในการราลึกถึงพระเจ ้าคือการอาบน้ าให ้บริสท
ุ ธิท
์ ศ
ี่ าลเจ ้าศก
์ ท
์ ห่งการแสวงบุญ
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਦਰਗਹ ਭਾਨੀ ॥
parabh kai simran dargeh maanee.
In the remembrance of God, one attains honor in the Court of the God.

ในการราลึกถึงพระเจ ้าผู ้หนึง่ ได ้รับเกียรติในศาลของพระเจ ้า
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਹਇ ਸੁ ਬਲਾ ॥
parabh kai simran ho-ay so bhalaa.
In the remembrance of God, one accepts His will to be good for all.

ในการราลึกถึงพระเจ ้าเรายอมรับพระประสงค์ของพระองค์ทจ
ี่ ะดีตอ
่ ทุกคน
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸੁਪਲ ਪਲਾ ॥

parabh kai simran sufal falaa.
By remembering God, one one succeeds in achieving the supreme goal of life.

โดยการระลึกถึงพระเจ ้าผู ้หนึง่ จะประสบความสาเร็จในการบรรลุเป้ าหมายสูงสุดของชวี ต
ิ
ਸ ਤਸਭਰਤਹ ਤਜਨ ਆਤ ਤਸਭਰਾ ॥
say simrahi jin aap simraa-ay.
They alone remember Him in meditation, whom He inspires to do so.

่ นั น
พวกเขาจาพระองค์ในการทาสมาธิคนเดียวซงึ่ พระองค์ทรงดลใจให ้ทาเชน
้
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ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਲਾਗਉ ਾ ॥੩॥
naanak taa kai laaga-o paa-ay. ||3||
O‟ Nanak, I humbly bow to those who remember God ||3||

O ‟Nanak ฉั นขอคานั บผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าอย่างนอบน ้อม || 3 ||
ਰਬ ਕਾ ਤਸਭਰਨੁ ਸਬ ਤ ਊਚਾ ॥

parabh kaa simran sabh tay oochaa.
The remembrance of God is the highest of all the deeds.

การระลึกถึงพระเจ ้าเป็ นสงิ่ สูงสุดของการกระทาทัง้ หมด
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਉਧਰ ਭੂਚਾ ॥

parabh kai simran uDhray moochaa.
By the remembrance of God, many are saved from the vices.

โดยการระลึกถึงพระเจ ้าหลายคนได ้รับความรอดจากความชวั่ ร ้าย
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਫੁਝ ॥
parabh kai simran tarisnaa bujhai.
By remembering God, the yearning for Maya is eliminated.

โดยการระลึกถึงพระเจ ้าความโหยหามายาจะถูกกาจัดไป
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਸੁਝ ॥

parabh kai simran sabh kichh sujhai.
In the remembrance of God, one understands everything about Maya.

ในการระลึกถึงพระเจ ้าเราเข ้าใจทุกอย่างเกีย
่ วกับมายา
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਨਾਹੀ ਜਭ ਤਰਾਸਾ ॥
parabh kai simran naahee jam taraasaa.
In the remembrance of God, there is no fear of death.

ในการราลึกถึงพระเจ ้าไม่มค
ี วามกลัวต่อความตาย
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ੂਰਨ ਆਸਾ ॥

parabh kai simran pooran aasaa.
In the remembrance of God, all desires are fulfilled.

ในการราลึกถึงพระเจ ้าความปรารถนาทัง้ หมดจะสาเร็จ
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਭਨ ਕੀ ਭਲੁ ਜਾਇ ॥
parabh kai simran man kee mal jaa-ay.
In the remembrance of God, the filth of vices is removed from the mind.

ในการราลึกถึงพระเจ ้าความสกปรกแห่งความชวั่ ร ้ายจะถูกขจัดออกไปจากจิตใจ
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ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਭਾਤਹ ਸਭਾਇ ॥
amrit naam rid maahi samaa-ay.
The Ambrosial Naam, dwells in the heart of the mortal.

ั อยูใ่ นหัวใจของมนุษย์
นาอัมอันโอชา อาศย
ਰਬ ਜੀ ਫਸਤਹ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ॥
parabh jee baseh saaDh kee rasnaa.
The devotees always recite God‟s Name.

ื่ ชอบมักจะท่องพระนามพระเจ ้า
ผู ้ทีช
่ น
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਤਨ ਦਸਨਾ ॥੪॥

naanak jan kaa daasan dasnaa. ||4||
O‟ Nanak, I am the servant of Your devotee‟s servant. ||4||

้
โอนานั กข ้าเป็ นทาสรับใชของเจ
้า || 4 ||
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਧਨਵੁੰ ਤ ॥

parabh ka-o simrahi say Dhanvantay.
Those who remember God with love and devotion are spiritually wealthy.

ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดีมค
ี วามมั่งคัง่ ทางวิญญาณ
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਤਤਵੁੰ ਤ ॥
parabh ka-o simrahi say pativantay.
Those who remember God with love and devotion are honorable.

ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดีนัน
้ มีเกียรติ
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਜਨ ਰਵਾਨ ॥

parabh ka-o simrahi say jan parvaan.
Those who remember God with love and devotion are accepted in God‟s court.

ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดีได ้รับการยอมรับในศาลของพระเจ ้า
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ੁਰਖ ਰਧਾਨ ॥
parabh ka-o simrahi say purakh parDhaan.
Those who lovingly remember God are the most distinguished ones.

ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักเป็ นบุคคลทีโ่ ดดเด่นทีส
่ ด
ุ
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਸ ਫਭੁਹਤਾਜ ॥

parabh ka-o simrahi se baymuhtaajay.
Those who lovingly remember God with devotion do not depend on others.

ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักด ้วยความจงรักภักดีไม่พงึ่ พาผู ้อืน
่
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ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਸ ਸਰਫ ਕ ਰਾਜ ॥
parabh ka-o simrahi se sarab kay raajay.
Those who remember God with love and devotion are spiritually superior.

ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดีเหนือกว่าฝ่ ายวิญญาณ
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਸੁਖਵਾਸੀ ॥

parabh ka-o simrahi say sukhvaasee.
Those who remember God with love and devotion dwell in peace.

ั ติ
ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดีจะอยูอ
่ ย่างสน
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸਦਾ ਅਤਫਨਾਸੀ ॥

parabh ka-o simrahi sadaa abhinaasee.
Those who remember God with love and devotion are freed from cycles of birth and
death.

ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดีจะได ้รับการปลดปล่อยจากวัฏจักรแห่งการเ
กิดและการตาย
ਤਸਭਰਨ ਤ ਲਾਗ ਤਜਨ ਆਤ ਦਇਆਲਾ ॥

simran tay laagay jin aap da-i-aalaa.
Only those who are blessed by the merciful God Himself get on the Path of remembering
Him.

้
เฉพาะผู ้ทีไ่ ด ้รับพรจากพระเจ ้าผู ้ทรงเมตตาเท่านั น
้ ทีจ
่ ะได ้อยูบ
่ นเสนทางแห่
งการระลึกถึงพระอง
ค์
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਭੁੰ ਗ ਰਵਾਲਾ ॥੫॥
naanak jan kee mangai ravaalaa. ||5||
O‟ Nanak, only a fortunate one begs for the company of such individuals. ||5||

โอนานัก มีเพียงผู ้โชคดีเท่านัน
้ ทีข
่ อร ้องให ้ บริษัท ของบุคคลดังกล่าว || 5
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਰਉਕਾਰੀ ॥
parabh ka-o simrahi say par-upkaaree.
Those who remember God with love and devotion become benevolent to others.

ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดีจะมีเมตตากรุณาต่อผู ้อืน
่
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰੀ ॥
parabh ka-o simrahi tin sad balihaaree.
I dedicate my life forever to those who remember God with love and devotion.

ฉั นอุทศ
ิ ชวี ต
ิ ตลอดไปเพือ
่ ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เท
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ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਭੁਖ ਸੁਹਾਵ ॥
parabh ka-o simrahi say mukh suhaavay.
Beauteous are the faces of those who remember God with love and devotion.

ความงามคือใบหน ้าของผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดี
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਸੂਤਖ ਤਫਹਾਵ ॥

parabh ka-o simrahi tin sookh bihaavai.
Those who remember God with love and devotion live their life in peace.

ั ติ
ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทดาเนินชวี ต
ิ อย่างสน
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਆਤਭੁ ਜੀਤਾ ॥

parabh ka-o simrahi tin aatam jeetaa.
Those who remember God with love and devotion conquer their mind.

ิ จิตใจของพวกเขา
ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทพิชต
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਾ ॥

parabh ka-o simrahi tin nirmal reetaa.
Those who remember God with love and devotion live a righteous way of life.

ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดีดาเนินชวี ต
ิ ตามวิถช
ี วี ต
ิ ทีช
่ อบธรรม
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਤਤਨ ਅਨਦ ਘਨੇਰ ॥
parabh ka-o simrahi tin anad ghanayray.
Those who remember God with love and devotion experience endless joys.

ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทจะพบกับความสุขไม่รู ้จบ
ਰਬ ਕਉ ਤਸਭਰਤਹ ਫਸਤਹ ਹਤਰ ਨੇਰ ॥

parabh ka-o simrahi baseh har nayray.
Those who remember God with love and devotion live in the presence of God.

ผู ้ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดีอยูต
่ อ
่ หน ้าพระเจ ้า
ਸੁੰ ਤ ਤਕਰਾ ਤ ਅਨਤਦਨੁ ਜਾਤਗ ॥
sant kirpaa tay an-din jaag.
By the Grace of the Guru, they always remain alert to remember God.

โดยพระคุณของปราชญ์พวกเขายังคงตืน
่ ตัวทีจ
่ ะระลึกถึงพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਤਸਭਰਨੁ ੂਰ ਬਾਤਗ ॥੬॥

naanak simran poorai bhaag. ||6||
O‟ Nanak, the gift of meditation is obtained only by perfect destiny. ||6||

O ‟Nanak ของขวัญแห่งการทาสมาธิจะได ้รับจากโชคชะตาทีส
่ มบูรณ์แบบเท่านัน
้ || 6 ||
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ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਾਰਜ ੂਰ ॥
parabh kai simran kaaraj pooray.
Remembering God, one's tasks are accomplished.

การระลึกถึงพระเจ ้างานของเราสาเร็จลุลว่ ง
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਫਹੁ ਨ ਝੂਰ ॥

parabh kai simran kabahu na jhooray.
By lovingly remembering God, one never grieves.

ี ใจ
โดยการระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักเราจะไม่เสย
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਹਤਰ ਗੁਨ ਫਾਨੀ ॥

parabh kai simran har gun baanee.
By remembering God with love and devotion, one utters the virtues of God.

โดยการระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทผู ้หนึง่ กล่าวถึงคุณงามความดีของพระเจ ้า
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਸਹਤਜ ਸਭਾਨੀ ॥

parabh kai simran sahj samaanee.
Remembering God, one is absorbed into the state of intuitive poise.

ึ เข ้าสูส
่ ภาวะแห่งความสุขม
การระลึกถึงพระเจ ้าผู ้หนึง่ ถูกดูดซม
ุ
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਤਨਹਚਲ ਆਸਨੁ ॥

parabh kai simran nihchal aasan.
By remembering God with love and devotion, one‟s mind doesn‟t waiver.

โดยการระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทจิตใจของเราจะไม่ยอมแพ ้
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਕਭਲ ਤਫਗਾਸਨੁ ॥

parabh kai simran kamal bigaasan.
By lovingly remembering God, one feels delighted.

ึ ยินดี
โดยการระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักเรารู ้สก
ਰਬ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ ॥

parabh kai simran anhad jhunkaar.
Remembering God, divine melody keeps playing in one‟s mind continuously.

การระลึกถึงพระเจ ้าท่วงทานองของพระเจ ้ายังคงเล่นอยูใ่ นใจของคน ๆ หนึง่ อย่างต่อเนือ
่ ง
ਸੁਖੁ ਰਬ ਤਸਭਰਨ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਰ ॥
sukh parabh simran kaa ant na paar.
There is endless peace that ensues by remembering God.

มีความสงบสุขไม่รู ้จบทีเ่ กิดขึน
้ โดยการระลึกถึงพระเจ ้า
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ਤਸਭਰਤਹ ਸ ਜਨ ਤਜਨ ਕਉ ਰਬ ਭਇਆ ॥
simrahi say jan jin ka-o parabh ma-i-aa.
They alone remember Him, upon whom God bestows His Grace.

พวกเขาจาพระองค์เพียงผู ้เดียวผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าประทานพระคุณของพระองค์
ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਇਆ ॥੭॥

naanak tin jan sarnee pa-i-aa. ||7||
O‟ Nanak, only a fortunate one seeks refuge of such devotees. ||7||

่ นี้ || 7 ||
โอนานั ก มีเพียงผู ้โชคดีเท่านั น
้ ทีแ
่ สวงหาทีห
่ ลบภัยของผู ้ศรัทธาเชน
ਹਤਰ ਤਸਭਰਨੁ ਕਤਰ ਬਗਤ ਰਗਟਾ ॥
har simran kar bhagat pargataa-ay.
By remembering God, the devotees become known in the world.

ื่ ชอบจะกลายเป็ นทีร่ ู ้จักในโลก
โดยการระลึกถึงพระเจ ้าผู ้ทีช
่ น
ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਲਤਗ ਫਦ ਉਾ ॥

har simran lag bayd upaa-ay.
Remembering God, the Vedas were composed.

การระลึกถึงพระเจ ้าพระเวทได ้ถูกประกอบขึน
้
ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਬ ਤਸਧ ਜਤੀ ਦਾਤ ॥
har simran bha-ay siDh jatee daatay.
By remembering God, mortals became adepts, celibates and charitable.

โดยการระลึกถึงพระเจ ้ามนุษย์จงึ กลายเป็ นผู ้ประพฤติพรหมจรรย์และมีจต
ิ กุศล
ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੁੰ ਟ ਜਾਤ ॥

har simran neech chahu kunt jaatay.
By remembering God, the lowly become known in all four directions.

ี่ ศ
โดยการระลึกถึงพระเจ ้าผู ้ตา่ ต ้อยจะกลายเป็ นทีร่ ู ้จักในทัง้ สท
ิ ทาง
ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਧਾਰੀ ਸਬ ਧਰਨਾ ॥

har simran Dhaaree sabh Dharnaa.
It is meditation on God, which has provided support to the entire earth.

เป็ นการทาสมาธิเพือ
่ พระเจ ้าซงึ่ ให ้การสนั บสนุนแก่คนทัง้ โลก
ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਹਤਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ॥

simar simar har kaaran karnaa.
Therefore, O‟ mortal always remember the Creator of the World.

ดังนัน
้ มนุษย์โอมักจะระลึกถึงผู ้สร ้างโลก
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ਹਤਰ ਤਸਭਰਤਨ ਕੀ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ॥
har simran kee-o sagal akaaraa.
It is for the meditation that God created the entire universe.

มีไว ้สาหรับการทาสมาธิทพ
ี่ ระเจ ้าทรงสร ้างจักรวาลทัง้ หมด
ਹਤਰ ਤਸਭਰਨ ਭਤਹ ਆਤ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰਾ ॥

har simran meh aap nirankaaraa.
The Formless God is in the place where He is remembered.

พระเจ ้าทีไ่ ร ้รูปทรงสถิตอยูใ่ นสถานทีซ
่ งึ่ พระองค์เป็ นทีจ
่ ดจา
ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਆਤ ਫੁਝਾਇਆ ॥

kar kirpaa jis aap bujhaa-i-aa.
One who is blessed by His grace to realize the importance of remembering God,

ผู ้ทีไ่ ด ้รับพรจากพระคุณของพระองค์ทต
ี่ ระหนั กถึงความสาคัญของการระลึกถึงพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਹਤਰ ਤਸਭਰਨੁ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥੮॥੧॥

naanak gurmukh har simran tin paa-i-aa. ||8||1||
O‟ Nanak, obtains the boon of God‟s meditation through Guru‟s Grace. ||8||1||

โออานัก ได ้รับประโยชน์จากการทาสมาธิของพระเจ ้าผ่าน Guru‟s Grace || 8 || 1 ||
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਬੁੰ ਜਨਾ ਘਤਟ ਘਤਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ॥
deen darad dukh bhanjnaa ghat ghat naath anaath.
O‟ Destroyer of the pain and woes of the poor, pervader in all hearts and the support of
the supportless.

ผู ้ทาลายความเจ็บปวดและความทุกข์ยากของผู ้ยากไร ้แผ่ซา่ นไปทั่วหัวใจและการสนั บสนุนขอ
งผู ้ไร ้ทีพ
่ งึ่
ਸਰਤਣ ਤੁਭ੍ਹਾਰੀ ਆਇ ਨਾਨਕ ਕ ਰਬ ਸਾਥ ॥੧॥

saran tumHaaree aa-i-o naanak kay parabh saath. ||1||
O „God, I (Nanak) have come to Your refuge, after having received guidance from the
Guru. ||1||

ข ้า แต่พระเจ ้าข ้า (นานัก )มาทีล
่ ภ
ี้ ัยของพระองค์หลังจากได ้รับคาแนะนาจากคุรแ
ุ ล ้ว || 1 ||
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ਅਸਟਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

อัสตาปาดี
ਜਹ ਭਾਤ ਤਤਾ ਸੁਤ ਭੀਤ ਨ ਬਾਈ ॥
jah maat pitaa sut meet na bhaa-ee.
Where there is no mother, father, children, friends or siblings to help you.

ทีท
่ ไี่ ม่มแ
ี ม่พอ
่ ลูกเพือ
่ นหรือพีน
่ ้องคอยชว่ ยเหลือคุณ
ਭਨ ਊਹਾ ਨਾਭੁ ਤਰ ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ ॥

man oohaa naam tayrai sang sahaa-ee.
O‟ my mind, there, only God‟s Name, shall be with you as your help and support.

ื่ ของพระเจ ้าเท่านั น
โอ ้จิตใจของฉั นมีเพียงชอ
้ ทีจ
่ ะอยูก
่ บ
ั คุณในฐานะความชว่ ยเหลือและการสนั
บสนุนของคุณ
ਜਹ ਭਹਾ ਬਇਆਨ ਦੂਤ ਜਭ ਦਲ ॥

jah mahaa bha-i-aan doot jam dalai.
Where the armies of dreadful demons try to crush you,

ทีซ
่ งึ่ กองทัพปี ศาจทีน
่ ่ากลัวพยายามทีจ
่ ะบดขยีค
้ ณ
ุ
ਤਹ ਕਵਲ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਤਰ ਚਲ ॥
tah kayval naam sang tayrai chalai.
there, only the Naam shall go along with you.

มีเพียงนาอัมเท่านัน
้ ทีจ
่ ะไปกับคุณ
ਜਹ ਭੁਸਕਲ ਹਵ ਅਤਤ ਬਾਰੀ ॥

jah muskal hovai at bhaaree.
where you are in extremely difficult situation,

ทีค
่ ณ
ุ อยูใ่ นสถานการณ์ทย
ี่ ากลาบากมาก
ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਤਖਨ ਭਾਤਹ ਉਧਾਰੀ ॥
har ko naam khin maahi uDhaaree.
there God‟s Name shall rescue you in an instant.

ื่ ของพระเจ ้าจะชว่ ยคุณในทันที
ชอ
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ਅਤਨਕ ੁਨਹਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀ ਤਰ ॥
anik punahcharan karat nahee tarai.
By performing countless religious rituals, one is not saved from the sins.

ด ้วยการประกอบพิธก
ี รรมทางศาสนานับไม่ถ ้วนทาให ้เราไม่รอดจากบาป
ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਕਤਟ ਾ ਰਹਰ ॥

har ko naam kot paap parharai.
The Name of God washes off millions of sins.

พระนามของพระเจ ้าล ้างบาปนับล ้าน
ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਭਨ ਭਰ ॥
gurmukh naam japahu man mayray.
Therefore, O‟ my mind, meditate on God‟s Name with the Guru‟s Blessing,

ื่ ของพระเจ ้าด ้วยพรของคุรุ
ดังนั น
้ โอใจของฉั นจงใคร่ครวญชอ
ਨਾਨਕ ਾਵਹੁ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥੧॥

naanak paavhu sookh ghanayray. ||1||
and, O‟ Nanak, you shall obtain countless joys. ||1||

และโอนานักคุณจะได ้รับความสุขมากมาย || 1 ||
ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ॥
sagal sarisat ko raajaa dukhee-aa.
Even as a king of the entire world, one remains in distress.

แม ้ในฐานะกษั ตริยข
์ องโลกทัง้ โลก แต่ก็ยังคงอยูใ่ นความทุกข์ยาก
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਹਇ ਸੁਖੀਆ ॥
har kaa naam japat ho-ay sukhee-aa.
But by meditating on God‟s Name, one obtains peace.

ั ติสข
แต่ด ้วยการใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าผู ้หนึง่ จะได ้รับสน
ุ
ਲਾਖ ਕਰਰੀ ਫੁੰ ਧੁ ਨ ਰ ॥

laakh karoree banDh na parai.
Even huge amounts of wealth does not end the desire for more.

ิ้ สุด
แม ้แต่ความมั่งคัง่ จานวนมหาศาลก็ไม่ทาให ้ความปรารถนาทีจ
่ ะมีมากขึน
้ สน
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਸਤਰ ॥
har kaa naam japat nistarai.
By meditating on God‟s Name, one escapes from the intense desire for Maya.

ื่ ของพระเจ ้าผู ้หนึง่ จะรอดพ ้นจากความปรารถนาอันแรงกล ้าต่อมายา
โดยการใคร่ครวญชอ
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ਅਤਨਕ ਭਾਇਆ ਰੁੰ ਗ ਤਤਖ ਨ ਫੁਝਾਵ ॥
anik maa-i-aa rang tikh na bujhaavai.
By remaining absorbed in the countless worldly pleasures, one‟s desire for more worldly
possessions, is not quenched.

ิ ทางโลกมา
โดยทีย
่ ังคงหมกมุน
่ อยูก
่ บ
ั ความสุขทางโลกนับไม่ถ ้วนความปรารถนาทีจ
่ ะมีทรัพย์สน
กขึน
้ จะไม่ดบ
ั ลง
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਆਘਾਵ ॥

har kaa naam japat aaghaavai.
By remembering God with love and devotion, one is satiated from Maya.

โดยการระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดีเราจะอิม
่ เอมจากมายา
ਤਜਹ ਭਾਰਤਗ ਇਹੁ ਜਾਤ ਇਕਲਾ ॥

jih maarag ih jaat ikaylaa.
Upon the journey, which the soul must take alone,

ในการเดินทางซงึ่ วิญญาณต ้องอยูค
่ นเดียว
ਤਹ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਹਤ ਸੁਹਲਾ ॥

tah har naam sang hot suhaylaa.
there, only God's Name is with the soul as a comforter.

มีเพียงพระนามของพระเจ ้าเท่านัน
้ ทีอ
่ ยูก
่ บ
ั จิตวิญญาณในฐานะผู ้ปลอบโยน
ਸਾ ਨਾਭੁ ਭਨ ਸਦਾ ਤਧਆਈ ॥

aisaa naam man sadaa Dhi-aa-ee-ai.
O‟ my mind, meditate forever on such a Name.

ื่ ดังกล่าว
โอจิตใจของฉั นนั่ งสมาธิตลอดไปกับชอ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਰਭ ਗਤਤ ਾਈ ॥੨॥

naanak gurmukh param gat paa-ee-ai. ||2||
O‟ Nanak, the supreme spiritual state is obtained through the Guru‟s grace. ||2||

โอนานัก สภาพจิตวิญญาณสูงสุดได ้มาจากพระคุณของคุรุ || 2 ||
ਛੂਟਤ ਨਹੀ ਕਤਟ ਲਖ ਫਾਹੀ ॥

chhootat nahee kot lakh baahee.
Even with the support of millions of brothers, one can‟t save oneself from vices.

แม ้จะได ้รับการสนับสนุนจากพีน
่ ้องหลายล ้านคน
แต่ก็ไม่สามารถชว่ ยตนเองให ้พ ้นจากความชวั่ ร ้ายได ้
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ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਹ ਾਤਰ ਰਾਹੀ ॥
naam japat tah paar paraahee.
By meditating on Naam, one swims across the worldly-ocean of vices,

โดยการนั่งสมาธิบน Naam คนหนึง่ ว่ายข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายทางโลก
ਅਤਨਕ ਤਫਘਨ ਜਹ ਆਇ ਸੁੰ ਘਾਰ ॥

anik bighan jah aa-ay sanghaarai.
Where countless misfortunes threaten to destroy you,

ทีซ
่ งึ่ โชคร ้ายนั บไม่ถ ้วนคุกคามทาลายคุณ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ॥

har kaa naam tatkaal uDhaarai.
There the Name of God shall rescues you in an instant.

พระนามของพระเจ ้าจะชว่ ยคุณในทันที
ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਜਨਭ ਭਤਰ ਜਾਭ ॥

anik jon janmai mar jaam.
Through countless incarnations, people are born and die.

ผู ้คนเกิดและตายผ่านชาติภพนั บไม่ถ ้วน
ਨਾਭੁ ਜਤ ਾਵ ਤਫਸਰਾਭ ॥

naam japat paavai bisraam.
But reciting God‟s Name, the soul rests in peace and becomes one with God.

ื่ พระเจ ้าวิญญาณจะอยูใ่ นความสงบและเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้า
แต่การท่องชอ
ਹਉ ਭਲਾ ਭਲੁ ਕਫਹੁ ਨ ਧਵ ॥
ha-o mailaa mal kabahu na Dhovai.
The one soiled with filth of ego, can never washes off this filth .

คนทีส
่ กปรกด ้วยอัตตาไม่สามารถล ้างสงิ่ สกปรกนีไ
้ ด้
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਕਤਟ ਾ ਖਵ ॥
har kaa naam kot paap khovai.
The Name of God erases millions of sins.

พระนามของพระเจ ้าลบบาปนับล ้าน
ਸਾ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਭਨ ਰੁੰ ਤਗ ॥

aisaa naam japahu man rang.
O‟ my mind, recite such a Name with love.

ื่ นั น
โอจิตใจของฉั นท่องชอ
้ ด ้วยความรัก
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ਨਾਨਕ ਾਈ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥੩॥
naanak paa-ee-ai saaDh kai sang. ||3||
O‟ Nanak, God‟s Name is realized in the Company of the Holy. ||3||

ื่ ของพระเจ ้าได ้รับการยอมรับใน บริษัท แห่งความศักดิส
ิ ธิ์ || 3 ||
โอนานั ก ชอ
์ ท
ਤਜਹ ਭਾਰਗ ਕ ਗਨੇ ਜਾਤਹ ਨ ਕਸਾ ॥

jih maarag kay ganay jaahi na kosaa.
On that path of life‟s journey where the miles cannot be counted,

้
บนเสนทางการเดิ
นทางของชวี ต
ิ ทีน
่ ั บไมล์ไม่ได ้
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਊਹਾ ਸੁੰ ਤਗ ਤਸਾ ॥

har kaa naam oohaa sang tosaa.
there the Name of the God is your sustenance.

ี ของคุณ
พระนามของพระเจ ้าเป็ นปั จจัยยังชพ
ਤਜਹ ਡ ਭਹਾ ਅੁੰ ਧ ਗੁਫਾਰਾ ॥

jih paidai mahaa anDh gubaaraa.
On the journey of life where there is total pitch-black darkness of ignorance,

ในการเดินทางของชวี ต
ิ ทีม
่ ค
ี วามมืดมิดของความไม่รู ้
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਗ ਉਜੀਆਰਾ ॥
har kaa naam sang ujee-aaraa.
the Name of God is the Light with you.

พระนามของพระเจ ้าเป็ นแสงสว่างให ้คุณ
ਜਹਾ ੁੰ ਤਥ ਤਰਾ ਕ ਨ ਤਸਞਾਨੂ ॥

jahaa panth tayraa ko na sinjaanoo.
On that journey of life where no one knows you,

ในการเดินทางของชวี ต
ิ ทีไ่ ม่มใี ครรู ้จักคุณ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਤਹ ਨਾਤਲ ਛਾਨੂ ॥
har kaa naam tah naal pachhaanoo.
there God‟s Name is your true friend.

พระนามพระเจ ้า คือเพือ
่ นแท ้ของคุณ
ਜਹ ਭਹਾ ਬਇਆਨ ਤਤਤ ਫਹੁ ਘਾਭ ॥

jah mahaa bha-i-aan tapat baho ghaam.
Where (in the journy of life) there is terrible scorching heat of vices,

ที่ (ในการเดินทางของชวี ต
ิ ) มีความชวั่ ร ้ายแผดเผาอย่างรุนแรง
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ਤਹ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਤੁਭ ਊਤਰ ਛਾਭ ॥
tah har kay naam kee tum oopar chhaam.
there, the Name of the God will provide you protection.

ทีน
่ ั่นพระนามของพระเจ ้าจะให ้ความคุ ้มครองแก่คณ
ุ
ਜਹਾ ਤਤਰਖਾ ਭਨ ਤੁਝੁ ਆਕਰਖ ॥

jahaa tarikhaa man tujh aakrakhai.
O‟ my mind, where the craving for worldly possessions torments you,

โอจิตใจของฉั นทีซ
่ งึ่ ความอยากได ้สมบัตท
ิ างโลกทรมานคุณ
ਤਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਫਰਖ ॥੪॥

tah naanak har har amrit barkhai. ||4||
There, O‟ Nanak, God‟s Name acts like Nectar to control your desires. ||4||

ทีน
่ ั่น โอนานัก พระนามพระเจ ้า ทาหน ้าทีเ่ หมือนน้ าทิพย์เพือ
่ ควบคุมความปรารถนาของคุณ ||
4 ||
ਬਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਫਰਤਤਨ ਨਾਭੁ ॥
bhagat janaa kee bartan naam.
For the devotee, God‟s Name is an article of daily use.

้
สาหรับสาวก พระนามพระเจ ้า เป็ นบทความของใชในช
วี ต
ิ ประจาวัน
ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥
sant janaa kai man bisraam.
God‟s Name dwells in the mind of the devotees.

ื่ ของพระเจ ้าสถิตอยูใ่ นใจของผู ้ศรัทธา
ชอ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਦਾਸ ਕੀ ਟ ॥

har kaa naam daas kee ot.
God‟s Name is the Support of His humble devotees.

พระนามพระเจ ้า คือการสนับสนุนของสาวกผู ้ตา่ ต ้อยของพระองค์
ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਉਧਰ ਜਨ ਕਤਟ ॥
har kai naam uDhray jan kot.
Millions are saved from vices by remembering God‟s Name.

ื่ ของพระเจ ้า
หลายล ้านคนได ้รับการชว่ ยเหลือจากความชวั่ ร ้ายโดยการจดจาชอ
ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਰਤ ਸੁੰ ਤ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥

har jas karat sant din raat.
God‟s devotees recite His praises day and night,

สาวกของพระเจ ้าท่องคาสรรเสริญของพระองค์ทงั ้ กลางวันและกลางคืน
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਅਉਖਧੁ ਸਾਧ ਕਭਾਤਤ ॥

har har a-ukhaDh saaDh kamaat.
and they acquire the medicine of Naam which cures the malady of self-conciet.

และพวกเขาได ้รับยาของ Naam ซงึ่ ชว่ ยรักษาอาการป่ วยจากการผูกมัดตัวเอง
ਹਤਰ ਜਨ ਕ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

har jan kai har naam niDhaan.
God‟s Name is the real treasure of God's devotees.

พระนามพระเจ ้า เป็ นสมบัตท
ิ แ
ี่ ท ้จริงของสาวกของพระเจ ้า
ਾਰਫਰਹਤਭ ਜਨ ਕੀਨ ਦਾਨ ॥
paarbarahm jan keeno daan.
The Supreme God has blessed His devotees with this gift of Naam.

ื่ ชอบของพระองค์ด ้วยของขวัญจากนาอัม
พระเจ ้าสูงสุดได ้อวยพรผู ้ทีช
่ น
ਭਨ ਤਨ ਰੁੰ ਤਗ ਰਤ ਰੁੰ ਗ ਕ ॥
man tan rang ratay rang aikai.
Mind and body are imbued with ecstasy in the Love of the One God.

จิตใจและร่างกายตืน
้ ตันใจในความรักของพระเจ ้าองค์เดียว
ਨਾਨਕ ਜਨ ਕ ਤਫਰਤਤ ਤਫਫਕ ॥੫॥
naanak jan kai birat bibaykai. ||5||
O‟ Nanak, His devotees acquire the divine intellect to differentiate between right and
wrong. ll5ll

โอนานัก
ื่ ชอบของเขาได ้รับสติปัญญาอันสูงสง่ เพือ
ผู ้ทีช
่ น
่ แยกความแตกต่างระหว่างสงิ่ ทีถ
่ ก
ู และผิด ll5ll
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਉ ਭੁਕਤਤ ਜੁਗਤਤ ॥
har kaa naam jan ka-o mukat jugat.
For his devotees, God‟s Name is the only way to freedom from the bonds of Maya.

สาหรับสาวกของเขา พระนามพระเจ ้า เป็ นหนทางเดียวทีจ
่ ะเป็ นอิสระจากพันธนาการของมายา
ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਜਨ ਕਉ ਤਤਰਤਤ ਬੁਗਤਤ ॥

har kai naam jan ka-o taripat bhugat.
To His devotees, God‟s Name provides contentment from Maya.

พระนามพระเจ ้า มอบความพึงพอใจจากมายาให ้กับสาวกของพระองค์
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ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਾ ਰੂ ਰੁੰ ਗੁ ॥
har kaa naam jan kaa roop rang.
God‟s Name is the beauty and delight of His devotees.

God‟s Name คือความงดงามและความพึงพอใจของผู ้ศรัทธาของพระองค์
ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜਤ ਕਫ ਰ ਨ ਬੁੰ ਗੁ ॥
har naam japat kab parai na bhang.
By remembering God‟s Name, one never faces any obstacles in life.

ื่ ของพระเจ ้าทาให ้เราไม่เคยเผชญ
ิ กับอุปสรรคใด ๆ ในชวี ต
การจดจาชอ
ิ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕੀ ਵਤਡਆਈ ॥

har kaa naam jan kee vadi-aa-ee.
God‟s Name is the true glory of His devotees.

ี แ
ื่ ชอบของพระองค์
พระนามพระเจ ้า คือสง่าราศท
ี่ ท ้จริงของผู ้ทีช
่ น
ਹਤਰ ਕ ਨਾਤਭ ਜਨ ਸਬਾ ਾਈ ॥

har kai naam jan sobhaa paa-ee.
Through God‟s name His devotees receives honor.

ผู ้ทีศ
่ รัทธาของพระองค์ได ้รับเกียรติผา่ นพระนามของพระเจ ้า
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਨ ਕਉ ਬਗ ਜਗ ॥

har kaa naam jan ka-o bhog jog.
The enjoyment of Maya and yoga for His devotees lies in the God‟s Name.

ื่ ชอบของเขาอยูใ่ นชอ
ื่ ของพระเจ ้า
ความเพลิดเพลินของมายาและโยคะสาหรับผู ้ทีช
่ น
ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਜਤ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ਤਫਗੁ ॥
har naam japat kachh naahi bi-og.
By meditating on God‟s Name, devotee never feels any pain and separation.

ื่ ของพระเจ ้าผู ้ศรัทธาจะไม่รู ้สก
ึ เจ็บปวดและแยกจากกัน
โดยการใคร่ครวญชอ
ਜਨੁ ਰਾਤਾ ਹਤਰ ਨਾਭ ਕੀ ਸਵਾ ॥
jan raataa har naam kee sayvaa.
His devotee always remains absorbed in His remembrance,

สาวกของเขายังคงหมกมุน
่ อยูก
่ บ
ั การราลึกถึงพระองค์
ਨਾਨਕ ੂਜ ਹਤਰ ਹਤਰ ਦਵਾ ॥੬॥

naanak poojai har har dayvaa. ||6||
O‟ Nanak, devotee always worships the Omnipresent God.||6||

โอนานัก สาวกมักจะบูชาพระเจ ้าอยูท
่ ั่วไปทุกหนทุกแห่ง || 6 ||
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕ ਭਾਲੁ ਖਜੀਨਾ ॥
har har jan kai maal khajeenaa.
For the devotee, God‟s Name is the treasure of wealth.

สาหรับสาวก พระนามพระเจ ้า คือขุมทรัพย์แห่งความมั่งคัง่
ਹਤਰ ਧਨੁ ਜਨ ਕਉ ਆਤ ਰਤਬ ਦੀਨਾ ॥

har Dhan jan ka-o aap parabh deenaa.
God Himself has blessed His devotee this treasure of Naam.

พระเจ ้าเองได ้อวยพรผู ้ศรัทธาของพระองค์สมบัตแ
ิ ห่งนาอัมนี้
ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਨ ਕ ਟ ਸਤਾਣੀ ॥
har har jan kai ot sataanee.
God‟s name is the powerful support for His devotees.

ื่ ของพระเจ ้าคือการสนั บสนุนทีม
ิ ธิภาพสาหรับผู ้ทีช
ื่ ชอบของพระองค์
ชอ
่ ป
ี ระสท
่ น
ਹਤਰ ਰਤਾਤ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥
har partaap jan avar na jaanee.
By God‟s magnificence, the devotees do not seek any other support.

ื่ ชอบไม่ต ้องการการสนั บสนุนอืน
โดยความงดงามของพระเจ ้าผู ้ทีช
่ น
่ ใด
ਤਤ ਤਤ ਜਨ ਹਤਰ ਰਤਸ ਰਾਤ ॥
ot pot jan har ras raatay.
Through and through, His devotees stay imbued with God's Love.

สาวกของพระองค์ตน
ื้ ตันในความรักของพระเจ ้าตลอดเวลา
ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ਨਾਭ ਰਸ ਭਾਤ ॥

sunn samaaDh naam ras maatay.
Completely absorbed in God‟s love, they enjoy total tranquility in meditation.

ึ ซบ
ั ในความรักของพระเจ ้าโดยสน
ิ้ เชงิ พวกเขาเพลิดเพลินกับความเงียบสงบในการ
พวกเขาซม
ทาสมาธิ
ਆਠ ਹਰ ਜਨੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜ ॥

aath pahar jan har har japai.
At all times the devotee recites God‟s Name.

ผู ้ศรัทธาท่อง พระนามพระเจ ้า ตลอดเวลา
ਹਤਰ ਕਾ ਬਗਤੁ ਰਗਟ ਨਹੀ ਛ ॥

har kaa bhagat pargat nahee chhapai.
God‟s devotee becomes known and respected; he does not remain hidden.

่ นอยู่
สาวกของพระเจ ้ากลายเป็ นทีร่ ู ้จักและนั บถือ เขาไม่ได ้ซอ
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ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਭੁਕਤਤ ਫਹੁ ਕਰ ॥
har kee bhagat mukat baho karay.
Devotional worship of God, liberates many from vices.

ั การะบูชาพระเจ ้าชว่ ยปลดปล่อยคนจานวนมากจากความชวั่ ร ้าย
การสก
ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੁੰ ਤਗ ਕਤ ਤਰ ॥੭॥

naanak jan sang kaytay taray. ||7||
O‟ Nanak, many others who stay in the company His devotees, swim across the worldocean of vices. ||7||

โอนานัก คนอืน
่ ๆ อีกมากมายทีอ
่ ยูใ่ น บริษัท
ิ ย์ของเขาว่ายน้ าข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายของโลก || 7 ||
ลูกศษ
ਾਰਜਾਤੁ ਇਹੁ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ॥

paarjaat ih har ko naam.
The Name of God is like „Paarijat‟ (mythical Elysian Tree of miraculous powers).

ี นในตานานทีม
พระนามของพระเจ ้าเปรียบเสมือน 'พาอาริจัต' (ต ้นไม ้เอลิเซย
่ พ
ี ลังมหัศจรรย์)
ਕਾਭਧਨ ਹਤਰ ਹਤਰ ਗੁਣ ਗਾਭ ॥
kaamDhayn har har gun gaam.
Singing God‟s praises is like the kaamdhen (mythical cow) that can grant all wishes.

การร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าก็เหมือนกับการร ้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (วัวในตานาน )
ทีส
่ ามารถตอบสนองความปรารถนาทัง้ หมดได ้
ਸਬ ਤ ਊਤਭ ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ॥

sabh tay ootam har kee kathaa.
Discourse on God‟s virtues is of greater importance than all other talks.

การสนทนาเกีย
่ วกับคุณธรรมของพระเจ ้ามีความสาคัญมากกว่าคาพูดอืน
่ ๆ ทัง้ หมด
ਨਾਭੁ ਸੁਨਤ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲਥਾ ॥
naam sunat darad dukh lathaa.
Listening the Naam, pain and sorrow are removed.

เมือ
่ ฟั ง นาอัม ความเจ็บปวดและความเศร ้าโศกจะถูกลบออกไป
ਨਾਭ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਸੁੰ ਤ ਤਰਦ ਵਸ ॥
naam kee mahimaa sant rid vasai.
The Glory of the Naam dwells in the hearts of His Saints.

ี องนาอัมสถิตอยูใ่ นใจของวิสท
สง่าราศข
ุ ธิชนของพระองค์
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ਸੁੰ ਤ ਰਤਾਤ ਦੁਰਤੁ ਸਬੁ ਨਸ ॥
sant partaap durat sabh nasai.
By the blessings of His Saints, all sins are dispelled.

โดยพรของวิสท
ุ ธิชนของพระองค์บาปทัง้ หมดจะถูกปั ดเป่ า
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਸੁੰ ਗੁ ਵਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥

sant kaa sang vadbhaagee paa-ee-ai.
The company of the Saints is obtained by great good fortune.

กลุม
่ ของวิสท
ุ ธิชนได ้มาโดยความโชคดี
ਸੁੰ ਤ ਕੀ ਸਵਾ ਨਾਭੁ ਤਧਆਈ ॥

sant kee sayvaa naam Dhi-aa-ee-ai.
By following the Saint‟s (Guru‟s) teaching one maditates on Naam

โดยทาตาม คาสอนของวิสท
ุ ธิชน (คุร)ุ สอน ให ้ตัง้ สมาธิในนาอัม
ਨਾਭ ਤੁਤਲ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹਇ ॥

naam tul kachh avar na ho-ay.
There is nothing equal to the Naam.

ไม่มส
ี งิ่ ใดทัดเทียมกับนา

ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥੮॥੨॥
naanak gurmukh naam paavai jan ko-ay. ||8||2||
O‟ Nanak, rare are the one who receive Naam from the Guru. ||8||2||

โอนานัก คนทีห
่ ายากคือผู ้ทีไ่ ด ้รับนาอัมจากคุรุ || 8 || 2 ||
ਸਲ ਕੁ ॥

salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਫਹੁ ਸਾਸਤਰ ਫਹੁ ਤਸਤਭਰਤੀ ਖ ਸਰਫ ਢਢਤਲ ॥

baho saastar baho simritee paykhay sarab dhadhol.
I have seen and searched many Shastras and Simritees (the holy books on faith, rituals
and codes of conduct).

ิ ริต ี จานวนมาก
ฉั นได ้เห็นและค ้นหา ชาสตราสและซม
ื ศก
ั ดิส
ิ ธิเ์ กีย
ื่ พิธก
(หนั งสอ
์ ท
่ วกับความเชอ
ี รรมและจรรยาบรรณ)
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ੂਜਤਸ ਨਾਹੀ ਹਤਰ ਹਰ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਅਭਲ ॥੧॥
poojas naahee har haray naanak naam amol. ||1||
O‟ Nanak, the teachings in these holy books do not reach anywhere near the merit of
meditating upon the priceless Name of God. ||1||

โอนานัก
ื ศก
ั ดิส
ิ ธิเ์ หล่านีไ
คาสอนในหนั งสอ
์ ท
้ ปไม่ถงึ ทีใ่ ดก็ตามใกล ้บุญของการนั่งสมาธิตามพระนามอัน
ล้าค่าของพระเจ ้า || 1 ||
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

์ าปาตี
อัสชต

ਜਾ ਤਾ ਤਗਆਨ ਸਤਬ ਤਧਆਨ ॥

jaap taap gi-aan sabh Dhi-aan.
If one performs ritual recitations, undergoes penances, acquires spiritual knowledge and
concentrates in all sorts of meditation,

ถ ้าคนหนึง่ ทาพิธก
ี รรมท่องจาได ้รับความรู ้ทางวิญญาณและมีสมาธิในการทาสมาธิทุกประเภท
ਖਟ ਸਾਸਤਰ ਤਸਤਭਰਤਤ ਵਤਖਆਨ ॥

khat saastar simrit vakhi-aan.
gives sermons on six shastras and Smritis ( books of spiritual knowledge),

ื ความรู ้ทางวิญญาณ)
ให ้คาเทศนาเกีย
่ วกับหก ชาสตราสและซมริตส
ิ (หนั งสอ
ਜਗ ਅਤਬਆਸ ਕਰਭ ਧਰਭ ਤਕਤਰਆ ॥

jog abhi-aas karam Dharam kiri-aa.
practices Yoga and righteous conduct;

การฝึ กโยคะและการประพฤติทถ
ี่ ก
ู ต ้อง
ਸਗਲ ਤਤਆਤਗ ਫਨ ਭਧ ਤਪਤਰਆ ॥

sagal ti-aag ban maDhay firi-aa.
renunciates everything and wanders around in the wilderness;

เปลีย
่ นสภาพทุกอย่างและเดินไปรอบ ๆ ในถิน
่ ทุรกันดาร
ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ਕੀ ਫਹੁ ਜਤਨਾ ॥

anik parkaar kee-ay baho jatnaa.
performs all sorts of efforts to please God,

พยายามทุกอย่างเพือ
่ ให ้พระเจ ้าพอพระทัย
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ੁੁੰ ਨ ਦਾਨ ਹਭ ਫਹੁ ਰਤਨਾ ॥
punn daan homay baho ratnaa.
donates to charities and performs havan (sacred fire) by burning lot of oil;

ั ดิส
ิ ธิ)์ โดยการเผาน้ ามันจานวนมาก
บริจาคให ้กับองค์กรการกุศลและทาพิธบ
ี ช
ู า (ไฟศก
์ ท
ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਇ ਹਭ ਕਤਰ ਰਾਤੀ ॥

sareer kataa-ay homai kar raatee.
gets the body cut into tiny pieces and burn them in the ceremonial fire,

ิ้ เล็ก ๆ แล ้วเผาในไฟพระราชพิธ ี
เอาศพมาหัน
่ เป็ นชน
ਵਰਤ ਨੇਭ ਕਰ ਫਹੁ ਬਾਤੀ ॥

varat naym karai baho bhaatee.
observes fasts and all kinds of rituals with strict routine,

ี อดและพิธก
ถือศล
ี รรมทุกประเภทด ้วยกิจวัตรทีเ่ คร่งครัด
ਨਹੀ ਤੁਤਲ ਰਾਭ ਨਾਭ ਫੀਚਾਰ ॥

nahee tul raam naam beechaar.
all these are still not equal in merit to contemplation on God‟s Name,

สงิ่ เหล่านีย
้ ังไม่เท่ากับการไตร่ตรองในนามของพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜੀ ਇਕ ਫਾਰ ॥੧॥

naanak gurmukh naam japee-ai ik baar. ||1||
even if, O‟ Nanak, the Name of God, received through the Guru, is recited once with love
and devotion.||1||

แม ้ว่า โอนานัก
ซงึ่ เป็ นพระนามของพระเจ ้าทีไ่ ด ้รับผ่านทางคุรจ
ุ ะได ้รับการอ่านครัง้ เดียวด ้วยความรักและความ
ทุม
่ เท || 1 ||
ਨਉ ਖੁੰ ਡ ਤਰਥਭੀ ਤਪਰ ਤਚਰੁ ਜੀਵ ॥

na-o khand parithmee firai chir jeevai.
If one travels the entire world and lives a long life,

หากใครเดินทางไปทั่วโลกและมีชวี ต
ิ ยืนยาว
ਭਹਾ ਉਦਾਸੁ ਤੀਸਰੁ ਥੀਵ ॥

mahaa udaas tapeesar theevai.
totally detached from the world as a great ascetic,

ิ้ เชงิ ในฐานะนั กพรตผู ้ยิง่ ใหญ่
แยกตัวออกจากโลกโดยสน
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ਅਗਤਨ ਭਾਤਹ ਹਭਤ ਰਾਨ ॥
agan maahi homat paraan.
sacrifices his life in Sacred Fire,

ั ดิส
ิ ธิ์
สงั เวยชวี ต
ิ ในไฟศก
์ ท

ਕਤਨਕ ਅਸਵ ਹਵਰ ਬੂਤਭ ਦਾਨ ॥

kanik asav haivar bhoom daan.
gives away gold, horses, elephants and land in charity;

้
มอบทองคา ม ้า ชางและที
ด
่ น
ิ เพือ
่ การกุศล
ਤਨਉਲੀ ਕਰਭ ਕਰ ਫਹੁ ਆਸਨ ॥

ni-ulee karam karai baho aasan.
practices techniques of inner cleansing and all sorts of Yogic postures;

ฝึ กเทคนิคการทาความสะอาดภายในและท่าโยคะทุกประเภท
ਜਨ ਭਾਰਗ ਸੁੰ ਜਭ ਅਤਤ ਸਾਧਨ ॥

jain maarag sanjam at saaDhan.
adopts the self-mortifying ways of the Jains and great spiritual disciplines;

์ ละวินัยทางจิตวิญญาณทีย
ใชวิ้ ธก
ี ารตายตัวของเชนสแ
่ งิ่ ใหญ่
ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਕਤਰ ਸਰੀਰੁ ਕਟਾਵ ॥

nimakh nimakh kar sareer kataavai.
gets his body cut piece by piece,

ิ้
ทาให ้ร่างกายของเขาถูกตัดทีละชน
ਤਉ ਬੀ ਹਉਭ ਭਲੁ ਨ ਜਾਵ ॥

ta-o bhee ha-umai mail na jaavai.
even then, the filth of ego shall not depart.

ถึงกระนัน
้ ความสกปรกของอัตตาก็จะไม่พรากไป
ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਸਭਸਤਰ ਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥

har kay naam samsar kachh naahi.
There is nothing that can equal the Name of God.

ไม่มส
ี งิ่ ใดทีจ
่ ะทัดเทียมพระนามของพระเจ ้าได ้
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ਨਾਨਕ ਗੁਰਭੁਤਖ ਨਾਭੁ ਜਤ ਗਤਤ ਾਤਹ ॥੨॥
naanak gurmukh naam japat gat paahi. ||2||
O‟ Nanak, Guru‟s followers obtain a supreme spiritual state by meditating on God‟s Name
with love and devotion ||2||

โอนานัก สาวกของ
คุรไุ ด ้รับสถานะทางจิตวิญญาณสูงสุดโดยการใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรักและค
วามทุม
่ เท || 2 ||
ਭਨ ਕਾਭਨਾ ਤੀਰਥ ਦਹ ਛੁਟ ॥
man kaamnaa tirath dayh chhutai.
Some people may desire to die at a sacred place;

ิ ธิ์
บางคนอาจปรารถนาทีจ
่ ะตายในสถานทีศ
่ ักดิส
์ ท
ਗਰਫੁ ਗੁਭਾਨੁ ਨ ਭਨ ਤ ਹੁਟ ॥

garab gumaan na man tay hutai.
but even then, egotistical pride does not diminish from the mind.

แต่ถงึ อย่างนัน
้ ความหยิง่ ผยองก็ไม่ได ้ลดลงไปจากจิตใจ
ਸਚ ਕਰ ਤਦਨਸੁ ਅਰੁ ਰਾਤਤ ॥
soch karai dinas ar raat.
One may practice cleansing baths at holy places day and night,

ั ดิส
ิ ธิท
คนหนึง่ อาจฝึ กอาบน้ าชาระล ้างสถานทีศ
่ ก
์ ท
์ งั ้ กลางวันและกลางคืน
ਭਨ ਕੀ ਭਲੁ ਨ ਤਨ ਤ ਜਾਤਤ ॥

man kee mail na tan tay jaat.
but the filth of mind does not leave the body.

แต่ความสกปรกของจิตใจไม่ได ้ออกจากร่างกาย
ਇਸੁ ਦਹੀ ਕਉ ਫਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ॥
is dayhee ka-o baho saaDhnaa karai.
One may subject the body to all sorts of disciplines,

คนหนึง่ อาจบังคับให ้ร่างกายต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามสาขาวิชาทุกประเภท
ਭਨ ਤ ਕਫਹੂ ਨ ਤਫਤਖਆ ਟਰ ॥

man tay kabhoo na bikhi-aa tarai.
the evil passions do not depart from the mind.

กิเลสทีช
่ วั่ ร ้ายจะไม่พรากไปจากจิตใจ
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ਜਤਲ ਧਵ ਫਹੁ ਦਹ ਅਨੀਤਤ ॥
jal Dhovai baho dayh aneet.
One may wash this transitory body with loads of water,

อาจล ้างร่างกายชวั่ คราวนีด
้ ้วยน้ าปริมาณมาก
ਸੁਧ ਕਹਾ ਹਇ ਕਾਚੀ ਬੀਤਤ ॥

suDh kahaa ho-ay kaachee bheet.
but how can a wall of mud be washed clean?

แต่จะล ้างกาแพงโคลนให ้สะอาดได ้อย่างไร?
ਭਨ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਊਚ ॥
man har kay naam kee mahimaa ooch.
O, my mind, greatest is the glory of God‟s Name.

ี องชอ
ื่ ของพระเจ ้า
โอจิตใจของฉั นยิง่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ คือสง่าราศข
ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਉਧਰ ਤਤਤ ਫਹੁ ਭੂਚ ॥੩॥

naanak naam uDhray patit baho mooch. ||3||
O‟ Nanak, so many sinners get saved from vices by loving contemplation of Naam.||3||

โอนานั ก คนบาปจานวนมากได ้รับความรอดจากความชวั่ ร ้ายโดยการใคร่ครวญความรักของ
นาอัม || 3 ||
ਫਹੁਤੁ ਤਸਆਣ ਜਭ ਕਾ ਬਉ ਤਫਆ ॥

bahut si-aanap jam kaa bha-o bi-aapai.
By becoming extra clever, one is afflicted with fear of death,

เมือ
่ ฉลาดขึน
้ เป็ นพิเศษคนเราก็กลัวความตาย
ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਕਤਰ ਤਤਰਸਨ ਨਾ ਧਰਾ ॥
anik jatan kar tarisan naa Dharaapai.
all kinds of clever efforts are futile to satisfy the worldly desires.

ความพยายามอย่างชาญฉลาดทุกประเภทนัน
้ ไร ้ประโยชน์ทจ
ี่ ะตอบสนองความปรารถนาทางโล
ก
ਬਖ ਅਨੇਕ ਅਗਤਨ ਨਹੀ ਫੁਝ ॥

bhaykh anayk agan nahee bujhai.
Wearing various religious robes, does not extinguish the fire of worldly desires.

ื้ คลุมศาสนาต่างๆไม่ดับไฟแห่งความปรารถนาทางโลก
สวมเสอ

36

ਕਤਟ ਉਾਵ ਦਰਗਹ ਨਹੀ ਤਸਝ ॥
kot upaav dargeh nahee sijhai.
Making millions of such efforts does not help getting accepted in the God‟s court.

การพยายามหลายล ้านครัง้ ไม่ได ้ชว่ ยให ้ได ้รับการยอมรับในศาลของพระเจ ้า
ਛੂਟਤਸ ਨਾਹੀ ਊਬ ਇਆਤਲ ॥

chhootas naahee oobh pa-i-aal.
With all such efforts, one is not released from the worldly attachments even if one
escapes to the skies or hides in the nether regions.

ด ้วยความพยายามทัง้ หมดนีเ้ ราไม่ได ้รับการปลดปล่อยจากสงิ่ ทีแ
่ นบมาทางโลกแม ้ว่าจะมีใครห
่ นตัวอยูใ่ นดินแดนใต ้
นีไปอยูบ
่ นท ้องฟ้ าหรือซอ
ਭਤਹ ਤਫਆਤਹ ਭਾਇਆ ਜਾਤਲ ॥

mohi bi-aapahi maa-i-aa jaal.
Instead one keeps getting entangled in the web of emotional attachments and desires.

แต่คน ๆ หนึง่ ยังคงติดอยูใ่ นโยงใยในการยึดติดมาทางอารมณ์และความ
ਅਵਰ ਕਰਤੂਤਤ ਸਗਲੀ ਜਭੁ ਡਾਨੈ ॥
avar kartoot saglee jam daanai.
All other efforts are punished by the Messenger of Death,

ความพยายามอืน
่ ๆ ทัง้ หมดถูกลงโทษโดยผู ้สง่ สารแห่งความตาย
ਗਤਵੁੰ ਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਤਲੁ ਨਹੀ ਭਾਨੈ ॥
govind bhajan bin til nahee maanai.
Who accepts nothing else, but meditation on the Omniscient God.

ใครไม่ยอมรับสงิ่ อืน
่ ใดนอกจากการทาสมาธิเกีย
่ วกับพระเจ ้ารอบรู ้
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਤ ਦੁਖੁ ਜਾਇ ॥

har kaa naam japat dukh jaa-ay.
By meditating on God‟s Name with loving devotion, all sorrow is dispelled.

ด ้วยการใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรักความภักดีความโศกเศร ้าทัง้ หมดจะถูกขจัดไ
ป
ਨਾਨਕ ਫਲ ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ॥੪॥

naanak bolai sahj subhaa-ay. ||4||
Nanak say this intuitively.||4||

นานั กพูดอย่างสงั หรณ์ใจ || 4 ||

37

ਚਾਤਰ ਦਾਰਥ ਜ ਕ ਭਾਗ ॥
chaar padaarath jay ko maagai.
If one wants the four cardinal blessings, (righteousness, worldly wealth, procreation and
salvation).

ี่ ระการ
หากใครต ้องการพรสาคัญสป
(ความชอบธรรมความมั่งคัง่ ทางโลกการให ้กาเนิดและความรอด)
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਵਾ ਲਾਗ ॥

saaDh janaa kee sayvaa laagai.
he should follow the teachings of the Saints (Guru).

เขาควรปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของวิสท
ุ ธิชน (คุร)ุ
ਜ ਕ ਆੁਨਾ ਦੂਖੁ ਤਭਟਾਵ ॥

jay ko aapunaa dookh mitaavai.
If one wishes to end his sorrows,

หากใครปรารถนาทีจ
่ ะยุตค
ิ วามโศกเศร ้าของเขา
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਸਦ ਗਾਵ ॥
har har naam ridai sad gaavai.
then he should always remember (recite) God‟s Name in the heart.

จากนัน
้ เขาควรจา (ท่อง) พระนามพระเจ ้าไว ้ในใจเสมอ
ਜ ਕ ਅੁਨੀ ਸਬਾ ਲ ਰ ॥
jay ko apunee sobhaa lorai.
If someone seeks glory in God‟s court,

หากมีคนแสวงหาความรุง่ โรจน์ในศาลของพระเจ ้า
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਇਹ ਹਉਭ ਛਰ ॥

saaDhsang ih ha-umai chhorai.
then he should seek holy congregation and renounce his ego.

ั ดิส
ิ ธิแ
จากนั น
้ เขาควรแสวงหาทีป
่ ระชุมศก
์ ท
์ ละละทิง้ อัตตาของเขา
ਜ ਕ ਜਨਭ ਭਰਣ ਤ ਡਰ ॥
jay ko janam maran tay darai.
If one dreads the cycle of birth and death,

หากผู ้ใดกลัววัฏจักรของการเกิดและการตาย
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ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਰ ॥
saaDh janaa kee sarnee parai.
then he should seek the refuge of the Holy.

แล ้วเขาควรจะแสวงหาทีล
่ ภ
ี้ ัยขององค์บริสท
ุ ธิ์
ਤਜਸੁ ਜਨ ਕਉ ਰਬ ਦਰਸ ਤਆਸਾ ॥

jis jan ka-o parabh daras pi-aasaa.
The one who has longing to unite with God,

คนทีป
่ รารถนาจะเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਸਾ ॥੫॥
naanak taa kai bal bal jaasaa. ||5||
O‟ Nanak, I dedicate my life for that person. ||5||

โอนานัก ฉั นอุทศ
ิ ชวี ต
ิ ของฉั นเพือ
่ คน ๆ นั น
้ || 5 ||
ਸਗਲ ੁਰਖ ਭਤਹ ੁਰਖੁ ਰਧਾਨੁ ॥

sagal purakh meh purakh parDhaan.
Among all persons, the supreme person is the one,

ในบรรดาบุคคลทัง้ หมดบุคคลทีม
่ อ
ี านาจสูงสุดคือบุคคล
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਾ ਕਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥
saaDhsang jaa kaa mitai abhimaan.
whose egotistical pride departs in the Company of the holy.

ั ดิส
ิ ธิ์
ซงึ่ ความหยิง่ ทะนงในตัวตนหายไปใน บริษัท ของผู ้ศก
์ ท
ਆਸ ਕਉ ਜ ਜਾਣ ਨੀਚਾ ॥
aapas ka-o jo jaanai neechaa.
One who considers himself as lowly,

คนทีค
่ ด
ิ ว่าตัวเองตา่ ต ้อย
ਸਊ ਗਨੀ ਸਬ ਤ ਊਚਾ ॥
so-oo ganee-ai sabh tay oochaa.
should be accounted as the highest of all.

ควรถือเป็ นจานวนสูงสุดของทัง้ หมด
ਜਾ ਕਾ ਭਨੁ ਹਇ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥

jaa kaa man ho-ay sagal kee reenaa.
One who is very humble in his mind,

คนทีม
่ ค
ี วามคิดถ่อมตัวมาก
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ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਤਤਨ ਘਤਟ ਘਤਟ ਚੀਨਾ ॥

har har naam tin ghat ghat cheenaa.
has truly recognized Naam, the essence of God in every heart.

ได ้รับการยอมรับอย่างแท ้จริงของ นาอัม ซงึ่ เป็ นแก่นแท ้ของพระเจ ้าในทุกหัวใจ
ਭਨ ਅੁਨੇ ਤ ਫੁਰਾ ਤਭਟਾਨਾ ॥
man apunay tay buraa mitaanaa.
One who eradicates all evil from his own mind,

ผู ้ทีก
่ าจัดความชวั่ ร ้ายทัง้ หมดออกจากจิตใจของเขาเอง
ਖ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਸਾਜਨਾ ॥
paykhai sagal sarisat saajnaa.
looks upon all the world as his friend.

มองโลกทัง้ ใบเป็ นเพือ
่ นของเขา
ਸੂਖ ਦੂਖ ਜਨ ਸਭ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥
sookh dookh jan sam daristaytaa.
One who looks upon pleasure and pain as one and the same,

คนทีม
่ องหาความสุขและความเจ็บปวดเป็ นหนึง่ เดียวกัน
ਨਾਨਕ ਾ ੁੁੰ ਨ ਨਹੀ ਲ ਾ ॥੬॥
naanak paap punn nahee laypaa. ||6||
O‟ Nanak, he rises above the thought of sin or virtue (always does good deeds).||6||

โอนานัก เขาอยูเ่ หนือความคิดเรือ
่ งบาปหรือคุณธรรม (ทาความดีเสมอ) || 6 ||
ਤਨਰਧਨ ਕਉ ਧਨੁ ਤਰ ਨਾਉ ॥
nirDhan ka-o Dhan tayro naa-o.
To the poor devotee, Your Name is his wealth.

ื่ ของคุณคือความมั่งคัง่ ของเขา
สาหรับผู ้ศรัทธาทีย
่ ากจนชอ
ਤਨਥਾਵ ਕਉ ਨਾਉ ਤਰਾ ਥਾਉ ॥

nithaavay ka-o naa-o tayraa thaa-o.
To the supportless devotee, Your Name is his support.

ื่ ของคุณคือการสนั บสนุนของเขา
สาหรับผู ้ศรัทธาทีไ่ ม่ได ้รับการสนั บสนุนชอ
ਤਨਭਾਨੇ ਕਉ ਰਬ ਤਰ ਭਾਨੁ ॥

nimaanay ka-o parabh tayro maan.
O‟ God, You are the honor of the honorless

โอพระเจ ้าคุณเป็ นเกียรติของผู ้ไร ้เกียรติ
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ਸਗਲ ਘਟਾ ਕਉ ਦਵਹੁ ਦਾਨੁ ॥
sagal ghataa ka-o dayvhu daan.
To all the mortals, You are the Giver of gifts.

สาหรับมนุษย์ทก
ุ คนคุณคือผู ้ให ้ของขวัญ
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰ ਸੁਆਭੀ ॥
karan karaavanhaar su-aamee.
O‟ my master, You do and cause everything to be done.

โอ เจ ้านาย พระองค์ทรงกระทาและทาให ้ทุกอย่างสาเร็จลุลว่ ง
ਸਗਲ ਘਟਾ ਕ ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ ॥

sagal ghataa kay antarjaamee.
O‟ the knower of all the hearts,

โอผู ้รู ้ใจทัง้ หมด
ਅਨੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਜਾਨਹੁ ਆ ॥
apnee gat mit jaanhu aapay.
You alone know Your state and extent.

คุณคนเดียวทีร่ ู ้สถานะและขอบเขตของคุณ
ਆਨ ਸੁੰ ਤਗ ਆਤ ਰਬ ਰਾਤ ॥
aapan sang aap parabh raatay.
O‟ God, You Your are immersed Yourself.

โอพระเจ ้าคุณกาลังหมกมุน
่ อยูก
่ บ
ั ตัวเอง
ਤੁਭ੍ਹਰੀ ਉਸਤਤਤ ਤੁਭ ਤ ਹਇ ॥

tumHree ustat tum tay ho-ay.
O‟ God, only You know Your greatness.

โอพระเจ ้ามีเพียงคุณเท่านัน
้ ทีร่ ู ้ถึงความยิง่ ใหญ่ของคุณ
ਨਾਨਕ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਤਸ ਕਇ ॥੭॥

naanak avar na jaanas ko-ay. ||7||
O‟ Nanak, no one else knows Your greatness. ||7||

โอนานัก ไม่มใี ครรู ้ถึงความยิง่ ใหญ่ของคุณ || 7 ||
ਸਰਫ ਧਰਭ ਭਤਹ ਸਰਸਟ ਧਰਭੁ ॥

sarab Dharam meh saraysat Dharam.
Of all the faiths, the best Faith is,

ศรัทธาทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ คือ
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ਹਤਰ ਕ ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਨਰਭਲ ਕਰਭੁ ॥
har ko naam jap nirmal karam.
is to meditate on God‟s Name and performing immaculate deeds.

คือการใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าและการกระทาทีไ่ ม่มท
ี ต
ี่ ิ
ਸਗਲ ਤਕਰਆ ਭਤਹ ਊਤਭ ਤਕਤਰਆ ॥

sagal kir-aa meh ootam kiri-aa.
Of all religious rituals, the most sublime ritual,

ในบรรดาพิธก
ี รรมทางศาสนาพิธก
ี รรมทีป
่ ระเสริฐทีส
่ ด
ุ
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਦੁਰਭਤਤ ਭਲੁ ਤਹਤਰਆ ॥
saaDhsang durmat mal hiri-aa.
is to erase the filth of evil thoughts in the Company of the Holy.

คือการลบล ้างความคิดชวั่ ร ้ายใน บริษัท ของพระผู ้บริสท
ุ ธิ์
ਸਗਲ ਉਦਭ ਭਤਹ ਉਦਭੁ ਬਲਾ ॥
sagal udam meh udam bhalaa.
Of all efforts, the best effort,

จากความพยายามทัง้ หมดความพยายามทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਜੀਅ ਸਦਾ ॥

har kaa naam japahu jee-a sadaa.
is to always recite the Name of God with love and passion.

คือการท่องพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรักและความหลงใหล
ਸਗਲ ਫਾਨੀ ਭਤਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਫਾਨੀ ॥

sagal baanee meh amrit baanee.
Of all spoken words, the most ambrosial word,

จากคาพูดทัง้ หมดเป็ นคาทีไ่ พเราะทีส
่ ด
ุ
ਹਤਰ ਕ ਜਸੁ ਸੁਤਨ ਰਸਨ ਫਖਾਨੀ ॥

har ko jas sun rasan bakhaanee.
is to listen and utter God‟s praises.

ี งสรรเสริญพระเจ ้า
คือการฟั งและเปล่งเสย
ਸਗਲ ਥਾਨ ਤ ਹੁ ਊਤਭ ਥਾਨੁ ॥
sagal thaan tay oh ootam thaan.
Of all places, the most sublime place,

จากทุกสถานทีเ่ ป็ นสถานทีท
่ ป
ี่ ระเสริฐทีส
่ ด
ุ
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ਨਾਨਕ ਤਜਹ ਘਤਟ ਵਸ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥੮॥੩॥
naanak jih ghat vasai har naam. ||8||3||
O‟ Nanak, is that heart in which the Name of God dwells. ||8||3||

โอนานัก คือหัวใจทีพ
่ ระนามของพระเจ ้าสถิตอยู่ || 8 || 3 ||
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਇਆਤਨਆ ਸ ਰਬੁ ਸਦਾ ਸਭਾਤਲ ॥
nirgunee-aar i-aani-aa so parabh sadaa samaal.
O‟ virtueless, ignorant mortal, always remember God.

โอมนุษย์ทไี่ ร ้คุณธรรมและไม่สนใจจงระลึกถึงพระเจ ้าเสมอ
ਤਜਤਨ ਕੀਆ ਤਤਸੁ ਚੀਤਤ ਰਖੁ ਨਾਨਕ ਤਨਫਹੀ ਨਾਤਲ ॥੧॥

jin kee-aa tis cheet rakh naanak nibhee naal. ||1||
O‟ Nanak, cherish in your consciousness the One who created you, He alone shall be with
you when you depart from this world. ||1||

O ‟Nanak
จงหวงแหนในจิตสานึกของคุณผู ้สร ้างคุณพระองค์ผู ้เดียวจะอยูก
่ บ
ั คุณเมือ
่ คุณจากโลกนีไ
้ ป || 1
||
ਅਸਟਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

อัสห์ตาปาดี
ਰਭਈਆ ਕ ਗੁਨ ਚਤਤ ਰਾਨੀ ॥
rama-ee-aa kay gun chayt paraanee.
O‟ mortal, remember the virtues of all-pervading God.

โอมนุษย์พงึ ระลึกถึงคุณงามความดีของพระเจ ้าทีแ
่ ผ่ซา่ นไปทั่ว
ਕਵਨ ਭੂਲ ਤ ਕਵਨ ਤਦਰਸਟਾਨੀ ॥

kavan mool tay kavan daristaanee.
From what basic material (egg and sperm) He has created this beautiful body.

เขาสร ้างร่างกายทีส
่ วยงามนีม
้ าจากวัสดุพน
ื้ ฐานอะไร (ไข่และอสุจ)ิ
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ਤਜਤਨ ਤੂੁੰ ਸਾਤਜ ਸਵਾਤਰ ਸੀਗਾਤਰਆ ॥

jin tooN saaj savaar seegaari-aa.
He who fashioned, adorned and decorated you,

ผู ้ทรงประดิษฐ์ประดับประดาและตกแต่งคุณ
ਗਰਬ ਅਗਤਨ ਭਤਹ ਤਜਨਤਹ ਉਫਾਤਰਆ ॥
garabh agan meh jineh ubaari-aa.
in the fire of the womb, He preserved you.

ในไฟแห่งครรภ์พระองค์ทรงรักษาคุณไว ้
ਫਾਰ ਤਫਵਸਥਾ ਤੁਝਤਹ ਤਆਰ ਦੂਧ ॥

baar bivasthaa tujheh pi-aarai dooDh.
He made provision for your nourishment (milk) in the infancy.

พระองค์ทรงจัดเตรียมอาหาร (นม) สาหรับคุณในวัยทารก
ਬਤਰ ਜਫਨ ਬਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ ॥
bhar joban bhojan sukh sooDh.
In the height of youth, He gave you the sense of food and other comforts.

ึ ถึงอาหารและความสะดวกสบายอืน
ในวัยหนุ่มสาวพระองค์ให ้ความรู ้สก
่ ๆ แก่คณ
ุ
ਤਫਰਤਧ ਬਇਆ ਊਤਰ ਸਾਕ ਸਨ ॥

biraDh bha-i-aa oopar saak sain.
As you grew older, He provided you with family and friends to take care of you.

เมือ
่ คุณโตขึน
้ พระองค์ทรงจัดเตรียมคุณให ้มีครอบครัวและเพือ
่ นฝูงเพือ
่ ดูแลคุณ
ਭੁਤਖ ਅਤਆਉ ਫਠ ਕਉ ਦਨ ॥

mukh api-aa-o baith ka-o dain.
to feed you as you rest,

เพือ
่ เลีย
้ งดูคณ
ุ ในขณะทีค
่ ณ
ุ พักผ่อน
ਇਹੁ ਤਨਰਗੁਨੁ ਗੁਨੁ ਕਛੂ ਨ ਫੂਝ ॥
ih nirgun gun kachhoo na boojhai.
O‟ God, this virtueless person does not appreciate the value of any of Your favours done
to him,

ข ้า แต่พระเจ ้าผู ้ไร ้คุณธรรมผู ้นีไ
้ ม่เห็นคุณค่าของความโปรดปรานใด ๆ ของพระองค์ทท
ี่ ากับเขา
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ਫਖਤਸ ਲ ਹੁ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝ ॥੧॥
bakhas layho ta-o naanak seejhai. ||1||
O‟ Nanak, If You bless him with forgiveness, only then he can succeed in achieving the
Goal of human life. ||1||

โออานั กหากคุณอวยพรเขาด ้วยการให ้อภัยเขาก็จะประสบความสาเร็จในการบรรลุเป้ าหมายขอ
งชวี ต
ิ มนุษย์ || 1 ||
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਧਰ ਊਤਰ ਸੁਤਖ ਫਸਤਹ ॥

jih parsaad Dhar oopar sukh baseh.
By whose Grace, you dwell in comfort upon the earth.

ั อยูใ่ นความสุขสบายบนโลก
โดยพระคุณของใครคุณอาศย
ਸੁਤ ਬਰਾਤ ਭੀਤ ਫਤਨਤਾ ਸੁੰ ਤਗ ਹਸਤਹ ॥
sut bharaat meet banitaa sang haseh.
With your children, siblings, friends and spouse, you laugh and enjoy yourself.

กับลูก ๆ พีน
่ ้องเพือ
่ นและคูส
่ มรสของคุณคุณหัวเราะและสนุกกับตัวเอง
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ੀਵਤਹ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ॥
jih parsaad peeveh seetal jalaa.
By Whose Grace, you enjoy this soothing cool water,

คุณจะเพลิดเพลินกับน้ าเย็นทีผ
่ อ
่ นคลายนีท
้ เี่ ป็ นของใครกันเล่า
ਸੁਖਦਾਈ ਵਨੁ ਾਵਕੁ ਅਭੁਲਾ ॥

sukh-daa-ee pavan paavak amulaa.
along with priceless soothing air and fire.

พร ้อมกับอากาศและไฟอันล้าค่า
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਬਗਤਹ ਸਤਬ ਰਸਾ ॥

jih parsaad bhogeh sabh rasaa.
By Whose Grace, you enjoy all sorts of pleasures,

โดย พระพรของพระองค์ คุณจะเพลิดเพลินกับความสุขทุกประเภท
ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਸੁੰ ਤਗ ਸਾਤਥ ਫਸਾ ॥

sagal samagree sang saath basaa.
and are provided with all the necessities of life.

และได ้รับสงิ่ จาเป็ นทัง้ หมดในชวี ต
ิ
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ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ॥
deenay hasat paav karan naytar rasnaa.
Who gave you hands, feet, ears, eyes and tongue,

ใครให ้มือเท ้าหูตาและลิน
้ แก่เจ ้า
ਤਤਸਤਹ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚਨਾ ॥
tiseh ti-aag avar sang rachnaa.
yet, you forsake Him and attach yourself to others.

แต่คณ
ุ ละทิง้ พระองค์และยึดติดกับผู ้อืน
่
ਸ ਦਖ ਭੂੜ ਅੁੰ ਧ ਤਫਆ ॥
aisay dokh moorh anDh bi-aapay.
Spiritually blind fools are in the grip of such sinful mistakes;

่ นั น
คนโง่ทต
ี่ าบอดทางวิญญาณตกอยูใ่ นกามือของความผิดบาปเชน
้
ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲ ਹੁ ਰਬ ਆ ॥੨॥
naanak kaadh layho parabh aapay. ||2||
O‟ God, save them from these sinful mistakes, prays Nanak.||2||

โอพระเจ ้าชว่ ยพวกเขาให ้รอดพ ้นจากความผิดพลาดทีผ
่ ด
ิ พลาดเหล่านี้อธิษฐาน Nanak || 2
||
ਆਤਦ ਅੁੰ ਤਤ ਜ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥
aad ant jo raakhanhaar.
The one who is our Protector from birth till death,

ผู ้ทีเ่ ป็ นผู ้พิทักษ์ของเราตัง้ แต่เกิดจนตาย
ਤਤਸ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ਨ ਕਰ ਗਵਾਰੁ ॥

tis si-o pareet na karai gavaar.
yet, the ignorant person does not love Him.

แต่คนโง่ไม่รักพระองค์
ਜਾ ਕੀ ਸਵਾ ਨਵ ਤਨਤਧ ਾਵ ॥
jaa kee sayvaa nav niDh paavai.
Serving Whom by meditating on Naam is like the nine treasures of the world.

การรับใชผู้ ้ใดโดยการนั่ งสมาธิบนนาอัมเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทงั ้ เก ้าของโลก
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ਤਾ ਤਸਉ ਭੂੜਾ ਭਨੁ ਨਹੀ ਲਾਵ ॥
taa si-o moorhaa man nahee laavai.
yet, the foolish person does not attune his minds to Him.

แต่คนโง่ไม่ยอมให ้ความคิดของเขาเข ้าใกล ้พระองค์
ਜ ਠਾਕੁਰੁ ਸਦ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ॥
jo thaakur sad sadaa hajooray.
That God who is always present within and around us,

พระเจ ้าผู ้ทรงสถิตอยูภ
่ ายในและรอบตัวเราเสมอ
ਤਾ ਕਉ ਅੁੰ ਧਾ ਜਾਨਤ ਦੂਰ ॥

taa ka-o anDhaa jaanat dooray.
the spiritually blind believes that He is far away.

ื่ ว่าพระองค์อยูห
คนตาบอดฝ่ ายวิญญาณเชอ
่ า่ งไกล
ਜਾ ਕੀ ਟਹਲ ਾਵ ਦਰਗਹ ਭਾਨੁ ॥
jaa kee tahal paavai dargeh maan.
In Whose service by meditation, one receives honor in God‟s court,

้
ในการรับใชโดยการท
าสมาธิผู ้หนึง่ จะได ้รับเกียรติในศาลของพระเจ ้า
ਤਤਸਤਹ ਤਫਸਾਰ ਭੁਗਧੁ ਅਜਾਨੁ ॥
tiseh bisaarai mugaDh ajaan.
yet, the spiritually ignorant fool forgets Him.

แต่คนโง่เขลาฝ่ ายวิญญาณก็ลม
ื พระองค์
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹੁ ਬੂਲਨਹਾਰੁ ॥

sadaa sadaa ih bhoolanhaar.
Forever and ever, this person makes mistakes;

ตลอดไปและตลอดไปคน ๆ นีท
้ าผิด;
ਨਾਨਕ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਅਾਰੁ ॥੩॥
naanak raakhanhaar apaar. ||3||
O‟ Nanak, the infinite God is our Savior. ||3||

ิ้ สุดคือพระผู ้ชว่ ยให ้รอดของเรา || 3 ||
โออานั กพระเจ ้าทีไ่ ม่มท
ี ส
ี่ น
ਰਤਨੁ ਤਤਆਤਗ ਕਉਡੀ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚ ॥

ratan ti-aag ka-udee sang rachai.
Forsaking the priceless Naam, one is engrossed with worldly wealth.

การละทิง้ Naam ล้าค่าคนหนึง่ เต็มไปด ้วยความมั่งคัง่ ทางโลก
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ਸਾਚੁ ਛਤਡ ਝੂਠ ਸੁੰ ਤਗ ਭਚ ॥
saach chhod jhooth sang machai.
He renounces Truth and embraces the falsehood.

เขาละทิง้ ความจริงและยอมรับความเท็จ
ਜ ਛਡਨਾ ਸੁ ਅਸਤਥਰੁ ਕਤਰ ਭਾਨੈ ॥

jo chhadnaa so asthir kar maanai.
That thing which must ultimately be abandoned he believes it to be everlasting,

ื่ ว่ามันคงอยูเ่ ป็ นนิตย์
สงิ่ นั น
้ ซงึ่ ต ้องละทิง้ ไปในทีส
่ ด
ุ เขาเชอ
ਜ ਹਵਨੁ ਸ ਦੂਤਰ ਰਾਨੈ ॥

jo hovan so door paraanai.
That (death) which is imminent, he believes to be far off.

ื่ ว่า (ความตาย) ทีใ่ กล ้เข ้ามานั น
เขาเชอ
้ อยูห
่ า่ งไกล
ਛਤਡ ਜਾਇ ਤਤਸ ਕਾ ਸਰਭੁ ਕਰ ॥

chhod jaa-ay tis kaa saram karai.
He struggles for worldly wealth, which he must eventually leave behind.

เขาดิน
้ รนเพือ
่ ความมั่งคัง่ ทางโลกซงึ่ ในทีส
่ ด
ุ เขาก็ต ้องละวาง
ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ ਤਤਸੁ ਰਹਰ ॥
sang sahaa-ee tis parharai.
He turns away from God, who is always with him.

เขาหันไปจากพระเจ ้าทีอ
่ ยูเ่ คียงข ้างเขาเสมอ
ਚੁੰ ਦਨ ਲ ੁ ਉਤਾਰ ਧਇ ॥ ਗਰਧਫ ਰੀਤਤ ਬਸਭ ਸੁੰ ਤਗ ਹਇ ॥
chandan layp utaarai Dho-ay. garDhab pareet bhasam sang ho-ay.
He is being like a donkey,who even if anointed with sandal, would wash it off because it‟s
love is with ashes only.

เขาเป็ นเหมือนลาทีแ
่ ม ้จะได ้รับการเจิมด ้วยรองเท ้าแตะก็สามารถล ้างมันออกได ้เพราะความรักเ
ป็ นเพียงขีเ้ ถ ้าเท่านัน
้
ਅੁੰ ਧ ਕੂ ਭਤਹ ਤਤਤ ਤਫਕਰਾਲ ॥
anDh koop meh patit bikraal.
He has fallen into the deep, dark pit of vices.

เขาเป็ นเหมือนลาทีแ
่ ม ้จะได ้รับการเจิมด ้วยรองเท ้าแตะก็สามารถล ้างมันออกได ้เพราะความรักเ
ป็ นเพียงขีเ้ ถ ้าเท่านัน
้

48

ਨਾਨਕ ਕਾਤਢ ਲ ਹੁ ਰਬ ਦਇਆਲ ॥੪॥
naanak kaadh layho parabh da-i-aal. ||4||
O‟ Nanak, pray and say, O‟ Merciful God, save him from drowning in the ocean of vices.
||4||

โอนานั กอธิษฐานและพูดว่าโอพระเจ ้าผู ้เมตตาชว่ ยเขาให ้รอดพ ้นจากการจมน้ าตายในมหาสมุท
รแห่งความชวั่ ร ้าย || 4 ||
ਕਰਤੂਤਤ ਸੂ ਕੀ ਭਾਨਸ ਜਾਤਤ ॥
kartoot pasoo kee maanas jaat.
He belongs to the human species, but he acts like animals.

ั ว์
เขาเป็ นเผ่าพันธุม
์ นุษย์ แต่เขาทาตัวเหมือนสต
ਲ ਕ ਚਾਰਾ ਕਰ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥

lok pachaaraa karai din raat.
Day and Night, he is busy showing off (his wealth and wisdom) to others.

ทัง้ กลางวันและกลางคืนเขายุง่ อยูก
่ บ
ั การอวด (ความมั่งคัง่ และภูมป
ิ ั ญญาของเขา) ให ้คนอืน
่ รู ้
ਫਾਹਤਰ ਬਖ ਅੁੰ ਤਤਰ ਭਲੁ ਭਾਇਆ ॥

baahar bhaykh antar mal maa-i-aa.
Outwardly, he wears religious robes, but within is the filth of Maya.

ื้ คลุมทางศาสนา แต่ภายในเป็ นความสกปรกของมายา
ภายนอกเขาสวมเสอ
ਛਤਸ ਨਾਤਹ ਕਛੁ ਕਰ ਛਾਇਆ ॥

chhapas naahi kachh karai chhapaa-i-aa.
He cannot conceal this, no matter how hard he tries.

เขาไม่สามารถปกปิ ดสงิ่ นีไ
้ ด ้ไม่วา่ เขาจะพยายามแค่ไหนก็ตาม
ਫਾਹਤਰ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ਇਸਨਾਨ ॥

baahar gi-aan Dhi-aan isnaan.
Outwardly, he displays knowledge, meditation and purification,

ภายนอกเขาแสดงความรู ้การทาสมาธิและการทาให ้บริสท
ุ ธิ์
ਅੁੰ ਤਤਰ ਤਫਆ ਲ ਬੁ ਸੁਆਨੁ ॥

antar bi-aapai lobh su-aan.
but within clings the dog-like greed.

แต่ภายในยึดติดกับความโลภเหมือนสุนัข
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ਅੁੰ ਤਤਰ ਅਗਤਨ ਫਾਹਤਰ ਤਨੁ ਸੁਆਹ ॥
antar agan baahar tan su-aah.
The fire of desire rages within; but outwardly he applies ashes to the body.
(to appear as a Yogi who has renounced all worldly desires)

ไฟแห่งความปรารถนาโหมกระหน่าอยูภ
่ ายใน แต่ภายนอกเขาใชขี้ เ้ ถ ้ากับร่างกาย
(ปรากฏเป็ นโยคีผู ้ละทิง้ ความปรารถนาทางโลกทัง้ หมด)
ਗਤਲ ਾਥਰ ਕਸ ਤਰ ਅਥਾਹ ॥
gal paathar kaisay tarai athaah.
With load of worldly desires and sins like stones around the neck, how can one swim
across the Unfathomable ocean of vices?

ด ้วยความปรารถนาและบาปทางโลกมากมายเหมือนก ้อนหินรอบคอเราจะว่ายข ้ามมหาสมุทรแ
ห่งความชวั่ ร ้ายทีไ่ ม่อาจหยั่งรู ้ได ้อย่างไร?
ਜਾ ਕ ਅੁੰ ਤਤਰ ਫਸ ਰਬੁ ਆਤ ॥
jaa kai antar basai parabh aap.
The one within whose heart God Himself dwells,

คนทีพ
่ ระเจ ้าทรงสถิตอยูใ่ นหัวใจ
ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਸਹਤਜ ਸਭਾਤਤ ॥੫॥
naanak tay jan sahj samaat. ||5||
O‟ Nanak, that person intuitively gets imbued in the love of God. ||5||

ึ ตืน
ั ชาตญาณ || 5 ||
โออานั กบุคคลนั น
้ รู ้สก
้ ตันในความรักของพระเจ ้าโดยสญ
ਸੁਤਨ ਅੁੰ ਧਾ ਕਸ ਭਾਰਗੁ ਾਵ ॥
sun anDhaa kaisay maarag paavai.
Just by listening, how can the blind find the path?

้
เพียงแค่ฟังคนตาบอดจะค ้นพบเสนทางได
้อย่างไร?
ਕਰੁ ਗਤਹ ਲ ਹੁ ਤੜ ਤਨਫਹਾਵ ॥

kar geh layho orh nibhaavai.
If someone holds his hand, then he can reach his destination.

หากมีใครจับมือเขาก็สามารถไปถึงจุดหมายได ้
ਕਹਾ ਫੁਝਾਰਤਤ ਫੂਝ ਡਰਾ ॥
kahaa bujhaarat boojhai doraa.
How can a riddle be understood by the deaf?

คนหูหนวกจะเข ้าใจปริศนาได ้อย่างไร?
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ਤਨਤਸ ਕਹੀ ਤਉ ਸਭਝ ਬਰਾ ॥
nis kahee-ai ta-o samjhai bhoraa.
Say 'night', and he thinks you said 'day'.

พูดว่า 'กลางคืน' และเขาคิดว่าคุณพูดว่า 'วัน'
ਕਹਾ ਤਫਸਨਦ ਗਾਵ ਗੁੁੰ ਗ ॥
kahaa bisanpad gaavai gung.
How can the mute sing the devotional Songs?

ั การะบูชาได ้อย่างไร?
คนใบ ้ร ้องเพลงสก
ਜਤਨ ਕਰ ਤਉ ਬੀ ਸੁਰ ਬੁੰ ਗ ॥

jatan karai ta-o bhee sur bhang.
He may try, but his voice will fail him.

ี งของเขาจะทาให ้เขาล ้มเหลว
เขาอาจพยายาม แต่เสย
ਕਹ ਤੁੰ ਗੁਲ ਰਫਤ ਰ ਬਵਨ ॥

kah pingul parbat par bhavan.
How can the cripple climb up the mountain?

คนพิการจะปี นขึน
้ ภูเขาได ้อย่างไร?
ਨਹੀ ਹਤ ਊਹਾ ਉਸੁ ਗਵਨ ॥
nahee hot oohaa us gavan.
He simply cannot go there.

เขาไม่สามารถไปทีน
่ ั่ นได ้
ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਭ ਦੀਨੁ ਫਨਤੀ ਕਰ ॥
kartaar karunaa mai deen bayntee karai.
O‟ creator, O‟ merciful God, Your humble servant prays.

ผู ้สร ้างโอพระเจ ้าผู ้เมตตาข ้ารับใชผู้ ้ตา่ ต ้อยของคุณสวดอ ้อนวอน
ਨਾਨਕ ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਤਰ ॥੬॥
naanak tumree kirpaa tarai. ||6||
O‟ Nanak, only Your kindness can save a mortal from world-ocean of vices. (6)

โอนานั กความเมตตาของคุณเท่านั น
้ ทีจ
่ ะชว่ ยมนุษย์จากมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายได ้ (6)
ਸੁੰ ਤਗ ਸਹਾਈ ਸੁ ਆਵ ਨ ਚੀਤਤ ॥
sang sahaa-ee so aavai na cheet.
God, who is always with him as support, the mortal does not remember Him,

พระเจ ้าผู ้ทรงอยูเ่ คียงข ้างเขาตลอดเวลาเพือ
่ เป็ นกาลังใจมนุษย์ไม่จดจาพระองค์
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ਜ ਫਰਾਈ ਤਾ ਤਸਉ ਰੀਤਤ ॥
jo bairaa-ee taa si-o pareet.
instead, shows love to his enemy, Maya.

ั รูของเขาคือ มายา
แสดงความรักต่อศต
ਫਲੂਆ ਕ ਤਗਰਹ ਬੀਤਤਰ ਫਸ ॥

baloo-aa kay garih bheetar basai.
The mortal lives in the body which is like a castle of sand, crumbling down.

มรรตัยมีชวี ต
ิ อยูใ่ นร่างกายซงึ่ เหมือนปราสาททรายทีพ
่ ังทลายลง
ਅਨਦ ਕਲ ਭਾਇਆ ਰੁੰ ਤਗ ਰਸ ॥

anad kayl maa-i-aa rang rasai.
enjoys the games of worldly pleasures and the tastes of Maya.

สนุกกับเกมแห่งความสุขทางโลกและรสนิยมของมายา
ਤਦਰੜੁ ਕਤਰ ਭਾਨੈ ਭਨਤਹ ਰਤੀਤਤ ॥

darirh kar maanai maneh parteet.
He strongly believes that his stay in this world and the worldly pleasures are all
permanent.

ื่ อย่างยิง่ ว่าการทีเ่ ขาอยูใ่ นโลกนีแ
เขาเชอ
้ ละความสุขทางโลกนัน
้ ถาวร
ਕਾਲੁ ਨ ਆਵ ਭੂੜ ਚੀਤਤ ॥

kaal na aavai moorhay cheet.
The thought of death does not even come to the mind for the fool.

ความคิดเรือ
่ งความตายไม่ได ้เข ้ามาในจิตใจของคนโง่ด ้วยซ้า
ਫਰ ਤਫਰਧ ਕਾਭ ਕਰਧ ਭਹ ॥
bair biroDh kaam kroDh moh.
Hate, conflict, lust, anger, emotional attachment,

ความเกลียดชงั ความขัดแย ้งตัณหาความโกรธความผูกพันทางอารมณ์
ਝੂਠ ਤਫਕਾਰ ਭਹਾ ਲ ਬ ਧਰਹ ॥
jhooth bikaar mahaa lobh Dharoh.
falsehood, sins, immense greed and deceit:

ความเท็จบาปความโลภและการหลอกลวงอันยิง่ ใหญ่:
ਇਆਹੂ ਜੁਗਤਤ ਤਫਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਭ ॥

i-aahoo jugat bihaanay ka-ee janam.
So many lifetimes are wasted in these ways.

ี ไปด ้วยวิธเี หล่านี้
ชวี ต
ิ จานวนมากเสย
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ਨਾਨਕ ਰਾਤਖ ਲ ਹੁ ਆਨ ਕਤਰ ਕਰਭ ॥੭॥
naanak raakh layho aapan kar karam. ||7||
O‟ God, please, show mercy and protect him from these vices, prays Nanak.||7||

ข ้า แต่พระเจ ้าโปรดแสดงความเมตตาและปกป้ องเขาจากความชวั่ ร ้ายเหล่านีอ
้ ธิษฐาน นานั ก
|| 7 ||
ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਤੁਭ ਤਹ ਅਰਦਾਤਸ ॥
too thaakur tum peh ardaas.
O‟ God, You are the Master; to You, we offer this prayer.

โอพระเจ ้าคุณคือนาย ถึงคุณเราขอเสนอคาอธิษฐานนี้
ਜੀਉ ਤੁੰ ਡੁ ਸਬੁ ਤਰੀ ਰਾਤਸ ॥
jee-o pind sabh tayree raas.
This body and soul are all Your blessings.

ร่างกายและจิตวิญญาณนีเ้ ป็ นพรของคุณทัง้ หมด
ਤੁਭ ਭਾਤ ਤਤਾ ਹਭ ਫਾਤਰਕ ਤਰ ॥
tum maat pitaa ham baarik tayray.
You are our mother and father; we are Your children.

คุณคือแม่และพ่อของเรา เราเป็ นลูกของคุณ
ਤੁਭਰੀ ਤਕਰਾ ਭਤਹ ਸੂਖ ਘਨੇਰ ॥
tumree kirpaa meh sookh ghanayray.
In Your Grace, there are so many joys and peace!

ั ติมากมาย!
ในพระคุณของคุณมีความสุขและสน
ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੁੰ ਤੁ ॥
ko-ay na jaanai tumraa ant.
No one knows Your limits.

ไม่มใี ครรู ้ขีด จากัด ของคุณ
ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੁੰ ਤ ॥
oochay tay oochaa bhagvant.
O Highest of the High, Most Generous God,

โอ ้พระเจ ้าผู ้สูงสุดของผู ้สูงสง่ และใจกว ้างทีส
่ ด
ุ
ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਤੁਭਰ ਸੂਤਤਰ ਧਾਰੀ ॥

sagal samagree tumrai sutir Dhaaree.
the entire universe is supported and run by Your command.

จักรวาลทัง้ หมดได ้รับการสนั บสนุนและดาเนินการโดยคาสงั่ ของคุณ
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ਤੁਭ ਤ ਹਇ ਸੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥
tum tay ho-ay so aagi-aakaaree.
That which has come from You is under Your Command.

สงิ่ ทีม
่ าจากคุณอยูภ
่ ายใต ้คาสงั่ ของคุณ
ਤੁਭਰੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਤੁਭ ਹੀ ਜਾਨੀ ॥

tumree gat mit tum hee jaanee.
You alone know Your state and extent.

คุณคนเดียวทีร่ ู ้สถานะและขอบเขตของคุณ
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਫਾਨੀ ॥੮॥੪॥
naanak daas sadaa kurbaanee. ||8||4||
O‟ God, I dedicate my life to You forever, says Nanak. ||8||4||

โอพระเจ ้าฉั นอุทศ
ิ ชวี ต
ิ ของฉั นให ้คุณตลอดไป นานั ก พูด || 8 || 4 ||
ਸਲ ਕੁ ॥

salok.
Shalok:

ਦਨਹਾਰੁ ਰਬ ਛਤਡ ਕ ਲਾਗਤਹ ਆਨ ਸੁਆਇ ॥

daynhaar parabh chhod kai laageh aan su-aa-ay.
One who renounces the benevolent God, and attaches himself to the worldly pleasures,

ผู ้ทีล
่ ะทิง้ พระเจ ้าผู ้เมตตาและยึดติดกับความสุขทางโลก
ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨ ਸੀਝਈ ਤਫਨੁ ਨਾਵ ਤਤ ਜਾਇ ॥੧॥

naanak kahoo na seejh-ee bin naavai pat jaa-ay. ||1||
O‟ Nanak, such a person shall never succeed in the journey of life.
Without Naam, he shall lose his honor. ||1||

่ นีจ
โอนานั ก บุคคลเชน
้ ะไม่มวี ันประสบความสาเร็จในการเดินทางของชวี ต
ิ
ี เกียรติ || 1||
หากไม่มน
ี าอัมเขาจะเสย
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

อัสห์ตาปาดี
ਦਸ ਫਸਤੂ ਲ ਾਛ ਾਵ ॥

das bastoo lay paachhai paavai.
The mortal receives many amenities from God, and puts them behind him;

มนุษย์ได ้รับสงิ่ อานวยความสะดวกมากมายจากพระเจ ้าและวางไว ้ข ้างหลังเขา
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ਕ ਫਸਤੁ ਕਾਰਤਨ ਤਫਖਤਟ ਗਵਾਵ ॥
ayk basat kaaran bikhot gavaavai.
for the sake of one thing withheld by God, he forfeits his faith.

ี ศรัทธา
เพราะเห็นแก่สงิ่ หนึง่ ทีพ
่ ระเจ ้าทรงระงับเขาจึงสูญเสย
ਕ ਬੀ ਨ ਦਇ ਦਸ ਬੀ ਤਹਤਰ ਲ ਇ ॥

ayk bhee na day-ay das bhee hir lay-ay.
But what if God takes all those gifts back and does not give the one he was complaining
about,

แต่จะเกิดอะไรขึน
้ ถ ้าพระเจ ้ารับของกานัลทัง้ หมดกลับไปและไม่ให ้ของขวัญทีเ่ ขาบ่น
ਤਉ ਭੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾ ਕਰਇ ॥
ta-o moorhaa kaho kahaa karay-i.
Then, what could the fool say or do?

แล ้วคนโง่จะพูดหรือทาอะไรได ้?
ਤਜਸੁ ਠਾਕੁਰ ਤਸਉ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ॥
jis thaakur si-o naahee chaaraa.
The Master with whom, force is of no avail,

อาจารย์ทบ
ี่ งั คับก็ไม่มป
ี ระโยชน์
ਤਾ ਕਉ ਕੀਜ ਸਦ ਨਭਸਕਾਰਾ ॥
taa ka-o keejai sad namaskaaraa.
Unto Him, bow forever in adoration and accept His Will.

แด่พระองค์ขอน ้อมถวายความเคารพตลอดไปและยอมรับพระประสงค์ของพระองค์
ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਲਾਗਾ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥

jaa kai man laagaa parabh meethaa.
The person to whose heart, God is dear,

คนทีห
่ วั ใจของเขาพระเจ ้าเป็ นทีร่ ัก
ਸਰਫ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਭਤਨ ਵੂਠਾ ॥

sarab sookh taahoo man voothaa.
all peace and pleasures come to dwell in his mind.

ความสงบและความสุขทัง้ หมดเข ้ามาอยูใ่ นจิตใจของเขา
ਤਜਸੁ ਜਨ ਅਨਾ ਹੁਕਭੁ ਭਨਾਇਆ ॥

jis jan apnaa hukam manaa-i-aa.
The person, whom God empowers to accept His Will,

บุคคลทีพ
่ ระเจ ้ามอบอานาจให ้ยอมรับพระประสงค์ของพระองค์
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ਸਰਫ ਥਕ ਨਾਨਕ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥੧॥

sarab thok naanak tin paa-i-aa. ||1||
O‟ Nanak, feels like he has received all the amenities of the world. ll1ll

ึ เหมือนได ้รับสงิ่ อานวยความสะดวกทัง้ หมดของโลก ll1ll
โอนานั ก รู ้สก
ਅਗਨਤ ਸਾਹੁ ਅਨੀ ਦ ਰਾਤਸ ॥
agnat saahu apnee day raas.
God, the Banker, gives endless capital of gifts to the mortal,

ิ้ สุด
พระเจ ้านายธนาคารให ้ของกานั ลแก่มนุษย์อย่างไม่มท
ี ส
ี่ น
ਖਾਤ ੀਤ ਫਰਤ ਅਨਦ ਉਲਾਤਸ ॥
khaat peet bartai anad ulaas.
who uses this capital with pleasure and joy.

้ นนีอ
ทีใ่ ชทุ
้ ย่างมีความสุขและสนุกสนาน
ਅੁਨੀ ਅਭਾਨ ਕਛੁ ਫਹੁਤਰ ਸਾਹੁ ਲ ਇ ॥

apunee amaan kachh bahur saahu lay-ay.
If some of this capital is later taken back by the Banker (God),

หากในภายหลังเงินทุนบางสว่ นถูกเจ ้ามือ (พระเจ ้า) ยึดคืน
ਅਤਗਆਨੀ ਭਤਨ ਰਸੁ ਕਰਇ ॥
agi-aanee man ros karay-i.
the ignorant person feels aggrieved and complains.

ึ เสย
ี ใจและบ่น
คนไม่รู ้รู ้สก

ਅਨੀ ਰਤੀਤਤ ਆ ਹੀ ਖਵ ॥
apnee parteet aap hee khovai.
By doing so, he himself destroys his own credibility,

่ นั น
ื่ ถือของตัวเอง
การทาเชน
้ เขาทาลายความน่าเชอ
ਫਹੁਤਰ ਉਸ ਕਾ ਤਫਸਵਾਸੁ ਨ ਹਵ ॥
bahur us kaa bisvaas na hovai.
resulting in not to be trusted again.

สง่ ผลให ้ไม่ได ้รับความไว ้วางใจอีก
ਤਜਸ ਕੀ ਫਸਤੁ ਤਤਸੁ ਆਗ ਰਾਖ ॥

jis kee basat tis aagai raakhai.
Someone who offers to God what belongs to Him anyway,

คนทีถ
่ วายแด่พระเจ ้าในสงิ่ ทีเ่ ป็ นของพระองค์
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ਰਬ ਕੀ ਆਤਗਆ ਭਾਨੈ ਭਾਥ ॥
parabh kee aagi-aa maanai maathai.
and willingly abides by God‟s Will,

และเต็มใจปฏิบต
ั ต
ิ ามพระประสงค์ของพระเจ ้า
ਉਸ ਤ ਚਉਗੁਨ ਕਰ ਤਨਹਾਲੁ ॥

us tay cha-ugun karai nihaal.
gets blessed many times more by Him.

ได ้รับพรมากขึน
้ จากพระองค์หลายเท่า
ਨਾਨਕ ਸਾਤਹਫੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲੁ ॥੨॥
naanak saahib sadaa da-i-aal. ||2||
O‟ Nanak, our Master (God) is merciful forever. ||2||

โอนานัก ปรมาจารย์ (พระเจ ้า) ของเราทรงเมตตาตลอดไป || 2 ||
ਅਤਨਕ ਬਾਤਤ ਭਾਇਆ ਕ ਹਤ ॥ ਸਰਰ ਹਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥
anik bhaat maa-i-aa kay hayt. sarpar hovat jaan anayt.
Understand that, the many forms of worldly attachments are transitory and surely these
shall pass away.

เข ้าใจว่าสงิ่ ทีแ
่ นบมาทางโลกหลายรูปแบบเป็ นสงิ่ ชวั่ คราวและสงิ่ เหล่านีจ
้ ะสูญสลายไปอย่างแ
น่นอน
ਤਫਰਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਤਸਉ ਰੁੰ ਗੁ ਲਾਵ ॥
birakh kee chhaa-i-aa si-o rang laavai.
A person falls in love with the shade of the tree,

คนหลงรักร่มเงาของต ้นไม ้
ਹ ਤਫਨਸ ਉਹੁ ਭਤਨ ਛੁਤਾਵ ॥
oh binsai uho man pachhutaavai.
and when it disappears, he feel regret in his mind.

ึ เสย
ี ใจในใจ
และเมือ
่ มันหายไปเขาก็รู ้สก
ਜ ਦੀਸ ਸ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥
jo deesai so chaalanhaar.
Whatever is seen, is transitory ( ;

สงิ่ ทีเ่ ห็นคือชวั่ คราว (;

ਲਤਟ ਰਤਹ ਤਹ ਅੁੰ ਧ ਅੁੰ ਧਾਰੁ ॥
lapat rahi-o tah anDh anDhaar.
yet, the blindest of the blind clings to it.

แต่คนตาบอดทีต
่ าบอดทีส
่ ด
ุ ก็เกาะติดอยู่
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ਫਟਾਊ ਤਸਉ ਜ ਲਾਵ ਨੇਹ ॥
bataa-oo si-o jo laavai nayh.
Anyone who falls in love with a passerby,

ั จรไปมา
ใครก็ตามทีห
่ ลงรักผู ้สญ
ਤਾ ਕਉ ਹਾਤਥ ਨ ਆਵ ਕਹ ॥

taa ka-o haath na aavai kayh.
obtains nothing from the relationship.

ั พันธ์
ไม่ได ้รับอะไรเลยจากความสม
ਭਨ ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਰੀਤਤ ਸੁਖਦਾਈ ॥

man har kay naam kee pareet sukh-daa-ee.
O‟ mind, only love with God‟s Name bestows peace.

ั ติสข
โอคิด แต่ความรักกับ พระนามพระเจ ้า เท่านั น
้ ทีม
่ อบสน
ุ
ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਨਾਨਕ ਆਤ ਲ ਲਾਈ ॥੩॥

kar kirpaa naanak aap la-ay laa-ee. ||3||
O‟ Nanak, His love is received by only those whom He Himself blesses with it. (3)

โอนานัก ความรักของเขาได ้รับจากคนทีพ
่ ระองค์เองอวยพรด ้วยความรักเท่านัน
้ (3)
ਤਭਤਥਆ ਤਨੁ ਧਨੁ ਕੁਟੁੰਫੁ ਸਫਾਇਆ ॥
mithi-aa tan Dhan kutamb sabaa-i-aa.
False (perishable) are body, wealth, and all relations.

ี ง่าย) คือร่างกายความมั่งคัง่ และความสม
ั พันธ์ทงั ้ หมด
ความเท็จ (เน่าเสย
ਤਭਤਥਆ ਹਉਭ ਭਭਤਾ ਭਾਇਆ ॥
mithi-aa ha-umai mamtaa maa-i-aa.
False are ego, possessiveness and Maya.

ความเท็จคืออัตตาความเป็ นเจ ้าของและมายา
ਤਭਤਥਆ ਰਾਜ ਜਫਨ ਧਨ ਭਾਲ ॥
mithi-aa raaj joban Dhan maal.
False (temporary) are power, youth, wealth and property.

ิ
เท็จ (ชวั่ คราว) คืออานาจเยาวชนความมั่งคัง่ และทรัพย์สน
ਤਭਤਥਆ ਕਾਭ ਕਰਧ ਤਫਕਰਾਲ ॥
mithi-aa kaam kroDh bikraal.
False are lust and wild anger.

ความเท็จคือตัณหาและความโกรธเกรีย
้ ว
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ਤਭਤਥਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸਵ ਫਸਤਰਾ ॥
mithi-aa rath hastee asav bastaraa.
False (transitory) are chariots, elephants, horses and expensive clothes.

้
ื้ ผ ้าราคาแพง
เท็จ (ชวั่ คราว) คือรถรบชางม
้าและเสอ
ਤਭਤਥਆ ਰੁੰ ਗ ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇਆ ਤਖ ਹਸਤਾ ॥

mithi-aa rang sang maa-i-aa paykh hastaa.
False is the love of gathering wealth, and reveling in the sight of it.

ความเท็จคือความรักในการรวบรวมความมั่งคัง่ และเปิ ดเผยต่อหน ้ามัน
ਤਭਤਥਆ ਧਰਹ ਭਹ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥
mithi-aa Dharoh moh abhimaan.
False are deception, emotional attachment and egotistical pride.

ความเท็จคือการหลอกลวงความผูกพันทางอารมณ์และความหยิง่ ผยอง
ਤਭਤਥਆ ਆਸ ਊਤਰ ਕਰਤ ਗੁਭਾਨੁ ॥
mithi-aa aapas oopar karat gumaan.
False is the self-pride with ego.

ความเท็จคือความภาคภูมใิ จในตนเองทีม
่ อ
ี ต
ั ตา
ਅਸਤਥਰੁ ਬਗਤਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ ॥

asthir bhagat saaDh kee saran.
Only the devotional worship of God is imperishable, performed under the protection of the
Guru.

ั การะบูชาพระเจ ้าเท่านั น
มีเพียงการสก
้ ทีไ่ ม่มวี ันปรานีดาเนินการภายใต ้การคุ ้มครองของคุรุ
ਨਾਨਕ ਜਤ ਜਤ ਜੀਵ ਹਤਰ ਕ ਚਰਨ ॥੪॥

naanak jap jap jeevai har kay charan. ||4||
O‟ Nanak, one can live a true life only by meditating on Naam.||4||

โอนานั ก เราสามารถมีชวี ต
ิ ทีแ
่ ท ้จริงได ้โดยการนั่ งสมาธิบน Naam || 4 ||
ਤਭਤਥਆ ਸਰਵਨ ਰ ਤਨੁੰਦਾ ਸੁਨਤਹ ॥

mithi-aa sarvan par nindaa suneh.
Useless are the ears which listen to the slander of others.

หูทรี่ ับฟั งคาให ้ร ้ายของผู ้อืน
่ ก็ไร ้ประโยชน์
ਤਭਤਥਆ ਹਸਤ ਰ ਦਰਫ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥

mithi-aa hasat par darab ka-o hireh.
Useless are the hands which steal the wealth of others.

มือทีข
่ โมยทรัพย์สมบัตข
ิ องผู ้อืน
่ ก็ไร ้ประโยชน์
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ਤਭਤਥਆ ਨੇਤਰ ਖਤ ਰ ਤਤਰਅ ਰੂਾਦ ॥
mithi-aa naytar paykhat par tari-a roopaad.
Useless are the eyes which gaze upon the beauty of another's woman with evil intentions.

ดวงตาทีจ
่ ้องมองความงามของหญิงอืน
่ ด ้วยเจตนาชวั่ ร ้ายไร ้ประโยชน์
ਤਭਤਥਆ ਰਸਨਾ ਬਜਨ ਅਨ ਸਵਾਦ ॥

mithi-aa rasnaa bhojan an savaad.
false is the tongue which only enjoys delicacies and other worldly tastes.

เท็จเป็ นลิน
้ ทีช
่ อบ แต่อาหารอันโอชะและรสนิยมทางโลกอืน
่ ๆ
ਤਭਤਥਆ ਚਰਨ ਰ ਤਫਕਾਰ ਕਉ ਧਾਵਤਹ ॥
mithi-aa charan par bikaar ka-o Dhaaveh.
Sinfull are the feet which run to do evil to others.

คนบาปคือเท ้าทีว่ งิ่ ไปทาความชวั่ ต่อผู ้อืน
่
ਤਭਤਥਆ ਭਨ ਰ ਲ ਬ ਲੁਬਾਵਤਹ ॥

mithi-aa man par lobh lubhaaveh.
Useless is the mind which is filled with greed for the wealth of others.

จิตใจทีเ่ ต็มไปด ้วยความโลภในทรัพย์สมบัตข
ิ องผู ้อืน
่ ไม่มป
ี ระโยชน์
ਤਭਤਥਆ ਤਨ ਨਹੀ ਰਉਕਾਰਾ ॥

mithi-aa tan nahee par-upkaaraa.
Useless is the body which does not do good to others.

ร่างกายทีไ่ ม่ทาดีตอ
่ ผู ้อืน
่ ก็ไร ้ประโยชน์
ਤਭਤਥਆ ਫਾਸੁ ਲ ਤ ਤਫਕਾਰਾ ॥

mithi-aa baas layt bikaaraa.
Useless is that nose which enjoys the smell of evil.

ไม่มป
ี ระโยชน์คอ
ื จมูกทีช
่ อบกลิน
่ ของความชวั่ ร ้าย
ਤਫਨੁ ਫੂਝ ਤਭਤਥਆ ਸਬ ਬ ॥

bin boojhay mithi-aa sabh bha-ay.
Useless are all the body parts which don‟t understand their true purpose.

อวัยวะทัง้ หมดของร่างกายทีไ่ ร ้ประโยชน์ไม่เข ้าใจจุดประสงค์ทแ
ี่ ท ้จริง
ਸਪਲ ਦਹ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭ ਲ ॥੫॥

safal dayh naanak har har naam la-ay. ||5||
O‟ Nanak, successful is only that body which recites God‟s Name.||5||

โอนานั กประสบความสาเร็จเป็ นเพียงร่างกายทีท
่ อ
่ ง God‟s Name || 5 ||
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ਤਫਰਥੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ॥
birthee saakat kee aarjaa.
The life of the faithless cynic (non-believer) is totally useless.

ื่ คาถากถาง (ผู ้ทีไ่ ม่เชอ
ื่ )นั น
ิ้ เชงิ
ชวี ต
ิ ของคนทีไ่ ม่เชอ
้ ไร ้ประโยชน์โดยสน
ਸਾਚ ਤਫਨਾ ਕਹ ਹਵਤ ਸੂਚਾ ॥

saach binaa kah hovat soochaa.
Without remembering the eternal God, how can he be pure?

โดยไม่ระลึกถึงพระเจ ้านิรันดร์เขาจะบริสท
ุ ธิไ์ ด ้อย่างไร?
ਤਫਰਥਾ ਨਾਭ ਤਫਨਾ ਤਨੁ ਅੁੰ ਧ ॥
birthaa naam binaa tan anDh.
Without God‟s Name, useless is the body of the spiritually blind,

ื่ ของพระเจ ้าร่างกายของคนตาบอดฝ่ ายวิญญาณก็ไร ้ประโยชน์
หากไม่มช
ี อ
ਭੁਤਖ ਆਵਤ ਤਾ ਕ ਦੁਰਗੁੰ ਧ ॥

mukh aavat taa kai durganDh.
because from the mouth of such a person, comes the foul smell of slander.

่ นีก
เพราะจากปากของคนเชน
้ ลิน
่ เหม็นของการใสร่ ้ายมา
ਤਫਨੁ ਤਸਭਰਨ ਤਦਨੁ ਰਤਨ ਤਫਰਥਾ ਤਫਹਾਇ ॥

bin simran din rain baritha bihaa-ay.
Without contemplating on God‟s Name, our days and nights pass in vain,

โดยไม่ได ้ไตร่ตรองพระนามของพระเจ ้าวันและคืนของเราผ่านไปอย่างไร ้ประโยชน์
ਭਘ ਤਫਨਾ ਤਜਉ ਖਤੀ ਜਾਇ ॥

maygh binaa ji-o khaytee jaa-ay.
like the crop which withers without rain.

เหมือนพืชผลทีเ่ หีย
่ วเฉาโดยไม่มฝ
ี น
ਗਤਫਦ ਬਜਨ ਤਫਨੁ ਤਫਰਥ ਸਬ ਕਾਭ ॥
gobid bhajan bin barithay sabh kaam.
Without meditation on God‟s Name, all worldly deeds are in vain,

หากปราศจากการทาสมาธิกบ
ั พระนามของพระเจ ้าการกระทาทางโลกทัง้ หมดก็ไร ้ผล
ਤਜਉ ਤਕਰਨ ਕ ਤਨਰਾਰਥ ਦਾਭ ॥

ji-o kirpan kay niraarath daam.
like the wealth of a miser, which is of no use to him.

เหมือนทรัพย์สมบัตข
ิ องคนขีเ้ หนียวซงึ่ ไม่มป
ี ระโยชน์สาหรับเขา
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ਧੁੰ ਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ਤ ਜਨ ਤਜਹ ਘਤਟ ਫਤਸ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥
Dhan Dhan tay jan jih ghat basi-o har naa-o.
Truly blessed are those, in whose hearts dwells God‟s Name.

ื่ ของพระเจ ้าอาศัยอยูใ่ นหัวใจ
ผู ้ทีไ่ ด ้รับพรอย่างแท ้จริงคือผู ้ทีม
่ ช
ี อ
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਉ ॥੬॥

naanak taa kai bal bal jaa-o. ||6||
O‟ Nanak, I dedicate my life to those blessed people. ||6||

โอนานั กฉั นอุทศ
ิ ชวี ต
ิ ของฉั นให ้กับคนทีม
่ ค
ี วามสุขเหล่านั น
้ || 6 ||
ਰਹਤ ਅਵਰ ਕਛੁ ਅਵਰ ਕਭਾਵਤ ॥
rahat avar kachh avar kamaavat.
One who appear to be religious but his deeds are anything but religious.

คนทีด
่ เู หมือนจะเคร่งศาสนา แต่การกระทาของเขาเป็ นอะไรก็ได ้นอกจากศาสนา
ਭਤਨ ਨਹੀ ਰੀਤਤ ਭੁਖਹੁ ਗੁੰ ਢ ਲਾਵਤ ॥

man nahee pareet mukhahu gandh laavat.
There is no love for God in his heart, and yet he talks tall.

ไม่มค
ี วามรักต่อพระเจ ้าในหัวใจของเขาและเขายังพูดสูง
ਜਾਨਨਹਾਰ ਰਬੂ ਰਫੀਨ ॥
jaananhaar parabhoo parbeen.
The all-knowing God, is very wise.

พระเจ ้าผู ้ทรงรอบรู ้มีปัญญามาก
ਫਾਹਤਰ ਬਖ ਨ ਕਾਹੂ ਬੀਨ ॥

baahar bhaykh na kaahoo bheen.
He is not impressed by outward display.

เขาไม่ประทับใจกับการจัดแสดงภายนอก
ਅਵਰ ਉਦਸ ਆਤ ਨ ਕਰ ॥
avar updaysai aap na karai.
One who does not practice what he preaches to others,

ผู ้ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามสงิ่ ทีต
่ นสงั่ สอนผู ้อืน
่
ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਭ ਭਰ ॥

aavat jaavat janmai marai.
shall keep suffering in the cycles of birth and death.

จะต ้องทนทุกข์อยูก
่ บ
ั วัฏจักรของการเกิดและการตาย
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ਤਜਸ ਕ ਅੁੰ ਤਤਰ ਫਸ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰੁ ॥
jis kai antar basai nirankaar.
The one in whose heart dwells the formless God,

ผู ้ทีห
่ วั ใจสถิตอยูใ่ นพระเจ ้าทีไ่ ร ้รูปแบบ
ਤਤਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ॥

tis kee seekh tarai sansaar.
the teachings of such a person save the world from the vices.

คาสอนของบุคคลดังกล่าวชว่ ยโลกจากความชวั่ ร ้าย
ਜ ਤੁਭ ਬਾਨੇ ਤਤਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ॥

jo tum bhaanay tin parabh jaataa.
O‟ God, only those who are pleasing to You, have realized You.

โอพระเจ ้ามีเพียงผู ้ทีพ
่ อพระทัยเท่านัน
้ ทีต
่ ระหนักถึงคุณ
ਨਾਨਕ ਉਨ ਜਨ ਚਰਨ ਰਾਤਾ ॥੭॥

naanak un jan charan paraataa. ||7||
O‟ nanak, I humbly bow to them. ||7||

โอนานักข ้าคานับพวกเขาอย่างนอบน ้อม || 7 ||
ਕਰਉ ਫਨਤੀ ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਬੁ ਜਾਨੈ ॥
kara-o bayntee paarbarahm sabh jaanai.
Whatever I pray for, the all pervading God Knows it all.

ไม่วา่ ฉั นจะอธิษฐานขอสงิ่ ใดพระเจ ้าทีแ
่ ผ่ไพศาลทัง้ หมดก็รู ้ทัง้ หมด
ਅਨਾ ਕੀਆ ਆਤਹ ਭਾਨੈ ॥

apnaa kee-aa aapeh maanai.
He Himself gives honor to His mortal.

พระองค์เองให ้เกียรติแก่มนุษย์ของพระองค์
ਆਤਹ ਆ ਆਤ ਕਰਤ ਤਨਫਰਾ ॥
aapeh aap aap karat nibayraa.
He Himself and only by Himself, makes the decisions based upon their deeds.

ิ ใจบนพืน
พระองค์เองและด ้วยพระองค์เองเท่านั น
้ ทีต
่ ด
ั สน
้ ฐานของการกระทาของพวกเขา
ਤਕਸ ਦੂਤਰ ਜਨਾਵਤ ਤਕਸ ਫੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ॥

kisai door janaavat kisai bujhaavat nayraa.
To some, He appears far away, while others perceive Him near at hand.

สาหรับบางคนพระองค์ทรงปรากฏอยูห
่ า่ งไกลในขณะทีบ
่ างคนมองเห็นพระองค์อยูใ่ กล ้แค่เอือ
้ ม

63

ਉਾਵ ਤਸਆਨ ਸਗਲ ਤ ਰਹਤ ॥
upaav si-aanap sagal tay rahat.
He is beyond all efforts and clever deeds.

เขาอยูเ่ หนือความพยายามและการกระทาทีช
่ าญฉลาดทัง้ หมด
ਸਬੁ ਕਛੁ ਜਾਨੈ ਆਤਭ ਕੀ ਰਹਤ ॥

sabh kachh jaanai aatam kee rahat.
He knows everything about our spiritual state.

เขารู ้ทุกอย่างเกีย
่ วกับสภาพจิตวิญญาณของเรา
ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਲਤੜ ਲਾਇ ॥
jis bhaavai tis la-ay larh laa-ay.
Whoever is pleasing to Him, He attunes that one to Himself.

ผู ้ใดเป็ นทีพ
่ อพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงปรับผู ้นัน
้ ให ้เข ้ากับพระองค์เอง
ਥਾਨ ਥਨੁੰਤਤਰ ਰਤਹਆ ਸਭਾਇ ॥

thaan thanantar rahi-aa samaa-ay.
He is pervading all places and interspaces.

เขากาลังแผ่ขยายไปทั่วทุกสถานทีแ
่ ละทางแยก
ਸ ਸਵਕੁ ਤਜਸੁ ਤਕਰਾ ਕਰੀ ॥
so sayvak jis kirpaa karee.
Those upon whom He bestows His mercy, become His devotees.

ผู ้ทีพ
่ ระองค์ประทานความเมตตาให ้กลายเป็ นสาวกของพระองค์
ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਜਤ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ॥੮॥੫॥

nimakh nimakh jap naanak haree. ||8||5||
O‟ Nanak, each and every moment, meditate on God.||8||5||

โอนานักทุกขณะราพึงถึงพระเจ ้า || 8 || 5 ||
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਕਾਭ ਕਰਧ ਅਰੁ ਲ ਬ ਭਹ ਤਫਨਤਸ ਜਾਇ ਅਹੁੰ ਭਵ ॥
kaam kroDh ar lobh moh binas jaa-ay ahamayv.
May my lust, anger, greed, emotional attachments and egotism be destroyed.

ขอให ้ความปรารถนาความโกรธความโลภความผูกพันทางอารมณ์และความเห็นแก่ตวั ของฉั นถู
กทาลาย
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ਨਾਨਕ ਰਬ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਤਰ ਰਸਾਦੁ ਗੁਰਦਵ ॥੧॥
naanak parabh sarnaagatee kar parsaad gurdayv. ||1||
Nanak seeks God‟s refuge, O‟ Divine Guru, please bless me with Your Grace.

ขอให ้ตัณหาความโกรธความโลภความผูกพันทางอารมณ์และความเห็นแก่ตวั ของฉั นถูกทาลาย
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

อัสห์ตาพาดี
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਛਤੀਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਖਾਤਹ ॥

jih parsaad chhateeh amrit khaahi.
By whose grace you partake many kinds of delicacies;

โดยพระคุณของท่านได ้รับประทานอาหารอันโอชะหลายชนิด
ਤਤਸੁ ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਰਖੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥
tis thaakur ka-o rakh man maahi.
enshrine that Master within your mind.

ประดิษฐานพระอาจารย์ไว ้ในใจ
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਗੁੰਧਤ ਤਤਨ ਲਾਵਤਹ ॥
jih parsaad suganDhat tan laaveh.
By whose grace, you apply perfumes to your body;

คุณใชน้ ้ าหอมกับร่างกายของใคร

ਤਤਸ ਕਉ ਤਸਭਰਤ ਰਭ ਗਤਤ ਾਵਤਹ ॥

tis ka-o simrat param gat paavahi.
by remembering Him, you shall achieve the supreme spiritual status.

โดยการระลึกถึงพระองค์คณ
ุ จะได ้รับสถานะทางจิตวิญญาณสูงสุด
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਫਸਤਹ ਸੁਖ ਭੁੰ ਦਤਰ ॥
jih parsaad baseh sukh mandar.
By whose grace, there is peace in your heart;

ั ติสข
ขอให ้ท่านมีสน
ุ ในใจของท่าน
ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਇ ਸਦਾ ਭਨ ਅੁੰ ਦਤਰ ॥

tiseh Dhi-aa-ay sadaa man andar.
meditate forever on Him within your mind.

ราพึงถึงพระองค์ตลอดไปในจิตใจของคุณ
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਗਰਹ ਸੁੰ ਤਗ ਸੁਖ ਫਸਨਾ ॥
jih parsaad garih sang sukh basnaa.
By whose Grace, you live with your family in peace;

คุณอยูก
่ บ
ั ครอบครัวด ้วยความสงบสุข
ਆਠ ਹਰ ਤਸਭਰਹੁ ਤਤਸੁ ਰਸਨਾ ॥
aath pahar simrahu tis rasnaa.
always remember Him by reciting His Name,

ระลึกถึงพระองค์เสมอโดยท่องพระนามของพระองค์
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਰੁੰ ਗ ਰਸ ਬਗ ॥

jih parsaad rang ras bhog.
By whose Grace, you enjoy tastes and pleasures of worldly things;

โดยพระคุณของใครคุณเพลิดเพลินกับรสนิยมและความสุขของสงิ่ ต่างๆทางโลก
ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਤਧਆਈ ਤਧਆਵਨ ਜਗ ॥੧॥
naanak sadaa Dhi-aa-ee-ai Dhi-aavan jog. ||1||
O‟ Nanak, meditate forever on the One, who is worthy of meditation. ||1||

โอนานักนั่งสมาธิตลอดไปในผู ้ทีค
่ วรค่าแก่การทาสมาธิ || 1 ||
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਾਟ ਟੁੰ ਫਰ ਹਢਾਵਤਹ ॥

jih parsaad paat patambar hadhaaveh.
By whose grace, you wear silks and other expensive clothes;

ื้ ผ ้าราคาแพงอืน
เจ ้าสวมผ ้าไหมและเสอ
่ ๆ
ਤਤਸਤਹ ਤਤਆਤਗ ਕਤ ਅਵਰ ਲੁਬਾਵਤਹ ॥

tiseh ti-aag kat avar lubhaaveh.
why forsake Him andindulge in other greeds?

ทาไมละทิง้ พระองค์และหลงระเริงกับสายพันธุอ
์ น
ื่ ๆ ?
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਜ ਸਈਜ ॥

jih parsaad sukh sayj so-eejai.
By whose Grace, you sleep in a cozy bed;

โดยคุณเกรซนอนบนเตียงแสนสบาย
ਭਨ ਆਠ ਹਰ ਤਾ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੀਜ ॥
man aath pahar taa kaa jas gaaveejai.
O‟ my mind, sing His Praises, twenty-four hours a day.

ิ สช
ี่ วั่ โมง
โอ ้จิตใจของฉั นร ้องเพลงสรรเสริญของพระองค์วันละยีส
่ บ
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੁਝੁ ਸਬੁ ਕਊ ਭਾਨੈ ॥
jih parsaad tujh sabh ko-oo maanai.
By whose Grace, you are honored by everyone;

โดยพระคุณของใครคุณได ้รับเกียรติจากทุกคน
ਭੁਤਖ ਤਾ ਕ ਜਸੁ ਰਸਨ ਫਖਾਨੈ ॥
mukh taa ko jas rasan bakhaanai.
always recite His praises.

ท่องบทสรรเสริญพระองค์เสมอไป
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਰਹਤਾ ਧਰਭੁ ॥

jih parsaad tayro rahtaa Dharam.
By whose grace, you are able to remain righteous.

โดยพระคุณของใครคุณสามารถทีจ
่ ะรักษาความชอบธรรม
ਭਨ ਸਦਾ ਤਧਆਇ ਕਵਲ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥
man sadaa Dhi-aa-ay kayval paarbarahm.
O‟ my mind, meditate continually on that Supreme God.

โอจิตใจของฉั นใคร่ครวญอย่างต่อเนือ
่ งเกีย
่ วกับพระเจ ้าสูงสุดองค์นัน
้
ਰਬ ਜੀ ਜਤ ਦਰਗਹ ਭਾਨੁ ਾਵਤਹ ॥

parabh jee japat dargeh maan paavahi.
Meditating on God, you shall be honored in His Court;

เมือ
่ ใคร่ครวญพระเจ ้าคุณจะได ้รับเกียรติในศาลของพระองค์
ਨਾਨਕ ਤਤ ਸਤੀ ਘਤਰ ਜਾਵਤਹ ॥੨॥
naanak pat saytee ghar jaaveh. ||2||
O‟ Nanak, you shall return to your true home with honor.

โอนานักคุณจะกลับบ ้านทีแ
่ ท ้จริงของคุณด ้วยเกียรติ
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਆਰਗ ਕੁੰ ਚਨ ਦਹੀ ॥

jih parsaad aarog kanchan dayhee.
By whose grace, you have a healthy, beautiful body;

คุณมีรา่ งกายทีแ
่ ข็งแรงและสวยงาม
ਤਲਵ ਲਾਵਹੁ ਤਤਸੁ ਰਾਭ ਸਨੇਹੀ ॥
liv laavhu tis raam sanayhee.
attune yourself to that Loving God.

จงปรับตัวให ้เข ้ากับพระเจ ้าผู ้เปี่ ยมด ้วยความรัก
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰਾ ਲਾ ਰਹਤ ॥
jih parsaad tayraa olaa rahat.
By whose Grace, your honor is preserved;

ขอให ้พระคุณของท่านรักษาไว ้
ਭਨ ਸੁਖੁ ਾਵਤਹ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥

man sukh paavahi har har jas kahat.
O‟ my mind, achieve eternal peace by singing His Praises.

โอจิตใจของฉั นบรรลุความสงบสุขชวั่ นิรันดร์ด ้วยการร ้องเพลงสรรเสริญของพระองค์
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਸਗਲ ਤਛਦਰ ਢਾਕ ॥
jih parsaad tayray sagal chhidar dhaakay.
By whose grace, all your shortcomings remain unexposed;

ด ้วยความสง่างามข ้อบกพร่องทัง้ หมดของคุณยังคงถูกเปิ ดเผย
ਭਨ ਸਰਨੀ ਰੁ ਠਾਕੁਰ ਰਬ ਤਾ ਕ ॥

man sarnee par thaakur parabh taa kai.
O‟ my mind, seek the refuge of that God, our Master.

โอจิตใจของฉั นขอทีห
่ ลบภัยของพระเจ ้าผู ้เป็ นอาจารย์ของเรา
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੁਝੁ ਕ ਨ ਹੂਚ ॥
jih parsaad tujh ko na pahoochai.
By whose Grace, no one can rival you;

โดยทีเ่ กรซไม่มใี ครสามารถแข่งขันกับคุณได ้
ਭਨ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਭਰਹੁ ਰਬ ਊਚ ॥

man saas saas simrahu parabh oochay.
O‟ my mind, remember that Almighty God with each and every breath.

โอ ้ความคิดของฉั นจาไว ้ว่าพระเจ ้าผู ้ทรงฤทธานุภาพทุกลมหายใจ
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਾਈ ਦੁਲਬ ਦਹ ॥
jih parsaad paa-ee darulabh dayh.
By whose Grace, you are blessed this precious human body;

ขอพระคุณของผู ้ทีค
่ ณ
ุ มีความสุขกับร่างกายมนุษย์ทม
ี่ ค
ี า่ นี้
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਹ ॥੩॥

naanak taa kee bhagat karayh. ||3||
O‟ Nanak, worship Him with love and devotion. ||3||

โอนานักนมัสการพระองค์ด ้วยความรักและความจงรักภักดี || 3 ||
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਆਬੂਖਨ ਤਹਰੀਜ ॥
jih parsaad aabhookhan pehreejai.
By whose grace, you wear expensive jewelry;

เจ ้าสวมเครือ
่ งประดับราคาแพง
ਭਨ ਤਤਸੁ ਤਸਭਰਤ ਤਕਉ ਆਲਸੁ ਕੀਜ ॥

man tis simrat ki-o aalas keejai.
O‟ my mind, why be lazy in remembering Him?

โอ ้จิตใจของฉั นทาไมขีเ้ กียจในการจดจาพระองค์?
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਅਸਵ ਹਸਤਤ ਅਸਵਾਰੀ ॥
jih parsaad asav hasat asvaaree.
By whose Grace, you have horses and elephants to ride (expensive vehicles);

้
เจ ้าพระคุณมีม ้าและชางให
้ขี่ (พาหนะราคาแพง)
ਭਨ ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਕਫਹੂ ਨ ਤਫਸਾਰੀ ॥
man tis parabh ka-o kabhoo na bisaaree.
O‟ mind, never forget that God.

อย่าลืมว่าพระเจ ้า
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਫਾਗ ਤਭਲਖ ਧਨਾ ॥

jih parsaad baag milakh Dhanaa.
By whose Grace, you have land, gardens and wealth;

เจ ้ามีทด
ี่ น
ิ สวนและทรัพย์สมบัตข
ิ องใคร
ਰਾਖੁ ਰਇ ਰਬੁ ਅੁਨੇ ਭਨਾ ॥
raakh paro-ay parabh apunay manaa.
Keep that God enshrined in your heart.

ให ้พระเจ ้าประดิษฐานอยูใ่ นใจของคุณ
ਤਜਤਨ ਤਰੀ ਭਨ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥

jin tayree man banat banaa-ee.
O‟ my mind, the One who fashioned you as human being

โอความคิดของฉั นผู ้ทีห
่ ล่อหลอมให ้คุณเป็ นมนุษย์
ਊਠਤ ਫਠਤ ਸਦ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਈ ॥

oothat baithat sad tiseh Dhi-aa-ee.
always meditate on Him in every situation.

ราพึงถึงพระองค์เสมอในทุกสถานการณ์
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ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਇ ਜ ਕ ਅਲਖ ॥
tiseh Dhi-aa-ay jo ayk alkhai.
Meditate on Him who is unique and incomprehensible.

ราพึงถึงพระองค์ผู ้ทรงมีเอกลักษณ์และไม่อาจเข ้าใจได ้
ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾਨਕ ਤਰੀ ਰਖ ॥੪॥

eehaa oohaa naanak tayree rakhai. ||4||
O‟ Nanak, He shall save you here and hereafter ||4||

โอนานั กเขาจะชว่ ยคุณทีน
่ แ
ี่ ละต่อจากนี้ || 4 ||
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਕਰਤਹ ੁੁੰ ਨ ਫਹੁ ਦਾਨ ॥

jih parsaad karahi punn baho daan.
By whose Grace, you give donations in abundance to charities,

โดยพระคุณของใครคุณให ้การบริจาคมากมายเพือ
่ การกุศล
ਭਨ ਆਠ ਹਰ ਕਤਰ ਤਤਸ ਕਾ ਤਧਆਨ ॥

man aath pahar kar tis kaa Dhi-aan.
O‟ my mind, remember Him, twenty-four hours a day.

ิ สช
ี่ วั่ โมง
โอ ้จิตใจของฉั นจาพระองค์วันละยีส
่ บ
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੂ ਆਚਾਰ ਤਫਉਹਾਰੀ ॥

jih parsaad too aachaar bi-uhaaree.
By whose Grace, you perform religious rituals and worldly duties;

โดยพระคุณของใครคุณประกอบพิธก
ี รรมทางศาสนาและหน ้าทีท
่ างโลก
ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਚਤਾਰੀ ॥

tis parabh ka-o saas saas chitaaree.
remember that God with each and every breath.

จาไว ้ว่าพระเจ ้าทุกลมหายใจ
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰਾ ਸੁੁੰ ਦਰ ਰੂੁ ॥
jih parsaad tayraa sundar roop.
By whose grace, you got this beautiful looking body;

คุณมีรา่ งกายทีด
่ ส
ู วยงามนี้
ਸ ਰਬੁ ਤਸਭਰਹੁ ਸਦਾ ਅਨੂੁ ॥

so parabh simrahu sadaa anoop.
always remember that incomparably Beautiful God.

โปรดจาไว ้เสมอว่าพระเจ ้าทีส
่ วยงามอย่างหาทีเ่ ปรียบมิได ้
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤਤ ॥
jih parsaad tayree neekee jaat.
By whose grace, you have received this great human form of life,

โดยพระคุณของเขาคุณได ้รับรูปแบบชวี ต
ิ ทีย
่ งิ่ ใหญ่ของมนุษย์นี้
ਸ ਰਬੁ ਤਸਭਤਰ ਸਦਾ ਤਦਨ ਰਾਤਤ ॥

so parabh simar sadaa din raat.
always, day and night, remember that God.

เสมอทัง้ กลางวันและกลางคืนจาไว ้ว่าพระเจ ้า
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰੀ ਤਤ ਰਹ ॥

jih parsaad tayree pat rahai.
By whose Grace, your honor is preserved;

ขอให ้พระคุณของท่านรักษาไว ้
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਜਸੁ ਕਹ ॥੫॥

gur parsaad naanak jas kahai. ||5||
O‟ Nanak, recite His praises by the Guru‟s grace. ||5||

โอนานักท่องบทสรรเสริญของพระองค์ด ้วยพระคุณของคุรุ || 5 ||
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਨਤਹ ਕਰਨ ਨਾਦ ॥
jih parsaad suneh karan naad.
By whose grace, you listen to the melodious sounds with your ears.

ี งไพเราะด ้วยหูของคุณ
โดยพระคุณของใครคุณจะฟั งเสย
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਖਤਹ ਤਫਸਭਾਦ ॥
jih parsaad paykheh bismaad.
By whose Grace, you behold amazing wonders.

โดยพระคุณของใครคุณจะเห็นสงิ่ มหัศจรรย์ทน
ี่ ่าอัศจรรย์
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਫਲਤਹ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸਨਾ ॥
jih parsaad boleh amrit rasnaa.
By whose Grace, you speak ambrosial words with your tongue.

โดยทีค
่ ณ
ุ เกรซคุณพูดคาหยาบด ้วยลิน
้ ของคุณ
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਹਜ ਫਸਨਾ ॥
jih parsaad sukh sehjay basnaa.
By whose Grace, you are intuitively at peace.

ั ชาตญาณ
คุณมีความสงบสุขโดยสญ
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲਤਹ ॥
jih parsaad hasat kar chaleh.
By whose Grace, your hands and feet move and work.

โดยทีเ่ กรซมือและเท ้าของคุณเคลือ
่ นไหวและทางานได ้
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁੰ ੂਰਨ ਪਲਤਹ ॥

jih parsaad sampooran faleh.
By whose Grace, you are completely successful in life.

ิ้ เชงิ
คุณจะประสบความสาเร็จในชวี ต
ิ โดยสน
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਰਭ ਗਤਤ ਾਵਤਹ ॥

jih parsaad param gat paavahi.
By whose Grace, you obtain the supreme spiritual status.

คุณจะได ้รับสถานะทางจิตวิญญาณสูงสุด
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਭਾਵਤਹ ॥

jih parsaad sukh sahj samaaveh.
By whose Grace, you are intuitively absorbed into eternal peace.

ึ ซบ
ั สูค
่ วามสงบสุขชวั่ นิรันดร์โดยสญ
ั ชาตญาณ
คุณจะซม
ਸਾ ਰਬੁ ਤਤਆਤਗ ਅਵਰ ਕਤ ਲਾਗਹੁ ॥

aisaa parabh ti-aag avar kat laagahu.
Why forsake such God, and attach yourself to another?

่ นั น
เหตุใดจึงละทิง้ พระเจ ้าเชน
้ และยึดตัวเองกับผู ้อืน
่ ?
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਜਾਗਹੁ ॥੬॥

gur parsaad naanak man jaagahu. ||6||
O‟ Nanak, by the Guru‟s grace awaken your mind from spiritual ignorance.||6||

โอนานักโดยพระคุณของคุรป
ุ ลุกความคิดของคุณจากความไม่รู ้ทางวิญญาณ || 6 ||
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੂੁੰ ਰਗਟੁ ਸੁੰ ਸਾਤਰ ॥

jih parsaad tooN pargat sansaar.
By whose Grace, you are famous all over the world;

ื่ เสย
ี งโด่งดังไปทั่วโลก
คุณมีชอ

ਤਤਸੁ ਰਬ ਕਉ ਭੂਤਲ ਨ ਭਨਹੁ ਤਫਸਾਤਰ ॥

tis parabh ka-o mool na manhu bisaar.
never forget such God from your mind.

่ นีจ
อย่าลืมพระเจ ้าเชน
้ ากจิตใจของคุณ
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ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰਾ ਰਤਾੁ ॥
jih parsaad tayraa partaap.
By whose Grace, you have prestige;

โดยพระคุณของใครคุณมีบารมี
ਰ ਭਨ ਭੂੜ ਤੂ ਤਾ ਕਉ ਜਾੁ ॥

ray man moorh too taa ka-o jaap.
O‟ foolish mind, meditate on Him!

โอ ้ใจโง่ราพึงถึงพระองค์!
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤਰ ਕਾਰਜ ੂਰ ॥

jih parsaad tayray kaaraj pooray.
By whose grace, all your tasks are accomplished;

โดยพระคุณของใครงานทัง้ หมดของคุณก็สาเร็จ
ਤਤਸਤਹ ਜਾਨੁ ਭਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ॥

tiseh jaan man sadaa hajooray.
O‟ my mind, always feel His presence with you.

ึ ถึงการมีอยูข
โอจิตใจของฉั นรู ้สก
่ องพระองค์กบ
ั คุณเสมอ
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਤੂੁੰ ਾਵਤਹ ਸਾਚੁ ॥

jih parsaad tooN paavahi saach.
By Whose Grace, you find the Truth,

โดยพระคุณของใครคุณจะพบความจริง
ਰ ਭਨ ਭਰ ਤੂੁੰ ਤਾ ਤਸਉ ਰਾਚੁ ॥

ray man mayray tooN taa si-o raach.
O‟ my mind, immerse yourself into Him.

โอจิตใจของฉั นดืม
่ ดา่ กับพระองค์
ਤਜਹ ਰਸਾਤਦ ਸਬ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥
jih parsaad sabh kee gat ho-ay.
By whose Grace, everyone is saved from worldly evils;

ขอให ้ทุกคนรอดจากความชวั่ ร ้ายทางโลก
ਨਾਨਕ ਜਾੁ ਜ ਜੁ ਸਇ ॥੭॥

naanak jaap japai jap so-ay. ||7||
O‟ Nanak, sing His praises and meditate on His Name. ||7||

โอนานักร ้องเพลงสรรเสริญและราพึงถึงพระนามของพระองค์ || 7 ||
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ਆਤ ਜਾ ਜ ਸ ਨਾਉ ॥
aap japaa-ay japai so naa-o.
Only that person meditates on His Name, whom He Himself inspires to meditate. มีเพียงคน

ๆ นั น
้ ทีร่ าพึงถึงพระนามของพระองค์ซงึ่ พระองค์เองเป็ นแรงบันดาลใจให ้ทาสมาธิ
ਆਤ ਗਾਵਾ ਸੁ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥

aap gaavaa-ai so har gun gaa-o.
Only that person sings God‟s virtues, whom He himself inspire to do so.

มีเพียงคน ๆ
่ นั น
นั น
้ เท่านั น
้ ทีร่ ้องเพลงคุณธรรมของพระเจ ้าซงึ่ พระองค์เองเป็ นแรงบันดาลใจให ้ทาเชน
้
ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਹਇ ਰਗਾਸੁ ॥
parabh kirpaa tay ho-ay pargaas.
By God's Grace, the mind is enlightened with divine knowledge.

โดยพระคุณของพระเจ ้าจิตใจจะรู ้แจ ้งด ้วยความรู ้จากพระเจ ้า
ਰਬੂ ਦਇਆ ਤ ਕਭਲ ਤਫਗਾਸੁ ॥
parabhoo da-i-aa tay kamal bigaas.
By God‟s mercy, the heart is delighted like lotus flower.

โดยความเมตตาของพระเจ ้าใจก็เบิกบานเหมือนดอกบัว
ਰਬ ਸੁਰਸੁੰਨ ਫਸ ਭਤਨ ਸਇ ॥
parabh suparsan basai man so-ay.
When God is extremely pleased, He comes to dwell in the mind.

เมือ
่ พระเจ ้าพอพระทัยอย่างยิง่ พระองค์จะทรงสถิตอยูใ่ นจิตใจ
ਰਬ ਦਇਆ ਤ ਭਤਤ ਊਤਭ ਹਇ ॥
parabh da-i-aa tay mat ootam ho-ay.
By God's Kind Mercy, the intellect is (spiritually) exalted.

โดยความเมตตากรุณาของพระเจ ้าสติปัญญา (ทางวิญญาณ )สูงสง่
ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਰਬ ਤਰੀ ਭਇਆ ॥

sarab niDhaan parabh tayree ma-i-aa.
O‟ God, in Your Mercy are all the treasures of the world.

โอพระเจ ้าในความเมตตาของคุณล ้วนเป็ นสมบัตข
ิ องโลก
ਆਹੁ ਕਛੂ ਨ ਤਕਨਹੂ ਲਇਆ ॥

aaphu kachhoo na kinhoo la-i-aa.
No one receives anything by himself.

ไม่มใี ครรับอะไรด ้วยตัวเอง
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ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਤਤੁ ਲਗਤਹ ਹਤਰ ਨਾਥ ॥
jit jit laavhu tit lageh har naath.
O‟ God, people do whatever You make them do.

โอพระเจ ้าผู ้คนทาทุกอย่างทีค
่ ณ
ุ ทาให ้พวกเขาทา
ਨਾਨਕ ਇਨ ਕ ਕਛੂ ਨ ਹਾਥ ॥੮॥੬॥

naanak in kai kachhoo na haath. ||8||6||
O Nanak, nothing is in their hands. ||8||6||

โอนานัก ไม่มอ
ี ะไรอยูใ่ นมือพวกเขา || 8 || 6 ||
ਸਲ ਕੁ ॥

salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਅਗਭ ਅਗਾਤਧ ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਇ ॥

agam agaaDh paarbarahm so-ay.
Unapproachable and Unfathomable is the Supreme God;

ไม่สามารถเข ้าถึงได ้และไม่สามารถหยั่งรู ้ได ้คือพระเจ ้าสูงสุด
ਜ ਜ ਕਹ ਸੁ ਭੁਕਤਾ ਹਇ ॥
jo jo kahai so muktaa ho-ay.
whosoever recites His Name with love and devotion, is liberated from vices. .

ผู ้ใดท่องพระนามของพระองค์ด ้วยความรักและความจงรักภักดีก็จะได ้รับการปลดปล่อยจากควา
มชวั่ ร ้าย .
ਸੁਤਨ ਭੀਤਾ ਨਾਨਕੁ ਤਫਨਵੁੰ ਤਾ ॥

sun meetaa naanak binvantaa.
Listen, O‟ friends, Nanak submits.

ฟั งเพือ
่ น ๆ ของ โอนานั กสง่ มา
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ॥੧॥

saaDh janaa kee achraj kathaa. ||1||
Amazing is the description of virtues of the saints.||1||

ทีน
่ ่าทึง่ คือคาอธิบายเกีย
่ วกับคุณธรรมของนักบุญ || 1 ||
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

อัสห์ตาปาดี
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭੁਖ ਊਜਲ ਹਤ ॥
saaDh kai sang mukh oojal hot.
In the company of Saints, spiritual radiance (honor) is obtained.

ใน กลุม
่ ของวิสท
ุ ธิชนจะได ้รับความกระจ่างใสทางวิญญาณ (เกียรติยศ)
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਭਲੁ ਸਗਲੀ ਖਤ ॥

saaDhsang mal saglee khot.
In the Company of the Holy, all filth of vices is removed.

ั ดิส
ิ ธิค
ใน ชุมชนแห่งความศก
์ ท
์ วามสกปรกของความชวั่ ร ้ายทัง้ หมดจะถูกลบออก
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥

saaDh kai sang mitai abhimaan.
In the company of the Saints, egotism is destroyed.

ใน ชุมชนของวิสท
ุ ธิชนความเห็นแก่ตวั ถูกทาลาย
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਰਗਟ ਸੁਤਗਆਨੁ ॥

saaDh kai sang pargatai sugi-aan.
In the Company of the Holy, spiritual wisdom is revealed.

ั ดิส
ิ ธิป
ใน ชุมชนแห่งความศก
์ ท
์ ั ญญาทางวิญญาณถูกเปิ ดเผย
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਫੁਝ ਰਬੁ ਨੇਰਾ ॥
saaDh kai sang bujhai parabh nayraa.
In the Company of the Holy, God is felt to be near at hand.

ั ดิส
ิ ธิร์ ู ้สก
ึ ว่าพระเจ ้าอยูใ่ กล ้แค่เอือ
ใน ชุมชน ศก
์ ท
้ ม
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਬੁ ਹਤ ਤਨਫਰਾ ॥

saaDhsang sabh hot nibayraa.
In the Company of the Holy, all conflicts about vices or evil deeds are settled.

ใน ชุมชน
ั ดิส
ิ ธิค
ศก
์ ท
์ วามขัดแย ้งทัง้ หมดเกีย
่ วกับความชวั่ ร ้ายหรือการกระทาทีช
่ วั่ ร ้ายจะถูกยุตล
ิ ง
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਨਾਭ ਰਤਨੁ ॥

saaDh kai sang paa-ay naam ratan.
In the Company of the Holy, one is blessed with the priceless Naam. is obtained.

ใน ชุมชน แห่งความบริสท
ุ ธิผ
์ ู ้หนึง่ ได ้รับพรด ้วยนามอันล้าค่า ได ้รับ
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕ ਊਤਰ ਜਤਨੁ ॥
saaDh kai sang ayk oopar jatan.
In the company of the Saints, one strives only to realize God.

ในกลุม
่ วิสท
ุ ธิชนคนหนึง่ พยายามอย่างเดียวทีจ
่ ะตระหนักถึงพระเจ ้า
ਸਾਧ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਫਰਨੈ ਕਉਨੁ ਰਾਨੀ ॥

saaDh kee mahimaa barnai ka-un paraanee.
Who can describe the glory of the Saints?

ใครสามารถบรรยายถึงความรุง่ เรืองของวิสท
ุ ธิชน
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਰਬ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨੀ ॥੧॥

naanak saaDh kee sobhaa parabh maahi samaanee. ||1||
O‟ Nanak, the glory of the Saints is the glory of God Himself. ||1||

โอนานั กพระสริ ข
ิ องวิสท
ุ ธิชนคือพระสริ ข
ิ องพระเจ ้าเอง || 1 ||
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਅਗਚਰੁ ਤਭਲ ॥

saaDh kai sang agochar milai.
In the Company of the Holy, one realizes the Incomprehensible God.

ั ดิส
ิ ธิเ์ ราตระหนั กถึงพระเจ ้าทีเ่ ข ้าใจยาก
ใน ชุมชน แห่งความศก
์ ท
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਦਾ ਰਪੁਲ ॥

saaDh kai sang sadaa parfulai.
In the Company of the Holy, one is always full of joy.

ิ ธิค
ใน ชุมชน ของพระศักดิส
์ ท
์ นหนึง่ เต็มไปด ้วยความสุขเสมอ
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਆਵਤਹ ਫਤਸ ੁੰ ਚਾ ॥
saaDh kai sang aavahi bas panchaa.
In the Company of the Holy, the five passions come under control.

ั ดิส
ิ ธิค
ใน ชุมชน ศก
์ ท
์ วามสนใจทัง้ ห ้าอยูภ
่ ายใต ้การควบคุม
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ ਬੁੁੰ ਚਾ ॥

saaDhsang amrit ras bhunchaa.
In the Company of the Holy, one relishes the ambrosial nectar of God‟s Name.

ั ดิส
ิ ธิ์ ผู ้หนึง่ ได ้ลิม
ใน ชุทชนของผู ้ศก
์ ท
้ รสน้ าทิพย์อน
ั เงียบสงบของ พระนามพระเจ ้า
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਇ ਸਬ ਕੀ ਰਨ ॥
saaDhsang ho-ay sabh kee rayn.
In the Company of the Holy, one becomes extremely humble to all.

ั ดิส
ิ ธิผ
ใน ชุมชน แห่งความศก
์ ท
์ ู ้หนึง่ จะอ่อนน ้อมถ่อมตนอย่างยิง่ ต่อทุกคน
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਨਹਰ ਫਨ ॥
saaDh kai sang manohar bain.
In the Company of the Holy, one's speech becomes enticing.

ั ดิส
ิ ธิค
ใน ชุมชน ศก
์ ท
์ าพูดของคน ๆ หนึง่ กลายเป็ นทีด
่ งึ ดูดใจ
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਕਤਹੂੁੰ ਧਾਵ ॥

saaDh kai sang na katahooN Dhaavai.
In the Company of the Saints, the mind does not wander.

ใน ชุมชน ของวิสท
ุ ธิชนจิตใจไม่เร่รอ
่ น
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅਸਤਥਤਤ ਭਨੁ ਾਵ ॥
saaDhsang asthit man paavai.
In the Company of the Holy, the mind enters the state of eternal peace.

ั ดิส
ิ ธิจ
่ ภาวะสงบสุขชวั่ นิรันดร์
ใน ชุมชน แห่งความศก
์ ท
์ ต
ิ ใจจะเข ้าสูส
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇਆ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ॥

saaDh kai sang maa-i-aa tay bhinn.
In the Holy congregation, one remains detached from worldly attractions.

ั ดิส
ิ ธิย
ในทีป
่ ระชุมศก
์ ท
์ ังคงมีคนหนึง่ แยกออกจากสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ วทางโลก.
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਨਾਨਕ ਰਬ ਸੁਰਸੁੰਨ ॥੨॥

saaDhsang naanak parabh suparsan.
O‟ Nanak, God is totally pleased with one who joins the holy congregation. ||2||

ั ดิส
ิ ธิ์ || 2 ||
. โอนานั กพระเจ ้าพอใจอย่างยิง่ กับผู ้ทีเ่ ข ้าร่วมการประชุมศก
์ ท
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਦੁਸਭਨ ਸਤਬ ਭੀਤ ॥

saaDhsang dusman sabh meet.
In the Company of the Holy, all enemies appear like friends.

ั ดิส
ิ ธิ์ ศต
ั รูทัง้ หมดดูเหมือนเป็ นเพือ
ในชุมชนของผู ้ศก
์ ท
่ น
ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਹਾ ੁਨੀਤ ॥

saaDhoo kai sang mahaa puneet.
In the Company of the Holy, one‟s mind becomes totally immaculate.

ั ดิส
ิ ธิจ
ิ้ เชงิ
ใน ชุมชน ศก
์ ท
์ ต
ิ ใจของคน ๆ หนึง่ จะไม่มท
ี ต
ี่ โิ ดยสน
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਕਸ ਤਸਉ ਨਹੀ ਫਰੁ ॥

saaDhsang kis si-o nahee bair.
In the company of the saints, one bears no enmity towards anybody.

ั รูกบ
ในกลุม
่ ธรรมิกชนไม่มใี ครเป็ นศต
ั ใคร

78

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਫੀਗਾ ਰੁ ॥
saaDh kai sang na beegaa pair.
In the Company of the Holy, one does not take step in the wrong direction.

ั ดิส
ิ ธิไ์ ม่มใี ครก ้าวไปในทิศทางทีผ
ใน ชุมชน ศก
์ ท
่ ด
ิ
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਾਹੀ ਕ ਭੁੰ ਦਾ ॥

saaDh kai sang naahee ko mandaa
In the Company of the Saints, no one seems evil.

ใน ชุมชน ของวิสท
ุ ธิชนไม่มใี ครดูเหมือนชวั่ ร ้าย
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਾਨੇ ਰਭਾਨੁੰਦਾ ॥

saaDhsang jaanay parmaanandaa.
In the Company of the Holy, one realizes all pervading Master of supreme bliss.

ั ดิส
ิ ธิผ
ใน ชุมชน ศก
์ ท
์ ู ้หนึง่ ตระหนั กถึงปรมาจารย์แห่งความสุขสูงสุดทีแ
่ ผ่ซา่ นไปทั่ว
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾੁ ॥

saaDh kai sang naahee ha-o taap.
In the Company of the Holy, the fever of ego departs.

ั ดิส
ิ ธิไ์ ข ้ของอาตมาก็หายไป
ใน ชุมชน ศก
์ ท
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਜ ਸਬੁ ਆੁ ॥

saaDh kai sang tajai sabh aap.
In the Company of the Holy, one renounces all selfishness.

ั ดิส
ิ ธิผ
ใน ชุมชน ศก
์ ท
์ ู ้หนึง่ ละทิง้ ความเห็นแก่ตวั ทัง้ หมด
ਆ ਜਾਨੈ ਸਾਧ ਫਡਾਈ ॥
aapay jaanai saaDh badaa-ee.
Only He Himself knows the greatness of the Saints.

พระองค์เท่านัน
้ ทีร่ ู ้ถึงความยิง่ ใหญ่ของวิสท
ุ ธิชน
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਬੂ ਫਤਨ ਆਈ ॥੩॥
naanak saaDh parabhoo ban aa-ee. ||3||
O‟ Nanak, the Holy are in harmony with God. ||3||

ั ดิส
ิ ธิอ
โอนานั กผู ้ศก
์ ท
์ ยูใ่ นความสามัคคีกบ
ั พระเจ ้า || 3 ||
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਕਫਹੂ ਧਾਵ ॥
saaDh kai sang na kabhoo Dhaavai.
In the Company of the Holy, one‟s mind never wanders.

ั ดิส
ิ ธิจ
ใน ชุมชน ศก
์ ท
์ ต
ิ ใจของใครคนหนึง่ ไม่เคยหลงทาง

79

ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਾਵ ॥
saaDh kai sang sadaa sukh paavai.
In the Company of the Holy, one receives everlasting peace.

ิ ธิเ์ ราจะได ้รับสน
ั ติสข
ใน ชุมชน ของพระศักดิส
์ ท
ุ นิรันดร์
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਫਸਤੁ ਅਗਚਰ ਲਹ ॥

saaDhsang basat agochar lahai.
In the Holy congregation, one obtains the incomprehensible wealth of Naam.

ั ดิส
ิ ธิผ
ในทีป
่ ระชุมศก
์ ท
์ ู ้หนึง่ ได ้รับทรัพย์สมบัตท
ิ ไี่ ม่สามารถเข ้าใจได ้จากนาอัม
ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਅਜਰੁ ਸਹ ॥

saaDhoo kai sang ajar sahai.
In the Company of the Holy, one can endure the unendurable.

ั ดิส
ิ ธิเ์ ราสามารถอดทนต่อสงิ่ ทีไ่ ม่สามารถแก ้ไขได ้
ใน ชุมชน ศก
์ ท
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਫਸ ਥਾਤਨ ਊਚ ॥

saaDh kai sang basai thaan oochai.
In the Company of the Holy, one dwells in the highest state of spiritually.

ั ดิส
ิ ธิค
ั อยูใ่ นสถานะสูงสุดของจิตวิญญาณ
ใน ชุมชน ศก
์ ท
์ นหนึง่ อาศย
ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਭਹਤਲ ਹੂਚ ॥

saaDhoo kai sang mahal pahoochai.
In the company of the Saints, one experiences the presence of God within.

ใน ชุมชน ของวิสท
ุ ธิชนคนหนึง่ มีประสบการณ์การประทับของพระผู ้เป็ นเจ ้าภายใน
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਦਰੜ ਸਤਬ ਧਰਭ ॥
saaDh kai sang darirhai sabh Dharam.
In the company of the saints, one fully comprehends the righteous duties.

ในกลุม
่ วิสท
ุ ธิชนคนหนึง่ เข ้าใจหน ้าทีอ
่ น
ั ชอบธรรมอย่างเต็มที่
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕਵਲ ਾਰਫਰਹਭ ॥
saaDh kai sang kayval paarbarahm.
In the Company of the Holy, one sees only God pervading everywhere.

ใน ชุมชน ของผู ้บริสท
ุ ธิม
์ เี พียงพระเจ ้าเท่านั น
้ ทีแ
่ ผ่ซา่ นไปทั่วทุกหนทุกแห่ง
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਨਾਭ ਤਨਧਾਨ ॥
saaDh kai sang paa-ay naam niDhaan.
In the Company of the Holy, one is blessed with the treasure of the Naam.

ั ดิส
ิ ธิผ
ใน ชุมชน ศก
์ ท
์ ู ้หนึง่ ได ้รับพรด ้วยสมบัตข
ิ องนาอัม
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ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕ ਕੁਰਫਾਨ ॥੪॥
naanak saaDhoo kai kurbaan. ||4||
O‟ Nanak, I dedicate my life to those pious persons.||4||

โอนานั กฉั นอุทศ
ิ ชวี ต
ิ ของฉั นเพือ
่ บุคคลทีเ่ คร่งศาสนาเหล่านั น
้ || 4 ||
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਬ ਕੁਲ ਉਧਾਰ ॥

saaDh kai sang sabh kul uDhaarai.
In the Company of the Holy, one saves all of one‟s lineage from vices.

ั ดิส
ื ธิเ์ ราจะชว่ ยสายเลือดของคน ๆ หนึง่ ทัง้ หมดจากความชวั่ ร ้าย
ใน ชุมชนของผู ้ศก
์ ท
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਾਜਨ ਭੀਤ ਕੁਟੁੰਫ ਤਨਸਤਾਰ ॥

saaDhsang saajan meet kutamb nistaarai.
In the Company of the Holy, one helps his friends and family swim across the world-ocean
of vices.

ั ดิส
ิ ธิ์ เราชว่ ยเพือ
ใน ชุมชนผู ้ศก
์ ท
่ นและครอบครัวว่ายน้ าข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้าย
ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸ ਧਨੁ ਾਵ ॥
saaDhoo kai sang so Dhan paavai.
In the Company of the Holy, that true wealth of Naam is received.

ิ ธิน
ใน ชุมชน ของพระศักดิส
์ ท
์ ัน
้ ความมั่งคัง่ ทีแ
่ ท ้จริงของนาอัมจะได ้รับ
ਤਜਸੁ ਧਨ ਤ ਸਬੁ ਕ ਵਰਸਾਵ ॥
jis Dhan tay sabh ko varsaavai.
Everyone becomes eminent from that wealth of Naam.

ื่ เสย
ี งจากความมั่งคัง่ ของนาอัม
ทุกคนมีชอ
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਧਰਭ ਰਾਇ ਕਰ ਸਵਾ ॥

saaDhsang Dharam raa-ay karay sayvaa.
In the holy congregation, one is honored by the righteous judge of God‟s court.

ั ดิส
ิ ธิผ
ในการประชุมศก
์ ท
์ ู ้พิพากษาทีช
่ อบธรรมของศาลของพระเจ ้าได ้รับเกียรติ
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਬਾ ਸੁਰਦਵਾ ॥
saaDh kai sang sobhaa surdayvaa.
In the Company of the Holy, one is praised by the angels.

ใน ชุมชน ของพระผู ้บริสท
ุ ธิเ์ ทวดายกย่องสรรเสริญ
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ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਾ ਲਾਇਨ ॥
saaDhoo kai sang paap palaa-in.
In the Company of the Holy, one's sins are destroyed.

ั ดิส
ิ ธิบ
ใน ชุมชน ศก
์ ท
์ าปของคน ๆ หนึง่ จะถูกทาลาย
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਗੁਨ ਗਾਇਨ ॥

saaDhsang amrit gun gaa-in.
In the Company of the Holy, one sings the ambrosial virtues of God.

ั ดิส
ิ ธิผ
ใน ชุมชน แห่งความศก
์ ท
์ ู ้หนึง่ ร ้องเพลงถึงความประเสริฐของพระเจ ้า
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਰਫ ਥਾਨ ਗੁੰ ਤਭ ॥

saaDh kai sang sarab thaan gamm.

In the company of Saints, all places become accessible (one escalates to a high
spiritual level).

ใน ชุมชน ของวิสท
ุ ธิชนทุกสถานทีส
่ ามารถเข ้าถึงได ้
(สถานทีห
่ นึง่ จะขึน
้ สูร่ ะดับสูงทางวิญญาณ)
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸਪਲ ਜਨੁੰਭ ॥੫॥

naanak saaDh kai sang safal jannam. ||5||
O‟ Nanak, one‟s life becomes fruitful in the company of the saints. ||5||

โอนานั กชวี ต
ิ ของคน ๆ หนึง่ มีผลในกลุม
่ ธรรมิกชน || 5
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਹੀ ਕਛੁ ਘਾਲ ॥

saaDh kai sang nahee kachh ghaal.
In the holy congregation, there is no struggle such as penances,

ั ดิส
ิ ธิไ์ ม่มก
้ น
่ การปลงอาบัต ิ
ในประชาคมศก
์ ท
ี ารต่อสูดิ
้ รนเชน
ਦਰਸਨੁ ਬਟਤ ਹਤ ਤਨਹਾਲ ॥

darsan bhaytat hot nihaal.
because a blessed vision of the Saints, brings a sublime happiness.

เพราะนิมต
ิ ทีไ่ ด ้รับพรของวิสท
ุ ธิชนนามาซงึ่ ความสุขอันประเสริฐ
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰ ॥
saaDh kai sang kalookhat harai.
In the company of Saints, one is absolved of his sins.

ใน บริษัท ของวิสท
ุ ธิชนมีคนหนึง่ ละทิง้ บาปของ
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ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨਰਕ ਰਹਰ ॥
saaDh kai sang narak parharai.
In the company of Saints one is saved from hell.

ใน บริษัท ของวิสท
ุ ธิชนคนหนึง่ รอดจากนรก
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਈਹਾ ਊਹਾ ਸੁਹਲਾ ॥

saaDh kai sang eehaa oohaa suhaylaa.
In the Company of the Holy, one is happy here and hereafter.

ั ดิส
ิ ธิม
ใน บริษัท ของผู ้ศก
์ ท
์ ค
ี วามสุขทีน
่ แ
ี่ ละต่อจากนี้
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਫਛੁਰਤ ਹਤਰ ਭਲਾ ॥

saaDhsang bichhurat har maylaa.
In the Company of the Holy, the separated ones are reunited with God.

ั ดิส
ิ ธิผ
ใน บริษัท ศก
์ ท
์ ู ้ทีแ
่ ยกจากกันจะกลับมารวมตัวกับพระเจ ้าอีกครัง้
ਜ ਇਛ ਸਈ ਪਲੁ ਾਵ ॥

jo ichhai so-ee fal paavai.
One‟s all desires are fulfilled,

ความปรารถนาทัง้ หมดสาเร็จแล ้ว
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਤਫਰਥਾ ਜਾਵ ॥
saaDh kai sang na birthaa jaavai.
because in the Company of the Holy, no one goes empty-handed.

ั ดิส
ิ ธิไ์ ม่มใี ครไปมือเปล่า
เพราะใน บริษัท ศก
์ ท
ਾਰਫਰਹਭੁ ਸਾਧ ਤਰਦ ਫਸ ॥

paarbarahm saaDh rid basai.
The Supreme God dwells in the hearts of the Saints.

พระเจ ้าสูงสุดสถิตอยูใ่ นใจของวิสท
ุ ธิชน
ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਸਾਧ ਸੁਤਨ ਰਸ ॥੬॥
naanak uDhrai saaDh sun rasai. ||6||
O‟ Nanak, listening to the sweet words of the Holy, one is saved from vices.||6||

ั ดิส
ิ ธิห
โอนานั กฟั งคาหวานของศก
์ ท
์ นึง่ ก็รอดจากความชวั่ ร ้าย || 6 ||
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਸੁਨਉ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥
saaDh kai sang sun-o har naa-o.
In the Company of the Holy, I listen to the Name of God.

ั ดิส
ิ ธิฉ
ใน บริษัท ศก
์ ท
์ ั นฟั งพระนามของพระเจ ้า
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥
saaDhsang har kay gun gaa-o.
In the Company of the Holy, I sing the Glorious Praises of God.

ั ดิส
ิ ธิฉ
ใน บริษัท แห่งความศก
์ ท
์ ั นร ้องเพลงสรรเสริญอันรุง่ โรจน์ของพระเจ ้า
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਭਨ ਤ ਤਫਸਰ ॥

saaDh kai sang na man tay bisrai.
In the company of Saints, God is never out of one‟s mind.

ใน บริษัท ของวิสท
ุ ธิชนพระเจ ้าไม่เคยอยูใ่ นความคิดของใคร
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਸਰਰ ਤਨਸਤਰ ॥

saaDhsang sarpar nistarai.
In the Company of the Holy, one is surely saved from vices.

ใน บริษัท ของผู ้บริสท
ุ ธิผ
์ ู ้หนึง่ จะรอดจากความชวั่ ร ้ายอย่างแน่นอน
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਲਗ ਰਬੁ ਭੀਠਾ ॥

saaDh kai sang lagai parabh meethaa.
In the company of the Saints, love thrives for God,
ใน บริษัท ของวิสท
ุ ธิชนความรักเจริญรุง่ เรืองเพือ
่ พระเจ ้า

ਸਾਧੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਘਤਟ ਘਤਟ ਡੀਠਾ ॥
saaDhoo kai sang ghat ghat deethaa.
and in the Company of the Holy, He is seen in each and everybody.

ั ดิส
ิ ธิพ
และใน บริษัท แห่งความศก
์ ท
์ ระองค์ทรงเป็ นทีป
่ ระจักษ์ ในทุกคน
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਬ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥

saaDhsang bha-ay aagi-aakaaree.
In the Company of the Holy, we become obedient to the will of God.

ั ดิส
ิ ธิเ์ ราเชอ
ื่ ฟั งพระประสงค์ของพระเจ ้า
ใน บริษัท ศก
์ ท
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਗਤਤ ਬਈ ਹਭਾਰੀ ॥

saaDhsang gat bha-ee hamaaree.
In the company of Saints, we attain a higher state of spirituality.

ใน บริษัท ของวิสท
ุ ธิชนเราบรรลุสถานะทีส
่ งู ขึน
้ ของจิตวิญญาณ
ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ਸਤਬ ਰਗ ॥
saaDh kai sang mitay sabh rog.
In the Company of the Holy, all maladies (vices) are cured.

ั ดิส
ิ ธิค
ใน บริษัท ศก
์ ท
์ วามเจ็บป่ วย (ความชวั่ ร ้าย )ทัง้ หมดจะหายขาด
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ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਬਟ ਸੁੰ ਜਗ ॥੭॥
naanak saaDh bhaytay sanjog. ||7||
O Nanak, one meets with the Holy by great fortune. ||7||

ั ดิส
ิ ธิด
O Nanak หนึง่ พบกับศก
์ ท
์ ้วยความโชคดี || 7 ||
ਸਾਧ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਫਦ ਨ ਜਾਨਤਹ ॥

saaDh kee mahimaa bayd na jaaneh.
The glory of the Saint is not known even to the composers of the Vedas.

ความรุง่ เรืองของนักบุญไม่เป็ นทีร่ ู ้จักแม ้แต่กบ
ั ผู ้แต่งเพลงของพระเวท
ਜਤਾ ਸੁਨਤਹ ਤਤਾ ਫਤਖਆਨਤਹ ॥

jaytaa suneh taytaa bakhi-aaneh.
Those scriptures describe only what their composers have heard.

พระคัมภีรเ์ หล่านั น
้ บรรยายเฉพาะสงิ่ ทีผ
่ ู ้ประพันธ์ของพวกเขาได ้ยิน
ਸਾਧ ਕੀ ਉਭਾ ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਤ ਦੂਤਰ ॥

saaDh kee upmaa tihu gun tay door.
The greatness of the Holy people is beyond the three modes of Maya.

ิ ธิอ
ความยิง่ ใหญ่ของคนศักดิส
์ ท
์ ยูน
่ อกเหนือจากโหมดมายาทัง้ สามโหมด
ਸਾਧ ਕੀ ਉਭਾ ਰਹੀ ਬਰੂਤਰ ॥
saaDh kee upmaa rahee bharpoor.
The glory of the Holy people is known throughout.

พระบารมีของพระผู ้มีพระภาคเจ ้าทรงทราบโดยทั่วกัน
ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੁੰ ਤ ॥
saaDh kee sobhaa kaa naahee ant.
The glory of the Holy cannot be estimated.

พระรัศมีไม่สามารถประมาณไม่ได ้
ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਸਦਾ ਫਅੁੰਤ ॥
saaDh kee sobhaa sadaa bay-ant.
The splendor of saint is beyond limits.

ความงดงามของนักบุญนัน
้ เกินขอบเขต
ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਊਚ ਤ ਊਚੀ ॥
saaDh kee sobhaa ooch tay oochee.
The glory of the Holy is the highest of the high.

พระสริ ข
ิ องพระเป็ นสูงสุดของทีส
่ งู
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ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਭੂਚ ਤ ਭੂਚੀ ॥
saaDh kee sobhaa mooch tay moochee.
The glory of the Holy is the greatest of the great.

ั ดิส
ิ ธิย
พระสริ ข
ิ องพระศก
์ ท
์ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ
ਸਾਧ ਕੀ ਸਬਾ ਸਾਧ ਫਤਨ ਆਈ ॥

saaDh kee sobhaa saaDh ban aa-ee.
The glory of the saints behoove to the saints alone

รัศมีภาพของวิสท
ุ ธิชนมีแด่วส
ิ ท
ุ ธิชนเพียงผู ้เดียว
ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਰਬ ਬਦੁ ਨ ਬਾਈ ॥੮॥੭॥

naanak saaDh parabh bhayd na bhaa-ee. ||8||7||
O,Nanak, listen my brother, there is no difference between the Saint and God,

โอนานักฟั งพีช
่ ายของฉั นไม่มค
ี วามแตกต่างระหว่างนักบุญกับพระเจ ้า
ਸਲ ਕੁ ॥

salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਭਤਨ ਸਾਚਾ ਭੁਤਖ ਸਾਚਾ ਸਇ ॥

man saachaa mukh saachaa so-ay.
The person in whose heart dwells God and who always sings His praises,

บุคคลทีจ
่ ต
ิ ใจของพระเจ ้าสถิตอยูแ
่ ละร ้องเพลงสรรเสริญพระองค์เสมอ
ਅਵਰੁ ਨ ਖ ਕਸੁ ਤਫਨੁ ਕਇ ॥

avar na paykhai aykas bin ko-ay.
and who beholds none other but God.

และผู ้ทีไ่ ม่เห็นใครอืน
่ นอกจากพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਛਣ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਹਇ ॥੧॥

naanak ih lachhan barahm gi-aanee ho-ay. ||1||
O‟ Nanak, having such qualities makes him a Braham Giani-knower of God . ||1||

่ นีท
โอนานั กการมีคณ
ุ สมบัตเิ ชน
้ าให ้เขาเป็ นผู ้รู ้เรือ
่ งพระเจ ้าของ Braham Giani || 1 ||
ਅਸਟਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

อัสห์ตาปาดี
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਤਨਰਲ  ॥
barahm gi-aanee sadaa nirlayp.
The God-conscious being always remains detached from evils,

ความสานึกในพระเจ ้ายังคงแยกออกจากความชวั่ ร ้ายอยูเ่ สมอ
ਜਸ ਜਲ ਭਤਹ ਕਭਲ ਅਲ  ॥

jaisay jal meh kamal alayp.
as the lotus growing in the murky water is not soiled by the dirt in the water.

เนือ
่ งจากดอกบัวทีเ่ ติบโตในน้ าขุน
่ จะไม่เปื้ อนสงิ่ สกปรกในน้ า
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਤਨਰਦਖ ॥

barahm gi-aanee sadaa nirdokh.
The God-conscious person helps others drive out their sins while remaining unaffected
himself,

ผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้าชว่ ยผู ้อืน
่ ขับไล่บาปของตนในขณะทีต
่ วั เองยังคงไม่ได ้รับผลกระทบ
ਜਸ ਸੂਰੁ ਸਰਫ ਕਉ ਸਖ ॥
jaisay soor sarab ka-o sokh.
like the sun which dries up all filth by its heat.

. เหมือนดวงอาทิตย์ทท
ี่ าให ้สงิ่ สกปรกแห ้งไปด ้วยความร ้อน
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਤਦਰਸਤਟ ਸਭਾਤਨ ॥

barahm gi-aanee kai darisat samaan.
The person with divine knowledge looks upon all alike,

บุคคลทีม
่ ค
ี วามรู ้จากสวรรค์มองดูทก
ุ คนเหมือนกัน
ਜਸ ਰਾਜ ਰੁੰ ਕ ਕਉ ਲਾਗ ਤੁਤਲ ਵਾਨ ॥

jaisay raaj rank ka-o laagai tul pavaan.
like the wind, which blows equally upon the king and the poor.

เหมือนลมซงึ่ พัดมาทีก
่ ษั ตริยแ
์ ละคนยากจนอย่างเท่าเทียมกัน
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਧੀਰਜੁ ਕ ॥

barahm gi-aanee kai Dheeraj ayk.
The God-conscious person has a steady patience, (the kind of patience not affected by a
change in circumstances),

บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้ามีความอดทนมั่นคง
(ความอดทนทีไ่ ม่ได ้รับผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงของสถานการณ์)
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ਤਜਉ ਫਸੁਧਾ ਕਊ ਖਦ ਕਊ ਚੁੰ ਦਨ ਲ  ॥
ji-o basuDhaa ko-oo khodai ko-oo chandan layp.
like the earth, which is dug up by one, and anointed with sandal paste by another.

ิ้ และเจิมด ้วยอีกอันหนึง่
เหมือนแผ่นดินโลกซงึ่ ถูกขุดขึน
้ มาทีละชน
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਉ ॥

barahm gi-aanee kaa ihai gunaa-o.
The quality of a person with divine knowledge is,

คุณภาพของคนทีม
่ ค
ี วามรู ้จากพระเจ ้าคือ
ਨਾਨਕ ਤਜਉ ਾਵਕ ਕਾ ਸਹਜ ਸੁਬਾਉ ॥੧॥

naanak ji-o paavak kaa sahj subhaa-o. ||1||
O Nanak, like burning the filth in everything is one of the inherent nature of fire. ||1||

่ เดียวกับการเผาสงิ่ สกปรกในทุกสงิ่ เป็ นหนึง่ ในธรรมชาติของไฟ || 1 ||
โอนานั กเชน
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤਨਰਭਲ ਤ ਤਨਰਭਲਾ ॥

barahm gi-aanee nirmal tay nirmalaa.
The God-conscious being is the purest of the pure; (untouched by the vices);

ึ นึกคิดของพระเจ ้าเป็ นสงิ่ ทีบ
ความรู ้สก
่ ริสท
ุ ธิท
์ ส
ี่ ด
ุ ของผู ้บริสท
ุ ธิ์
(ไม่ถก
ู แตะต ้องโดยความชวั่ ร ้าย);
ਜਸ ਭਲੁ ਨ ਲਾਗ ਜਲਾ ॥
jaisay mail na laagai jalaa.
like water to which filth does not stick

เหมือนน้ าทีส
่ งิ่ สกปรกไม่เกาะ

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਭਤਨ ਹਇ ਰਗਾਸੁ ॥

barahm gi-aanee kai man ho-ay pargaas.
The mind of a God-conscious person is enlightened that God is all pervading.

จิตใจของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้านั น
้ รู ้แจ ้งว่าพระเจ ้าทรงแผ่ไพศาล
ਜਸ ਧਰ ਊਤਰ ਆਕਾਸੁ ॥

jaisay Dhar oopar aakaas.
like the sky all over the earth.

เหมือนท ้องฟ้ าทั่วโลก
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਤਭਤਰ ਸਤੁ ਸਭਾਤਨ ॥
barahm gi-aanee kai mitar satar samaan.
To the person with divine knowledge, friend and foe are alike,

สาหรับคนทีม
่ ค
ี วามรู ้จากพระเจ ้าเพือ
่ นและศัตรูก็เหมือนกัน
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਹੀ ਅਤਬਭਾਨ ॥

barahm gi-aanee kai naahee abhimaan.
Because the person with divine knowledge has no egotistical pride.

เพราะคนทีม
่ ค
ี วามรู ้สูงสง่ ไม่มค
ี วามหยิง่ ผยอง
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ॥

barahm gi-aanee ooch tay oochaa.
Spiritually, the God-conscious person is the highest of the high.

ในทางวิญญาณบุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้าเป็ นผู ้สูงสุดของผู ้สูงสง่
ਭਤਨ ਅਨੈ ਹ ਸਬ ਤ ਨੀਚਾ ॥

man apnai hai sabh tay neechaa.
but within his own mind, he is the most humble of all.

แต่ภายในจิตใจของเขาเองเขาเป็ นคนทีถ
่ อ
่ มตัวทีส
่ ด
ุ
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸ ਜਨ ਬ ॥

barahm gi-aanee say jan bha-ay.
Only those become God-conscious,

เฉพาะผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਤਜਨ ਰਬੁ ਆਤ ਕਰਇ ॥੨॥
naanak jin parabh aap karay-i. ||2||
O‟ Nanak, whom God Himself makes so. ||2||

่ นั น
โอนานั กซงึ่ พระเจ ้าเองทาให ้เป็ นเชน
้ || 2 ||
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ॥

barahm gi-aanee sagal kee reenaa.
The God-conscious person lives like the dust of all (extreme humbleness).

บุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้ามีชวี ต
ิ อยูเ่ หมือนผงคลี (ความอ่อนน ้อมถ่อมตนมาก)
ਆਤਭ ਰਸੁ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਚੀਨਾ ॥
aatam ras barahm gi-aanee cheenaa.
The God-conscious person realizes spiritual bliss.

บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้าตระหนั กถึงความสุขทางวิญญาณ
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸਬ ਊਤਰ ਭਇਆ ॥
barahm gi-aanee kee sabh oopar ma-i-aa.
The divinely wise person shows kindness to all.

คนฉลาดของพระเจ ้าแสดงความกรุณาต่อทุกคน
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤ ਕਛੁ ਫੁਰਾ ਨ ਬਇਆ ॥

barahm gi-aanee tay kachh buraa na bha-i-aa.
No evil comes from the God-conscious person.

ไม่มค
ี วามชวั่ ใดมาจากบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਭਦਰਸੀ ॥

barahm gi-aanee sadaa samadrasee.
The God-conscious person is always impartial.

บุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้ามักจะเป็ นกลาง

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਫਰਸੀ ॥
barahm gi-aanee kee darisat amrit barsee.
Ambrosial nectar rains down from the glance of the God-conscious person.

น้ าทิพย์ในบรรยากาศโปรยปรายลงมาจากการมองเห็นของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫੁੰ ਧਨ ਤ ਭੁਕਤਾ ॥
barahm gi-aanee banDhan tay muktaa.
The God-conscious person is free from the worldly entanglements.

บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้าเป็ นอิสระจากสงิ่ ทีย
่ งุ่ เกีย
่ วกับโลก
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਜੁਗਤਾ ॥

barahm gi-aanee kee nirmal jugtaa.
The lifestyle of the divinely wise is spotlessly pure and free from the vices.

วิถช
ี วี ต
ิ ของผู ้มีปัญญาของพระเจ ้านั น
้ บริสท
ุ ธิแ
์ ละปราศจากความชวั่ ร ้าย
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਬਜਨੁ ਤਗਆਨ ॥
barahm gi-aanee kaa bhojan gi-aan.
Spiritual wisdom is the nourishment of the God-conscious person.

ปั ญญาทางวิญญาณคือการหล่อเลีย
้ งของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਫਰਹਭ ਤਧਆਨੁ ॥੩॥

naanak barahm gi-aanee kaa barahm Dhi-aan. ||3||
O‟ Nanak, the God-conscious person is absorbed in God's meditation. ||3||

ึ ในสมาธิของพระเจ ้า || 3 ||
โอนานั กผู ้ทีใ่ สใ่ จพระเจ ้าถูกดูดซม

90

ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਊਤਰ ਆਸ ॥
barahm gi-aanee ayk oopar aas.
The God-conscious person centers his hopes on the One alone.

ผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้ามุง่ ความหวังของเขาไปทีผ
่ ู ้เดียว
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸ ॥

barahm gi-aanee kaa nahee binaas.
High spiritual state of the God-conscious person never perishes.

สถานะทางวิญญาณทีส
่ งู สง่ ของบุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้าไม่เคยพินาศ
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਗਰੀਫੀ ਸਭਾਹਾ ॥

barahm gi-aanee kai gareebee samaahaa.
The God-conscious person is steeped in humility.

บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้ามีความถ่อมใจ
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਰਉਕਾਰ ਉਭਾਹਾ ॥
barahm gi-aanee par-upkaar omaahaa.
The God-conscious person always delightes in doing good to others.

ื่ ชมยินดีในการทาดีตอ
ผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้ามักจะชน
่ ผู ้อืน
่
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਹੀ ਧੁੰ ਧਾ ॥

barahm gi-aanee kai naahee DhanDhaa.
The God-conscious person has no worldly entanglements.

บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้าไม่มส
ี งิ่ ยุง่ เกีย
่ วกับโลก
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਲ ਧਾਵਤੁ ਫੁੰ ਧਾ ॥

barahm gi-aanee lay Dhaavat banDhaa.
The God-conscious person holds his wandering mind under control.

คนทีใ่ สใ่ จพระเจ ้าจะควบคุมจิตใจทีห
่ ลงทางของเขาอยูภ
่ ายใต ้การควบคุม
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਹਇ ਸੁ ਬਲਾ ॥

barahm gi-aanee kai ho-ay so bhalaa.
For the God-conscious person whatever happens is all for good.

สาหรับผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้าสงิ่ ทีเ่ กิดขึน
้ ล ้วนเป็ นผลดี
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸੁਪਲ ਪਲਾ ॥

barahm gi-aanee sufal falaa.
This way, the God-conscious person succeeds and prospers in all aspect of life.

ด ้วยวิธน
ี บ
ี้ ค
ุ คลทีส
่ านึกในพระเจ ้าจะประสบความสาเร็จและมีความหวังในชวี ต
ิ ทุกด ้าน
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸੁੰ ਤਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰੁ ॥
barahm gi-aanee sang sagal uDhaar.
In the Company of the God-conscious person, all are saved from vices.

ใน บริษัท ของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้าทุกคนจะรอดพ ้นจากความชวั่ ร ้าย
ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਜ ਸਗਲ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ॥੪॥

naanak barahm gi-aanee japai sagal sansaar. ||4||
O‟ Nanak, through the God-conscious person, the entire world meditates on God. ||4||

โอนานั กผ่านบุคคลทีใ่ สใ่ จต่อพระเจ ้าผู ้คนทัง้ โลกต่างทาสมาธิกบ
ั พระเจ ้า || 4 ||
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਕ ਰੁੰ ਗ ॥

barahm gi-aanee kai aikai rang.
The God-conscious person is always imbued with the love for God.

บุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้ามักจะตืน
้ ตันใจกับความรักทีม
่ ต
ี อ
่ พระเจ ้า
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਫਸ ਰਬੁ ਸੁੰ ਗ ॥

barahm gi-aanee kai basai parabh sang.
God always dwells in the company of the God-conscious person.

พระเจ ้าสถิตอยูใ่ น บริษัท ของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้าเสมอ
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਭੁ ਆਧਾਰੁ ॥

barahm gi-aanee kai naam aaDhaar.
God‟s Name is the sustenance of the God-conscious person.

พระนามพระเจ ้า คือปั จจัยค้าจุนของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਨਾਭੁ ਰਵਾਰੁ ॥
barahm gi-aanee kai naam parvaar.
For the God-conscious person Naam is his family.

สาหรับคนทีส
่ านึกในพระเจ ้าคือครอบครัวของเขา
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ॥
barahm gi-aanee sadaa sad jaagat.
The God-conscious person always remains vigilant from the effects of vices.

บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้ายังคงระมัดระวังตัวจากผลของความชวั่ ร ้าย
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਅਹੁੰ ਫੁਤਧ ਤਤਆਗਤ ॥

barahm gi-aanee ahaN-buDh ti-aagat.
The God-conscious person renounces his egoistic thinking.

ผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้าละทิง้ ความคิดทีเ่ ห็นแก่ตวั
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਭਤਨ ਰਭਾਨੁੰਦ ॥
barahm gi-aanee kai man parmaanand.
God, the source of supreme bliss, dwells in the mind of the God-conscious person.

พระเจ ้าซงึ่ เป็ นแหล่งทีม
่ าของความสุขสูงสุดสถิตอยูใ่ นจิตใจของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਘਤਰ ਸਦਾ ਅਨੁੰਦ ॥

barahm gi-aanee kai ghar sadaa anand.
There is everlasting bliss in the heart of the God-conscious person.

มีความสุขตลอดไปในหัวใจของบุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้า
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਜ ਤਨਵਾਸ ॥

barahm gi-aanee sukh sahj nivaas.
The God-conscious person dwells in intuitive peace and poise.

ั อยูใ่ นความสงบและความสุขม
ั ชาตญาณ
บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้าอาศย
ุ โดยสญ
ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸ ॥੫॥
naanak barahm gi-aanee kaa nahee binaas. ||5||
O‟ Nanak, the supreme spiritual state of the God-conscious person never perishes.||5||

โอนานั กสถานะทางจิตวิญญาณสูงสุดของบุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้าไม่เคยพินาศ || 5 ||
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫਰਹਭ ਕਾ ਫਤਾ ॥
barahm gi-aanee barahm kaa baytaa.
The God-conscious person knows God.

ผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้ารู ้จักพระเจ ้า
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਹਤਾ ॥
barahm gi-aanee ayk sang haytaa.
The God-conscious person is in love with the One alone.

ผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้านั น
้ รักพระองค์เพียงผู ้เดียว
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਹਇ ਅਤਚੁੰ ਤ ॥

barahm gi-aanee kai ho-ay achint.
The God-conscious person is free from any worries.

ผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้าจะปราศจากความกังวลใด ๆ
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਭੁੰ ਤ ॥

barahm gi-aanee kaa nirmal mant.
Pure are the teachings of the God-conscious person.

บริสท
ุ ธิค
์ อ
ื คาสอนของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਤਜਸੁ ਕਰ ਰਬੁ ਆਤ ॥
barahm gi-aanee jis karai parabh aap.
The God-conscious person is made so by God Himself.

ผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้าถูกสร ้างขึน
้ โดยพระเจ ้าเอง
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਫਡ ਰਤਾ ॥

barahm gi-aanee kaa bad partaap.
Great is the glory of the God-conscious person.

ี องบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
ยิง่ ใหญ่เป็ นสง่าราศข
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸੁ ਫਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥

barahm gi-aanee kaa daras badbhaagee paa-ee-ai.
With great fortune one is blessed with the sight of the God-conscious person.

ด ้วยความโชคดีเรามีความสุขกับการมองเห็นของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਫਤਲ ਫਤਲ ਜਾਈ ॥
barahm gi-aanee ka-o bal bal jaa-ee-ai.
Let us dedicate ourself to the God-conscious person.

ให ้เราอุทศ
ิ ตัวเองให ้กับบุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้า
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਖਜਤਹ ਭਹਸੁਰ ॥
barahm gi-aanee ka-o khojeh mahaysur.
Even gods like Lord Shiva search for the God-conscious person.

่ พระศวิ ะก็ค ้นหาบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
แม ้แต่เทพเจ ้าเชน
ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਆਤ ਰਭਸੁਰ ॥੬॥

naanak barahm gi-aanee aap parmaysur. ||6||
O‟ Nanak, the God-conscious person is the manifestation of God Himself. ||6||

โอนานั กบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้าคือการสาแดงของพระเจ ้าด ้วยพระองค์เอง || 6 ||
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਕੀਭਤਤ ਨਾਤਹ ॥
barahm gi-aanee kee keemat naahi.
The virtues of the God-conscious person are priceless.

คุณธรรมของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้านั น
้ ไม่มค
ี า่
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕ ਸਗਲ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥

barahm gi-aanee kai sagal man maahi.
All possible virtues, exist in the God-conscious person.

คุณธรรมทีเ่ ป็ นไปได ้ทัง้ หมดมีอยูใ่ นบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਉਨ ਜਾਨੈ ਬਦੁ ॥
barahm gi-aanee kaa ka-un jaanai bhayd.
Who can know the mystery of virtuous life of the God-conscious person?

ใครสามารถทราบความลึกลับของชวี ต
ิ ทีด
่ งี ามของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า?
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦਸੁ ॥

barahm gi-aanee ka-o sadaa adays.
Always bow with respect to the God-conscious person.

จงคานั บผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้าเสมอ
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਕਤਥਆ ਨ ਜਾਇ ਅਧਾਖ੍੍ਰੁ ॥

barahm gi-aanee kaa kathi-aa na jaa-ay aDhaakh-yar.
Not even a bit of the glory of the God-conscious person can be described.

ี องบุคคลทีส
ไม่สามารถบรรยายถึงสง่าราศข
่ านึกในพระเจ ้าได ้แม ้แต่นด
ิ เดียว
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਰਫ ਕਾ ਠਾਕੁਰੁ ॥

barahm gi-aanee sarab kaa thaakur.
The God-conscious person is worshiped by all.

คนทีใ่ สใ่ จพระเจ ้าเป็ นทีเ่ คารพบูชาโดยทุกคน
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਤਭਤਤ ਕਉਨੁ ਫਖਾਨੈ ॥

barahm gi-aanee kee mit ka-un bakhaanai.
Who can describe the extent of the God-conscious person‟s virtues?

ใครสามารถอธิบายขอบเขตของคุณธรรมของบุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้าได ้
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਗਤਤ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਜਾਨੈ ॥
barahm gi-aanee kee gat barahm gi-aanee jaanai.
Only a God-conscious person knows the high state of mind of a God-conscious.

มีเพียงคนทีใ่ สใ่ จพระเจ ้าเท่านั น
้ ทีร่ ู ้ถึงสภาพจิตใจระดับสูงของผู ้ทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਰੁ ॥
barahm gi-aanee kaa ant na paar.
Limitless are the virtues of the God-conscious person.

คุณธรรมของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้าไม่มข
ี ด
ี จากัด
ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਉ ਸਦਾ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥੭॥

naanak barahm gi-aanee ka-o sadaa namaskaar. ||7||
O‟ Nanak, always bow in reverence to the God-conscious person. ||7||

โอนานั กขอคารวะผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้าเสมอ || 7 ||
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਬ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥
barahm gi-aanee sabh sarisat kaa kartaa.
The God-conscious person is the Creator of all the entire creation.

บุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้าเป็ นผู ้สร ้างสงิ่ สร ้างทัง้ หมดทัง้ หมด
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵ ਨਹੀ ਭਰਤਾ ॥

barahm gi-aanee sad jeevai nahee martaa.
The God-conscious person lives forever, and does not die.

บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้ามีชวี ต
ิ อยูต
่ ลอดไปและไม่ตาย
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਭੁਕਤਤ ਜੁਗਤਤ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥

barahm gi-aanee mukat jugat jee-a kaa daataa.
The God-conscious person is the bestower of the way to achieve supreme spiritual state
and liberation of the soul.

บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้าเป็ นผู ้มอบหนทางในการบรรลุสภาวะจิตวิญญาณสูงสุดและการปลดปล่
อยจิตวิญญาณ
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ੂਰਨ ੁਰਖੁ ਤਫਧਾਤਾ ॥

barahm gi-aanee pooran purakh biDhaataa.
The God-conscious person is the Perfect Supreme Being, who orchestrates all.

บุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้าคือสงิ่ มีชวี ต
ิ สูงสุดทีส
่ มบูรณ์แบบซงึ่ เป็ นผู ้บงการทัง้ หมด
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥੁ ॥

barahm gi-aanee anaath kaa naath.
The God-conscious person is the protector of the unprotected.

บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้าคือผู ้ปกป้ องผู ้ทีไ่ ม่มก
ี ารป้ องกัน
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਬ ਊਤਰ ਹਾਥੁ ॥
barahm gi-aanee kaa sabh oopar haath.
The God-conscious person extends his helping hand to all.

บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้ายืน
่ มือชว่ ยเหลือทุกคน
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਅਕਾਰੁ ॥

barahm gi-aanee kaa sagal akaar.
The entire universe belongs to the God-conscious person.

จักรวาลทัง้ หมดเป็ นของบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้า
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ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਆਤ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰੁ ॥
barahm gi-aanee aap nirankaar.
The God-conscious person himself is the (embodiment of) Formless God.

บุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้านัน
้ เป็ น (ศูนย์รวมของ )พระเจ ้าทีไ่ ม่มรี ป
ู ร่าง
ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਕੀ ਸਬਾ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਫਨੀ ॥

barahm gi-aanee kee sobhaa barahm gi-aanee banee.
The glory of the God-conscious person behooves only to the God-conscious.

รัศมีภาพของบุคคลทีส
่ านึกในพระเจ ้าจะเกิดขึน
้ กับผู ้ทีส
่ านึกในพระเจ ้าเท่านั น
้
ਨਾਨਕ ਫਰਹਭ ਤਗਆਨੀ ਸਰਫ ਕਾ ਧਨੀ ॥੮॥੮॥

naanak barahm gi-aanee sarab kaa Dhanee. ||8||8||
O Nanak, the God-conscious person is the Master of all. ||8||8||

โอนานั กบุคคลทีใ่ สใ่ จพระเจ ้าคือเจ ้านายของทุกคน || 8 || 8 ||
ਸਲ ਕੁ ॥

salok.
Shalok:

ซาล๊อค
ਉਤਰ ਧਾਰ ਜ ਅੁੰ ਤਤਰ ਨਾਭੁ ॥

ur Dhaarai jo antar naam.
One who enshrines the Naam within the heart,

ผู ้ทีป
่ ระดิษฐาน นาอัม ไว ้ในหัวใจ
ਸਰਫ ਭ ਖ ਬਗਵਾਨੁ ॥
sarab mai paykhai bhagvaan.
who sees God pervading in all,

ผู ้ทีม
่ องเห็นพระเจ ้าแผ่ซา่ นไปทั่ว
ਤਨਭਖ ਤਨਭਖ ਠਾਕੁਰ ਨਭਸਕਾਰ ॥
nimakh nimakh thaakur namaskaarai.
and who at every moment, bows in reverence to the Master,

และใครบ ้างทีก
่ ้มหัวแสดงความเคารพต่ออาจารย์ทก
ุ ครัง้
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ਨਾਨਕ ਹੁ ਅਰਸੁ ਸਗਲ ਤਨਸਤਾਰ ॥੧॥
naanak oh apras sagal nistaarai. ||1||
O‟ Nanak, such a person is the true Aparas (saint untouched by Maya), and he helps those
who follow him, to swim across the world-ocean of vices.

่ นีค
O ‟Nanak บุคคลเชน
้ อ
ื Aparas ทีแ
่ ท ้จริง (นักบุญทีไ่ ม่มใี ครแตะต ้องโดย Maya)
และเขาชว่ ยให ้ผู ้ทีต
่ ด
ิ ตามเขาว่ายน้ าข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายของโลก
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาพดี:
ਤਭਤਥਆ ਨਾਹੀ ਰਸਨਾ ਰਸ ॥

mithi-aa naahee rasnaa paras.
One who never utters a lie, (from his tongue),

คนทีไ่ ม่เคยพูดโกหก (จากลิน
้ ของเขา)
ਭਨ ਭਤਹ ਰੀਤਤ ਤਨਰੁੰ ਜਨ ਦਰਸ ॥

man meh pareet niranjan daras.
in whose heart is a longing for the Blessed Vision of the immaculate God;

ในหัวใจของผู ้ทีโ่ หยหานิมต
ิ อันเปี่ ยมสุขของพระเจ ้าทีไ่ ม่มท
ี ต
ี่ ิ
ਰ ਤਤਰਅ ਰੂੁ ਨ ਖ ਨੇਤਰ ॥

par tari-a roop na paykhai naytar.
whose eyes do not gaze upon the beauty of another‟s woman with malice,

ซงึ่ ตาไม่จ ้องมองความงามของหญิงอืน
่ ด ้วยความมุง่ ร ้าย
ਸਾਧ ਕੀ ਟਹਲ ਸੁੰ ਤਸੁੰ ਤਗ ਹਤ ॥

saaDh kee tahal satsang hayt.
who serves the Holy and loves the congregation of saints,

ิ ธิแ
ผู ้ทีร่ ับใชศ้ ักดิส
์ ท
์ ละรักการชุมนุมของวิสท
ุ ธิชน
ਕਰਨ ਨ ਸੁਨੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਤਨੁੰਦਾ ॥

karan na sunai kaahoo kee nindaa.
whose ears do not listen to slander against anyone,

หูของใครไม่ฟังคาใสร่ ้ายต่อผู ้ใด
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ਸਬ ਤ ਜਾਨੈ ਆਸ ਕਉ ਭੁੰ ਦਾ ॥
sabh tay jaanai aapas ka-o mandaa.
who deems himself to be the worst of all (relinquishes ego),

ทีค
่ ด
ิ ว่าตัวเองเลวร ้ายทีส
่ ด
ุ (ละทิง้ อัตตา)
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਫਤਖਆ ਰਹਰ ॥
gur parsaad bikhi-aa parharai.
who, by the Guru's Grace, gets rid of vices,

ใครโดยพระคุณของปราชญ์กาจัดความชวั่ ร ้าย
ਭਨ ਕੀ ਫਾਸਨਾ ਭਨ ਤ ਟਰ ॥

man kee baasnaa man tay tarai.
who banishes his desires from his mind,

ผู ้ขับไล่ความปรารถนาของเขาออกไปจากจิตใจของเขา
ਇੁੰ ਦਰੀ ਤਜਤ ੁੰ ਚ ਦਖ ਤ ਰਹਤ ॥

indree jit panch dokh tay rahat.
who conquers his senses and is free of the five vices.

ึ ของเขาและเป็ นอิสระจากความชวั่ ร ้ายทัง้ ห ้า
ผู ้ทีเ่ อาชนะความรู ้สก
ਨਾਨਕ ਕਤਟ ਭਧ ਕ ਸਾ ਅਰਸ ॥੧॥

naanak kot maDhay ko aisaa apras. ||1||
O‟ Nanak, among millions, there is scarcely one such Aparas.

O ‟Nanak ในบรรดาหลายล ้านคนแทบจะไม่ม ี Aparas แบบนีเ้ ลย
ਫਸਨ ਸ ਤਜਸੁ ਊਤਰ ਸੁਰਸੁੰਨ ॥
baisno so jis oopar suparsan.
A true Vaishnava (devotee of Lord Vishnu), is the one with whom God is pleased.

Vaishnava ทีแ
่ ท ้จริง (สาวกของพระวิษณุ) คือผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าพอใจ
ਤਫਸਨ ਕੀ ਭਾਇਆ ਤ ਹਇ ਤਬੁੰ ਨ ॥
bisan kee maa-i-aa tay ho-ay bhinn.
He remains detached from the Maya (worldly illusion) created by God.

เขายังคงแยกตัวออกจากมายา (ภาพลวงตาทางโลก )ทีพ
่ ระเจ ้าสร ้างขึน
้
ਕਰਭ ਕਰਤ ਹਵ ਤਨਹਕਰਭ ॥
karam karat hovai nihkaram.
While doing good deeds, he doesn‟t expect any reward.

ในขณะทีท
่ าความดีเขาไม่หวังสงิ่ ตอบแทนใด ๆ
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ਤਤਸੁ ਫਸਨ ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਧਰਭ ॥
tis baisno kaa nirmal Dharam.
Spotlessly pure is the faith of such a Vaishnava.

ศรัทธาของชาวไวษณพนัน
้ บริสท
ุ ธิอ
์ ย่างไร ้ทีต
่ ิ
ਕਾਹੂ ਪਲ ਕੀ ਇਛਾ ਨਹੀ ਫਾਛ ॥

kaahoo fal kee ichhaa nahee baachhai.
He doesn‟t long for a reward for anything.

เขาไม่ได ้รอคอยรางวัลใดๆ
ਕਵਲ ਬਗਤਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਚ ॥

kayval bhagat keertan sang raachai.
He is absorbed only in devotional meditation and singing God‟s praises.

ึ ซบ
ั แต่ การเพิง่ ญาณทีศ
เขาซม
่ รัทธา และการร ้องสรรเสริญพระเจ ้าเท่านั น
้
ਭਨ ਤਨ ਅੁੰ ਤਤਰ ਤਸਭਰਨ ਗਾਲ ॥
man tan antar simran gopaal.
His mind and body are in constant remembrance of God.

จิตใจและร่างกายจะระลึกถึงพระเจ ้าเสมอ
ਸਬ ਊਤਰ ਹਵਤ ਤਕਰਾਲ ॥
sabh oopar hovat kirpaal.
He is kind to all the creatures.

พระองค์ทรงมีความกรุณาต่อสงิ่ สร ้างทัง้ หมด
ਆਤ ਤਦਰੜ ਅਵਰਹ ਨਾਭੁ ਜਾਵ ॥
aap darirhai avrah naam japaavai.
He himself meditates on God‟s Name and inspires others to do the same.

่ เดียวกัน
เขาเองเพิง่ ไปยังพระนามพระเจ ้าและจูงใจคนอืนให ้ทาเชน
ਨਾਨਕ ਹੁ ਫਸਨ ਰਭ ਗਤਤ ਾਵ ॥੨॥

naanak oh baisno param gat paavai. ||2||
O‟ Nanak, such a Vaishnav obtains the supreme spiritual status. ||2||

่ วิอช
O ‟Nanak เชน
ิ นั ฟได ้รับสถานะทางจิตวิญญาณสูงสุด || 2 ||
ਬਗਉਤੀ ਬਗਵੁੰ ਤ ਬਗਤਤ ਕਾ ਰੁੰ ਗੁ ॥

bhag-utee bhagvant bhagat kaa rang.
True devotee of God is the one whose heart is filled with devotional worship.

ั การะบูชา
ผู ้ศรัทธาทีแ
่ ท ้จริงของพระเจ ้าคือผู ้ทีห
่ วั ใจเต็มไปด ้วยการสก
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ਸਗਲ ਤਤਆਗ ਦੁਸਟ ਕਾ ਸੁੰ ਗੁ ॥
sagal ti-aagai dusat kaa sang.
He forsakes the company of all wicked people.

เขาละทิง้ กลุม
่ คนชวั่ ร ้ายทัง้ หมด
ਭਨ ਤ ਤਫਨਸ ਸਗਲਾ ਬਰਭੁ ॥

man tay binsai saglaa bharam.
Every kind of doubt vanishes from his mind.

ั ทุกอย่างหายไปจากจิตใจของเขา
ความสงสย
ਕਤਰ ੂਜ ਸਗਲ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥

kar poojai sagal paarbarahm.
A devotee worships God with the belief that He is present everywhere.

ื่ ว่าพระองค์สถิตอยูท
ผู ้ศรัทธานมัสการพระเจ ้าด ้วยความเชอ
่ ก
ุ หนทุกแห่ง
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਾ ਭਲੁ ਖਵ ॥

saaDhsang paapaa mal khovai.
In the company of the saintly people, such a person gets rid of the dirt of all sins

่ นีไ
ในกลุม
่ คนทีบ
่ ริสท
ุ ธิบ
์ ค
ุ คลเชน
้ ด ้กาจัดความสกปรกของบาปทัง้ หมด
ਤਤਸੁ ਬਗਉਤੀ ਕੀ ਭਤਤ ਊਤਭ ਹਵ ॥
tis bhag-utee kee mat ootam hovai.
The intellect of such a devotee of God becomes supreme.

สติปัญญาของผู ้ทีน
่ ับถือพระเจ ้าจะมีอานาจสูงสุด
ਬਗਵੁੰ ਤ ਕੀ ਟਹਲ ਕਰ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥
bhagvant kee tahal karai nit neet.
He remembers God with love and devotion each and every day.

เขาระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เททุกวัน
ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਰ ਤਫਸਨ ਰੀਤਤ ॥
man tan arpai bisan pareet.
He dedicates his mind and body to the Love of God.

เขาอุทศ
ิ จิตใจและร่างกายเพือ
่ ความรักของพระเจ ้า
ਹਤਰ ਕ ਚਰਨ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵ ॥
har kay charan hirdai basaavai.
He enshrines God‟s feet (love) in the heart.

เขาประดิษฐานเท ้าของพระเจ ้า (ความรัก )ไว ้ในหัวใจ

101

ਨਾਨਕ ਸਾ ਬਗਉਤੀ ਬਗਵੁੰ ਤ ਕਉ ਾਵ ॥੩॥
naanak aisaa bhag-utee bhagvant ka-o paavai. ||3||
O‟ Nanak, such a (Bhagauti) devotee of God realizes Him (within his heart). ||3||

่ นีต
O ‟Nanak ผู ้ศรัทธาของพระเจ ้า (Bhagauti) เชน
้ ระหนั กถึงพระองค์ (ในใจของเขา )|| 3 ||
ਸ ੁੰ ਤਡਤੁ ਜ ਭਨੁ ਰਫਧ ॥

so pandit jo man parboDhai.
A true Pandit is the one, who first instructs his own mind;

บัณฑิตทีแ
่ ท ้จริงคือผู ้ทีส
่ งั่ สอนจิตใจของตนเองก่อน
ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਆਤਭ ਭਤਹ ਸਧ ॥

raam naam aatam meh soDhai.
and searches for God's Name within his own soul.

และค ้นหาพระนามของพระเจ ้าภายในจิตวิญญาณของเขาเอง
ਰਾਭ ਨਾਭ ਸਾਰੁ ਰਸੁ ੀਵ ॥

raam naam saar ras peevai.
He partakes the exquisite Nectar of God's Name.

เขารับน้ าทิพย์อน
ั งดงามแห่งพระนามของพระเจ ้า
ਉਸੁ ੁੰ ਤਡਤ ਕ ਉਦਤਸ ਜਗੁ ਜੀਵ ॥

us pandit kai updays jag jeevai.
By the teachings of such a Pundit, the entire world remains spiritually alive.

่ นีโ้ ลกทัง้ โลกยังคงมีชวี ต
โดยคาสอนของนั กปราชญ์เชน
ิ ทางวิญญาณ
ਹਤਰ ਕੀ ਕਥਾ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵ ॥
har kee kathaa hirdai basaavai.
He implants God‟s virtues in his heart.

เขาปลูกฝั งคุณธรรมของพระเจ ้าไว ้ในหัวใจของเขา
ਸ ੁੰ ਤਡਤੁ ਤਪਤਰ ਜਤਨ ਨ ਆਵ ॥
so pandit fir jon na aavai.
Such a Pandit does not fall into the cycles of birth and death again.

่ นีจ
บัณฑิตเชน
้ ะไม่ตกอยูใ่ นวัฏจักรของการเกิดและการตายอีกต่อไป
ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸਤਭਰਤਤ ਫੂਝ ਭੂਲ ॥

bayd puraan simrit boojhai mool.
He recognizes God as the source of holy scriptures, such as Vedas, Puranas and Smritis.

ั ดิส
ิ ธิเ์ ชน
่ พระเวทปุรานาสและสมันติส
เขายอมรับว่าพระเจ ้าเป็ นแหล่งทีม
่ าของพระคัมภีรศ
์ ก
์ ท
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ਸੂਖਭ ਭਤਹ ਜਾਨੈ ਅਸਥੂਲੁ ॥
sookham meh jaanai asthool.
He recognizes the intangible God in the tangible creation.

เขาตระหนั กถึงพระเจ ้าทีจ
่ ับต ้องไม่ได ้ในสงิ่ สร ้างทีจ
่ ับต ้องได ้
ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਦ ਉਦਸੁ ॥

chahu varnaa ka-o day updays.
He preaches to the people of all the four castes (social status).

เขาสงั่ สอนผู ้คนจากทัง้ สวี่ รรณะ (สถานะทางสงั คม)
ਨਾਨਕ ਉਸੁ ੁੰ ਤਡਤ ਕਉ ਸਦਾ ਅਦਸੁ ॥੪॥

naanak us pandit ka-o sadaa adays. ||4||
O Nanak, to such a Pandit, I bow in salutation forever. ||4||

่ นีฉ
โอนานั กถึงบัณฑิตเชน
้ ั นขอคานั บเป็ นนิตย์ || 4 ||

ਫੀਜ ਭੁੰ ਤੁ ਸਰਫ ਕ ਤਗਆਨੁ ॥ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਭਤਹ ਜ ਕਊ ਨਾਭੁ ॥

beej mantar sarab ko gi-aan.chahu varnaa meh japai ko-oo naam.
Let anyone of the four casts (social status) meditate on God‟s Name, and one would find
that God‟s Name is the root mantra of all divine knowledge.

ี่ น (สถานะทางสงั คม) ใคร่ครวญถึง พระนามพระเจ ้า และใคร ๆ
ปล่อยให ้ใครก็ตามในสค
ก็จะพบว่า พระนามพระเจ ้า เป็ นรากเหง ้าของความรู ้จากพระเจ ้าทัง้ หมด
ਜ ਜ ਜ ਤਤਸ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥

jo jo japai tis kee gat ho-ay.
Whoever contemplates on Naam has an embellished life.

ผู ้ใดพิจารณานาอัมก็มช
ี วี ต
ิ ทีป
่ รุงแต่ง
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥

saaDhsang paavai jan ko-ay.
Yet, only a very rare person receives the gift of Naam in the company of saints.

แต่มเี พียงคนทีห
่ ายากมากเท่านัน
้ ทีไ่ ด ้รับของขวัญจากนาอัมในกลุม
่ นักบุญ
ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਅੁੰ ਤਤਰ ਉਰ ਧਾਰ ॥

kar kirpaa antar ur Dhaarai.
If by His grace, God enshrines His Name in the heart of a person,

หากด ้วยพระคุณของพระองค์พระเจ ้าทรงตัง้ พระนามของพระองค์ไว ้ในหัวใจของบุคคล
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ਸੁ ਰਤ ਭੁਘਦ ਾਥਰ ਕਉ ਤਾਰ ॥
pas parayt mughad paathar ka-o taarai.
even if that person is like an animal, a ghost, a fool or a stone hearted, that person is
saved.

ั ว์ผค
แม ้ว่าบุคคลนั น
้ จะเป็ นเหมือนสต
ี นโง่หรือคนใจหินคนนั น
้ ก็รอด
ਸਰਫ ਰਗ ਕਾ ਅਉਖਦੁ ਨਾਭੁ ॥
sarab rog kaa a-ukhad naam.
The Name of God is the remedy to cure all ills.

พระนามของพระเจ ้าเป็ นวิธก
ี ารรักษาเพือ
่ รักษาความเจ็บป่ วยทัง้ หมด
ਕਤਲਆਣ ਰੂ ਭੁੰ ਗਲ ਗੁਣ ਗਾਭ ॥
kali-aan roop mangal gun gaam.
Singing God‟s praises leads to good fortune and bliss.

่ วามโชคดีและความสุข
การร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้านาไปสูค
ਕਾਹੂ ਜੁਗਤਤ ਤਕਤ ਨ ਾਈ ਧਰਤਭ ॥
kaahoo jugat kitai na paa-ee-ai Dharam.
Naam cannot be obtained by any specific technique or religious rituals.

นาอัม ไม่สามารถหาได ้ด ้วยเทคนิคเฉพาะหรือพิธก
ี รรมทางศาสนา
ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਤਭਲ ਤਜਸੁ ਤਲਤਖਆ ਧੁਤਰ ਕਰਤਭ ॥੫॥
naanak tis milai jis likhi-aa Dhur karam. ||5||
O Nanak, he alone receives it, who is so pre-ordained. ||5||

โอนานั กเขาได ้รับคนเดียวซงึ่ เป็ นผู ้ทีบ
่ วชล่วงหน ้า || 5 ||
ਤਜਸ ਕ ਭਤਨ ਾਰਫਰਹਭ ਕਾ ਤਨਵਾਸੁ ॥

jis kai man paarbarahm kaa nivaas.
One in whose mind dwells the Supreme God,

ผู ้ทีม
่ จ
ี ต
ิ ใจสถิตอยูใ่ นพระเจ ้าสูงสุด
ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਭੁ ਸਤਤ ਰਾਭਦਾਸੁ ॥

tis kaa naam sat raamdaas.
his name is truly Ram Das, the servant of God.

ื่ ของเขาคือรามดาสผู ้รับใชพระเจ
้
ชอ
้าอย่างแท ้จริง
ਆਤਭ ਰਾਭੁ ਤਤਸੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥
aatam raam tis nadree aa-i-aa.
Such a devotee realizes the all pervading God.

ผู ้ศรัทธาดังกล่าวตระหนักถึงพระเจ ้าทีแ
่ ผ่ไพศาลทัง้ หมด

104

ਦਾਸ ਦਸੁੰ ਤਣ ਬਾਇ ਤਤਤਨ ਾਇਆ ॥
daas dasantan bhaa-ay tin paa-i-aa.
Deeming himself extremely humble, that person realizes God.

โดยถือว่าตัวเองตา่ ต ้อยอย่างยิง่ บุคคลนั น
้ จึงสานึกในพระเจ ้า
ਸਦਾ ਤਨਕਤਟ ਤਨਕਤਟ ਹਤਰ ਜਾਨੁ ॥

sadaa nikat nikat har jaan.
One who perceives God to be Ever-present, close at hand.

ผู ้ทีร่ ับรู ้ว่าพระเจ ้าทรงสถิตอยูใ่ กล ้แค่เอือ
้ ม
ਸ ਦਾਸੁ ਦਰਗਹ ਰਵਾਨੁ ॥
so daas dargeh parvaan.
Such a God‟s servant is approved in God‟s court.

้
่ นีไ
ผู ้รับใชของพระเจ
้าเชน
้ ด ้รับการอนุมัตใิ นศาลของพระเจ ้า
ਅੁਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਤ ਤਕਰਾ ਕਰ ॥

apunay daas ka-o aap kirpaa karai.
To His servant, He Himself bestows His Grace,

้
สาหรับผู ้รับใชของพระองค์
พระองค์เองประทานพระคุณของพระองค์
ਤਤਸੁ ਦਾਸ ਕਉ ਸਬ ਸਝੀ ਰ ॥

tis daas ka-o sabh sojhee parai.
and such a servant comes to understand everything.

้ น
่ นีก
และผู ้รับใชเช
้ ็เข ้าใจทุกสงิ่
ਸਗਲ ਸੁੰ ਤਗ ਆਤਭ ਉਦਾਸੁ ॥

sagal sang aatam udaas.
Living amongst the family, he remains detached from the worldly temptations.

ั อยูท
เขาอาศย
่ า่ มกลางครอบครัวเขายังคงแยกตัวจากการล่อลวงทางโลก
ਸੀ ਜੁਗਤਤ ਨਾਨਕ ਰਾਭਦਾਸੁ ॥੬॥
aisee jugat naanak raamdaas. ||6||
O‟ Nanak, such is the way of life of Ram Das (God‟s servant). ||6||

่ นีค
้
โอนานั กเชน
้ อ
ื วิถช
ี วี ต
ิ ของ รามดาส (ผู ้รับใชพระเจ
้า) || 6 ||
ਰਬ ਕੀ ਆਤਗਆ ਆਤਭ ਤਹਤਾਵ ॥

parabh kee aagi-aa aatam hitaavai.
One who from his heart, loves God‟s Will,

ผู ้ทีม
่ าจากใจของเขารักพระประสงค์ของพระเจ ้า
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ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਸਊ ਕਹਾਵ ॥
jeevan mukat so-oo kahaavai.
is said to be Jivan Mukta- liberated from the ties of Maya while still alive.

กล่าวกันว่า จิวานมุคตา - ได ้รับการปลดปล่อยจากความผูกพันของมายาในขณะทีย
่ ังมีชวี ต
ิ อยู่
ਤਸਾ ਹਰਖੁ ਤਸਾ ਉਸੁ ਸਗੁ ॥
taisaa harakh taisaa us sog.
To such a person, pleasure and sorrow is alike.

่ นีค
สาหรับบุคคลเชน
้ วามสุขและความเศร ้าก็เหมือนกัน
ਸਦਾ ਅਨੁੰਦੁ ਤਹ ਨਹੀ ਤਫਗੁ ॥
sadaa anand tah nahee bi-og.
He always remains in eternal bliss because in that state there is no separation from God.

เขายังคงอยูใ่ นความสุขชวั่ นิรันดร์เสมอเพราะในสถานะนั น
้ ไม่มก
ี ารแยกจากพระเจ ้า
ਤਸਾ ਸੁਵਰਨੁ ਤਸੀ ਉਸੁ ਭਾਟੀ ॥

taisaa suvran taisee us maatee.
To him, both gold and dust are the same.

สาหรับเขาทัง้ ทองและฝุ่ นก็เหมือนกัน
ਤਸਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਤਸੀ ਤਫਖੁ ਖਾਟੀ ॥

taisaa amrit taisee bikh khaatee.
As is nectar, so is bitter poison to him.

่ กัน
เหมือนน้ าทิพย์ยาพิษทีข
่ มขืน
่ สาหรับเขาก็เชน
ਤਸਾ ਭਾਨੁ ਤਸਾ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥

taisaa maan taisaa abhimaan.
As is honor, so is show of ego to him.

่ กัน
การแสดงอัตตาต่อเขาก็เชน
ਤਸਾ ਰੁੰ ਕੁ ਤਸਾ ਰਾਜਾਨੁ ॥

taisaa rank taisaa raajaan.
As is the beggar, so is the king to him.

่ กัน
คนขอทานก็เป็ นกษั ตริยส
์ าหรับเขาเชน
ਜ ਵਰਤਾ ਸਾਈ ਜੁਗਤਤ ॥
jo vartaa-ay saa-ee jugat.
Whatever God does is the right path for him to follow.

้
สงิ่ ใดก็ตามทีพ
่ ระเจ ้าทาคือเสนทางที
ถ
่ ก
ู ต ้องสาหรับเขาทีจ
่ ะทาตาม
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ਨਾਨਕ ਹੁ ੁਰਖੁ ਕਹੀ ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ॥੭॥
naanak oh purakh kahee-ai jeevan mukat. ||7||
O‟ Nanak, that person is called Jivan Mukta (liberated while still alive). ||7||

ื่ ว่า จิวานมุคตา (ได ้รับการปลดปล่อยในขณะทีย
โอนานั กบุคคลนั น
้ มีชอ
่ ังมีชวี ต
ิ อยู)่ || 7 ||
ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਸਗਲ ਠਾਉ ॥
paarbarahm kay saglay thaa-o.
Everybody belong to the Supreme God.

ทุกคนเป็ นของพระเจ ้าสูงสุด
ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਘਤਰ ਰਾਖ ਤਸਾ ਤਤਨ ਨਾਉ ॥

jit jit ghar raakhai taisaa tin naa-o.
In whatever stage of mind God keeps the mortals, that is the name they acquire.

ื่ ทีพ
ไม่วา่ ในขัน
้ ตอนใดของจิตใจพระเจ ้าก็ทรงรักษามนุษย์นั่นคือชอ
่ วกเขาได ้รับ
ਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਜਗੁ ॥

aapay karan karaavan jog.
God Himself is capable of doing and getting done everything.

พระเจ ้าเองสามารถทาและทาทุกอย่างได ้
ਰਬ ਬਾਵ ਸਈ ਪੁਤਨ ਹਗੁ ॥
parabh bhaavai so-ee fun hog.
Whatever pleases God, ultimately must come to pass.

สงิ่ ใดทีพ
่ ระเจ ้าพอพระทัยทีส
่ ด
ุ ก็ต ้องเกิดขึน
้
ਸਤਰ ਆਤ ਹਇ ਅਨਤ ਤਰੁੰ ਗ ॥

pasri-o aap ho-ay anat tarang.
Like unlimited waves of the sea, God has spread Himself everywhere

่ เดียวกับคลืน
เชน
่ ทะเลทีไ่ ร ้ขีด จากัด พระเจ ้าทรงแผ่ขยายไปทุกหน
ਲਖ ਨ ਜਾਤਹ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਰੁੰ ਗ ॥
lakhay na jaahi paarbarahm kay rang.
The plays of the supreme God cannot be comprehended.

บทละครของพระเจ ้าสูงสุดไม่สามารถเข ้าใจได ้
ਜਸੀ ਭਤਤ ਦਇ ਤਸਾ ਰਗਾਸ ॥

jaisee mat day-ay taisaa pargaas.
Whatever intellect God bestows on a person, so is his mind enlightened.

่ กัน
ไม่วา่ สติปัญญาของพระเจ ้าจะประทานให ้กับบุคคลใดจิตใจของเขาก็จะรู ้แจ ้งเชน
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ਾਰਫਰਹਭੁ ਕਰਤਾ ਅਤਫਨਾਸ ॥
paarbarahm kartaa abinaas.
The Supreme God is imperishable (eternal and everlasting) Creator.

พระเจ ้าสูงสุดเป็ นผู ้สร ้าง (นิรันดรและนิรันดร์)
ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥
sadaa sadaa sadaa da-i-aal.
He is merciful forever and ever.

พระองค์ทรงเมตตาเป็ นนิตย์นริ ันดร์
ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਨਾਨਕ ਬ ਤਨਹਾਲ ॥੮॥੯॥
simar simar naanak bha-ay nihaal. ||8||9||
O‟ Nanak, by remembering Him again and again with loving devotion, mortals stay blessed
and joyful. ||8||9||

โอนานักด ้วยการระลึกถึงพระองค์ครัง้ แล ้วครัง้ เล่าด ้วยความจงรักภักดีด ้วยความรักมนุษย์จะได ้รั
บพรและมีความสุข || 8 || 9 ||
ਸਲ ਕੁ ॥

salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਉਸਤਤਤ ਕਰਤਹ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਰਾਵਾਰ ॥
ustat karahi anayk jan ant na paaraavaar.
Many people sing the praises of God, but His virtues are endless.

ิ้ สุด
หลายคนร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า แต่คณ
ุ งามความดีของพระองค์ไม่มท
ี ส
ี่ น
ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਰਤਬ ਰਚੀ ਫਹੁ ਤਫਤਧ ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ॥੧॥

naanak rachnaa parabh rachee baho biDh anik parkaar. ||1||
O‟ Nanak, God has created this universe in myriad of ways and forms.||1||

O ‟Nanak พระเจ ้าได ้สร ้างจักรวาลนีด
้ ้วยวิธแ
ี ละรูปแบบมากมาย
ਅਸਟਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาพดี:
ਕਈ ਕਤਟ ਹ ੂਜਾਰੀ ॥
ka-ee kot ho-ay poojaaree.
Many millions are His worshippers.

หลายล ้านคนเป็ นผู ้นมัสการของพระองค์
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ਕਈ ਕਤਟ ਆਚਾਰ ਤਫਉਹਾਰੀ ॥
ka-ee kot aachaar bi-uhaaree.
Many millions perform religious rituals and worldly duties.

หลายล ้านคนประกอบพิธก
ี รรมทางศาสนาและหน ้าทีท
่ างโลก
ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ॥

ka-ee kot bha-ay tirath vaasee.
Many millions have become dwellers of pilgrimage places.

ั ในสถานทีแ
หลายล ้านคนต ้องกลายเป็ นผู ้อยูอ
่ าศย
่ สวงบุญ
ਕਈ ਕਤਟ ਫਨ ਬਰਭਤਹ ਉਦਾਸੀ ॥

ka-ee kot ban bharmeh udaasee.
Many millions wander in the wilderness as renunciates. .

หลายล ้านคนเร่รอ
่ นอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารในฐานะผู ้ทีส
่ ละชวี ต
ิ .
ਕਈ ਕਤਟ ਫਦ ਕ ਸਰਤ ॥
ka-ee kot bayd kay sarotay.
Many millions listen to the Vedas.

หลายล ้านคนฟั งพระเวท
ਕਈ ਕਤਟ ਤੀਸੁਰ ਹਤ ॥
ka-ee kot tapeesur hotay.
Many millions engage in self-punishing rituals to please God.

หลายล ้านคนมีสว่ นร่วมในพิธก
ี รรมการลงโทษตัวเองเพือ
่ ทาให ้พระเจ ้าพอพระทัย
ਕਈ ਕਤਟ ਆਤਭ ਤਧਆਨੁ ਧਾਰਤਹ ॥

ka-ee kot aatam Dhi-aan Dhaareh.
Many millions meditate on their inner-self.

หลายล ้านคนคิดใคร่ครวญถึงตัวตนภายใน
ਕਈ ਕਤਟ ਕਤਫ ਕਾਤਫ ਫੀਚਾਰਤਹ ॥

ka-ee kot kab kaab beechaareh.
Many millions contemplate on poetry composed by many poets.

หลายล ้านคนใคร่ครวญบทกวีทแ
ี่ ต่งโดยกวีหลายคน
ਕਈ ਕਤਟ ਨਵਤਨ ਨਾਭ ਤਧਆਵਤਹ ॥

ka-ee kot navtan naam Dhi-aavahi.
Many millions meditate on Him, every time using new Name for Him.

้
หลายล ้านคนราพึงถึงพระองค์ทก
ุ ครัง้ โดยใชพระนามใหม่
สาหรับพระองค์
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ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਵਤਹ ॥੧॥
naanak kartay kaa ant na paavahi. ||1||
O‟ Nanak, no one can find the limits of the Creator‟s virtues. ||1||

โอนานักไม่มใี ครสามารถค ้นพบขีด จากัด ของคุณธรรมของผู ้สร ้าง || 1 ||
ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਅਤਬਭਾਨੀ ॥
ka-ee kot bha-ay abhimaanee.
Many millions are egoistic.

หลายล ้านคนมีความเห็นแก่ตวั
ਕਈ ਕਤਟ ਅੁੰ ਧ ਅਤਗਆਨੀ ॥
ka-ee kot anDh agi-aanee.
Many millions are blinded by ignorance.

หลายล ้านคนตาบอดเพราะความไม่รู ้
ਕਈ ਕਤਟ ਤਕਰਨ ਕਠਰ ॥
ka-ee kot kirpan kathor.
Many millions are stone-hearted misers.

หลายล ้านคนเป็ นคนขีเ้ หนียว
ਕਈ ਕਤਟ ਅਤਬਗ ਆਤਭ ਤਨਕਰ ॥
ka-ee kot abhig aatam nikor.
Many millions are insensitive and completely devoid of compassion.

ึ และปราศจากความสงสารโดยสน
ิ้ เชงิ
หลายล ้านคนไร ้ความรู ้สก
ਕਈ ਕਤਟ ਰ ਦਰਫ ਕਉ ਤਹਰਤਹ ॥
ka-ee kot par darab ka-o hireh.
Many millions steal the wealth of others.

ิ ของผู ้อืน
หลายล ้านคนขโมยทรัพย์สน
่
ਕਈ ਕਤਟ ਰ ਦੂਖਨਾ ਕਰਤਹ ॥
ka-ee kot par dookhnaa karahi.
Many millions slander others.

หลายล ้านคนใสร่ ้ายคนอืน
่

ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਇਆ ਸਰਭ ਭਾਤਹ ॥

ka-ee kot maa-i-aa saram maahi.
Many millions struggle all their life to earn worldly wealth.

้ น
หลายล ้านคนต่อสูดิ
้ รนตลอดชวี ต
ิ เพือ
่ ให ้ได ้มาซงึ่ ความมั่งคัง่ ทางโลก
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ਕਈ ਕਤਟ ਰਦਸ ਬਰਭਾਤਹ ॥
ka-ee kot pardays bharmaahi.
Many millions wander in foreign lands.

หลายล ้านคนเร่รอ
่ นในต่างแดน
ਤਜਤੁ ਤਜਤੁ ਲਾਵਹੁ ਤਤਤੁ ਤਤਤੁ ਲਗਨਾ ॥
jit jit laavhu tit tit lagnaa.
O‟ God, people do what You assign them to do.

โอพระเจ ้าผู ้คนทาในสงิ่ ทีค
่ ณ
ุ มอบหมายให ้ทา
ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕੀ ਜਾਨੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ॥੨॥

naanak kartay kee jaanai kartaa rachnaa. ||2||
O Nanak, the Creator alone knows the workings of His creation. ||2||

O Nanak ผู ้สร ้างคนเดียวเท่านั น
้ ทีร่ ู ้ผลงานของการสร ้างของพระองค์ || 2 ||
ਕਈ ਕਤਟ ਤਸਧ ਜਤੀ ਜਗੀ ॥

ka-ee kot siDh jatee jogee.
Many millions are Siddhas, Celibates and Yogis.

ิ ทัส พรหมจรรย์ และ โยคี
หลายล ้านคน ได ้แก่ ซด
ਕਈ ਕਤਟ ਰਾਜ ਰਸ ਬਗੀ ॥

ka-ee kot raajay ras bhogee.
Many millions are kings, enjoying worldly pleasures.

หลายล ้านคนเป็ นกษั ตริยม
์ ค
ี วามสุขทางโลก
ਕਈ ਕਤਟ ੁੰ ਖੀ ਸਰ ਉਾ ॥

ka-ee kot pankhee sarap upaa-ay.
Many millions of birds and snakes have been created.

มีการสร ้างนกและงูมากมายหลายล ้านตัว
ਕਈ ਕਤਟ ਾਥਰ ਤਫਰਖ ਤਨਜਾ ॥

ka-ee kot paathar birakh nipjaa-ay.
Many millions of stones and trees have been produced.

มีการผลิตหินและต ้นไม ้จานวนมากหลายล ้านก ้อน
ਕਈ ਕਤਟ ਵਣ ਾਣੀ ਫਸੁੰਤਰ ॥

ka-ee kot pavan paanee baisantar.
Many millions are the winds, waters and fires.

หลายล ้านคนเป็ นลมน้ าและไฟ
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ਕਈ ਕਤਟ ਦਸ ਬੂ ਭੁੰ ਡਲ ॥
ka-ee kot days bhoo mandal.
Many millions are the earths and planetary systems.

หลายล ้านคนเป็ นโลกและระบบดาวเคราะห์
ਕਈ ਕਤਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਤਰ ॥

ka-ee kot sasee-ar soor nakh-yatar.
Many millions are the moons, suns and stars.

หลายล ้านคนเป็ นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดวงดาว
ਕਈ ਕਤਟ ਦਵ ਦਾਨਵ ਇੁੰ ਦਰ ਤਸਤਰ ਛਤਰ ॥

ka-ee kot dayv daanav indar sir chhatar.
Many millions are the angles, demons and Indras, under their regal canopies.

หลายล ้านคนเป็ นเทวดา ปี ศาจและพระอินทร์ อยูภ
่ ายใต ้ร่มเงาของพวกเขา
ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਅਨੈ ਸੂਤਤ ਧਾਰ ॥

sagal samagree apnai soot Dhaarai.
He has subjected the entire creation to His command like beads strung in a thread.

พระองค์ทรงยอมให ้สงิ่ สร ้างทัง้ หมดอยูภ
่ ายใต ้พระบัญชาของพระองค์เหมือนลูกปั ดทีร่ ้อยเข ้าด ้ว
ยกัน
ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਤਤਸੁ ਤਨਸਤਾਰ ॥੩॥
naanak jis jis bhaavai tis tis nistaarai. ||3||
O‟ Nanak, with whom He is pleased, He ferries them across the world-ocean of vices ||3||

โอนานั ก ผู ้ซงึ่ พระองค์พอใจพระองค์ทรงพาพวกเขาข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้าย || 3 ||
ਕਈ ਕਤਟ ਰਾਜਸ ਤਾਭਸ ਸਾਤਕ ॥
ka-ee kot raajas taamas saatak.
Many millions abide in power, vice, and virtue. (three modes of Maya)

หลายล ้านคนอยูใ่ นอานาจรองและคุณธรรม (สามโหมดของ มายา)
ਕਈ ਕਤਟ ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸਤਭਰਤਤ ਅਰੁ ਸਾਸਤ ॥

ka-ee kot bayd puraan simrit ar saasat.
Many millions study the Vedas, Puranas, Smritis and Shastras (holy books).

ึ ษาพระเวท ปูรานั ส สมริทส
ื ศก
ั ดิส
ิ ธิ)์
หลายล ้านคนศก
ิ และชาสทราส (หนั งสอ
์ ท
ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਭੁਦ ॥

ka-ee kot kee-ay ratan samud.
God has created many millions of jewels in the oceans.

พระเจ ้าได ้สร ้างอัญมณีมากมายหลายล ้านเม็ดในมหาสมุทร
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ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਨਾ ਰਕਾਰ ਜੁੰ ਤ ॥
ka-ee kot naanaa parkaar jant.
He has created millions of various types of creatures.

เขาได ้สร ้างสงิ่ มีชวี ต
ิ ประเภทต่างๆมากมายหลายล ้านชนิด
ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਤਚਰ ਜੀਵ ॥

ka-ee kot kee-ay chir jeevay.
Many millions are created who live long life.

หลายล ้านคนถูกสร ้างขึน
้ ทีม
่ ช
ี วี ต
ิ ยืนยาว
ਕਈ ਕਤਟ ਤਗਰੀ ਭਰ ਸੁਵਰਨ ਥੀਵ ॥

ka-ee kot giree mayr suvran theevay.
He created many millions of mountains of gold

พระองค์ทรงสร ้างภูเขาทองคามากมายหลายล ้านภูเขา
ਕਈ ਕਤਟ ਜਖ੍੍ ਤਕੁੰ ਨਰ ਤਸਾਚ ॥
ka-ee kot jakh-y kinnar pisaach.
Many millions are the Yakshas ( servants of the god of wealth), the Kinnars (dancers),
and the Pisaach (people of lower social status).

ั (ผู ้รับใชของเทพเจ
้
หลายล ้านคนเป็ น ยัคชส
้าแห่งความมั่งคัง่ ), คินนาร์ (นักเต ้น) และ
Piปิ สอาช (คนทีม
่ ส
ี ถานะทางสงั คมตา่ กว่า)
ਕਈ ਕਤਟ ਬੂਤ ਰਤ ਸੂਕਰ ਤਭਰਗਾਚ ॥
ka-ee kot bhoot parayt sookar marigaach.
Many millions are the evil- natured spirits, ghosts, pigs and tigers.

ื
หลายล ้านคนเป็ นวิญญาณชวั่ ร ้ายผีหมูและเสอ
ਸਬ ਤ ਨੇਰ ਸਬਹੂ ਤ ਦੂਤਰ ॥
sabh tay nayrai sabhhoo tay door.
He is near to all, and yet far away from all.

เขาอยูใ่ กล ้ทุกคนและยังห่างไกลจากทุกสงิ่
ਨਾਨਕ ਆਤ ਅਤਲਤੁ ਰਤਹਆ ਬਰੂਤਰ ॥੪॥

naanak aap alipat rahi-aa bharpoor. ||4||
O‟ Nanak, He is both detached and also pervading in His creation.||4||

โอนานัก เขาทัง้ โดดเดีย
่ วและแผ่ขยายในการสร ้างของพระองค์ || 4 ||
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ਕਈ ਕਤਟ ਾਤਾਲ ਕ ਵਾਸੀ ॥
ka-ee kot paataal kay vaasee.
Many millions inhabit the nether regions.

ั อยูใ่ นดินแดนใต ้
หลายล ้านคนอาศย
ਕਈ ਕਤਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਨਵਾਸੀ ॥

ka-ee kot narak surag nivaasee.
Many millions live in extreme pain and sorrow like being in hell and many millions live
luxurious lives like being in heaven.

หลายล ้านคนอยูใ่ นความเจ็บปวดและโศกเศร ้าอย่างแสนสาหัสเหมือนอยูใ่ นนรกและอีกหลายล ้
านคนใชช้ วี ต
ิ หรูหราเหมือนอยูบ
่ นสวรรค์
ਕਈ ਕਤਟ ਜਨਭਤਹ ਜੀਵਤਹ ਭਰਤਹ ॥
ka-ee kot janmeh jeeveh mareh.
Many millions are born, live their lives and die.

หลายล ้านคนเกิดมามีชวี ต
ิ และตาย
ਕਈ ਕਤਟ ਫਹੁ ਜਨੀ ਤਪਰਤਹ ॥

ka-ee kot baho jonee fireh.
Many millions keep wandering through the cycles of birth and death.

หลายล ้านคนยังคงเร่รอ
่ นไปตามวัฏจักรของการเกิดและการตาย
ਕਈ ਕਤਟ ਫਠਤ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥
ka-ee kot baithat hee khaahi.
Many millions earn their living effortlessly.

ี ได ้อย่างสบาย ๆ
หลายล ้านคนหาเลีย
้ งชพ
ਕਈ ਕਤਟ ਘਾਲਤਹ ਥਤਕ ਾਤਹ ॥

ka-ee kot ghaaleh thak paahi.
Many millions exhaust themselves trying to earn their living.

ี
หลายล ้านคนหมดความพยายามในการหาเลีย
้ งชพ
ਕਈ ਕਤਟ ਕੀ ਧਨਵੁੰ ਤ ॥
ka-ee kot kee-ay Dhanvant.
While God has made many millions wealthy.

ในขณะทีพ
่ ระเจ ้าทาให ้หลายล ้านคนรา่ รวย.
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ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਇਆ ਭਤਹ ਤਚੁੰ ਤ ॥
ka-ee kot maa-i-aa meh chint.
Many millions stay in financial anxiety.

หลายล ้านคนอยูใ่ นความวิตกกังวลทางการเงิน
ਜਹ ਜਹ ਬਾਣਾ ਤਹ ਤਹ ਰਾਖ ॥

jah jah bhaanaa tah tah raakhay.
Wherever He wills, there He keeps the mortals.

ไม่วา่ พระองค์จะทรงประสงค์ทใี่ ดพระองค์ทรงรักษามนุษย์ไว ้ทีน
่ ั่น
ਨਾਨਕ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਰਬ ਕ ਹਾਥ ॥੫॥

naanak sabh kichh parabh kai haathay. ||5||
O‟ Nanak, everything is under God‟s command. ||5||

โอนานั ก ทุกอย่างอยูภ
่ ายใต ้คาสงั่ ของพระเจ ้า || 5 ||
ਕਈ ਕਤਟ ਬ ਫਰਾਗੀ ॥

ka-ee kot bha-ay bairaagee.
Many millions become detached from the worldly affairs,

หลายล ้านคนพลัดพรากจากกิจการทางโลก
ਰਾਭ ਨਾਭ ਸੁੰ ਤਗ ਤਤਤਨ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥
raam naam sang tin liv laagee.
and remain attuned to God‟s Name.

ื่ ของพระเจ ้า
และยังคงผูกพันกับชอ
ਕਈ ਕਤਟ ਰਬ ਕਉ ਖਜੁੰਤ ॥

ka-ee kot parabh ka-o khojantay.
Many millions are searching for God,

หลายล ้านคนกาลังค ้นหาพระเจ ้า
ਆਤਭ ਭਤਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ਲਹੁੰ ਤ ॥
aatam meh paarbarahm lahantay.
and realize the presence of God within themselves.

และตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ ้าภายในตนเอง
ਕਈ ਕਤਟ ਦਰਸਨ ਰਬ ਤਆਸ ॥

ka-ee kot darsan parabh pi-aas.
Many millions yearn for the sight of God,

หลายล ้านคนโหยหาสายพระเนตรของพระเจ ้า
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ਤਤਨ ਕਉ ਤਭਤਲ ਰਬੁ ਅਤਫਨਾਸ ॥
tin ka-o mili-o parabh abinaas.
and they realize the eternal God.

และพวกเขาตระหนักถึงพระเจ ้านิรันดร์
ਕਈ ਕਤਟ ਭਾਗਤਹ ਸਤਸੁੰ ਗੁ ॥
ka-ee kot maageh satsang.
Many millions pray for the holy congregation,

ั ดิส
ิ ธิ์
หลายล ้านคนอธิษฐานเพือ
่ การประชุมศก
์ ท
ਾਰਫਰਹਭ ਤਤਨ ਲਾਗਾ ਰੁੰ ਗੁ ॥

paarbarahm tin laagaa rang.
They are imbued with the love of the Supreme God.

พวกเขาตืน
้ ตันในความรักของพระเจ ้าสูงสุด
ਤਜਨ ਕਉ ਹ ਆਤ ਸੁਰਸੁੰਨ ॥
jin ka-o ho-ay aap suparsan.
Those with whom He Himself is extremely pleased,

ผู ้ทีพ
่ ระองค์เองก็พอใจอย่างยิง่
ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਸਦਾ ਧਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ॥੬॥
naanak tay jan sadaa Dhan Dhan. ||6||
O‟ Nanak, they are blessed and blessed forever. ||6||

โอนานัก พวกเขามีความสุขและมีความสุขตลอดไป || 6 ||
ਕਈ ਕਤਟ ਖਾਣੀ ਅਰੁ ਖੁੰ ਡ ॥
ka-ee kot khaanee ar khand.
Many millions of creatures have been created through the four sources of creation, in the
nine regions of the earth.

ี่ ห่งในเก ้าภูมภ
สงิ่ มีชวี ต
ิ จานวนมากหลายล ้านถูกสร ้างขึน
้ จากแหล่งกาเนิดทัง้ สแ
ิ าคของโลก
ਕਈ ਕਤਟ ਅਕਾਸ ਫਰਹਭੁੰ ਡ ॥

ka-ee kot akaas barahmand.
There are many millions of creatures in the skies and in the solar systems

มีสงิ่ มีชวี ต
ิ มากมายหลายล ้านชนิดในท ้องฟ้ าและในระบบสุรย
ิ ะ
ਕਈ ਕਤਟ ਹ ਅਵਤਾਰ ॥

ka-ee kot ho-ay avtaar.
Many millions of creatures are being born.

สงิ่ มีชวี ต
ิ มากมายหลายล ้านกาลังถือกาเนิดขึน
้
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ਕਈ ਜੁਗਤਤ ਕੀਨ ਤਫਸਥਾਰ ॥
ka-ee jugat keeno bisthaar.
In so many ways, God has created the universe.

พระเจ ้าทรงสร ้างจักรวาลในหลาย ๆ ด ้าน
ਕਈ ਫਾਰ ਸਤਰ ਾਸਾਰ ॥

ka-ee baar pasri-o paasaar.
So many times, He has expanded His expansion (Creation).

หลายครัง้ พระองค์ได ้ขยายการขยายตัว (การสร ้าง) ของเขา
ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਕੁ ਕੁੰ ਕਾਰ ॥
sadaa sadaa ik aikankaar.
Yet forever and ever the Creator has been the same.

ตลอดไปและตลอดไปพระผู ้สร ้างยังคงเหมือนเดิม
ਕਈ ਕਤਟ ਕੀਨੇ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥
ka-ee kot keenay baho bhaat.
God has created many millions of creatures in various forms.

พระเจ ้าได ้สร ้างสงิ่ มีชวี ต
ิ มากมายหลายล ้านรูปแบบในรูปแบบต่างๆ
ਰਬ ਤ ਹ ਰਬ ਭਾਤਹ ਸਭਾਤਤ ॥

parabh tay ho-ay parabh maahi samaat.
From God they emanate, and into God they merge back again.

่ ระเจ ้าอีกครัง้
พวกเขาเล็ดลอดออกมาจากพระเจ ้าและพวกเขารวมกลับเข ้าสูพ
ਤਾ ਕਾ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਕਇ ॥

taa kaa ant na jaanai ko-ay.
The limits of His creation are not known to anyone.

ขีด จากัด ของการสร ้างของพระองค์ไม่มใี ครรู ้
ਆ ਆਤ ਨਾਨਕ ਰਬੁ ਸਇ ॥੭॥

aapay aap naanak parabh so-ay. ||7||
O‟ Nanak, God alone is the one who is like Himself. ||7||

โอนานัก พระเจ ้าเท่านัน
้ ทีเ่ ป็ นเหมือนพระองค์เอง || 7 ||
ਕਈ ਕਤਟ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਦਾਸ ॥

ka-ee kot paarbarahm kay daas.
Many millions are the devotees of the Supreme God,

หลายล ้านคนเป็ นสาวกของพระเจ ้าสูงสุด
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ਤਤਨ ਹਵਤ ਆਤਭ ਰਗਾਸ ॥
tin hovat aatam pargaas.
within whom manifests the divine light

ภายในผู ้ทีป
่ รากฏแสงสว่างจากพระเจ ้า
ਕਈ ਕਤਟ ਤਤ ਕ ਫਤ ॥
ka-ee kot tat kay baytay.
Many millions know the essence of reality (God),

หลายล ้านคนรู ้จักแก่นแท ้ของความเป็ นจริง (พระเจ ้า)
ਸਦਾ ਤਨਹਾਰਤਹ ਕ ਨੇਤਰ ॥
sadaa nihaarahi ayko naytaray.
and with their eyes (spiritual vision), they always behold the One God.

และด ้วยสายตาของพวกเขา (การมองเห็นทางวิญญาณ)
พวกเขามองเห็นพระเจ ้าองค์เดียวเสมอ
ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਭ ਰਸੁ ੀਵਤਹ ॥

ka-ee kot naam ras peeveh.
Many millions partake the nectar of Naam.

หลายล ้านคนกินน้ าหวานจากน้ า
ਅਭਰ ਬ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵਤਹ ॥

amar bha-ay sad sad hee jeeveh.
Becoming free of birth and death, they become immortal.

พวกเขากลายเป็ นอมตะ
ਕਈ ਕਤਟ ਨਾਭ ਗੁਨ ਗਾਵਤਹ ॥

ka-ee kot naam gun gaavahi.
There are many millions who sing the virtues of God.

มีหลายล ้านคนทีร่ ้องเพลงคุณธรรมของพระเจ ้า
ਆਤਭ ਰਤਸ ਸੁਤਖ ਸਹਤਜ ਸਭਾਵਤਹ ॥
aatam ras sukh sahj samaaveh.
They intuitively remain absorbed in peace and spiritual bliss.

ั ชาตญาณพวกเขายังคงหมกมุน
โดยสญ
่ อยูก
่ บ
ั ความสงบและความสุขทางวิญญาณ
ਅੁਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਭਾਰ ॥
apunay jan ka-o saas saas samaaray.
God takes care of His devotees with their each and every breath.

พระเจ ้าดูแลสาวกของพระองค์ทก
ุ ลมหายใจ
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ਨਾਨਕ ਇ ਰਭਸੁਰ ਕ ਤਆਰ ॥੮॥੧੦॥
naanak o-ay parmaysur kay pi-aaray. ||8||10||
O‟ Nanak, they are the beloveds of God. ||8||10||

ื่ ในพระเจ ้า || 8 || 10 ||
โอนานั ก พวกเขาเป็ นผู ้ทีเ่ ชอ
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਰਬੁ ਕੁ ਹ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥

karan kaaran parabh ayk hai doosar naahee ko-ay.
God alone is the creator of the entire universe and there is no other.

พระเจ ้าเท่านัน
้ ทีเ่ ป็ นผู ้สร ้างจักรวาลทัง้ หมดและไม่มอ
ี น
ื่ ใด
ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਫਤਲਹਾਰਣ ਜਤਲ ਥਤਲ ਭਹੀਅਤਲ ਸਇ ॥੧॥

naanak tis balihaarnai jal thal mahee-al so-ay. ||1||
O‟ Nanak, I dedicate myself to the One, who pervades the water, the earth and the
sky.||1||

โอนานัก ฉั นอุทศ
ิ ตัวเองให ้กับผู ้ทีแ
่ ผ่ซา่ นไปทั่วผืนน้ าโลกและท ้องฟ้ า || 1 ||
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาพดี:
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜਗੁ ॥

karan karaavan karnai jog.
God has the power to do and get everything done.

พระเจ ้ามีอานาจทีจ
่ ะทาและทาทุกสงิ่ ให ้ลุลว่ ง
ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਹਗੁ ॥

jo tis bhaavai so-ee hog.
Whatever pleases Him, only that comes to pass.

สงิ่ ใดทีท
่ าให ้พระองค์พอพระทัยสงิ่ ทีเ่ กิดขึน
้ เท่านั น
้
ਤਖਨ ਭਤਹ ਥਾਤ ਉਥਾਨਹਾਰਾ ॥

khin meh thaap uthaapanhaaraa.
In an instant, He creates and destroys His creation.

้
ในไม่ชาพระองค์
ทรงสร ้างและทาลายสงิ่ สร ้างของพระองค์
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ਅੁੰ ਤੁ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਾਰਾਵਾਰਾ ॥

ant nahee kichh paaraavaaraa.
There is no end or limitation of His power.

ิ้ สุดหรือมีข ้อ จากัด
อานาจของพระองค์ไม่มส
ี น
ਹੁਕਭ ਧਾਤਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵ ॥

hukmay Dhaar aDhar rahaavai.
By His order, He established the earth, and He maintains it without any physical support.

ตามคาสงั่ ของพระองค์พระองค์ทรงสถาปนาโลกและทรงรักษามันไว ้โดยไม่มก
ี ารสนับสนุนทาง
กายภาพ
ਹੁਕਭ ਉਜ ਹੁਕਤਭ ਸਭਾਵ ॥
hukmay upjai hukam samaavai.
What is created by His order, ultimately, merges back into Him by His order.

่ ระองค์ตามคาสงั่ ของพระอง
สงิ่ ทีส
่ ร ้างขึน
้ โดยคาสงั่ ของพระองค์ในท ้ายทีส
่ ด
ุ จะรวมกลับเข ้าสูพ
ค์
ਹੁਕਭ ਊਚ ਨੀਚ ਤਫਉਹਾਰ ॥

hukmay ooch neech bi-uhaar.
It is by his order that people conduct themselves as high or low.

เป็ นไปตามคาสงั่ ของเขาทีใ่ ห ้ผู ้คนประพฤติตวั เองว่าสูงหรือตา่
ਹੁਕਭ ਅਤਨਕ ਰੁੰ ਗ ਰਕਾਰ ॥

hukmay anik rang parkaar.
By His order, many kinds of fun and frolics are performed.

ตามคาสงั่ ของพระองค์จะมีการแสดงความสนุกสนานและความสนุกสนานหลายประเภท
ਕਤਰ ਕਤਰ ਦਖ ਅਨੀ ਵਤਡਆਈ ॥
kar kar daykhai apnee vadi-aa-ee.
Having created the creation, He beholds His own greatness.

พระองค์ทรงเห็นความยิง่ ใหญ่ของพระองค์เอง
ਨਾਨਕ ਸਬ ਭਤਹ ਰਤਹਆ ਸਭਾਈ ॥੧॥
naanak sabh meh rahi-aa samaa-ee. ||1||
O‟ Nanak, He is pervading in all. ||1||

โอนานั กเขากาลังแผ่ซา่ นไปทั่ว || 1 ||
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ਰਬ ਬਾਵ ਭਾਨੁਖ ਗਤਤ ਾਵ ॥
parabh bhaavai maanukh gat paavai.
If it pleases God, mortal attains a high spiritual state.

หากพระเจ ้าพอพระทัยมนุษย์ก็จะมีสภาพจิตวิญญาณสูง
ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਾਥਰ ਤਰਾਵ ॥

parabh bhaavai taa paathar taraavai.
If God so wills, He emancipates even the stone-hearted (brutal) people.

่ นั น
หากพระเจ ้าทรงประสงค์เชน
้ พระองค์ก็ปลดปล่อยแม ้แต่คนทีม
่ จ
ี ต
ิ ใจ (โหดเหีย
้ ม) หิน
ਰਬ ਬਾਵ ਤਫਨੁ ਸਾਸ ਤ ਰਾਖ ॥
parabh bhaavai bin saas tay raakhai.
If it pleases God, He keeps a person alive even without breath.

หากพระเจ ้าพอพระทัยพระองค์ก็ทรงรักษาคนให ้มีชวี ต
ิ อยูแ
่ ม ้ไม่มล
ี มหายใจ
ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਹਤਰ ਗੁਣ ਬਾਖ ॥
parabh bhaavai taa har gun bhaakhai.
If it pleases God, then one sings God‟s praises.

ถ ้าพระเจ ้าพอพระทัยผู ้หนึง่ ก็ร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า
ਰਬ ਬਾਵ ਤਾ ਤਤਤ ਉਧਾਰ ॥
parabh bhaavai taa patit uDhaarai.
If it pleases God, He saves even the sinners from vices.

หากพระเจ ้าพอพระทัยพระองค์ก็ทรงชว่ ยคนบาปให ้รอดพ ้นจากความชวั่ ร ้าย
ਆਤ ਕਰ ਆਨ ਫੀਚਾਰ ॥
aap karai aapan beechaarai.
Whatever He does is according to His own thoughts.

สงิ่ ทีเ่ ขาทาก็เป็ นไปตามความคิดของเขาเอง
ਦੁਹਾ ਤਸਤਰਆ ਕਾ ਆਤ ਸੁਆਭੀ ॥

duhaa siri-aa kaa aap su-aamee.
He Himself is the Master of both worlds (the world here and hereafter).

พระองค์เองเป็ นเจ ้านายของทัง้ สองโลก (โลกทีน
่ แ
ี่ ละต่อจากนี)้
ਖਲ ਤਫਗਸ ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ ॥
khaylai bigsai antarjaamee.
The knower of all hearts plays the worldly drama and enjoys watching it.

ผู ้รู ้ใจทุกคนเล่นละครลวงโลกและมีความสุขกับการรับชม
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ਜ ਬਾਵ ਸ ਕਾਰ ਕਰਾਵ ॥
jo bhaavai so kaar karaavai.
Whatever He wishes, He makes the person do that deed.

ไม่วา่ พระองค์จะทรงประสงค์อะไรพระองค์ก็ทรงทาให ้บุคคลนัน
้ กระทาการนั น
้
ਨਾਨਕ ਤਦਰਸਟੀ ਅਵਰੁ ਨ ਆਵ ॥੨॥

naanak daristee avar na aavai. ||2||
O‟ Nanak, I see no other like Him. ||2||

โอนานักฉั นไม่เห็นใครเหมือนพระองค์ || 2 ||
ਕਹੁ ਭਾਨੁਖ ਤ ਤਕਆ ਹਇ ਆਵ ॥
kaho maanukh tay ki-aa ho-ay aavai.
Tell me, what can a human being do on his own?

บอกฉั นทีวา่ มนุษย์สามารถทาอะไรได ้ด ้วยตัวเขาเอง?
ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਾਵ ॥

jo tis bhaavai so-ee karaavai.
Whatever pleases God, He gets that done from the mortals.

ไม่วา่ พระเจ ้าจะพอพระทัยอะไรพระองค์ก็รับสงิ่ นั น
้ จากมนุษย์
ਇਸ ਕ ਹਾਤਥ ਹਇ ਤਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਲ ਇ ॥
is kai haath ho-ay taa sabh kichh lay-ay.
If it were in the mortal‟s hand, he would grab everything.

ถ ้ามันอยูใ่ นมือมนุษย์เขาจะคว ้าทุกสงิ่
ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਕਰਇ ॥

jo tis bhaavai so-ee karay-i.
But God does whatever pleases Him.

แต่พระเจ ้าทาทุกสงิ่ ทีท
่ าให ้พระองค์พอพระทัย
ਅਨਜਾਨਤ ਤਫਤਖਆ ਭਤਹ ਰਚ ॥

anjaanat bikhi-aa meh rachai.
Because of ignorance, one is engrossed in Maya (worldly illusions).

แต่พระเจ ้าทาทุกสงิ่ ทีท
่ าให ้พระองค์พอพระทัย
ਜ ਜਾਨਤ ਆਨ ਆ ਫਚ ॥

jay jaanat aapan aap bachai.
If he knew better, he would save himself from it.

ถ ้าเขารู ้ดีกว่าเขาจะชว่ ยตัวเองจากมัน
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ਬਰਭ ਬੂਲਾ ਦਹ ਤਦਤਸ ਧਾਵ ॥
bharmay bhoolaa dah dis Dhaavai.
Deluded by doubt, he wanders around in all directions.

ั เขาเดินไปรอบ ๆ ทุกทิศทาง
ด ้วยความสงสย
ਤਨਭਖ ਭਾਤਹ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਤਪਤਰ ਆਵ ॥

nimakh maahi chaar kunt fir aavai.
In a moment the mind circles around the four corners of the world.

ี่ ม
ในชว่ งเวลาหนึง่ ความคิดจะวนเวียนไปทั่วทัง้ สม
ุ โลก
ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਅਨੀ ਬਗਤਤ ਦਇ ॥

kar kirpaa jis apnee bhagat day-ay.
Those whom God mercifully blesses with His devotional worship,

ั การะบูชาของพระองค์
ผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าอวยพรด ้วยความเมตตาด ้วยการสก
ਨਾਨਕ ਤ ਜਨ ਨਾਤਭ ਤਭਲ ਇ ॥੩॥

naanak tay jan naam milay-ay. ||3||
O‟ Nanak, they remain merged in Naam. ||3||

โอนานักพวกเขายังคงรวมอยูใ่ น Naam || 3 ||
ਤਖਨ ਭਤਹ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ ॥

khin meh neech keet ka-o raaj.
In an instant, He can make a worm like lowly person a king,

ในทันใดเขาสามารถสร ้างหนอนเหมือนคนตา่ ต ้อยเป็ นราชา
ਾਰਫਰਹਭ ਗਰੀਫ ਤਨਵਾਜ ॥

paarbarahm gareeb nivaaj.
The Supreme God is the Protector of the humbly poor.

พระเจ ้าสูงสุดทรงเป็ นผู ้คุ ้มครองคนยากจนทีถ
่ อ
่ มตน
ਜਾ ਕਾ ਤਦਰਸਤਟ ਕਛੂ ਨ ਆਵ ॥

jaa kaa darisat kachhoo na aavai.
Even the one who seems to have no virtues,

แม ้แต่คนทีด
่ เู หมือนไม่มค
ี ณ
ุ ธรรม
ਤਤਸੁ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਤਦਸ ਰਗਟਾਵ ॥
tis tatkaal dah dis paragtaavai.
In an instant God makes him popular everywhere.

ในทันใดนัน
้ พระเจ ้าก็ทาให ้เขาเป็ นทีน
่ ย
ิ มไปทุกหนทุกแห่ง
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ਜਾ ਕਉ ਅੁਨੀ ਕਰ ਫਖਸੀਸ ॥
jaa ka-o apunee karai bakhsees.
The one upon whom He bestows His blessings,

ผู ้ทีพ
่ ระองค์ประทานพรจากพระองค์
ਤਾ ਕਾ ਲ ਖਾ ਨ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ ॥

taa kaa laykhaa na ganai jagdees.
The Master of the world does not hold him to his account.

ี องเขา
จ ้าวแห่งโลกไม่ได ้ยึดเขาไว ้ในบัญชข
ਜੀਉ ਤੁੰ ਡੁ ਸਬ ਤਤਸ ਕੀ ਰਾਤਸ ॥

jee-o pind sabh tis kee raas.
Soul and body are all His property bestowed upon a mortal.

ิ ของพระองค์ทม
วิญญาณและร่างกายเป็ นทรัพย์สน
ี่ อบให ้กับมนุษย์
ਘਤਟ ਘਤਟ ੂਰਨ ਫਰਹਭ ਰਗਾਸ ॥
ghat ghat pooran barahm pargaas.
Each and every heart is illuminated by the all Pervading Perfect God.

ทุกหัวใจจะสว่างไสวด ้วยพระเจ ้าผู ้สมบูรณ์ทแ
ี่ ผ่ซา่ นไปทั่ว
ਅਨੀ ਫਣਤ ਆਤ ਫਨਾਈ ॥
apnee banat aap banaa-ee.
He has created His creation all by Himself,

พระองค์ทรงสร ้างสงิ่ สร ้างทัง้ หมดด ้วยพระองค์เอง
ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਦਤਖ ਫਡਾਈ ॥੪॥
naanak jeevai daykh badaa-ee. ||4||
O‟ Nanak, He is rejoicing while beholding His greatness

โอนานักเขามีความสุขขณะทีเ่ ห็นความยิง่ ใหญ่ของพระองค์
ਇਸ ਕਾ ਫਲੁ ਨਾਹੀ ਇਸੁ ਹਾਥ ॥
is kaa bal naahee is haath.
The mortal‟s power is not in his control,

อานาจของมนุษย์ไม่ได ้อยูใ่ นการควบคุมของเขา
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਫ ਕ ਨਾਥ ॥

karan karaavan sarab ko naath.
the One Master of all is the Doer and the cause of causes.

ปรมาจารย์หนึง่ เดียวคือผู ้กระทาและสาเหตุของสาเหตุ
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ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਫੁਰਾ ਜੀਉ ॥
aagi-aakaaree bapuraa jee-o.
The helpless mortal is subject to His command,

มนุษย์ทท
ี่ าอะไรไม่ถก
ู ต ้องอยูภ
่ ายใต ้พระบัญชาของพระองค์
ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਪੁਤਨ ਥੀਉ ॥

jo tis bhaavai so-ee fun thee-o.
because ultimately that which pleases Him is what happens.

เพราะในทีส
่ ด
ุ สงิ่ ทีท
่ าให ้พระองค์พอพระทัยคือสงิ่ ทีเ่ กิดขึน
้
ਕਫਹੂ ਊਚ ਨੀਚ ਭਤਹ ਫਸ ॥

kabhoo ooch neech meh basai.
A human being sometimes is in an optimistic state, and sometimes in a pessimistic mood.

บางครัง้ มนุษย์ก็อยูใ่ นสภาพทีม
่ องโลกในแง่ดแ
ี ละบางครัง้ ก็อยูใ่ นอารมณ์ทม
ี่ องโลกในแง่ร ้าย
ਕਫਹੂ ਸਗ ਹਰਖ ਰੁੰ ਤਗ ਹਸ ॥
kabhoo sog harakh rang hasai.
Sometimes, he appears sad and other times he appears to be laughing with joy.

บางครัง้ เขาดูเศร ้าและบางครัง้ เขาก็ดเู หมือนจะหัวเราะด ้วยความสุข
ਕਫਹੂ ਤਨੁੰਦ ਤਚੁੰ ਦ ਤਫਉਹਾਰ ॥
kabhoo nind chind bi-uhaar.
Sometimes one indulges in slander and speaks ill of others.

บางครัง้ คนเราก็หลงระเริงกับการใสร่ ้ายและพูดไม่ดต
ี อ
่ ผู ้อืน
่
ਕਫਹੂ ਊਬ ਅਕਾਸ ਇਆਲ ॥

kabhoo oobh akaas pa-i-aal.
Sometimes he feels so elated as if flying high in the sky, and sometimes so depressed as if
in the depth of nether-world.

ึ อิม
ึ หดหูร่ าวกับอยูใ่ นสว่ นลึกของโล
บางครัง้ เขารู ้สก
่ เอมใจราวกับบินอยูบ
่ นฟ้ าและบางครัง้ ก็รู ้สก
กใต ้พิภพ
ਕਫਹੂ ਫਤਾ ਫਰਹਭ ਫੀਚਾਰ ॥

kabhoo baytaa barahm beechaar.
Sometimes he acts as if he knows all about the divine knowledge.

บางครัง้ เขาทาราวกับว่าเขารู ้ทุกอย่างเกีย
่ วกับความรู ้จากพระเจ ้า
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ਨਾਨਕ ਆਤ ਤਭਲਾਵਣਹਾਰ ॥੫॥
naanak aap milaavanhaar. ||5||
O‟ Nanak, God Himself unites human beings with Himself. ||5||

โอนานักพระเจ ้าทรงรวมมนุษย์ด ้วยพระองค์เอง || 5 ||
ਕਫਹੂ ਤਨਰਤਤ ਕਰ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥
kabhoo nirat karai baho bhaat.
Sometimes, the mortal dances in various ways.

บางครัง้ มนุษย์เต ้นราในรูปแบบต่างๆ
ਕਫਹੂ ਸਇ ਰਹ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥
kabhoo so-ay rahai din raat.
Sometimes he remain asleep day and night in state of ignorance.

บางครัง้ เขายังคงหลับทัง้ กลางวันและกลางคืนในสภาพทีไ่ ม่รู ้
ਕਫਹੂ ਭਹਾ ਕਰਧ ਤਫਕਰਾਲ ॥
kabhoo mahaa kroDh bikraal.
Sometimes he looks dreadful in terrible rage.

บางครัง้ เขาก็ดน
ู ่ากลัวด ้วยความโกรธเกรีย
้ ว
ਕਫਹੂੁੰ ਸਰਫ ਕੀ ਹਤ ਰਵਾਲ ॥

kabahooN sarab kee hot ravaal.
Sometimes he becomes the dust of the feet of all (extremely humble).

บางครัง้ เขาก็กลายเป็ นผงคลีดน
ิ (ตา่ ต ้อยสุด ๆ )
ਕਫਹੂ ਹਇ ਫਹ ਫਡ ਰਾਜਾ ॥
kabhoo ho-ay bahai bad raajaa.
Sometimes, he poses like a great king.

บางครัง้ เขาวางตัวเหมือนราชาผู ้ยิง่ ใหญ่
ਕਫਹੁ ਬਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ ॥
kabahu bhaykhaaree neech kaa saajaa.
Sometimes he assumes the disposition of lowly beggar.

บางครัง้ เขาคิดว่าเป็ นคนขอทานทีต
่ า่ ต ้อย
ਕਫਹੂ ਅਕੀਰਤਤ ਭਤਹ ਆਵ ॥
kabhoo apkeerat meh aavai.
Sometimes he falls into evil repute (by doing evil deeds).

ื่ เสย
ี งทีช
บางครัง้ เขาตกอยูใ่ นชอ
่ วั่ ร ้าย (โดยการทาชวั่ )
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ਕਫਹੂ ਬਲਾ ਬਲਾ ਕਹਾਵ ॥
kabhoo bhalaa bhalaa kahaavai.
Sometimes, he acts in a way that he is praised by all.

บางครัง้ เขาก็ทาในสงิ่ ทีท
่ ก
ุ คนยกย่อง
ਤਜਉ ਰਬੁ ਰਾਖ ਤਤਵ ਹੀ ਰਹ ॥

ji-o parabh raakhai tiv hee rahai.
In whatever state God keeps, the mortal lives in that state.

ในสภาพใดก็ตามทีพ
่ ระเจ ้าทรงรักษามนุษย์ก็ยังมีชวี ต
ิ อยูใ่ นสภาพนั น
้
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਕਹ ॥੬॥
gur parsaad naanak sach kahai. ||6||
O‟ Nanak, only a rare person meditates on God by the Guru‟s grace.

โอนานักเป็ นเพียงบุคคลทีห
่ ายากเท่านัน
้ ทีท
่ าสมาธิตอ
่ พระเจ ้าด ้วยพระคุณของคุรุ
ਕਫਹੂ ਹਇ ੁੰ ਤਡਤੁ ਕਰ ਫਖ੍੍ਾਨੁ ॥
kabhoo ho-ay pandit karay bakh-yaan.
Sometimes, as a pundit he preaches others.

บางครัง้ ในฐานะเกจิเขาก็สงั่ สอนคนอืน
่
ਕਫਹੂ ਭਤਨਧਾਰੀ ਲਾਵ ਤਧਆਨੁ ॥

kabhoo moniDhaaree laavai Dhi-aan.
Sometimes becoming a silent sage, he enters into meditation.

่ มาธิ
บางครัง้ กลายเป็ นปราชญ์เงียบเขาเข ้าสูส
ਕਫਹੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ ॥

kabhoo tat tirath isnaan.
At times he resides and bathes at places of pilgrimage.

ั และอาบน้ าในสถานทีแ
บางครัง้ เขาอาศย
่ สวงบุญ
ਕਫਹੂ ਤਸਧ ਸਾਤਧਕ ਭੁਤਖ ਤਗਆਨ ॥

kabhoo siDh saaDhik mukh gi-aan.
Sometimes as an adept and sometimes as a seeker he talks about spirituality.

ี่ วชาญและบางครัง้ ในฐานะผู ้แสวงหาเขาพูดถึงเรือ
บางครัง้ ในฐานะผู ้เชย
่ งจิตวิญญาณ
ਕਫਹੂ ਕੀਟ ਹਸਤਤ ਤੁੰ ਗ ਹਇ ਜੀਆ ॥

kabhoo keet hasat patang ho-ay jee-aa.
Sometimes, he becomes worm, elephant, or moth,

้
บางครัง้ เขากลายเป็ นหนอนชางหรื
อมอด
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ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਬਰਭ ਬਰਭੀਆ ॥
anik jon bharmai bharmee-aa.
and confused by doubts he wanders through countless existences.

ั สนด ้วยความสงสย
ั ทีเ่ ขาเดินผ่านสงิ่ มีอยูม
และสบ
่ ากมาย
ਨਾਨਾ ਰੂ ਤਜਉ ਸਵਾਗੀ ਤਦਖਾਵ ॥

naanaa roop ji-o savaagee dikhaavai.
Like a performer, he is seen assuming various disguises.

่ เดียวกับนั กแสดงเขาถูกมองว่ามีการปลอมตัวต่างๆ
เชน
ਤਜਉ ਰਬ ਬਾਵ ਤਤਵ ਨਚਾਵ ॥

ji-o parabh bhaavai tivai nachaavai.
As it pleases God, He makes the mortal dance accordingly.

ตามทีพ
่ ระเจ ้าพอพระทัยพระองค์ทรงทาให ้มนุษย์เต ้นราตาม
ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਹਇ ॥

jo tis bhaavai so-ee ho-ay.
Whatever pleases Him, happens.

สงิ่ ทีท
่ าให ้พระองค์พอพระทัยก็เกิดขึน
้
ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥੭॥

naanak doojaa avar na ko-ay. ||7||
O‟ Nanak, there is none other like Him. ||7||

โอนานัก ไม่มใี ครเหมือนพระองค์ || 7 ||
ਕਫਹੂ ਸਾਧਸੁੰ ਗਤਤ ਇਹੁ ਾਵ ॥
kabhoo saaDhsangat ih paavai.
When this person attains the Company of the Holy.

เมือ
่ บุคคลนีบ
้ รรลุ บริษัท แห่งความบริสท
ุ ธิ์
ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਤ ਫਹੁਤਰ ਨ ਆਵ ॥
us asthaan tay bahur na aavai.
then he does not come out of that joyful state of mind,

แล ้วเขาก็ไม่ออกมาจากสภาพจิตใจทีส
่ นุกสนาน
ਅੁੰ ਤਤਰ ਹਇ ਤਗਆਨ ਰਗਾਸੁ ॥
antar ho-ay gi-aan pargaas.
Because, in that company his mind gets illuminated with divine knowledge,

เพราะใน บริษัท นัน
้ จิตใจของเขาสว่างไสวด ้วยความรู ้จากพระเจ ้า
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ਉਸੁ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀ ਤਫਨਾਸੁ ॥
us asthaan kaa nahee binaas.
and that enlightened state of mind never perishes.

และสภาพจิตใจทีร่ ู ้แจ ้งนัน
้ ไม่เคยพินาศ
ਭਨ ਤਨ ਨਾਤਭ ਰਤ ਇਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥

man tan naam ratay ik rang.
(In this state) one‟s body and mind are imbued with the love for God,

(ในสภาพนี)้ ร่างกายและจิตใจของเราตืน
้ ตันไปด ้วยความรักทีม
่ ต
ี อ
่ พระเจ ้า
ਸਦਾ ਫਸਤਹ ਾਰਫਰਹਭ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥

sadaa baseh paarbarahm kai sang.
and he forever dwells with the Supreme God.

และพระองค์ทรงสถิตอยูก
่ บ
ั พระเจ ้าสูงสุดตลอดไป
ਤਜਉ ਜਲ ਭਤਹ ਜਲੁ ਆਇ ਖਟਾਨਾ ॥
ji-o jal meh jal aa-ay khataanaa.
Just as water blends with water,

่ เดียวกับน้ าทีผ
เชน
่ สมกับน้ า

ਤਤਉ ਜਤੀ ਸੁੰ ਤਗ ਜਤਤ ਸਭਾਨਾ ॥
ti-o jotee sang jot samaanaa.
similarly his enlightened soul blends with the Supreme soul.

ในทานองเดียวกันจิตวิญญาณทีร่ ู ้แจ ้งของเขาผสมผสานกับจิตวิญญาณสูงสุด
ਤਭਤਟ ਗ ਗਵਨ ਾ ਤਫਸਰਾਭ ॥

mit ga-ay gavan paa-ay bisraam.
His cycle of birth and death ceases, and he attains eternal peace.

ิ้ สุดลงและเขาได ้รับความสงบสุขชวั่ นิรันดร์
วัฏจักรของการเกิดและการตายของเขาสน
ਨਾਨਕ ਰਬ ਕ ਸਦ ਕੁਰਫਾਨ ॥੮॥੧੧॥

naanak parabh kai sad kurbaan. ||8||11||
O‟ Nanak, we should dedicate to God forever. ||8||11||

โอนานัก เราควรอุทศ
ิ แด่พระเจ ้าตลอดไป || 8 || 11 ||
ਸਲ ਕੁ ॥

salok.
Shalok:

ชาล๊อค
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ਸੁਖੀ ਫਸ ਭਸਕੀਨੀਆ ਆੁ ਤਨਵਾਤਰ ਤਲ ॥
sukhee basai maskeenee-aa aap nivaar talay.
By shedding self-conceit, the humble person dwells in peace.

คนทีถ
่ อ
่ มตัวจะอยูอ
่ ย่างสงบสุข
ਫਡ ਫਡ ਅਹੁੰ ਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਤਫ ਗਲ ॥੧॥

baday baday ahaNkaaree-aa nanak garab galay. ||1||
O‟ Nanak, mighty arrogant people are consumed by their own pride. ||1||

โอนานัก ผู ้เย่อหยิง่ ผู ้ยิง่ ใหญ่ถก
ู บริโภคโดยความภาคภูมใิ จของตนเอง || 1 ||
ਅਸਟਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาปดี
ਤਜਸ ਕ ਅੁੰ ਤਤਰ ਰਾਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥

jis kai antar raaj abhimaan.
The one who becomes egotistically proud of possessions and power in the mind,

ิ และอานาจในจิตใจ
ผู ้ทีม
่ ค
ี วามภาคภูมใิ จในทรัพย์สน
ਸ ਨਰਕਾਤੀ ਹਵਤ ਸੁਆਨੁ ॥
so narakpaatee hovat su-aan.
is liable to the punishment like a dog in hell.

ต ้องรับโทษเหมือนหมาตกนรก
ਜ ਜਾਨੈ ਭ ਜਫਨਵੁੰ ਤੁ ॥
jo jaanai mai jobanvant.
One who egotistically deems himself as youthful and handsome,

คนทีค
่ ด
ิ ว่าตัวเองอ่อนเยาว์และหล่อเหลา
ਸ ਹਵਤ ਤਫਸਟਾ ਕਾ ਜੁੰ ਤੁ ॥

so hovat bistaa kaa jant.
he is like a worm in the filth

เขาเหมือนหนอนในความสกปรก
ਆਸ ਕਉ ਕਰਭਵੁੰ ਤੁ ਕਹਾਵ ॥

aapas ka-o karamvant kahaavai.
The one who calls himself as the doer of pious deeds in ego.

้
ผู ้ทีเ่ รียกตัวเองว่าเป็ นผู ้กระทาความชวั่ ชาในอั
ตตา
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ਜਨਤਭ ਭਰ ਫਹੁ ਜਤਨ ਬਰਭਾਵ ॥
janam marai baho jon bharmaavai.
Keeps suffering in the cycles of birth and death.

รักษาความทุกข์ในวัฏจักรของการเกิดและการตาย
ਧਨ ਬੂਤਭ ਕਾ ਜ ਕਰ ਗੁਭਾਨੁ ॥

Dhan bhoom kaa jo karai gumaan.
The one who feels egoistically proud of his wealth and lands

ึ ภาคภูมใิ จในทรัพย์สน
ิ และทีด
คนทีร่ ู ้สก
่ น
ิ ของตน
ਸ ਭੂਰਖੁ ਅੁੰ ਧਾ ਅਤਗਆਨੁ ॥
so moorakh anDhaa agi-aan.
is a foolish, blind and ignorant.

เป็ นคนโง่มด
ื บอดและโง่เขลา
ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸ ਕ ਤਹਰਦ ਗਰੀਫੀ ਫਸਾਵ ॥

kar kirpaa jis kai hirdai gareebee basaavai.
The one, in whose heart God mercifully instills humility,

คนทีพ
่ ระเจ ้าทรงเมตตาปลูกฝั งความอ่อนน ้อมถ่อมตนในหัวใจ
ਨਾਨਕ ਈਹਾ ਭੁਕਤੁ ਆਗ ਸੁਖੁ ਾਵ ॥੧॥
naanak eehaa mukat aagai sukh paavai. ||1||
O Nanak, he is liberated here from vices, and obtains peace hereafter. ||1||

โอนานั กเขาได ้รับการปลดปล่อยทีน
่ จ
ี่ ากความชวั่ ร ้ายและได ้รับความสงบสุขต่อจากนี้ || 1 ||
ਧਨਵੁੰ ਤਾ ਹਇ ਕਤਰ ਗਰਫਾਵ ॥
Dhanvantaa ho-ay kar garbaavai.
Upon becoming wealthy, one feels egoistically proud of his riches,

ึ ภาคภูมใิ จในความรา่ รวยของตน
เมือ
่ มีฐานะรา่ รวยคน ๆ หนึง่ รู ้สก
ਤਤਰਣ ਸਭਾਤਨ ਕਛੁ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਜਾਵ ॥

tarin samaan kachh sang na jaavai.
must realize that nothing shall go with him in the end, not even a straw.

ต ้องตระหนักว่าสุดท ้ายแล ้วจะไม่มอ
ี ะไรไปกับเขาได ้ไม่มแ
ี ม ้แต่ฟาง
ਫਹੁ ਲਸਕਰ ਭਾਨੁਖ ਊਤਰ ਕਰ ਆਸ ॥

baho laskar maanukh oopar karay aas.
He may place his hopes on a large army and men,

เขาอาจฝากความหวังไว ้กับกองทัพใหญ่และคน
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ਲ ਬੀਤਤਰ ਤਾ ਕਾ ਹਇ ਤਫਨਾਸ ॥
pal bheetar taa kaa ho-ay binaas.
(should know that) all these things are destroyed in an instant

(ควรรู ้ว่า) สงิ่ เหล่านีถ
้ ก
ู ทาลายลงในทันที
ਸਬ ਤ ਆ ਜਾਨੈ ਫਲਵੁੰ ਤੁ ॥

sabh tay aap jaanai balvant.
The one who deems himself to be the strongest of all,

คนทีค
่ ด
ิ ว่าตัวเองแข็งแกร่งทีส
่ ด
ุ
ਤਖਨ ਭਤਹ ਹਇ ਜਾਇ ਬਸਭੁੰ ਤੁ ॥

khin meh ho-ay jaa-ay bhasmant.
in an instant that one may be reduced to ashes.

ในทันทีทอ
ี่ าจลดลงเหลือเพียงขีเ้ ถ ้า
ਤਕਸ ਨ ਫਦ ਆਤ ਅਹੁੰ ਕਾਰੀ ॥

kisai na badai aap ahaNkaaree.
The one who is so haughty and does not care for anyone else,

คนทีห
่ ยิง่ ผยองและไม่สนใจใครอืน
่
ਧਰਭ ਰਾਇ ਤਤਸੁ ਕਰ ਖੁਆਰੀ ॥

Dharam raa-ay tis karay khu-aaree.
Is badly disgraced by the Righteous Judge.

ี ศก
ั ดิศ
ผู ้พิพากษาทีช
่ อบธรรมเสย
์ รีอย่างร ้ายแรง
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਜਾ ਕਾ ਤਭਟ ਅਤਬਭਾਨੁ ॥
gur parsaad jaa kaa mitai abhimaan.
The one whose ego is eliminated by the Guru‟s grace,

ผู ้ทีอ
่ ต
ั ตาถูกกาจัดโดยพระคุณของคุรุ
ਸ ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹ ਰਵਾਨੁ ॥੨॥
so jan naanak dargeh parvaan. ||2||
O‟ Nanak, that person is approved in God‟s court.||2||

โอนานัก บุคคลนัน
้ ได ้รับการอนุมัตใิ นศาลของพระเจ ้า || 2 ||
ਕਤਟ ਕਰਭ ਕਰ ਹਉ ਧਾਰ ॥

kot karam karai ha-o Dhaaray.
If one performs millions of good deeds and also feels egotistically proud of those deeds,

ึ ภาคภูมใิ จในการกระทาเหล่านัน
หากคนหนึง่ ทาความดีหลายล ้านครัง้ และรู ้สก
้ ด ้วย
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ਸਰਭੁ ਾਵ ਸਗਲ ਤਫਰਥਾਰ ॥
saram paavai saglay birthaaray.
that person is only doing hard labor, and all those deeds are a waste.

คน ๆ นัน
้ ทางานหนักเท่านัน
้ และการกระทาทัง้ หมดนัน
้ เป็ นความสูญเปล่า
ਅਤਨਕ ਤਤਸਆ ਕਰ ਅਹੁੰ ਕਾਰ ॥

anik tapasi-aa karay ahaNkaar.
The one, who performs myriads of penances and indulges in ego ,

คนทีบ
่ าเพ็ญตบะมากมายและหลงระเริงในอัตตา
ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤਪਤਰ ਤਪਤਰ ਅਵਤਾਰ ॥

narak surag fir fir avtaar.
keeps enduring pain and pleasure, as if going through heaven and hell again and again

อดทนต่อความเจ็บปวดและความสุขราวกับผ่านสวรรค์และนรกครัง้ แล ้วครัง้ เล่า
ਅਤਨਕ ਜਤਨ ਕਤਰ ਆਤਭ ਨਹੀ ਦਰਵ ॥

anik jatan kar aatam nahee darvai.
If in spite of making numerous efforts, one does not become become tender and
compassionate,

หากแม ้พยายามมากมาย แต่ก็ไม่มใี ครอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจ
ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕਸ ਗਵ ॥

har dargeh kaho kaisay gavai.
then how can he reach God‟s court?

แล ้วเขาจะไปถึงศาลของพระเจ ้าได ้อย่างไร?
ਆਸ ਕਉ ਜ ਬਲਾ ਕਹਾਵ ॥

aapas ka-o jo bhalaa kahaavai.
One who claims to be virtuous,

คนทีอ
่ ้างว่ามีคณ
ุ ธรรม
ਤਤਸਤਹ ਬਲਾਈ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵ ॥
tiseh bhalaa-ee nikat na aavai.
virtue does not even touch that one.

คุณธรรมไม่ได ้แตะต ้องสงิ่ นั น
้ ด ้วยซ้า
ਸਰਫ ਕੀ ਰਨ ਜਾ ਕਾ ਭਨੁ ਹਇ ॥

sarab kee rayn jaa kaa man ho-ay.
The one whose mind becomes humble to all,

คนทีจ
่ ต
ิ ใจตา่ ต ้อยต่อทุกคน
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਸਇ ॥੩॥

kaho naanak taa kee nirmal so-ay. ||3||
O‟ Nanak, his reputation is spotlessly pure.||3||

ื่ เสย
ี งของเขาบริสท
โอนานั ก ชอ
ุ ธิส
์ ะอาดสะอ ้าน || 3 ||
ਜਫ ਲਗੁ ਜਾਨੈ ਭੁਝ ਤ ਕਛੁ ਹਇ ॥
jab lag jaanai mujh tay kachh ho-ay.
As long as one thinks that he can make something happen with his power,

ตราบใดทีใ่ ครคนหนึง่ คิดว่าเขาสามารถทาให ้บางสงิ่ เกิดขึน
้ ได ้ด ้วยพลังของเขา
ਤਫ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥
tab is ka-o sukh naahee ko-ay.
till then that person cannot obtain peace.

จนกว่าบุคคลนัน
้ จะไม่ได ้รับความสงบสุข
ਜਫ ਇਹ ਜਾਨੈ ਭ ਤਕਛੁ ਕਰਤਾ ॥

jab ih jaanai mai kichh kartaa.
As long as this mortal thinks that he is the doer of any task,

ตราบใดทีม
่ นุษย์ผู ้นีค
้ ด
ิ ว่าตนเป็ นผู ้กระทาการใด ๆ
ਤਫ ਲਗੁ ਗਰਬ ਜਤਨ ਭਤਹ ਤਪਰਤਾ ॥

tab lag garabh jon meh firtaa.
till then, he wanders in the cycles of birth and death.

จนถึงตอนนัน
้ เขาก็วนเวียนอยูใ่ นวัฏจักรของการเกิดและการตาย
ਜਫ ਧਾਰ ਕਊ ਫਰੀ ਭੀਤੁ ॥
jab Dhaarai ko-oo bairee meet.
As long as he considers one an enemy, and another a friend,

ตราบใดทีเ่ ขาถือว่าศัตรูคนหนึง่ และอีกคนเป็ นเพือ
่ น
ਤਫ ਲਗੁ ਤਨਹਚਲੁ ਨਾਹੀ ਚੀਤੁ ॥

tab lag nihchal naahee cheet.
till then that person‟s mind will not become steady and peaceful.

ถึงตอนนัน
้ จิตใจของคน ๆ นัน
้ จะไม่มั่นคงและสงบสุข
ਜਫ ਲਗੁ ਭਹ ਭਗਨ ਸੁੰ ਤਗ ਭਾਇ ॥
jab lag moh magan sang maa-ay.
As long as he is engrossed in Maya (worldly riches),

ตราบใดทีเ่ ขาหมกมุน
่ อยูก
่ บ
ั มายา (ความรา่ รวยทางโลก)
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ਤਫ ਲਗੁ ਧਰਭ ਰਾਇ ਦਇ ਸਜਾਇ ॥

tab lag Dharam raa-ay day-ay sajaa-ay.
the Righteous Judge keeps administering punishment.

ผู ้พิพากษาทีช
่ อบธรรมจะจัดการลงโทษ
ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਫੁੰ ਧਨ ਤੂਟ ॥

parabh kirpaa tay banDhan tootai.
The bonds of Maya (worldly attachments) are shattered by God's Grace,

พันธะของมายา (สงิ่ ทีแ
่ นบมาทางโลก) ถูกทาลายโดยพระคุณของพระเจ ้า
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟ ॥੪॥

gur parsaad naanak ha-o chhootai. ||4||
O‟ Nanak, a person‟s ego is eliminated by the grace of the Guru . ||4||

โอนานัก อัตตาของบุคคลถูกกาจัดโดยพระคุณของคุรุ || 4 ||
ਸਹਸ ਖਟ ਲਖ ਕਉ ਉਤਠ ਧਾਵ ॥

sahas khatay lakh ka-o uth Dhaavai.
After earning a thousand, he runs after million.

หลังจากได ้หนึง่ พันเขาก็วงิ่ ตามล ้าน
ਤਤਰਤਤ ਨ ਆਵ ਭਾਇਆ ਾਛ ਾਵ ॥

taripat na aavai maa-i-aa paachhai paavai.
He keeps on amassing wealth, but is never satiated.

เขาสะสมความมั่งคัง่ แต่ไม่เคยอิม
่
ਅਤਨਕ ਬਗ ਤਫਤਖਆ ਕ ਕਰ ॥
anik bhog bikhi-aa kay karai.
He enjoys many pleasures of Maya,

เขามีความสุขมากมายของมายา
ਨਹ ਤਤਰਤਾਵ ਖਤ ਖਤ ਭਰ ॥
nah tariptaavai khap khap marai.
but does not feel satisfied and becomes miserable.

แต่ไม่พอใจและกลายเป็ นทุกข์
ਤਫਨਾ ਸੁੰ ਤਖ ਨਹੀ ਕਊ ਰਾਜ ॥

binaa santokh nahee ko-oo raajai.
Without contentment, no one is satisfied.

ปราศจากความสุข ไม่มใี ครพอใจ
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ਸੁਨ ਭਨਰਥ ਤਫਰਥ ਸਬ ਕਾਜ ॥
supan manorath barithay sabh kaajai.
All efforts of an unsatisfied person are in vain, like the illusions of a dream.

ความพยายามทัง้ หมดของคนไม่พอใจไร ้ผลเหมือนภาพลวงตาในความฝั น
ਨਾਭ ਰੁੰ ਤਗ ਸਰਫ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥

naam rang sarab sukh ho-ay.
There is complete peace in the love of Naam.

ความรักของนาอัมมีความสงบสมบูรณ์
ਫਡਬਾਗੀ ਤਕਸ ਰਾਤਤ ਹਇ ॥
badbhaagee kisai paraapat ho-ay.
Only a fortunate one is blessed with this (bliss).

มีเพียงผู ้โชคดีเท่านั น
้ ทีไ่ ด ้รับพรจากสงิ่ นี้ (ความสุข)
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਆ ਆਤ ॥

karan karaavan aapay aap.
God Himself is doer and Cause of all causes.

พระเจ ้าเองเป็ นผู ้กระทาและสาเหตุของสาเหตุทงั ้ หมด
ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਜਾਤ ॥੫॥

sadaa sadaa naanak har jaap. ||5||
O‟ Nanak, remember Him with loving devotion forever and ever.||5||

โออานักระลึกถึงพระองค์ด ้วยความรักความจงรักภักดีตลอดไป || 5 ||
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
karan karaavan karnaihaar.
It is God who does everything and causes everything to be done.

เป็ นพระเจ ้าทีท
่ าทุกสงิ่ และทาให ้ทุกสงิ่ สาเร็จ
ਇਸ ਕ ਹਾਤਥ ਕਹਾ ਫੀਚਾਰੁ ॥

is kai haath kahaa beechaar.
Reflect upon this fact; that there is nothing under the control of the mortal.

ไตร่ตรองถึงข ้อเท็จจริงนี้ ว่าไม่มส
ี งิ่ ใดอยูภ
่ ายใต ้การควบคุมของมนุษย์
ਜਸੀ ਤਦਰਸਤਟ ਕਰ ਤਸਾ ਹਇ ॥
jaisee darisat karay taisaa ho-ay.
As is the grace of God on the mortal, so he becomes.

่ เดียวกับพระคุณของพระเจ ้าทีม
เชน
่ ต
ี อ
่ มนุษย์ดงั นั น
้ เขาจึงกลายเป็ น

136

ਆ ਆਤ ਆਤ ਰਬੁ ਸਇ ॥
aapay aap aap parabh so-ay.
God is all by Himself.

พระเจ ้าทรงอยูด
่ ้วยพระองค์เอง
ਜ ਤਕਛੁ ਕੀਨ ਸੁ ਅਨੈ ਰੁੰ ਤਗ ॥

jo kichh keeno so apnai rang.
Whatever He has created, is out of His own pleasure.

สงิ่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร ้างขึน
้ มาจากความพึงพอใจของพระองค์เอง
ਸਬ ਤ ਦੂਤਰ ਸਬਹੂ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥
sabh tay door sabhhoo kai sang.
He is within His creation, yet unaffected by it.

เขาอยูใ่ นการสร ้างของพระองค์ แต่ไม่ได ้รับผลกระทบจากมัน
ਫੂਝ ਦਖ ਕਰ ਤਫਫਕ ॥

boojhai daykhai karai bibayk.
He understands, beholds and passes judgment on our deeds.

ิ ในการกระทาของเรา
เขาเข ้าใจเห็นและผ่านการตัดสน
ਆਤਹ ਕ ਆਤਹ ਅਨੇਕ ॥

aapeh ayk aapeh anayk.
He Himself is the One, and He Himself is in many forms.

พระองค์เองทรงเป็ นผู ้หนึง่ และพระองค์เองทรงอยูใ่ นหลายรูปแบบ
ਭਰ ਨ ਤਫਨਸ ਆਵ ਨ ਜਾਇ ॥

marai na binsai aavai na jaa-ay.
He does not die or perish; He is free of birth and death.

เขาไม่ตายหรือพินาศ เขาเป็ นอิสระจากการเกิดและการตาย
ਨਾਨਕ ਸਦ ਹੀ ਰਤਹਆ ਸਭਾਇ ॥੬॥
naanak sad hee rahi-aa samaa-ay. ||6||
O‟ Nanak, He remains forever all-pervading. ||6||

โออานั กเขายังคงฟุ้ งซา่ นตลอดไป || 6 ||
ਆਤ ਉਦਸ ਸਭਝ ਆਤ ॥

aap updaysai samjhai aap.
He Himself instructs, and He Himself learns,

ตัวเขาเองเป็ นผู ้สงั่ และเขาเองก็เรียนรู ้
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ਆ ਰਤਚਆ ਸਬ ਕ ਸਾਤਥ ॥
aapay rachi-aa sabh kai saath.
because He Himself is blended with all.

เพราะพระองค์เองทรงผสมผสานกับทุกสงิ่
ਆਤ ਕੀਨ ਆਨ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥

aap keeno aapan bisthaar.
He Himself has created His own expanse (the universe).

พระองค์เองได ้สร ้างพืน
้ ทีข
่ ยาย (จักรวาล) ของพระองค์เอง
ਸਬੁ ਕਛੁ ਉਸ ਕਾ ਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥

sabh kachh us kaa oh karnaihaar.
Everything belongs to Him, He is the creator.

ทุกสงิ่ เป็ นของพระองค์พระองค์คอ
ื ผู ้สร ้าง
ਉਸ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਕਹਹੁ ਤਕਛੁ ਹਇ ॥

us tay bhinn kahhu kichh ho-ay.
Tell me, can anything happen without His Will?

บอกฉั นทีจะมีอะไรเกิดขึน
้ โดยปราศจากความประสงค์ของพระองค์ได ้ไหม?
ਥਾਨ ਥਨੁੰਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥
thaan thanantar aikai so-ay.
In the spaces and interspaces, He is the One, pervading everywhere.

่ งว่างและชอ
่ งว่างพระองค์คอ
ในชอ
ื ผู ้ทีแ
่ ผ่ซา่ นไปทุกหนทุกแห่ง
ਅੁਨੇ ਚਤਲਤ ਆਤ ਕਰਣਹਾਰ ॥
apunay chalit aap karnaihaar.
In His own play, He Himself is the Player.

ในการเล่นของเขาเองเขาเองคือผู ้เล่น
ਕਉਤਕ ਕਰ ਰੁੰ ਗ ਆਾਰ ॥
ka-utak karai rang aapaar.
He conducts His Plays with infinite variety.

ิ้ สุด
เขาดาเนินการเล่นของเขาด ้วยความหลากหลายทีไ่ ม่สน
ਭਨ ਭਤਹ ਆਤ ਭਨ ਅੁਨੇ ਭਾਤਹ ॥
man meh aap man apunay maahi.
He Himself is in the minds of all, and all are in His mind.

พระองค์เองอยูใ่ นความคิดของทุกคนและทัง้ หมดอยูใ่ นความคิดของพระองค์
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ਨਾਨਕ ਕੀਭਤਤ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥੭॥
naanak keemat kahan na jaa-ay. ||7||
O‟ Nanak, His worth cannot be estimated. ||7||

โออานักมูลค่าของเขาไม่สามารถประมาณได ้ || 7 ||
ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਸੁਆਭੀ ॥
sat sat sat parabh su-aamee.
God, the Supreme Master of all is forever true, eternal, and everlasting.

พระเจ ้าผู ้ทรงเป็ นประมุขของทุกสงิ่ เป็ นจริงตลอดกาลนิรันดร์และนิรันดร์
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਕਨੈ ਵਤਖਆਨੀ ॥

gur parsaad kinai vakhi-aanee.
It is only a rare person, who by the Guru‟s grace has described this fact.

เป็ นเพียงบุคคลทีห
่ าได ้ยากซงึ่ โดยพระคุณของคุรไุ ด ้อธิบายข ้อเท็จจริงนี้
ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਬੁ ਕੀਨਾ ॥

sach sach sach sabh keenaa.
God is Eternal and His creation is also complete and perfect.

่ กัน
พระเจ ้าทรงเป็ นนิรันดร์และการสร ้างของพระองค์ก็สมบูรณ์และสมบูรณ์แบบเชน
ਕਤਟ ਭਧ ਤਕਨੈ ਤਫਰਲ ਚੀਨਾ ॥

kot maDhay kinai birlai cheenaa.
It is a rare one out of millions who has recognized this fact.

เป็ นเรือ
่ งทีห
่ าได ้ยากในหลายล ้านคนทีร่ ับรู ้ข ้อเท็จจริงนี้
ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ ਤਰਾ ਰੂ ॥
bhalaa bhalaa bhalaa tayraa roop.
O‟ God, Beautiful, very beautiful is your tangible form.

โอพระเจ ้าสวยงดงามมากเป็ นรูปแบบทีจ
่ ับต ้องได ้ของคุณ
ਅਤਤ ਸੁੁੰ ਦਰ ਅਾਰ ਅਨੂ ॥
at sundar apaar anoop.
You are extremely Beautiful, Infinite and Incomparable.

ิ้ สุดและไม่มท
ิ้ สุด
คุณสวยมากไม่มท
ี ส
ี่ น
ี ส
ี่ น
ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲ ਤਰੀ ਫਾਣੀ ॥

nirmal nirmal nirmal tayree banee.
Pure and sweet is Your divine word,

บริสท
ุ ธิแ
์ ละอ่อนหวานเป็ นคาพูดของพระเจ ้า
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ਘਤਟ ਘਤਟ ਸੁਨੀ ਸਰਵਨ ਫਖ੍੍ਾਣੀ ॥
ghat ghat sunee sarvan bakh-yaanee.
Which is heard in each and every heart through the ears, and uttered through the tongue.

ซงึ่ ได ้ยินในใจทุกคนทางหูและพูดทางลิน
้
ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ਤਵਤਰ ੁਨੀਤ ॥
pavitar pavitar pavitar puneet.
He becomes sublimely pure and holy,

เขากลายเป็ นคนบริสท
ุ ธิแ
์ ละบริสท
ุ ธิอ
์ ย่างยิง่
ਨਾਭੁ ਜ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਰੀਤਤ ॥੮॥੧੨॥
naam japai naanak man pareet. ||8||12||
O‟ Nanak, the one who lovingly meditates on God‟s name. ||8||12||

ื่ ของพระเจ ้าด ้วยความรัก || 8 || 12 ||
โออานั กผู ้ทีใ่ คร่ครวญชอ
ਸਲ ਕੁ ॥

salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਸੁੰ ਤ ਸਰਤਨ ਜ ਜਨੁ ਰ ਸ ਜਨੁ ਉਧਰਨਹਾਰ ॥
sant saran jo jan parai so jan uDhranhaar.
The one who seeks the shelter of the Saints is saved from the bonds of Maya.

ผู ้ทีแ
่ สวงหาทีพ
่ ักพิงของวิสท
ุ ธิชนก็รอดจากพันธนาการของมายา
ਸੁੰ ਤ ਕੀ ਤਨੁੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਫਹੁਤਰ ਫਹੁਤਰ ਅਵਤਾਰ ॥੧॥
sant kee nindaa naankaa bahur bahur avtaar. ||1||
O‟ Nanak, the one who slanders the Saints, falls into the cycle of birth and death. ||1||

โออานั กผู ้ทีใ่ สร่ ้ายวิสท
ุ ธิชนตกอยูใ่ นวัฏจักรของการเกิดและการตาย || 1 ||
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਆਰਜਾ ਘਟ ॥

sant kai dookhan aarjaa ghatai.
Part of life spent in slandering the Saints goes to waste.

้
สว่ นหนึง่ ของชวี ต
ิ ทีใ่ ชในการใส
ร่ ้ายวิสท
ุ ธิชนจะสูญเปล่า

140

ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਜਭ ਤ ਨਹੀ ਛੁਟ ॥
sant kai dookhan jam tay nahee chhutai.
By slandering the Saints, one does not escape the demon of death.

โดยการใสร่ ้ายวิสท
ุ ธิชนไม่มใี ครรอดพ ้นจากปี ศาจแห่งความตาย
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸੁਖੁ ਸਬੁ ਜਾਇ ॥

sant kai dookhan sukh sabh jaa-ay.
By slandering the Saints all peace is lost.

ั ติภาพทัง้ หมดจะหายไป
โดยการใสร่ ้ายวิสท
ุ ธิชนสน
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਨਰਕ ਭਤਹ ਾਇ ॥

sant kai dookhan narak meh paa-ay.
Slandering the Saints, one falls into hell (suffers in pain).

ใสร่ ้ายวิสท
ุ ธิชนคนหนึง่ ตกนรก (ทนทุกข์ทรมานด ้วยความเจ็บปวด)
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਭਤਤ ਹਇ ਭਲੀਨ ॥

sant kai dookhan mat ho-ay maleen.
Slandering the Saints, the intellect is polluted.

การใสร่ ้ายวิสท
ุ ธิชนสติปัญญาเป็ นมลพิษ
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਬਾ ਤ ਹੀਨ ॥

sant kai dookhan sobhaa tay heen.
Slandering the Saints, one's reputation is lost.

ี ชอ
ื่ เสย
ี ง
ใสร่ ้ายวิสท
ุ ธิชนเสย
ਸੁੰ ਤ ਕ ਹਤ ਕਉ ਰਖ ਨ ਕਇ ॥

sant kay hatay ka-o rakhai na ko-ay.
No one shelters the person accursed by the Saint.

ไม่มใี ครปกป้ องบุคคลทีถ
่ ก
ู สาปแชง่ โดยนั กบุญ
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਥਾਨ ਬਰਸਟੁ ਹਇ ॥

sant kai dookhan thaan bharsat ho-ay.
By trying to find faults with the Saints, one‟s own heart is polluted.

การพยายามหาข ้อผิดพลาดกับวิสท
ุ ธิชนหัวใจของตัวเองก็แปดเปื้ อน
ਸੁੰ ਤ ਤਕਰਾਲ ਤਕਰਾ ਜ ਕਰ ॥
sant kirpaal kirpaa jay karai.
But if the Compassionate Saint shows His Kindness,

แต่ถ ้านักบุญผู ้มีเมตตาแสดงความกรุณาของพระองค์
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ਨਾਨਕ ਸੁੰ ਤਸੁੰ ਤਗ ਤਨੁੰਦਕੁ ਬੀ ਤਰ ॥੧॥
naanak satsang nindak bhee tarai. ||1||
O‟ Nanak, then along with the Saint, even a slanderer is saved. ||1||

โออานั กจากนั น
้ พร ้อมกับนั กบุญแม ้แต่คนใสร่ ้ายก็ยังรอด || 1 ||
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਨ ਤ ਭੁਖੁ ਬਵ ॥
sant kay dookhan tay mukh bhavai.
Slandering a saint, one turns away from God.

การใสร่ ้ายนั กบุญคนหนึง่ หันไปจากพระเจ ้า
ਸੁੰ ਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਕਾਗ ਤਜਉ ਲਵ ॥

santan kai dookhan kaag ji-o lavai.
Slandering a Saint, one keeps wandering and speaking unpleasantly like crowing of a
crow.

การใสร่ ้ายนั กบุญคนหนึง่ เอาแต่เดินเตร่และพูดอย่างไม่พอใจเหมือนอีกา
ਸੁੰ ਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਰ ਜਤਨ ਾਇ ॥
santan kai dookhan sarap jon paa-ay.
Slandering the Saints, one is reborn as a snake.

ใสร่ ้ายวิสท
ุ ธิชนคนหนึง่ เกิดใหม่เป็ นงู
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਤਰਗਦ ਜਤਨ ਤਕਰਭਾਇ ॥

sant kai dookhan tarigad jon kirmaa-ay.
Slandering the Saints, one is reborn as a wiggling worm (lower forms of life).

ใสร่ ้ายวิสท
ุ ธิชนคนหนึง่ เกิดใหม่เป็ นหนอนเลือ
้ ย (รูปแบบชวี ต
ิ ทีต
่ า่ กว่า)
ਸੁੰ ਤਨ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਤਰਸਨਾ ਭਤਹ ਜਲ ॥
santan kai dookhan tarisnaa meh jalai.
Slandering the Saints, one burns in the fire of desire.

การใสร่ ้ายวิสท
ุ ธิชนคนหนึง่ ถูกเผาด ้วยไฟแห่งความปรารถนา
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਸਬੁ ਕ ਛਲ ॥
sant kai dookhan sabh ko chhalai.
Slanderer of the Saints goes around deceiving everyone.

ผู ้ใสร่ ้ายต่อวิสท
ุ ธิชนไปทั่วหลอกลวงทุกคน
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਤਜੁ ਸਬੁ ਜਾਇ ॥

sant kai dookhan tayj sabh jaa-ay.
By hurting the saint all one‟s clout dissipates.

โดยการทาร ้ายนักบุญอิทธิพลของทุกคนจะสลายไป
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ਸੁੰ ਤ ਕ ਦੂਖਤਨ ਨੀਚੁ ਨੀਚਾਇ ॥
sant kai dookhan neech neechaa-ay.
Slandering the Saints, one becomes the meanest of the mean.

การใสร่ ้ายวิสท
ุ ธิชนคนหนึง่ กลายเป็ นคนใจร ้ายทีส
่ ด
ุ
ਸੁੰ ਤ ਦਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕ ਨਾਤਹ ॥

sant dokhee kaa thaa-o ko naahi.
There is no refuge for the slanderer of the saint.

ไม่มท
ี พ
ี่ งึ่ สาหรับคนใสร่ ้ายพระอรหันต์

ਨਾਨਕ ਸੁੰ ਤ ਬਾਵ ਤਾ ਇ ਬੀ ਗਤਤ ਾਤਹ ॥੨॥

naanak sant bhaavai taa o-ay bhee gat paahi. ||2||
O‟ Nanak, if the Saint so wishes, even the slanderers are spiritually elevated.

่ นั น
โอนานั กหากนั กบุญปรารถนาเชน
้ แม ้แต่ผู ้ทีใ่ สร่ ้ายก็จะได ้รับการยกระดับจิตวิญญาณ
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰਦਕੁ ਭਹਾ ਅਤਤਾਈ ॥

sant kaa nindak mahaa attaa-ee.
The slanderer of the Saint is the worst evil-doer.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญเป็ นผู ้ทาชวั่ ทีเ่ ลวร ้ายทีส
่ ด
ุ
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰਦਕੁ ਤਖਨੁ ਤਟਕਨੁ ਨ ਾਈ ॥

sant kaa nindak khin tikan na paa-ee.
The slanderer of the Saint does not find even a moment's peace.

ั ครู่
ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญไม่พบแม ้แต่ความสงบสุขสก
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰਦਕੁ ਭਹਾ ਹਤਤਆਰਾ ॥

sant kaa nindak mahaa hati-aaraa.
The slanderer of the Saint becomes the cruelest killer.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญกลายเป็ นนั กฆ่าทีโ่ หดเหีย
้ มทีส
่ ด
ุ
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰਦਕੁ ਰਭਸੁਤਰ ਭਾਰਾ ॥

sant kaa nindak parmaysur maaraa.
The slanderer of the Saint is accursed by God.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญถูกพระเจ ้าสาปแชง่
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰਦਕੁ ਰਾਜ ਤ ਹੀਨੁ ॥

sant kaa nindak raaj tay heen.
The slanderer of the Saint has no worldly power and pleasure.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญไม่มอ
ี านาจและความสุขทางโลก
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ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਤਨੁੰਦਕੁ ਦੁਖੀਆ ਅਰੁ ਦੀਨੁ ॥
sant kaa nindak dukhee-aa ar deen.
The slanderer of the Saint becomes miserable and poor.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญกลายเป็ นคนทีน
่ ่าสงั เวชและน่าสงสาร
ਸੁੰ ਤ ਕ ਤਨੁੰਦਕ ਕਉ ਸਰਫ ਰਗ ॥

sant kay nindak ka-o sarab rog.
The slanderer of the Saint is afflicted by all kinds of maladies.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญได ้รับความทุกข์ทรมานจากโรคร ้ายทุกชนิด
ਸੁੰ ਤ ਕ ਤਨੁੰਦਕ ਕਉ ਸਦਾ ਤਫਜਗ ॥

sant kay nindak ka-o sadaa bijog.
The slanderer of the Saint is forever separated from God.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญจะแยกจากพระเจ ้าตลอดไป
ਸੁੰ ਤ ਕੀ ਤਨੁੰਦਾ ਦਖ ਭਤਹ ਦਖੁ ॥

sant kee nindaa dokh meh dokh.
Slandering a Saint is the worst sin of all sins.

การใสร่ ้ายนั กบุญเป็ นบาปทีเ่ ลวร ้ายทีส
่ ด
ุ ในบรรดาบาปทัง้ หมด
ਨਾਨਕ ਸੁੰ ਤ ਬਾਵ ਤਾ ਉਸ ਕਾ ਬੀ ਹਇ ਭਖੁ ॥੩॥
naanak sant bhaavai taa us kaa bhee ho-ay mokh. ||3||
O‟ Nanak, if it pleases the Saint, even such a slanderer shall be liberated. ||3||

่ นีก
โอนานั กหากเป็ นทีพ
่ อใจของนักบุญแม ้แต่คนทีใ่ สร่ ้ายเชน
้ ็จะได ้รับการปลดปล่อย || 3 ||
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦਾ ਅਤਵਤੁ ॥
sant kaa dokhee sadaa apvit.
The thoughts in the mind of slanderer of the Saint are always polluted.

ความคิดในใจของการใสร่ ้ายนั กบุญมักมีมลพิษอยูเ่ สมอ
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਕਸ ਕਾ ਨਹੀ ਤਭਤੁ ॥
sant kaa dokhee kisai kaa nahee mit.
The slanderer of the Saint is nobody's friend.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญคือไม่มใี ครเป็ นเพือ
่ น
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਡਾਨੁ ਲਾਗ ॥

sant kay dokhee ka-o daan laagai.
The slanderer of the Saint is punished by the righteous judge.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญถูกลงโทษโดยผู ้พิพากษาทีช
่ อบธรรม
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ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਸਬ ਤਤਆਗ ॥
sant kay dokhee ka-o sabh ti-aagai.
The slanderer of the Saint is abandoned by all.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญถูกทอดทิง้ โดยทุกคน
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਭਹਾ ਅਹੁੰ ਕਾਰੀ ॥

sant kaa dokhee mahaa ahaNkaaree.
The slanderer of the Saint is totally egocentric.

ิ้ เชงิ
ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญเป็ นคนเห็นแก่ตวั โดยสน
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦਾ ਤਫਕਾਰੀ ॥

sant kaa dokhee sadaa bikaaree.
The slanderer of the Saint always indulges in evil deeds.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญมักหลงระเริงในการกระทาชวั่ ร ้าย
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਜਨਭ ਭਰ ॥

sant kaa dokhee janmai marai.
The slanderer of the Saint keeps going through the cycles of birth and death.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญยังคงดาเนินต่อไปตลอดวงจรของการเกิดและการตาย
ਸੁੰ ਤ ਕੀ ਦੂਖਨਾ ਸੁਖ ਤ ਟਰ ॥

sant kee dookhnaa sukh tay tarai.
For slandering the Saint, he is devoid of peace.

ั ติ
สาหรับการใสร่ ้ายนั กบุญเขาไร ้สน
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥

sant kay dokhee ka-o naahee thaa-o.
The slanderer of the Saint has nowhere to go for shelter.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญไม่มท
ี ใี่ ห ้พักพิง

ਨਾਨਕ ਸੁੰ ਤ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥੪॥

naanak sant bhaavai taa la-ay milaa-ay. ||4||
O Nanak, if it pleases the Saint, he unites even such a slanderer with him.

โอนานั กถ ้ามันทาให ้นั กบุญพอใจเขาก็รวมตัวคนทีใ่ สร่ ้ายกับเขาด ้วย
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਅਧ ਫੀਚ ਤ ਟੂਟ ॥

sant kaa dokhee aDh beech tay tootai.
The slanderer of the Saint fails in the middle of doing any task.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญล ้มเหลวระหว่างทางานใด ๆ
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ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਕਤ ਕਾਤਜ ਨ ਹੂਚ ॥
sant kaa dokhee kitai kaaj na pahoochai.
The slanderer of the Saint cannot accomplish any task.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญไม่สามารถทางานใด ๆ ให ้สาเร็จได ้
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਉਤਦਆਨ ਬਰਭਾਈ ॥

sant kay dokhee ka-o udi-aan bharmaa-ee-ai.
The slanderer of a saint is subjected to wander in the wilderness.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญต ้องเร่รอ
่ นในถิน
่ ทุรกันดาร
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਉਝਤੜ ਾਈ ॥

sant kaa dokhee ujharh paa-ee-ai.
The slanderer of the Saint is misled into desolation.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญถูกเข ้าใจผิดว่าเป็ นทีร่ กร ้างว่างเปล่า
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਅੁੰ ਤਰ ਤ ਥਥਾ ॥

sant kaa dokhee antar tay thothaa.
The slanderer of the Saint is oblivious of the real purpose of life,

ผู ้ทีใ่ สร่ ้ายนั กบุญนั น
้ ลืมจุดประสงค์ทแ
ี่ ท ้จริงของชวี ต
ิ
ਤਜਉ ਸਾਸ ਤਫਨਾ ਤਭਰਤਕ ਕੀ ਲ ਥਾ ॥

ji-o saas binaa mirtak kee lothaa.
like the corpse of a dead person, without the breath of life.

เหมือนศพของคนตายโดยไม่มล
ี มหายใจแห่งชวี ต
ิ
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕੀ ਜੜ ਤਕਛੁ ਨਾਤਹ ॥

sant kay dokhee kee jarh kichh naahi.
The slanderer of the Saint has no strong and spiritual foundation.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญไม่มรี ากฐานทีแ
่ ข็งแกร่งและจิตวิญญาณ
ਆਨ ਫੀਤਜ ਆ ਹੀ ਖਾਤਹ ॥

aapan beej aapay hee khaahi.
He must himself eat what he has planted. (suffer the consequence of his evil deeds)

เขาต ้องกินสงิ่ ทีเ่ ขาปลูก (รับผลกรรมชวั่ ของเขา)
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਅਵਰੁ ਨ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ॥

sant kay dokhee ka-o avar na raakhanhaar.
The slanderer of the Saint cannot be saved by anyone else from this habit of slandering

ั ชอบใสร่ ้ายนี้
ผู ้ทีใ่ สร่ ้ายนั กบุญไม่สามารถชว่ ยใครได ้จากนิสย
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ਨਾਨਕ ਸੁੰ ਤ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਉਫਾਤਰ ॥੫॥
naanak sant bhaavai taa la-ay ubaar. ||5||
O‟ Nanak, if it pleases the Saint, then even such a slanderer is saved from
the habit of slandering. ||5||

ั ชอบใสร่ ้าย || 5
โอนานั กถ ้ามันเป็ นทีพ
่ อใจของนั กบุญแม ้แต่คนทีใ่ สร่ ้ายก็ยังรอดจากนิสย
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਇਉ ਤਫਲਲਾਇ ॥
sant kaa dokhee i-o billaa-ay.
The slanderer of the Saint bewails,

ี องนั กบุญ
ผู ้ใสร่ ้ายป้ ายสข

ਤਜਉ ਜਲ ਤਫਹੂਨ ਭਛੁਲੀ ਤੜਪੜਾਇ ॥
ji-o jal bihoon machhulee tarhafrhaa-ay.
like a fish out of water writhing in agony.

เหมือนปลาขึน
้ จากน้ าทีด
่ น
ิ้ ด ้วยความทุกข์ทรมาน
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਬੂਖਾ ਨਹੀ ਰਾਜ ॥

sant kaa dokhee bhookhaa nahee raajai.
The slanderer of the Saint is never satiated from the desire of slandering,

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญจะไม่อม
ิ่ จากความปรารถนาทีจ
่ ะใสร่ ้าย
ਤਜਉ ਾਵਕੁ ਈਧਤਨ ਨਹੀ ਧਰਾ ॥

ji-o paavak eeDhan nahee Dharaapai.
just as fire is never satiated by any amount of firewood.

่ เดียวกับทีไ่ ฟไม่เคยอิม
เชน
่ ด ้วยฟื นจานวนใด ๆ
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਛੁਟ ਇਕਲਾ ॥

sant kaa dokhee chhutai ikaylaa.
The slanderer of the Saint is left all alone,

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญถูกทิง้ ให ้อยูค
่ นเดียว
ਤਜਉ ਫੂਆੜੁ ਤਤਲੁ ਖਤ ਭਾਤਹ ਦੁਹਲਾ ॥

ji-o boo-aarh til khayt maahi duhaylaa.
like the barren sesame plant abandoned in the field.

เหมือนต ้นงาแห ้งแล ้งทีถ
่ ก
ู ทิง้ ร ้างกลางทุง่ นา
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਧਰਭ ਤ ਰਹਤ ॥

sant kaa dokhee Dharam tay rahat.
The slanderer of the Saint is devoid of faith.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญไร ้ศรัทธา
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ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦ ਤਭਤਥਆ ਕਹਤ ॥
sant kaa dokhee sad mithi-aa kahat.
The slanderer of the Saint always tells lies.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญมักพูดโกหกเสมอ
ਤਕਰਤੁ ਤਨੁੰਦਕ ਕਾ ਧੁਤਰ ਹੀ ਇਆ ॥

kirat nindak kaa Dhur hee pa-i-aa.
The slanderer does the deed of slandering because such is his
pre-ordained destiny.

ผู ้ทีใ่ สร่ ้ายจะกระทาการใสร่ ้ายเพราะนั่ นเป็ นชะตากรรมของเขาก่อนบวช
ਨਾਨਕ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸਈ ਤਥਆ ॥੬॥
naanak jo tis bhaavai so-ee thi-aa. ||6||
O Nanak, whatever God wills that happens. ||6||

โอนานักพระเจ ้าจะทรงประสงค์อะไรก็ตามทีเ่ กิดขึน
้ || 6 ||
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਤਫਗੜ ਰੂੁ ਹਇ ਜਾਇ ॥
sant kaa dokhee bigarh roop ho-ay jaa-ay.
The slanderer of the saint is so defamed, as if he has been disfigured.

ี โฉมราวกับว่าเขาเสย
ี โฉม
ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญจึงทาให ้เสย
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕਉ ਦਰਗਹ ਤਭਲ ਸਜਾਇ ॥

sant kay dokhee ka-o dargeh milai sajaa-ay.
The slanderer of the Saint receives his punishment in God‟s court.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญได ้รับการลงโทษในศาลของพระเจ ้า
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਸਦਾ ਸਹਕਾਈ ॥

sant kaa dokhee sadaa sahkaa-ee-ai.
The slanderer of the Saint is always in terrible agony,

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญมักอยูใ่ นความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส
ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਨ ਭਰ ਨ ਜੀਵਾਈ ॥

sant kaa dokhee na marai na jeevaa-ee-ai.
The slanderer of the Saint spiritually hangs between life and death.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญทางวิญญาณแขวนอยูร่ ะหว่างความเป็ นและความตาย
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਖੀ ਕੀ ੁਜ ਨ ਆਸਾ ॥
sant kay dokhee kee pujai na aasaa.
The hope of the slanderer of the Saint is not fulfilled.

ความหวังของผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญไม่เป็ นจริง
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ਸੁੰ ਤ ਕਾ ਦਖੀ ਉਤਠ ਚਲ ਤਨਰਾਸਾ ॥

sant kaa dokhee uth chalai niraasaa.
The slanderer of the Saint departs from the world disappointed.

ผู ้ใสร่ ้ายนั กบุญจากโลกไปอย่างผิดหวัง
ਸੁੰ ਤ ਕ ਦਤਖ ਨ ਤਤਰਸਟ ਕਇ ॥

sant kai dokh na taristai ko-ay.
By slandering a Saint, no one is satiated from the desire of slandering.

โดยการใสร่ ้ายนั กบุญไม่มใี ครอิม
่ จากความปรารถนาทีจ
่ ะใสร่ ้าย
ਜਸਾ ਬਾਵ ਤਸਾ ਕਈ ਹਇ ॥
jaisaa bhaavai taisaa ko-ee ho-ay.
A person‟s habits are formed according to his intentions.

ั ของบุคคลนั น
นิสย
้ ก่อตัวขึน
้ ตามความตัง้ ใจของเขา
ਇਆ ਤਕਰਤੁ ਨ ਭਟ ਕਇ ॥
pa-i-aa kirat na maytai ko-ay.
Past actions cannot be erased by anybody.

การกระทาในอดีตไม่มใี ครลบล ้างได ้
ਨਾਨਕ ਜਾਨੈ ਸਚਾ ਸਇ ॥੭॥
naanak jaanai sachaa so-ay. ||7||
O Nanak, only the eternal God knows this mystery. ||7||

โอนานักมีเพียงพระเจ ้าผู ้เป็ นนิรันดร์เท่านัน
้ ทีร่ ู ้เรือ
่ งลึกลับนี้ || 7||
ਸਬ ਘਟ ਤਤਸ ਕ ਹੁ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
sabh ghat tis kay oh karnaihaar.
All beings belong to Him, and He is the Creator.

สงิ่ มีชวี ต
ิ ทัง้ หมดเป็ นของพระองค์และพระองค์คอ
ื ผู ้สร ้าง
ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਤਸ ਕਉ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥

sadaa sadaa tis ka-o namaskaar.
Forever and ever, bow to Him in reverence.

ขอน ้อมคารวะพระองค์ตลอดไปและตลอดไป
ਰਬ ਕੀ ਉਸਤਤਤ ਕਰਹੁ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥

parabh kee ustat karahu din raat.
Sing the praises of God, day and night.

ร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าทัง้ กลางวันและกลางคืน
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ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਵਹੁ ਸਾਤਸ ਤਗਰਾਤਸ ॥
tiseh Dhi-aavahu saas giraas.
Meditate on Him with every breath

ราพึงถึงพระองค์ทก
ุ ลมหายใจ
ਸਬੁ ਕਛੁ ਵਰਤ ਤਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ॥
sabh kachh vartai tis kaa kee-aa.
Everything happens according to His doing.

ทุกสงิ่ เกิดขึน
้ ตามการทาของพระองค์
ਜਸਾ ਕਰ ਤਸਾ ਕ ਥੀਆ ॥

jaisaa karay taisaa ko thee-aa.
As God makes anyone, so does the mortal become.

่ กัน
เมือ
่ พระเจ ้าสร ้างใครมนุษย์ก็กลายเป็ นเชน
ਅਨਾ ਖਲੁ ਆਤ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
apnaa khayl aap karnaihaar.
He Himself is the executor of His play.

พระองค์เองเป็ นผู ้ดาเนินการเล่นของพระองค์
ਦੂਸਰ ਕਉਨੁ ਕਹ ਫੀਚਾਰੁ ॥

doosar ka-un kahai beechaar.
Who else can say or deliberate upon this?

ใครสามารถพูดหรือพิจารณาเรือ
่ งนีไ
้ ด ้บ ้าง?
ਤਜਸ ਨ ਤਕਰਾ ਕਰ ਤਤਸੁ ਆਨ ਨਾਭੁ ਦਇ ॥

jis no kirpaa karai tis aapan naam day-ay.
The one upon whom He bestows His Mercy, He blesses that one with Naam,

ผู ้ทีพ
่ ระองค์ประทานความเมตตาให ้แก่เขาพระองค์ทรงอวยพรผู ้นัน
้ ด ้วยนาอัม
ਫਡਬਾਗੀ ਨਾਨਕ ਜਨ ਸਇ ॥੮॥੧੩॥

badbhaagee naanak jan say-ay. ||8||13||
O‟ Nanak, very fortunate are such persons. ||8||13||

่ นี้ || 8 || 13 ||
โอนานั กโชคดีมากทีเ่ ป็ นบุคคลเชน
ਸਲ ਕੁ ॥

Salok.
Shalok:

ชาล๊อค
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ਤਜਹੁ ਤਸਆਨ ਸੁਤਰ ਜਨਹੁ ਤਸਭਰਹੁ ਹਤਰ ਹਤਰ ਰਾਇ ॥
tajahu si-aanap sur janhu simrahu har har raa-ay.
O‟ good people! give up your cleverness and remember the almighty God with loving
devotion!

โอ ‟คนดี !ละทิง้ ความฉลาดของคุณและระลึกถึงพระเจ ้าผู ้ยิง่ ใหญ่ด ้วยความรักความจงรักภักดี!
ਕ ਆਸ ਹਤਰ ਭਤਨ ਰਖਹੁ ਨਾਨਕ ਦੂਖੁ ਬਰਭੁ ਬਉ ਜਾਇ ॥੧॥
ayk aas har man rakhahu naanak dookh bharam bha-o jaa-ay. ||1||
O‟ Nanak, in your heart, pin all your hopes on God, in this way all your pain, doubt and
fear shall depart. ||1||

โอนานักในใจของคุณตรึงความหวังทัง้ หมดของคุณไว ้ทีพ
่ ระเจ ้าด ้วยวิธน
ี ี้ความเจ็บปวดความสง
ั และความกลัวทัง้ หมดของคุณจะจากไป || 1 ||
สย
ਅਸਟਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:
ਭਾਨੁਖ ਕੀ ਟਕ ਤਫਰਥੀ ਸਬ ਜਾਨੁ ॥
maanukh kee tayk barithee sabh jaan.
know this well that reliance on human support is totally useless,

ิ้ เชงิ
รู ้ดีวา่ การพึง่ พาการสนั บสนุนจากมนุษย์นัน
้ ไร ้ประโยชน์โดยสน
ਦਵਨ ਕਉ ਕ ਬਗਵਾਨੁ ॥

dayvan ka-o aikai bhagvaan.
because God alone is the benefactor of all.

เพราะพระเจ ้าเท่านัน
้ ทีเ่ ป็ นผู ้มีพระคุณของทุกคน
ਤਜਸ ਕ ਦੀ ਰਹ ਅਘਾਇ ॥

jis kaidee-ai rahai aghaa-ay.
By His gifts one always remains satisfied,

โดยของขวัญของพระองค์เรายังคงพึงพอใจเสมอ
ਫਹੁਤਰ ਨ ਤਤਰਸਨਾ ਲਾਗ ਆਇ ॥
bahur na tarisnaa laagai aa-ay.
and he is not enticed by worldly desires any more.

และเขาไม่ถก
ู ล่อลวงด ้วยความปรารถนาทางโลกอีกต่อไป
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ਭਾਰ ਰਾਖ ਕ ਆਤ ॥
maarai raakhai ayko aap.
God Himself destroys and preserves mortals.

พระเจ ้าเองทาลายและรักษามนุษย์
ਭਾਨੁਖ ਕ ਤਕਛੁ ਨਾਹੀ ਹਾਤਥ ॥

maanukh kai kichh naahee haath.
Nothing at all is in the hands of the mortal.

ไม่มส
ี งิ่ ใดอยูใ่ นมือของมนุษย์
ਤਤਸ ਕਾ ਹੁਕਭੁ ਫੂਤਝ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥

tis kaa hukam boojh sukh ho-ay.
Peace comes by understanding and accepting His Order.

ั ติภาพเกิดจากการเข ้าใจและยอมรับคาสงั่ ของพระองค์
สน
ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਭੁ ਰਖੁ ਕੁੰ ਤਠ ਰਇ ॥

tis kaa naam rakh kanth paro-ay.
Therefore always keep His Name enshrined in your heart.

เพราะฉะนั น
้ จงรักษาพระนามของพระองค์ไว ้ในใจของคุณเสมอ
ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਰਬੁ ਸਇ ॥
simar simar simar parabh so-ay.
Always remember God with love and devotion.

ระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักและความทุม
่ เทเสมอ
ਨਾਨਕ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ਕਇ ॥੧॥
naanak bighan na laagai ko-ay. ||1||
O‟ Nanak, no obstacle shall stand in your way. ||1||

โอนานักไม่มอ
ี ป
ุ สรรคใดขวางทางคุณ || 1 ||
ਉਸਤਤਤ ਭਨ ਭਤਹ ਕਤਰ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ॥
ustat man meh kar nirankaar.
Praise the Formless God in your mind.

จงสรรเสริญพระเจ ้าทีไ่ ร ้รูปแบบในความคิดของคุณ
ਕਤਰ ਭਨ ਭਰ ਸਤਤ ਤਫਉਹਾਰ ॥
kar man mayray sat bi-uhaar.
O my mind, make this your true deeds.

โอ ้จิตใจของฉั นขอให ้สงิ่ นีเ้ ป็ นการกระทาทีแ
่ ท ้จริงของคุณ
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ਤਨਰਭਲ ਰਸਨਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ੀਉ ॥
nirmal rasnaa amrit pee-o.
By partaking the nectar of Naam, your tongue (words) will become pure,

โดยการกินน้ าหวานจากนาอัมลิน
้ ของเจ ้าจะบริสท
ุ ธิ์
ਸਦਾ ਸੁਹਲਾ ਕਤਰ ਲ ਤਹ ਜੀਉ ॥

sadaa suhaylaa kar layhi jee-o.
and your soul shall be peaceful forever.

และวิญญาณของคุณจะสงบสุขตลอดไป
ਨੈਨਹੁ ਖੁ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੁੰ ਗੁ ॥

nainhu paykh thaakur kaa rang.
With your eyes, see the wondrous play of the Master (God).

ด ้วยตาของคุณดูการเล่นทีน
่ ่าอัศจรรย์ของอาจารย์ (พระเจ ้า)
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਫਨਸ ਸਬ ਸੁੰ ਗੁ ॥

saaDhsang binsai sabh sang.
In the Company of the Holy, all one‟s worldly attachments vanish.

ั ดิส
ิ ธิส
ใน บริษัท ศก
์ ท
์ งิ่ ทีแ
่ นบมาทางโลกทัง้ หมดจะหายไป
ਚਰਨ ਚਲਉ ਭਾਰਤਗ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥

charan chala-o maarag gobind.
With your feet, walk the Way of the Master of the universe.

ด ้วยเท ้าของคุณเดินไปตามทางของปรมาจารย์แห่งจักรวาล
ਤਭਟਤਹ ਾ ਜੀ ਹਤਰ ਤਫੁੰ ਦ ॥

miteh paap japee-ai har bind.
By meditating on God even for a short time, all one‟s sins are eradicated.

ั ้ ๆ บาปของทุกคนจะถูกกาจัดไป
การคิดราพึงถึงพระเจ ้าแม ้เพียงชว่ งเวลาสน
ਕਰ ਹਤਰ ਕਰਭ ਸਰਵਤਨ ਹਤਰ ਕਥਾ ॥

kar har karam sarvan har kathaa.
With your hands, engage in divine deeds and with your ears listen to His praises.

ใชมื้ อของคุณในการกระทาของพระเจ ้าและฟั งคาสรรเสริญของพระองค์ด ้วยหูของคุณ
ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਭਥਾ ॥੨॥

har dargeh nanak oojal mathaa. ||2||
O‟ Nanak, this way, one is honored in God‟s court. ||2||

โอนานักด ้วยวิธน
ี ผ
ี้ ู ้หนึง่ ได ้รับเกียรติในศาลของพระเจ ้า || 2 ||
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ਫਡਬਾਗੀ ਤ ਜਨ ਜਗ ਭਾਤਹ ॥
badbhaagee tay jan jag maahi.
In this world, truly fortunate are those,

ในโลกนีค
้ นทีโ่ ชคดีจริงๆ
ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਤਹ ॥
sadaa sadaa har kay gun gaahi.
who sing the glorious praises of God, forever and ever.

ผู ้ร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าอันรุง่ โรจน์ตลอดไปเป็ นนิตย์
ਰਾਭ ਨਾਭ ਜ ਕਰਤਹ ਫੀਚਾਰ ॥
raam naam jo karahi beechaar.
Those who reflect upon God's Name,

ผู ้ทีใ่ คร่ครวญพระนามของพระเจ ้า
ਸ ਧਨਵੁੰ ਤ ਗਨੀ ਸੁੰ ਸਾਰ ॥
say Dhanvant ganee sansaar.
are truly considered spiritually wealthy in the world.

ถือว่ารา่ รวยทางวิญญาณอย่างแท ้จริงในโลก
ਭਤਨ ਤਤਨ ਭੁਤਖ ਫਲਤਹ ਹਤਰ ਭੁਖੀ ॥
man tan mukh boleh har mukhee.
Those who with their soul, body, and tongue repeat God‟s Name,

ผู ้ทีม
่ จ
ี ต
ิ วิญญาณร่างกายและลิน
้ พูดซ้า God‟s Name,
ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਨਹੁ ਤ ਸੁਖੀ ॥

sadaa sadaa jaanhu tay sukhee.
consider that they are always at peace.

พิจารณาว่าพวกเขาสงบสุขเสมอ
ਕ ਕੁ ਕੁ ਛਾਨੈ ॥
ayko ayk ayk pachhaanai.
The one who recognizes the One and only God,

ผู ้ทีร่ ู ้จักพระเจ ้าองค์เดียวและองค์เดียว
ਇਤ ਉਤ ਕੀ ਹੁ ਸਝੀ ਜਾਨੈ ॥
it ut kee oh sojhee jaanai.
understands this world and the next.

เข ้าใจโลกนีแ
้ ละโลกหน ้า
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ਨਾਭ ਸੁੰ ਤਗ ਤਜਸ ਕਾ ਭਨੁ ਭਾਤਨਆ ॥
naam sang jis kaa man maani-aa.
The person whose mind is pleased while meditating on God‟s Name.

คนทีจ
่ ต
ิ ใจยินดีในขณะทีท
่ าสมาธิกบ
ั God‟s Name
ਨਾਨਕ ਤਤਨਤਹ ਤਨਰੁੰ ਜਨੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥

naanak tineh niranjan jaani-aa. ||3||
O, Nanak, that person has realized the immaculate God.||3||

โอนานักบุคคลนัน
้ ได ้ตระหนักถึงพระเจ ้าทีไ่ ม่มท
ี ต
ี่ ิ || 3||
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਆਨ ਆੁ ਸੁਝ ॥

gur parsaad aapan aap sujhai.
By Guru's Grace, one who gets to understand himself;

โดย Guru's Grace คนทีเ่ ข ้าใจตัวเอง
ਤਤਸ ਕੀ ਜਾਨਹੁ ਤਤਰਸਨਾ ਫੁਝ ॥

tis kee jaanhu tarisnaa bujhai.
consider that his urge to fulfil worldly desires is quenched.

จงพิจารณาว่าความปรารถนาของเขาทีจ
่ ะตอบสนองความปรารถนาทางโลกนัน
้ ดับลง
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਕਹਤ ॥
saaDhsang har har jas kahat.
In the Company of the Holy, one who sings the Praises of God,

ใน บริษัท ของพระผู ้บริสท
ุ ธิผ
์ ู ้ร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า
ਸਰਫ ਰਗ ਤ ਹੁ ਹਤਰ ਜਨੁ ਰਹਤ ॥
sarab rog tay oh har jan rahat.
Such a devotee of God is saved from all kinds of ailments.

่ นีจ
สาวกของพระเจ ้าเชน
้ ะรอดพ ้นจากโรคภัยไข ้เจ็บทุกชนิด
ਅਨਤਦਨੁ ਕੀਰਤਨੁ ਕਵਲ ਫਖ੍੍ਾਨੁ ॥
an-din keertan kayval bakh-yaan.
The one who always sings the praises of God,

ผู ้ทีร่ ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าอยูเ่ สมอ
ਤਗਰਹਸਤ ਭਤਹ ਸਈ ਤਨਰਫਾਨੁ ॥
garihsat meh so-ee nirbaan.
is detached (from Maya) while still living in the household.

ถูกแยกออก (จากมายา) ในขณะทีย
่ ังอาศัยอยูใ่ นบ ้าน
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ਕ ਊਤਰ ਤਜਸੁ ਜਨ ਕੀ ਆਸਾ ॥
ayk oopar jis jan kee aasaa.
One who pins all his hopes only on God,

ผู ้ทีย
่ ด
ึ ความหวังทัง้ หมดของเขาไว ้ทีพ
่ ระเจ ้าเท่านัน
้
ਤਤਸ ਕੀ ਕਟੀ ਜਭ ਕੀ ਪਾਸਾ ॥
tis kee katee-ai jam kee faasaa.
the noose of death is cut away and is saved from the cycles of birth and death.

บ่วงแห่งความตายถูกตัดออกไปและได ้รับการชว่ ยให ้พ ้นจากวัฏจักรของการเกิดและการตาย
ਾਰਫਰਹਭ ਕੀ ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਬੂਖ ॥
paarbarahm kee jis man bhookh.
One whose mind craves for the union with God,

คนทีม
่ ค
ี วามคิดอยากจะอยูร่ ว่ มกับพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਤਤਸਤਹ ਨ ਲਾਗਤਹ ਦੂਖ ॥੪॥

naanak tiseh na laageh dookh. ||4||
O‟ Nanak, that person is never afflicted with any sorrow. ||4||

โอนานักผู ้นัน
้ ไม่เคยทุกข์โศกใด ๆ || 4 ||
ਤਜਸ ਕਉ ਹਤਰ ਰਬੁ ਭਤਨ ਤਚਤਤ ਆਵ ॥

jis ka-o har parabh man chit aavai.
The one who always remembers God in his mind,

ผู ้ทีม
่ ักจะนึกถึงพระเจ ้าในความคิดของเขา
ਸ ਸੁੰ ਤੁ ਸੁਹਲਾ ਨਹੀ ਡੁਲਾਵ ॥
so sant suhaylaa nahee dulaavai.
that Saint is always at peace and never wavers.

นักบุญนัน
้ สงบสุขเสมอและไม่เคยหวั่นไหว
ਤਜਸੁ ਰਬੁ ਅੁਨਾ ਤਕਰਾ ਕਰ ॥
jis parabh apunaa kirpaa karai.
The one upon whom God has granted his Grace,

ผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าประทานพระคุณแก่เขา
ਸ ਸਵਕੁ ਕਹੁ ਤਕਸ ਤ ਡਰ ॥

so sayvak kaho kis tay darai.
say, who should that true servant of God be afraid of?

้ แ
พูดว่าผู ้รับใชที
่ ท ้จริงของพระเจ ้าควรจะกลัวใคร?
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ਜਸਾ ਸਾ ਤਸਾ ਤਦਰਸਟਾਇਆ ॥
jaisaa saa taisaa daristaa-i-aa.
Such a person is able to visualize God as He is,

บุคคลดังกล่าวสามารถมองเห็นภาพพระเจ ้าอย่างทีพ
่ ระองค์ทรงเป็ น
ਅੁਨੇ ਕਾਰਜ ਭਤਹ ਆਤ ਸਭਾਇਆ ॥

apunay kaaraj meh aap samaa-i-aa.
He Himself is pervading in His creation.

พระองค์เองทรงแผ่ไพศาลในการสร ้างของพระองค์
ਸਧਤ ਸਧਤ ਸਧਤ ਸੀਤਝਆ ॥
soDhat soDhat soDhat seejhi-aa.
by reflecting over and over again, he ultimately succeeds in understanding,

ด ้วยการไตร่ตรองซ้าแล ้วซ้าเล่าในทีส
่ ด
ุ เขาก็ประสบความสาเร็จในการทาความเข ้าใจ
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤਤੁ ਸਬੁ ਫੂਤਝਆ ॥

gur parsaad tat sabh boojhi-aa.
and by the Guru‟s Grace, he understands the reality of God and His creation.

และด ้วยพระคุณของปราชญ์เขาเข ้าใจความเป็ นจริงของพระเจ ้าและการสร ้างของพระองค์
ਜਫ ਦਖਉ ਤਫ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਭੂਲੁ ॥

jab daykh-a-u tab sabh kichh mool.
When I look, then I see God at the root of everything.

เมือ
่ ฉั นมองแล ้วฉั นก็เห็นพระเจ ้าทีเ่ ป็ นรากฐานของทุกสงิ่
ਨਾਨਕ ਸ ਸੂਖਭੁ ਸਈ ਅਸਥੂਲੁ ॥੫॥

naanak so sookham so-ee asthool. ||5||
O‟ Nanak, it is He who is intangible, and it is He who is tangible. ||5||

โอนานักพระองค์คอ
ื ผู ้ทีไ่ ม่มต
ี วั ตนและเป็ นพระองค์ทจ
ี่ ับต ้องได ้ || 5 ||
ਨਹ ਤਕਛੁ ਜਨਭ ਨਹ ਤਕਛੁ ਭਰ ॥
nah kichh janmai nah kichh marai.
Nothing is born, and nothing dies.

ไม่มอ
ี ะไรเกิดและไม่มอ
ี ะไรตาย
ਆਨ ਚਤਲਤੁ ਆ ਹੀ ਕਰ ॥
aapan chalit aap hee karai.
He Himself stages His own play.

พระองค์เองทรงแสดงละครของพระองค์เอง

157

ਆਵਨੁ ਜਾਵਨੁ ਤਦਰਸਤਟ ਅਨਤਦਰਸਤਟ ॥
aavan jaavan darisat an-darisat.
All births and deaths, seen and unseen,

การเกิดและการตายทัง้ หมดทีเ่ ห็นและมองไม่เห็น
ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਧਾਰੀ ਸਬ ਤਸਰਸਤਟ ॥

aagi-aakaaree Dhaaree sabh sarisat.
God has made this entire world obedient to His Will.

ื่ ฟั งพระประสงค์ของพระองค์
พระเจ ้าทรงทาให ้ทัง้ โลกนีเ้ ชอ
ਆ ਆਤ ਸਗਲ ਭਤਹ ਆਤ ॥

aapay aap sagal meh aap.
He is all by himself, and pervades in all.

พระองค์อยูด
่ ้วยตัวพระองค์เองและแผ่ซา่ นไปทั่ว
ਅਤਨਕ ਜੁਗਤਤ ਰਤਚ ਥਾਤ ਉਥਾਤ ॥
anik jugat rach thaap uthaap.
In countless ways, He creates and destroys the universe.

พระองค์ทรงสร ้างและทาลายจักรวาลด ้วยวิธน
ี ับไม่ถ ้วน
ਅਤਫਨਾਸੀ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਖੁੰ ਡ ॥
abhinaasee naahee kichh khand.
He is Imperishable; and nothing of Him perishes.

ิ้ สุด; และไม่มส
เขาไม่มท
ี ส
ี่ น
ี งิ่ ใดในพระองค์พน
ิ าศ
ਧਾਰਣ ਧਾਤਰ ਰਤਹ ਫਰਹਭੁੰ ਡ ॥

Dhaaran Dhaar rahi-o barahmand.
He Himself is planning and supporting the universe.

พระองค์เองเป็ นผู ้วางแผนและสนับสนุนจักรวาล
ਅਲਖ ਅਬਵ ੁਰਖ ਰਤਾ ॥
alakh abhayv purakh partaap.
Incomprehensible and unfathomable is the Glory of God.

ความเข ้าใจยากและไม่อาจหยั่งรู ้ได ้คือพระสริ ข
ิ องพระเจ ้า
ਆਤ ਜਾ ਤ ਨਾਨਕ ਜਾ ॥੬॥

aap japaa-ay ta naanak jaap. ||6||
O Nanak, as He inspires, so do we meditate on Him. ||6||

่ กัน || 6 ||
โอนานั กในขณะทีพ
่ ระองค์ทรงดลใจเราจะใคร่ครวญถึงพระองค์เชน

158

ਤਜਨ ਰਬੁ ਜਾਤਾ ਸੁ ਸਬਾਵੁੰ ਤ ॥
jin parabh jaataa so sobhaavant.
Those who have realized God are glorious.

ผู ้ทีต
่ ระหนั กว่าพระเจ ้าเป็ นผู ้มีสง่าราศ ี
ਸਗਲ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ਉਧਰ ਤਤਨ ਭੁੰ ਤ ॥

sagal sansaar uDhrai tin mant.
Their teachings save the entire world from the vices.

คาสอนของพวกเขาชว่ ยโลกทัง้ ใบจากความชวั่ ร ้าย
ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨ ॥

parabh kay sayvak sagal uDhaaran.
God's devotees are able to redeem everybody from vices.

สาวกของพระเจ ้าสามารถไถ่ทก
ุ คนจากความชวั่ ร ้ายได ้
ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਦੂਖ ਤਫਸਾਰਨ ॥

parabh kay sayvak dookh bisaaran.
God's servants are capable of eliminating sorrows of everybody.

้
ผู ้รับใชของพระเจ
้าสามารถขจัดความเศร ้าโศกของทุกคนได ้
ਆ ਭਤਲ ਲ ਤਕਰਾਲ ॥
aapay mayl la-ay kirpaal.
The Merciful God Himself unites them with Him.

พระเจ ้าผู ้เปี่ ยมด ้วยความเมตตาทรงรวมพวกเขาไว ้กับพระองค์
ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਜਤ ਬ ਤਨਹਾਲ ॥
gur kaa sabad jap bha-ay nihaal.
By lovingly meditating on the Guru‟s Word, they feel delighted.

ึ ยินดี
โดยการใคร่ครวญพระคาของคุรด
ุ ้วยความรักพวกเขารู ้สก
ਉਨ ਕੀ ਸਵਾ ਸਈ ਲਾਗ ॥
un kee sayvaa so-ee laagai.
He alone gets to serve those devotees of God,

้ าสาวกของพระเจ ้า
เขาคนเดียวทีจ
่ ะรับใชเหล่
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ਤਜਸ ਨ ਤਕਰਾ ਕਰਤਹ ਫਡਬਾਗ ॥
jis no kirpaa karahi badbhaagai.
Who has good fortune and is blessed by You.

ใครมีโชคลาภและได ้รับพรจากท่าน
ਨਾਭੁ ਜਤ ਾਵਤਹ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥

naam japat paavahi bisraam.
By lovingly meditating on God‟s Name, the devotees obtain peace.

ื่ ชอบจะได ้รับสน
ั ติสข
โดยการใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรักผู ้ทีช
่ น
ุ
ਨਾਨਕ ਤਤਨ ੁਰਖ ਕਉ ਊਤਭ ਕਤਰ ਭਾਨੁ ॥੭॥

naanak tin purakh ka-o ootam kar maan. ||7||
O‟ Nanak, respect those persons as the most noble. ||7||

โอนานั กเคารพบุคคลเหล่านั น
้ ในฐานะทีส
่ งู สง่ ทีส
่ ด
ุ || 7 ||
ਜ ਤਕਛੁ ਕਰ ਸੁ ਰਬ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥
jo kichh karai so parabh kai rang.
Whatever a devotee does, is out of love for God,

ไม่วา่ ผู ้ศรัทธาจะทาอะไรก็เพราะรักพระเจ ้า
ਸਦਾ ਸਦਾ ਫਸ ਹਤਰ ਸੁੰ ਤਗ ॥
sadaa sadaa basai har sang.
and he always remains in the presence of God.

และเขายังคงอยูต
่ อ
่ หน ้าพระเจ ้าเสมอ
ਸਹਜ ਸੁਬਾਇ ਹਵ ਸ ਹਇ ॥
sahj subhaa-ay hovai so ho-ay.
Whatever happens intuitively, he accepts it as God‟s will

ั ชาตญาณเขาก็ยอมรับตามทีพ
ไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน
้ โดยสญ
่ ระเจ ้าต ้องการ
ਕਰਣਹਾਰੁ ਛਾਣ ਸਇ ॥
karnaihaar pachhaanai so-ay.
and acknowledges Him as the Creator.

และยอมรับว่าพระองค์เป็ นผู ้สร ้าง
ਰਬ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਭੀਠ ਲਗਾਨਾ ॥

parabh kaa kee-aa jan meeth lagaanaa.
The devotees gladly accept whatever God does,

สาวกยินดียอมรับสงิ่ ทีพ
่ ระเจ ้าทา
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ਜਸਾ ਸਾ ਤਸਾ ਤਦਰਸਟਾਨਾ ॥
jaisaa saa taisaa daristaanaa.
because He appears to them just as He is.

่ เดียวกับทีพ
เพราะพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกเขาเชน
่ ระองค์ทรงเป็ น
ਤਜਸ ਤ ਉਜ ਤਤਸੁ ਭਾਤਹ ਸਭਾ ॥

jis tay upjay tis maahi samaa-ay.
From whom they are born, they stay immersed in Him.

พวกเขาเกิดจากใครพวกเขาจมอยูใ่ นพระองค์
ਇ ਸੁਖ ਤਨਧਾਨ ਉਨਹੂ ਫਤਨ ਆ ॥

o-ay sukh niDhaan unhoo ban aa-ay.
They become the treasure of peace and they alone are worthy of this status.

พวกเขากลายเป็ นขุมทรัพย์แห่งความสงบสุขและพวกเขาคนเดียวทีค
่ ค
ู่ วรกับสถานะนี้
ਆਸ ਕਉ ਆਤ ਦੀਨ ਭਾਨੁ ॥

aapas ka-o aap deeno maan.
God gives honor to Himself by honoring the devotees.

พระเจ ้าให ้เกียรติแก่พระองค์เองโดยการให ้เกียรติแก่ผู ้ศรัทธา
ਨਾਨਕ ਰਬ ਜਨੁ ਕ ਜਾਨੁ ॥੮॥੧੪॥

naanak parabh jan ayko jaan. ||8||14||
O‟ Nanak, deem God and the devotee as one and the same.||8||14||

โอนานักถือว่าพระเจ ้าและสาวกเป็ นหนึง่ เดียวกัน || 8 || 14 ||
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਸਰਫ ਕਲਾ ਬਰੂਰ ਰਬ ਤਫਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ॥
sarab kalaa bharpoor parabh birthaa jaananhaar.
God is totally imbued with all powers; He is the Knower of our pains and sorrows.

พระเจ ้าทรงตืน
้ ตันใจด ้วยอานาจทัง้ หมด
พระองค์ทรงเป็ นผู ้รู ้ถึงความเจ็บปวดและความเศร ้าโศกของเรา
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ਜਾ ਕ ਤਸਭਰਤਨ ਉਧਰੀ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਫਤਲਹਾਰ ॥੧॥
jaa kai simran uDhree-ai nanak tis balihaar. ||1||
O‟ Nanak, we should dedicate ourself to the Almighty God, meditation on whom saves us
from vices.||1||

โอนานักเราควรอุทศ
ิ ตัวเองให ้กับพระเจ ้าผู ้ทรงฤทธานุภาพการทาสมาธิวา่ ใครชว่ ยเราให ้รอดพ ้
นจากความชวั่ ร ้าย || 1 ||
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:
ਟੂਟੀ ਗਾਢਨਹਾਰ ਗੁਾਲ ॥

tootee gaadhanhaar gopaal.
God Himself is capable of reuniting our alienated heart with Him.

พระเจ ้าเองทรงสามารถรวมหัวใจทีแ
่ ปลกแยกของเรากับพระองค์ได ้
ਸਰਫ ਜੀਆ ਆ ਰਤਤਾਲ ॥

sarab jee-aa aapay partipaal.
He Himself looks after all beings.

ั ว์
พระองค์เองทรงดูแลสรรพสต
ਸਗਲ ਕੀ ਤਚੁੰ ਤਾ ਤਜਸੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥

sagal kee chintaa jis man maahi.
, God has the care of all in His mind.

พระเจ ้าทรงดูแลทุกสงิ่ ในจิตใจของพระองค์
ਤਤਸ ਤ ਤਫਰਥਾ ਕਈ ਨਾਤਹ ॥

tis tay birthaa ko-ee naahi.
No one is turned away from Him.

ไม่มใี ครหันเหไปจากพระองค์
ਰ ਭਨ ਭਰ ਸਦਾ ਹਤਰ ਜਾਤ ॥

ray man mayray sadaa har jaap.
O‟ my mind, always lovingly remember God.

โอ ้จิตใจของฉั นจงระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักเสมอ
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ਅਤਫਨਾਸੀ ਰਬੁ ਆ ਆਤ ॥
abhinaasee parabh aapay aap.
The Imperishable God is all in all.

พระเจ ้าทีไ่ ม่อาจบริสท
ุ ธิน
์ ัน
้ มีอยูใ่ นทุกสงิ่
ਆਨ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨ ਹਇ ॥

aapan kee-aa kachhoo na ho-ay.
By one's own actions, nothing is accomplished,

โดยการกระทาของตัวเอง ไม่มอ
ี ะไรสาเร็จได ้
ਜ ਸਉ ਰਾਨੀ ਲ ਚ ਕਇ ॥

jay sa-o paraanee lochai ko-ay.
even though the mortal may wish it so, hundreds of times.

่ นั น
แม ้ว่ามนุษย์จะปรารถนาเชน
้ หลายร ้อยครัง้
ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਨਾਹੀ ਤਰ ਤਕਛੁ ਕਾਭ ॥
tis bin naahee tayrai kichh kaam.
Besides Him, nothing else is of real use to you.

้
นอกจากพระองค์แล ้วไม่มส
ี งิ่ อืน
่ ใดทีใ่ ชประโยชน์
ได ้จริงสาหรับคุณ
ਗਤਤ ਨਾਨਕ ਜਤ ਕ ਹਤਰ ਨਾਭ ॥੧॥

gat naanak jap ayk har naam. ||1||
O‟ Nanak, you would be saved only by meditating on God‟s Name. ||1||

ื่ ของพระเจ ้าเท่านั น
โอนานั กคุณจะรอดได ้โดยการใคร่ครวญชอ
้ || 1 ||
ਰੂਵੁੰ ਤੁ ਹਇ ਨਾਹੀ ਭਹ ॥
roopvant ho-ay naahee mohai.
One who is good-looking should not be vain;

คนทีห
่ น ้าตาดีไม่ควรทาตัวไร ้สาระ
ਰਬ ਕੀ ਜਤਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸਹ ॥
parabh kee jot sagal ghat sohai.
because God‟s light is shining in everyone.

่ งสว่างในทุกคน
เพราะแสงสว่างของพระเจ ้าสอ
ਧਨਵੁੰ ਤਾ ਹਇ ਤਕਆ ਕ ਗਰਫ ॥

Dhanvantaa ho-ay ki-aa ko garbai.
Why should anyone be arrogant of being rich?

ทาไมทุกคนต ้องหยิง่ ผยองว่าเป็ นคนรวย?
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ਜਾ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਕਾ ਦੀਆ ਦਰਫ ॥
jaa sabh kichh tis kaa dee-aa darbai.
When all riches are His gifts.

เมือ
่ ทรัพย์สมบัตท
ิ งั ้ หมดเป็ นของขวัญของพระองค์
ਅਤਤ ਸੂਰਾ ਜ ਕਊ ਕਹਾਵ ॥

at sooraa jay ko-oo kahaavai.
If one calls oneself extremely brave,

ถ ้าใครเรียกตัวเองว่ากล ้าหาญมาก
ਰਬ ਕੀ ਕਲਾ ਤਫਨਾ ਕਹ ਧਾਵ ॥

parabh kee kalaa binaa kah Dhaavai.
he should realize that without the gift of God's Power, what can he do?

เขาควรตระหนักว่าหากปราศจากของประทานแห่งอานาจของพระเจ ้าเขาจะทาอะไรได ้?
ਜ ਕ ਹਇ ਫਹ ਦਾਤਾਰੁ ॥

jay ko ho-ay bahai daataar.
One who gives charity and then brags about becoming a benefactor,

ผู ้ทีใ่ ห ้การกุศลแล ้วอวดอ ้างว่าเป็ นผู ้มีพระคุณ
ਤਤਸੁ ਦਨਹਾਰੁ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰੁ ॥
tis daynhaar jaanai gaavaar.
such fool should recognize that God is the only benefactor of all.

่ นีค
คนโง่เชน
้ วรตระหนั กว่าพระเจ ้าเป็ นผู ้มีพระคุณเพียงผู ้เดียวของทัง้ หมด
ਤਜਸੁ ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਤੂਟ ਹਉ ਰਗੁ ॥
jis gur parsaad tootai ha-o rog.
By the Guru's Grace, whose malady of ego is cured,

ขอสาบานด ้วยพระคุณของคุรผ
ุ ู ้ซงึ่ อัตตาไม่หายขาด
ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਸਦਾ ਅਰਗੁ ॥੨॥

naanak so jan sadaa arog. ||2||
O‟ Nanak, that person is forever spiritually healthy. ||2||

โอนานักบุคคลนัน
้ มีสข
ุ ภาพดีตลอดไป || 2 ||
ਤਜਉ ਭੁੰ ਦਰ ਕਉ ਥਾਭ ਥੁੰ ਭਨੁ ॥

ji-o mandar ka-o thaamai thamman.
just as a pillar supports the roof of a house,

่ เดียวกับเสาค้าหลังคาบ ้าน
เชน
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ਤਤਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਫਦੁ ਭਨਤਹ ਅਸਥੁੰ ਭਨੁ ॥
ti-o gur kaa sabad maneh asthamman.
similarly the Guru‟s word provides support to the mind.

ในทานองเดียวกันคาของคุรใุ ห ้การสนับสนุนจิตใจ
ਤਜਉ ਾਖਾਣੁ ਨਾਵ ਚਤੜ ਤਰ ॥

ji-o paakhaan naav charh tarai.
Just as a stone placed in a boat crosses over the river,

่ เดียวกับก ้อนหินทีว่ างไว ้ในเรือข ้ามแม่น้ า
เชน
ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗਤੁ ਤਨਸਤਰ ॥

paraanee gur charan lagat nistarai.
Similarly by closely following the Guru‟s teachings eve a stone hearted mortal crosses over
the worldly ocean of vices.

ิ ก่อนทีม
ในทานองเดียวกันการปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรอ
ุ ย่างใกล ้ชด
่ นุษย์หน
ิ ทีม
่ จ
ี ต
ิ ใจจะข ้ามผ่า
นมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายทางโลก
ਤਜਉ ਅੁੰ ਧਕਾਰ ਦੀਕ ਰਗਾਸੁ ॥

ji-o anDhkaar deepak pargaas.
Just as darkness gets illuminated by the lamp,

่ เดียวกับความมืดทีส
เชน
่ ว่างไสวด ้วยโคมไฟ
ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਦਤਖ ਭਤਨ ਹਇ ਤਫਗਾਸੁ ॥

gur darsan daykh man ho-ay bigaas.
similarly the mind gets delighted, beholding the Guru‟s sight.

ในทานองเดียวกันจิตใจก็เบิกบานเมือ
่ เห็นสายตาของคุรุ
ਤਜਉ ਭਹਾ ਉਤਦਆਨ ਭਤਹ ਭਾਰਗੁ ਾਵ ॥
ji-o mahaa udi-aan meh maarag paavai.
Just as someone finds a path through the great wilderness,

่ เดียวกับใครบางคนทีพ
้
เชน
่ บเสนทางผ่
านถิน
่ ทุรกันดาร
ਤਤਉ ਸਾਧੂ ਸੁੰ ਤਗ ਤਭਤਲ ਜਤਤ ਰਗਟਾਵ ॥

ti-o saaDhoo sang mil jot paragtaavai.
Similarly divine light becomes manifest in the company of the Saints.

ความสว่างของพระเจ ้าในทานองเดียวกันปรากฏให ้เห็นใน บริษัท ของวิสท
ุ ธิชน
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ਤਤਨ ਸੁੰ ਤਨ ਕੀ ਫਾਛਉ ਧੂਤਰ ॥
tin santan kee baachha-o Dhoor.
I seek the humble service of those Saints;

้ อ
ฉั นแสวงหาการรับใชที
่ อ
่ นน ้อมถ่อมตนของวิสท
ุ ธิชนเหล่านั น
้
ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਤਰ ਲ ਚਾ ੂਤਰ ॥੩॥

naanak kee har lochaa poor. ||3||
O‟ God, please fulfill this desire of Nanak ||3||

โอพระเจ ้าโปรดเติมเต็มความปรารถนาของ Nanak || 3 ||
ਭਨ ਭੂਰਖ ਕਾਹ ਤਫਲਲਾਈ ॥

man moorakh kaahay billaa-ee-ai.
O‟ my foolish mind, why do you cry and moan?

โอ ้จิตใจทีโ่ ง่เขลาของฉั นทาไมคุณร ้องไห ้และครา่ ครวญ?
ੁਰਫ ਤਲਖ ਕਾ ਤਲਤਖਆ ਾਈ ॥

purab likhay kaa likhi-aa paa-ee-ai.
You receive whatever is preordained, based upon your previous deeds.

คุณได ้รับสงิ่ ทีก
่ าหนดไว ้ล่วงหน ้าตามการกระทาก่อนหน ้านีข
้ องคุณ
ਦੂਖ ਸੂਖ ਰਬ ਦਵਨਹਾਰੁ ॥

dookh sookh parabh dayvanhaar.
God is the Giver of pain and pleasure.

พระเจ ้าเป็ นผู ้ให ้ความเจ็บปวดและความสุข
ਅਵਰ ਤਤਆਤਗ ਤੂ ਤਤਸਤਹ ਤਚਤਾਰੁ ॥
avar ti-aag too tiseh chitaar.
Therefore, relinquish the support of others and lovingly remember Him alone.

ดังนัน
้ จงสละการสนับสนุนจากผู ้อืน
่ และระลึกถึงพระองค์ด ้วยความรักเพียงผู ้เดียว
ਜ ਕਛੁ ਕਰ ਸਈ ਸੁਖੁ ਭਾਨੁ ॥
jo kachh karai so-ee sukh maan.
Take comfort in whatever He does.

สบายใจในสงิ่ ทีเ่ ขาทา

ਬੂਲਾ ਕਾਹ ਤਪਰਤਹ ਅਜਾਨ ॥
bhoolaa kaahay fireh ajaan.
O‟ ignorant one, why are you wandering around?

ไม่รู ้ทาไมคุณถึงเดินไปรอบ ๆ ?
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ਕਉਨ ਫਸਤੁ ਆਈ ਤਰ ਸੁੰ ਗ ॥
ka-un basat aa-ee tayrai sang.
What things did you bring with you?

คุณนาสงิ่ ของอะไรติดตัวไปบ ้าง?
ਲਤਟ ਰਤਹ ਰਤਸ ਲ ਬੀ ਤੁੰ ਗ ॥

lapat rahi-o ras lobhee patang.
O greedy moth, you are getting engrossed in worldly pleasures.

ื้ กลางคืนทีโ่ ลภ เจ ้ากาลังหมกมุน
เจ ้าผีเสอ
่ อยูก
่ บ
ั ความสุขทางโลก
ਰਾਭ ਨਾਭ ਜਤ ਤਹਰਦ ਭਾਤਹ ॥
raam naam jap hirday maahi.
Meditate on God‟s Name in your heart.

ราพึงถึงพระนามของพระเจ ้าในใจคุณ
ਨਾਨਕ ਤਤ ਸਤੀ ਘਤਰ ਜਾਤਹ ॥੪॥

naanak pat saytee ghar jaahi. ||4||
O Nanak, thus you shall return to divine home with honor. ||4||

O Nanak ดังนัน
้ คุณจะกลับบ ้านของพระเจ ้าด ้วยเกียรติ || 4 ||
ਤਜਸੁ ਵਖਰ ਕਉ ਲ ਤਨ ਤੂ ਆਇਆ ॥

jis vakhar ka-o lain too aa-i-aa.
The wealth of Naam, for which you have come to this world,

ทรัพย์สมบัตข
ิ องนาอัมทีเ่ จ ้ามายังโลกนี้
ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਸੁੰ ਤਨ ਘਤਰ ਾਇਆ ॥
raam naam santan ghar paa-i-aa.
that wealth of God‟s Name is received in the holy congregation.

ั ดิส
ิ ธิ์
ความมั่งคัง่ ของพระนามพระเจ ้านั น
้ ได ้รับในประชาคมศก
์ ท
ਤਤਜ ਅਤਬਭਾਨੁ ਲ ਹੁ ਭਨ ਭਤਲ ॥

taj abhimaan layho man mol.
Renounce egotistical pride from your mind and in exchange buy the wealth of God‟s
Name.

ื้ ความมั่งคัง่ ของ
ละทิง้ ความภาคภูมใิ จในตัวเองออกจากจิตใจของคุณและแลกซอ
พระนามพระเจ ้า
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ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਤਹਰਦ ਭਤਹ ਤਤਲ ॥
raam naam hirday meh tol.
Enshrine God‟s Name in your heart.

จงประดิษฐานพระนามของพระเจ ้าไว ้ในหัวใจของคุณ
ਲਾਤਦ ਖ ਸੁੰ ਤਹ ਸੁੰ ਤਗ ਚਾਲੁ ॥

laad khayp santeh sang chaal.
Load up this wealth of Naam by Lovingly meditate on God‟s Name in the holy
congregation,

เพิม
่ พูนความมั่งคัง่ ของนาอัมนีโ้ ดยการใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรักในประชาคม
ั ดิส
ิ ธิ์
ศก
์ ท
ਅਵਰ ਤਤਆਤਗ ਤਫਤਖਆ ਜੁੰ ਜਾਲ ॥

avar ti-aag bikhi-aa janjaal.
and discard all other worldly entanglements.

และทิง้ สงิ่ ทีย
่ งุ่ เหยิงทางโลกอืน
่ ๆ ทัง้ หมด
ਧੁੰ ਤਨ ਧੁੰ ਤਨ ਕਹ ਸਬੁ ਕਇ ॥

Dhan Dhan kahai sabh ko-ay.
If you do this, everyone will praise you,

่ นีท
หากคุณทาเชน
้ ก
ุ คนจะยกย่องคุณ
ਭੁਖ ਊਜਲ ਹਤਰ ਦਰਗਹ ਸਇ ॥

mukh oojal har dargeh so-ay.
and you shall be received with honor in God‟s court.

และคุณจะได ้รับเกียรติในศาลของพระเจ ้า
ਇਹੁ ਵਾਾਰੁ ਤਵਰਲਾ ਵਾਾਰ ॥
ih vaapaar virlaa vaapaarai.
But only a rare person engages in meditation on God‟s Name.

แต่มเี พียงบุคคลทีห
่ ายากเท่านัน
้ ทีเ่ ข ้าร่วมในการทาสมาธิในนามของพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਸਦ ਫਤਲਹਾਰ ॥੫॥
naanak taa kai sad balihaarai. ||5||
O‟ Nanak, I am forever dedicated to such a person. ||5||

โออานักฉั นทุม
่ เทให ้กับคนแบบนีต
้ ลอดไป || 5 ||
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ਚਰਨ ਸਾਧ ਕ ਧਇ ਧਇ ੀਉ ॥
charan saaDh kay Dho-ay Dho-ay pee-o.
Follow the words of the Saints with utmost humility and obedience.

ื่ ฟั งอย่างเต็มที่
ปฏิบต
ั ต
ิ ามถ ้อยคาของวิสท
ุ ธิชนด ้วยความถ่อมตัวและเชอ
ਅਰਤ ਸਾਧ ਕਉ ਅਨਾ ਜੀਉ ॥

arap saaDh ka-o apnaa jee-o.
Surrender your soul to the Guru.

มอบจิตวิญญาณของคุณให ้กับคุรุ
ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਤਰ ਕਰਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥

saaDh kee Dhoor karahu isnaan.
Take cleansing bath by sincerely accepting the the Guru‟s teachings.

อาบน้ าชาระล ้างโดยยอมรับคาสอนของคุรอ
ุ ย่างจริงใจ
ਸਾਧ ਊਤਰ ਜਾਈ ਕੁਰਫਾਨੁ ॥

saaDh oopar jaa-ee-ai kurbaan.
Dedicate your life to the Guru.

อุทศ
ิ ชวี ต
ิ ของคุณให ้กับคุรุ

ਸਾਧ ਸਵਾ ਵਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥

saaDh sayvaa vadbhaagee paa-ee-ai.
The Guru‟s teaching is received by great fortune

คาสอนของคุรไุ ด ้รับความโชคดี
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਹਤਰ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਈ ॥
saaDhsang har keertan gaa-ee-ai.
God‟s praises can be sung only in the holy congregation.

ั ดิส
ิ ธิ์
การสรรเสริญพระเจ ้าสามารถร ้องได ้เฉพาะในทีป
่ ระชุมศก
์ ท
ਅਤਨਕ ਤਫਘਨ ਤ ਸਾਧੂ ਰਾਖ ॥
anik bighan tay saaDhoo raakhai.
The Saint saves us from all sorts of dangers in our spiritual journey.

นั กบุญชว่ ยเราจากอันตรายทุกประเภทในการเดินทางทางจิตวิญญาณของเรา
ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ ਚਾਖ ॥
har gun gaa-ay amrit ras chaakhai.
He who sings the praises of God tastes the nectar of Naam.

ผู ้ทีร่ ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าได ้ลิม
้ รสน้ าทิพย์ของนาอัม
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ਟ ਗਹੀ ਸੁੰ ਤਹ ਦਤਰ ਆਇਆ ॥
ot gahee santeh dar aa-i-aa.
The one who has sought the support of the Saints and has come to their refuge,

ผู ้ทีข
่ อความชว่ ยเหลือจากวิสท
ุ ธิชนและมาถึงทีห
่ ลบภัยของพวกเขา
ਸਰਫ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਤਤਹ ਾਇਆ ॥੬॥

sarab sookh naanak tih paa-i-aa. ||6||
O‟ Nanak, he has received all the comforts and peace. ||6||

โออานักเขาได ้รับความสะดวกสบายและความสงบสุขทัง้ หมด || 6 ||
ਤਭਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰ ॥

mirtak ka-o jeevaalanhaar.
God is able to infuse life back into the spiritually dead.

่ นทีต
พระเจ ้าสามารถเติมชวี ต
ิ กลับไปสูค
่ ายทางวิญญาณได ้
ਬੂਖ ਕਉ ਦਵਤ ਅਧਾਰ ॥
bhookhay ka-o dayvat aDhaar.
He provides sustenance to the hungry.

ี แก่ผู ้หิวโหย
พระองค์ประทานปั จจัยยังชพ
ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਤਦਰਸਟੀ ਭਾਤਹ ॥
sarab niDhaan jaa kee daristee maahi.
All treasures are within His Glance of Grace,

สมบัตท
ิ งั ้ หมดอยูใ่ นความสง่างามของพระองค์
ੁਰਫ ਤਲਖ ਕਾ ਲਹਣਾ ਾਤਹ ॥
purab likhay kaa lahnaa paahi.
but people receive what is preordained in their destiny.

แต่ผู ้คนได ้รับสงิ่ ทีก
่ าหนดไว ้ล่วงหน ้าในโชคชะตาของพวกเขา
ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਤਤਸ ਕਾ ਹੁ ਕਰਨੈ ਜਗੁ ॥
sabh kichh tis kaa oh karnai jog.
Everything belongs to Him and He can do everything

ทุกสงิ่ เป็ นของพระองค์และพระองค์ทาได ้ทุกอย่าง
ਤਤਸੁ ਤਫਨੁ ਦੂਸਰ ਹਆ ਨ ਹਗੁ ॥

tis bin doosar ho-aa na hog.
Other than Him, there has never been any other, and there shall never be.

นอกจากพระองค์แล ้วไม่เคยมีอน
ื่ ใดและจะไม่ม ี
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ਜਤ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਦਨੁ ਰਣੀ ॥
jap jan sadaa sadaa din rainee.
O‟ devotee, Meditate on Him forever and ever, day and night.

O ‟สาวกจงราพึงถึงพระองค์เป็ นนิตย์นริ ันดร์ทงั ้ กลางวันและกลางคืน
ਸਬ ਤ ਊਚ ਤਨਰਭਲ ਇਹ ਕਰਣੀ ॥
sabh tay ooch nirmal ih karnee.
This is the most exalted and immaculate deed.

นีค
่ อ
ื การกระทาทีส
่ งู สง่ และไร ้ทีต
่ ท
ิ ส
ี่ ด
ุ
ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸ ਕਉ ਨਾਭੁ ਦੀਆ ॥

kar kirpaa jis ka-o naam dee-aa.
By His Grace, whom God blesses His Name,

โดยพระคุณของพระองค์ผู ้ซงึ่ พระเจ ้าอวยพรพระนามของพระองค์
ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਤਨਰਭਲੁ ਥੀਆ ॥੭॥

naanak so jan nirmal thee-aa. ||7||
O‟ Nanak, that person becomes immaculate and pure. ||7||

โออานักบุคคลนัน
้ กลายเป็ นคนไม่มท
ี ต
ี่ แ
ิ ละบริสท
ุ ธิ์ || 7 ||
ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਗੁਰ ਕੀ ਰਤੀਤਤ ॥

jaa kai man gur kee parteet.
One whose mind is full of firm faith in the Guru,

ผู ้ทีม
่ จ
ี ต
ิ ใจเต็มไปด ้วยศรัทธามั่นคงในคุรุ
ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਵ ਹਤਰ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥
tis jan aavai har parabh cheet.
God forever dwells in his conscience.

พระเจ ้าสถิตอยูใ่ นมโนธรรมของพระองค์ตลอดไป
ਬਗਤੁ ਬਗਤੁ ਸੁਨੀ ਤਤਹੁ ਲ ਇ ॥
bhagat bhagat sunee-ai tihu lo-ay.
He is acclaimed as a devotee, a humble devotee throughout the worlds,

เขาได ้รับการยกย่องว่าเป็ นสาวกผู ้นับถือทีต
่ า่ ต ้อยทั่วโลก
ਜਾ ਕ ਤਹਰਦ ਕ ਹਇ ॥

jaa kai hirdai ayko ho-ay.
in whose heart dwells the One (God) alone.

ในหัวใจของผู ้ทีอ
่ าศัยอยูเ่ พียงผู ้เดียว (พระเจ ้า)
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ਸਚੁ ਕਰਣੀ ਸਚੁ ਤਾ ਕੀ ਰਹਤ ॥
sach karnee sach taa kee rahat.
True are his actions; and true is his way of life.

ความจริงคือการกระทาของเขา และความจริงคือวิถช
ี วี ต
ิ ของเขา
ਸਚੁ ਤਹਰਦ ਸਤਤ ਭੁਤਖ ਕਹਤ ॥

sach hirdai sat mukh kahat.
God is in his heart and Truth (God‟s Name) is what he utters.

พระเจ ้าอยูใ่ นใจของเขาและความจริง (God‟s Name) คือสงิ่ ทีเ่ ขาพูดออกมา.
ਸਾਚੀ ਤਦਰਸਤਟ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰੁ ॥

saachee darisat saachaa aakaar.
The vision of this devotee is imbued with the love for God, therefore he sees God
permeating in the entire world.

ั ทัศน์ของผู ้ศรัทธาคนนีเ้ ต็มไปด ้วยความรักทีม
ึ อ
วิสย
่ ต
ี อ
่ พระเจ ้าดังนั น
้ เขาจึงเห็นพระเจ ้าแทรกซม
ยูท
่ ั่วโลก
ਸਚੁ ਵਰਤ ਸਾਚਾ ਾਸਾਰੁ ॥

sach vartai saachaa paasaar.
He knows that God pervade everywhere and all this expanse belongs to God.

เขารู ้ดีวา่ พระเจ ้าแผ่ขยายไปทุกหนทุกแห่งและพืน
้ ทีท
่ งั ้ หมดนีเ้ ป็ นของพระเจ ้า
ਾਰਫਰਹਭੁ ਤਜਤਨ ਸਚੁ ਕਤਰ ਜਾਤਾ ॥

paarbarahm jin sach kar jaataa.
The one who recognizes the Supreme God as Eternal,

ผู ้ทีย
่ อมรับว่าพระเจ ้าสูงสุดเป็ นนิรันดร์
ਨਾਨਕ ਸ ਜਨੁ ਸਤਚ ਸਭਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥
naanak so jan sach samaataa. ||8||15||
O‟ Nanak, that humble being gets absorbed into the True One. ||8||15||

ึ เข ้าสู่ True One || 8 || 15 ||
โออานั กผู ้ตา่ ต ้อยทีถ
่ ก
ู ดูดซม
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
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ਰੂੁ ਨ ਰਖ ਨ ਰੁੰ ਗੁ ਤਕਛੁ ਤਤਰਹੁ ਗੁਣ ਤ ਰਬ ਤਬੁੰ ਨ ॥
roop na raykh na rang kichh tarihu gun tay parabh bhinn.
God has no form, no shape, no color; He is free from the three characteristics of Maya
(power, vice and virtue).

พระเจ ้าไม่มรี ป
ู แบบไม่มรี ป
ู ร่างไม่มส
ี ี เขาเป็ นอิสระจากลักษณะสามประการของมายา
(อานาจรองและคุณธรรม)
ਤਤਸਤਹ ਫੁਝਾ ਨਾਨਕਾ ਤਜਸੁ ਹਵ ਸੁਰਸੁੰਨ ॥੧॥
tiseh bujhaa-ay naankaa jis hovai suparsan. ||1||
O‟ Nanak, He enables that one to realize Him, with whom He is pleased. ||1||

โออานั กพระองค์ทรงชว่ ยให ้ผู ้นั น
้ ตระหนั กถึงพระองค์ซงึ่ พระองค์ทรงยินดีด ้วย || 1 ||
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:
ਅਤਫਨਾਸੀ ਰਬੁ ਭਨ ਭਤਹ ਰਾਖੁ ॥

abhinaasee parabh man meh raakh.
Keep the Immortal God enshrined within your mind,

ให ้พระเจ ้าอมตะประดิษฐานอยูใ่ นจิตใจของคุณ
ਭਾਨੁਖ ਕੀ ਤੂ ਰੀਤਤ ਤਤਆਗੁ ॥

maanukh kee too pareet ti-aag.
and renounce your love and attachment for any mortal.

และละทิง้ ความรักและความผูกพันทีม
่ ต
ี อ
่ มนุษย์ทก
ุ คน
ਤਤਸ ਤ ਰ ਨਾਹੀ ਤਕਛੁ ਕਇ ॥

tis tay parai naahee kichh ko-ay.
Beyond Him, there is nothing at all.

นอกเหนือจากพระองค์แล ้วไม่มอ
ี ะไรเลย
ਸਰਫ ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥
sarab nirantar ayko so-ay.
The One God is pervading among all.

พระเจ ้าองค์เดียวกาลังแผ่ขยายไปท่ามกลางทุกคน
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ਆ ਫੀਨਾ ਆ ਦਾਨਾ ॥
aapay beenaa aapay daanaa.
He Himself sees all, and knows all.

พระองค์เองเห็นทัง้ หมดและรู ้ทัง้ หมด
ਗਤਹਰ ਗੁੰ ਬੀਰੁ ਗਹੀਰੁ ਸੁਜਾਨਾ ॥

gahir gambheer gaheer sujaanaa.
He is unfathomable, profound, deep and sagacious.

เขาเป็ นคนไม่มใี ครเข ้าใจลึกซงึ้ ลึกซงึ้ และมีไหวพริบ
ਾਰਫਰਹਭ ਰਭਸੁਰ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥

paarbarahm parmaysur gobind.
O‟ transcendent God, the supreme being, and Master of the universe,

โอ 'เหนือพระเจ ้า, สงิ่ มีชวี ต
ิ สูงสุด, และปรมาจารย์แห่งจักรวาล
ਤਕਰਾ ਤਨਧਾਨ ਦਇਆਲ ਫਖਸੁੰ ਦ ॥

kirpaa niDhaan da-i-aal bakhsand.
the treasure of mercy, compassion and forgiveness,

สมบัตแ
ิ ห่งความเมตตาความสงสารและการให ้อภัย
ਸਾਧ ਤਰ ਕੀ ਚਰਨੀ ਾਉ ॥

saaDh tayray kee charnee paa-o.
Please let me be the humble servant of Your saints.

้ ต
โปรดให ้ฉั นเป็ นผู ้รับใชที
่ า่ ต ้อยของนั กบุญของคุณ
ਨਾਨਕ ਕ ਭਤਨ ਇਹੁ ਅਨਰਾਉ ॥੧॥

naanak kai man ih anraa-o. ||1||
Nanak's mind longs for it. ||1||

จิตใจของนานักโหยหามัน || 1||
ਭਨਸਾ ੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜਗ ॥
mansaa pooran sarnaa jog.
God is capable of fulfilling our wishes and providing us refuge.

พระเจ ้าสามารถตอบสนองความปรารถนาของเราและให ้ทีห
่ ลบภัยแก่เรา
ਜ ਕਤਰ ਾਇਆ ਸਈ ਹਗੁ ॥
jo kar paa-i-aa so-ee hog.
Whatever God has inscribed in one‟s destiny, is what takes place.

สงิ่ ทีพ
่ ระเจ ้าได ้จารึกไว ้ในโชคชะตาของใครคนใดคนหนึง่ ก็คอ
ื สงิ่ ทีเ่ กิดขึน
้
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ਹਰਨ ਬਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨੇਤਰ ਪਰੁ ॥ ਤਤਸ ਕਾ ਭੁੰ ਤੁ ਨ ਜਾਨੈ ਹਰੁ ॥
haran bharan jaa kaa naytar for. tis kaa mantar na jaanai hor.
God can destroy or create the universe in twinkling of an eye; No one other than Him,
knows the mystery of His resolve.

พระเจ ้าสามารถทาลายหรือสร ้างจักรวาลได ้ในพริบตา
ไม่มใี ครอืน
่ นอกจากพระองค์ทรี่ ู ้ถึงความลึกลับของการแก ้ไขของพระองค์
ਅਨਦ ਰੂ ਭੁੰ ਗਲ ਸਦ ਜਾ ਕ ॥

anad roop mangal sad jaa kai.
He is the embodiment of ecstasy and everlasting joy

เขาเป็ นศูนย์รวมของความปี ตย
ิ น
ิ ดีและความสุขชวั่ นิรันดร์
ਸਰਫ ਥਕ ਸੁਨੀਅਤਹ ਘਤਰ ਤਾ ਕ ॥

sarab thok sunee-ah ghar taa kai.
and all boons are heard to be in His possession.

และได ้ยินว่าสงิ่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ทงั ้ หมดอยูใ่ นความครอบครองของพระองค์
ਰਾਜ ਭਤਹ ਰਾਜੁ ਜਗ ਭਤਹ ਜਗੀ ॥

raaj meh raaj jog meh jogee.
Among kings, He is the greatest King; among yogis, He is the holiest Yogi.

ั ดิส
ิ ธิท
ในบรรดากษั ตริยพ
์ ระองค์ทรงเป็ นกษั ตริยท
์ ย
ี่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ ในหมูโ่ ยคีเขาเป็ นโยคีทศ
ี่ ก
์ ท
์ ส
ี่ ด
ุ
ਤ ਭਤਹ ਤੀਸਰੁ ਤਗਰਹਸਤ ਭਤਹ ਬਗੀ ॥

tap meh tapeesar garihsat meh bhogee.
Among ascetics, He is the highest Ascetic; among householders, He is the indulging
householder.

ในบรรดานั กพรตเขาเป็ นนักพรตสูงสุด ในหมูเ่ จ ้าของบ ้านเขาเป็ นเจ ้าของบ ้านทีต
่ ามใจ
ਤਧਆਇ ਤਧਆਇ ਬਗਤਹ ਸੁਖੁ ਾਇਆ ॥
Dhi-aa-ay Dhi-aa-ay bhagtah sukh paa-i-aa.
By continuous meditation on Him, His devotees have found peace.

โดยการทาสมาธิอย่างต่อเนือ
่ งกับพระองค์ผู ้ทีเ่ ลือ
่ มใสศรัทธาของพระองค์ได ้พบกับความสงบสุ
ข
ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ੁਰਖ ਕਾ ਤਕਨੈ ਅੁੰ ਤੁ ਨ ਾਇਆ ॥੨॥

naanak tis purakh kaa kinai ant na paa-i-aa. ||2||
O‟ Nanak, no one has found the limits of that Supreme Being. ||2||

โอนานัก ไม่มใี ครพบขีด จากัด ของ Supreme Being || 2||
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ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਤਭਤਤ ਨਾਤਹ ॥
jaa kee leelaa kee mit naahi.
There is no limit to His play;

ไม่มข
ี ้อ จากัด ในการเล่นของพระองค์
ਸਗਲ ਦਵ ਹਾਰ ਅਵਗਾਤਹ ॥

sagal dayv haaray avgaahi.
all the demigods have grown weary of searching for it.

พวกเดมิกอดทัง้ หมดเริม
่ เบือ
่ หน่ายกับการค ้นหามัน
ਤਤਾ ਕਾ ਜਨਭੁ ਤਕ ਜਾਨੈ ੂਤੁ ॥

pitaa kaa janam ke jaanai poot.
What does the son know of his father's birth?

ลูกชายรู ้อะไรเกีย
่ วกับการเกิดของพ่อ?
ਸਗਲ ਰਈ ਅੁਨੈ ਸੂਤਤ ॥

sagal paro-ee apunai soot.
As all beads are strung in a rosary, He has bound the entire Universe under His Law.

ขณะทีล
่ ก
ู ปั ดทัง้ หมดถูกร ้อยด ้วยลูกประคาพระองค์ทรงผูกมัดจักรวาลทัง้ หมดไว ้ภายใต ้กฎของ
พระองค์
ਸੁਭਤਤ ਤਗਆਨੁ ਤਧਆਨੁ ਤਜਨ ਦਇ ॥ ਜਨ ਦਾਸ ਨਾਭੁ ਤਧਆਵਤਹ ਸਇ ॥
sumat gi-aan Dhi-aan jin day-ay. jan daas naam Dhi-aavahi say-ay.
Those humble devotees upon whom He bestows good sense, spiritual wisdom and
meditation, remember Him with love and devotion.

ึ ทีด
บรรดาสาวกทีอ
่ อ
่ นน ้อมถ่อมตนซงึ่ พระองค์ประทานความรู ้สก
่ ป
ี ั ญญาทางจิตวิญญาณและกา
รทาสมาธิระลึกถึงพระองค์ด ้วยความรักและความทุม
่ เท
ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਭਤਹ ਜਾ ਕਉ ਬਰਭਾ ॥

tihu gun meh jaa ka-o bharmaa-ay.
He leads some astray by indulging them in the three qualities of Maya (vice, power and
virtue)

เขาทาให ้บางคนหลงทางโดยหลงระเริงในคุณสมบัตส
ิ ามประการของมายา
(รองอานาจและคุณธรรม)
ਜਨਤਭ ਭਰ ਤਪਤਰ ਆਵ ਜਾ ॥

janam marai fir aavai jaa-ay.
and they keep wandering in the cycles of birth and death.

และพวกเขายังคงหลงอยูใ่ นวัฏจักรของการเกิดและการตาย
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ਊਚ ਨੀਚ ਤਤਸ ਕ ਅਸਥਾਨ ॥
ooch neech tis kay asthaan.
God resides in all these high and low spiritual states of mind. (in people of all states of
mind)

พระเจ ้าสถิตอยูใ่ นสภาพจิตใจทีส
่ งู และตา่ ทัง้ หมดนี้ (ในคนทุกสภาพจิตใจ)
ਜਸਾ ਜਨਾਵ ਤਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ ॥੩॥
jaisaa janaavai taisaa naanak jaan. ||3||
As He inspires mortals to know Him, O‟ Nanak, so is He known. ||3||

ขณะทีพ
่ ระองค์ทรงดลใจให ้มนุษย์รู ้จักพระองค์ โอนานัก พระองค์จงึ เป็ นทีร่ ู ้จัก || 3||
ਨਾਨਾ ਰੂ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕ ਰੁੰ ਗ ॥
naanaa roop naanaa jaa kay rang.
Many are His forms; many are His colors.

ี องพระองค์
หลายรูปแบบของพระองค์; หลายสข
ਨਾਨਾ ਬਖ ਕਰਤਹ ਇਕ ਰੁੰ ਗ ॥
naanaa bhaykh karahi ik rang.
Many are the appearances which He assumes, and yet He is only One of its kind.

หลายอย่างเป็ นรูปลักษณ์ทพ
ี่ ระองค์ถอ
ื ว่า แต่พระองค์ทรงเป็ นเพียงรูปลักษณ์เดียว
ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਕੀਨ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥

naanaa biDh keeno bisthaar.
In numerous ways, He has extended Himself. (expanded His universe)

พระองค์ทรงขยายพระองค์เองในหลายวิธ ี (ขยายจักรวาลของพระองค์)
ਰਬੁ ਅਤਫਨਾਸੀ ਕੁੰ ਕਾਰੁ ॥

parabh abhinaasee aikankaar.
but still, He is eternal and the only One Creator.

แต่ถงึ กระนัน
้ พระองค์ทรงเป็ นนิรันดร์และเป็ นผู ้สร ้างเพียงคนเดียว
ਨਾਨਾ ਚਤਲਤ ਕਰ ਤਖਨ ਭਾਤਹ ॥
naanaa chalit karay khin maahi.
He performs His many plays in an instant.

เขาแสดงละครหลายเรือ
่ งในพริบตา
ੂਤਰ ਰਤਹ ੂਰਨੁ ਸਬ ਠਾਇ ॥
poor rahi-o pooran sabh thaa-ay.
The Perfect God is pervading all places.

พระเจ ้าผู ้สมบูรณ์แบบกาลังแผ่ซา่ นไปทั่วทุกแห่ง
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ਨਾਨਾ ਤਫਤਧ ਕਤਰ ਫਨਤ ਫਨਾਈ ॥

naanaa biDh kar banat banaa-ee.
In so many ways, He has created the creation

พระองค์ทรงสร ้างสงิ่ สร ้างขึน
้ ในหลาย ๆ ด ้าน
ਅਨੀ ਕੀਭਤਤ ਆ ਾਈ ॥

apnee keemat aapay paa-ee.
and He Himself has appraised His worth.

และพระองค์เองทรงประเมินคุณค่าของพระองค์
ਸਬ ਘਟ ਤਤਸ ਕ ਸਬ ਤਤਸ ਕ ਠਾਉ ॥

sabh ghat tis kay sabh tis kay thaa-o.
All hearts are His, and all places are His. (all the creation belongs to Him)

หัวใจทัง้ หมดเป็ นของพระองค์และสถานทีท
่ งั ้ หมดเป็ นของพระองค์
(สงิ่ สร ้างทัง้ หมดเป็ นของพระองค์)
ਜਤ ਜਤ ਜੀਵ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥੪॥
jap jap jeevai naanak har naa-o. ||4||
O‟ Nanak, His slave lives by meditating on God‟s Name”. ||4||

ื่ ของพระเจ ้า” || 4||
โอนานั ก ทาสของเขาใชช้ วี ต
ิ โดยการใคร่ครวญชอ
ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਸਗਲ ਜੁੰ ਤ ॥
naam kay Dhaaray saglay jant.
Naam is the Support of all creatures.

ั ว์
Naam คือการสนั บสนุนของสรรพสต
ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਖੁੰ ਡ ਫਰਹਭੁੰ ਡ ॥

naam kay Dhaaray khand barahmand.
Naam is the Support of the earth and the solar systems.

Naam คือการสนับสนุนของโลกและระบบสุรย
ิ ะ
ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਤਸਤਭਰਤਤ ਫਦ ੁਰਾਨ ॥
naam kay Dhaaray simrit bayd puraan.
Naam is the Support of the Smritis, the Vedas and the Puranas.

Naam คือการสนับสนุนของ Smritis พระเวทและ Puranas
ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਸੁਨਨ ਤਗਆਨ ਤਧਆਨ ॥
naam kay Dhaaray sunan gi-aan Dhi-aan.
Naam is the Support by which we hear of spiritual wisdom and meditation.

Naam คือการสนับสนุนทีเ่ ราได ้ยินเกีย
่ วกับปั ญญาทางจิตวิญญาณและการทาสมาธิ
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ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਆਗਾਸ ਾਤਾਲ ॥
naam kay Dhaaray aagaas paataal.
Naam is the Support of the Akashic ethers (skies) and the nether regions.

Naam คือการสนับสนุนของ Akashic ethers (ท ้องฟ้ าและพืน
้ ทีด
่ ้านล่าง (
ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ॥
naam kay Dhaaray sagal aakaar.
Naam is the Support of all bodies. (all forms of life)

Naam คือการสนับสนุนของร่างกายทัง้ หมด (ทุกรูปแบบของชวี ต
ิ )
ਨਾਭ ਕ ਧਾਰ ੁਰੀਆ ਸਬ ਬਵਨ ॥
naam kay Dhaaray puree-aa sabh bhavan.
Naam is the Support of all the worlds and realms.

Naam คือการสนับสนุนของโลกและอาณาจักรทัง้ หมด
ਨਾਭ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਉਧਰ ਸੁਤਨ ਸਰਵਨ ॥
naam kai sang uDhray sun sarvan.
By meditating and listening to God‟s name, many have been saved from vices.

โดยการนั่ งสมาธิและฟั งพระนามของพระเจ ้าหลายคนได ้รับการชว่ ยให ้รอดจากความชวั่ ร ้าย
ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਆਨੈ ਨਾਤਭ ਲਾ ॥

kar kirpaa jis aapnai naam laa-ay.
Those whom God attaches to His Name by His grace

ผู ้ทีพ
่ ระเจ ้ายึดติดกับพระนามของพระองค์โดยพระคุณของพระองค์
ਨਾਨਕ ਚਉਥ ਦ ਭਤਹ ਸ ਜਨੁ ਗਤਤ ਾ ॥੫॥

naanak cha-uthay pad meh so jan gat paa-ay. ||5||
O‟ Nanak, in the fourth state, those humble servants attain liberation. (from the cycle of
birth and death) ||5||

ี่ นรับใชที
้ ต
โอนานั ก ในสถานะทีส
่ ค
่ า่ ต ้อยเหล่านั น
้ บรรลุความหลุดพ ้น
(จากวัฏจักรของการเกิดและการตาย) || 5 ||
ਰੂੁ ਸਤਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤਤ ਅਸਥਾਨੁ ॥
roop sat jaa kaa sat asthaan.
Whose form is eternal and whose seat of power is eternal,

รูปแบบของใครเป็ นนิรันดร์และทีน
่ ั่งแห่งอานาจเป็ นนิรันดร์
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ੁਰਖੁ ਸਤਤ ਕਵਲ ਰਧਾਨੁ ॥
purakh sat kayval parDhaan.
is all-pervading Eternal Being and is supreme.

เป็ นสงิ่ มีชวี ต
ิ นิรันดร์ทแ
ี่ ผ่ซา่ นไปทั่วและเป็ นสงิ่ สูงสุด
ਕਰਤੂਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਜਾ ਕੀ ਫਾਣੀ ॥ ਸਤਤ ੁਰਖ ਸਬ ਭਾਤਹ ਸਭਾਣੀ ॥

kartoot sat sat jaa kee banee. sat purakh sabh maahi samaanee.
That True all-pervading God whose deeds are true and true is His word, is permeating all.

พระเจ ้าองค์จริงทีแ
่ ผ่ซา่ นไปทั่วซงึ่ การกระทานั น
้ เป็ นความจริงและเป็ นความจริงคือพระวจนะขอ
ึ ทัง้ หมด
งพระองค์กาลังแทรกซม
ਸਤਤ ਕਰਭੁ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤਤ ॥
sat karam jaa kee rachnaa sat.
His creation is true and true are His actions.

สงิ่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร ้างนั น
้ เป็ นความจริงและการกระทาของพระองค์
ਭੂਲੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਉਤਤਤ ॥
mool sat sat utpat.
His root (beginning) is existentially true, and true is what originates from it.

ราก ของเขามีอยูจ
่ ริงและความจริงคือสงิ่ ทีม
่ าจากมัน (จุดเริม
่ ต ้น)
ਸਤਤ ਕਰਣੀ ਤਨਰਭਲ ਤਨਰਭਲੀ ॥

sat karnee nirmal nirmalee.
His abiding will is purest of the pure.

เจตจานงทีม
่ ั่นคงของพระองค์นัน
้ บริสท
ุ ธิท
์ ส
ี่ ด
ุ
ਤਜਸਤਹ ਫੁਝਾ ਤਤਸਤਹ ਸਬ ਬਲੀ ॥

jisahi bujhaa-ay tiseh sabh bhalee.
All goes well for the one, whom God enables to know His Will.

ทุกอย่างเป็ นไปด ้วยดีสาหรับผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าทรงเปิ ดโอกาสให ้รู ้พระประสงค์ของพระองค์
ਸਤਤ ਨਾਭੁ ਰਬ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ॥
sat naam parabh kaa sukh-daa-ee.
The everlasting Naam is the Giver of peace.

ั ติ
นาอัมนิรันดร์คอ
ื ผู ้ให ้สน

ਤਫਸਵਾਸੁ ਸਤਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤ ਾਈ ॥੬॥
bisvaas sat naanak gur tay paa-ee. ||6||
O‟ Nanak, this faith is obtained only through the Guru. ||6||

โอนานัก ศรัทธานีไ
้ ด ้มาจากคุรเุ ท่านัน
้ || 6||
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ਸਤਤ ਫਚਨ ਸਾਧੂ ਉਦਸ ॥

sat bachan saaDhoo updays.
The Teachings and the Instructions of the Guru are true for ever.

คาสอนและคาแนะนาของปราชญ์เป็ นจริงตลอดกาล
ਸਤਤ ਤ ਜਨ ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਰਵਸ ॥

sat tay jan jaa kai ridai parvays.
Those who accept these teachings, also become true. (liberated from the cycles of birth
and death)

่ กัน
ผู ้ทีย
่ อมรับคาสอนเหล่านีก
้ ็กลายเป็ นความจริงเชน
(หลุดพ ้นจากวัฏจักรของการเกิดและการตาย)
ਸਤਤ ਤਨਰਤਤ ਫੂਝ ਜ ਕਇ ॥
sat nirat boojhai jay ko-ay.
If one comes to realize the depth of God‟s love,

หากใครได ้ตระหนั กถึงความลึกซงึ้ ของความรักของพระเจ ้า
ਨਾਭੁ ਜਤ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥
naam japat taa kee gat ho-ay.
that person will meditate on Naam and get to a high spiritual state. (and will be out of
cycles of birth and death)

่ ภาวะจิตวิญญาณสูง
บุคคลนั น
้ จะใคร่ครวญถึงนาอัมและเข ้าสูส
(และจะพ ้นจากวัฏจักรของการเกิดและการตาย)
ਆਤ ਸਤਤ ਕੀਆ ਸਬੁ ਸਤਤ ॥

aap sat kee-aa sabh sat.
God, Himself is eternal, and all that He has created also does exist. (is not myth)

่ กัน (ไม่ใชต
่ านาน)
พระเจ ้าทรงเป็ นนิรันดร์และทุกสงิ่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร ้างก็มอ
ี ยูจ
่ ริงเชน
ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੀ ਤਭਤਤ ਗਤਤ ॥

aapay jaanai apnee mit gat.
He Himself knows His own worth and limit.

พระองค์เองรู ้คุณค่าและขีด จากัด ของตัวเอง
ਤਜਸ ਕੀ ਤਸਰਸਤਟ ਸੁ ਕਰਣਹਾਰੁ ॥

jis kee sarisat so karnaihaar.
He, to whom this Universe belongs, is the Creator thereof.

พระองค์ ซงึ่ เป็ นเจ ้าของจักรวาลนี้ เป็ นผู ้สร ้างเอง
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ਅਵਰ ਨ ਫੂਤਝ ਕਰਤ ਫੀਚਾਰੁ ॥
avar na boojh karat beechaar.
Don‟t think of anybody else but God to be the protector also of the universe.

อย่าคิดถึงใครอืน
่ นอกจากพระเจ ้าจะเป็ นผู ้พิทักษ์จักรวาลด ้วย
ਕਰਤ ਕੀ ਤਭਤਤ ਨ ਜਾਨੈ ਕੀਆ ॥

kartay kee mit na jaanai kee-aa.
The created cannot know the extent of the Creator.

ผู ้สร ้างไม่สามารถทราบขอบเขตของผู ้สร ้างได ้
ਨਾਨਕ ਜ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਸ ਵਰਤੀਆ ॥੭॥

naanak jo tis bhaavai so vartee-aa. ||7||
O‟ Nanak, whatever pleases Him comes to pass. ||7||

โอนานักไม่วา่ พระองค์จะพอพระทัยอะไรก็ตาม || 7||
ਤਫਸਭਨ ਤਫਸਭ ਬ ਤਫਸਭਾਦ ॥

bisman bisam bha-ay bismaad.
Whoever has gazed upon His wondrous wonder, is amazed!

ใครทีจ
่ ้องมองด ้วยความอัศจรรย์ใจของพระองค์ก็ต ้องประหลาดใจ!
ਤਜਤਨ ਫੂਤਝਆ ਤਤਸੁ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ॥

jin boojhi-aa tis aa-i-aa savaad.
One who realized God, has enjoyed the bliss.

ผู ้ทีต
่ ระหนั กถึงพระเจ ้ามีความสุข
ਰਬ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ਰਾਤਚ ਜਨ ਰਹ ॥
parabh kai rang raach jan rahay.
God's humble servants remain absorbed in His Love.

้ ถ
ผู ้รับใชที
่ อ
่ มตัวของพระเจ ้ายังคงหมกมุน
่ อยูก
่ บ
ั ความรักของพระองค์
ਗੁਰ ਕ ਫਚਤਨ ਦਾਰਥ ਲਹ ॥
gur kai bachan padaarath lahay.
and through the Guru‟s teachings, they obtain the commodity of Naam (love for God).

ิ ค ้าจากนาอัม (ความรักทีม
และผ่านคาสอนของคุรพ
ุ วกเขาได ้รับสน
่ ต
ี อ
่ พระเจ ้า)
ਇ ਦਾਤ ਦੁਖ ਕਾਟਨਹਾਰ ॥
o-ay daatay dukh kaatanhaar.
They themselves become benefactors and removers of woes of others.

พวกเขากลายเป็ นผู ้มีพระคุณและกาจัดความชวั่ ร ้ายของผู ้อืน
่
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ਜਾ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਰ ਸੁੰ ਸਾਰ ॥
jaa kai sang tarai sansaar.
In their company, the rest of world is saved.

ใน บริษัท ของพวกเขาโลกทีเ่ หลือจะได ้รับความรอด
ਜਨ ਕਾ ਸਵਕੁ ਸ ਵਡਬਾਗੀ ॥
jan kaa sayvak so vadbhaagee.
Fortunate is the one who becomes servant of the devotee of God.

้
ผู ้ทีโ่ ชคดีคอ
ื ผู ้ทีก
่ ลายเป็ นผู ้รับใชของผู
้ศรัทธาต่อพระเจ ้า
ਜਨ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਕ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ॥

jan kai sang ayk liv laagee.
In the company of such a devotee, one becomes attuned to the Love of the One God.

่ นี้คน ๆ หนึง่ จะเข ้าใกล ้ความรักของพระเจ ้าองค์เดียว
ในกลุม
่ ผู ้ศรัทธาเชน
ਗੁਨ ਗਤਫਦ ਕੀਰਤਨੁ ਜਨੁ ਗਾਵ ॥

gun gobid keertan jan gaavai.
The devotee who sings the praises of God,

สาวกทีร่ ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਪਲੁ ਾਵ ॥੮॥੧੬॥
gur parsaad naanak fal paavai. ||8||16||
O‟ Nanak, by Guru‟s grace receives the reward of Naam. ||8||16||

โอนานักโดยพระคุณของ Guru ได ้รับรางวัลจาก Naam || 8|| 16||
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਆਤਦ ਸਚੁ ਜੁਗਾਤਦ ਸਚੁ ॥
aad sach jugaad sach.
True One has existed from the beginning (from before time); He has existed since the
beginning of the ages.

ั ย์จริง มีอยูต
องค์แห่งความสต
่ งั ้ แต่เริม
่ ต ้น (ตัง้ แต่กอ
่ นเวลา); เขามีมาตัง้ แต่ยค
ุ เริม
่ ต ้น
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ਹ ਤਬ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹਸੀ ਤਬ ਸਚੁ ॥੧॥
hai bhe sach naanak hosee bhe sach. ||1||
He is also True now (does exist in the present); O‟ Nanak, He will also be True (exist) in
the future.

ตอนนีเ้ ขายังเป็ น ความจริง (มีอยูใ่ นปั จจุบน
ั (; โอนานักเขาจะเป็ น ความจริง (มีอยูจ
่ ริง (
ในอนาคต
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:
ਚਰਨ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਸਨਹਾਰ ॥

charan sat sat parsanhaar.
Eternal is God‟s presence, and those who realize His presence also become eternal.

นิรันดร์คอ
ื การประทับของพระเจ ้าและผู ้ทีต
่ ระหนักถึงการประทับของพระองค์ก็จะกลายเป็ นนิรัน
ดร์
ੂਜਾ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਵਦਾਰ ॥
poojaa sat sat sayvdaar.
Devotional worship of God is an ever lasting task, and those who perform such worship
also become ever lasting (get out of the cycle of birth and death).

ั การะบูชาพระเจ ้าเป็ นงานทีค
่ นีก
การสก
่ งอยูต
่ ลอดไปและผู ้ทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารนมัสการเชน
้ ็ยั่งยืนตลอด
ไป (พ ้นจากวงจรแห่งการเกิดและการตาย)
ਦਰਸਨੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਖਨਹਾਰ ॥

darsan sat sat paykhanhaar.
True is the sight of Him and those who behold Him also become true (become eternal and
get out of the cycle of birth and death).

่ กัน
ความจริงคือสายพระเนตรของพระองค์และผู ้ทีม
่ องเห็นพระองค์ก็เป็ นจริงเชน
(กลายเป็ นนิรันดร์และหลุดพ ้นจากวงจรการเกิดและการตาย)
ਨਾਭੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਤਧਆਵਨਹਾਰ ॥
naam sat sat Dhi-aavanhaar.
His Name is True, and True are those who meditate on it.

ื่ ของเขาเป็ นความจริงและความจริงคือผู ้ทีใ่ คร่ครวญถึงมัน
ชอ
ਆਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਸਬ ਧਾਰੀ ॥
aap sat sat sabh Dhaaree.
He Himself is True, and True is all that He sustains.

พระองค์เองเป็ นความจริงและความจริงคือทุกสงิ่ ทีพ
่ ระองค์ทรงค้าจุน
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ਆ ਗੁਣ ਆ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥

aapay gun aapay gunkaaree.
He Himself is the embodiment of virtue, and He is the bestower of virtue.

พระองค์เองเป็ นศูนย์รวมของคุณธรรมและพระองค์ทรงเป็ นผู ้ประทานคุณธรรม
ਸਫਦੁ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਫਕਤਾ ॥

sabad sat sat parabh baktaa.
Eternal is His word and eternal becomes the one who utters that true word.

พระวจนะของพระองค์เป็ นนิรันดร์และนิรันดร์กลายเป็ นผู ้ทีเ่ ปล่งพระวจนะทีแ
่ ท ้จริงนัน
้
ਸੁਰਤਤ ਸਤਤ ਸਤਤ ਜਸੁ ਸੁਨਤਾ ॥
surat sat sat jas suntaa.
True is the deed of meditating on God, and true is the one who listens to the praises of
God.

ความจริงคือการกระทาของการใคร่ครวญถึงพระเจ ้าและความจริงคือผู ้ทีฟ
่ ั งคาสรรเสริญของพร
ะเจ ้า
ਫੁਝਨਹਾਰ ਕਉ ਸਤਤ ਸਬ ਹਇ ॥
bujhanhaar ka-o sat sabh ho-ay.
The one who knows that God is eternal, deems everything created by Him also as eternal.

ผู ้ทีร่ ู ้ว่าพระเจ ้าเป็ นนิรันดร์ถอ
ื ว่าทุกสงิ่ ทีพ
่ ระองค์สร ้างขึน
้ นั น
้ เป็ นนิรันดร์
ਨਾਨਕ ਸਤਤ ਸਤਤ ਰਬੁ ਸਇ ॥੧॥

naanak sat sat parabh so-ay. ||1||
O‟ Nanak, God is eternal for sure! ||1||

โอนานักพระเจ ้าเป็ นนิรันดร์แน่นอน !|| 1||
ਸਤਤ ਸਰੂੁ ਤਰਦ ਤਜਤਨ ਭਾਤਨਆ ॥

sat saroop ridai jin maani-aa.
One who has enshrined God, the Embodiment of Truth in his heart,

ผู ้ทีป
่ ระดิษฐานพระเจ ้าศูนย์รวมแห่งความจริงในใจของเขา
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਤਤਨ ਭੂਲੁ ਛਾਤਨਆ ॥

karan karaavan tin mool pachhaani-aa.
has recognized God as the Cause of causes, the Root of all.

ได ้รับการยอมรับว่าพระเจ ้าเป็ นสาเหตุของสาเหตุรากเหง ้าของทัง้ หมด
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ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਤਫਸਵਾਸੁ ਰਬ ਆਇਆ ॥
jaa kai ridai bisvaas parabh aa-i-aa.
One whose heart is completely convinced (of the presence of God),

ื่ มั่นอย่างสมบูรณ์ (การประทับของพระเจ ้า)
ผู ้ทีม
่ จ
ี ต
ิ ใจเชอ
ਤਤੁ ਤਗਆਨੁ ਤਤਸੁ ਭਤਨ ਰਗਟਾਇਆ ॥
tat gi-aan tis man paragtaa-i-aa.
the true spiritual wisdom is revealed to him.

ปั ญญาทางวิญญาณทีแ
่ ท ้จริงเปิ ดเผยแก่เขา
ਬ ਤ ਤਨਰਬਉ ਹਇ ਫਸਾਨਾ ॥
bhai tay nirbha-o ho-ay basaanaa.
Having come out of every fear, he lives without any fear.

เมือ
่ ออกมาจากทุกความกลัวเขาใชช้ วี ต
ิ โดยปราศจากความกลัวใด ๆ
ਤਜਸ ਤ ਉਤਜਆ ਤਤਸੁ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨਾ ॥
jis tay upji-aa tis maahi samaanaa.
He is absorbed into the One from whom he originated.

ึ เข ้าสูผ
่ ู ้ทีเ่ ขากาเนิดมา
เขาถูกดูดซม

ਫਸਤੁ ਭਾਤਹ ਲ ਫਸਤੁ ਗਡਾਈ ॥ ਤਾ ਕਉ ਤਬੁੰ ਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥

basat maahi lay basat gadaa-ee. taa ka-o bhinn na kahnaa jaa-ee.
Just as something is blended with something else of its own kind (more of the same kind),
the two cannot be differentiated (In the same manner, a devotee loses his identity and
becomes the same as God when spiritually lifted and merged with God).

่ เดียวกับบางสงิ่ บางอย่างผสมผสานกับสงิ่ อืน
เชน
่ ในแบบของมันเอง (มากกว่าชนิดเดียวกัน)
ทัง้ สองก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างได ้
ี ตัวตนของเขาและกลายเป็ นเหมือนพระเจ ้าเมือ
ในลักษณะเดียวกันผู ้ศรัทธาจะสูญเสย
่ ยกจิตวิญ)
. (ญาณและรวมเข ้ากับพระเจ ้า
ਫੂਝ ਫੂਝਨਹਾਰੁ ਤਫਫਕ ॥

boojhai boojhanhaar bibayk.
Only an acute discerner understands it.

มีเพียงผู ้เข ้าใจอย่างถ่องแท ้เท่านัน
้ ทีเ่ ข ้าใจ
ਨਾਰਾਇਨ ਤਭਲ ਨਾਨਕ ਕ ॥੨॥

naaraa-in milay naanak ayk. ||2||
O‟ Nanak, in the same manner, those who have met God, have become one with Him.
||2||

โอนานักในทานองเดียวกันผู ้ทีไ่ ด ้พบกับพระเจ ้าได ้กลายเป็ นหนึง่ เดียวกับพระองค์ || 2 ||
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ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸਵਕੁ ਆਤਗਆਕਾਰੀ ॥
thaakur kaa sayvak aagi-aakaaree.
The servant of God is obedient to Him.

้
ื่ ฟั งพระองค์
ผู ้รับใชของพระเจ
้าเชอ
ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸਵਕੁ ਸਦਾ ੂਜਾਰੀ ॥

thaakur kaa sayvak sadaa poojaaree.
The servant of God always adores Him.

้
ผู ้รับใชของพระเจ
้ารักพระองค์เสมอ
ਠਾਕੁਰ ਕ ਸਵਕ ਕ ਭਤਨ ਰਤੀਤਤ ॥

thaakur kay sayvak kai man parteet.
The servant‟s mind has complete faith in God.

จิตใจของผู ้รับใชมี้ ศรัทธาอย่างสมบูรณ์ในพระเจ ้า
ਠਾਕੁਰ ਕ ਸਵਕ ਕੀ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਤ ॥
thaakur kay sayvak kee nirmal reet.
Immaculate is the way of life of God‟s devotee.

ไม่มท
ี ต
ี่ ค
ิ อ
ื วิถช
ี วี ต
ิ ของสาวกของพระเจ ้า
ਠਾਕੁਰ ਕਉ ਸਵਕੁ ਜਾਨੈ ਸੁੰ ਤਗ ॥

thaakur ka-o sayvak jaanai sang.
God‟s servant believes that God is always with him.

้
ื่ ว่าพระเจ ้าอยูก
ผู ้รับใชของพระเจ
้าเชอ
่ บ
ั เขาเสมอ
ਰਬ ਕਾ ਸਵਕੁ ਨਾਭ ਕ ਰੁੰ ਤਗ ॥

parabh kaa sayvak naam kai rang.
God's servant is always imbued with the love of Naam.

้
ผู ้รับใชของพระเจ
้าตืน
้ ตันใจในความรักของนาอัมเสมอ
ਸਵਕ ਕਉ ਰਬ ਾਲਨਹਾਰਾ ॥
sayvak ka-o parabh paalanhaaraa.
God is the Cherisher of His servant.

้
พระเจ ้าทรงเป็ นผู ้หวงแหนผู ้รับใชของพระองค์
ਸਵਕ ਕੀ ਰਾਖ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰਾ ॥
sayvak kee raakhai nirankaaraa.
The Formless God preserves the honor of His devotee.

พระเจ ้าทีไ่ ร ้รูปแบบรักษาเกียรติของสาวกของพระองค์
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ਸ ਸਵਕੁ ਤਜਸੁ ਦਇਆ ਰਬੁ ਧਾਰ ॥
so sayvak jis da-i-aa parabh Dhaarai.
His servant is one unto whom God shows mercy.

้
ผู ้รับใชของเขาคื
อผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าสาแดงความเมตตา
ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਸਭਾਰ ॥੩॥

naanak so sayvak saas saas samaarai. ||3||
O‟ Nanak, such a servant remembers Him with every breath. ||3||

่ นีร้ ะลึกถึงพระองค์ทก
โอนานั กบ่าวเชน
ุ ลมหายใจ || 3||
ਅੁਨੇ ਜਨ ਕਾ ਰਦਾ ਢਾਕ ॥

apunay jan kaa pardaa dhaakai.
He covers the shortcomings of His devotee.

เขาครอบคลุมข ้อบกพร่องของสาวกของพระองค์
ਅਨੇ ਸਵਕ ਕੀ ਸਰਰ ਰਾਖ ॥

apnay sayvak kee sarpar raakhai.
He surely preserves the honor of His servant.

้
แน่นอนพระองค์ทรงรักษาเกียรติของผู ้รับใชของพระองค์
ਅਨੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦਇ ਵਡਾਈ ॥

apnay daas ka-o day-ay vadaa-ee.
He bestows glory on His devotee.

ี ก่ผู ้ศรัทธาของพระองค์
พระองค์ประทานสง่าราศแ
ਅਨੇ ਸਵਕ ਕਉ ਨਾਭੁ ਜਾਈ ॥
apnay sayvak ka-o naam japaa-ee.
He blesses His servant to meditate on Naam.

้
พระองค์ทรงอวยพรผู ้รับใชของพระองค์
ให ้ใคร่ครวญนาอัม
ਅਨੇ ਸਵਕ ਕੀ ਆਤ ਤਤ ਰਾਖ ॥
apnay sayvak kee aap pat raakhai.
He Himself preserves the honor of His servant.

้
พระองค์เองทรงรักษาเกียรติของผู ้รับใชของพระองค์
ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਕਇ ਨ ਲਾਖ ॥
taa kee gat mit ko-ay na laakhai.
No one can estimate the high spiritual state of God‟s devotee.

ไม่มใี ครสามารถประเมินสถานะทางจิตวิญญาณทีส
่ งู สง่ ของสาวกของพระเจ ้าได ้
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ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਕਉ ਕ ਨ ਹੂਚ ॥
parabh kay sayvak ka-o ko na pahoochai.
No one can equate with the servant of God,

้
ไม่มใี ครสามารถเปรียบได ้กับผู ้รับใชของพระเจ
้า
ਰਬ ਕ ਸਵਕ ਊਚ ਤ ਊਚ ॥
parabh kay sayvak ooch tay oochay.
because the devotees of God are highest of the high.

เพราะผู ้ทีเ่ ลือ
่ มใสศรัทธาของพระเจ ้านัน
้ สูงทีส
่ ด
ุ
ਜ ਰਤਬ ਅਨੀ ਸਵਾ ਲਾਇਆ ॥
jo parabh apnee sayvaa laa-i-aa.
One whom God applies to His service,

้
ผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าใชกั้ บการรับใชของพระองค์

ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਦਹ ਤਦਤਸ ਰਗਟਾਇਆ ॥੪॥
naanak so sayvak dah dis paragtaa-i-aa. ||4||
O‟ Nanak, that servant becomes renowned in every direction. ||4||

้
ื่ เสย
ี งในทุกทิศทาง || 4||
โอนานั กผู ้รับใชคนนั
น
้ มีชอ
ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਭਤਹ ਕਲ ਰਾਖ ॥

neekee keeree meh kal raakhai.
If God infuses His power into a very weak human being (weak like a tiny ant),

ถ ้าพระเจ ้าเติมพลังของพระองค์ลงในมนุษย์ทอ
ี่ อ
่ นแอมาก ( อ่อนแอเหมือนมดตัวเล็ก ๆ)
ਬਸਭ ਕਰ ਲਸਕਰ ਕਤਟ ਲਾਖ ॥
bhasam karai laskar kot laakhai.
then that person can reduce the armies of millions to ashes.

จากนัน
้ บุคคลนัน
้ สามารถลดกองทัพนับล ้านให ้เหลือเพียงเถ ้าถ่าน
ਤਜਸ ਕਾ ਸਾਸੁ ਨ ਕਾਢਤ ਆਤ ॥
jis kaa saas na kaadhat aap.
The one whose life-breath, God does not take away;

ผู ้ทีม
่ ล
ี มหายใจตลอดชวี ต
ิ พระเจ ้าจะไม่พรากไป
ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦ ਕਤਰ ਹਾਥ ॥
taa ka-o raakhat day kar haath.
He himself preserves him.

เขาเองก็ถนอมรักษาเขา
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ਭਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥
maanas jatan karat baho bhaat.
One makes all sorts of efforts,

้
คนหนึง่ ใชความพยายามทุ
กอย่าง
ਤਤਸ ਕ ਕਰਤਫ ਤਫਰਥ ਜਾਤਤ ॥

tis kay kartab birthay jaat.
but all these efforts are in vain without the will of God.

แต่ความพยายามทัง้ หมดนีไ
้ ร ้ผลหากปราศจากพระประสงค์ของพระเจ ้า
ਭਾਰ ਨ ਰਾਖ ਅਵਰੁ ਨ ਕਇ ॥ ਸਰਫ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸਇ ॥
maarai na raakhai avar na ko-ay. sarab jee-aa kaa raakhaa so-ay.
God is the Protector of all beings; no one other than God Himself can save or kill.

ั ว์
พระเจ ้าทรงเป็ นผู ้คุ ้มครองสรรพสต
ไม่มใี ครอืน
่ นอกจากพระเจ ้าเท่านั น
้ ทีส
่ ามารถชว่ ยหรือฆ่าได ้
ਕਾਹ ਸਚ ਕਰਤਹ ਰ ਰਾਣੀ ॥

kaahay soch karahi ray paraanee.
So, why are you so anxious, O‟ mortal?

แล ้วทาไมคุณถึงกังวลมากโอมนุษย์?
ਜਤ ਨਾਨਕ ਰਬ ਅਲਖ ਤਵਡਾਣੀ ॥੫॥

jap naanak parabh alakh vidaanee. ||5||
Meditate O‟ Nanak, on that incomprehensible and amazing God. ||5||

นั่งสมาธิ โอนานักเกีย
่ วกับพระเจ ้าทีไ่ ม่สามารถเข ้าใจได ้และน่าอัศจรรย์ || 5||
ਫਾਰੁੰ ਫਾਰ ਫਾਰ ਰਬੁ ਜੀ ॥

baaraN baar baar parabh japee-ai.
Time and again, let us meditate on Him,

ครัง้ แล ้วครัง้ เล่าให ้เราใคร่ครวญถึงพระองค์
ੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਇਹੁ ਭਨੁ ਤਨੁ ਧਰੀ ॥
pee amrit ih man tan Dharpee-ai.
and by drinking the elixir of Naam, let us satiate our mind and the senses of the body (the
faculties of hearing, sight, smell, touch etc.).

ั ผัสของร่างกาย
และด ้วยการดืม
่ น้ าอมฤตให ้เราอิม
่ อกอิม
่ ใจและประสาทสม
ั ผัส ฯลฯ (
ปั ญญาของการได ้ยิ)นการมองเห็นกลิน
่ การสม
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ਨਾਭ ਰਤਨੁ ਤਜਤਨ ਗੁਰਭੁਤਖ ਾਇਆ ॥
naam ratan jin gurmukh paa-i-aa.
The follower of the Guru who has acquired the jewel of Naam,

ิ ย์ของปราชญ์ทไี่ ด ้รับอัญมณีแห่งนาม
ลูกศษ
ਤਤਸੁ ਤਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨਾਹੀ ਤਦਰਸਟਾਇਆ ॥

tis kichh avar naahee daristaa-i-aa.
sees everywhere none but God.

มองเห็นทุกทีไ่ ม่มน
ี อกจากพระเจ ้า
ਨਾਭੁ ਧਨੁ ਨਾਭ ਰੂੁ ਰੁੰ ਗੁ ॥
naam Dhan naamo roop rang.
For him, God‟s Name is the true wealth and the true beauty.

สาหรับเขา God‟s Name คือความมั่งคัง่ ทีแ
่ ท ้จริงและความงดงามทีแ
่ ท ้จริง
ਨਾਭ ਸੁਖੁ ਹਤਰ ਨਾਭ ਕਾ ਸੁੰ ਗੁ ॥
naamo sukh har naam kaa sang.
God‟s Name is his comfort and companion.

พระนามพระเจ ้า คือความสะดวกสบายและเพือ
่ นร่วมทางของเขา
ਨਾਭ ਰਤਸ ਜ ਜਨ ਤਤਰਤਾਨੇ ॥
naam ras jo jan tariptaanay.
Those who are satiated with the essence of Naam,

ผู ้ทีอ
่ ม
ิ่ เอมกับแก่นแท ้ของนาอัม
ਭਨ ਤਨ ਨਾਭਤਹ ਨਾਤਭ ਸਭਾਨੇ ॥
man tan naameh naam samaanay.
Keep their minds and the faculties of their bodies drenched with Naam.

่ ด ้วยน้ า
รักษาจิตใจและร่างกายของพวกเขาให ้ชุม

ਊਠਤ ਫਠਤ ਸਵਤ ਨਾਭ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕ ਸਦ ਕਾਭ ॥੬॥

oothat baithat sovat naam. kaho naanak jan kai sad kaam. ||6||
O‟ Nanak, say, “At all times, meditating on God‟s Name becomes a continuous avocation
of the devotees of God”. ||6||

โอนานักพูดว่า“
ตลอดเวลาการใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าจะกลายเป็ นการเรียกร ้องผู ้ศรัทธาของพระเจ ้าอย่า
งต่อเนือ
่ ง” || 6||
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ਫਲਹੁ ਜਸੁ ਤਜਹਫਾ ਤਦਨੁ ਰਾਤਤ ॥
bolhu jas jihbaa din raat.
Day and night, use the God-given tongue to utter His praises.

ี งสรรเสริญของพระองค์
ใชลิ้ น
้ ทีพ
่ ระเจ ้าประทานให ้ทัง้ กลางวันและกลางคืนเพือ
่ เปล่งเสย
ਰਤਬ ਅਨੈ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤਤ ॥

parabh apnai jan keenee daat.
This gift of praising Him is conferred by God Himself on His servants.

้
ของประทานแห่งการสรรเสริญพระองค์นพ
ี้ ระเจ ้าประทานให ้กับผู ้รับใชของพระองค์
ਕਰਤਹ ਬਗਤਤ ਆਤਭ ਕ ਚਾਇ ॥

karahi bhagat aatam kai chaa-ay.
The devotees perform devotional worship with heart-felt love,

ผู ้ทีน
่ ับถือศรัทธาปฏิบต
ั บ
ิ ช
ู าด ้วยความรักอันสุดหัวใจ
ਰਬ ਅਨੇ ਤਸਉ ਰਹਤਹ ਸਭਾਇ ॥

parabh apnay si-o raheh samaa-ay.
and thus remain absorbed in God.

ดังนัน
้ จึงยังคงหมกมุน
่ อยูก
่ บ
ั พระเจ ้า
ਜ ਹਆ ਹਵਤ ਸ ਜਾਨੈ ॥ ਰਬ ਅਨੇ ਕਾ ਹੁਕਭੁ ਛਾਨੈ ॥

jo ho-aa hovat so jaanai. parabh apnay kaa hukam pachhaanai.
A devotee comprehends and believes in God‟s will in all that happened in the past or is
happening presently.

ื่ ในพระประสงค์ของพระเจ ้าในทุกสงิ่ ทีเ่ กิดขึน
ผู ้ศรัทธาเข ้าใจและเชอ
้ ในอดีตหรือทีเ่ กิดขึน
้ ในปั จ
จุบน
ั
ਤਤਸ ਕੀ ਭਤਹਭਾ ਕਉਨ ਫਖਾਨਉ ॥

tis kee mahimaa ka-un bakhaana-o.
Which of the virtues of such a devotee may I describe?

่ นี้
ฉั นจะอธิบายคุณธรรมข ้อใดของผู ้ศรัทธาเชน
ਤਤਸ ਕਾ ਗੁਨੁ ਕਤਹ ਕ ਨ ਜਾਨਉ ॥

tis kaa gun kahi ayk na jaan-o.
I know not how to describe even a single one of his qualities.

ฉั นไม่รู ้ว่าจะอธิบายคุณสมบัตข
ิ องเขาได ้อย่างไร
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ਆਠ ਹਰ ਰਬ ਫਸਤਹ ਹਜੂਰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਈ ਜਨ ੂਰ ॥੭॥
aath pahar parabh baseh hajooray. kaho naanak say-ee jan pooray. ||7||
Those who abide in the presence of God twenty-four hours a day, say O‟ Nanak, “Are the
perfect devotees”. ||7||

ิ สช
ี่ วั่ โมงกล่าวว่า O ‟Nanak“
บรรดาผู ้ทีอ
่ ยูใ่ นทีป
่ ระทับของพระเจ ้าวันละยีส
่ บ
เป็ นสาวกทีส
่ มบูรณ์แบบ” || 7||
ਭਨ ਭਰ ਤਤਨ ਕੀ ਟ ਲ ਤਹ ॥

man mayray tin kee ot layhi.
O‟ my mind, seek the protection of those who always dwell in God‟s presence;

ั อยูใ่ นทีป
โอจิตใจของฉั นขอความคุ ้มครองจากผู ้ทีอ
่ าศย
่ ระทับของพระเจ ้าเสมอ
ਭਨੁ ਤਨੁ ਅਨਾ ਤਤਨ ਜਨ ਦਤਹ ॥

man tan apnaa tin jan deh.
and dedicate your mind and the faculties of body to those devotees.

ื่ ชอบเหล่านั น
และอุทศ
ิ จิตใจและพลังกายให ้กับผู ้ทีช
่ น
้

ਤਜਤਨ ਜਤਨ ਅਨਾ ਰਬੂ ਛਾਤਾ ॥ ਸ ਜਨੁ ਸਰਫ ਥਕ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥
jin jan apnaa parabhoo pachhaataa. so jan sarab thok kaa daataa.
The devotee who has recognized God, becomes benefactor of all things.

ื่ ชอบเหล่านั น
และอุทศ
ิ จิตใจและพลังกายให ้กับผู ้ทีช
่ น
้
ਤਤਸ ਕੀ ਸਰਤਨ ਸਰਫ ਸੁਖ ਾਵਤਹ ॥
tis kee saran sarab sukh paavahi.
In his sanctuary, all comforts are obtained.

ั ดิส
ิ ธิข
ในสถานทีศ
่ ก
์ ท
์ องเขาจะได ้รับความสะดวกสบายทัง้ หมด
ਤਤਸ ਕ ਦਰਤਸ ਸਬ ਾ ਤਭਟਾਵਤਹ ॥

tis kai daras sabh paap mitaaveh.
By having the sight of such a devotee, you will eradicate all sins.

่ นีค
เมือ
่ ได ้เห็นผู ้ศรัทธาเชน
้ ณ
ุ จะลบล ้างบาปทัง้ หมดได ้
ਅਵਰ ਤਸਆਨ ਸਗਲੀ ਛਾਡੁ ॥
avar si-aanap saglee chhaad.
Renounce all other clevernesses,

ละทิง้ ความฉลาดอืน
่ ๆ ทัง้ หมด
ਤਤਸੁ ਜਨ ਕੀ ਤੂ ਸਵਾ ਲਾਗੁ ॥

tis jan kee too sayvaa laag.
and enjoin yourself to the service of such a devotee.

ั ตัวเองให ้รับใชผู้ ้ศรัทธาเชน
่ นี้
และกาชบ
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ਆਵਨੁ ਜਾਨੁ ਨ ਹਵੀ ਤਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕ ੂਜਹੁ ਸਦ ਰਾ ॥੮॥੧੭॥

aavan jaan na hovee tayraa. naanak tis jan kay poojahu sad pairaa. ||8||17||
O‟ Nanak, with sincerity, always follow the advice of such a devotee of God and your cycle
of birth and death will come to an end. ||8||17||

โอนานักด ้วยความจริงใจปฏิบต
ั ต
ิ ามคาแนะนาของผู ้ศรัทธาพระเจ ้าเสมอและวงจรการเกิดและก
ิ้ สุดลง || 8|| 17||
ารตายของคุณจะสน
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਸਤਤ ੁਰਖੁ ਤਜਤਨ ਜਾਤਨਆ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਤਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥
sat purakh jin jaani-aa satgur tis kaa naa-o.
One who has realized the True Omnipresent God, is called the True Guru.

ผู ้ทีต
่ ระหนั กถึงพระเจ ้าทีแ
่ ท ้จริงทุกหนทุกแห่งเรียกว่าปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริง
ਤਤਸ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਸਖੁ ਉਧਰ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥
tis kai sang sikh uDhrai naanak har gun gaa-o. ||1||
In the company of the True Guru, the disciple is saved from vices. Therefore O‟ Nanak,
you should also sing God‟s praises in the company of such a True Guru.

ิ ย์จะรอดพ ้นจากความชวั่ ร ้าย ดังนั น
ใน บริษัท ของปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริงศษ
้
โอนานักคุณควรร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าใน บริษัท ของ True Guru
ਅਸਟਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:
ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕੀ ਕਰ ਰਤਤਾਲ ॥
satgur sikh kee karai partipaal.
The True Guru cherishes His disciple.

ิ ย์ของพระองค์
ปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริงรักศษ
ਸਵਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ॥

sayvak ka-o gur sadaa da-i-aal.
The Guru is always merciful to His servant.

ปราชญ์เมตตาบ่าวของพระองค์เสมอ

194

ਤਸਖ ਕੀ ਗੁਰੁ ਦੁਰਭਤਤ ਭਲੁ ਤਹਰ ॥
sikh kee gur durmat mal hirai.
The Guru washes away the filth of impious thoughts from the disciple‟s mind,

ปราชญ์ล ้างความสกปรกของความคิดทีไ่ ม่ดอ
ี อกไปจากใจของสาวก
ਗੁਰ ਫਚਨੀ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਉਚਰ ॥
gur bachnee har naam uchrai.
since following the advice of the Guru, the disciple recites God‟s Name.

ิ ย์จงึ ท่อง God‟s Name
ตัง้ แต่ปฏิบัตต
ิ ามคาแนะนาของคุรศ
ุ ษ
ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕ ਫੁੰ ਧਨ ਕਾਟ ॥

satgur sikh kay banDhan kaatai.
The Guru liberates His devotee from the bonds of worldly desires.

ปราชญ์ปลดปล่อยสาวกของพระองค์จากพันธนาการแห่งความปรารถนาทางโลก
ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਤਫਕਾਰ ਤ ਹਾਟ ॥

gur kaa sikh bikaar tay haatai.
The Sikh (disciple) of the Guru abstains from wicked deeds.

ิ ข์ ของคุรล
ซก
ุ ะเว ้นจากการกระทาทีช
่ วั่ ร ้า (สาวก)ย
ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਨਾਭ ਧਨੁ ਦਇ ॥

satgur sikh ka-o naam Dhan day-ay.
The True Guru gives His Sikh (disciple) the wealth of Naam.

ิ ข์ ทรัพย์สมบัตข
ิ ย์)
ปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริงให ้ซก
ิ องนาอัม (ศษ
ਗੁਰ ਕਾ ਤਸਖੁ ਵਡਬਾਗੀ ਹ ॥

gur kaa sikh vadbhaagee hay.
The disciple of the Guru is very fortunate.

สาวกคุรโุ ชคดีมาก
ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਾ ਹਲਤੁ ਲਤੁ ਸਵਾਰ ॥

satgur sikh kaa halat palat savaarai.
The true Guru enhances a disciple‟s life both here and hereafter.

ิ ย์ทงั ้ ทีน
ปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริงชว่ ยยกระดับชวี ต
ิ ของศษ
่ แ
ี่ ละต่อจากนี้
ਨਾਨਕ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਸਖ ਕਉ ਜੀਅ ਨਾਤਲ ਸਭਾਰ ॥੧॥

naanak satgur sikh ka-o jee-a naal samaarai. ||1||
O‟ Nanak, the True Guru loves His disciple from the core of His heart. ||1||

ิ ย์ของเขาจากแก่นแท ้ของหัวใจ || 1||
โอนานั กปรมาจารย์ทแ
ี่ ท ้จริงรักศษ
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ਗੁਰ ਕ ਤਗਰਤਹ ਸਵਕੁ ਜ ਰਹ ॥
gur kai garihi sayvak jo rahai.
The devotee who lives by the Guru‟s door (always seeks Guru‟s advice),

ั อยูข
สาวกทีอ
่ าศย
่ ้างประตูครุ ุ (ขอคาแนะนาจากคุรเุ สมอ)
ਗੁਰ ਕੀ ਆਤਗਆ ਭਨ ਭਤਹ ਸਹ ॥

gur kee aagi-aa man meh sahai.
and obeys the Guru's Commands with all his heart,

และปฏิบต
ั ต
ิ ามพระบัญชาของปราชญ์ด ้วยสุดใจ
ਆਸ ਕਉ ਕਤਰ ਕਛੁ ਨ ਜਨਾਵ ॥

aapas ka-o kar kachh na janaavai.
never displays pride in any way,

ไม่เคยแสดงความภาคภูมใิ จในทางใด ๆ
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਰਦ ਸਦ ਤਧਆਵ ॥

har har naam ridai sad Dhi-aavai.
always meditates on God‟s Name,

มักจะใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้า
ਭਨੁ ਫਚ ਸਤਤਗੁਰ ਕ ਾਤਸ ॥
man baychai satgur kai paas.
surrenders his mind to the True Guru,

ยอมจานนต่อปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริง
ਤਤਸੁ ਸਵਕ ਕ ਕਾਰਜ ਰਾਤਸ ॥
tis sayvak kay kaaraj raas.
that humble servant's affairs are resolved.

้ ต
กิจการของผู ้รับใชที
่ า่ ต ้อยได ้รับการแก ้ไขแล ้ว
ਸਵਾ ਕਰਤ ਹਇ ਤਨਹਕਾਭੀ ॥
sayvaa karat ho-ay nihkaamee.
One who performs selfless service without any thought of reward,

ผู ้ทีบ
่ าเพ็ญประโยชน์โดยไม่คด
ิ อะไรตอบแทน
ਤਤਸ ਕਉ ਹਤ ਰਾਤਤ ਸੁਆਭੀ ॥
tis ka-o hot paraapat su-aamee.
shall acquire his Master God.

จะได ้รับปรมาจารย์พระเจ ้าของเขา
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ਅਨੀ ਤਕਰਾ ਤਜਸੁ ਆਤ ਕਰਇ ॥
apnee kirpaa jis aap karay-i.
Upon whom God shows His grace.

ผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าสาแดงพระคุณของพระองค์
ਨਾਨਕ ਸ ਸਵਕੁ ਗੁਰ ਕੀ ਭਤਤ ਲ ਇ ॥੨॥
nanak so sevak gur kee mat lay-ay. ||2||
O‟ Nanak, only that devotee seeks the Guru‟s teachings. ||2||

O ‟Nanak ผู ้ศรัทธาเท่านัน
้ ทีแ
่ สวงหาคาสอนของคุรุ || 2 ||
ਫੀਸ ਤਫਸਵ ਗੁਰ ਕਾ ਭਨੁ ਭਾਨੈ ॥
bees bisvay gur kaa man maanai.
The one who has convinced the Guru of his total devotion.

ื่ มั่นต่อคุรถ
ผู ้ทีเ่ ชอ
ุ งึ ความทุม
่ เทอย่างเต็มที่
ਸ ਸਵਕੁ ਰਭਸੁਰ ਕੀ ਗਤਤ ਜਾਨੈ ॥
so sayvak parmaysur kee gat jaanai.
that devotee gets to know the mystical state of the Transcendent God.

ผู ้ศรัทธาได ้รับรู ้ถึงสถานะลึกลับของพระเจ ้าผู ้อยูเ่ หนือธรรมชาติ
ਸ ਸਤਤਗੁਰੁ ਤਜਸੁ ਤਰਦ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

so satgur jis ridai har naa-o.
The true Guru is the one, in whose heart is enshrined God‟s Name.

คุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงคือหนึง่ ในหัวใจทีป
่ ระดิษฐาน God‟s Name
ਅਤਨਕ ਫਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਫਤਲ ਜਾਉ ॥
anik baar gur ka-o bal jaa-o.
I dedicate myself to that Guru many times.

ฉั นอุทศ
ิ ตัวเองให ้กับคุรค
ุ นนัน
้ หลายครัง้
ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਜੀਅ ਕਾ ਦਾਤਾ ॥

sarab niDhaan jee-a kaa daataa.
The True Guru is the bestower of all treasures and spiritual life.

ปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริงเป็ นผู ้ประทานสมบัตแ
ิ ละชวี ต
ิ ฝ่ ายวิญญาณทัง้ หมด
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ਆਠ ਹਰ ਾਰਫਰਹਭ ਰੁੰ ਤਗ ਰਾਤਾ ॥
aath pahar paarbarahm rang raataa.
At all times he remains imbued with the love of God.

เขายังคงตืน
้ ตันในความรักของพระเจ ้าอยูต
่ ลอดเวลา
ਫਰਹਭ ਭਤਹ ਜਨੁ ਜਨ ਭਤਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥
barahm meh jan jan meh paarbarahm.
The True Guru is absorbed in the Supreme God and the supreme God dwells in his His
devotees.

ึ ในพระเจ ้าสูงสุดและพระเจ ้าสูงสุดสถิตอยูใ่ นสาวกของเขา
ปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริงถูกดูดซม
ਕਤਹ ਆਤ ਨਹੀ ਕਛੁ ਬਰਭੁ ॥

aykeh aap nahee kachh bharam.
There is no doubt that God and the True Guru are one and the same.

ั เลยว่าพระเจ ้าและปราชญ์ทแ
ไม่ต ้องสงสย
ี่ ท ้จริงเป็ นหนึง่ เดียวกัน
ਸਹਸ ਤਸਆਨ ਲਇਆ ਨ ਜਾਈ ॥

sahas si-aanap la-i-aa na jaa-ee-ai.
Even by hundreds of clever wits we cannot meet a true Guru.

แม ้จะมีปัญญาทีช
่ าญฉลาดนับร ้อยเราก็ไม่สามารถพบกับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงได ้
ਨਾਨਕ ਸਾ ਗੁਰੁ ਫਡਬਾਗੀ ਾਈ ॥੩॥
naanak aisaa gur badbhaagee paa-ee-ai. ||3||
O‟ Nanak, it is only through good fortune that we meet such a Guru. ||3||

่ นี้ || 3 ||
O ‟Nanak เป็ นเพียงความโชคดีเท่านั น
้ ทีเ่ ราได ้พบกับคุรเุ ชน
ਸਪਲ ਦਰਸਨੁ ਖਤ ੁਨੀਤ ॥

safal darsan paykhat puneet.
Blessfull is the union with the True Guru; one gets sanctified upon accepting the Guru‟s
teachings.

เปี่ ยมด ้วยพระพร คือการรวมกลุม
่ กับ คุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริง
คนหนึง่ จะได ้รับการชาระให ้บริสท
ุ ธิเ์ มือ
่ ยอมรับคาสอนของคุรุ
ਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤਤ ਤਨਰਭਲ ਰੀਤਤ ॥

parsat charan gat nirmal reet.
Upon sincerely following the Guru‟s teachings, one‟s state of mind is elevated and the
conduct in the journey of life becomes immaculate.

เมือ
่ ปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรอ
ุ ย่างจริงใจสภาพจิตใจของผู ้หนึง่ จะได ้รับการยกระดับขึน
้ และควา
มประพฤติในการเดินทางของชวี ต
ิ จะไม่มท
ี ต
ี่ ิ
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ਬਟਤ ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਭ ਗੁਨ ਰਵ ॥
bhaytat sang raam gun ravay.
Dwelling in the company of Guru, one joins in singing the praises of God,

ั อยูใ่ น บริษัท ของคุรค
ผู ้ทีอ
่ าศย
ุ นหนึง่ ร่วมร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า
ਾਰਫਰਹਭ ਕੀ ਦਰਗਹ ਗਵ ॥
paarbarahm kee dargeh gavay.
and reaches the Court of the Supreme God.

และไปถึงศาลของพระเจ ้าสูงสุด
ਸੁਤਨ ਕਤਰ ਫਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ ॥
sun kar bachan karan aaghaanay.
Listening to the Guru‟s teachings one's ears are satiated,

การฟั งคาสอนของคุรท
ุ าให ้อิม
่ เอม
ਭਤਨ ਸੁੰ ਤਖੁ ਆਤਭ ਤੀਆਨੇ ॥

man santokh aatam patee-aanay.
the mind is contented, and the soul is fulfilled.

จิตใจมีความพึงพอใจและจิตวิญญาณได ้รับการเติมเต็ม
ੂਰਾ ਗੁਰੁ ਅਖ੍੍ ਜਾ ਕਾ ਭੁੰ ਤਰ ॥

pooraa gur akh-ya-o jaa kaa mantar.
Perfect is the Guru and eternally true are His teachings.

ความสมบูรณ์แบบคือปราชญ์และคาสอนของพระองค์เป็ นความจริงชวั่ นิรันดร์
ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਤਦਰਸਤਟ ਖ ਹਇ ਸੁੰ ਤ ॥

amrit darisat paykhai ho-ay sant.
Upon whom the Guru casts an ambrosial glance, that person becomes a saint.

เมือ
่ ผู ้ทีป
่ ราชญ์มองไปรอบ ๆ บุคคลนัน
้ จะกลายเป็ นนักบุญ
ਗੁਣ ਤਫਅੁੰ ਤ ਕੀਭਤਤ ਨਹੀ ਾਇ ॥

gun bi-ant keemat nahee paa-ay.
Infinite are the virtues of the true Guru and no one can estimate his worth.

ิ้ สุดเป็ นคุณธรรมของคุรท
ไม่มท
ี ส
ี่ น
ุ แ
ี่ ท ้จริงและไม่มใี ครสามารถประเมินคุณค่าของเขาได ้
ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥੪॥
naanak jis bhaavai tis la-ay milaa-ay. ||4||
O‟ Nanak, God unites that person with the Guru with whom He is pleased.

โอนานั กพระเจ ้ารวมบุคคลนั น
้ เข ้ากับคุรซ
ุ งึ่ พระองค์ทรงพอใจ
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ਤਜਹਫਾ ਕ ਉਸਤਤਤ ਅਨੇਕ ॥
jihbaa ayk ustat anayk.
A mortal has only one tongue, but countless are the praises of God,

มนุษย์มเี พียงลิน
้ เดียว แต่การสรรเสริญพระเจ ้านับไม่ถ ้วน
ਸਤਤ ੁਰਖ ੂਰਨ ਤਫਫਕ ॥
sat purakh pooran bibayk.
who is eternal, perfect and insightful Being.

ใครคือสงิ่ มีชวี ต
ิ ทีเ่ ป็ นนิรันดร์สมบูรณ์แบบและชาญฉลาด
ਕਾਹੂ ਫਲ ਨ ਹੁਚਤ ਰਾਨੀ ॥
kaahoo bol na pahuchat paraanee.
Through no words, can a mortal describe the virtues of God,

มนุษย์จะบรรยายถึงคุณธรรมของพระเจ ้าโดยไม่ใชค้ าพูดใด
ਅਗਭ ਅਗਚਰ ਰਬ ਤਨਰਫਾਨੀ ॥

agam agochar parabh nirbaanee.
who is inaccessible, incomprehensible, and free of all desires.

ผู ้ทีไ่ ม่สามารถเข ้าถึงได ้เข ้าใจยากและปราศจากความปรารถนาทัง้ หมด
ਤਨਰਾਹਾਰ ਤਨਰਵਰ ਸੁਖਦਾਈ ॥

niraahaar nirvair sukh-daa-ee.
He needs no sustenance, is without enmity and is peace giving,

ี ปราศจากศต
ั รูและเป็ นการให ้สน
ั ติภาพ
เขาไม่ต ้องการปั จจัยยังชพ
ਤਾ ਕੀ ਕੀਭਤਤ ਤਕਨੈ ਨ ਾਈ ॥

taa kee keemat kinai na paa-ee.
no one has been able to ascertain the worth of His virtues.

ไม่มใี ครสามารถยืนยันคุณค่าของคุณธรรมของพระองค์ได ้
ਅਤਨਕ ਬਗਤ ਫੁੰ ਦਨ ਤਨਤ ਕਰਤਹ ॥
anik bhagat bandan nit karahi.
Countless devotees daily bow in reverence to Him,

ผู ้ศรัทธานั บไม่ถ ้วนทุกวันน ้อมแสดงความเคารพต่อพระองค์
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ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਹਰਦ ਤਸਭਰਤਹ ॥
charan kamal hirdai simrahi.
and meditate on His Name with love and devotion.

และราพึงถึงพระนามของพระองค์ด ้วยความรักและความทุม
่ เท
ਸਦ ਫਤਲਹਾਰੀ ਸਤਤਗੁਰ ਅਨੇ ॥
sad balihaaree satgur apne.

I dedicate myself to the true Guru forever,

ฉั นอุทศ
ิ ตัวเองให ้กับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงตลอดไป
ਨਾਨਕ ਤਜਸੁ ਰਸਾਤਦ ਸਾ ਰਬੁ ਜਨੇ ॥੫॥
naanak jis parsaad aisaa parabh japnay. ||5||
O‟ Nanak, by whose grace I can lovingly meditate on God‟s Name. ||5||

โอนานักโดยพระคุณของฉั นฉั นสามารถใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรัก || 5||
ਇਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਾਵ ਜਨੁ ਕਇ ॥

ih har ras paavai jan ko-ay.
Only a very rare person enjoys the essence of God's Name,

มีเพียงคนทีห
่ ายากมากเท่านัน
้ ทีม
่ ค
ี วามสุขในแก่นแท ้ของพระนามของพระเจ ้า
ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ੀਵ ਅਭਰੁ ਸ ਹਇ ॥

amrit peevai amar so ho-ay.
by partaking the Nectar of Naam, he becomes immortal.

โดยการเข ้าร่วมในน้ าทิพย์แห่งนาอัม เขากลายเป็ นอมตะ
ਉਸੁ ੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦ ਤਫਨਾਸ ॥

us purakh kaa naahee kaday binaas.
That person never perishes (does not endure death again and again),

บุคคลนัน
้ ไม่มวี ันพินาศ (ไม่ทนต่อความตายซ้าแล ้วซ้าเล่า)
ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਰਗਟ ਗੁਨਤਾਸ ॥
jaa kai man pargatay guntaas.
in whose mind manifests God, the Treasure of virtues.

ในจิตใจทีแ
่ สดงออกถึงพระเจ ้าขุมทรัพย์แห่งคุณธรรม
ਆਠ ਹਰ ਹਤਰ ਕਾ ਨਾਭੁ ਲ ਇ ॥

aath pahar har kaa naam lay-ay.
At all times such a devotee meditates on God‟s Name,

่ นี้มักใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้า
ตลอดเวลาผู ้ทีน
่ ั บถือศรัทธาเชน
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ਸਚੁ ਉਦਸੁ ਸਵਕ ਕਉ ਦਇ ॥
sach updays sayvak ka-o day-ay.
and imparts the same true advice to his disciple as well.

่ เดียวกันกับศษ
ิ ย์ของเขาเชน
่ กัน
และให ้คาแนะนาทีแ
่ ท ้จริงเชน
ਭਹ ਭਾਇਆ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਲ ੁ ॥

moh maa-i-aa kai sang na layp.
He is not attached to Maya (worldly desires),

เขาไม่ยด
ึ ติดกับมายา (ความปรารถนาทางโลก)
ਭਨ ਭਤਹ ਰਾਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਕੁ ॥
man meh raakhai har har ayk.
and he always enshrines God in his mind.

และเขามักจะประดิษฐานพระเจ ้าไว ้ในความคิดของเขา
ਅੁੰ ਧਕਾਰ ਦੀਕ ਰਗਾਸ ॥

anDhkaar deepak pargaasay.
The one whose darkness of ignorance has been replaced by the light of Naam,

ผู ้ทีค
่ วามมืดแห่งความไม่รู ้ถูกแทนทีด
่ ้วยแสงแห่งนาอัม
ਨਾਨਕ ਬਰਭ ਭਹ ਦੁਖ ਤਹ ਤ ਨਾਸ ॥੬॥

naanak bharam moh dukh tah tay naasay. ||6||
O Nanak, his doubt, emotional attachment and sorrows flee away.

ั ความผูกพันทางอารมณ์และความเศร ้าของเขาหนีหายไป
โอนานั กความสงสย
ਤਤਤ ਭਾਤਹ ਠਾਤਢ ਵਰਤਾਈ ॥

tapat maahi thaadh vartaa-ee.
Through the Guru‟s teachings, peace has prevailed even when living in the heat of vices,

ั ติสข
ั แม ้จะอยูท
ด ้วยคาสอนของคุรส
ุ น
ุ มีชย
่ า่ มกลางความเลวร ้าย
ਅਨਦੁ ਬਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਬਾਈ ॥

anad bha-i-aa dukh naathay bhaa-ee.
and, O‟ my brother, a state of bliss has prevailed and all woes have vanished.

ั และความทุกข์ยากทัง้ หมดได ้หายไป
และโอพีช
่ ายของฉั นสภาวะแห่งความสุขได ้มีชย
ਜਨਭ ਭਰਨ ਕ ਤਭਟ ਅੁੰ ਦਸ ॥

janam maran kay mitay andaysay.
The fear of birth and death is dispelled,

ความกลัวการเกิดและความตายถูกขจัดไป
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ਸਾਧੂ ਕ ੂਰਨ ਉਦਸ ॥
saaDhoo kay pooran updaysay.
through the perfect teachings of the Guru.

ผ่านคาสอนทีส
่ มบูรณ์แบบของคุรุ
ਬਉ ਚੂਕਾ ਤਨਰਬਉ ਹਇ ਫਸ ॥

bha-o chookaa nirbha-o ho-ay basay.
All fear is lifted, and now we dwell in fearlessness,

ความกลัวทัง้ หมดถูกยกขึน
้ และตอนนีเ้ ราอยูใ่ นความกลัว
ਸਗਲ ਤਫਆਤਧ ਭਨ ਤ ਖ ਨਸ ॥

sagal bi-aaDh man tay khai nasay.
and all the maladies are destroyed and dispelled from the mind.

และความทุกข์ยากทัง้ หมดจะถูกทาลายและถูกขจัดออกไปจากจิตใจ
ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਤਤਨ ਤਕਰਾ ਧਾਰੀ ॥

jis kaa saa tin kirpaa Dhaaree.
The Guru to whom we surrendered has shown mercy;

ปราชญ์ผู ้ซงึ่ เรายอมจานนได ้แสดงความเมตตา
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਜਤ ਨਾਭੁ ਭੁਰਾਰੀ ॥

saaDhsang jap naam muraaree.
by meditating on God‟s Name in the holy congregation,

ั ดิส
ิ ธิ์
โดยการราพึงถึงพระนามของพระเจ ้าในทีป
่ ระชุมศก
์ ท
ਤਥਤਤ ਾਈ ਚੂਕ ਬਰਭ ਗਵਨ ॥

thit paa-ee chookay bharam gavan.
we have attained Spiritual stability and our doubts and wanderings have ended.

ั และความหลงทางของเราก็สน
ิ้ สุดลง
เราบรรลุความมั่นคงทางวิญญาณและความสงสย
ਸੁਤਨ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਹਤਰ ਜਸੁ ਸਰਵਨ ॥੭॥
sun naanak har har jas sarvan. ||7||
O‟ Nanak, this has happened by listening to God‟s praises with our ears.

โอนานั กสงิ่ นีเ้ กิดขึน
้ จากการฟั งคาสรรเสริญของพระเจ ้าด ้วยหูของเรา
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ਤਨਰਗੁਨੁ ਆਤ ਸਰਗੁਨੁ ਬੀ ਹੀ ॥
nirgun aap sargun bhee ohee.
He Himself is intangible (unaffected by Maya); and He Himself is tangible (in the form of
His Creation).

ตัวเขาเองนัน
้ ไม่มต
ี วั ตน (ไม่ได ้รับผลกระทบจากมายา); และพระองค์เองเป็ นสงิ่ ทีจ
่ ับต ้องได ้
(ในรูปแบบของการสร ้างของพระองค์)
ਕਲਾ ਧਾਤਰ ਤਜਤਨ ਸਗਲੀ ਭਹੀ ॥
kalaa Dhaar jin saglee mohee.
He has fascinated the entire universe by manifesting His power.

เขาทาให ้ทัง้ จักรวาลหลงใหลโดยการสาแดงฤทธิเ์ ดชของพระองค์
ਅਨੇ ਚਤਰਤ ਰਤਬ ਆਤ ਫਨਾ ॥

apnay charit parabh aap banaa-ay.
He Himself has created His wonders.

พระองค์เองได ้สร ้างสงิ่ มหัศจรรย์ของพระองค์
ਅੁਨੀ ਕੀਭਤਤ ਆ ਾ ॥

apunee keemat aapay paa-ay.
He Himself ascertains His worth.

พระองค์เองยืนยันคุณค่าของพระองค์
ਹਤਰ ਤਫਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕਇ ॥

har bin doojaa naahee ko-ay.
Besides God there is no one else like Him.

นอกจากพระเจ ้าแล ้วไม่มใี ครเหมือนพระองค์อก
ี
ਸਰਫ ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਸਇ ॥
sarab nirantar ayko so-ay.
He is the only One, permeating all.

ึ ผ่านทัง้ หมด
เขาเป็ นเพียงคนเดียวทีซ
่ ม
ਤਤ ਤਤ ਰਤਵਆ ਰੂ ਰੁੰ ਗ ॥
ot pot ravi-aa roop rang.
Through and through, He pervades in all forms and colors.

พระองค์ทรงแผ่ไพศาลในทุกรูปแบบและทุกส ี
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ਬ ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਗ ॥
bha-ay pargaas saaDh kai sang.
This enlightenment is revealed in the company of the Guru.

การตรัสรู ้นี้เปิ ดเผยใน บริษัท ของคุรุ
ਰਤਚ ਰਚਨਾ ਅਨੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥
rach rachnaa apnee kal Dhaaree.
Having created the creation, He has infused His might into it.

่ ลังของพระองค์เข ้าไปในนั น
หลังจากสร ้างสงิ่ สร ้างขึน
้ พระองค์ได ้ใสพ
้
ਅਤਨਕ ਫਾਰ ਨਾਨਕ ਫਤਲਹਾਰੀ ॥੮॥੧੮॥

anik baar naanak balihaaree. ||8||18||
O‟ Nanak, I dedicate my life to Him innumerable times.

โอนานั กฉั นอุทศ
ิ ชวี ต
ิ เพือ
่ พระองค์นับครัง้ ไม่
ਸਲ ਕੁ ॥

salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਸਾਤਥ ਨ ਚਾਲ ਤਫਨੁ ਬਜਨ ਤਫਤਖਆ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥

saath na chaalai bin bhajan bikhi-aa saglee chhaar.
Except worship of God, nothing accompanies a person. All the worldly wealth becomes
as worthless as ashes after death.

ยกเว ้นการนมัสการพระเจ ้าไม่มส
ี งิ่ ใดมาพร ้อมกับบุคคล
ทรัพย์สมบัตท
ิ างโลกทัง้ หมดจะไร ้ค่าราวกับขีเ้ ถ ้าหลังความตาย
ਹਤਰ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਕਭਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਧਨੁ ਸਾਰੁ ॥੧॥

har har naam kamaavanaa naanak ih Dhan saar. ||1||
O‟ Nanak, the meditation on God‟s Name with devotion is earning the most sublime
wealth, the wealth that accompanies the mortal after death.

โอนานักการทาสมาธิในนามของพระเจ ้าด ้วยความทุ่มเทคือการได ้รับความมั่งคัง่ ทีป
่ ระเสริฐทีส
่ ุ
ดความมั่งคัง่ ทีม
่ าพร ้อมกับมนุษย์หลังความตาย
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:
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ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਤਭਤਲ ਕਰਹੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥
sant janaa mil karahu beechaar.
Contemplate on God‟s virtues in the company of the Saints.

พิจารณาถึงคุณธรรมของพระเจ ้าใน บริษัท ของวิสท
ุ ธิชน
ਕੁ ਤਸਭਤਰ ਨਾਭ ਆਧਾਰੁ ॥

ayk simar naam aaDhaar.
Meditate on God with loving devotion and make Naam your support.

ราพึงถึงพระเจ ้าด ้วยความรักความศรัทธาและให ้การสนับสนุนแก่คณ
ุ
ਅਵਤਰ ਉਾਵ ਸਤਬ ਭੀਤ ਤਫਸਾਰਹੁ ॥

avar upaav sabh meet bisaarahu.
O‟ my friend, forget all other efforts,

โอเพือ
่ นของฉั นลืมความพยายามอืน
่ ๆ ทัง้ หมด
ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਰਦ ਭਤਹ ਉਤਰ ਧਾਰਹੁ ॥
charan kamal rid meh ur Dhaarahu.
and enshrine God‟s virtues within your heart.

และประดิษฐานคุณธรรมของพระเจ ้าไว ้ในใจคุณ
ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸ ਰਬੁ ਸਭਰਥੁ ॥
karan kaaran so parabh samrath.
That God is capable of doing and getting everything done.

พระเจ ้านั น
้ สามารถทาและทาทุกสงิ่ ให ้ลุลว่ ง
ਤਦਰੜੁ ਕਤਰ ਗਹਹੁ ਨਾਭੁ ਹਤਰ ਵਥੁ ॥

darirh kar gahhu naam har vath.
Therefore, firmly grasp the wealth of God‟s Name.

ดังนัน
้ จงเข ้าใจความมั่งคัง่ ของ พระนามพระเจ ้า
ਇਹੁ ਧਨੁ ਸੁੰ ਚਹੁ ਹਵਹੁ ਬਗਵੁੰ ਤ ॥
ih Dhan sanchahu hovhu bhagvant.
Gather this wealth of Naam, and become very fortunate.

รวบรวมความมั่งคัง่ ของ Naam และโชคดีมาก
ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਕਾ ਤਨਰਭਲ ਭੁੰ ਤ ॥

sant janaa kaa nirmal mant.
This is the immaculate teaching of the Saintly people.

ิ ธิ์
นีค
่ อ
ื คาสอนทีไ่ ม่มท
ี ต
ี่ ข
ิ องคนทีศ
่ ักดิส
์ ท
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ਕ ਆਸ ਰਾਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥
ayk aas raakho man maahi.
Keep faith in the One God in your mind.

ื่ ในพระเจ ้าองค์เดียวไว ้ในใจ
รักษาความเชอ
ਸਰਫ ਰਗ ਨਾਨਕ ਤਭਤਟ ਜਾਤਹ ॥੧॥

sarab rog naanak mit jaahi. ||1||
O‟ Nanak, this way, all your maladies shall be dispelled.

โอนานักด ้วยวิธน
ี ค
ี้ วามทุกข์ทรมานทัง้ หมดของคุณจะถูกปั ดเป่ า
ਤਜਸੁ ਧਨ ਕਉ ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਉਤਠ ਧਾਵਤਹ ॥

jis Dhan ka-o chaar kunt uth Dhaaveh.
The wealth which you chase after in all directions,

ความมั่งคัง่ ทีค
่ ณ
ุ ไล่ตามไปทุกทิศทาง
ਸ ਧਨੁ ਹਤਰ ਸਵਾ ਤ ਾਵਤਹ ॥

so Dhan har sayvaa tay paavahi.
you shall obtain that wealth by lovingly meditating on God.

คุณจะได ้รับความมั่งคัง่ นัน
้ โดยการใคร่ครวญถึงพระเจ ้าด ้วยความรัก
ਤਜਸੁ ਸੁਖ ਕਉ ਤਨਤ ਫਾਛਤਹ ਭੀਤ ॥
jis sukh ka-o nit baachheh meet.
O‟ friend, the peace you always yearn for,

โอเพือ
่ นความสงบทีค
่ ณ
ุ โหยหามาตลอด
ਸ ਸੁਖੁ ਸਾਧੂ ਸੁੰ ਤਗ ਰੀਤਤ ॥
so sukh saaDhoo sang pareet.
that peace comes by loving God in the Holy congregation.

ั ติสข
ั ดิส
ิ ธิ์
สน
ุ นั น
้ มาจากการรักพระเจ ้าในทีป
่ ระชุมศก
์ ท
ਤਜਸੁ ਸਬਾ ਕਉ ਕਰਤਹ ਬਲੀ ਕਰਨੀ ॥
jis sobhaa ka-o karahi bhalee karnee.
The glory, for which you perform good deeds,

รัศมีภาพทีค
่ ณ
ุ ประกอบคุณงามความดี
ਸਾ ਸਬਾ ਬਜੁ ਹਤਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ॥
saa sobhaa bhaj har kee sarnee.
you shall obtain that glory by seeking God's refuge.

คุณจะได ้รับรัศมีภาพนัน
้ โดยการแสวงหาทีห
่ ลบภัยของพระเจ ้า
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ਅਤਨਕ ਉਾਵੀ ਰਗੁ ਨ ਜਾਇ ॥
anik upaavee rog na jaa-ay.
All sorts of remedies have not cured the disease of ego,

การเยียวยาทุกประเภทไม่สามารถรักษาโรคอัตตาได ้
ਰਗੁ ਤਭਟ ਹਤਰ ਅਵਖਧੁ ਲਾਇ ॥

rog mitai har avkhaDh laa-ay.
that disease is cured by partaking the medicine of God's Name.

ื่ ของพระเจ ้า
โรคนั น
้ หายได ้ด ้วยการรับประทานยาชอ
ਸਰਫ ਤਨਧਾਨ ਭਤਹ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਤਨਧਾਨੁ ॥

sarab niDhaan meh har naam niDhaan.
Of all treasures, God's Name is the supreme treasure.

ในบรรดาสมบัตท
ิ งั ้ หมดพระนามของพระเจ ้าเป็ นสมบัตส
ิ งู สุด
ਜਤ ਨਾਨਕ ਦਰਗਤਹ ਰਵਾਨੁ ॥੨॥

jap naanak dargahi parvaan. ||2||
O‟ Nanak, meditate on His Name and you will be approved in God‟s court.

โอนานักราพึงถึงพระนามของพระองค์แล ้วคุณจะได ้รับการอนุมัตใิ นศาลของพระเจ ้า
ਭਨੁ ਰਫਧਹੁ ਹਤਰ ਕ ਨਾਇ ॥
man parboDhahu har kai naa-ay.
Enlighten your mind with the Name of God.

สอนใจของคุณด ้วยพระนามของพระเจ ้า
ਦਹ ਤਦਤਸ ਧਾਵਤ ਆਵ ਠਾਇ ॥
dah dis Dhaavat aavai thaa-ay.
This way the mind, which keeps running in different directions, is stabilized.

วิธน
ี ท
ี้ าให ้จิตใจทีว่ งิ่ ไปในทิศทางต่างๆมีความเสถียร
ਤਾ ਕਉ ਤਫਘਨੁ ਨ ਲਾਗ ਕਇ ॥
taa ka-o bighan na laagai ko-ay.
No obstacle stands in the way of one,

ไม่มอ
ี ป
ุ สรรคใดขวางทางหนึง่
ਜਾ ਕ ਤਰਦ ਫਸ ਹਤਰ ਸਇ ॥
jaa kai ridai basai har so-ay.
in whose heart dwells that God.

ในหัวใจของผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ นพระเจ ้านั น
้
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ਕਤਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਢਾ ਹਤਰ ਨਾਉ ॥

kal taatee thaaNdhaa har naa-o.
In this dark age of evil (Kalyug), Meditation on God‟s Name provides soothing comfort to
mortals suffering in the intense heat if vices.

ในยุคมืดแห่งความชวั่ ร ้ายนี้ (คาลยัก)
การทาสมาธิในนามของพระเจ ้าจะชว่ ยปลอบประโลมมนุษย์ทต
ี่ ้องทนทุกข์ทรมานท่ามกลางคว
ามร ้อนระอุหากความชวั่ ร ้าย
ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਾਉ ॥

simar simar sadaa sukh paa-o.
Always lovingly meditate on God and receive everlasting peace.

ั ติสข
ใคร่ครวญพระเจ ้าด ้วยความรักเสมอและได ้รับสน
ุ นิรันดร์
ਬਉ ਤਫਨਸ ੂਰਨ ਹਇ ਆਸ ॥

bha-o binsai pooran ho-ay aas.
By meditating on His Name, fear is dispelled and desires are fulfilled.

โดยการใคร่ครวญพระนามของพระองค์ความกลัวจะถูกขจัดออกไปและความปรารถนาจะสาเร็จ
ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਆਤਭ ਰਗਾਸ ॥
bhagat bhaa-ay aatam pargaas.
Through the loving devotion of God, the soul is enlightened.

ด ้วยการอุทศ
ิ ตนด ้วยความรักของพระเจ ้าจิตวิญญาณจึงได ้รับการรู ้แจ ้ง
ਤਤਤੁ ਘਤਰ ਜਾਇ ਫਸ ਅਤਫਨਾਸੀ ॥
tit ghar jaa-ay basai abhinaasee.
Eternal God comes to dwell in the heart of the one who meditates on Naam.

พระเจ ้านิรันดร์มาสถิตอยูใ่ นหัวใจของผู ้ทีค
่ ด
ิ ราพึงถึงนาอัม
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਭ ਪਾਸੀ ॥੩॥
kaho naanak kaatee jam faasee. ||3||
Nanak says, this way the noose of the demon of death is snapped and one gets rid of the
cycles of birth and death.

กล่าวว่าวิธน
ี จ
ี้ ะทาให ้บ่วงของปี ศาจแห่งความตายถูกหักออกและจะกาจัดวงจรแห่งการเกิดและ
การตาย
ਤਤੁ ਫੀਚਾਰੁ ਕਹ ਜਨੁ ਸਾਚਾ ॥
tat beechaar kahai jan saachaa.
One who contemplates on the virtues of God, is said to be the true human being.

ผู ้ทีใ่ คร่ครวญถึงคุณธรรมของพระเจ ้ากล่าวกันว่าเป็ นมนุษย์ทแ
ี่ ท ้จริง
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ਜਨਤਭ ਭਰ ਸ ਕਾਚ ਕਾਚਾ ॥
janam marai so kaacho kaachaa.
But one who is born just to die and does not meditate on God is spirituall immature.

แต่คนทีเ่ กิดมาเพือ
่ ตายและไม่ได ้ใคร่ครวญถึงพระเจ ้านัน
้ ยังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ
ਆਵਾ ਗਵਨੁ ਤਭਟ ਰਬ ਸਵ ॥

aavaa gavan mitai prabh sayv..
The cycle of birth and death ends by lovingly meditating on God,

ิ้ สุดลงโดยการใคร่ครวญถึงพระเจ ้าด ้วยความรัก
วัฏจักรของการเกิดและการตายสน
ਆੁ ਤਤਆਤਗ ਸਰਤਨ ਗੁਰਦਵ ॥
aap ti-aag saran gurdev

by renouncing self-conceit and seeking the refuge of the Guru.
โดยการละทิง้ ความอวดดีและแสวงหาทีพ
่ งึ่ ของปราชญ์
ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਭ ਕਾ ਹਇ ਉਧਾਰੁ ॥

i-o ratan janam kaa ho-ay uDhaar.
This way, the precious human life is saved.

วิธน
ี จ
ี้ ะชว่ ยชวี ต
ิ มนุษย์อน
ั มีคา่

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਸਭਤਰ ਰਾਨ ਆਧਾਰੁ ॥

har har simar paraan aaDhaar.
therefore, lovingly remember God, who is the support of life.

ดังนั น
้ ขอให ้ระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความรักผู ้ทรงเป็ นผู ้ค้าจุนชวี ต
ิ
ਅਤਨਕ ਉਾਵ ਨ ਛੂਟਨਹਾਰ ॥

anik upaav na chhootanhaaray.
One cannot escape from the rounds of birth and death by trying countless ways,

ไม่มใี ครสามารถรอดพ ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได ้ด ้วยการพยายามหาหนทางมากมาย
ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤ ਫਦ ਫੀਚਾਰ ॥
simrit saasat bayd beechaaray.
or by studying the Smritis, the Shastras and the Vedas.

ึ ษา Smritis, Shastras และ Vedas
หรือโดยการศก
ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਹੁ ਭਨੁ ਲਾਇ ॥
har kee bhagat karahu man laa-ay.
Therefore, worship God with steady devotion.

ดังนัน
้ จงนมัสการพระเจ ้าด ้วยความจงรักภักดีอย่างมั่นคง
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ਭਤਨ ਫੁੰ ਛਤ ਨਾਨਕ ਪਲ ਾਇ ॥੪॥
man banchhat naanak fal paa-ay. ||4||
O‟ Nanak, whoever lovingly worships God will have his mind‟s wishes fulfilled.

โอนานักใครก็ตามทีน
่ มัสการพระเจ ้าด ้วยความรักจะสมหวังในความคิดของเขา
ਸੁੰ ਤਗ ਨ ਚਾਲਤਸ ਤਰ ਧਨਾ ॥

sang na chaalas tayrai Dhanaa.
This worldly wealth shall not go with you;

ความมั่งคัง่ ทางโลกนีจ
้ ะไม่ตด
ิ ตัวคุณไป
ਤੂੁੰ ਤਕਆ ਲਟਾਵਤਹ ਭੂਰਖ ਭਨਾ ॥

tooN ki-aa laptaavahi moorakh manaa.
O‟ my foolish mind, why do you cling to it?

โอ ้จิตใจทีโ่ ง่เขลาของฉั นทาไมคุณยึดติดกับมัน?
ਸੁਤ ਭੀਤ ਕੁਟੁੰਫ ਅਰੁ ਫਤਨਤਾ ॥
sut meet kutamb ar banitaa.
Children, friends, family and spouse,

ลูก เพือ
่ น ครอบครัวและคูส
่ มรส
ਇਨ ਤ ਕਹਹੁ ਤੁਭ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ ॥
in tay kahhu tum kavan sanaathaa.
which one of these shall be your savior in the end?

คนไหนทีจ
่ ะเป็ นผู ้ชว่ ยชวี ต
ิ ของคุณในทีส
่ ด
ุ ?
ਰਾਜ ਰੁੰ ਗ ਭਾਇਆ ਤਫਸਥਾਰ ॥

raaj rang maa-i-aa bisthaar.
Power, pleasure and the vast expanse of Maya (worldly wealth),

พลัง ความสุขและความกว ้างใหญ่ของมายา (ความมั่งคัง่ ทางโลก
ਇਨ ਤ ਕਹਹੁ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ ॥
in tay kahhu kavan chhutkaar.
tell me who has ever escaped from these.

บอกฉั นทีวา่ ใครเคยหนีจากสงิ่ เหล่านี้
ਅਸੁ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ॥

as hastee rath asvaaree.
The riding of horses, elephants, chariots (expansive vehicles of Past),

้
การขีม
่ ้าชางรถรบ
(ยานพาหนะทีก
่ ว ้างขวางในอดีต)
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ਝੂਠਾ ਡੁੰ ਪੁ ਝੂਠੁ ਾਸਾਰੀ ॥
jhoothaa damf jhooth paasaaree.
is all false splendor and so is the one who displays it all.

่ กัน
ล ้วนเป็ นความงดงามทีผ
่ ด
ิ พลาดและผู ้ทีแ
่ สดงมันทัง้ หมดก็เชน
ਤਜਤਨ ਦੀ ਤਤਸੁ ਫੁਝ ਨ ਤਫਗਾਨਾ ॥

jin dee-ay tis bujhai na bigaanaa.
The ignorant mortal does not acknowledge God who has given these gifts,

มนุษย์ทโี่ ง่เขลาไม่ยอมรับพระเจ ้าผู ้ทรงประทานของประทานเหล่านี้
ਨਾਭੁ ਤਫਸਾਤਰ ਨਾਨਕ ਛੁਤਾਨਾ ॥੫॥
naam bisaar naanak pachhutaanaa. ||5||
and, O‟ Nanak by forsaking God‟s Name, he grieves in the end. ||5||

ี ใจในทีส
และ โอนานักจากการละทิง้ God‟s Name เขาก็เสย
่ ด
ุ || 5 ||
ਗੁਰ ਕੀ ਭਤਤ ਤੂੁੰ ਲ ਤਹ ਇਆਨੇ ॥

gur kee mat tooN layhi i-aanay.
O the ignorant, follow the Guru's teachings,

โอคนเขลาปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรุ
ਬਗਤਤ ਤਫਨਾ ਫਹੁ ਡੂਫ ਤਸਆਨੇ ॥
bhagat binaa baho doobay si-aanay.
Without the devotional worship of God, even the extremely wise have drowned in the
world-ocean of vices.

ั การะบูชาพระเจ ้าแม ้แต่คนทีม
หากปราศจากการสก
่ ป
ี ั ญญาอย่างยิง่ ก็จมอยูใ่ นมหาสมุทรแห่งคว
ามชวั่ ร ้ายของโลก
ਹਤਰ ਕੀ ਬਗਤਤ ਕਰਹੁ ਭਨ ਭੀਤ ॥
har kee bhagat karahu man meet.
O‟ my friendly mind, worship God with love and devotion,

โอ ้จิตใจทีเ่ ป็ นมิตรของฉั นนมัสการพระเจ ้าด ้วยความรักและความจงรักภักดี
ਤਨਰਭਲ ਹਇ ਤੁਭ੍ਹਾਰ ਚੀਤ ॥

nirmal ho-ay tumHaaro cheet.
your consciousness shall become pure.

สติของคุณจะบริสท
ุ ธิ์
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ਚਰਨ ਕਭਲ ਰਾਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥
charan kamal raakho man maahi.
Enshrine God‟s Name in Your mind;

ประดิษฐานพระนามของพระเจ ้าไว ้ในจิตใจของคุณ
ਜਨਭ ਜਨਭ ਕ ਤਕਲਤਫਖ ਜਾਤਹ ॥
janam janam kay kilbikh jaahi.
and the sins of countless lives shall be destroyed.

และบาปของชวี ต
ิ นั บไม่ถ ้วนจะถูกทาลาย
ਆਤ ਜਹੁ ਅਵਰਾ ਨਾਭੁ ਜਾਵਹੁ ॥

aap japahu avraa naam japaavhu.
Meditate on God‟s Name and inspire others to meditate as well.

ื่ ของพระเจ ้าและสร ้างแรงบันดาลใจให ้ผู ้อืน
่ กัน
นั่ งสมาธิตามชอ
่ ทาสมาธิเชน
ਸੁਨਤ ਕਹਤ ਰਹਤ ਗਤਤ ਾਵਹੁ ॥

sunat kahat rahat gat paavhu.
Higher spiritual state is achieved by listening and
uttering Naam and by living a righteous life.

สภาวะทางวิญญาณทีส
่ งู ขึน
้ สามารถทาได ้โดยการฟั งและการเปล่ง
ี งนาอัมและโดยการดาเนินชวี ต
เสย
ิ ทีช
่ อบธรรม
ਸਾਰ ਬੂਤ ਸਤਤ ਹਤਰ ਕ ਨਾਉ ॥

saar bhoot sat har ko naa-o.
God‟s Name is the essence of all things, and everlasting.

ื่ ของพระเจ ้าคือแก่นแท ้ของทุกสงิ่ และเป็ นนิรันดร์
ชอ
ਸਹਤਜ ਸੁਬਾਇ ਨਾਨਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੬॥

sahj subhaa-ay naanak gun gaa-o. ||6||
O‟ Nanak, keep singing praises of God in a state of peace and poise. ||6||

โอนานักจงร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าด ้วยความสงบและสุขม
ุ || 6 ||
ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਤਰੀ ਉਤਰਤਸ ਭਲੁ ॥
gun gaavat tayree utras mail.
By singing of His virtues, your filth of vices shall be washed off,

ด ้วยการร ้องเพลงถึงคุณธรรมของพระองค์ความสกปรกแห่งความชวั่ ร ้ายของคุณจะถูกชะล ้างออ
กไป
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ਤਫਨਤਸ ਜਾਇ ਹਉਭ ਤਫਖੁ ਪਲੁ ॥
binas jaa-ay ha-umai bikh fail.
and the all-consuming poison of ego will be eradicated.

และพิษของอัตตาจะถูกกาจัดให ้หมดไป
ਹਤਹ ਅਤਚੁੰ ਤੁ ਫਸ ਸੁਖ ਨਾਤਲ ॥

hohi achint basai sukh naal.
You shall become worry free and you shall live in peace.

คุณจะไร ้กังวลและคุณจะอยูอ
่ ย่างสงบสุข
ਸਾਤਸ ਗਰਾਤਸ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ਸਭਾਤਲ ॥

saas garaas har naam samaal.
Meditate on God‟s Name with each and every breath.

ราพึงถึงพระนามของพระเจ ้าทุกลมหายใจ
ਛਾਤਡ ਤਸਆਨ ਸਗਲੀ ਭਨਾ ॥

chhaad si-aanap saglee manaa.
O‟ my mind, renounce all your cleverness,

โอจิตใจของฉั นละทิง้ ความฉลาดทัง้ หมดของคุณ
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਾਵਤਹ ਸਚੁ ਧਨਾ ॥
saaDhsang paavahi sach Dhanaa.
you shall receive the everlasting wealth of Naam in the holy congregation.

ั ดิส
ิ ธิ์
เจ ้าจะได ้รับความมั่งคัง่ ตลอดกาลของนาอัมในชุมนุมศก
์ ท
ਹਤਰ ੂੁੰ ਜੀ ਸੁੰ ਤਚ ਕਰਹੁ ਤਫਉਹਾਰੁ ॥

har poonjee sanch karahu bi-uhaar.
Amass the wealth of God‟s Name and engage in this true deed.

ื่ ของพระเจ ้าและมีสว่ นร่วมในการกระทาทีแ
รวบรวมความมั่งคัง่ ของชอ
่ ท ้จริงนี้
ਈਹਾ ਸੁਖੁ ਦਰਗਹ ਜਕਾਰੁ ॥

eehaa sukh dargeh jaikaar.
You shall obtain peace here and honor in God‟s court.

คุณจะได ้รับความสงบทีน
่ แ
ี่ ละให ้เกียรติในศาลของพระเจ ้า
ਸਰਫ ਤਨਰੁੰ ਤਤਰ ਕ ਦਖੁ ॥

sarab nirantar ayko daykh.
Behold the One permeating in all;

ึ เข ้ามาทัง้ หมด
ดูเถิดผู ้ทีซ
่ ม
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ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕ ਭਸਤਤਕ ਲ ਖੁ ॥੭॥
kaho naanak jaa kai mastak laykh. ||7||
Nanak says, the one who is predestined receives this blessing.||7||

นานักกล่าวว่าผู ้ทีถ
่ ก
ู กาหนดไว ้ก่อนจะได ้รับพรนี้ || 7 ||
ਕ ਜਤ ਕ ਸਾਲਾਤਹ ॥

ayko jap ayko saalaahi.
Meditate only on the One and praise only that One.

ใคร่ครวญเฉพาะผู ้หนึง่ และสรรเสริญพระองค์นัน
้ เท่านัน
้
ਕੁ ਤਸਭਤਰ ਕ ਭਨ ਆਤਹ ॥

ayk simar ayko man aahi.
Remember the One, and yearn for the One in your mind.

จดจาหนึง่ และโหยหาหนึง่ ในใจของคุณ
ਕਸ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ਅਨੁੰਤ ॥
aykas kay gun gaa-o anant.
Sing the endless Glorious Praises of the One.

ิ้ สุดของผู ้เดียว
ร ้องเพลงสรรเสริญอันรุง่ โรจน์อน
ั ไม่มท
ี ส
ี่ น
ਭਤਨ ਤਤਨ ਜਾਤ ਕ ਬਗਵੁੰ ਤ ॥
man tan jaap ayk bhagvant.
With mind and body, meditate on the One God.

ด ้วยจิตใจและร่างกายจงใคร่ครวญถึงพระเจ ้าองค์เดียว
ਕ ਕੁ ਕੁ ਹਤਰ ਆਤ ॥
ayko ayk ayk har aap.
The One God Himself is the One and Only One.

พระเจ ้าองค์เดียวคือองค์เดียว
ੂਰਨ ੂਤਰ ਰਤਹ ਰਬੁ ਤਫਆਤ ॥
pooran poor rahi-o parabh bi-aap.
The perfect God is pervading in all.

พระเจ ้าทีส
่ มบูรณ์แบบกาลังแผ่ซา่ นไปทั่ว
ਅਤਨਕ ਤਫਸਥਾਰ ਕ ਤ ਬ ॥

anik bisthaar ayk tay bha-ay.
The many expanses of the creation have all come from the One.

การสร ้างทีข
่ ยายออกไปมากมายล ้วนมาจากหนึง่ เดียว
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ਕੁ ਅਰਾਤਧ ਰਾਛਤ ਗ ॥
ayk araaDh paraachhat ga-ay.
Meditating on the One with loving devotion, all sins are removed.

การใคร่ครวญผู ้หนึง่ ด ้วยความรักความภักดีบาปทัง้ หมดจะถูกลบออก
ਭਨ ਤਨ ਅੁੰ ਤਤਰ ਕੁ ਰਬੁ ਰਾਤਾ ॥

man tan antar ayk parabh raataa.
The one whose mind and body is imbued with the love of One (God).

ผู ้ทีจ
่ ต
ิ ใจและร่างกายตืน
้ ตันไปด ้วยความรักขององค์ (พระเจ ้า)
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਾ ॥੮॥੧੯॥

gur parsaad naanak ik jaataa. ||8||19||
O‟ Nanak, by the Guru‟s grace, he has realized the One.

โอนานักโดยพระคุณของคุรเุ ขาได ้ตระหนั กถึงผู ้หนึง่
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਤਪਰਤ ਤਪਰਤ ਰਬ ਆਇਆ ਤਰਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥
firat firat parabh aa-i-aa pari-aa ta-o sarnaa-ay.
O‟ God, after wandering through countless incarnations, I have come to seek Your refuge.

ข ้า แต่พระเจ ้าหลังจากทีห
่ ลงไปในชาติตา่ งๆนับไม่ถ ้วนข ้าได ้มาเพือ
่ ขอทีห
่ ลบภัยของพระองค์
ਨਾਨਕ ਕੀ ਰਬ ਫਨਤੀ ਅਨੀ ਬਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥
naanak kee parabh bayntee apnee bhagtee laa-ay. ||1||
O‟ God, It is the humble prayer of Nanak, please bless me with Your worship.

ข ้า
แต่พระเจ ้าเป็ นคาอธิษฐานอันอ่อนน ้อมถ่อมตนของนานักโปรดอวยพรข ้าด ้วยการนมัสการของพ
ระองค์
ਅਸਟਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:

216

ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚ ਰਬ ਦਾਨੁ ॥
jaachak jan jaachai parabh daan.
O‟ God, this humble devotee begs for the gift of Naam from You,

ข ้า แต่พระเจ ้าสาวกผู ้ตา่ ต ้อยผู ้นีข
้ อของขวัญจากนาอัมจากพระองค์
ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਦਵਹੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥

kar kirpaa dayvhu har naam.
please bestow mercy and bless me with Naam.

โปรดประทานความเมตตาและอวยพรฉั นด ้วยนาม
ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਭਾਗਉ ਧੂਤਰ ॥

saaDh janaa kee maaga-o Dhoor.
I request for the most humble service of the Saints.

ฉั นร ้องขอการรับใชวิ้ สท
ุ ธิชนทีอ
่ อ
่ นน ้อมถ่อมตนทีส
่ ด
ุ
ਾਰਫਰਹਭ ਭਰੀ ਸਰਧਾ ੂਤਰ ॥

paarbarahm mayree sarDhaa poor.
O‟ Supreme God, please fulfill this yearning of mine.

โอพระเจ ้าผู ้สูงสุดโปรดเติมเต็มความปรารถนาของฉั นในครัง้ นี้
ਸਦਾ ਸਦਾ ਰਬ ਕ ਗੁਨ ਗਾਵਉ ॥
sadaa sadaa parabh kay gun gaava-o.
I may sing the virtues of God forever and ever.

ฉั นจะร ้องเพลงคุณธรรมของพระเจ ้าเป็ นนิตย์นริ ันดร์
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਰਬ ਤੁਭਤਹ ਤਧਆਵਉ ॥
saas saas parabh tumeh Dhi-aava-o.
O‟ God. I may lovingly meditate on You with each and every breath.

โอ ้พระเจ ้า .ฉั นอาจราพึงถึงคุณด ้วยความรักทุกลมหายใจ
ਚਰਨ ਕਭਲ ਤਸਉ ਲਾਗ ਰੀਤਤ ॥

charan kamal si-o laagai pareet.
May I be imbued with the love of Your immaculate Name,

ฉั นจะตืน
้ ตันใจกับความรักในนามของคุณทีไ่ ม่มท
ี ต
ี่ ิ
ਬਗਤਤ ਕਰਉ ਰਬ ਕੀ ਤਨਤ ਨੀਤਤ ॥

bhagat kara-o parabh kee nit neet.
and may I remember God with reverence each and every day.

และขอให ้ฉั นระลึกถึงพระเจ ้าด ้วยความเคารพทุกวัน
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ਕ ਟ ਕ ਆਧਾਰੁ ॥
ayk ot ayko aaDhaar.
God‟s Name is my only Shelter, my only Support.

พระนามพระเจ ้า คือทีพ
่ ักพิงเพียงหนึง่ เดียวของฉั นการสนับสนุนเพียงหนึง่ เดียวของฉั น
ਨਾਨਕੁ ਭਾਗ ਨਾਭੁ ਰਬ ਸਾਰੁ ॥੧॥

naanak maagai naam parabh saar. ||1||
Nanak asks for the most sublime Name of God. ||1||

นานักขอพระนามของพระเจ ้าทีป
่ ระเสริฐทีส
่ ด
ุ || 1 ||
ਰਬ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ਭਹਾ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥

parabh kee darisat mahaa sukh ho-ay.
God‟s glance of grace brings supreme bliss.

ความสง่างามของพระเจ ้านามาซงึ่ ความสุขสูงสุด
ਹਤਰ ਰਸੁ ਾਵ ਤਫਰਲਾ ਕਇ ॥

har ras paavai birlaa ko-ay.
But only a rare one receives the nectar of God‟s Name.

แต่มเี พียงสงิ่ ทีห
่ ายากเท่านั น
้ ทีไ่ ด ้รับน้ าทิพย์แห่งพระนามพระเจ ้า
ਤਜਨ ਚਾਤਖਆ ਸ ਜਨ ਤਤਰਤਾਨੇ ॥
jin chaakhi-aa say jan tariptaanay.
Those who have partaken the Nectar of Naam are completely contented.

ผู ้ทีไ่ ด ้รับประทานน้ าทิพย์ของน้ าจะพึงพอใจอย่างสมบูรณ์
ੂਰਨ ੁਰਖ ਨਹੀ ਡਲਾਨੇ ॥
pooran purakh nahee dolaanay.
They have become perfect persons, and do not waver in any situation.

พวกเขากลายเป็ นบุคคลทีส
่ มบูรณ์แบบและไม่หวั่นไหวในสถานการณ์ใด ๆ
ਸੁਬਰ ਬਰ ਰਭ ਰਸ ਰੁੰ ਤਗ ॥
subhar bharay paraym ras rang.
They remain completely filled with the sweet delight of Love for God.

พวกเขายังคงเต็มไปด ้วยความสุขอันแสนหวานของความรักต่อพระเจ ้า
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ਉਜ ਚਾਉ ਸਾਧ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ॥
upjai chaa-o saaDh kai sang.
Longing to unite with God wells up in them in the Company of the Holy.

ความปรารถนาทีจ
่ ะรวมกันเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้าทาให ้พวกเขาดีขน
ึ้ ใน บริษัท
ั ดิส
ิ ธิ์
แห่งความศก
์ ท
ਰ ਸਰਤਨ ਆਨ ਸਬ ਤਤਆਤਗ ॥

paray saran aan sabh ti-aag.
Forsaking the support all others, they come to the refuge of God.

พวกเขามาถึงทีห
่ ลบภัยของพระเจ ้า
ਅੁੰ ਤਤਰ ਰਗਾਸ ਅਨਤਦਨੁ ਤਲਵ ਲਾਤਗ ॥
antar pargaas an-din liv laag.
Spiritually enlightened, they are tuned to God day and night.

พวกเขาถูกปรับให ้เข ้ากับพระเจ ้าทัง้ กลางวันและกลางคืนด ้วยความรู ้แจ ้งทางวิญญาณ
ਫਡਬਾਗੀ ਜਤਆ ਰਬੁ ਸਇ ॥
badbhaagee japi-aa parabh so-ay.
Most fortunate are those who have lovingly meditated on God.

ผู ้ทีโ่ ชคดีทส
ี่ ด
ุ คือผู ้ทีใ่ คร่ครวญถึงพระเจ ้าด ้วยความรัก
ਨਾਨਕ ਨਾਤਭ ਰਤ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥੨॥
naanak naam ratay sukh ho-ay. ||2||
O‟ Nanak, peace is received by being imbued with Naam.

โอนานักความสงบสุขจะได ้รับจากความตืน
้ ตันใจกับ Naam
ਸਵਕ ਕੀ ਭਨਸਾ ੂਰੀ ਬਈ ॥

sayvak kee mansaa pooree bha-ee.
The mind‟s desires of a devotee are fulfilled,

ความปรารถนาของผู ้ศรัทธาได ้รับการเติมเต็ม
ਸਤਤਗੁਰ ਤ ਤਨਰਭਲ ਭਤਤ ਲਈ ॥
satgur tay nirmal mat la-ee.
upon receiving the immaculate teachings from the True Guru.

เมือ
่ ได ้รับคาสอนอันบริสท
ุ ธิจ
์ ากปราชญ์ทแ
ี่ ท ้จริง
ਜਨ ਕਉ ਰਬੁ ਹਇ ਦਇਆਲੁ ॥
jan ka-o parabh ho-i-o da-i-aal.
God bestows mercy on His Humble servant,

้ ต
พระเจ ้าประทานความเมตตาต่อผู ้รับใชที
่ า่ ต ้อยของพระองค์
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ਸਵਕੁ ਕੀਨ ਸਦਾ ਤਨਹਾਲੁ ॥
sayvak keeno sadaa nihaal.
and keeps His devotee eternally happy.

และทาให ้สาวกของพระองค์มค
ี วามสุขตลอดไป
ਫੁੰ ਧਨ ਕਾਤਟ ਭੁਕਤਤ ਜਨੁ ਬਇਆ ॥

banDhan kaat mukat jan bha-i-aa.
Cutting all bonds of Maya, the devotee is liberated,

ตัดพันธะทัง้ หมดของมายาผู ้ศรัทธาได ้รับการปลดปล่อย
ਜਨਭ ਭਰਨ ਦੂਖੁ ਬਰਭੁ ਗਇਆ ॥
janam maran dookh bharam ga-i-aa.
the pain of the cycle of birth and death and doubt is gone.

ั หายไป
ความเจ็บปวดจากวัฏจักรของการเกิดและการตายและความสงสย
ਇਛ ੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਬ ੂਰੀ ॥

ichh punee sarDhaa sabh pooree.
The devotee‟s desire for liberation is satisfied, his devotion is fully rewarded,

ความปรารถนาในการปลดปล่อยของผู ้ศรัทธาพอใจความทุม
่ เทของเขาได ้รับการตอบแทนอย่า
งเต็มที่
ਰਤਵ ਰਤਹਆ ਸਦ ਸੁੰ ਤਗ ਹਜੂਰੀ ॥

rav rahi-aa sad sang hajooree.
he feels God‟s presence everywhere and within himself forever.

ึ ว่าพระเจ ้าประทับอยูท
เขารู ้สก
่ ก
ุ หนทุกแห่งและภายในตัวเขาตลอดไป
ਤਜਸ ਕਾ ਸਾ ਤਤਤਨ ਲੀਆ ਤਭਲਾਇ ॥

jis kaa saa tin lee-aa milaa-ay.
The devotee is united with God to whom he belongs,

สาวกเป็ นหนึง่ เดียวกับพระเจ ้าทีเ่ ขาเป็ นเจ ้าของ
ਨਾਨਕ ਬਗਤੀ ਨਾਤਭ ਸਭਾਇ ॥੩॥
naanak bhagtee naam samaa-ay. ||3||
O‟ Nanak, by devotional worship, the devotee stays absorbed in Naam.

ั การะบูชาผู ้ศรัทธายังคงหมกมุน
โอนานั กโดยการสก
่ อยูก
่ บ
ั Naam
ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਘਾਲ ਨ ਬਾਨੈ ॥

so ki-o bisrai je ghaal na bhaanai.
Why forget Him, who does not let go waste the efforts of mortals?

ทาไมลืมพระองค์ผู ้ทีไ่ ม่ยอมทิง้ ความพยายามของมนุษย์ไปโดยเปล่าประโยชน์?
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ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥
so ki-o bisrai je kee-aa jaanai.
Why forget Him, who acknowledges what we do?

ทาไมลืมพระองค์ใครรับรู ้สงิ่ ทีเ่ ราทา?
ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜਤਨ ਸਬੁ ਤਕਛੁ ਦੀਆ ॥

so ki-o bisrai jin sabh kichh dee-aa.
Why forget Him, who has given us everything?

ทาไมลืมพระองค์ผู ้ทรงประทานทุกสงิ่ แก่เรา?
ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ॥

so ki-o bisrai je jeevan jee-aa.
Why forget Him, who is the Life of the living beings?

ทาไมลืมพระองค์ผู ้เป็ นชวี ต
ิ ของสงิ่ มีชวี ต
ิ ?
ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਅਗਤਨ ਭਤਹ ਰਾਖ ॥

so ki-o bisrai je agan meh raakhai.
Why forget Him, who preserves us in the fire of the womb?

ทาไมลืมพระองค์ผู ้ทรงรักษาเราไว ้ในไฟแห่งครรภ์?
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਕ ਤਫਰਲਾ ਲਾਖ ॥

gur parsaad ko birlaa laakhai.
Rare is the one who realizes this by the Guru's Grace,

ทาไมลืมพระองค์ผู ้ทรงรักษาเราไว ้ในไฟแห่งครรภ์?
ਸ ਤਕਉ ਤਫਸਰ ਤਜ ਤਫਖੁ ਤ ਕਾਢ ॥
so ki-o bisrai je bikh tay kaadhai.
Why forget Him, who saves us from the poison of worldly illusions?.

ทาไมลืมพระองค์ผู ้ทรงรักษาเราไว ้ในไฟแห่งครรภ์?
ਜਨਭ ਜਨਭ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਢ ॥
janam janam kaa tootaa gaadhai.
and reunites with Him the mortal separated from Him for countless lifetimes?

และกลับมารวมกันอีกครัง้ กับพระองค์มนุษย์ทแ
ี่ ยกจากพระองค์เป็ นเวลานับไม่ถ ้วน?
ਗੁਤਰ ੂਰ ਤਤੁ ਇਹ ਫੁਝਾਇਆ ॥
gur poorai tat ihai bujhaa-i-aa.
The devotees, whom the perfect Guru has made to understand this essence,

ื่ ชอบซงึ่ คุรผ
ผู ้ทีช
่ น
ุ ู ้สมบูรณ์แบบได ้ทาให ้เข ้าใจสาระสาคัญนี้
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ਰਬੁ ਅਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤਧਆਇਆ ॥੪॥
parabh apnaa naanak jan Dhi-aa-i-aa. ||4|||
O‟ Nanak, they have meditated on their Master with love and devotion.

โอนานัก พวกเขาราพึงถึงอาจารย์ของพวกเขาด ้วยความรักและความทุม
่ เท
ਸਾਜਨ ਸੁੰ ਤ ਕਰਹੁ ਇਹੁ ਕਾਭੁ ॥

saajan sant karahu ih kaam.
O‟ my Saintly friends, take up this task,

O 'เพือ
่ นผู ้มีใจรักของฉั นรับภารกิจนี้
ਆਨ ਤਤਆਤਗ ਜਹੁ ਹਤਰ ਨਾਭੁ ॥

aan ti-aag japahu har naam.
of meditating on God‟s Name and renounce all other ritualistic practices.

การราพึงถึงพระนามของพระเจ ้าและละทิง้ การปฏิบต
ั พ
ิ ธิ ก
ี รรมอืน
่ ๆ ทัง้ หมด
ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਸੁਖ ਾਵਹੁ ॥

simar simar simar sukh paavhu.
Constantly meditate on God‟s Name and enjoy the taste of bliss.

ื่ พระเจ ้าอย่างต่อเนื่องและเพลิดเพลินไปกับรสชาติของความสุข
ใคร่ครวญชอ
ਆਤ ਜਹੁ ਅਵਰਹ ਨਾਭੁ ਜਾਵਹੁ ॥
aap japahu avrah naam japaavhu.
Meditate on Naam yourself and inspire others to do the same.

่ เดียวกัน
ราพึงกับตัวเองและสร ้างแรงบันดาลใจให ้คนอืน
่ ทาเชน
ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਤਰੀ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ॥

bhagat bhaa-ay taree-ai sansaar.
By loving devotional worship, one crosses the world-ocean of vices.

ั การะบูชาผู ้ศรัทธาจะข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายของโลก
ด ้วยความรักการสก
ਤਫਨੁ ਬਗਤੀ ਤਨੁ ਹਸੀ ਛਾਰੁ ॥
bin bhagtee tan hosee chhaar.
Consider this human body wasted if there is no devotional worship of God.

ั การะบูชาพระ
พิจารณาร่างกายของมนุษย์นส
ี้ ญ
ู เปล่าหากไม่มก
ี ารสก
ਸਰਫ ਕਤਲਆਣ ਸੂਖ ਤਨਤਧ ਨਾਭੁ ॥
sarab kali-aan sookh niDh naam.
Naam is the treasure of all good fortune and peace.

ั ติสข
น้ าเป็ นขุมทรัพย์แห่งความโชคดีและสน
ุ .
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ਫੂਡਤ ਜਾਤ ਾ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥
boodat jaat paa-ay bisraam.
Even the one drowning in vices, gets saved by meditating on Naam.

แม ้แต่คนทีจ
่ มน้ าด ้วยความชวั่ ร ้ายก็ยังได ้รับความรอดโดยการนั่ งสมาธิบนนาอัม
ਸਗਲ ਦੂਖ ਕਾ ਹਵਤ ਨਾਸੁ ॥

sagal dookh kaa hovat naas.
All sorrows vanish by remembering God.

. ความเศร ้าโศกทัง้ หมดหายไปโดยการระลึกถึงพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਗੁਨਤਾਸੁ ॥੫॥

naanak naam japahu guntaas. ||5||
Therefore, O‟ Nanak, meditate on the Naam, the treasure of virtues.

ดังนัน
้ โอ ‟นากจงใคร่ครวญนาอามขุมทรัพย์แห่งคุณธรรม
ਉਜੀ ਰੀਤਤ ਰਭ ਰਸੁ ਚਾਉ ॥

upjee pareet paraym ras chaa-o.
The one in whom has welled up love, affection and yearning for God,

ผู ้ทีห
่ ลอมรวมความรักความเสน่หาและการโหยหาพระเจ ้า
ਭਨ ਤਨ ਅੁੰ ਤਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਉ ॥
man tan antar ihee su-aa-o.
desires only this gift of Naam.

ปรารถนาเพียงของขวัญจากนาอัมเท่านัน
้
ਨੇਤਰਹੁ ਤਖ ਦਰਸੁ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥
naytarahu paykh daras sukh ho-ay.
Beholding His Blessed Vision (following Guru‟s advice), he feels blessed.

ึ มีความสุข
เมือ
่ ได ้เห็นนิมต
ิ ทีเ่ ป็ นสุขของพระองค์ (ตามคาแนะนาของคุรุ )เขารู ้สก
ਭਨੁ ਤਫਗਸ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧਇ ॥
man bigsai saaDh charan Dho-ay.
His mind blossoms in ecstasy by sincerely following the teachings of the Guru.

จิตใจของเขาเบ่งบานด ้วยความปี ตย
ิ น
ิ ดีด ้วยการปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรอ
ุ ย่างจริงใจ
ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਭਤਨ ਤਤਨ ਰੁੰ ਗੁ ॥
bhagat janaa kai man tan rang.
The mind and body of God‟s devotees are infused with His Love.

. จิตใจและร่างกายของสาวกของพระเจ ้าอบอวลไปด ้วยความรักของพระองค์
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ਤਫਰਲਾ ਕਊ ਾਵ ਸੁੰ ਗੁ ॥

birlaa ko-oo paavai sang.
Rare is the one who joins the company of such devotees of God.

หายากคือผู ้ทีเ่ ข ้าร่วม บริษัท ของผู ้ทีน
่ ับถือศรัทธาของพระ
ਕ ਫਸਤੁ ਦੀਜ ਕਤਰ ਭਇਆ ॥

ayk basat deejai kar ma-i-aa.
O‟ God, mercifully bless us with this one gift,

ิ้ นี้
. โอพระเจ ้าอวยพรเราด ้วยความเมตตาด ้วยของขวัญชน
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਭੁ ਜਤ ਲਇਆ ॥
gur parsaad naam jap la-i-aa.
so that by Guru's Grace, we may be able to meditate on Your Name.

ื่ ของคุณได ้
เพือ
่ ทีพ
่ ระคุณของคุรเุ ราจะสามารถใคร่ครวญชอ
ਤਾ ਕੀ ਉਭਾ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
taa kee upmaa kahee na jaa-ay.
His greatness cannot be described;

ความยิง่ ใหญ่ของเขาไม่สามารถอธิบายได ้
ਨਾਨਕ ਰਤਹਆ ਸਰਫ ਸਭਾਇ ॥੬॥
naanak rahi-aa sarab samaa-ay. ||6||
O‟ Nanak, He is all pervading.

โอนานั ก เขากาลังแผ่ซา่ นไปทั่ว
ਰਬ ਫਖਸੁੰ ਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥

parabh bakhsand deen da-i-aal.
O‟ all forgiving and merciful God of the meek,

พระเจ ้าของผู ้อ่อนโยนทีใ่ ห ้อภัยและเมตตา
ਬਗਤਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਤਕਰਾਲ ॥

bhagat vachhal sadaa kirpaal.
O‟ lover of meditation and ever merciful,

ผู ้รักการทาสมาธิและเมตตาเสมอ
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ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗਤਫੁੰ ਦ ਗੁਾਲ ॥
anaath naath gobind gupaal.
O‟ the support of the support-less, protector of the world.

O ‟การสนับสนุนของผู ้สนับสนุนน ้อยกว่าผู ้พิทักษ์โลก
ਸਰਫ ਘਟਾ ਕਰਤ ਰਤਤਾਲ ॥

sarab ghataa karat partipaal.
O‟ the sustainer of all beings.

ั ว์
O ‟ผู ้ค้าจุนสรรพสต

ਆਤਦ ੁਰਖ ਕਾਰਣ ਕਰਤਾਰ ॥

aad purakh kaaran kartaar.
O‟ the Primal Being, O‟ the Creator of the universe.

O ‟the Primal Being, O‟ ผู ้สร ้างจักรวาล
ਬਗਤ ਜਨਾ ਕ ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥

bhagat janaa kay paraan aDhaar.
O‟ the Support of life of the devotees.
O ‟การสนั บสนุนชวี ต
ิ ของผู ้ศรัทธา

ਜ ਜ ਜ ਸੁ ਹਇ ੁਨੀਤ ॥
jo jo japai so ho-ay puneet.
Whoever meditates on You is sanctified,

ใครก็ตามทีท
่ าสมาธิกบ
ั คุณจะได ้รับการชาระให ้บริสท
ุ ธิ์
ਬਗਤਤ ਬਾਇ ਲਾਵ ਭਨ ਹੀਤ ॥
bhagat bhaa-ay laavai man heet.
while focusing the mind in loving devotional worship.

ในขณะทีม
่ งุ่ ความสนใจไปทีก
่ ารนมัสการด ้วยความรัก
ਹਭ ਤਨਰਗੁਨੀਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ ॥
ham nirgunee-aar neech ajaan.
we are meritless, ignorant, and malicious,

เราเป็ นคนไร ้บุญไม่รู ้และมุง่ ร ้าย
ਨਾਨਕ ਤੁਭਰੀ ਸਰਤਨ ੁਰਖ ਬਗਵਾਨ ॥੭॥
naanak tumree saran purakh bhagvaan. ||7||
O‟ Nanak, pray and say, O‟ God, we have come to Your sanctuary. ||7||

ั ดิส
ิ ธิข
โอนานั กอธิษฐานและพูดว่าโอพระเจ ้าเรามาถึงสถานทีศ
่ ก
์ ท
์ องคุณแล ้ว || 7 ||
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ਸਰਫ ਫਕਠ
ੁੁੰ ਭੁਕਤਤ ਭਖ ਾ ॥
sarab baikunth mukat mokh paa-ay.
Consider one has received all the the heavenly comforts, liberation from vices and
deliverance from cycles of birth and death,

ลองพิจารณาว่ามีใครได ้รับความสะดวกสบายจากสวรรค์การปลดปล่อยจากความชวั่ ร ้ายและกา
รชว่ ยให ้รอดจากวัฏจักรของการเกิดและการตาย
ਕ ਤਨਭਖ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾ ॥
ayk nimakh har kay gun gaa-ay.
if one has sung the praises of God even for an instant.

หากใครได ้ร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าแม ้เพียงชวั่ ครู่
ਅਤਨਕ ਰਾਜ ਬਗ ਫਤਡਆਈ ॥

anik raaj bhog badi-aa-ee.
Consider one has received the powe of countless kingdoms, pleasures, and glory.

ลองพิจารณาว่ามีใครได ้รับพลังจากอาณาจักรความสุขและความรุง่ โรจน์นับไม่ถ ้วน
ਹਤਰ ਕ ਨਾਭ ਕੀ ਕਥਾ ਭਤਨ ਬਾਈ ॥

har kay naam kee kathaa man bhaa-ee.
who loves to sing the praises of God.

ทีช
่ อบร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า
ਫਹੁ ਬਜਨ ਕਾਰ ਸੁੰ ਗੀਤ ॥

baho bhojan kaapar sangeet.
Consider one has received all the worldly pleasure of
beautiful clothes, tasty foods and soothing music

ขอให ้คิดว่าคน ๆ
ื้ ผ ้าทีส
หนึง่ ได ้รับความสุขทางโลกจากเสอ
่ วยงามอาหารรสเลิศและดนตรีไพเราะ
ਰਸਨਾ ਜਤੀ ਹਤਰ ਹਤਰ ਨੀਤ ॥
rasnaa japtee har har neet.
who always remembers God and utters God‟s Name.

ทีร่ ะลึกถึงพระเจ ้าอยูเ่ สมอและพูดพระนามพระเจ ้า
ਬਲੀ ਸੁ ਕਰਨੀ ਸਬਾ ਧਨਵੁੰ ਤ ॥

bhalee so karnee sobhaa Dhanvant.
The deeds of that person are virtuous, he earns glory and is spiritually wealthy,

การกระทาของบุคคลนัน
้ มีคณ
ุ ธรรมเขาได ้รับความรุง่ โรจน์และรา่ รวยทางวิญญาณ
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ਤਹਰਦ ਫਸ ੂਰਨ ਗੁਰ ਭੁੰ ਤ ॥
hirdai basay pooran gur mant.
in whose heart dwells Guru‟s teachings.

ในหัวใจของผู ้ทีอ
่ าศัยคาสอนของคุรุ
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਰਬ ਦਹੁ ਤਨਵਾਸ ॥

saaDhsang parabh dayh nivaas.
O God, grant me a place in the Company of the Holy.

ั ดิส
ิ ธิ์
ข ้า แต่พระเจ ้าขอทรงโปรดประทานสถานทีใ่ น บริษัท ศก
์ ท
ਸਰਫ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਰਗਾਸ ॥੮॥੨੦॥

sarab sookh naanak pargaas. ||8||20||
O‟ Nanak, by abiding in whose company, all comforts become manifest |20||

โอนานั ก โดยการอยูร่ ว่ มกับ บริษัท ของตนความสะดวกสบายทัง้ หมดกลายเป็ นสงิ่ ทีป
่ ระจักษ์ |
20 ||
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਸਰਗੁਨ ਤਨਰਗੁਨ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਧੀ ਆਤ ॥
sargun nirgun nirankaar sunn samaaDhee aap.
The formless God Himself is the one who possesses all attributes and no attributes. He
Himself remains in absolute meditation.

พระเจ ้าทีไ่ ร ้รูปแบบ คือผู ้ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะทัง้ หมดและไม่มค
ี ณ
ุ ลักษณะใด ๆ
พระองค์เองยังคงอยูใ่ นสมาธิอย่างแท ้จริง
ਆਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆ ਹੀ ਤਪਤਰ ਜਾਤ ॥੧॥
aapan kee-aa naankaa aapay hee fir jaap. ||1||
O‟ Nanak, He Himself has created this universe and through His creation He meditates on
Himself. ||1||

โอนานัก
พระองค์เองได ้สร ้างจักรวาลนีข
้ น
ึ้ มาและผ่านการสร ้างของพระองค์พระองค์ทรงให ้ความสาคัญกั
บตัวเอง || 1 ||
ਅਸਟਦੀ ॥

asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:
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ਜਫ ਅਕਾਰੁ ਇਹੁ ਕਛੁ ਨ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥
jab akaar ih kachh na daristaytaa.
When this world had not yet appeared in any visible form,

เมือ
่ โลกนีย
้ ังไม่ปรากฏในรูปแบบใด ๆ ทีม
่ องเห็นได ้
ਾ ੁੁੰ ਨ ਤਫ ਕਹ ਤ ਹਤਾ ॥

paap punn tab kah tay hotaa.
who then committed sins and performed good deeds?

แล ้วใครทีท
่ าบาปและทีท
่ าความดี?
ਜਫ ਧਾਰੀ ਆਨ ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ॥

jab Dhaaree aapan sunn samaaDh.
When the God Himself was in profound meditation,

เมือ
่ พระเจ ้าเองทรง อยูใ่ นสมาธิอย่างลึกซงึ้
ਤਫ ਫਰ ਤਫਰਧ ਤਕਸੁ ਸੁੰ ਤਗ ਕਭਾਤਤ ॥

tab bair biroDh kis sang kamaat.
then against whom were hate and jealousy directed?

ี้ าไปยังใคร?
แล ้วความเกลียดชงั และความหึงหวงชน
ਜਫ ਇਸ ਕਾ ਫਰਨੁ ਤਚਹਨੁ ਨ ਜਾਤ ॥

jab is kaa baran chihan na jaapat.
When there was no color or shape of this world to be seen,

ี รือรูปร่างให ้เห็น
เมือ
่ โลกนีไ
้ ม่มส
ี ห

ਤਫ ਹਰਖ ਸਗ ਕਹੁ ਤਕਸਤਹ ਤਫਆਤ ॥
tab harakh sog kaho kiseh bi-aapat.
then who experienced joy and sorrow?

แล ้วใครประสบความสุขและความเศร ้า?
ਜਫ ਆਨ ਆ ਆਤ ਾਰਫਰਹਭ ॥
jab aapan aap aap paarbarahm.
When the Supreme God was alone by Himself,

เมือ
่ พระเจ ้าสูงสุดอยูเ่ พียงพระองค์เดียว โดยพระองค์เอง
ਤਫ ਭਹ ਕਹਾ ਤਕਸੁ ਹਵਤ ਬਰਭ ॥

tab moh kahaa kis hovat bharam.
then where was emotional attachment, and who had doubts?

ั ?
แล ้วความผูกพันทางอารมณ์อยูท
่ ไี่ หน และใครมีข ้อสงสย
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ਆਨ ਖਲੁ ਆਤ ਵਰਤੀਜਾ ॥
aapan khayl aap varteejaa.
He Himself has staged His own play,

ตัวเขาเองได ้จัดฉากการเล่นของตัวเอง
ਨਾਨਕ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ॥੧॥

naanak karnaihaar na doojaa. ||1||
O‟ Nanak, there is no other Creator.

โอนานักไม่มผ
ี ู ้สร ้างอืน
่ ใด
ਜਫ ਹਵਤ ਰਬ ਕਵਲ ਧਨੀ ॥

jab hovat parabh kayval Dhanee.
When there was only God, the Master,

เมือ
่ มีเพียงพระเจ ้าพระอาจารย์
ਤਫ ਫੁੰ ਧ ਭੁਕਤਤ ਕਹੁ ਤਕਸ ਕਉ ਗਨੀ ॥

tab banDh mukat kaho kis ka-o ganee.
then who was considered attached to Maya or liberated from Maya?

แล ้วใครถูกมองว่าติดมายาหรือหลุดพ ้นจากมายา?
ਜਫ ਕਤਹ ਹਤਰ ਅਗਭ ਅਾਰ ॥

jab aykeh har agam apaar.
When there was only God, Unfathomable and Infinite,

ิ้ สุด
เมือ
่ มีพระเจ ้าเท่านั น
้ ทีค
่ ด
ิ ไม่ถงึ และไม่มท
ี ส
ี่ น
ਤਫ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕਹੁ ਕਉਨ ਅਉਤਾਰ ॥

tab narak surag kaho ka-un a-utaar.
then who entered hell, and who entered heaven?

แล ้วใครเข ้านรกและใครเข ้าสวรรค์?
ਜਫ ਤਨਰਗੁਨ ਰਬ ਸਹਜ ਸੁਬਾਇ ॥
jab nirgun parabh sahj subhaa-ay.
When God was without attributes, in absolute poise,

เมือ
่ พระเจ ้าไร ้คุณลักษณะโดยสงั เขปอย่างแท ้จริง
ਤਫ ਤਸਵ ਸਕਤਤ ਕਹਹੁ ਤਕਤੁ ਠਾਇ ॥

tab siv sakat kahhu kit thaa-ay.
then where was the (shiva) soul and where was the (shakti)

แล ้ววิญญาณ (พระอิศวร) อยูท
่ ไี่ หนและ (ศักดิต
์ )ี อยูท
่ ไี่ หน
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ਜਫ ਆਤਹ ਆਤ ਅਨੀ ਜਤਤ ਧਰ ॥
jab aapeh aap apnee jot Dharai.
When He held His Own Light unto Himself,

เมือ
่ พระองค์ทรงถือแสงสว่างของพระองค์เอง
ਤਫ ਕਵਨ ਤਨਡਰੁ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰ ॥
tab kavan nidar kavan kat darai.
then who was fearless, and who was afraid of anyone?

แล ้วใครไม่กลัวและใครกลัวใคร?
ਆਨ ਚਤਲਤ ਆਤ ਕਰਨੈਹਾਰ ॥
aapan chalit aap karnaihaar.
He Himself is the Performer of His own plays;

ตัวเขาเองเป็ นผู ้แสดงละครของเขาเอง
ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਭ ਅਾਰ ॥੨॥

naanak thaakur agam apaar. ||2||
O‟ Nanak, the Supreme Master is Unfathomable and Infinite. ||2||

ิ้ สุด || 2 ||
โอนานั กปรมาจารย์เป็ นผู ้ไม่หยั่งรู ้และไม่มท
ี ส
ี่ น
ਅਤਫਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਨ ਆਸਨ ॥

abhinaasee sukh aapan aasan.
When the Immortal God was absorbed in His own state of peace and poise,

ั ในสภาพทีส
ั ปชญ
ั ญะของพระองค์เอง
เมือ
่ พระเจ ้าผู ้เป็ นอมตะถูกดูดซบ
่ งบและมีสติสม
ਤਹ ਜਨਭ ਭਰਨ ਕਹੁ ਕਹਾ ਤਫਨਾਸਨ ॥

tah janam maran kaho kahaa binaasan.
then where was birth, death and destruction?

แล ้วการเกิดการตายและการทาลายล ้างมาจากไหน?
ਜਫ ੂਰਨ ਕਰਤਾ ਰਬੁ ਸਇ ॥
jab pooran kartaa parabh so-ay.
When there was only God, the Perfect Creator,

เมือ
่ มีเพียงพระเจ ้าผู ้สร ้างทีส
่ มบูรณ์แบบ
ਤਫ ਜਭ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹਹੁ ਤਕਸੁ ਹਇ ॥
tab jam kee taraas kahhu kis ho-ay.
then who was afraid of death?

แล ้วใครกลัวความตาย?
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ਜਫ ਅਤਫਗਤ ਅਗਚਰ ਰਬ ਕਾ ॥
jab abigat agochar parabh aykaa.
When there was only the One God, unmanifest and incomprehensible,

เมือ
่ มีเพียงพระเจ ้าองค์เดียวทีเ่ ปิ ดเผยและไม่สามารถเข ้าใจได ้
ਤਫ ਤਚਤਰ ਗੁਤ ਤਕਸੁ ੂਛਤ ਲ ਖਾ ॥

tab chitar gupat kis poochhat laykhaa.
then whom Chittar and Gupat (the recording angels) asked for the account of their deeds?

ิ ตา และ กูพัท (ทูตสวรรค์แห่งการบันทึก )ถามใครเกีย
แล ้ว ชต
่ วกับการกระทาของพวกเขา?
ਜਫ ਨਾਥ ਤਨਰੁੰ ਜਨ ਅਗਚਰ ਅਗਾਧ ॥

jab naath niranjan agochar agaaDhay.
When there was only the Immaculate, Incomprehensible, Unfathomable Master,

เมือ
่ มีเพียงปรมาจารย์ผู ้ไร ้ทีต
่ เิ ข ้าใจไม่ได ้ไม่อาจหยั่งรู ้ได ้
ਤਫ ਕਉਨ ਛੁਟ ਕਉਨ ਫੁੰ ਧਨ ਫਾਧ ॥

tab ka-un chhutay ka-un banDhan baaDhay.
then who was emancipated, and who was held in the bonds of Maya?

แล ้วใครบ ้างทีถ
่ ก
ู ปลดปล่อยและใครถูกกักขังไว ้ในพันธนาการของมายา?
ਆਨ ਆ ਆ ਹੀ ਅਚਰਜਾ ॥

aapan aap aap hee acharjaa.
That wonderful God alone is Himself like Him.

พระเจ ้าทีย
่ อดเยีย
่ มองค์เดียวนัน
้ คือพระองค์เองเหมือนพระองค์
ਨਾਨਕ ਆਨ ਰੂ ਆ ਹੀ ਉਰਜਾ ॥੩॥

naanak aapan roop aap hee uparjaa. ||3||
O‟ Nanak, He Himself has created His Own Form. ||3||

โอนานักเขาเองได ้สร ้างรูปแบบของเขาเอง || 3 ||
ਜਹ ਤਨਰਭਲ ੁਰਖੁ ੁਰਖ ਤਤ ਹਤਾ ॥

jah nirmal purakh purakh pat hotaa.
When the immaculate Being, the Master of mankind was all by Himself,

เมือ
่ สงิ่ มีชวี ต
ิ ทีไ่ ม่มท
ี ต
ี่ เิ จ ้านายของมนุษย์ล ้วนอยูด
่ ้วยตัวเอง
ਤਹ ਤਫਨੁ ਭਲੁ ਕਹਹੁ ਤਕਆ ਧਤਾ ॥

tah bin mail kahhu ki-aa Dhotaa.
there was no filth of sins, so what was there to be washed clean?

ไม่มบ
ี าปอะไรจะล ้างให ้สะอาด?
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ਜਹ ਤਨਰੁੰ ਜਨ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰ ਤਨਰਫਾਨ ॥
jah niranjan nirankaar nirbaan.
When there was only the immaculate, formless, and desire-free God,

เมือ
่ มีเพียงพระเจ ้าทีไ่ ร ้ทีต
่ ไิ ร ้รูปแบบและปราศจากความปรารถนา
ਤਹ ਕਉਨ ਕਉ ਭਾਨ ਕਉਨ ਅਤਬਭਾਨ ॥
tah ka-un ka-o maan ka-un abhimaan.
then who had self esteem and who had ego?

แล ้วใครมีความนับถือตัวเองและใครมีอัตตา?
ਜਹ ਸਰੂ ਕਵਲ ਜਗਦੀਸ ॥

jah saroop kayval jagdees.
When there was only the Master of the Universe,

เมือ
่ มีเพียงปรมาจารย์แห่งจักรวาล
ਤਹ ਛਲ ਤਛਦਰ ਲਗਤ ਕਹੁ ਕੀਸ ॥

tah chhal chhidar lagat kaho kees.
then who was tainted by fraud and sin?

แล ้วใครจะแปดเปื้ อนด ้วยการฉ ้อโกงและบาป?
ਜਹ ਜਤਤ ਸਰੂੀ ਜਤਤ ਸੁੰ ਤਗ ਸਭਾਵ ॥

jah jot saroopee jot sang samaavai.
When the embodiment of Light (God) was immersed in His Own Light,

เมือ
่ ศูนย์รวมแห่งแสง (พระเจ ้า) จมอยูใ่ นแสงสว่างของพระองค์เอง
ਤਹ ਤਕਸਤਹ ਬੂਖ ਕਵਨੁ ਤਤਰਤਾਵ ॥
tah kiseh bhookh kavan tariptaavai.
then who was longing for Maya, and who was satisfied?

แล ้วใครทีโ่ หยหามายาและใครพอใจ?
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈਹਾਰੁ ॥
karan karaavan karnaihaar.
The Creator is the doer of everything and the Cause of all causes.

ผู ้สร ้างคือผู ้กระทาทุกสงิ่ และเป็ นต ้นเหตุของสาเหตุทงั ้ หมด
ਨਾਨਕ ਕਰਤ ਕਾ ਨਾਤਹ ਸੁਭਾਰੁ ॥੪॥
naanak kartay kaa naahi sumaar. ||4||
O Nanak, the Creator is beyond estimation ||4||

O Nanak ผู ้สร ้างอยูเ่ หนือการประมาณ || 4 ||
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ਜਫ ਅਨੀ ਸਬਾ ਆਨ ਸੁੰ ਤਗ ਫਨਾਈ ॥
jab apnee sobhaa aapan sang banaa-ee.
When He contained His Glory within Himself,

เมือ
่ พระองค์ทรงมีพระสริ อ
ิ ยูภ
่ ายในพระองค์เอง
ਤਫ ਕਵਨ ਭਾਇ ਫਾ ਤਭਤਰ ਸੁਤ ਬਾਈ ॥

tab kavan maa-ay baap mitar sut bhaa-ee.
then who was mother, father, friend, child or sibling?

แล ้วใครเป็ นแม่พอ
่ เพือ
่ นลูกหรือพีน
่ ้อง?
ਜਹ ਸਰਫ ਕਲਾ ਆਤਹ ਰਫੀਨ ॥

jah sarab kalaa aapeh parbeen.
When God Himself was ultimate in all the powers,

เมือ
่ พระเจ ้าเองทรงเป็ นผู ้มีอานาจสูงสุด
ਤਹ ਫਦ ਕਤਫ ਕਹਾ ਕਊ ਚੀਨ ॥
tah bayd katayb kahaa ko-oo cheen.
then where was anybody reading the Vedas and katebas (the religious books)?

ื ศาสนา) ทีไ่ หน?
แล ้วมีใครอ่านพระเวทและ คาเทบัส (หนั งสอ
ਜਫ ਆਨ ਆੁ ਆਤ ਉਤਰ ਧਾਰ ॥
jab aapan aap aap ur Dhaarai.
When He kept Himself, to His own self,

เมือ
่ พระองค์รักษาตัวเองเพือ
่ ตัวของพระองค์เอง
ਤਉ ਸਗਨ ਅਸਗਨ ਕਹਾ ਫੀਚਾਰ ॥
ta-o sagan apasgan kahaa beechaarai.
then who considered omens to be good or bad?

แล ้วใครคิดว่าลางบอกเหตุดห
ี รือไม่ด?ี
ਜਹ ਆਨ ਊਚ ਆਨ ਆਤ ਨੇਰਾ ॥
jah aapan ooch aapan aap nayraa.
When He Himself was the highest and Himself lower (in rank),

เมือ
่ พระองค์เองเป็ นผู ้สูงสุดและพระองค์เองก็ตา่ ลง (ในอันดับ)
ਤਹ ਕਉਨ ਠਾਕੁਰੁ ਕਉਨੁ ਕਹੀ ਚਰਾ ॥
tah ka-un thaakur ka-un kahee-ai chayraa.
then who was the master, and who was the servant?

แล ้วใครเป็ นนายและใครเป็ นคนรับใช?้
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ਤਫਸਭਨ ਤਫਸਭ ਰਹ ਤਫਸਭਾਦ ॥
bisman bisam rahay bismaad.
People are astounded by the amazing wonders of Your Creation.

ผู ้คนต่างประหลาดใจกับความมหัศจรรย์ทน
ี่ ่าอัศจรรย์ของการสร ้างของคุณ
ਨਾਨਕ ਅਨੀ ਗਤਤ ਜਾਨਹੁ ਆਤ ॥੫॥

nanak apnee gat jaanhu aap. ||5||
Nanak says, O‟ God only You know Your state

นานัก กล่าวว่าโอพระเจ ้าเท่านัน
้ ทีค
่ ณ
ุ รู ้สถานะของคุณ
ਜਹ ਅਛਲ ਅਛਦ ਅਬਦ ਸਭਾਇਆ ॥

jah achhal achhayd abhayd samaa-i-aa.
When Undeceivable, Indestructible the Incomprehensible One was self-absorbed.

ึ ในตัวเอง
เมือ
่ ไม่สามารถยอมรับได ้ทาลายไม่ได ้คนทีเ่ ข ้าใจยากถูกดูดซม
ਊਹਾ ਤਕਸਤਹ ਤਫਆਤ ਭਾਇਆ ॥

oohaa kiseh bi-aapat maa-i-aa.
then who was swayed by Maya (worldly distractions)?

แล ้วใครถูกมายา (การรบกวนทางโลก)?
ਆਸ ਕਉ ਆਤਹ ਆਦਸੁ ॥

aapas ka-o aapeh aadays.
When He paid homage to Himself,

เมือ
่ พระองค์ทรงแสดงความเคารพต่อพระองค์เอง
ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਰਵਸੁ ॥

tihu gun kaa naahee parvays.
then the three modes of Maya (power, vices and virtue) did not prevail.

ั
จากนั น
้ ทัง้ สามโหมดของมายา (อานาจความชวั่ ร ้ายและคุณธรรม) ไม่ได ้มีชย
ਜਹ ਕਤਹ ਕ ਕ ਬਗਵੁੰ ਤਾ ॥
jah aykeh ayk ayk bhagvantaa.
When there was only the One, Supreme God alone,

เมือ
่ มีเพียงองค์เดียวคือพระเจ ้าสูงสุดองค์เดียว
ਤਹ ਕਉਨੁ ਅਤਚੁੰ ਤੁ ਤਕਸੁ ਲਾਗ ਤਚੁੰ ਤਾ ॥
tah ka-un achint kis laagai chintaa.
then who was not anxious, and who felt anxiety?

ึ วิตกกังวล?
แล ้วใครไม่กงั วลและใครรู ้สก
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ਜਹ ਆਨ ਆੁ ਆਤ ਤੀਆਰਾ ॥
jah aapan aap aap patee-aaraa.
When only He Himself was there to please Him,

เมือ
่ พระองค์เท่านัน
้ ทีอ
่ ยูท
่ น
ี่ ั่นเพือ
่ ทาให ้พระองค์พอใจ
ਤਹ ਕਉਨੁ ਕਥ ਕਉਨੁ ਸੁਨਨੈਹਾਰਾ ॥
tah ka-un kathai ka-un sunnaihaaraa.
then who was the speaker and who was the listener?

แล ้วใครเป็ นผู ้พูดและใครเป็ นผู ้ฟั ง?
ਫਹੁ ਫਅੁੰਤ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ॥

baho bay-ant ooch tay oochaa.
He is vastly infinite and the highest of the high.

ิ้ สุดและสูงทีส
เขาเป็ นคนทีไ่ ม่มท
ี ส
ี่ น
่ ด
ุ
ਨਾਨਕ ਆਸ ਕਉ ਆਤਹ ਹੂਚਾ ॥੬॥

naanak aapas ka-o aapeh pahoochaa. ||6||
O‟ Nanak, He alone can fathom Himself.||6||

โอนานักเขาคนเดียวสามารถเข ้าใจตัวเองได ้ || 6 ||
ਜਹ ਆਤ ਰਤਚ ਰੁੰ ਚੁ ਅਕਾਰੁ ॥
jah aap rachi-o parpanch akaar.
When God fashioned this universe of visible form,

เมือ
่ พระเจ ้าทรงสร ้างจักรวาลทีม
่ องเห็นได ้นี้
ਤਤਹੁ ਗੁਣ ਭਤਹ ਕੀਨ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥
tihu gun meh keeno bisthaar.
He made the world subject to the three modes of Maya (vice, virtue, and power).

เขาทาให ้โลกอยูภ
่ ายใต ้สามโหมดของมายา (รอง, คุณธรรมและอานาจ)
ਾੁ ੁੁੰ ਨੁ ਤਹ ਬਈ ਕਹਾਵਤ ॥
paap punn tah bha-ee kahaavat.
Then the concept of sin and virtue came into existence.

จากนัน
้ แนวคิดเรือ
่ งบาปและคุณธรรมก็เกิดขึน
้
ਕਊ ਨਰਕ ਕਊ ਸੁਰਗ ਫੁੰ ਛਾਵਤ ॥
ko-oo narak ko-oo surag banchhaavat.
as a result, some went to hell and some yearned for heaven.

เป็ นผลให ้บางคนตกนรกและบางคนก็โหยหาสวรรค์
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ਆਲ ਜਾਲ ਭਾਇਆ ਜੁੰ ਜਾਲ ॥
aal jaal maa-i-aa janjaal.
Domestic traps and entanglements of Maya,

กับดักในบ ้านและสงิ่ พัวพันของมายา
ਹਉਭ ਭਹ ਬਰਭ ਬ ਬਾਰ ॥

ha-umai moh bharam bhai bhaar.
loads of egotism, attachment, doubt and fear,

ั และความ
ความเห็นแก่ตวั มากมายความผูกพันความสงสย
ਦੂਖ ਸੂਖ ਭਾਨ ਅਭਾਨ ॥
dookh sookh maan apmaan.
sorrows and pleasure, honor and dishonor,

ื่ มเสย
ี
ความเศร ้าโศกและความสุขเกียรติและความเสอ
ਅਤਨਕ ਰਕਾਰ ਕੀ ਫਖ੍੍ਾਨ ॥
anik parkaar kee-o bakh-yaan.
all these came to be described in various ways.

สงิ่ เหล่านีม
้ าอธิบายในรูปแบบต่างๆ
ਆਨ ਖਲੁ ਆਤ ਕਤਰ ਦਖ ॥

aapan khayl aap kar daykhai.
He beholds His play that He created Himself.

พระองค์ทรงเห็นการเล่นของพระองค์ทพ
ี่ ระองค์ทรงสร ้างขึน
้ เอง
ਖਲੁ ਸੁੰ ਕਚ ਤਉ ਨਾਨਕ ਕ ॥੭॥

khayl sankochai ta-o naanak aikai. ||7||
O‟ Nanak, when He winds up His play, then He is left alone by Himself. ||7||

โอนานัก เมือ
่ เขาไขลานการเล่นของเขาแล ้วเขาก็ถก
ู ทิง้ ให ้อยูค
่ นเดียวด ้วยตัวเอง || 7 ||
ਜਹ ਅਤਫਗਤੁ ਬਗਤੁ ਤਹ ਆਤ ॥
jah abigat bhagat tah aap.
Wherever the invisible God‟s devotee is, He Himself is there.

ไม่วา่ สาวกของพระเจ ้าทีม
่ องไม่เห็นจะอยูท
่ ใี่ ดพระองค์เองก็อยูท
่ น
ี่ ั่น
ਜਹ ਸਰ ਾਸਾਰੁ ਸੁੰ ਤ ਰਤਾਤ ॥
jah pasrai paasaar sant partaap.
He unfolds the expanse of His creation for the glory of His Saints.

พระองค์ทรงเปิ ดเผยการทรงสร ้างของพระองค์เพือ
่ รัศมีภาพของวิสท
ุ ธิชนของพระองค์
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ਦੁਹੂ ਾਖ ਕਾ ਆਤਹ ਧਨੀ ॥
duhoo paakh kaa aapeh Dhanee.
He is the master of both sides
(of His manifest and unmanifest forms).

พระองค์ทรงเป็ นเจ ้านายของทัง้ สองฝ่ าย
(จากรูปแบบทีป
่ ระจักษ์และไม่เปิ ดเผยของพระองค์)
ਉਨ ਕੀ ਸਬਾ ਉਨਹੂ ਫਨੀ ॥

un kee sobhaa unhoo banee.
The glory of those saints behooves them alone.

รัศมีภาพของวิสท
ุ ธิชนเหล่านัน
้ เกิดขึน
้ เพียงผู ้เดียว
ਆਤਹ ਕਉਤਕ ਕਰ ਅਨਦ ਚਜ ॥

aapeh ka-utak karai anad choj.
He Himself performs His miracles and blissful frolics.

พระองค์เองทรงแสดงปาฏิหาริยแ
์ ละความสุขสนุกสนาน
ਆਤਹ ਰਸ ਬਗਨ ਤਨਰਜਗ ॥
aapeh ras bhogan nirjog.
He Himself enjoys pleasures, and yet He is not influenced by those pleasures.

พระองค์เองก็มค
ี วามสุข แต่พระองค์ไม่ได ้รับอิทธิพลจากความสุขเหล่านัน
้
ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਆਨ ਨਾਇ ਲਾਵ ॥
jis bhaavai tis aapan naa-ay laavai.
Whoever He pleases, He blesses with His Name,

ื่ ของเขา
ใครก็ตามทีเ่ ขาพอใจเขาก็อวยพรด ้วยชอ
ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਖਲ ਤਖਲਾਵ ॥

jis bhaavai tis khayl khilaavai.
and whoever He wishes, He keeps them entangled in worldly pleasures.

และผู ้ใดก็ตามทีพ
่ ระองค์ปรารถนาพระองค์ทรงให ้พวกเขาพัวพันกับความสุขทางโลก
ਫਸੁਭਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤਲ ॥

baysumaar athaah agnat atolai.
O‟ infinite, unfathomable and eternal God,

ิ้ สุดไม่อาจหยั่งรู ้และเป็ นนิรันดร์
โอ ้พระเจ ้าทีไ่ ม่มท
ี ส
ี่ น
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ਤਜਉ ਫੁਲਾਵਹੁ ਤਤਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਫਲ ॥੮॥੨੧॥
ji-o bulaavhu ti-o naanak daas bolai. ||8||21||
O‟ Nanak, as You direct Your devotees, that is how they speak. ||8||21||

ื่ ชอบของคุณนั่ นคือวิธท
โอนานั ก ในขณะทีค
่ ณ
ุ กากับผู ้ทีช
่ น
ี พ
ี่ วกเขาพูด || 8 || 21 ||
ਸਲ ਕੁ ॥

salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ਜੀਅ ਜੁੰ ਤ ਕ ਠਾਕੁਰਾ ਆ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥
jee-a jant kay thaakuraa aapay vartanhaar.
O‟ Master of all beings and creatures, You Yourself are prevailing everywhere.

ั ว์และสรรพสต
ั ว์คณ
ั ไปทุกหนทุกแห่ง
โอ เจ ้าแห่งสรรพสต
ุ เองก็มช
ี ย
ਨਾਨਕ ਕ ਸਤਰਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਤਦਰਸਟਾਰ ॥੧॥

naanak ayko pasri-aa doojaa kah daristaar. ||1||
O‟ Nanak, God is All-pervading; besides Him, where is any other to be seen?||1||

โอนานักพระเจ ้าทรงแผ่ไพศาล นอกจากพระองค์แล ้วจะมีทไี่ หนอีกบ ้าง? || 1 ||
ਅਸਟਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:
ਆਤ ਕਥ ਆਤ ਸੁਨਨੈਹਾਰੁ ॥
aap kathai aap sunnaihaar.
God Himself is the speaker, and He Himself is the listener.

พระเจ ้าเองเป็ นผู ้พูดและพระองค์เองเป็ นผู ้ฟั ง
ਆਤਹ ਕੁ ਆਤ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥

aapeh ayk aap bisthaar.
He Himself is the One, and He Himself is the many. (prevailing in his creation)

ั ในการสร ้างของเขา)
พระองค์เองทรงเป็ นผู ้หนึง่ และพระองค์เองทรงเป็ นคนอีกมากมาย (มีชย
ਜਾ ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਾ ਤਸਰਸਤਟ ਉਾ ॥

jaa tis bhaavai taa sarisat upaa-ay.
When it so pleases Him, He creates the world,

เมือ
่ พระองค์ทรงพอพระทัยพระองค์จงึ ทรงสร ้างโลก
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ਆਨੈ ਬਾਣ ਲ ਸਭਾ ॥
aapnai bhaanai la-ay samaa-ay.
and when it so pleases, He absorbs it back into Himself.

ั กลับเข ้าสูต
่ วั เอง
และเมือ
่ เป็ นทีพ
่ อใจพระองค์ก็ดด
ู ซบ
ਤੁਭ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਨਹੀ ਤਕਛੁ ਹਇ ॥

tum tay bhinn nahee kichh ho-ay.
O‟ God, there is nothing outside of You.

โอพระเจ ้าไม่มส
ี งิ่ ใดนอกตัวคุณ
ਆਨ ਸੂਤਤ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਰਇ ॥

aapan soot sabh jagat paro-ay.
You have kept the entire world subject to Your command.

คุณทาให ้ทัง้ โลกอยูภ
่ ายใต ้คาสงั่ ของคุณ
ਜਾ ਕਉ ਰਬ ਜੀਉ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥

jaa ka-o parabh jee-o aap bujhaa-ay.
Whom God Himself enables someone to understand this concept,

พระเจ ้าเองทรงเปิ ดโอกาสให ้ใครบางคนเข ้าใจแนวคิดนี้
ਸਚੁ ਨਾਭੁ ਸਈ ਜਨੁ ਾ ॥
sach naam so-ee jan paa-ay.
that person alone realizes the eternal Naam

บุคคลนัน
้ เท่านัน
้ ทีต
่ ระหนักถึงนาอัมนิรันดร์
ਸ ਸਭਦਰਸੀ ਤਤ ਕਾ ਫਤਾ ॥
so samadrasee tat kaa baytaa.
Such a person looks impartially upon all, and is the knower of reality.

บุคคลดังกล่าวดูเป็ นกลางสาหรับทุกคนและเป็ นผู ้รู ้ในความเป็ นจริง
ਨਾਨਕ ਸਗਲ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਜਤਾ ॥੧॥
naanak sagal sarisat kaa jaytaa. ||1||
O‟ Nanak, he is the conqueror of the entire world. ||1||

ิ โลกทัง้ ใบ || 1 ||
โอนานั ก เขาคือผู ้พิชต
ਜੀਅ ਜੁੰ ਤਰ ਸਬ ਤਾ ਕ ਹਾਥ ॥

jee-a jantar sabh taa kai haath.
All beings and creatures are under His command.

ั ว์และสรรพสต
ั ว์อยูภ
สรรพสต
่ ายใต ้คาสงั่ ของพระองค์
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ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਅਨਾਥ ਕ ਨਾਥੁ ॥
deen da-i-aal anaath ko naath.
He is Merciful to the meek, and the support of the helpless.

พระองค์ทรงเมตตาต่อผู ้ทีอ
่ อ
่ นโยนและให ้การสนับสนุนผู ้ทีท
่ าอะไรไม่ถก
ู
ਤਜਸੁ ਰਾਖ ਤਤਸੁ ਕਇ ਨ ਭਾਰ ॥
jis raakhai tis ko-ay na maarai.
No one can destroy the one who is protected by God.

ไม่มใี ครทาลายคนทีพ
่ ระเจ ้าคุ ้มครองได ้
ਸ ਭੂਆ ਤਜਸੁ ਭਨਹੁ ਤਫਸਾਰ ॥
so moo-aa jis manhu bisaarai.
However, consider one spiritually dead whom God forsakes.

อย่างไรก็ตามขอให ้พิจารณาคนตายทางวิญญาณคนหนึง่ ทีพ
่ ระเจ ้าทอดทิง้
ਤਤਸੁ ਤਤਜ ਅਵਰ ਕਹਾ ਕ ਜਾਇ ॥
tis taj avar kahaa ko jaa-ay.
Forsaking Him, where else could anyone go?

ละทิง้ พระองค์ใครจะไปได ้อีก?
ਸਬ ਤਸਤਰ ਕੁ ਤਨਰੁੰ ਜਨ ਰਾਇ ॥
sabh sir ayk niranjan raa-ay.
The immaculate supreme God is the protector of all.

พระเจ ้าสูงสุดทีไ่ ม่มท
ี ต
ี่ ค
ิ อ
ื ผู ้คุ ้มครองทุกคน
ਜੀਅ ਕੀ ਜੁਗਤਤ ਜਾ ਕ ਸਬ ਹਾਤਥ ॥

jee-a kee jugat jaa kai sabh haath.
He controls all the the secrets of all creatures.

เขาควบคุมความลับทัง้ หมดของสงิ่ มีชวี ต
ิ ทัง้ หมด
ਅੁੰ ਤਤਰ ਫਾਹਤਰ ਜਾਨਹੁ ਸਾਤਥ ॥

antar baahar jaanhu saath.
Know that God is always with you within and without.

รู ้ว่าพระเจ ้าอยูก
่ บ
ั คุณเสมอทัง้ ภายในและภายนอก
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ਗੁਨ ਤਨਧਾਨ ਫਅੁੰਤ ਅਾਰ ॥
gun niDhaan bay-ant apaar.
who is the treasure of virtues, Infinite and Endless,

ิ้ สุดและไม่มท
ิ้ สุด
ใครคือขุมทรัพย์แห่งคุณธรรมไม่มท
ี ส
ี่ น
ี ส
ี่ น
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਫਤਲਹਾਰ ॥੨॥
nanak daas sadaa balihaar.||2||
O‟ Nanak, God‟s devotees are forever dedicated to Him. ||2||

โอนานัก สาวกของพระเจ ้าอุทศ
ิ ตนเพือ
่ พระองค์ตลอดไป || 2 ||
ੂਰਨ ੂਤਰ ਰਹ ਦਇਆਲ ॥

pooran poor rahay da-i-aal.
The Perfect, Merciful God is pervading everywhere,

พระเจ ้าผู ้ทรงเปี่ ยมด ้วยความเมตตากรุณาแผ่ไพศาลไปทุกหนทุกแห่ง
ਸਬ ਊਤਰ ਹਵਤ ਤਕਰਾਲ ॥

sabh oopar hovat kirpaal.
and His kindness extends to all.

และความเมตตาของพระองค์แผ่ขยายไปยังทุกคน
ਅਨੇ ਕਰਤਫ ਜਾਨੈ ਆਤ ॥

apnay kartab jaanai aap.
He Himself knows His own ways.

พระองค์เองทรงทราบแนวทางของพระองค์เอง
ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ ਰਤਹ ਤਫਆਤ ॥

antarjaamee rahi-o bi-aap.
The knower of our thinking, is pervading everywhere.

ผู ้รู ้ในความคิดของเราแพร่หลายไปทุกหนทุกแห่ง
ਰਤਤਾਲ ਜੀਅਨ ਫਹੁ ਬਾਤਤ ॥
paratipaalai jee-an baho bhaat.
He cherishes His living beings in so many ways.

พระองค์ทรงหวงแหนสงิ่ มีชวี ต
ิ ของพระองค์ในหลาย ๆ ด ้าน
ਜ ਜ ਰਤਚ ਸੁ ਤਤਸਤਹ ਤਧਆਤਤ ॥
jo jo rachi-o so tiseh Dhi-aat.
Whosoever He has created, meditates on Him.

ผู ้ใดทีพ
่ ระองค์ทรงสร ้างขึน
้ จงใคร่ครวญพระองค์
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ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥
jis bhaavai tis la-ay milaa-ay.
Whoever pleases Him, He unites that person with Him,

ผู ้ใดพอพระทัยพระองค์ก็รวมคนนัน
้ เข ้ากับพระองค์
ਬਗਤਤ ਕਰਤਹ ਹਤਰ ਕ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥

bhagat karahi har kay gun gaa-ay.
and such persons worship Him by singing His praises.

และบุคคลดังกล่าวนมัสการพระองค์ด ้วยการร ้องเพลงสรรเสริญพระองค์
ਭਨ ਅੁੰ ਤਤਰ ਤਫਸਵਾਸੁ ਕਤਰ ਭਾਤਨਆ ॥

man antar biswas kar maani-aa.
The one who with heartfelt faith has believed in Him,

ื่ ในพระองค์
ผู ้ทีม
่ ศ
ี รัทธาอย่างจริงใจเชอ
ਕਰਨਹਾਰੁ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਜਾਤਨਆ ॥੩॥

karanhaar nanak ik jaani-aa. ||3||
O‟ Nanak, he has realized the one Creator ||3||

โอนานัก เขาได ้ตระหนักถึงผู ้สร ้างหนึง่ เดียว || 3 ||
ਜਨੁ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਕ ਨਾਇ ॥
jan laagaa har aikai naa-ay.
A devotee who is attuned only to God‟s Name,

สาวกทีย
่ ด
ึ มั่นในนามของพระเจ ้าเท่านัน
้
ਤਤਸ ਕੀ ਆਸ ਨ ਤਫਰਥੀ ਜਾਇ ॥
tis kee aas na birthee jaa-ay.
his desires do not go in vain.

ความปรารถนาของเขาไม่สญ
ู เปล่า
ਸਵਕ ਕਉ ਸਵਾ ਫਤਨ ਆਈ ॥
sayvak ka-o sayvaa ban aa-ee.
It behoves a devotee to meditate on God and serve His creation.

ทาให ้ผู ้ศรัทธาใคร่ครวญถึงพระเจ ้าและรับใชส้ งิ่ สร ้างของพระองค์
ਹੁਕਭੁ ਫੂਤਝ ਰਭ ਦੁ ਾਈ ॥

hukam boojh param pad paa-ee.
By understanding God‟s will he obtains the supreme spiritual state.

โดยการเข ้าใจพระเจ ้าเขาจะได ้รับสภาวะจิตวิญญาณสูงสุด
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ਇਸ ਤ ਊਤਰ ਨਹੀ ਫੀਚਾਰੁ ॥
is tay oopar nahee beechaar
There is no better contemplation than meditating on God‟s Name for those,

ไม่มก
ี ารไตร่ตรองใดดีไปกว่าการใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้าสาหรับคนเหล่านั น
้
ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਫਤਸਆ ਤਨਰੁੰ ਕਾਰੁ ॥

jaa kai man basi-aa nirankaar
in whose mind dwells the formless God.

ในจิตใจของผู ้ทีอ
่ าศัยพระเจ ้าทีไ่ ร ้รูปแบบ
ਫੁੰ ਧਨ ਤਤਰ ਬ ਤਨਰਵਰ ॥

banDhan tor bha-ay nirvair.
Breaking the bonds of Maya, they become free from enmity,

ั รู
ทาลายพันธะของมายาพวกเขากลายเป็ นอิสระจากศต
ਅਨਤਦਨੁ ੂਜਤਹ ਗੁਰ ਕ ਰ ॥

an-din poojeh gur kay pair.
and they always respectfully follow the Guru‟s advice.

และปฏิบต
ั ต
ิ ามคาแนะนาของคุรด
ุ ้วยความเคารพเสมอ
ਇਹ ਲ ਕ ਸੁਖੀ ਰਲ ਕ ਸੁਹਲ ॥
ih lok sukhee-ay parlok suhaylay.
They are at peace in this world, and in the next,

ั ติในโลกนีแ
พวกเขาอยูอ
่ ย่างสน
้ ละในอนาคต
ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਰਤਬ ਆਤਹ ਭਲ ॥੪॥

naanak har parabh aapeh maylay. ||4||
O‟ Nanak, God has Himself united them with Him.||4||

โอนานัก พระเจ ้าทรงรวมพวกเขาไว ้กับพระองค์ || 4 ||
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਭਤਲ ਕਰਹੁ ਅਨੁੰਦ ॥
saaDh sang mil karahu anand.
Join the Company of the Saints, and enjoy the true bliss.

เข ้าร่วม หมูน
่ ักบุญและเพลิดเพลินไปกับความสุขทีแ
่ ท ้จริง
ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ਰਬ ਰਭਾਨੁੰਦ ॥

gun gaavhu parabh parmaanand.
Sing the praises of God, the embodiment of supreme bliss.

ร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าศูนย์รวมแห่งความสุขสูงสุด
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ਰਾਭ ਨਾਭ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਫੀਚਾਰੁ ॥
raam naam tat karahu beechaar.
Contemplate on the essence of God‟s Name,

พิจารณาแก่นแท ้ของพระนามพระเจ ้า
ਦੁਲਬ ਦਹ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥

darulabh dayh kaa karahu uDhaar.
and redeem this human body, so difficult to obtain.

และแลกร่างกายมนุษย์นย
ี้ ากทีจ
่ ะได ้มา
ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਫਚਨ ਹਤਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥

amrit bachan har kay gun gaa-o.
Recite with reverence the ambrosial hymns of God‟s Praises;

ท่องด ้วยความเคารพในบทเพลงสรรเสริญของพระเจ ้า
ਰਾਨ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ॥

paraan taran kaa ihai su-aa-o.
this is the only way to save your life from vices.

นีเ่ ป็ นวิธเี ดียวทีจ
่ ะชว่ ยชวี ต
ิ คุณจากความชวั่ ร ้าย
ਆਠ ਹਰ ਰਬ ਖਹੁ ਨੇਰਾ ॥

aath pahar parabh paykhahu nayraa.
Feel the presence of God within you, twenty-four hours a day.

ึ ถึงการประทับของพระเจ ้าภายในตัวคุณวันละยีส
ิ สช
ี่ วั่ โมง
รู ้สก
่ บ
ਤਭਟ ਅਤਗਆਨੁ ਤਫਨਸ ਅੁੰ ਧਰਾ ॥

mitai agi-aan binsai anDhayraa.
your ignorance shall depart, and darkness of Maya shall be dispelled.

ความไม่รู ้ของคุณจะหายไปและความมืดของมายาจะถูกปั ดเป่ า
ਸੁਤਨ ਉਦਸੁ ਤਹਰਦ ਫਸਾਵਹੁ ॥

sun updays hirdai basaavhu.
Listen to the Guru‟s teachings and enshrine them in your heart,

ฟั งคาสอนของคุรแ
ุ ละประดิษฐานไว ้ในใจ
ਭਨ ਇਛ ਨਾਨਕ ਪਲ ਾਵਹੁ ॥੫॥
man ichhay nanak fal paavhu. ||5||
O‟ Nanak, all your desires shall be fulfilled. ||5||

โอนานัก ความปรารถนาทัง้ หมดของคุณจะสาเร็จ || 5 ||

244

ਹਲਤੁ ਲਤੁ ਦੁਇ ਲ ਹੁ ਸਵਾਤਰ ॥
halat palat du-ay layho savaar.
Embellish both this world and the next,

ประดับประดาทัง้ โลกนีแ
้ ละโลกหน ้า
ਰਾਭ ਨਾਭੁ ਅੁੰ ਤਤਰ ਉਤਰ ਧਾਤਰ ॥

raam naam antar ur Dhaar.
by enshrining God‟s Name deep within your heart.

ื่ ของพระเจ ้าไว ้ในใจของคุณ
โดยการตัง้ ชอ
ੂਰ ਗੁਰ ਕੀ ੂਰੀ ਦੀਤਖਆ ॥

pooray gur kee pooree deekhi-aa.
Perfect is the Teaching of the Perfect Guru.

ทีส
่ มบูรณ์แบบคือคาสอนของคุรท
ุ ส
ี่ มบูรณ์แบบ
ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਤਤਸੁ ਸਾਚੁ ਰੀਤਖਆ ॥
jis man basai tis saach pareekhi-aa.
The person in whose heart it dwells, realizes the eternal God

ั อยูต
บุคคลทีห
่ วั ใจของมันอาศย
่ ระหนั กถึงพระเจ ้านิรันดร์
ਭਤਨ ਤਤਨ ਨਾਭੁ ਜਹੁ ਤਲਵ ਲਾਇ ॥

man tan naam japahu liv laa-ay.
With your mind and body, recite the Naam lovingly and attune yourself to it.

ด ้วยจิตใจและร่างกายของคุณให ้ท่อง นาอัม ด ้วยความรักและปรับตัวให ้เข ้ากับมัน
ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਭਨ ਤ ਬਉ ਜਾਇ ॥
dookh darad man tay bha-o jaa-ay.
Sorrow, pain and fear from the mind shall depart.

ความกังวลความเจ็บปวดและความกลัวจะพรากจากไปจากจิตใจ
ਸਚੁ ਵਾਾਰੁ ਕਰਹੁ ਵਾਾਰੀ ॥
sach vaapaar karahu vaapaaree.
O‟ mortal, do the true trade of meditating on God‟s Name,

ื่ ของพระเจ ้า
โอมนุษย์ทาการค ้าทีแ
่ ท ้จริงของการใคร่ครวญชอ
ਦਰਗਹ ਤਨਫਹ ਖ ਤੁਭਾਰੀ ॥
dargeh nibhai khayp tumaaree.
so that the merchandise (wealth of Naam) is duly approved in God‟s court.

ิ ค ้า (ความมั่งคัง่ ของนาอัม) ได ้รับการอนุมัตอ
เพือ
่ ให ้สน
ิ ย่างถูกต ้องในศาลของพระเจ ้า
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ਕਾ ਟਕ ਰਖਹੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ॥
aykaa tayk rakhahu man maahi.
Keep in mind, the real support of God,

โปรดทราบว่าการสนับสนุนทีแ
่ ท ้จริงของพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਫਹੁਤਰ ਨ ਆਵਤਹ ਜਾਤਹ ॥੬॥

nanak bahur na aavahi jaahi. ||6||
O‟ Nanak, you shall be free from the cycles of birth and death.|6||

โอนานัก คุณจะเป็ นอิสระจากวงจรของการเกิดและการตาย | 6 ||
ਤਤਸ ਤ ਦੂਤਰ ਕਹਾ ਕ ਜਾਇ ॥
tis tay door kahaa ko jaa-ay.
Where can anyone go, to get away from Him?

ทุกคนสามารถไปทีไ่ หนได ้ เพือ
่ หลีกหนีจากพระองค์?
ਉਫਰ ਰਾਖਨਹਾਰੁ ਤਧਆਇ ॥

ubrai raakhanhaar Dhi-aa-ay.
One is saved only by meditating on the Protector God.

คนหนึง่ จะรอดได ้โดยการใคร่ครวญถึงพระเจ ้าผู ้พิทักษ์เท่านัน
้
ਤਨਰਬਉ ਜ ਸਗਲ ਬਉ ਤਭਟ ॥
nirbha-o japai sagal bha-o mitai.
Meditating on the Fearless God, all fear departs,

เมือ
่ ใคร่ครวญถึงพระเจ ้าผู ้ไม่เกรงกลัวความกลัวทัง้ หมดก็หายไป
ਰਬ ਤਕਰਾ ਤ ਰਾਣੀ ਛੁਟ ॥
parabh kirpaa tay paraanee chhutai.
(because) by God's Grace alone, the mortal is released from all fear.

(เพราะ) โดยพระคุณของพระเจ ้าเพียงผู ้เดียวมนุษย์จงึ หลุดพ ้นจากความกลัวทัง้ หมด
ਤਜਸੁ ਰਬੁ ਰਾਖ ਤਤਸੁ ਨਾਹੀ ਦੂਖ ॥
jis parabh raakhai tis naahee dookh.
One who is protected by God never suffers in any sorrow.

ผู ้ทีไ่ ด ้รับการคุ ้มครองจากพระเจ ้าไม่เคยทนทุกข์กบ
ั ความเศร ้าโศกใด ๆ
ਨਾਭੁ ਜਤ ਭਤਨ ਹਵਤ ਸੂਖ ॥
naam japat man hovat sookh.
By meditating on Naam with love and devotion, the mind becomes peaceful.

ด ้วยการนั่งสมาธิบนนาอามด ้วยความรักและความทุม
่ เทจิตใจจะสงบสุข
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ਤਚੁੰ ਤਾ ਜਾਇ ਤਭਟ ਅਹੁੰ ਕਾਰੁ ॥

chintaa jaa-ay mitai ahaNkaar.
Anxiety departs, and ego is eliminated.

ความวิตกกังวลจากไปและอัตตาจะถูกกาจัด
ਤਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਕਇ ਨ ਹੁਚਨਹਾਰੁ ॥
tis jan ka-o ko-ay na pahuchanhaar.
No one can compare himself with that devotee of God.

ไม่มใี ครสามารถเปรียบเทียบตัวเองกับสาวกของพระเจ ้าคนนัน
้ ได ้
ਤਸਰ ਊਤਰ ਠਾਢਾ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥
sir oopar thaadhaa gur sooraa.
The one who is protected by the all powerful God,

ผู ้ทีไ่ ด ้รับการปกป้ องจากพระเจ ้าผู ้ทรงอานาจทัง้ หมด
ਨਾਨਕ ਤਾ ਕ ਕਾਰਜ ੂਰਾ ॥੭॥
naanak taa kay kaaraj pooraa. ||7||
O‟ Nanak, all his tasks are accomplished.||7||

โอนานั ก งานทัง้ หมดของเขาสาเร็จลุลว่ ง || 7 ||
ਭਤਤ ੂਰੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਜਾ ਕੀ ਤਦਰਸਤਟ ॥

mat pooree amrit jaa kee darisat.
God, whose wisdom is perfect, and whose glance is ambrosial,

พระเจ ้าผู ้ทรงปรีชาญาณสมบูรณ์และมีแววตาของเขา
ਦਰਸਨੁ ਖਤ ਉਧਰਤ ਤਸਰਸਤਟ ॥

darsan paykhat uDhrat sarisat.
beholding His Vision (acquiring His Virtues), the world is saved.

เมือ
่ เห็นนิมต
ิ ของพระองค์ (การได ้มาซงึ่ คุณธรรมของพระองค์) โลกก็จะรอด
ਚਰਨ ਕਭਲ ਜਾ ਕ ਅਨੂ ॥
charan kamal jaa kay anoop.
God, whose virtues are incomparably great,

พระเจ ้าผู ้ทรงคุณธรรมยิง่ ใหญ่อย่างหาทีเ่ ปรียบมิได ้
ਸਪਲ ਦਰਸਨੁ ਸੁੁੰ ਦਰ ਹਤਰ ਰੂ ॥

safal darsan sundar har roop.
beauteous is His Form and most rewarding is His sight.

ความสวยงามเป็ นรูปแบบของพระองค์และการมองเห็นของพระองค์ทใี่ ห ้ผลตอบแทนมากทีส
่ ด
ุ
คือ
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ਧੁੰ ਨੁ ਸਵਾ ਸਵਕੁ ਰਵਾਨੁ ॥
Dhan sayvaa sayvak parvaan.
Blessed is his devotion, and acceptable is that devotee in God‟s court.

ความสุขคือความจงรักภักดีของเขาและเป็ นทีย
่ อมรับคือผู ้ทีน
่ ับถือศรัทธาในศาลของพระเจ ้า
ਅੁੰ ਤਰਜਾਭੀ ੁਰਖੁ ਰਧਾਨੁ ॥

antarjaamee purakh parDhaan.
God, the inner-knower is the most exalted Supreme Being.

พระเจ ้าผู ้รู ้ภายในเป็ นผู ้มีอานาจสูงสุดทีส
่ งู สง่ ทีส
่ ด
ุ
ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸੁ ਹਤ ਤਨਹਾਲੁ ॥

jis man basai so hot nihaal.
The one, within whose mind God dwells, becomes blissfully happy.

คนทีพ
่ ระเจ ้าสถิตอยูใ่ นความคิดของตนจะมีความสุขอย่างเปี่ ยมสุข
ਤਾ ਕ ਤਨਕਤਟ ਨ ਆਵਤ ਕਾਲੁ ॥
taa kai nikat na aavat kaal.
The fear of death does not draw near him.

ความกลัวความตายไม่ได ้เข ้าใกล ้เขา
ਅਭਰ ਬ ਅਭਰਾ ਦੁ ਾਇਆ ॥
amar bha-ay amraa pad paa-i-aa.
They have become immortal, and have received an immortal status,

พวกเขากลายเป็ นอมตะและได ้รับสถานะอมตะ
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਨਾਨਕ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੮॥੨੨॥

saaDhsang naanak har Dhi-aa-i-aa. ||8||22||
O‟ Nanak, by meditating on God in the holy congregation. ||8||22||

ิ ธิ.์ || 8 || 22 ||
โอนานั ก โดยราพึงถึงพระเจ ้าในทีป
่ ระชุมศักดิส
์ ท
ਸਲ ਕੁ ॥
salok.
Shalok:

ชาล๊อค
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ਤਗਆਨ ਅੁੰ ਜਨੁ ਗੁਤਰ ਦੀਆ ਅਤਗਆਨ ਅੁੰ ਧਰ ਤਫਨਾਸੁ ॥
gi-aan anjan gur dee-aa agi-aan anDhayr binaas.
When the Guru blesses one with ointment of Divine wisdom, the darkness of his
ignorance is dispelled.

ั ดิส
ิ ธิค
เมือ
่ ปราชญ์อวยพรผู ้หนึง่ ด ้วยครีมแห่งปั ญญาอันศก
์ ท
์ วามมืดแห่งความโง่เขลาของเขาจะ
ถูกขจัดออกไป
ਹਤਰ ਤਕਰਾ ਤ ਸੁੰ ਤ ਬਤਟਆ ਨਾਨਕ ਭਤਨ ਰਗਾਸੁ ॥੧॥
har kirpaa tay sant bhayti-aa naanak man pargaas. ||1||
O‟ Nanak, by God‟s Grace, when one meets with the true Guru, his mind gets enlightened
by divine knowledge ||1||

โอนานัก โดย God‟s Grace
เมือ
่ ได ้พบกับคุรท
ุ แ
ี่ ท ้จริงจิตใจของเขาจะได ้รับการรู ้แจ ้งจากความรู ้จากพระเจ ้า || 1||
ਅਸਟਦੀ ॥

ashtapadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:
ਸੁੰ ਤਸੁੰ ਤਗ ਅੁੰ ਤਤਰ ਰਬੁ ਡੀਠਾ ॥

satsang antar parabh deethaa.
In the Holy Congregation, One who has realized God within the self,

ั ดิส
ิ ธิผ
ในชุมนุมศก
์ ท
์ ู ้ทีต
่ ระหนั กถึงพระเจ ้าในตัวตน
ਨਾਭੁ ਰਬੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਭੀਠਾ ॥

naam parabhoo kaa laagaa meethaa
starts adoring God‟s Name.

ื่ ชมชอ
ื่ ของพระเจ ้า
เริม
่ ชน

ਸਗਲ ਸਤਭਗਰੀ ਕਸੁ ਘਟ ਭਾਤਹ ॥

sagal samagri aykas ghat maahi.
This person sees everything of the world contained in God Almighty,

บุคคลนีม
้ องเห็นทุกสงิ่ ในโลกทีม
่ อ
ี ยูใ่ นพระเจ ้าผู ้ทรงฤทธานุภาพ
ਅਤਨਕ ਰੁੰ ਗ ਨਾਨਾ ਤਦਰਸਟਾਤਹ ॥

anik rang naanaa daristaahi.
and countless phenomena of different colors and forms emanating from Him.

ี ละรูปแบบต่างๆมากมายนั บไม่ถ ้วนทีเ่ ล็ดลอดออกมาจากพระองค์
และปรากฏการณ์ทม
ี่ ส
ี แ
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ਨਉ ਤਨਤਧ ਅੁੰ ਤਭਰਤੁ ਰਬ ਕਾ ਨਾਭੁ ॥
na-o niDh amrit parabh kaa naam.
God‟s ambrosial Name is like the nine treasures of the world,

ื่ อันโอชาของพระเจ ้า เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทงั ้ เก ้าของโลก
ชอ
ਦਹੀ ਭਤਹ ਇਸ ਕਾ ਤਫਸਰਾਭੁ ॥
dayhee meh is kaa bisraam.
and It dwells in the human body itself.

ั อยูใ่ นร่างกายมนุษย์เอง
และมันอาศย
ਸੁੁੰ ਨ ਸਭਾਤਧ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥

sunn samaaDh anhat tah naad.
In the state of deepest meditation, the non-stop celestial music keeps playing.

ในสภาวะของการทาสมาธิทล
ี่ ก
ึ ทีส
่ ด
ุ ดนตรีแห่งสวรรค์ทไี่ ม่หยุดนิง่ ยังคงเล่นต่อไป
ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਤਫਸਭਾਦ ॥

kahan na jaa-ee achraj bismaad.
The bliss of such a wonderful ecstasy cannot be described.

ความสุขของความปิ ตย
ิ น
ิ ดีนัน
้ ไม่สามารถบรรยายได ้
ਤਤਤਨ ਦਤਖਆ ਤਜਸੁ ਆਤ ਤਦਖਾ ॥

tin daykhi-aa jis aap dikhaa-ay.
The one whom God Himself shows, experiences this bliss.

ผู ้ทีพ
่ ระเจ ้าทรงสาแดงพระองค์เองก็ประสบกับความสุขนี้
ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਸਝੀ ਾ ॥੧॥

naanak tis jan sojhee paa-ay. ||1||
O‟ Nanak, God grants this understanding to such a devotee only. ||1||

โอนานักพระเจ ้ามอบความเข ้าใจนีใ้ ห ้กับผู ้ศรัทธาเท่านัน
้ || 1 ||
ਸ ਅੁੰ ਤਤਰ ਸ ਫਾਹਤਰ ਅਨੁੰਤ ॥
so antar so baahar anant.
The Infinite God is both within and same God is outside also.

ิ้ สุดเป็ นทัง้ ภายในและพระเจ ้าองค์เดียวกันก็อยูภ
่ กัน
พระเจ ้าไม่มท
ี ส
ี่ น
่ ายนอกเชน
ਘਤਟ ਘਤਟ ਤਫਆਤ ਰਤਹਆ ਬਗਵੁੰ ਤ ॥

ghat ghat bi-aap rahi-aa bhagvant.
God is pervading in each and every heart.

พระเจ ้าทรงแผ่ไพศาลอยูใ่ นหัวใจทุกดวง
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ਧਰਤਨ ਭਾਤਹ ਆਕਾਸ ਇਆਲ ॥
Dharan maahi aakaas pa-i-aal.
He is pervading in earth, in the sky and in the nether regions.

พระองค์กาลังขจรขจายไปในโลกบนท ้องฟ้ าและในดินแดนเบือ
้ งล่าง
ਸਰਫ ਲ ਕ ੂਰਨ ਰਤਤਾਲ ॥

sarab lok pooran partipaal.
He is the perfect sustainer of all worlds.

พระองค์ทรงเป็ นผู ้ค้าจุนโลกทีส
่ มบูรณ์แบบ
ਫਤਨ ਤਤਤਨ ਰਫਤਤ ਹ ਾਰਫਰਹਭੁ ॥

ban tin parbat hai paarbarahm.
The Supreme God is permeating in the forests, fields and mountains.

ึ อยูใ่ นป่ าทุง่ นาและภูเขา
พระเจ ้าสูงสุดกาลังแทรกซม
ਜਸੀ ਆਤਗਆ ਤਸਾ ਕਰਭੁ ॥

jaisee aagi-aa taisaa karam.
As is His command, so is the deed of the creature.

ั ว์ก็เชน
่ กัน
พระบัญชาของพระองค์การกระทาของสต
ਉਣ ਾਣੀ ਫਸੁੰਤਰ ਭਾਤਹ ॥
pa-un paanee baisantar maahi.
He permeates the wind, the water and the fire.

ึ ไปตามลมน้ าและไฟ
พระองค์แทรกซม
ਚਾਤਰ ਕੁੁੰ ਟ ਦਹ ਤਦਸ ਸਭਾਤਹ ॥

chaar kunt dah disay samaahi.
He pervades in the four corners and in the ten directions (exists everywhere).

ี่ ม
ิ ทิศ (มีอยูท
เขาแผ่ซา่ นไปทัง้ สม
ุ และในสบ
่ ก
ุ ที)่
ਤਤਸ ਤ ਤਬੁੰ ਨ ਨਹੀ ਕ ਠਾਉ ॥
tis tay bhinn nahee ko thaa-o.
There is no place where He is not.

ไม่มท
ี ใี่ ดทีพ
่ ระองค์ไม่อยู่
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਾਉ ॥੨॥

gur parsaad naanak sukh paa-o. ||2||
O‟ Nanak, peace is received by the Guru's Grace. ||2||

โอนานักความสงบสุขได ้รับจากพระคุณของคุรุ || 2 ||
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ਫਦ ੁਰਾਨ ਤਸੁੰ ਤਭਰਤਤ ਭਤਹ ਦਖੁ ॥
bayd puraan simrit meh daykh.
Behold Him in the teachings of Vedas, the Puranas and the Smritis.

ดูพระองค์ในคาสอนของพระเวท พูรานัส และ สมริทส
ิ
ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖ੍੍ਤਰ ਭਤਹ ਕੁ ॥
sasee-ar soor nakh-yatar meh ayk.
The same One is permeating in the moon, the sun and the stars.

ึ อยูใ่ นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดวงดาว
ดวงเดียวกันกาลังแทรกซม
ਫਾਣੀ ਰਬ ਕੀ ਸਬੁ ਕ ਫਲ ॥
banee prabh kee sabh ko bolai.
Everyone utters God‟s word,

ทุกคนต่างพูดคาของพระเจ ้า
ਆਤ ਅਡਲੁ ਨ ਕਫਹੂ ਡਲ ॥

aap adol na kabhoo dolai.
But despite being present in all, He Himself is unshakable and never wavers.

แต่แม ้จะมีอยูใ่ นทุกสงิ่ พระองค์เองก็มั่นคงและไม่หวั่นไหว
ਸਰਫ ਕਲਾ ਕਤਰ ਖਲ ਖਲ ॥

sarab kalaa kar khaylai khayl.
After creating all powers, He is playing the worldly games.

หลังจากสร ้างพลังทัง้ หมดแล ้วพระองค์กาลังเล่นเกมทางโลก
ਭਤਲ ਨ ਾਈ ਗੁਣਹ ਅਭਲ ॥

mol na paa-ee-ai gunah amol.
His virtues are invaluable and His eminence cannot be assessed.

คุณธรรมของพระองค์เป็ นสงิ่ ล้าค่าและไม่สามารถประเมินความโดดเด่นของพระองค์ได ้
ਸਰਫ ਜਤਤ ਭਤਹ ਜਾ ਕੀ ਜਤਤ ॥
sarab jot meh jaa kee jot.
He, whose light illuminates all creatures,

่ งสว่างสรรพสต
ั ว์
เขาผู ้ซงึ่ แสงสอ
ਧਾਤਰ ਰਤਹ ਸੁਆਭੀ ਤਤ ਤਤ ॥

Dhaar rahi-o su-aamee ot pot.
that Master is providing support to all through and through.

ทีอ
่ าจารย์ให ้การสนับสนุนตลอดและผ่าน

252

ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਬਰਭ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥
gur parsaad bharam kaa naas.
They, whose doubt is dispelled by the Guru‟s grace.

ั ถูกปั ดเป่ าด ้วยพระคุณของคุรุ
พวกเขาซงึ่ มีข ้อสงสย
ਨਾਨਕ ਤਤਨ ਭਤਹ ਹੁ ਤਫਸਾਸੁ ॥੩॥

naanak tin meh ayhu bisaas. ||3||
O‟ Nanak, they firmly believe that God is omnipotent. ||3||

ื่ อย่างแน่วแน่วา่ พระเจ ้าทรงมีอานาจทุกอย่าง ||3||
โอนานั กพวกเขาเชอ
ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਕਾ ਖਨੁ ਸਬੁ ਫਰਹਭ ॥
sant janaa kaa paykhan sabh barahm.
The Saints behold God everywhere.

วิสท
ุ ธิชนเห็นพระเจ ้าทุกหนทุกแห่ง
ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਕ ਤਹਰਦ ਸਤਬ ਧਰਭ ॥
sant janaa kai hirdai sabh Dharam.
In the heart of the Saints, all thoughts that arise are of righteousness.

ในใจของวิสท
ุ ธิชนความคิดทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน
้ เป็ นความชอบธรรม
ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਸੁਨਤਹ ਸੁਬ ਫਚਨ ॥

sant janaa suneh subh bachan.
The Saints listen words of goodness only,

วิสท
ุ ธิชนฟั งคาแห่งความดีเท่านั น
้
ਸਰਫ ਤਫਆੀ ਰਾਭ ਸੁੰ ਤਗ ਰਚਨ ॥

sarab bi-aapee raam sang rachan.
and always remain absorbed in the all-pervading God.

และยังคงหมกมุน
่ อยูก
่ บ
ั พระเจ ้าทีแ
่ ผ่ซา่ นไปทั่ว
ਤਜਤਨ ਜਾਤਾ ਤਤਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਤ ॥

jin jaataa tis kee ih rahat.
Such is the way of life of the one who has realized God

นั่ นคือวิถช
ี วี ต
ิ ของผู ้ทีต
่ ระหนั กถึงพระเจ ้า
ਸਤਤ ਫਚਨ ਸਾਧੂ ਸਤਬ ਕਹਤ ॥

sat bachan saaDhoo sabh kahat.
that saint utters only the divine words (words of God‟s praises).

นักบุญทีเ่ ปล่งออกมาเฉพาะคาพูดของพระเจ ้า (คาสรรเสริญของพระเจ ้า)
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ਜ ਜ ਹਇ ਸਈ ਸੁਖੁ ਭਾਨੈ ॥
jo jo ho-ay so-ee sukh maanai.
Whatever happens, he peacefully accepts.

ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน
้ เขายอมรับอย่างสงบ
ਕਰਨ ਕਰਾਵਨਹਾਰੁ ਰਬੁ ਜਾਨੈ ॥

karan karaavanhaar parabh jaanai.
He knows, God as the Doer, the Cause of causes.

เขารู ้ว่าพระเจ ้าเป็ นผู ้กระทาสาเหตุของสาเหตุ
ਅੁੰ ਤਤਰ ਫਸ ਫਾਹਤਰ ਬੀ ਹੀ ॥

antar basay baahar bhee ohee.
He believes that the same God who dwells within is also outside.

ื่ ว่าพระเจ ้าองค์เดียวกับทีส
่ กัน
เขาเชอ
่ ถิตอยูข
่ ้างในก็อยูภ
่ ายนอกเชน
ਨਾਨਕ ਦਰਸਨੁ ਦਤਖ ਸਬ ਭਹੀ ॥੪॥

naanak darsan daykh sabh mohee. ||4||
O‟ Nanak, beholding this all pervading sight of God, the entire world is fascinated. ||4||

โอนานั กเมือ
่ มองเห็นสายตาของพระเจ ้าทีแ
่ ผ่ซา่ นไปทั่วโลกทัง้ โลกต่างก็หลงใหล || 4 ||
ਆਤ ਸਤਤ ਕੀਆ ਸਬੁ ਸਤਤ ॥
aap sat kee-aa sabh sat.
He Himself is True, and all that He has made is also True and not an illusion.

่ กันไม่ใชภ
่ าพลวง
พระองค์เองเป็ นความจริงและทุกสงิ่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร ้างขึน
้ ก็เป็ นความจริงเชน
ตา
ਤਤਸੁ ਰਬ ਤ ਸਗਲੀ ਉਤਤਤ ॥

tis parabh tay saglee utpat.
The entire creation has originated from God.

การสร ้างทัง้ หมดมีต ้นกาเนิดมาจากพระเจ ้า
ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਾ ਕਰ ਤਫਸਥਾਰੁ ॥

tis bhaavai taa karay bisthaar.
As it pleases Him, He creates the expanse,

ตามทีพ
่ ระองค์ทรงพอพระทัยพระองค์ทรงสร ้างพืน
้ ทีก
่ ว ้างใหญ่
ਤਤਸੁ ਬਾਵ ਤਾ ਕੁੰ ਕਾਰੁ ॥

tis bhaavai taa aikankaar.
and as it pleases Him, He becomes the One and the only One again.

และตามทีพ
่ ระองค์พอพระทัยพระองค์จะกลายเป็ นหนึง่ เดียวอีกครัง้
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ਅਤਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹ ਜਾਇ ॥
anik kalaa lakhee nah jaa-ay.
Manifold are His powers which cannot be known.

ความหลากหลายเป็ นพลังของพระองค์ซงึ่ ไม่อาจทราบได ้
ਤਜਸੁ ਬਾਵ ਤਤਸੁ ਲ ਤਭਲਾਇ ॥

jis bhaavai tis la-ay milaa-ay.
He unites with Himself whomsoever He pleases.

พระองค์รวมกับผู ้ใดก็ตามทีพ
่ ระองค์ทรงประสงค์
ਕਵਨ ਤਨਕਤਟ ਕਵਨ ਕਹੀ ਦੂਤਰ ॥

kavan nikat kavan kahee-ai door.
It cannot be said as to who is He is close to Him and who is far from Him,

ไม่สามารถพูดได ้ว่าใครอยูใ่ กล ้พระองค์และใครอยูห
่ า่ งไกลจากพระองค์
ਆ ਆਤ ਆ ਬਰੂਤਰ ॥
aapay aap aap bharpoor.
because He Himself is pervading everywhere.

เพราะพระองค์เองแผ่ซา่ นไปทุกหนทุกแห่ง
ਅੁੰ ਤਰਗਤਤ ਤਜਸੁ ਆਤ ਜਨਾ ॥

antargat jis aap janaa-ay.
To whom He imparts this understanding of higher spiritual state,

ผู ้ทีพ
่ ระองค์ทรงให ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับสภาวะจิตวิญญาณทีส
่ งู ขึน
้ นี้
ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਤ ਫੁਝਾ ॥੫॥
naanak tis jan aap bujhaa-ay. ||5||
O‟ Nanak, to that person He reveals Himself. ||5||

โอนานั กสาหรับคน ๆ นั น
้ เขาเปิ ดเผยตัวเอง || 5 ||
ਸਰਫ ਬੂਤ ਆਤ ਵਰਤਾਰਾ ॥

sarab bhoot aap vartaaraa.
He Himself is pervading in all beings,

ั ว์
พระองค์เองกาลังแผ่ซา่ นไปทั่วสรรพสต
ਸਰਫ ਨੈਨ ਆਤ ਖਨਹਾਰਾ ॥

sarab nain aap paykhanhaaraa.
through all the eyes, He Himself is the beholder.

ผ่านทุกสายตาพระองค์เองทรงเป็ นผู ้มอง
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ਸਗਲ ਸਭਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ ॥
sagal samagree jaa kaa tanaa.
All the creation is His Body.

สงิ่ สร ้างทัง้ หมดคือร่างกายของพระองค์
ਆਨ ਜਸੁ ਆ ਹੀ ਸੁਨਾ ॥

aapan jas aap hee sunaa.
He Himself listens to His Own Praise.

พระองค์เองก็ฟังคาสรรเสริญของพระองค์เอง
ਆਵਨ ਜਾਨੁ ਇਕੁ ਖਲੁ ਫਨਾਇਆ ॥

aavan jaan ik khayl banaa-i-aa.
God has created the drama of birth and death.

พระเจ ้าได ้สร ้างละครเรือ
่ งการเกิดและการตาย
ਆਤਗਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਭਾਇਆ ॥
aagi-aakaaree keenee maa-i-aa.
and He has made Maya subservient to His Will.

และพระองค์ทรงทาให ้มายายอมจานนต่อพระประสงค์ของพระองค์
ਸਬ ਕ ਭਤਧ ਅਤਲਤ ਰਹ ॥
sabh kai maDh alipato rahai.
In the midst of all, He remains unattached.

ในท่ามกลางทัง้ หมดพระองค์ยังคงไม่ได ้สวมใส่
ਜ ਤਕਛੁ ਕਹਣਾ ਸੁ ਆ ਕਹ ॥
jo kichh kahnaa so aapay kahai.
Whatever has to be said, He Himself says.

ไม่วา่ จะต ้องพูดอะไรพระองค์เองก็ตรัส
ਆਤਗਆ ਆਵ ਆਤਗਆ ਜਾਇ ॥

aagi-aa aavai aagi-aa jaa-ay.
By His order, one is born and by His order, one dies.

ตามคาสงั่ ของพระองค์คนหนึง่ เกิดและตามคาสงั่ ของพระองค์คนหนึง่ ตาย
ਨਾਨਕ ਜਾ ਬਾਵ ਤਾ ਲ ਸਭਾਇ ॥੬॥

naanak jaa bhaavai taa la-ay samaa-ay. ||6||
O Nanak, when it pleases Him, He absorbs them into Himself. ||6||

ั สงิ่ เหล่านีเ้ ข ้าสูต
่ วั เอง || 6 ||
โอนานั กเมือ
่ มันทาให ้พระองค์พอพระทัยพระองค์ทรงดูดซบ
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ਇਸ ਤ ਹਇ ਸੁ ਨਾਹੀ ਫੁਰਾ ॥
is tay ho-ay so naahee buraa.
Whatever comes from Him cannot be bad.

สงิ่ ทีม
่ าจากพระองค์ไม่สามารถเลวร ้ายได ้
ਰ ਕਹਹੁ ਤਕਨੈ ਕਛੁ ਕਰਾ ॥

orai kahhu kinai kachh karaa.
Other than Him, who can do anything?

นอกจากพระองค์แล ้วใครจะทาอะไรได ้
ਆਤ ਬਲਾ ਕਰਤੂਤਤ ਅਤਤ ਨੀਕੀ ॥

aap bhalaa kartoot at neekee.
He Himself is good; His actions are the very best.

พระองค์เองก็ด ี การกระทาของเขาดีทส
ี่ ด
ุ
ਆ ਜਾਨੈ ਅਨੇ ਜੀ ਕੀ ॥

aapay jaanai apnay jee kee.
He alone knows what is in His mind.

เขาคนเดียวทีร่ ู ้ว่าอะไรอยูใ่ นความคิดของเขา
ਆਤ ਸਾਚੁ ਧਾਰੀ ਸਬ ਸਾਚੁ ॥
aap saach Dhaaree sabh saach.
He is Truel, and all that He has established is also True and not an illusion.

่ กันไม่ใชภ
่ าพลวงตา
เขาคือความจริงและทุกสงิ่ ทีพ
่ ระองค์ทรงสร ้างไว ้ก็เป็ นความจริงเชน
ਤਤ ਤਤ ਆਨ ਸੁੰ ਤਗ ਰਾਚੁ ॥
ot pot aapan sang raach.
Through and through, He is blended with His creation.

พระองค์ทรงผสมผสานกับสงิ่ สร ้างของพระองค์ตลอดเวลา
ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਤਭਤਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥
taa kee gat mit kahee na jaa-ay.
His greatness and extent cannot be described.

ความยิง่ ใหญ่และขอบเขตของเขาไม่สามารถบรรยายได ้
ਦੂਸਰ ਹਇ ਤ ਸਝੀ ਾਇ ॥
doosar ho-ay ta sojhee paa-ay.
If there were another like Him, only then could one understand Him.

หากมีคนทีเ่ หมือนพระองค์อก
ี คนหนึง่ เท่านัน
้ ทีจ
่ ะเข ้าใจพระองค์
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ਤਤਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਬੁ ਰਵਾਨੁ ॥
tis kaa kee-aa sabh parvaan.
Everything done by Him must be accepted by all.

ทุกสงิ่ ทีท
่ าโดยพระองค์จะต ้องได ้รับการยอมรับจากทุกคน
ਗੁਰ ਰਸਾਤਦ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਜਾਨੁ ॥੭॥

gur parsaad naanak ih jaan. ||7||
O‟ Nanak, this is known only through the Guru‟s grace. ||7||

โอนานั กสงิ่ นีเ้ ป็ นทีร่ ู ้กันโดยพระคุณของคุรเุ ท่านั น
้ || 7 ||
ਜ ਜਾਨੈ ਤਤਸੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹਇ ॥
jo jaanai tis sadaa sukh ho-ay.
One who realizes Him, receives everlasting peace.

ั ติสข
ผู ้ทีส
่ านึกในพระองค์จะได ้รับสน
ุ นิรันดร์
ਆਤ ਤਭਲਾਇ ਲ ਰਬੁ ਸਇ ॥
aap milaa-ay la-ay parabh so-ay.
God unites that person with Himself.

พระเจ ้าทรงรวมบุคคลนัน
้ ไว ้ด ้วยพระองค์เอง
ਹੁ ਧਨਵੁੰ ਤੁ ਕੁਲਵੁੰ ਤੁ ਤਤਵੁੰ ਤੁ ॥
oh Dhanvant kulvant pativant.
That person is spritually wealthy, of noble family and honorable,

บุคคลนั น
้ มั่งคัง่ รา่ รวยมีตระกูลสูงสง่ และมีเกียรติ
ਜੀਵਨ ਭੁਕਤਤ ਤਜਸੁ ਤਰਦ ਬਗਵੁੰ ਤੁ ॥

jeevan mukat jis ridai bhagvant.
in whose heart God dwells becomes free from the cycle of birth and death while still alive.

พระเจ ้าทรงสถิตอยูใ่ นหัวใจของผู ้ใดจะปราศจากวงจรแห่งการเกิดและการตายในขณะทีย
่ ังมีชวี ิ
ต
ਧੁੰ ਨੁ ਧੁੰ ਨੁ ਧੁੰ ਨੁ ਜਨੁ ਆਇਆ ॥

Dhan Dhan Dhan jan aa-i-aa.
Totally blessed is the advent of such a human being in the world,

ิ้ เชงิ คือการถือกาเนิดของมนุษย์ในโลกนี้
ความสุขโดยสน
ਤਜਸੁ ਰਸਾਤਦ ਸਬੁ ਜਗਤੁ ਤਰਾਇਆ ॥

jis parsaad sabh jagat taraa-i-aa.
by whose grace, the entire world is saved.

โดยพระคุณของใครกันเล่า โลกทัง้ ใบก็รอด
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ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ ॥
jan aavan kaa ihai su-aa-o.
Such a devotee of God comes to the world so that,

ผู ้ศรัทธาของพระเจ ้ามาทีโ่ ลกเพือ
่ ทีว่ า่
ਜਨ ਕ ਸੁੰ ਤਗ ਤਚਤਤ ਆਵ ਨਾਉ ॥

jan kai sang chit aavai naa-o.
all those who come in his contact start meditating on Naam.

ทุกคนทีต
่ ด
ิ ต่อกับเขาเริม
่ ราพึงถึงนาอัม
ਆਤ ਭੁਕਤੁ ਭੁਕਤੁ ਕਰ ਸੁੰ ਸਾਰੁ ॥

aap mukat mukat karai sansaar.
Such a person is him emancipated, and emancipates the rest of the world.

่ นีค
บุคคลเชน
้ อ
ื เขาเป็ นอิสระและปลดปล่อยสว่ นทีเ่ หลือของโลก
ਨਾਨਕ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਭਸਕਾਰੁ ॥੮॥੨੩॥

naanak tis jan ka-o sadaa namaskaar. ||8||23||
O‟ Nanak, I bow in reverence forever to that devotee of God. ||8||23||

โอนานัก ฉั นขอคารวะต่อผู ้ศรัทธาของพระเจ ้าตลอดไป || 8 || 23 ||
ਸਲ ਕੁ ॥

salok.
Shalok:

ชาล๊อค
ੂਰਾ ਰਬੁ ਆਰਾਤਧਆ ੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ ॥

pooraa parabh aaraaDhi-aa pooraa jaa kaa naa-o.
The person who has meditated on that perfect God whose name is eternal.

ผู ้ทีไ่ ด ้ใคร่ครวญถึงพระเจ ้าผู ้สมบูรณ์นัน
้ ซงึ่ มีพระนามนิรันดร์
ਨਾਨਕ ੂਰਾ ਾਇਆ ੂਰ ਕ ਗੁਨ ਗਾਉ ॥੧॥

naanak pooraa paa-i-aa pooray kay gun gaa-o. ||1||
O‟ Nanak, that person has realized the perfect God. Therefore, you should also sing the
praises of the perfect One. ||1||

โอนานัก บุคคลนัน
้ ได ้ตระหนักถึงพระเจ ้าทีส
่ มบูรณ์แบบ
ดังนัน
้ คุณควรร ้องเพลงสรรเสริญพระผู ้ทรงสมบูรณ์ด ้วย || 1 ||
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ਅਸਟਦੀ ॥
asatpadee.
Ashtapadee:

อัษฎาวดี:
ੂਰ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਤਨ ਉਦਸੁ ॥
pooray gur kaa sun updays.
O‟ my mind, listen to the teachings of the Perfect Guru;

โอจิตใจของฉั นฟั งคาสอนของคุรท
ุ ส
ี่ มบูรณ์แบบ;
ਾਰਫਰਹਭੁ ਤਨਕਤਟ ਕਤਰ ਖੁ ॥
paarbarahm nikat kar paykh.
and feel the Supreme God near you.

ั ผัสถึงพระเจ ้าสูงสุดทีอ
และสม
่ ยูใ่ กล ้คุณ
ਸਾਤਸ ਸਾਤਸ ਤਸਭਰਹੁ ਗਤਫੁੰ ਦ ॥

saas saas simrahu gobind.
Meditate on God with each and every breath,

ราพึงถึงพระเจ ้าทุกลมหายใจ
ਭਨ ਅੁੰ ਤਰ ਕੀ ਉਤਰ ਤਚੁੰ ਦ ॥

man antar kee utrai chind.
so that the anxiety within your mind departs.

เพือ
่ ให ้ความวิตกกังวลภายในจิตใจของคุณหมดไป
ਆਸ ਅਤਨਤ ਤਤਆਗਹੁ ਤਰੁੰ ਗ ॥

aas anit ti-aagahu tarang.
O‟ my mind, abandon the waves of desires for the transient matter,

โอจิตใจของฉั นละทิง้ คลืน
่ แห่งความปรารถนาสาหรับเรือ
่ งชวั่ คราว
ਸੁੰ ਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਤਰ ਭਨ ਭੁੰ ਗ ॥
sant janaa kee Dhoor man mang.
and ask for the humble service of saintly persons.

้ ต
และขอการรับใชที
่ า่ ต ้อยของบุคคลทีเ่ ป็ นนั กบุญ
ਆੁ ਛਤਡ ਫਨਤੀ ਕਰਹੁ ॥

aap chhod bayntee karahu.
Renouncing your self-conceit, make a humble prayer to God,

ึ นึกคิดของตนเองอธิษฐานอย่างถ่อมใจต่อพระเจ ้า
ละทิง้ ความรู ้สก
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ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਅਗਤਨ ਸਾਗਰੁ ਤਰਹੁ ॥
saaDhsang agan saagar tarahu.
and in the company of saintly persons, swim across the fiery-ocean of vices.

และในกลุม
่ บุคคลทีบ
่ ริสท
ุ ธิว์ า่ ยน้ าข ้ามมหาสมุทรอันร ้อนแรงแห่งความชวั่ ร ้าย
ਹਤਰ ਧਨ ਕ ਬਤਰ ਲ ਹੁ ਬੁੰ ਡਾਰ ॥

har Dhan kay bhar layho bhandaar.
Fill your heart with the wealth of God‟s Name,

เติมใจของคุณด ้วยความมั่งคัง่ แห่งพระนามของพระเจ ้า
ਨਾਨਕ ਗੁਰ ੂਰ ਨਭਸਕਾਰ ॥੧॥
nanak gur pooray namaskaar. ||1||
and O‟ Nanak, bow in humility to the Perfect Guru. ||1||

และ โอนานัก คานับด ้วยความนอบน ้อมต่อคุรท
ุ ส
ี่ มบูรณ์แบบ || 1 ||
ਖਭ ਕੁਸਲ ਸਹਜ ਆਨੁੰਦ ॥

khaym kushal sahj anand.
you will be blessed with eternal peace, comforts of life, and bliss of equipoise.

ั ติสข
คุณจะได ้รับพรด ้วยสน
ุ นิรันดร์ความสะดวกสบายของชวี ต
ิ และความสุขของอุปกรณ์
ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਬਜੁ ਰਭਾਨੁੰਦ ॥
saaDhsang bhaj parmaanand.
by lovingly meditating on the supreme God in the holy congregation.

ั ดิส
ิ ธิ์
ด ้วยความรักใคร่ครวญถึงพระเจ ้าสูงสุดในประชาคมศก
์ ท
ਨਰਕ ਤਨਵਾਤਰ ਉਧਾਰਹੁ ਜੀਉ ॥
narak nivaar uDhaarahu jee-o.
Save your soul from the pains of hell,

ชว่ ยวิญญาณของคุณจากความเจ็บปวดของนรก
ਗੁਨ ਗਤਫੁੰ ਦ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਰਸੁ ੀਉ ॥

gun gobind amrit ras pee-o.
by singing the praises of God and by partaking the elixir of Naam.

โดยการร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้าและรับประทานยาอายุวัฒนะจากนาอัม
ਤਚਤਤ ਤਚਤਵਹੁ ਨਾਰਾਇਣ ਕ ॥
chit chitvahu naaraa-in ayk.
Contemplate on the one God in your mind,

พิจารณาพระเจ ้าองค์เดียวในความคิดของคุณ
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ਕ ਰੂ ਜਾ ਕ ਰੁੰ ਗ ਅਨੇਕ ॥
ayk roop jaa kay rang anayk.
Who is One, but manifests in many forms.

ใครคือหนึง่ แต่แสดงออกในหลายรูปแบบ
ਗਾਲ ਦਾਭਦਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ॥

gopaal daamodar deen da-i-aal.
Sustainer of the Universe, Master of the world and kind to the meek,

ผู ้ค้าจุนจักรวาลปรมาจารย์ของโลกและใจดีกบ
ั คนทีอ
่ อ
่ นโยน
ਦੁਖ ਬੁੰ ਜਨ ੂਰਨ ਤਕਰਾਲ ॥
dukh bhanjan pooran kirpaal.
He is destroyer of sorrows, all pervading and merciful.

เขาเป็ นผู ้ทาลายความเศร ้าโศกทัง้ หมดแผ่ซา่ นและเมตตา
ਤਸਭਤਰ ਤਸਭਤਰ ਨਾਭੁ ਫਾਰੁੰ ਫਾਰ ॥

simar simar naam baaraN baar.
With love and devotion remember His Name again and again.

ด ้วยความรักและความจงรักภักดีจาพระนามของพระองค์ครัง้ แล ้วครัง้ เล่า
ਨਾਨਕ ਜੀਅ ਕਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ॥੨॥
naanak jee-a kaa ihai aDhaar. ||2||
O‟ Nanak, Naam is the only Support of the soul. ||2||

โอนานัก, นาอัม เป็ นเพียงการสนับสนุนของจิตวิญญาณ || 2 ||
ਉਤਭ ਸਲ ਕ ਸਾਧ ਕ ਫਚਨ ॥

utam salok saaDh kay bachan.
The Guru‟s Words are the most sublime hymns.

คาพูดของคุรุ เป็ นเพลงสวดทีป
่ ระเสริฐทีส
่ ด
ุ
ਅਭੁਲੀਕ ਲਾਲ ਤਹ ਰਤਨ ॥

amuleek laal ayhi ratan.
These are like priceless pearls and jewels.

สงิ่ เหล่านีเ้ ปรียบเสมือนไข่มก
ุ และอัญมณีล้าค่า
ਸੁਨਤ ਕਭਾਵਤ ਹਤ ਉਧਾਰ ॥
sunat kamaavat hot uDhaar.
One who listens and acts on these is saved from the cycles of birth and death.

ผู ้ทีร่ ับฟั งและปฏิบต
ั ใิ นสงิ่ เหล่านีจ
้ ะรอดจากวัฏจักรของการเกิดและการตาย
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ਆਤ ਤਰ ਲ ਕਹ ਤਨਸਤਾਰ ॥
aap tarai lokah nistaar.
He swims across the world ocean of vices and helps others to swim across.

เขาว่ายน้ าข ้ามมหาสมุทรแห่งความชวั่ ร ้ายของโลกและชว่ ยให ้ผู ้อืน
่ ว่ายน้ าข ้าม
ਸਪਲ ਜੀਵਨੁ ਸਪਲੁ ਤਾ ਕਾ ਸੁੰ ਗੁ ॥
safal jeevan safal taa kaa sang.
Accomplished is his life, and beneficial is his company,

ความสาเร็จคือชวี ต
ิ ของเขาและผลประโยชน์คอ
ื บริษัท ของเขา
ਜਾ ਕ ਭਤਨ ਲਾਗਾ ਹਤਰ ਰੁੰ ਗੁ ॥

jaa kai man laagaa har rang.
whose mind is imbued with the love of God.

ซงึ่ จิตใจของเขาตืน
้ ตันในความรักของพระเจ ้า
ਜ ਜ ਸਫਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਵਾਜ ॥

jai jai sabad anaahad vaajai.
Within him vibrates a continuous divine music that keeps him in high spirits,

ั่ สะเทือนดนตรีศก
ั ดิส
ิ ธิท
ภายในตัวเขาสน
์ ท
์ ท
ี่ าให ้เขามีจต
ิ ใจสูง
ਸੁਤਨ ਸੁਤਨ ਅਨਦ ਕਰ ਰਬੁ ਗਾਜ ॥

sun sun anad karay parabh gaajai.
Listening it again and again he is in bliss as he enjoys the realization of God within.

การฟั งครัง้ แล ้วครัง้ เล่าเขามีความสุขในขณะทีเ่ ขามีความสุขกับการตระหนักถึงพระเจ ้าภายใน
ਰਗਟ ਗੁਾਲ ਭਹਾਂਤ ਕ ਭਾਥ ॥

pargatay gupaal mahaaNt kai maathay.
The Master of the universe manifests Himself through the divine person.

ั ดิส
ิ ธิ์
ปรมาจารย์แห่งจักรวาลปรากฏตัวผ่านบุคคลศก
์ ท
ਨਾਨਕ ਉਧਰ ਤਤਨ ਕ ਸਾਥ ॥੩॥

naanak uDhray tin kai saathay. ||3||
O‟ Nanak, along with such a person, many more are saved. ||3||

่ นีอ
โอนานั ก พร ้อมด ้วยบุคคลเชน
้ ก
ี หลายคนได ้รับความรอด || 3||
ਸਰਤਨ ਜਗੁ ਸੁਤਨ ਸਰਨੀ ਆ ॥

saran jog sun sarnee aa-ay.
Hearing that You are capable of providing shelter, we came to Your refuge,

เมือ
่ ได ้ยินว่าคุณสามารถให ้ทีพ
่ ักพิงได ้เราก็มาถึงทีห
่ ลบภัยของคุณ
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ਕਤਰ ਤਕਰਾ ਰਬ ਆ ਤਭਲਾ ॥
kar kirpaa parabh aap milaa-ay.
O‟ God, bestowing Your mercy, You have united us with Yourself.

ข ้า แต่พระเจ ้าขอทรงประทานความเมตตาของพระองค์
พระองค์ทรงรวมพวกเราไว ้ด ้วยพระองค์เอง
ਤਭਤਟ ਗ ਫਰ ਬ ਸਬ ਰਨ ॥
mit ga-ay bair bha-ay sabh rayn.
Now our enmities are gone and we have become extremely humble with everybody.

ั รูของเราหายไปแล ้วและเราก็มค
ตอนนีค
้ วามเป็ นศต
ี วามอ่อนน ้อมถ่อมตนอย่างยิง่ กับทุกคน
ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਨਾਭੁ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਲ ਨ ॥
amrit naam saaDhsang lain.
We are meditating on the ambrosial Naam in the holy congregation.

ิ ธิ์
เรากาลังราพึงราพันถึงนาอัมในทีป
่ ระชุมศักดิส
์ ท
ਸੁਰਸੁੰਨ ਬ ਗੁਰਦਵ ॥

suparsan bha-ay gurdayv.
The Divine Guru is extremely pleased;

คุรส
ุ วรรค์ ยินดีเป็ นอย่างยิง่
ੂਰਨ ਹਈ ਸਵਕ ਕੀ ਸਵ ॥

pooran ho-ee sayvak kee sayv.
and thus the service of the devotees has been rewarded.

และด ้วยเหตุนก
ี้ ารให ้บริการของผู ้ศรัทธาจึงได ้รับรางวัล
ਆਲ ਜੁੰ ਜਾਲ ਤਫਕਾਰ ਤ ਰਹਤ ॥

aal janjaal bikaar tay rahtay.
Now, we have been saved from worldly entanglements and vices,

ตอนนีเ้ ราได ้รับการชว่ ยให ้รอดพ ้นจากสงิ่ กีดขวางทางโลกและความชวั่ ร ้าย
ਰਾਭ ਨਾਭ ਸੁਤਨ ਰਸਨਾ ਕਹਤ ॥
raam naam sun rasnaa kahtay.
by listening and uttering God‟s Name,

ด ้วยการฟั งและเอ่ยพระนามพระเจ ้า
ਕਤਰ ਰਸਾਦੁ ਦਇਆ ਰਤਬ ਧਾਰੀ ॥

kar parsaad da-i-aa parabh Dhaaree.
By His Grace, God has bestowed His Mercy,

โดยพระคุณของพระองค์พระเจ ้าได ้ประทานความเมตตาของพระองค์
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ਨਾਨਕ ਤਨਫਹੀ ਖ ਹਭਾਰੀ ॥੪॥
naanak nibhee khayp hamaaree. ||4||
and O‟ Nanak, the wealth of Naam has been accepted in God‟s court. ||4||

และ โอนานัก ความมั่งคัง่ ของ นาอัม ได ้รับการยอมรับในศาลของพระเจ ้า || 4||
ਰਬ ਕੀ ਉਸਤਤਤ ਕਰਹੁ ਸੁੰ ਤ ਭੀਤ ॥

parabh kee ustat karahu sant meet.
O‟ my saintly friends, sing the praises of God,

ั ดิส
ิ ธิข
โอ'เพือ
่ นผู ้ศก
์ ท
์ องฉั นร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า
ਸਾਵਧਾਨ ਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥

saavDhaan aykaagar cheet.
with total concentration and single mindedness.

ด ้วยสมาธิและความคิดเดียว
ਸੁਖਭਨੀ ਸਹਜ ਗਤਫੁੰ ਦ ਗੁਨ ਨਾਭ ॥

sukhmanee sahj gobind gun naam.
God‟s praises and God‟s Name is the crown jewel of peace and celestial poise.

ื่ ของพระเจ ้าคือมงกุฎเพชรแห่งสน
ั ติสข
คาสรรเสริญของพระเจ ้าและชอ
ุ และความสุขม
ุ
ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸੁ ਹਤ ਤਨਧਾਨ ॥
jis man basai so hot niDhaan.
The one in whose mind resides Naam becomes the treasure of virtues.

ั อยูก
คนทีจ
่ ต
ิ ใจของเขาอาศย
่ ลายเป็ นสมบัตข
ิ องคุณธรรม
ਸਰਫ ਇਛਾ ਤਾ ਕੀ ੂਰਨ ਹਇ ॥
sarab ichhaa taa kee pooran ho-ay.
All his desires are fulfilled,

ความปรารถนาทัง้ หมดของเขาสาเร็จแล ้ว
ਰਧਾਨ ੁਰਖੁ ਰਗਟੁ ਸਬ ਲ ਇ ॥

parDhaan purakh pargat sabh lo-ay.
and all over the world he becomes known as a great person.

และทั่วโลกเขากลายเป็ นทีร่ ู ้จักในฐานะบุคคลทีย
่ งิ่ ใหญ่
ਸਬ ਤ ਊਚ ਾ ਅਸਥਾਨੁ ॥

sabh tay ooch paa-ay asthaan.
He receives the most exalted spiritual state.

เขาได ้รับสถานะทางจิตวิญญาณทีส
่ งู สง่ ทีส
่ ด
ุ
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ਫਹੁਤਰ ਨ ਹਵ ਆਵਨ ਜਾਨੁ ॥
bahur na hovai aavan jaan.
He does not go through cycles of birth and death.

เขาไม่ผา่ นวัฏจักรของการเกิดและการตาย
ਹਤਰ ਧਨੁ ਖਾਤਟ ਚਲ ਜਨੁ ਸਇ ॥

har Dhan khaat chalai jan so-ay.
That one departs from the world after accumulating the wealth of God‟s Name,

ผู ้นัน
้ ออกไปจากโลกหลังจากสะสมความมั่งคัง่ ของ God‟s Name
ਨਾਨਕ ਤਜਸਤਹ ਰਾਤਤ ਹਇ ॥੫॥
nanak jisahi paraapat ho-ay. ||5||
O‟ Nanak, who is blessed by God with this gift .||5||

ิ้ นี้ || 5 ||
โอนานั ก ผู ้ซงึ่ ได ้รับพรจากพระเจ ้าด ้วยของขวัญชน
ਖਭ ਸਾਂਤਤ ਤਰਤਧ ਨਵ ਤਨਤਧ ॥

khaym saaNt riDh nav niDh.
Eternal peace, tranquility, all powers to perform miracles
and the nine treasures of worldly wealth,

ความสงบนิรันดร์ความเงียบสงบพลังทัง้ หมดในการแสดง
ปาฏิหาริยแ
์ ละสมบัตท
ิ งั ้ เก ้าของโลก
ਫੁਤਧ ਤਗਆਨੁ ਸਰਫ ਤਹ ਤਸਤਧ ॥
buDh gi-aan sarab tah siDh.
wisdom, knowledge, and supernatural powers comes to that person (who meditates on
God‟s Name).

่ ค
ปั ญญาความรู ้และอานาจเหนือธรรมชาติมาสูบ
ุ คลนั น
้ (ผู ้ทีใ่ คร่ครวญพระนามของพระเจ ้า)
ਤਫਤਦਆ ਤੁ ਜਗੁ ਰਬ ਤਧਆਨੁ ॥

bidi-aa tap jog parabh Dhi-aan.
knowledge, penance, Yoga and meditation on God;

ความรู ้ตบะโยคะและการทาสมาธิกบ
ั พระเจ ้า
ਤਗਆਨੁ ਸਰਸਟ ਊਤਭ ਇਸਨਾਨੁ ॥

gi-aan saraysat ootam isnaan.
the most sublime wisdom and the most exalted ablution,

ภูมป
ิ ั ญญาทีป
่ ระเสริฐทีส
่ ด
ุ และการชาระทีส
่ งู สง่ ทีส
่ ด
ุ
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ਚਾਤਰ ਦਾਰਥ ਕਭਲ ਰਗਾਸ ॥
chaar padaarath kamal pargaas.
the four cardinal boons (faith, wealth, procreation and liberation) and such inner joy, as if
the heart has blossomed like a lotus.

คุณธรรมสาคัญทัง้ ส ี่ ศร)ััทธา ความมั่งคัง่ การให ้กาเนิดและการปลดปล่อย (
่ ว่าหัวใจเบ่งบานเหมือนดอกบัว
และความสุขภายในเชน
ਸਬ ਕ ਭਤਧ ਸਗਲ ਤ ਉਦਾਸ ॥

sabh kai maDh sagal tay udaas.
detachment from all worldly attachments while living in the midst of all;

การปลีกตัวจากสงิ่ ทีแ
่ นบมาทางโลกในขณะทีอ
่ ยูท
่ า่ มกลางสงิ่ ทัง้ ปวง
ਸੁੁੰ ਦਰੁ ਚਤੁਰੁ ਤਤ ਕਾ ਫਤਾ ॥

sundar chatur tat kaa baytaa.
spiritually beautiful, shrewd and knower of the essence of reality,

สวยงามทางวิญญาณ ฉลาดและรู ้แก่นแท ้ของความเป็ นจริง
ਸਭਦਰਸੀ ਕ ਤਦਰਸਟਤਾ ॥
samadrasee ayk daristaytaa.
able to look impartially upon all, and see only the One (God) in everything.

สามารถมองทุกคนอย่างเป็ นกลางและเห็นเพียงผู ้เดียว (พระเจ ้า) ในทุกสงิ่
ਇਹ ਪਲ ਤਤਸੁ ਜਨ ਕ ਭੁਤਖ ਬਨੇ ॥
ih fal tis jan kai mukh bhanay.
These blessings come to the one,

่ ู ้หนึง่
พรเหล่านี้มาสูผ

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਨਾਭ ਫਚਨ ਭਤਨ ਸੁਨੇ ॥੬॥

gur nanak naam bachan man sunay. ||6||
O‟ Nanak, who lovingly utters God‟s name, and attentively listens to and acts upon the
Guru‟s teachings. ||6||

โออานั กผู ้ซงึ่ เปล่งพระนามของพระเจ ้าด ้วยความรักและตัง้ ใจฟั งและปฏิบต
ั ต
ิ ามคาสอนของคุรุ
|| 6 ||
ਇਹੁ ਤਨਧਾਨੁ ਜ ਭਤਨ ਕਇ ॥

ih niDhaan japai man ko-ay.
Whoever meditates on this treasure of Naam from the core of the heart,

ผู ้ใดใคร่ครวญสมบัตข
ิ องนาอัมจากแกนกลางของหัวใจ
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ਸਬ ਜੁਗ ਭਤਹ ਤਾ ਕੀ ਗਤਤ ਹਇ ॥
sabh jug meh taa kee gat ho-ay.
lives the entire life in an elevated spiritual state.

ใชช้ วี ต
ิ ทัง้ ชวี ต
ิ ในสถานะทางจิตวิญญาณทีส
่ งู ขึน
้
ਗੁਣ ਗਤਫੁੰ ਦ ਨਾਭ ਧੁਤਨ ਫਾਣੀ ॥

gun gobind naam Dhun banee.
Such a person‟s ordinary words are like singing God‟s praises.

คาพูดธรรมดาของคน ๆ นัน
้ ก็เหมือนกับการร ้องเพลงสรรเสริญพระเจ ้า
ਤਸਤਭਰਤਤ ਸਾਸਤਰ ਫਦ ਫਖਾਣੀ ॥

simrit saastar bayd bakhaanee.
This has also been declared by the Smritis, the Shastras and the Vedas.

สงิ่ นีไ
้ ด ้รับการประกาศโดย สมริทส
ิ ชาสทรัส และ เวดัส
ਸਗਲ ਭਤਾਂਤ ਕਵਲ ਹਤਰ ਨਾਭ ॥

sagal mataaNt kayval har naam.
The essence of all religions is to meditate on the Name of God,

สาระสาคัญของทุกศาสนาคือการใคร่ครวญพระนามของพระเจ ้า
ਗਤਫੁੰ ਦ ਬਗਤ ਕ ਭਤਨ ਤਫਸਰਾਭ ॥
gobind bhagat kai man bisraam.
and this Naam resides in the heart of the God‟s devotee.

ั อยูใ่ นหัวใจของสาวกของพระเจ ้า
และ นาอัม นีอ
้ าศย
ਕਤਟ ਅਰਾਧ ਸਾਧਸੁੰ ਤਗ ਤਭਟ ॥

kot apraaDh saaDhsang mitai.
Millions of sins of such a devotee who recites Naam with love are erased in the Company
of the Holy.

ั ดิส
ิ ธิ์
บาปหลายล ้านของผู ้ศรัทธาทีท
่ อ
่ งนาอัมด ้วยความรักจะถูกลบทิง้ ใน บริษัท แห่งความศก
์ ท
ਸੁੰ ਤ ਤਕਰਾ ਤ ਜਭ ਤ ਛੁਟ ॥
sant kirpaa tay jam tay chhutai.
By the Grace of the Guru, such a devotee escapes the Messenger of Death.

่ นีไ
โดยพระคุณของปราชญ์ผู ้ศรัทธาเชน
้ ด ้หลบหนีผู ้สง่ สารแห่งความตาย
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ਜਾ ਕ ਭਸਤਤਕ ਕਰਭ ਰਤਬ ਾ ॥
jaa kai mastak karam parabh paa-ay.
Those, who have such preordained destiny,

่ นี้
บรรดาผู ้ทีม
่ ช
ี ะตากรรมล่วงหน ้าเชน
ਸਾਧ ਸਰਤਣ ਨਾਨਕ ਤ ਆ ॥੭॥

saaDh saran naanak tay aa-ay. ||7||
O‟ Nanak, they alone seek refuge of the Guru.||7||

โออานักพวกเขาแสวงหาทีห
่ ลบภัยของคุรค
ุ นเดียว || 7 ||
ਤਜਸੁ ਭਤਨ ਫਸ ਸੁਨੈ ਲਾਇ ਰੀਤਤ ॥

jis man basai sunai laa-ay pareet.
One, in whose heart resides Naam and who listens to Naam with love,

คนหนึง่ ทีห
่ วั ใจของเขาอยูท
่ น
ี่ าอัมและผู ้ทีฟ
่ ั งนาอัมด ้วยความรัก
ਤਤਸੁ ਜਨ ਆਵ ਹਤਰ ਰਬੁ ਚੀਤਤ ॥

tis jan aavai har parabh cheet.
such devotee consciously remembers God.

สาวกดังกล่าวระลึกถึงพระเจ ้าอย่างมีสติ
ਜਨਭ ਭਰਨ ਤਾ ਕਾ ਦੂਖੁ ਤਨਵਾਰ ॥
janam maran taa kaa dookh nivaarai.
Pains of birth and death of such a person are removed,

ความเจ็บปวดจากการเกิดและการตายของบุคคลดังกล่าวจะถูกลบออก
ਦੁਲਬ ਦਹ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰ ॥
dulabh dayh tatkaal uDhaarai.
The human body which is so difficult to obtain, he instantly saves it from vices.

ร่างกายของมนุษย์ทห
ี่ ามาได ้ยากเขาชว่ ยให ้รอดพ ้นจากความชวั่ ร ้ายในทันที
ਤਨਰਭਲ ਸਬਾ ਅੁੰ ਤਭਰਤ ਤਾ ਕੀ ਫਾਨੀ ॥

nirmal sobhaa amrit taa kee baanee.
Spotlessly pure is his reputation, and ambrosial are the words he speaks,

ื่ เสย
ี งของเขาบริสท
ชอ
ุ ธิอ
์ ย่างไร ้ทีต
่ แ
ิ ละคาพูดทีเ่ ขาพูดมีความคลุมเครือ
ਕੁ ਨਾਭੁ ਭਨ ਭਾਤਹ ਸਭਾਨੀ ॥
ayk naam man maahi samaanee.
because his mind is completely imbued with Naam.

เพราะจิตใจของเขาตืน
้ ตันใจกับนาอัม
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ਦੂਖ ਰਗ ਤਫਨਸ ਬ ਬਰਭ ॥
dookh rog binsay bhai bharam.
Sorrow, sickness, fear and doubt depart from him.

ั ออกไปจากเขา
ความโศกเศร ้าความเจ็บป่ วยความกลัวและความสงสย
ਸਾਧ ਨਾਭ ਤਨਰਭਲ ਤਾ ਕ ਕਰਭ ॥
saaDh naam nirmal taa kay karam.
He is known as a saint and his actions are immaculate.

เขาเป็ นทีร่ ู ้จักในฐานะนักบุญและการกระทาของเขาไม่มท
ี ต
ี่ ิ
ਸਬ ਤ ਊਚ ਤਾ ਕੀ ਸਬਾ ਫਨੀ ॥
sabh tay ooch taa kee sobhaa banee.
His glory becomes the highest of the high.

พระสริ ข
ิ องพระองค์จะสูงทีส
่ ด
ุ

ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਤਣ ਨਾਭੁ ਸੁਖਭਨੀ ॥੮॥੨੪॥
naanak ih gun naam sukhmanee. ||8||24||
O‟ Nanak, because of such virtues God‟s Name is the crown jewel of all pleasures and
peace. ll8ll24ll

โออานักเนือ
่ งจากคุณธรรมดังกล่าว God‟s Name
ั ติสข
จึงเป็ นเพชรยอดมงกุฎของความสุขและสน
ุ ll8ll24ll
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อรั มภบทสู่อาร์ ดาส (ภาวนา)
คาว่า "ardas" หมายถึงคาร ้องหรือการสวดขอไปยังของผู ้มีอานาจสูงสุด ardas
ของเราเป็ นการสวดถึงพระเจ ้าผู ้ทรงอานาจ และถึงคุรน
ุ ริ ันดร์ของเรา คุรแ
ุ กรนธ์
ิ
ซาฮบ
โดยทั่วไปเราจะสวด ชาบัด(shabad) ต่อไปนี้ ก่อนเริม
่ อาร์ดาส(Ardas) นี้
ในข ้อเหล่านีค
้ รุ ุ ArjanDevji
กล่าวว่าร่างกายและจิตวิญญาณของเราและทุกสงิ่ ทีเ่ รามีเป็ นพรจากพระเจ ้า
เราเป็ นลูกของพระองค์ ดังนัน
้ เราต ้องละทิง้ อัตตาของเรา
่ เดียวกับทีเ่ ด็กร ้องขอต่อ
และวิงวอนขอต่อพระองค์สาหรับความต ้องการของเราเชน
พ่อแม่
รูปแบบและถ ้อยคาของอาร์ดาชาในปั จจุบันมีการพัฒนามาหลายปี และได ้รับการตัด
ิ โดยนักวิชาการชาวซก
ิ ข์รว่ มกัน
สน

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

ซงึ่ เขาได ้สวดขอต่อ พระเจ ้าผู ้ทรงอานาจและ คุรเุ ก ้าคนแรก หลังจาก
ิ และคุรแ
ิ
วาอาร์(vaar) เราได ้วอนขอ คุรค
ุ นทีส
่ บ
ุ กรนธ์ซาฮบ
ิ ข์ทงั ้ หมด
สว่ นทีส
่ องของอาร์ดาซ (ardas) สรุปประวัตศ
ิ าสตร์ซก
ี สละของชาวซก
ิ ข์และสะท ้อนให ้เห็นถึงการกระ
โดยเล่าถึงการอุทศ
ิ ตนและการเสย
ี และวีรบุรษ
ิ ข์ผู ้ซงึ่ ยึดถือศรัทธาจนถึงลมหายใ
ทาทีน
่ ่าจดจาของผู ้พลีชพ
ุ ของชาวซก
จสุดท ้ายของพวกเขา
สว่ นทีส
่ ามของอาร์ดาซ (ardas) เราสวดอ ้อนวอนให ้ชุมชนแสวงหาคุณธรรมของ
ื่ ของพระเจ ้า)
simran (การจดจาชอ
ิ ข์ทแ
การดารงชวี ต
ิ อย่างชอบธรรมของชาวซก
ี่ ท ้จริงและความไว ้วางใจในหมูช
่ ม
ุ ชน
เราวิงวอนขอให ้คุรค
ุ ุ ้มครองเราจากอบายมุขทัง้ ห ้า (ตัณหา ความโกรธ ความโลภ
ความยึดติดและอัตตา)
่ งานแต่งงาน การเกิด
ในตอนท ้าย จะมีการเพิม
่ คาเพือ
่ ให ้เหมาะกับโอกาส (เชน
การตาย ฯลฯ ) ซงึ่ มีการจัดชุมนุมและขอพรจากคุรุ ในคาพูดปิ ดท ้ายของ ardas
เราสวดอ ้อนวอนเพือ
่ ความเป็ นอยูท
่ ด
ี่ ข
ี องทุกคนภายใต ้พระประสงค์ของพระองค์โด
ยไม่คานึงถึงศาสนาของพวกเขา
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Introduction to Ardas (Prayer)
The word „ardas‟ means a petition or an address to a superior authority.
Our ardas is addressed to the Almighty God and to our eternal Guru,
Guru Granth Sahib.
The following shabad is generally recited before starting the Ardas. In
these verses, Guru Arjan Dev ji says that our body and soul, and
everything we have, are blessings from God. We are His children.
Therefore, we must relinquish our ego and plead to Him for our needs
like a child pleads to the parents.
The format and the wording of the current ardas has evolved over many
years and was decided by a joint body of Sikh scholars.
Ardas can be divided into three main parts.
First part is Vaar Siri Bhagauti Ji Ki, composed by Guru Gobind Singh ji, in
which he invoked the almighty God and the first nine Gurus. After the
vaar, we invoke the tenth Guru and Guru Granth Sahib.
Second part of ardas essentially encapsulates the entire Sikh history,
recounting the dedication and sacrifice by the Sikhs, and reflecting upon
the memorable acts of the Sikh martyrs and heroes, who upheld their
faith unto their last breath.
Third part of ardas, we pray for the community seeking the virtues of
simran (remembering God‟s Name), righteous living of a true Sikh, and
trust among the community. We plead to the Guru to protect us from the
five vices (lust, anger, greed, attachment, and ego).
At the end, words are added to suit the occasion (such as a wedding,
birth, death etc.) for which the congregation was held and seek Gurus
blessings. In the closing words of ardas, we pray for the well being of all
under His Will, irrespective of their religion.
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ਅਰਦਾਸ

ARDAS
Prayer
ภาวนา

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

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

ਕਇ ਨ ਜਾਨੈ ਤੁਭਰਾ ਅੁੰ ਤੁ ॥ ਊਚ ਤ ਊਚਾ ਬਗਵੁੰ ਤ ॥
KOE NA JAANAE TUMRA ANT, OOCHE TE OOCHA BHAGWANT
Nobody knows the extent of Your creation.O’ God, You are higher than
the highest (there is nobody like You).
ไม่มใี ครรู ้ขอบเขตของการสร ้างของพระองค์ พระเจ ้าข ้าฯ พระองค์อยูส
่ งู กว่าผู ้สูงสุด
(ไม่มใี ครเหมือนพระองค์)

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

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

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

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

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

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

ਂ ਤਜਸ ਤਡਠੈ ਸਤਬ ਦੁਖ ਜਾਇ॥
ਸਰੀ ਹਤਰਤਕਰਸਨ ਤਧਆਈ
Sri HarKrishan Dhiyaa-eeai Jis Dhithi Sabh Dukh Jaye
Remember and meditate upon respected Guru Har Krishan, by having
the sight of whom, all pains vanish. (dwell on his spiritual contribution)
จงจดจาและพิศเพ่งบนคุรุ ฮาร์คริสชาน ทีน
่ ่าเคารพ โดยเหลียวดูทา่ น
ิ้
ปั ดเป่ าความทุกข์ออกไปทัง้ สน

ਤਗ ਫਹਾਦਰ ਤਸਭਤਰ ਘਰ ਨਉ ਤਨਤਧ ਆਵ ਧਾਇ॥
Teg Bahadur Simareeai Ghar No Nidh Avai Dhai
Remember Guru Tegh Bahadur and then nine sources of spiritual wealth
will come hastening to your home.
จงจดจาคุรเุ ตกบาฮาดูร ์
แล ้วแหล่งความมั่งคัง่ ทางวิญญาณเก ้าแห่งจะมาถึงบ ้านของคุณอย่างรวดเร็ว

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

ਦਸਵਾਂ ਾਤਸਾਹ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਤਫੁੰ ਦ ਤਸੁੰ ਘ ਸਾਤਹਫ ਜੀ! ਸਬ ਥਾਂਈ ਹਇ ਸਹਾਇ॥
Dasvaa Paatshaah sri Guru Gobind Singh Ji Sabh Thai Ho-e Sahaai
Remember the respected Tenth Guru Gobind Singh
(dwell on his spiritual contribution).
Oh God! kindly help us everywhere by showing us the path.
ิ
ระลึกถึงคุรโุ กบินด์ ซงิ ห์ทเี่ คารพนั บถือท่านทีส
่ บ
(สถิตอยูใ่ นการสนับสนุนทางจิตวิญญาณของพระองค์)
้
โอ ้พระเจ ้า! กรุณาชว่ ยเราทุกคน โดยแสดงเสนทางให
้เราเห็น
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ਦਸਾਂ ਾਤਸਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਤ ਸਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੁੰ ਥ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਦ ਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ
ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ
Dasa Paatsaaheea Di Jot Sri Guru Granth Sahib Ji, De Paath Deedaar Daa
Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
Meditate upon the divine light of the Ten Kings contained in the
respected Guru Granth Sahib and turn your thoughts to their divine
teachings and get pleasure from the sight of Guru Granth Sahib;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ั ดิส
ิ ธิข
ิ ทีม
ิ ผู ้เป็ นทีเ่ คารพนั บถือ
ราพึงถึงแสงสว่างอันศก
์ ท
์ องกษั ตริยท
์ งั ้ สบ
่ อ
ี ยูใ่ นคุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
่ าสอนของพระเจ ้าและรับความสุขจากสายตาของคุรแ
และเปลีย
่ นความคิดของคุณไปสูค
ุ กรนธ์
ิ
ซาฮบ
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (Waheguru) (พระเจ ้าผู ้ทรงมหัศจรรย์)!

ੁੰ ਜਾਂ ਤਆਤਰਆਂ, ਚਹਾਂ ਸਾਤਹਫਜਾਤਦਆਂ, ਚਾਲਹੀਆਂ ਭੁਕਤਤਆਂ, ਹਠੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਤੀਆਂ, ਤਜਨਹਾ
ਨਾਭ ਜਤਆ, ਵੁੰ ਡ ਛਤਕਆਂ, ਦਗ ਚਲਾਈ, ਤਗ ਵਾਹੀ, ਦਖ ਕ ਅਣਤਡਿੱ ਠ ਕੀਤਾ, ਤਤਨਹਾਂ ਤਆਤਰਆਂ,
ਸਤਚਆਤਰਆਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ
Panja Piyariya, Chauhaa Sahibzadiya, Chaliya Mukhtiya, Huthiya, Jupiya,
Tupiya, Jina Nam Jupiya, Vand Shakiya, Deg Chalaaee, Teg Vaahee,
Dekh Ke Andhith Keetaa, Tinhaa Piariyaa, Sachiaariyaa Dee Kamaaee, Da
Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
Think of the deeds of the Five Beloved Ones, of the four sons (of Guru
Gobind Singh); of the Forty Martyrs; of the brave Sikhs of indomitable
determination; of the devotees steeped in the colour of the Naam; of
those who were absorbed in the Naam; of those who remembered the
Naam and shared their food in companionship; of those who started free
kitchens; of those who wielded their swords (for preserving truth); of
those who overlooked others’ shortcomings; All the aforesaid were pure
and truly devoted ones;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ี่ น (ของคุรโุ กบินด์ ซงิ ห์);
ลองนึกถึงการกระทาของผู ้เป็ นทีร่ ักทัง้ ห ้าของบุตรชายทัง้ สค
ี สส
ี่ บ
ิ ท่าน; ของชาวซก
ิ ข์ผู ้กล ้าหาญแห่งความมุง่ มั่นไม่ยอ
ของผู ้พลีชพ
่ ท ้อ
ี องนาอาม (Naam); ของผู ้ทีถ
ั ในนาอาม (Naam);
ของผู ้ศรัทธาทีเ่ ต็มไปด ้วยสข
่ ก
ู ดูดซบ
ของบรรดาผู ้ทีร่ ะลึกถึงนาอาม (Naam) และแบ่งปั นอาหารของพวกเขาด ้วยความเป็ นเพือ
่ น
้
ของผู ้ทีเ่ ริม
่ ครัวฟรี ของผู ้ทีใ่ ชดาบของพวกเขา
(เพือ
่ รักษาความจริง);
ของผู ้ทีม
่ องข ้ามข ้อบกพร่องของผู ้อืน
่
ทัง้ หมดทีก
่ ล่าวมาเป็ นคนทีบ
่ ริสท
ุ ธิแ
์ ละอุทศ
ิ ตนอย่างแท ้จริง
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (Waheguru) (พระเจ ้ามหัศจรรย์)!
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ਤਜਨਹਾਂ ਤਸੁੰ ਘਾਂ ਤਸੁੰ ਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਭ ਹਤ ਸੀਸ ਤਦਿੱ ਤ, ਫੁੰ ਦ ਫੁੰ ਦ ਕਟਾ, ਖਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ,
ਚਰਖੜੀਆਂ ਤ ਚੜ, ਆਤਰਆਂ ਨਾਲ ਤਚਰਾ ਗ, ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਕੁਰਫਾਨੀਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਭ ਨਹੀਂ ਹਾਤਰਆ, ਤਸਿੱ ਖੀ ਕਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਤਨਫਾਹੀ, ਤਤਨਹਾਂ ਦੀ ਕਭਾਈ ਦਾ ਤਧਆਨ
ਧਰ ਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ! ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ
Jinaa Singhaa Singhneeyaa Ne Dharam Het Sees Dithe, Bund Bund
Kuttai, Khopriya Luhayiya, Charukriya Te Churhe, Aariaa Naal Chiraae
Ge, Gurdwaraiya Di Seva Layee Kurbaniya Keethiya, Dharam Nehee
Haariye, Sikhi Kesaa Suwaasaa Naal Nibaahee, Tina Dee Kamaaee Daa
Dhiyaan Dhar Ke Bolo Ji Waheguroo
Think of and remember the unique service rendered by those brave Sikh
men and women, who sacrificed their heads but did not surrender their
Sikh Religion; Who got themselves cut to pieces from the joints of the
body; Who got their scalps removed; Who were tied and rotated on the
wheels and broken into pieces; Who were cut by saws; Who were flayed
alive; Who sacrificed themselves to upkeep the dignity of the Gurdwaras;
Who did not abandon their Sikh faith; Who kept their Sikh Religion and
saved their hair uncut till their last breath;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
้ เ่ ป็ นเอกลักษณ์ของชายและหญิงชาวซก
ิ ข์ผู ้กล ้าหาญทีเ่ สย
ี สละศรี
นึกถึงและระลึกถึงการรับใชที
ิ ข์ของตน ทีถ
ิ้ ๆ จากข ้อต่อของร่างกาย
ษะ แต่ไม่ยอมละทิง้ ศาสนาซก
่ ก
ู ตัดออกเป็ นชน
ิ้ ๆ ; ทีถ
เอาหนั งศรี ษะออก ทีถ
่ ก
ู มัดและหมุนบนล ้อและแตกเป็ นชน
่ ก
ู เลือ
่ ยตัด;
ี สละตัวเองเพือ
ั ดิศ
ทีถ
่ ก
ู ถลกหนังเป็ นๆ; ทีเ่ สย
่ รักษาศก
์ รีของคุรด
ุ วารา;
ื่ ของชาวซก
ิ ข์; ผู ้ซงึ่ รักษาศาสนาซก
ิ ข์ของพวกเขาและ
ทีไ่ ม่ละทิง้ ความเชอ
ไม่ตด
ั ผมของพวกเขาจนถึงลมหายใจสุดท ้ายของพวกเขา
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (พระเจ ้ามหัศจรรย์)!
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ੁੰ ਜਾਂ ਤਖਤਾਂ, ਸਰਫਿੱ ਤ ਗੁਰਦੁਆਤਰਆਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਧਰ ਕ ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ
Saarey Takhta Sarbat Gurdwariya Daa Dhiyaan Dhur Ke Bolo Ji
Waheguroo
Turn your thoughts to all the seats of Sikh Religion and all the
Gurdwaras;
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ิ ข์และคุรุ กูดวาราทัง้ หมด
เปลีย
่ นความคิดของคุณไปยังทุกทีน
่ ั่ งของศาสนาซก
ทุกคนพูดว่า วาเฮกูรู (Waheguru) (พระเจ ้าทรงมหัศจรรย์)!

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

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

ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਤਹਫ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਤਛਆ ਤਰਆਇਤ, ਦਗ ਤਗ ਫ਼ਤਤਹ,
ਤਫਰਦ ਕੀ ਜ, ੁੰ ਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਤਹਫ ਜੀ ਸਹਾਇ, ਖਾਲਸ ਜੀ ਕ ਫਲ ਫਾਲ , ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ
Jahaa Jahaa Khaalsaa Ji Saahib, Tahaa Tahaa Ruchhiya Riyaa-it, Deg Teg
Fateh, Bira Ki Paij, Panth Ki Jeet, Sree Saahib Ji Sahaai Khaalse Ji Ko Bol
Baaley, Bolo Ji Waheguroo
May God extend His protection and mercy to the Khalsa, wherever they
are. May the Khalsa be victorious in ensuring the well being and
protection of the community, may God shower His Grace upon the
Khalsa, may He be our protector against tyranny and oppression, may
the Khalsa prevail,
everybody say Waheguru (Wondrous God)!
ขอพระเจ ้าทรงคุ ้มครองและเมตตาต่อ คาลซา (Khalsa) ไม่วา่ พวกเขาจะอยูท
่ ใี่ ด ขอให ้ คาลซา
(Khalsa)
ั ชนะในการสร ้างหลักประกันความเป็ นอยูท
ได ้รับชย
่ ด
ี่ แ
ี ละการปกป้ องชุมชนขอพระเจ ้าทรงอาบ
พระคุณของพระองค์ตอ
่ คาลซา (Khalsa)
ั
ขอพระองค์ทรงเป็ นผู ้ปกป้ องเราจากการกดขีข
่ ม
่ เหงและการกดขีข
่ อให ้ คาลซา (Khalsa)มีชย
ทุกคนพูดว่าวาเฮกูร(ู Waheguru) (พระเจ ้าทรงมหัศจรรย์)!
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ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਨੂੁੰ ਤਸਿੱ ਖੀ ਦਾਨ, ਕਸ ਦਾਨ, ਰਤਹਤ ਦਾਨ, ਤਫਫਕ ਦਾਨ, ਤਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਬਰਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾਂ ਤਸਰ
ਦਾਨ, ਨਾਭ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੁੰ ਤਭਰਤਸਰ ਜੀ ਦ ਇਸਨਾਨ, ਚਕੀਆਂ, ਝੁੰ ਡ, ਫੁੁੰ ਗ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਿੱ ਲ, ਧਰਭ ਕਾ
ਜਕਾਰ, ਫਲ ਜੀ ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ !!
Sikhaa Noo Sikhee Daan, Kesh Daan, Rehit Daan, Bibek Daan, Bharosaa
Daan, Daanaa Sir Daan Naam Daan, Chounkiyaa Jhande Bunge Jugo Jug
Attal, Dharam Ka Jai Kaar Bolo Ji Waheguroo
Kindly confer upon the Sikhs the gift of Sikhism, the gift of long hair, the
gift of observing Sikh laws, the gift of divine knowledge, the gift of firm
faith, the gift of belief and the biggest gift of Naam. O God! May the
choirs, the mansion and the banners exist forever; may the truth ever
triumph;
utter Wahe Guru (Wondrous God)!
ิ ข์ให ้แก่ชาวซก
ิ ข์ ของขวัญทีเ่ ป็ นผมยาว
โปรดทรงมอบของขวัญแห่งศาสนาซก
ิ ข์ของขวัญแห่งความรู ้จากพระเจ ้า
ของขวัญแห่งการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของซก
ื่ และของขวัญทีใ่ หญ่ทส
ของขวัญแห่งศรัทธาทีม
่ ั่นคงของขวัญแห่งความเชอ
ี่ ด
ุ ของนาอัม
ี ง คฤหาสน์และ ป้ ายประกาศจะคงอยูต
โอ ้พระเจ ้า! นั กร ้องประสานเสย
่ ลอดไป
ั ไปตลอดกาล
ขอให ้ความจริงมีชย
กล่าวคาว่าว่าวาเฮกูรู ( Waheguru) (พระเจ ้าทรงมหัศจรรย์)!

ਤਸਿੱ ਖਾਂ ਦਾ ਭਨ ਨੀਵਾਂ, ਭਤ ਉੱਚੀ ਭਤ ਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ ਵਾਤਹਗੁਰ।ੂ
Sikhaa Daa Man Neevaa, Mat Uchee, Mat Pat Daa Raakhaa Aap
Waheguroo
May the minds of all the Sikhs remain humble and their wisdom exalted;
O God! You are the protector of wisdom.
ิ ข์ทงั ้ หมดยังคงถ่อมตัวและภูมป
ขอให ้จิตใจของชาวซก
ิ ั ญญาของพวกเขาสูงสง่ โอ ้พระเจ ้า!
พระองค์คอ
ื ผู ้ปกป้ องภูมป
ิ ั ญญา

ਹ ਤਨਭਾਤਣਆਂ ਦ ਭਾਣ, ਤਨਤਾਤਣਆਂ ਦ ਤਾਣ, ਤਨਤਟਆਂ ਦੀ ਟ, ਸਿੱ ਚ ਤਤਾ, ਵਾਤਹਗੁਰ!ੂ ਆ ਦ
ਹਜੂਰ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹ ਜੀ।
Hey Nimaneeaa De Maan, Nitaneeaa De Taan, Nioteeaa Di Ot, Sachey
Pita Waheguroo (Aap Di Hazoor….Di Aardas hai Ji)
O True Father, Wahe Guru! you are the honour of the meek, the Power of
the helpless ones, the shelter of the shelterless, we humbly make prayer
in your presence…..
โอพระบิดาทีแ
่ ท ้จริง วาเฮกูรู! พระองค์คอ
ื เกียรติของผู ้อ่อนโยน พลังของคนไร ้
ทีพ
่ งึ่ ทีพ
่ ักพิงของผู ้ไร ้ทีพ
่ งึ่ เราอธิษฐานต่อหน ้าพระองค์ด ้วยความนอบน ้อม… ..
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(substitute the occasion or prayer made here).

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

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

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

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

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

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

ิ ข์เป็ นศาสนาทีท
ื่ ทีว่ า่
ศาสนาซก
่ ันสมัย มีเหตุผลและปฏิบัตไิ ด ้จริง อยูบ
่ นความเชอ
ชวี ต
ิ ครอบครัวปกติ (Grahast) ไม่เป็ นอุปสรรคต่อความรอด
การถือพรหมจรรย์หรือการสละโลกไม่จาเป็ นเพือ
่ บรรลุความรอด
เป็ นสงิ่ ทีเ่ ป็ นไปได ้ทีจ
่ ะอยูอ
่ ย่างโดดเดีย
่ วท่ามกลางความเจ็บป่ วยและการล่อลวงทา
งโลก ผู ้ศรัทธาต ้องอยูใ่ นโลก
แต่ยังคงให ้ศรี ษะของเขาอยูเ่ หนือความตึงเครียดและความวุน
่ วายตามปกติ
เขาต ้องเป็ นทหารทีม
่ วี ช
ิ าการและเป็ นนักบุญของพระเจ ้า
ิ ข์เป็ นสากลและเป็ น "ศาสนาฆราวาส" ดังนัน
ศาสนาซก
้ จึงปฏิเสธการแบ่งแยกต่างๆ
ื้ ชาติ หรือเพศ
ทัง้ หมด จากวรรณะ ลัทธิ เชอ
ื่ ว่ามนุษย์ทก
เชอ
ุ คนเท่าเทียมกันในสายพระเนตรของพระเจ ้า
คุรเุ น ้นย้าเรือ
่ งความเท่าเทียมกันของชายและหญิงและปฏิเสธการฆ่าทารกเพศหญิ
ง และ ซาติ (Sati) (การเผาแม่มา่ ย)
พวกเขายังเผยแพร่การแต่งงานใหม่ของหญิงม่ายอย่างแข็งขันและปฏิเสธระบบ
เพอร์ดาห์ (purdah) (ผู ้หญิงสวมผ ้าคลุมหน ้า)
เพือ
่ ให ้จิตใจจดจ่ออยูท
่ พ
ี่ ระองค์เราต ้องทาสมาธิ
ั ดิส
ิ ธิข
ต่อพระนามอันศก
์ ท
์ องพระองค์ (นาม) และบาเพ็ญกุศลและบาเพ็ญประโยชน์
ถือเป็ นเกียรติอย่างยิง่ ที่
ี ประจาวันด ้วยแรงงานและการทางานทีซ
ื่ สต
ั ย์ (คิรัตคารนะ)
คนหนึง่ จะหาเลีย
้ งชพ
่ อ
่ ารขอทานหรือใชวิ้ ธก
(KiratKarna) ไม่ใชก
ี ารใด ๆ ทีไ่ ม่สจ
ุ ริต
(แวนชาคานะ)VandChhakna การแบ่งปั นกับผู ้อืน
่
่ กัน
ซงึ่ เป็ นความรับผิดชอบต่อสงั คมด ้วยเชน
บุคคลนัน
้ คาดว่าจะให ้ความชว่ ยเหลือผู ้ทีต
่ ้องการความชว่ ยเหลือ เซวา (Seva)
ิ ข์ ครัวชุมชนฟรี (Langar)
การบริการชุมชนเป็ นสว่ นสาคัญของศาสนาซก
ทีพ
่ บในคุรด
ุ วาราทุกแห่งและเปิ ดให ้กับทุกคนทุกศาสนาเป็ นสงิ่ หนึง่ ทีแ
่ สดงออกถึง
การบริการชุมชนนี้
ิ ข์สนับสนุนการมองโลกในแง่ทด
ศาสนาซก
ี่ แ
ี ละมีความหวัง
ไม่ยอมรับอุดมการณ์ทม
ี่ องโลกในแง่ร ้าย
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ื่ ว่าชวี ต
ท่านคุรเุ ชอ
ิ นี้ มีเหตุผลและเป้ าหมาย
เปิ ดโอกาสให ้มีประจักษ์ถงึ ตนเองและพระเจ ้านอกจากนีม
้ นุษย์ยังต ้องรับผิดชอบต่อ
การกระทาของตนเอง
เขาไม่สามารถเรียกร ้องความคุ ้มกันจากผลของการกระทาของเขาได ้
เขาจึงต ้องระมัดระวังอย่างมากในสงิ่ ทีเ่ ขาทา
ิ ข์ถอ
ิ เป็ นคุรน
พระคัมภีรซ
์ ก
ื ว่า คุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
ุ ริ ันดร์
นีเ่ ป็ นศาสนาเดียวทีก
่ าหนดให ้พระคัมภีรม
์ ส
ี ถานะเป็ นผู ้สงั่ สอนทางศาสนา
ิ ข์
ไม่มส
ี ถานทีส
่ าหรับคุรุ (เดห์ธารี) (Dehdhari) ทีเ่ ป็ นมนุษย์ทม
ี่ ช
ี วี ต
ิ ในศาสนาซก
มารยาท www.sikhpoint.com
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Philosophy of Sikhs
Philosophy of Sikhism is characterized by logic, comprehensiveness and its "without
frills" approach to the spiritual and material world. Its theology is marked by
simplicity. In Sikh ethics there is no conflict between the individual‟s duty to the self
and that towards society (sangat).
Sikhism is the youngest world religion. Sikhism was founded by Guru Nanak some
500 years ago. It emphasizes the belief in One Supreme Being who is the creator
of the universe. It offers a simple straight path to eternal bliss and spreads a
message of love and universal brotherhood. Sikhism is strictly a monotheistic faith
and recognizes God as the only One who is not subject to limits of time or space.
Sikhism believes that there is only one God, who is the Creator, Sustainer,
Destroyer and does not take human form. The theory of Avtarvad (incarnation) has
no place in Sikhism. It does not attach any value to gods and goddesses and other
deities.
In Sikhism the ethics and religion go together. One must inculcate moral qualities
and practice virtues in everyday life in order to step towards spiritual development.
Qualities such as honesty, compassion, generosity, patience and humility can only
be built up by efforts and perseverance. The lives of our Great Gurus are a source
of inspiration in this direction.
The Sikh religion teaches that the goal of human life is to break the cycle of birth
and death and merge with God. This can be accomplished by following the
teachings of the Guru, meditation on the Holy Name (Naam) and performance of
acts of service and charity.
Naam Marg emphasizes constant devotion to the remembrance of God. One has to
control the five vices viz., Kam (Desire), Krodh (anger), Lobhe (greed), Moah
(worldly attachment) and Ahankar (pride) to achieve salvation. The rituals and
routine practices like fasting and pilgrimage, omens and austerities are rejected in
Sikh religion. One ought to follow the teachings of Guru Granth Sahib. Sikhism
emphasizes Bhagti Marg or the path of devotion. It does, however, recognize the
importance of Gian Marg (Path of Knowledge) and Karam Marg (Path of Action). It
lays great stress on the need for earning God's Grace in order to reach the spiritual
goal.
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Sikhism is a modern, logical, and practical religion. It believes that normal family life
(Grahast) is no barrier to salvation. Celibacy or renunciation of the world is not
necessary to achieve salvation. It is possible to live detached in the midst of worldly
ills and temptations. A devotee must live in the world and yet keep his head above
the usual tension and turmoil. He must be a scholarly soldier, and a saint for God.
Sikhism is a cosmopolitan and a "secular religion" and thus rejects all distinctions
based on caste, creed, race or sex. It believes all human beings are equal in the
eyes of God. The Gurus stressed on equality of men and women and rejected
female infanticide and Sati (widow burning) practice. They also actively propagated
widow remarriage and rejected the purdah system (women wearing veils). In order
to keep the mind focused on Him one must meditate on the holy Name (Naam) and
perform the acts of service and charity. It is considered honorable to earn one's
daily living through honest labor and work (Kirat Karna) and not by begging or by
the use of any dishonest means. Vand Chhakna, sharing with others, is also a social
responsibility. The individual is expected to help those in need. Seva, community
service is also an integral part of Sikhism. The free community kitchen (langar)
found at every gurdwara and open to people of all religions is one expression of this
community service.
Sikh religion advocates optimism and hope. It does not accept the ideology of
pessimism.
The Gurus believed that this life has a purpose and a goal. It offers an opportunity
for self and God realization. Moreover man is responsible for his own actions. He
cannot claim immunity from the results of his actions. He must therefore be very
vigilant in what he does.
The Sikh Scripture, Guru Granth Sahib, is the Eternal Guru. This is the only religion
which has given the Holy Book the status of a religious preceptor. There is no place
for a living human Guru (Dehdhari) in Sikh religion.
Courtesy www.sikhpoint.com
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ิ ข์
ความสาคัญของผ ้าโพกศรี ษะของชาวซก

ิ ข์ทแ
ผ้าโพกศรี ษะเป็ นสว่ นหนึง่ ของซก
ี่ ยกออกจากกันไม่ได ้ ตัง้ แต่สมัยคุรน
ุ านัก
ิ ข์ ชาวซก
ิ ข์ได ้ประดับผ้าโพกศรี ษะ
ผู ้ก่อตัง้ ศาสนาซก
ิ ข์เป็ นมากกว่ามงกุฎสาหรับกษั ตริย ์
ผ ้าโพกศรี ษะสาหรับซก
ื่ หนึง่ ของผ ้าโพกศรี ษะของชาวซก
ิ ข์ซงึ่ เกีย
“Dastar"เป็ นอีกชอ
่ วข ้องกับ" พรของคุรุ
"
ื้ ผ ้าทีส
คาเหล่านีห
้ มายถึงเสอ
่ วมใสโ่ ดยทัง้ ชายและหญิงเพือ
่ ปกปิ ดผมทีไ่ ม่ได ้ตัดขน
เป็ นผ ้าโพกศรี ษะทีป
่ ระกอบด ้วยผ ้าผืนยาวคล ้ายผ ้าพันคอสวมรอบศรี ษะ
แม ้ว่าการไว ้ผมทีไ่ ม่ได ้ปิ ดจะได ้รับคาสงั่ จาก คุรุ Gobind Singh
ื่
ให ้เป็ นหนึง่ ในห ้าของ K หรือห ้าบทความเกีย
่ วกับความเชอ
ิ ข์มายาวนานตัง้ แต่เริม
ิ ข์ในปี 1469
แต่ก็มค
ี วามเกีย
่ วข ้องกับศาสนาซก
่ ต ้นซก
ิ ข์เป็ นศาสนาเดียวในโลกที่ ทุกคนต ้องสวมผ ้าโพกหัว
ศาสนาซก
ื้ กังหันในประเทศตะวันตกเป็ นชาวซก
ิ ข์
ผู ้คนสว่ นใหญ่ทส
ี่ วมเสอ
โดยธรรมประเพรณี ผ ้าโพกศรี ษะแสดงถึงความมีหน ้ามีตา
ั ้ สูงเท่านัน
และเป็ นสงิ่ ของทีส
่ งวนไว ้สาหรับคนชน
้ ในสมัยก่อนในอินเดีย
ผู ้ชายทีม
่ ฐ
ี านะสูงในสงั คมเท่านัน
้ ทีจ
่ ะสวมผ ้าโพกศรี ษะ ในชว่ งทีโ่ มกุลครองอินเดีย
ชาวมุสลิมเท่านัน
้ ทีไ่ ด ้รับอนุญาตให ้สวมผ ้าโพกศรี ษะ
่ ส
ผู ้ทีไ่ ม่ใชม
ุ ลิมทุกคนถูกห ้ามไม่ให ้สวมผ ้าโพกศรี ษะโดยเด็ดขาด
คุรโุ กบินด์ ซงิ ห์ ในการต่อต ้านกฎของพวกโมกุลดังกล่าว
ิ ข์ทก
เขาขอให ้ชาวซก
ุ คนสวมผ ้าโพกศรี ษะ นีค
่ อ
ื การสวมใสเ่ พือ
่
ี ธรรมขัน
ตระหนักถึงมาตรฐานทางศล
้ สูงทีเ่ ขาสร ้างขึน
้ สาหรับผู ้ติดตาม Khalsa
ของเขา เขาต ้องการให ้ Khalsa ของเขาแตกต่างออกไปและมุง่ มั่นทีจ
่ ะ
"โดดเด่นจากทีอ
่ น
ื่ ๆ ของโลก"
้
ิ ข์
และเดินตามเสนทางที
ไ่ ม่เหมือนใครซงึ่ ได ้กาหนดไว ้โดย คุรข
ุ องศาสนาซก
ิ ข์ทโี่ พกศรี ษะจึงดูโดดเด่นจากฝูงชนเสมอเนือ
ด ้วยเหตุนช
ี้ าวซก
่ งจาก
คุรต
ุ งั ้ ใจให ้ 'ทหารนักบุญ' เป็ นทีร่ ู ้จักได ้ง่าย
ิ ข์สวมผ ้าโพกศรี ษะ
เมือ
่ ชายหรือหญิงชาวซก
ผ ้าโพกศรี ษะจะไม่เป็ นเพียงแถบผ ้าเพราะมันจะกลาย
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เพราะสงิ่ นีจ
้ ะเป็ นสว่ นสาคัญของเครือ
่ งแต่งกาย
่ อานาจอธิปไตย
เหตุผลในการสวมผ ้าโพกศรี ษะอาจมีได ้หลายประการ เชน
การอุทศ
ิ ตน การเคารพตนเอง ความกล ้าหาญ ความกตัญญู ฯลฯ
ิ ข์สวมผ ้าโพกศรี ษะสว่ นใหญ่ นั่นก็เพือ
แต่เหตุผลทีช
่ าวซก
่ แสดงความรัก
ื่ ฟั งและเคารพผู ้ก่อตัง้ Khalsa
การเชอ
ผ ้าโพกศรี ษะเป็ นของขวัญทีค
่ รุ ใุ ห ้เรา เป็ นวิธท
ี เี่ ราสวมมงกุฎตัวเองในฐานะ
ิ ข์ (Singhs) และ คาอูรส(์ Kaurs)
ทีเ่ ป็ นชาวซก
ผู ้นั่งบนบัลลังก์แห่งความมุง่ มั่นต่อจิตสานึกทีส
่ งู สง่ ของเราเอง
ไม่วา่ จะเป็ นผู ้ชายและผู ้หญิง อัตลักษณ์ทฉ
ี่ ายแววนีอ
้ น
ั บ่งบอกถึง
เกียรติความสง่างาม และความเป็ นเอกลักษณ์
ั ญาณให ้คนอืน
ิ้ สุดและอุทศ
เป็ นสญ
่ รู ้ว่าเราอยูใ่ นภาพลักณ์ของความทีไ่ ม่มท
ี ส
ี่ น
ิ ตนเ
้ กสงิ่ ผ ้าโพกศรี ษะไม่ได ้แสดงถึงสงิ่ ใดนอกจากความมุง่ มั่นทีส
พือ
่ รับใชทุ
่ มบูรณ์
เมือ
่ คุณเลือกทีจ
่ ะโดดเด่นด ้วยการผูกผ ้าโพกศรี ษะ
คุณจะยืนหยัดอย่างไม่เกรงกลัวใคร
ในฐานะบุคคลคนคนหนึง่ ทีย
่ น
ื อยูท
่ า่ มกลางผู ้คนกว่าหกพันล ้านคน
เป็ นการกระทาทีโ่ ดดเด่นทีส
่ ด
ุ
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Importance of Sikh Turban

Turban has always been an inseparable part of a Sikh. From the time
of Guru Nanak, the founder of Sikhism, Sikhs have adorned the turban.
Turban to a sikh is a lot more than a crown is to a king.
„Dastar‟ is another name for the sikh turban which relates to „Blessing of
the Guru‟. All these words refer to the garment worn by both men and
women to cover their unshorn hair. It is a headdress consisting of a long
scarf-like piece of cloth worn around the head.
Although the keeping of unshorn hair was mandated by Guru Gobind
Singh as one of the Five K's or five articles of faith, it has long been
associated with Sikhism since the very beginning of Sikhi in 1469.
Sikhism is the only religion in the world in which wearing a turban is
mandatory for everybody. Vast majority of people who wear turbans in
the Western countries are Sikhs.
Traditionally, the turban represents respectability, and has long been an
item once reserved for nobility only. In older times, in India the turban
was only worn by men of high status in society. During the Mughal
domination of India, only the Muslims were allowed to wear a turban. All
non-muslims were strictly barred from wearing a turban.
Guru Gobind Singh, in defiance of such bylaws of the Mughals asked all
of his Sikhs to wear the turban. This was to be worn in recognition of the
high moral standards that he had charted for his Khalsa followers. He
wanted his Khalsa to be different and to be determined "to stand out
from the rest of the world" and to follow the unique path that had been
set out by the Sikh Gurus. Thus, a turbaned Sikh has always stood out
from the crowd, as the Guru intended his 'Saint-Soldiers' to be easily
recognizable.
When a Sikh man or a woman dons a turban, the turban ceases to be
just a band of cloth, for it becomes an integral part of the attire. The
reasons for wearing a turban may be many such as sovereignty,
dedication, self-respect, courage, piety etc. but why the Sikhs wear it is
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mainly to show their love, obedience and respect for the founder of the
Khalsa Guru Gobind Singh.
The turban is our Guru's gift to us. It is how we crown ourselves as the
Singhs and Kaurs who sit on the throne of commitment to our own
higher consciousness. For men and women alike, this projective identity
conveys royalty, grace, and uniqueness. It is a signal to others that we
live in the image of Infinity and are dedicated to serving all. The turban
doesn't represent anything except complete commitment. When you
choose to stand out by tying your turban, you stand fearlessly as one
single person standing out amongst six billion people. It is a most
outstanding act.
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ิ ข์
บทบาทของสตรีในศาสนาซก
ิ ข์ระบุวา่ ผู ้หญิงมีจต
่ เดียวกับผู ้ชายและมีสท
ิ ธิเท่
หลักการของศาสนาซก
ิ วิญญาณเชน
าเทียมกันในการปลูกฝั งจิตวิญญาณของตน
พวกเขาสามารถเป็ นผู ้นาประชาคมทางศาสนามีสว่ นร่วมใน Akhand Path
(การอ่านพระคัมภีรบ
์ ริสท
ุ ธิอ
์ ย่างต่อเนือ
่ ง) แสดงคิรท
์ าน (Kirtan)
(ร ้องเพลงสวดในทีป
่ ระชุม) ทางานเป็ นกรานทิด (Granthis) (นักบวช)
พวกเธอสามารถเข ้าร่วมในกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมสงั คมและทางโลกทัง้ หมด
ิ ข์เป็ นศาสนาใหญ่ แห่งแรกของโลกทีใ่ ห ้ความเท่าเทียมกับผู ้หญิง
ศาสนาซก
ื ทอดตาแหน่งต่อมาก็ใ
คุรน
ุ านักสงั่ สอนเรือ
่ งความเท่าเทียมกันทางเพศและคุรท
ุ ส
ี่ บ
ห ้การสนับสนุนให ้ผู ้หญิงมีสว่ นร่วมอย่างเต็มทีใ่ นกิจกรรมทัง้ หมดของการนมัสการแ
ิ ข์
ละการปฏิบต
ั ข
ิ องซก
ิ บอกว่า “สตรีและบุรษ
คุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
ุ พระเจ ้าได ้สร ้างพวกเขาทุกคน
ั ดิส
ิ ธิ”์
นีเ่ ป็ นงานของพระเจ ้า นานัคได ้กล่าวว่า ทุกสงิ่ สร ้างเป็ นสงิ่ ทีด
่ ี ศก
์ ท
SGGSหน ้า 304
ิ ข์ได ้บันทึกบทบาทของสตรี
ประวัตศ
ิ าสตร์ของศาสนาซก
ี สละ
ทีแ
่ สดงว่าพวกเขามีความเท่าเทียมในบริการ ความทุม
่ เท ความเสย
่ เดียวกับผู ้ชาย
และความกล ้าหาญเชน
ั ดิศ
มีตวั อย่างมากมายของสตรีทม
ี่ ศ
ี ก
์ รีในคุณธรรม การบริการ
ี สละตนเองทีบ
ิ ข์
และการเสย
่ น
ั ทึกไว ้ในธรรมประเพณีของชาวซก
ิ ข์ ผู ้ชายและผู ้หญิงเป็ นสองด ้านของเหรียญเดียวกัน
ตามหลักศาสนาซก
ั พันธ์และการพึง่ พาซงึ่ กันและกันผู ้ชายจะเกิดจากผู ้หญิงและผู ้หญิ
ในระบบความสม
ิ ข์ผู ้ชายไม่สามารถรู ้สก
ึ มั่นคงและ
งเกิดจากเมล็ดพันธุข
์ องผู ้ชายตามหลักศาสนาซก
สมบูรณ์ในชวี ต
ิ ได ้หากไม่มผ
ี ู ้หญิงคนหนึง่ และความสาเร็จของผู ้ชายนัน
้ เกีย
่ วข ้องกับ
ความรักและการสนับสนุนของผู ้หญิงทีแ
่ บ่งปั นชวี ต
ิ ของเธอกับเขาและในทางกลับกั
น
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คุรน
ุ าน ักกล่าวว่า:
"[มัน] เป็ นผู ้หญิงทีท
่ าให ้เผ่าพันธุด
์ าเนินต่อไป" และเราไม่ควร
"ถือว่าผู ้หญิงถูกสาปแชง่ และถูกประณาม [เมือ
่ ]
ผู ้นาและกษั ตริยโ์ ดยกาเนิดจากผู ้หญิง" SGGS หน ้า 473
ความรอด:
จุดสาคัญทีต
่ ้องมองดูคอ
ื ไม่วา่ ศาสนาหนึง่ ใดทีพ
่ จ
ิ ารณาว่าสตรีนัน
้ สามารถรับความร
อด การตระหนักเปิ ดเผยถึงพระเจ ้า หรือ อาณาจักรของจิตวิญญาณทีส
่ งู สุด
ิ กล่าวว่า:
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
ั ว์พระเจ ้าทรงดารงอยูแ
“ ในทุกสรรพสต
่ ละแผ่ขยายเข ้าไปในทัง้ ชายและหญิง”
ิ , หน ้า 605)
(คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
ิ ทีบ
จากข ้อความข ้างต ้นของคุรแ
ุ กรนธ์ ซาฮบ
่ อกว่า
ความสว่างของพระเจ ้าอยูใ่ นเพศทัง้ สองเพศ
ื่ ฟั งคุรุ
ทัง้ ชายและหญิงจึงสามารถบรรลุความรอดได ้อย่างเท่าเทียมกันโดยการเชอ
ในหลายศาสนาผู ้หญิงถือเป็ นอุปสรรคต่อจิตวิญญาณของผู ้ชาย
ิ ข์ คุรป
แต่ไม่ใชใ่ นศาสนาซก
ุ ฏิเสธความคิดนี้ ใน
ิ ข์" อลิซ บซาร์เค กล่าวว่า
"ความคิดปั จจุบน
ั เกีย
่ วกับศาสนาซก

“ คุรค
ุ นแรกกาหนดให ้ผู ้หญิงเท่าเทียมกับผู ้ชาย…
ผู ้หญิงไม่ได ้เป็ นอุปสรรคต่อผู ้ชาย
้
แต่เป็ นหุ ้นสว่ นในการรับใชพระเจ
้าและแสวงหาความรอด”
การแต่งงาน:
คุรน
ุ านักแนะนา grhastha - ชวี ต
ิ คนทีม
่ เี หย ้ามีเรือน
แทนทีจ
่ ะเป็ นพรหมจรรย์และการสละโสด
ื่
สามีและภรรยาเป็ นหุ ้นสว่ นทีเ่ ท่าเทียมกันและได ้ผูกพันไว ้ด ้วยกันทัง้ คูด
่ ้วยความซอ
ั ย์ตอ
ั ดิส
ิ ธิบ
สต
่ กัน ในโองการศก
์ ท
์ อกว่า
ื่ ชม
ความสุขในบ ้านถูกนาเสนอเป็ นดังอุดมคติทน
ี่ ่าชน
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สถานะทีเ่ ท่าเทียมก ัน:
เพือ
่ ให ้แน่ใจว่ามีสถานะทีเ่ ท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง
คุรไ
ุ ม่ได ้แยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศในเรือ
่ งของการเริม
่ ต ้นการสงั่ สอนหรือก
ั ดิส
ิ ธิ)์ และ Pangat
ารมีสว่ นร่วมในกิจกรรม Sangat (การสามัคคีธรรมอันศก
์ ท
(การรับประทานอาหารร่วมกัน) ตามที่ Sarup Das Bhalla, MahimaPrakash,
Guru Amar Dasdisf ได ้กล่าวถึงการใชผ้ ้าคลุมหน ้าของผู ้หญิง
เขามอบหมายให ้สตรีดแ
ู ลชุมชนบางชุมชนและเทศนาต่อต ้านธรรมเนียมปฏิบัตข
ิ อง
ิ ข์บน
ื่ ของผู ้หญิงหลายคนเชน
่ Mata GujriMai Bhago,
sati ประวัตศ
ิ าสตร์ซก
ั ทึกชอ
Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani SadaKaur และ Maharani JindKaur
ซงึ่ มีบทบาทสาคัญในเหตุการณ์ในชว่ งเวลานัน
้
ึ ษา:
การศก
ึ ษาถือว่ามีความสาคัญมากในศาสนาซก
ิ ข์
การศก
่ วามสาเร็จของทุกคน
เป็ นกุญแจสูค
มันเป็ นกระบวนการของการพัฒนาสว่ นบุคคลและเป็ นเหตุผลว่าทาไมคุรท
ุ ี่ 3
จึงตัง้ โรงเรียนขึน
้ มากมาย
ิ กล่าวว่า:
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
“ ความรูแ
้ ละการไตร่ตรองจากพระเจ้าทงหมดได้
ั้
มาจากคุร”ุ
SGGS, หน้า 831
ึ ษาสาหรับทุกคนเป็ นสงิ่ สาคัญและทุกคนต ้องทางานให ้ดีทส
การศก
ี่ ด
ุ เท่าทีจ
่ ะทาได ้
ั นารีชาวซก
ิ ข์ห ้าสบ
ิ สองคนทีค
มิชชน
่ รุ ค
ุ นที่ 3 สง่ ออกไปเป็ นผู ้หญิง
ิ ข์' ดรโมฮน
ิ เดอร์คาเออร์กล
ใน 'บทบาทและสถานะของสตรีซก
ิ ล์เขียนว่า .
ื่ มั่นว่าไม่มค
“ คุรอ
ุ ามาร์ดาสเชอ
ี าสอนใดหยั่งรากได ้จนกว่าผู ้หญิงจะยอมรับ
ื้ ผ้า:
ข้อจาก ัดเกีย
่ วก ับเสอ
นอกเหนือจากการกาหนดให ้ผู ้หญิงไม่สวมผ ้าคลุมหน ้าแล ้ว
ิ ข์ยังให ้คาแถลงทีเ่ รียบง่าย แต่สาคัญมากเกีย
ศาสนาซก
่ วกับการแต่งกาย
ิ ข์ทงั ้ หมดโดยไม่คานึงถึงเพศ
สงิ่ นีใ้ ชกั้ บชาวซก
ิ กล่าวว่า
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
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ื้ ผ ้าทีร่ า่ งกายอึดอัดและจิตใจเต็มไปด ้วยความคิดชวั่ ร ้าย
“ หลีกเลีย
่ งการสวมเสอ
”
SGGS, หน ้า 16
การป้องก ันตนเองโดยผูห
้ ญิง:
ิ ข์จะปกป้ องตัวเองด ้วย Kirpan (ดาบ) และอาวุธอืน
คาดว่าผู ้หญิงซก
่ ๆ
สงิ่ นีเ้ ป็ นเอกลักษณ์สาหรับผู ้หญิงเพราะเป็ นครัง้ แรกในประวัตศ
ิ าสตร์ทผ
ี่ ู ้หญิงถูกคา
ดหวังให ้ปกป้ องตัวเอง
พวกเขาไม่คาดว่าจะต ้องพึง่ พาผู ้ชายในการปกป้ องร่างกายของตนเอง
คาอ ้างอิงจาก SGGS:
"ในโลกและบนท ้องฟ้ า ฉั นไม่เห็นว่ามีสงิ่ ใดเป็ นทีส
่ องรองจากกัน
่ งมาเหนือผู ้หญิงและผู ้ชายทุกคน" Sggs หน ้า 223
แสงสว่างของพระองค์สอ
จากผู ้หญิงผู ้ชายเกิดมา ภายในผู ้หญิงผู ้ชายได ้ก่อกาเนิด;
สาหรับผู ้หญิงเขาหมัน
้ หมายและแต่งงานกับเธอ ผู ้หญิงกลายเป็ นเพือ
่ นของเขา
คนรุน
่ หลังตามมาผ่านผู ้หญิง เมือ
่ ผู ้หญิงของเขาตายเขาก็ไปหาผู ้หญิงคนอืน
่
กับผู ้หญิงเขาผูกพัน แล ้วทาไมจึงว่าเธอไม่ดเี ล่า กษั ตริยถ
์ อ
ื กาเนิดจากเธอ
จากผู ้หญิง ผู ้หญิงเกิดมาถ ้าไม่มผ
ี ู ้หญิงก็จะไม่มใี ครเลย คุรน
ุ านัก SGGS หน ้า 473
ิ สอด: "ข ้าแต่พระเจ ้า
ในเรือ
่ งสน
ิ สอดแก่ข ้า" Shri
ขอให ้พระนามของพระองค์เป็ นดังของขวัญแต่งงานและสน
Guru Ram Das ji, หน ้า 78, บรรทัดที่ 18 SGGS
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Role of women in Sikhism
The principles of Sikhism state that women have the same souls as men and
possess an equal right to cultivate their spirituality. They can lead religious
congregations, take part in the Akhand Path (the continuous recitation of the Holy
Scriptures), perform Kirtan (congregational singing of hymns), and work as
Granthis (priests). They can participate in all religious, cultural, social, and secular
activities. Sikhism was the first major world religion giving equality to women. Guru
Nanak preached gender-based equality, and the gurus who succeeded him
encouraged women to take a full part in all the activities of Sikh worship and
practice.
Guru Granth Sahib states, “Women and men, all by God are created. All this is
God‟s play. Says Nanak, all thy creation is good, Holy” SGGS Page 304.
Sikh history has recorded the role of women portraying them as equal in service,
devotion, sacrifice, and bravery to men. Many examples of women's moral dignity,
service, and self-sacrifice are written in the Sikh tradition.
According to Sikhism, men and women are two sides of the same coin. In
system of interrelations and interdependence man takes birth from woman,
woman is born of man's seed. According to Sikhism a man cannot feel secure
complete in his life without a woman, and a man's success is related to the love
support of the woman who shares her life with him, and vice versa.

the
and
and
and

Guru Nanak said:
"[it] is a woman who keeps the race going" and that we should not "consider
women cursed and condemned, [when] women are born leaders and kings." SGGS
Page 473.
Salvation:
An important point to raise is whether a religion considers women capable of
achieving salvation, realisation of God
or the highest spiritual realm.
Guru Granth Sahib states:
“In all beings God is pervasive, and pervades in all forms male and female” (Guru
Granth Sahib, Page 605).
From the above statement from the Guru Granth Sahib, the light of God rests
equally with both sexes. Both men and women can therefore attain salvation
equally, by obeying the Guru. In many religions, a woman is considered a hindrance
to man‟s spirituality, but not in Sikhism. The Guru rejects this notion. In „Current
Thoughts on Sikhism‟, Alice Basarke states,
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“The first Guru put woman on par with man…woman was not a hindrance to man,
but a partner in serving God and seeking salvation”.
Marriage:
Guru Nanak recommended grhastha—the life of a householder. Instead of celibacy
and renunciation, husband and wife were equal partners and fidelity was enjoined
upon both. In the sacred verses, domestic happiness is presented as a cherished
ideal.
Equal Status:
To ensure equal status between men and women, the Gurus made no distinction
between the sexes in matters of initiation, instruction or participation in sangat
(holy fellowship) and pangat (eating together) activities. According to Sarup Das
Bhalla, Mahima Prakash, Guru Amar Das disfavoured the use of the veil by women.
He assigned women to supervise some communities and preached against the
custom of sati. Sikh history records the names of several women, such as Mata
Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani Sahib Kaur, Rani Sada Kaur and Maharani Jind
Kaur, who played important roles in the events of their time.
Education:
Education is considered very important in Sikhism. It is the key to anyone‟s success.
It is a process of personal development and it is the reason why the 3rd Guru set
up many schools
Guru Granth Sahib states:
“All divine knowledge and contemplation is obtained through the Guru”. SGGS, Page
831 Education for all is essential and everyone must work to be the best they can
be. Fifty two of the Sikh missionaries sent out by the 3rd Guru were women.
In, „The Role and Status of Sikh Women‟, Dr Mohinder Kaur Gill writes,
“Guru Amar Das was convinced that no teachings can take root until and unless
they are accepted by women”.
Restrictions on Clothes:
Apart from requiring women not to wear a veil, Sikhism makes a simple yet very
important statement regarding dress code. This applies to all Sikhs regardless of
gender. The Guru Granth Sahib states, “Avoid wearing those clothes in which the
body is uncomfortable and the mind is filled with evil thoughts.” SGGS, Page 16
Self Defence by Women:
Sikh women are expected to defend themselves with Kirpan (sword) and other
weapons. This is unique for women because it is the first time in history when
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women were expected to defend themselves. They are not expected to be
dependent on men for physical protection.
SGGS Quotes:
"In the earth and in the sky, I do not see any second. Among all the women and
the men, His Light is shining. " Sggs Page 223.
From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is
engaged and married. Woman becomes his friend; through woman, the future
generations come. When his woman dies, he seeks another woman; to the woman
he is bound. So why call her bad? From her, kings are born. From woman, woman
is born; without woman, there would be no one at all. Guru Nanak, SGGS Page
473
In regard to dowry: "O my God, give me thy name as my wedding gift and dowry."
Shri Guru Ram Das ji, Page 78, line 18 SGGS
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ิ สอนเรือ
คุรแ
ุ กรนธ์ซาฮบ
่ งความอ่อนน้อมถ่อมตน
ิ ข์
ความอ่อนน ้อมถ่อมตนเป็ นสงิ่ สาคัญของศาสนาซก
ิ ข์ต ้องโค ้งคานับด ้วยความนอบน ้อมต่อหน ้าพระเจ ้าเสมอ
ชาวซก
ความอ่อนน ้อมถ่อมตนหรือ "นิมราตา"
ิ
ในภาษาปั ญจาบเป็ นคาทีเ่ กีย
่ วข ้องกันอย่างใกล ้ชด
นิมราตาเป็ นคุณธรรมทีไ่ ด ้รับการสง่ เสริมอย่างจริงจังใน Gurbani
คาแปลของคาภาษาปั ญจาบนีค
้ อ
ื
"ความอ่อนน้อมถ่อมตน" "ความเมตตากรุณา" หรือ "ความอ่อนน้อมถ่อมตน"
นีเ่ ป็ นคุณสมบัตท
ิ ส
ี่ าคัญสาหรับมนุษย์ทก
ุ คนในการเลีย
้ งดูและเป็ นสว่ นสาคัญของความนึ
ิ ข์ตลอดเวลา คุณสมบัตอ
ี่ ระการในคลังแสงของซก
ิ ข์ ได ้แก่ :
กคิดของชาวซก
ิ ก
ี สป
ความจริง (Sat)
ความพึงพอใจ (Santokh)
เวทนา (Daya) และ
ความรัก (Pyar)
ิ ข์และเป็ นหน ้าทีข
คุณสมบัตท
ิ งั ้ ห ้านีม
้ ค
ี วามสาคัญต่อชาวซก
่ องพวกเขาในการนั่งสมาธิแล
ะท่อง Gurbani
เพือ
่ ปลูกฝั งคุณธรรมเหล่านีแ
้ ละทาให ้มาเป็ นสว่ นหนึง่ ของบุคลิกภาพของพวกเขา
สงิ่ ที่ Gurbani บอกเรา:
ั ชาตญาณ
“ ผลของความอ่อนน ้อมถ่อมตน คือความสงบและความสุขโดยสญ
ด ้วยความอ่อนน ้อมถ่อมตนเราควรใคร่ครวญถึงพระเจ ้า อันเป็ นสมบัตแ
ิ ห่งความเป็ นเลิศ
ผู ้ทีไ่ ด ้รับพระพรด ้วยพระเมตตาจะอยูใ่ นความถ่อมตัว
ิ ข์:
คุรน
ุ านัก คุรค
ุ นแรกของศาสนาซก
ื่ ด ้วยความรักและความถ่อมใจในจิตใจของคุณ จะชาระตัวเองด ้วยนาม
"การฟั งและเชอ
ั ดิส
ิ ธิท
(Naam) ทีส
่ ถานทีศ
่ ก
์ ท
์ อ
ี่ ยูล
่ ก
ึ เข ้าไปข ้างใน" - SGGS หน ้า 4
"ทาความสบายใจเป็ นต่างหู ความถ่อมตัวเป็ นชามขอทาน
และทาสมาธิให ้ขีเ้ ถ ้าทีค
่ ณ
ุ ใชกั้ บร่างกายของคุณ" - SGGS หน ้า 6
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Guru Granth Sahib on Humility
Humility is an important aspect of Sikhism. SIkhs must always bow in
humility before God. Humility or ‟Nimrata‟ in Punjabi are closely related
words. Nimrata is a virtue that is vigorously promoted in Gurbani. The
translation of this Punjabi word is "Humility",
"Benevolence" or "Humbleness."
This is an important quality for all humans to nurture and one that is an
essential part of a Sikh's mindset at all times. The other four qualities in
the Sikh arsenal are:
Truth (Sat),
Contentment (Santokh),
Compassion (Daya) and
Love (Pyar).
These five qualities are essential to a Sikh and it is their duty to meditate
and recite Gurbani to instill these virtues and make them a part of their
personality.
What Gurbani tells us:
"The fruit of humility is intuitive peace and pleasure. With Humility one
should continue to meditate on God, the Treasure of excellence. The one
who is mercifully blessed stays steeped in humility.
Guru Nanak, First Guru Of Sikhism:
"Listening and believing with love and humility in your mind cleanse
yourself with Naam, at the sacred shrine deep within."- SGGS Page 4
"Make contentment your ear-rings, humility your begging bowl, and
meditation the ashes you apply to your body."-SGGS Page 6
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Journey towards Spirituality

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