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ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਲਾ ੩ ਅਨੰਦ ੁ

รามกาล ีมหาลา 3 อานันท 

 

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਤਦ ॥ 

॥ สตกิูร ์ปราสด ี॥ 

 

ਅਨੰਦ ੁਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ੂਮੈ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

โอแ้ม่เจา้! ความสุขกลายเป็นความสขุในใจเพราะไดพ้บสตัครุุ 

 

ਸਤਿਗੁਰ ੁਿ ਪ੍ਾਇਆ ਸਹਜ ਸੇਿੀ ਮਤਨ ਵਜੀਆ ਵਾਧਾਈਆ ॥ 

ขา้พเจา้ไดบ้รรลพุระสทัธรรมโดยธรรมชาตแิลว้ เพราะความสขุเกดิขึน้ในใจขา้พเจา้ 

 

ਰਾਗ ਰਿਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਪ੍ਰੀਆ ਸਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ ॥ 

ราวกบัเคร ือ่งดนตรลี า้คา่และนางฟ้าพรอ้มบรวิารมาขบัขานบทเพลงดจุอญัมณี 

 

ਸਬਦੋ ਿ ਗਾਵਹੁ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਤਨ ਤਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ทุกคนทีช่  าระวญิญาณสงูสดุในใจของพวกเขารอ้งเพลงสรรเสรญิพระองค ์

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅਨੰਦ ੁਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰ ੂਮੈ ਪ੍ਾਇਆ ॥੧॥ 

Nanak กลา่ววา่หลงัจากพบ Satguru ความสขุก็เกดิขึน้ในจติใจ 1॥ 

 

ਏ ਮਨ ਮੇਤਰਆ ਿੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲੇ ॥ 

ใจเอ๋ย! ขอใหค้ณุหมกมุ่นอยู่กบัพระเจา้เสมอ 

 

ਹਤਰ ਨਾਤਲ ਰਹੁ ਿੂ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਦਖੂ ਸਤਭ ਤਵਸਾਰਣਾ ॥ 

เฮใ้จ! หากคณุยงัหมกมุ่นอยู่กบัพระเจา้ พระองคจ์ะทรงลมืความเศรา้โศกทัง้หมดของคุณ 
 

ਅੰਗੀਕਾਰ ੁਓਹੁ ਕਰੇ ਿੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਤਭ ਸਵਾਰਣਾ ॥ 

เขาจะสนับสนุนคุณตอ่ไปและจะท างานทัง้หมดของคณุใหส้ าเรจ็ 
 

ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੇ ॥ 

เหตใุดท่านจงึลมืพระองคผู์ท้รงสามารถกระท าทกุสิง่ใหส้ าเรจ็? 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮੰਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਤਰ ਨਾਲੇ ॥੨॥ 

นานักบอกว่า โอ มาย มายด!์ จงมศีรทัธาตอ่พระเจา้เสมอ 2 ॥ 

 

ਸਾਚੇ ਸਾਤਹਬਾ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿੇਰੈ ॥ 

โอ นายทีแ่ทจ้รงิ! ไม่มอีะไรในบา้นของคุณ? 

 

ਘਤਰ ਿ ਿੇਰੈ ਸਭੁ ਤਕਛੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਦੇਤਹ ਸੁ ਪ੍ਾਵਏ ॥ 
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คณุมทีุกอย่างในบา้นของคณุ แตคุ่ณไดร้บัสิง่ทีคุ่ณให ้

 

ਸਦਾ ਤਸਫਤਿ ਸਲਾਹ ਿੇਰੀ ਨਾਮੁ ਮਤਨ ਵਸਾਵਏ ॥ 

ผูท้ีร่อ้งเพลงสรรเสรญิพระองคอ์ยู่เสมอ พระนามน้ันจะสถติอยู่ในจติใจของพวกเขา 

 

ਨਾਮੁ ਤਜਨ ਕੈ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਵਾਜੇ ਸਬਦ ਘਨੇਰੇ ॥ 

ผูท้ีม่ชี ือ่อยู่ในจติใจของพวกเขา ในใจของพวกเขามเีคร ือ่งมอืของค าพูดทีไ่ม่มทีีส่ ิน้สดุดงัขึน้ 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਤਹਬ ਤਕਆ ਨਾਹੀ ਘਤਰ ਿੇਰੈ ॥੩॥ 

นานักกลา่ววา่ โอ ้อาจารยท์ีแ่ทจ้รงิ! ไม่มอีะไรดใีนบา้นของคณุ? 3॥ 

 

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥ 

ชือ่ทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้คอืฐานของฉัน 

 

ਸਾਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰ ੁਮੇਰਾ ਤਜਤਨ ਭੁਖਾ ਸਤਭ ਗਵਾਈਆ ॥ 

ชือ่ทีแ่ทจ้รงิของเขาคอืการสนับสนุนของฉันซึง่ไดข้จดัความหวิโหยทุกชนิด 

 

ਕਤਰ ਸਾਾਂਤਿ ਸੁਖ ਮਤਨ ਆਇ ਵਤਸਆ ਤਜਤਨ ਇਛਾ ਸਤਭ ਪ੍ੁਜਾਈਆ ॥ 

ชือ่วา่ ส าเรจ็ความปราถนาทัง้ปวงแลว้ ย่อม สงบรม่เย็นเป็นสุข. 

 

ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਿਾ ਗੁਰੂ ਤਵਟਹੁ ਤਜਸ ਦੀਆ ਏਤਹ ਵਤਿਆਈਆ ॥ 

ขา้พเจา้ขอนอบนอ้มตอ่คุรผูุใ้หท้านบารมแีกข่า้พเจา้เสมอมา 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਸਬਤਦ ਧਰਹੁ ਤਪ੍ਆਰੋ ॥ 

Nanak กลา่ววา่ O ปราชญ ์ฟังอย่างระมดัระวงั; รกัค าวา่คุร.ุ 

 

ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ॥੪॥ 

พระนามทีแ่ทจ้รงิขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็นทีพ่ึง่ทางใจของขา้พเจา้4 ॥ 

 

ਵਾਜੇ ਪ੍ੰਚ ਸਬਦ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਸਭਾਗੈ ॥ 

ในเรอืนใจแห่งโชคน้ัน มคี าไม่สิน้สุดพรอ้มเสยีงหา้ชนิด คอื รอบาบ ภควจั ตาล ดงุร ูและหอยสงัข ์

 

ਘਤਰ ਸਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਤਜਿੁ ਘਤਰ ਧਾਰੀਆ ॥ 

หา้ค าดงักกึกอ้งในเรอืนใจทีโ่ชคด ีบา้นทีพ่ระเจา้ทรงรกัษาอ านาจของพระองคไ์ว ้

 

ਪ੍ੰਚ ਦਿੂ ਿੁਧ ੁਵਤਸ ਕੀਿੇ ਕਾਲੁ ਕੰਟਕੁ ਮਾਤਰਆ ॥ 

โอพ้ระเจา้! คณุไดฆ่้าเวลาอนัเลวรา้ยดว้ยการปราบผูส้ง่สารทัง้หา้แห่งคามาดกิ 

 

 

ਧੁਤਰ ਕਰਤਮ ਪ੍ਾਇਆ ਿੁਧੁ ਤਜਨ ਕਉ ਤਸ ਨਾਤਮ ਹਤਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ॥ 
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เฉพาะสิง่มชีวีติเหลา่น้ันเท่าน้ันทีม่สีว่นรว่มในพระนามของพระเจา้ซ ึง่โชคชะตาเขยีนไวเ้ชน่นีต้ ัง้แ

ตต่น้ 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿਹ ਸੁਖੁ ਹੋਆ ਤਿਿੁ ਘਤਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ॥੫॥ 

นานักบอกว่าในหวัใจและบา้นมเีสยีงทีไ่ม่สิน้สดุความสขุมอียู่ 5 ॥ 

 

ਸਾਚੀ ਤਲਵੈ ਤਬਨੁ ਦੇਹ ਤਨਮਾਣੀ ॥ 

รา่งกายนีไ้ม่มนัียส าคญัหากปราศจากการอทุศิตนอย่างแทจ้รงิต่อพระเจา้ 

 

ਦੇਹ ਤਨਮਾਣੀ ਤਲਵੈ ਬਾਝਹੁ ਤਕਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥ 

รา่งกายเล็กๆ ทีน่่าสงสารจะท าอะไรไดห้ากปราศจากความหลงใหลอยา่งแทจ้รงิ? 

 

ਿੁਧੁ ਬਾਝੁ ਸਮਰਥ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਤਰ ਬਨਵਾਰੀਆ ॥ 

เฮ ้บนัวาร!ี ไม่มใีครมคีวามสามารถนอกจากคณุ แสดงความเมตตาของคณุ 

 

ਏਸ ਨਉ ਹੋਰ ੁਥਾਉ ਨਾਹੀ ਸਬਤਦ ਲਾਤਗ ਸਵਾਰੀਆ ॥ 

รา่งกายนีไ้ม่มทีีอ่ ืน่ มนัสามารถปรบัปรงุไดโ้ดยการมสีว่นรว่มในค าเท่าน้ัน 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਲਵੈ ਬਾਝਹੁ ਤਕਆ ਕਰੇ ਵੇਚਾਰੀਆ ॥੬॥ 

นานักกลา่ววา่รา่งกายทีน่่าสงสารนีจ้ะท าอะไรไดบ้า้งโดยไม่อทุศิตนเพือ่พระเจา้ 6 ॥ 

 

ਆਨੰਦ ੁਆਨੰਦ ੁਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਆਨੰਦ ੁਗੁਰ ੂਿੇ ਜਾਤਣਆ ॥ 

ใครๆ ก็พูดถงึอานันท ์อานันท ์แตอ่านันทต์วัจรงิไดร้บัรูจ้ากคุรุ 

 

ਜਾਤਣਆ ਆਨੰਦ ੁਸਦਾ ਗੁਰ ਿੇ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰੇ ਤਪ੍ਆਤਰਆ ॥ 

ความสขุทีแ่ทจ้รงิเรยีนรูจ้ากครุผูุใ้จดตีอ่ผูร้บัใชท้ีร่กัของเขาเสมอ 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਕਲਤਵਖ ਕਟੇ ਤਗਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਾਤਰਆ ॥ 

ครุทุ าลายบาปทัง้หมดดว้ยพระคณุของเขาและท าใหพ้ลวงแห่งความรูอ้ยู่ในดวงตา 

 

ਅੰਦਰਹੁ ਤਜਨ ਕਾ ਮੋਹੁ ਿੁਟਾ ਤਿਨ ਕਾ ਸਬਦ ੁਸਚੈ ਸਵਾਤਰਆ ॥ 

ผูท้ีห่มดความยดึมั่นในหวัใจ พระเจา้ทีแ่ทจ้รงิไดท้ าใหช้วีติของพวกเขาสวยงามผ่านทางพระวจนะ 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਅਨੰਦ ੁਹੈ ਆਨੰਦ ੁਗੁਰ ਿੇ ਜਾਤਣਆ ॥੭॥ 

นานักกลา่ววา่น่ีคอืความสุขทีแ่ทจ้รงิ ความสขุทีเ่ราไดเ้รยีนรูจ้ากครุ ุ7॥ 

 

ਬਾਬਾ ਤਜਸੁ ਿੂ ਦੇਤਹ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

เฮพ่้อ! ใหก้บัใครคนน้ันก็รบั 

 

ਪ੍ਾਵੈ ਿ ਸੋ ਜਨੁ ਦੇਤਹ ਤਜਸ ਨੋ ਹੋਤਰ ਤਕਆ ਕਰਤਹ ਵੇਚਾਤਰਆ ॥ 
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เฉพาะบุคคลน้ันเทา่น้ันทีไ่ดร้บัซ ึง่คณุเองมอบใหส้ิง่ทีค่นยากจนคนอืน่ ๆ สามารถท าได ้

 

ਇਤਕ ਭਰਤਮ ਭੂਲੇ ਤਫਰਤਹ ਦਹ ਤਦਤਸ ਇਤਕ ਨਾਤਮ ਲਾਤਗ ਸਵਾਤਰਆ ॥ 

บา้งก็หลงผดิหลงไปทัง้สบิทศิ แตบ่า้งก็ ส าเรจ็ชวีติดว้ยการยดึธาตนุ า้ 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਭਇਆ ਤਨਰਮਲੁ ਤਜਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵਏ ॥ 

บรรดาผูช้อบน ้าพระทยัของพระเจา้ จติใจของพวกเขาก็บรสิทุธิด์ว้ยพระคณุของครุุ 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਜਸੁ ਦੇਤਹ ਤਪ੍ਆਰੇ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪ੍ਾਵਏ ॥੮॥ 

นานักกลา่ววา่ผูท้ีพ่ระเจา้ผูเ้ป็นทีร่กัมอบใหบุ้คคลน้ันไดร้บั 8॥ 

 

ਆਵਹੁ ਸੰਿ ਤਪ੍ਆਤਰਹੋ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ॥ 

เฮนั้กบุญทีร่กั! มาเถดิ ใหเ้รารว่มกนับอกเลา่เร ือ่งราวขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทีไ่รค้ าบรรยาย 

 

ਕਰਹ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਤਕਿੁ ਦਆੁਰੈ ਪ੍ਾਈਐ ॥ 

ใหเ้ราพูดถงึพระเจา้ทีไ่ม่สามารถบรรยายไดแ้ละลองคดิดวูา่วธิใีดทีส่ามารถบรรลไุด ้

 

ਿਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਸਉਤਪ੍ ਗੁਰ ਕਉ ਹੁਕਤਮ ਮੰਤਨਐ ਪ੍ਾਈਐ ॥ 

จะพบพระเจา้ไดก็้ตอ่เมือ่มอบรา่งกาย จติใจ ทรพัยส์มบตั ิ

และทุกสิง่ใหก้บัครุแุละปฏบิตัติามค าสัง่ของเขา 

 

ਹੁਕਮੁ ਮੰਤਨਹੁ ਗੁਰ ੂਕੇਰਾ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 

ปฏบิตัติามค าสัง่ของครุแุละรอ้งเพลงเสยีงทีแ่ทจ้รงิของเขา 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਕਤਥਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥੯॥ 

Nanak กลา่ววา่ O นักบุญ! ฟังบอกเลา่เร ือ่งราวของพระเจา้ 6॥ 

 

ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਿੁਰਾਈ ਤਕਨੈ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

โอ ใจโลเล! ไม่มใีครบรรลุถงึพระเจา้ดว้ยความเฉลยีวฉลาด 

 

ਚਿੁਰਾਈ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ਤਕਨੈ ਿੂ ਸੁਤਣ ਮੰਨ ਮੇਤਰਆ ॥ 

ใจเอ๋ย! ท่านจงฟังขา้พเจา้ใหด้ ีไม่มใีครพบพระเจา้ดว้ยความเฉลยีวฉลาด 

 

ਏਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਤਜਤਨ ਏਿੁ ਭਰਤਮ ਭੁਲਾਇਆ ॥ 

ภาพลวงตานีเ้ป็นเสน่หท์ีท่ าใหส้ิง่มชีวีติลมืความจรงิโดยท าใหพ้วกเขาสบัสน 

 

ਮਾਇਆ ਿ ਮੋਹਣੀ ਤਿਨੈ ਕੀਿੀ ਤਜਤਨ ਠਗਉਲੀ ਪ੍ਾਈਆ ॥ 

Mohini Maya 

นีถู้กสรา้งขึน้โดยพระเจา้ผูซ้ ึง่ใสก่ารหลอกลวงในปากของสิง่มชีวีติในรูปแบบของภาพลวงตา 

ਕੁਰਬਾਣੁ ਕੀਿਾ ਤਿਸੈ ਤਵਟਹੁ ਤਜਤਨ ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ॥ 
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ฉันเสยีสละตวัเองเพือ่พระเจา้องคน้ั์นซึง่มสีิง่ทีแ่นบมากบั (ชือ่) 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਚੰਚਲ ਚਿੁਰਾਈ ਤਕਨੈ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥੧੦॥ 

นานักบอกว่า ใจโลเล! ไม่มใีครบรรลถุงึพระเจา้ดว้ยความเฉลยีวฉลาด 10 ॥ 

 

ਏ ਮਨ ਤਪ੍ਆਤਰਆ ਿੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥ 

โอใ้จทีร่กั! ท่านใครค่รวญธรรมอยู่เสมอ 
 

ਏਹੁ ਕੁਟੰਬੁ ਿੂ ਤਜ ਦੇਖਦਾ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਿੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ 

ครอบครวันีท้ีคุ่ณเห็นไม่ไดไ้ปกบัคุณ 

 

ਸਾਤਥ ਿੇਰੈ ਚਲੈ ਨਾਹੀ ਤਿਸੁ ਨਾਤਲ ਤਕਉ ਤਚਿੁ ਲਾਈਐ ॥ 

ท าไมคณุถงึยุ่งกบัครอบครวัทีไ่ม่ไดไ้ปดว้ย 

 

ਐਸਾ ਕੰਮੁ ਮੂਲੇ ਨ ਕੀਚੈ ਤਜਿੁ ਅੰਤਿ ਪ੍ਛੋਿਾਈਐ ॥ 

ไม่ควรท างานดงักลา่วเน่ืองจากตอ้งกลบัใจในทีส่ดุ 
 

ਸਤਿਗੁਰ ੂਕਾ ਉਪ੍ਦੇਸੁ ਸੁਤਣ ਿੂ ਹੋਵੈ ਿੇਰੈ ਨਾਲੇ ॥ 

คณุฟังค าแนะน าของ Satguru สิง่นีจ้ะยงัคงอยู่กบัคุณ 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤਪ੍ਆਰੇ ਿੂ ਸਦਾ ਸਚੁ ਸਮਾਲੇ ॥੧੧॥ 

คณุฟังค าแนะน าของ Satguru สิง่นีจ้ะยงัคงอยู่กบัคุณ 

 

ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

โอพ้ระเจา้ทีม่องไม่เห็นและมองไม่เห็น! ไม่มใีครบรรลุจดุจบของคุณ 

 

ਅੰਿੋ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ਤਕਨੈ ਿੇਰਾ ਆਪ੍ਣਾ ਆਪ੍ੁ ਿੂ ਜਾਣਹੇ ॥ 

ไม่มใีครพบจดุจบของคุณ คณุเองรูด้ว้ยตวัเอง 

 

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਖੇਲੁ ਿੇਰਾ ਤਕਆ ਕੋ ਆਤਖ ਵਖਾਣਏ ॥ 

สิง่มชีวีติทัง้หมดเหลา่นีเ้ป็นการเลน่ของคณุ (ลลีา) ในบรบิทนีใ้ครจะอธบิายไดด้ว้ยการพูดวา่ 

 

ਆਖਤਹ ਿ ਵੇਖਤਹ ਸਭੁ ਿੂਹੈ ਤਜਤਨ ਜਗਿੁ ਉਪ੍ਾਇਆ ॥ 

ผูส้รา้งโลกนีค้ณุก าลงัพูดและเห็นทัง้หมด 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਿੂ ਸਦਾ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਿੇਰਾ ਅੰਿੁ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥੧੨॥ 

นานักพูดวา่ โอพ้ระเจา้! คณุเขา้ไม่ถงึเสมอ ไม่มใีครพบจดุจบของคุณ 12 ॥ 

 

ਸੁਤਰ ਨਰ ਮੁਤਨ ਜਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਖੋਜਦੇ ਸੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਰ ਿੇ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

น า้ทพิยท์ีเ่ทวดา มนุษย ์และนักปราชญแ์สวงหา ขา้พเจา้ไดร้บัน ้าทพิยน้ั์นจากพระศาสดาแลว้ 
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ਪ੍ਾਇਆ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਕੀਨੀ ਸਚਾ ਮਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ดว้ยความกรณุาของคุร ุฉันไดร้บัน ้าทพิยแ์ละความจรงิอนัสมบูรณไ์ดต้กลงในใจของฉัน 

 

ਜੀਅ ਜੰਿ ਸਤਭ ਿੁਧੁ ਉਪ੍ਾਏ ਇਤਕ ਵੇਤਖ ਪ੍ਰਸਤਣ ਆਇਆ ॥ 

โอพ้ระเจา้ ! คณุสรา้งสิง่มชีวีติทัง้หมด แตม่เีพยีงไม่กีค่นเท่าน้ันทีม่าเยีย่มชมและสมัผสัเทา้ของครุุ 
 

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰ ੁਚੂਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ੂਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ 

ความโลภ ความโลภ และความเย่อหยิง่ของเขาหายไป และเขาไดพ้บ Satguru ทีด่เีท่าน้ัน 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ੍ ਿੁਠਾ ਤਿਤਨ ਅੰਤਮਰਿੁ ਗੁਰ ਿੇ ਪ੍ਾਇਆ ॥੧੩॥ 

Nanak กลา่ววา่ผูท้ี ่Supreme Soul ยนิดไีดร้บัน า้หวานจาก Guru 13॥ 

 

ਭਗਿਾ ਕੀ ਚਾਲ ਤਨਰਾਲੀ ॥ 

การประพฤตปิฏบิตัตินของผูป้ฏบิตัธิรรมน้ันแตกตา่งจากชาวโลกทัว่ไป 

 

ਚਾਲਾ ਤਨਰਾਲੀ ਭਗਿਾਹ ਕੇਰੀ ਤਬਖਮ ਮਾਰਤਗ ਚਲਣਾ ॥ 

การด าเนินชวีติของผูนั้บถอืน้ันมลีกัษณะเฉพาะเพราะตอ้งเดนิบนทางทีล่ าบากมาก 

 

ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰ ੁਿਤਜ ਤਿਰਸਨਾ ਬਹੁਿੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥ 

พวกเขาไม่ตอ้งการพูดมากโดยละทิง้ความโลภ ความโลภ อตัตา และความกระหาย 

 

ਖੰਤਨਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਤਨਕੀ ਏਿੁ ਮਾਰਤਗ ਜਾਣਾ ॥ 

พวกเขาตอ้งเดนิบนเสน้ทางนีซ้ ึง่คมกวา่คมดาบและเล็กกวา่เสน้ผม 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਜਨੀ ਆਪ੍ੁ ਿਤਜਆ ਹਤਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ดว้ยพระคุณของครุ ุผูท้ีล่ะทิง้อตัตาแลว้ ความปรารถนาของพวกเขาไดร้วมกนัอยู่ในสวรรค ์

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚਾਲ ਭਗਿਾ ਜੁਗਹੁ ਜੁਗੁ ਤਨਰਾਲੀ ॥੧੪॥ 

นานัคกลา่ววา่การด าเนินชวีติของผูนั้บถอืศรทัธาน้ันแตกตา่งจากผูค้นในโลกนีม้าแตไ่หนแตไ่ร 

14॥ 

 

ਤਜਉ ਿੂ ਚਲਾਇਤਹ ਤਿਵ ਚਲਹ ਸੁਆਮੀ ਹੋਰ ੁਤਕਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਿੇਰੇ ॥ 

ขา้แต่พระเจา้! เราเดนิอย่างทีค่ณุเดนิ ฉันไม่รูคุ้ณสมบตัขิองคณุ 

 

ਤਜਵ ਿੂ ਚਲਾਇਤਹ ਤਿਵੈ ਚਲਹ ਤਜਨਾ ਮਾਰਤਗ ਪ੍ਾਵਹੇ ॥ 

เมือ่พระองคท์รงน า เราจะเดนิไปตามทางทีพ่ระองคท์รงน า 

 

ਕਤਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਤਜਨ ਨਾਤਮ ਲਾਇਤਹ ਤਸ ਹਤਰ ਹਤਰ ਸਦਾ ਤਧਆਵਹੇ ॥ 

ดว้ยพระคุณของท่าน ผูซ้ ึง่ทา่นระลกึถงึพระนามน้ัน มกัจะร าพงึถงึท่านอยู่เสมอ 
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ਤਜਸ ਨੋ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਤਹ ਆਪ੍ਣੀ ਤਸ ਗੁਰਦਆੁਰੈ ਸੁਖੁ ਪ੍ਾਵਹੇ ॥ 

คณุเลา่เร ือ่งของคณุใหใ้ครฟัง พวกเขาจะไดร้บัความสขุทีป่ระตขูองครุุ 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੇ ਸਾਤਹਬ ਤਜਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹੇ ॥੧੫॥ 

นานักกลา่ววา่ โอ ้อาจารยท์ีแ่ทจ้รงิ! เมือ่ท่านอนุมตั ิสรรพสตัวก็์วิง่ตามไปดว้ย ॥ 15 ॥ 

 

ਏਹੁ ਸੋਤਹਲਾ ਸਬਦ ੁਸੁਹਾਵਾ ॥ 

ค าทีส่วยงามนีเ้ป็นค าสรรเสรญิพระเจา้ 

 

ਸਬਦੋ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਤਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ੂਸੁਣਾਇਆ ॥ 

Satguru ไดร้อ้งเพลงสรรเสรญิค าทีส่วยงามเสมอ 

 

ਏਹੁ ਤਿਨ ਕੈ ਮੰਤਨ ਵਤਸਆ ਤਜਨ ਧੁਰਹੁ ਤਲਤਖਆ ਆਇਆ ॥ 

มนัเขา้มาและตกลงในใจของผูท้ีช่ะตากรรมน้ันถูกเขยีนไวต้ ัง้แตเ่ร ิม่ตน้ 

 

ਇਤਕ ਤਫਰਤਹ ਘਨੇਰੇ ਕਰਤਹ ਗਲਾ ਗਲੀ ਤਕਨੈ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

บางคนเทีย่วพเนจรพูดมากแตไ่ม่มใีครไดป้ระโยชนจ์ากการพูด 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦ ੁਸੋਤਹਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ੂਸੁਣਾਇਆ ॥੧੬॥ 

Nanak กลา่ววา่ Satguru ไดบ้รรยายความรุง่โรจนข์องค าเทา่น้ัน 16 ॥ 

 

ਪ੍ਤਵਿੁ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ ਤਜਨੀ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥ 

ผูท้ีร่  าพงึถงึพระเจา้ก็บรสิุทธิ ์

 

ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ਪ੍ਤਵਿੁ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨੀ ਤਧਆਇਆ ॥ 

เฉพาะผูท้ีบ่รสิทุธิโ์ดยการใครค่รวญถงึพระเจา้ 

 

ਪ੍ਤਵਿੁ ਮਾਿਾ ਤਪ੍ਿਾ ਕੁਟੰਬ ਸਤਹਿ ਤਸਉ ਪ੍ਤਵਿੁ ਸੰਗਤਿ ਸਬਾਈਆ ॥ 

เขากลายเป็นผูบ้รสิทุธิพ์รอ้มกบับดิามารดาและครอบครวัของเขา 

และบรรดาผูต้ ัง้ภาคกีบัเขาก็กลายเป็นผูบ้รสิทุธิด์ว้ย 

 

ਕਹਦੇ ਪ੍ਤਵਿੁ ਸੁਣਦੇ ਪ੍ਤਵਿੁ ਸੇ ਪ੍ਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਮੰਤਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 

ผูท้ีส่วดพระนามของฮารดีว้ยปากและไดย้นิดว้ยหูก็บรสิทุธิ ์

และผูท้ีป่ระดษิฐานพระนามนีไ้วใ้นใจก็บรสิทุธิเ์ชน่กนั 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਪ੍ਤਵਿੁ ਤਜਨੀ ਗੁਰਮੁਤਖ ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਧਆਇਆ ॥੧੭॥ 

Nanak กลา่ววา่ผูท้ีใ่ครค่รวญถงึพระเจา้โดยการเป็น Gurumukh น้ันบรสิทุธิ ์17॥ 

ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਊਪ੍ਜੈ ਤਵਣੁ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥ 
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การท ากรรมอนัชอบธรรม ความรูส้ญัชาตญาณจะไม่เกดิขึน้ในจติใจ 

หากไม่มคีวามรูส้ญัชาตญาณ ความกงัวลของจติใจจะไม่หายไป 

 

ਨਹ ਜਾਇ ਸਹਸਾ ਤਕਿੈ ਸੰਜਤਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ 

ความกงัวลนีไ้ม่ไดห้ายไปจากจติใจแตอ่ย่างใด และหลายๆ 

คนก็เบือ่หน่ายกบัการท าพธิกีรรมตา่งๆ 

 

ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਣੁ ਹੈ ਤਕਿੁ ਸੰਜਤਮ ਧਿੋਾ ਜਾਏ ॥ 

ตวัตนภายในนีแ้ปดเป้ือนดว้ยความสงสยัและความกงัวล จะช าระใหบ้รสิทุธิไ์ดอ้ย่างไร 

 

ਮੰਨੁ ਧੋਵਹੁ ਸਬਤਦ ਲਾਗਹੁ ਹਤਰ ਤਸਉ ਰਹਹੁ ਤਚਿੁ ਲਾਇ ॥ 

เพือ่ช าระจติใจใหบ้รสิทุธิ ์มสีว่นรว่มกบัพระวจนะ และมสีว่นรว่มกบัพระเจา้ 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਪ੍ਜੈ ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ ॥੧੮॥ 

Nanak 

กลา่วว่าดว้ยพระคณุของครุคุวามรูท้ีห่ย ัง่รูไ้ดเ้กดิขึน้และดว้ยวธินีีค้วามสงสยัและความกงัวลก็หาย

ไปจากจติใจ॥ 18 ॥ 

 

ਜੀਅਹੁ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰਹੁ ਤਨਰਮਲ ॥ 

บางคนสกปรกทีใ่จ แตแ่สรง้ท าเป็นวา่สะอาดจากภายนอก 

 

ਬਾਹਰਹੁ ਤਨਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਿ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਤਰਆ ॥ 

ผูท้ีแ่สรง้ว่าบรสิทุธิจ์ากภายนอกและสกปรกจากภายในไดเ้สยีก าเนิดในการพนัน 

 

ਏਹ ਤਿਸਨਾ ਵਿਾ ਰੋਗੁ ਲਗਾ ਮਰਣੁ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਤਰਆ ॥ 

เขาเป็นโรคกระหายน า้มาก และเขาลมืความตายในจติใจของเขา 

 

ਵੇਦਾ ਮਤਹ ਨਾਮੁ ਉਿਮੁ ਸੋ ਸੁਣਤਹ ਨਾਹੀ ਤਫਰਤਹ ਤਜਉ ਬੇਿਾਤਲਆ ॥ 

ชือ่นีไ้ดร้บัการอธบิายวา่ดทีีส่ดุในพระเวท แต่คนเหล่านีไ้ม่ฟังเลยและเทีย่วเตรเ่หมอืนผ ี

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਸਚੁ ਿਤਜਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਹਾਤਰਆ ॥੧੯॥ 

นานัคกลา่ววา่ผูท้ีล่ะทิง้ความจรงิและยดึตดิกบัความเท็จไดส้ญูเสยีก าเนิดอนัมคีา่ไปกบัการพนัน 

16॥ 

 

ਜੀਅਹੁ ਤਨਰਮਲ ਬਾਹਰਹੁ ਤਨਰਮਲ ॥ 

บางคนบรสิทุธิจ์ากใจและบรสิทุธิจ์ากภายนอกดว้ย 

 

ਬਾਹਰਹੁ ਿ ਤਨਰਮਲ ਜੀਅਹੁ ਤਨਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਕਰਣੀ ਕਮਾਣੀ ॥ 

บุคคลผูม้จีติบรสิทุธิภ์ายนอก ย่อมไดบุ้ญ ประพฤตดิตีามค าสอนของสตัคุรุ 

ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਇ ਪ੍ਹੁਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸਤਚ ਸਮਾਣੀ ॥ 
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ความเท็จไม่ไดแ้ตะตอ้งพวกเขาและจติใจของพวกเขายงัคงรวมเขา้กบัความจรงิ 
 

ਜਨਮੁ ਰਿਨੁ ਤਜਨੀ ਖਤਟਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ 

มเีพยีงพ่อคา้ทีเ่กง่ทีส่ดุเท่าน้ันทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากการเกดิอนัล า้คา่เชน่อญัมณี 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਜਨ ਮੰਨੁ ਤਨਰਮਲੁ ਸਦਾ ਰਹਤਹ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥੨੦॥ 

Nanak กลา่ววา่ผูท้ีม่จีติใจบรสิทุธิพ์วกเขาจะอยู่กบัครุเุสมอ॥ 20॥ 

 

ਜੇ ਕੋ ਤਸਖੁ ਗੁਰ ੂਸੇਿੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ॥ 

หากศษิยห์นัหนา้เขา้หาคุรุ 

 

ਹੋਵੈ ਿ ਸਨਮੁਖੁ ਤਸਖੁ ਕੋਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ॥ 

หากสาวกเผชญิหนา้กบัคุร ุเขายงัคงอยู่กบัครุุแมจ้ากใจจรงิ 

 

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤਹਰਦੈ ਤਧਆਏ ਅੰਿਰ ਆਿਮੈ ਸਮਾਲੇ ॥ 

เขาน่ังสมาธแิทบเทา้ของครุใุนใจและยงัคงหมกมุ่นอยู่ในความทรงจ าของเขาในจติวญิญาณภายใ

นเชน่กนั 

 

ਆਪ੍ੁ ਛਤਿ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪ੍ਰਣੈ ਗੁਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ॥ 

ทิง้อตัตาของเขา เขาวางอยู่บนครุุและไม่รูจ้กัใครนอกจากคุรุ 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਿਹੁ ਸੋ ਤਸਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ ॥੨੧॥ 

Nanak กลา่ววา่ O นักบุญ! ตัง้ใจฟัง; ศษิยเ์ท่าน้ันทีอ่ยู่ตอ่หนา้ครุ ุ21॥ 

 

ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਿੇ ਵੇਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਤਬਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪ੍ਾਵੈ ॥ 

หากสาวกหนัเหจากคุร ุเขาก็ไม่ไดร้บัความรอดหากไม่มสีทัครุุ 

 

ਪ੍ਾਵੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ ਪ੍ੁਛਹੁ ਤਬਬੇਕੀਆ ਜਾਏ ॥ 

เขาไม่ไดร้บัความรอดในทีอ่ืน่ ๆ แมว้า่ใครจะไปถามปราชญผู์ย้ิง่ใหญ่ในบรบิทนี ้

 

ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਤਮ ਆਵੈ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪ੍ਾਏ ॥ 

แมว้า่เขาจะพเนจรไปในการเกดิมากมายและกลบัมาสูร่า่งมนุษย ์

เขาก็ไม่สามารถบรรลคุวามรอดไดห้ากไม่มคีรุุ 

 

ਤਫਤਰ ਮੁਕਤਿ ਪ੍ਾਏ ਲਾਤਗ ਚਰਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ੂਸਬਦ ੁਸੁਣਾਏ ॥ 

เขาบรรลคุวามรอดโดยการเขา้รว่มเทา้ของครุอุกีคร ัง้เมือ่ Satguru บรรยายค า (ค าสอน) 

ใหเ้ขาฟัง 

 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਵੀਚਾਤਰ ਦੇਖਹੁ ਤਵਣੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪ੍ਾਏ ॥੨੨॥ 
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Nanak กลา่ววา่ คดิและดู วญิญาณทีแ่ปลกแยกไม่สามารถบรรลคุวามรอดไดห้ากไม่ม ี

Satguru 22॥ 

 

ਆਵਹੁ ਤਸਖ ਸਤਿਗੁਰ ੂਕੇ ਤਪ੍ਆਤਰਹੋ ਗਾਵਹੁ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 

สาวกของครุทุ ัง้หลายเอ๋ย! มารอ้งเพลงเสยีงจรงิ 

 

ਬਾਣੀ ਿ ਗਾਵਹੁ ਗੁਰ ੂਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆ ਤਸਤਰ ਬਾਣੀ ॥ 

รอ้งเฉพาะเสยีงกูรทูีส่ดุยอดทกุเสยีง 

 

ਤਜਨ ਕਉ ਨਦਤਰ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਹਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ॥ 

ผูท้ีไ่ดร้บัพรจากพระเจา้ ค าพูดนีเ้ขา้สูห่วัใจของพวกเขา 

 

ਪ੍ੀਵਹੁ ਅੰਤਮਰਿੁ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਤਰ ਰੰਤਗ ਜਤਪ੍ਹੁ ਸਾਤਰਗਪ੍ਾਣੀ ॥ 

ดืม่น า้สมัฤทธิ;์ ซมึซบัในสขีองพระเจา้เสมอและท่องพระนามของพระเจา้อยู่เสมอ 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਏਹ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੩॥ 

นานักบอกว่าใหร้อ้งเพลงเสยีงทีแ่ทจ้รงินีอ้ยู่เสมอ 23॥ 

 

ਸਤਿਗੁਰ ੂਤਬਨਾ ਹੋਰ ਕਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ॥ 

หากไม่ม ีSatguru ค าพูดอืน่ ๆ ก็ดบิ มเีพยีงค าพูดทีเ่ปลง่ออกมาจากปากของ Guru 

เท่าน้ันทีเ่ป็นความจรงิ 

 

ਬਾਣੀ ਿ ਕਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ੂਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 

ทุกอย่างนอกเหนือจากค าพูดของคุรเุป็นเท็จ 

 

ਕਹਦੇ ਕਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕਚੇ ਕਚੀ ਾਂ ਆਤਖ ਵਖਾਣੀ ॥ 

ผูท้ีส่วดมนตแ์ละฟังค าพูดดบิก็ดบิเชน่กนั น่ันคอืพวกเขาเป็นคนโกหก และพูดเท็จ 

พวกเขาพูดแต่ค าพูดดบิๆ 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਿ ਕਰਤਹ ਰਸਨਾ ਕਤਹਆ ਕਛੂ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 

คนเหลา่นีเ้อาแต่สวดมนตช์ ือ่ฮารทิุกวนัดว้ยความหลงใหล แต่ไม่รูอ้ะไรเลย 

 

ਤਚਿੁ ਤਜਨ ਕਾ ਤਹਤਰ ਲਇਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਤਨ ਪ੍ਏ ਰਵਾਣੀ ॥ 

ผูท้ีจ่ติใจถูกมายาขโมยไป พวกเขาก าลงัพูดโดยเปล่าประโยชน ์

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ੂਬਾਝਹੁ ਹੋਰ ਕਚੀ ਬਾਣੀ ॥੨੪॥ 

Nanak กลา่ววา่มเีพยีงค าพูดทีเ่ปลง่ออกมาจากปากของ Satguru เท่าน้ันทีเ่ป็นความจรงิ 

ค าพูดอืน่ ๆ ทัง้หมดน้ันดบิน่ันคอื เท็จ 24॥ 

 

ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦ ੁਰਿੰਨੁ ਹੈ ਹੀਰੇ ਤਜਿੁ ਜੜਾਉ ॥ 

SikhBookClub.com 10 



ค าพูดของคุรคุอือญัมณีทีป่ระเมนิค่าไม่ไดซ้ ึง่เพชรอนัล า้ค่าในรปูแบบของคณุธรรมน้ันถูกประดบั

ไว ้

 

ਸਬਦ ੁਰਿਨੁ ਤਜਿੁ ਮੰਨੁ ਲਾਗਾ ਏਹੁ ਹੋਆ ਸਮਾਉ ॥ 

ผูม้ใีจหมกมุ่นอยู่ในพระวจนะอนัหาค่ามไิด ้ผูน้ั้นหมกมุ่นอยู่กบัสิง่น้ัน 

 

ਸਬਦ ਸੇਿੀ ਮਨੁ ਤਮਤਲਆ ਸਚੈ ਲਾਇਆ ਭਾਉ ॥ 

ผูท้ีจ่ติใจรวมเขา้กบัพระวจนะ เขาตกหลมุรกัความจรงิ 

 

ਆਪੇ੍ ਹੀਰਾ ਰਿਨੁ ਆਪੇ੍ ਤਜਸ ਨੋ ਦੇਇ ਬੁਝਾਇ ॥ 

พระเจา้เองเป็นอญัมณีในรปูแบบของค าพูดและครุเุองก็เป็นเพชรในรูปแบบของค าพูด 

ผูซ้ ึง่ไดร้บัอญัมณีนีใ้นรปูแบบของค าพูดเขา้ใจขอ้เท็จจรงินี ้

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਬਦ ੁਰਿਨੁ ਹੈ ਹੀਰਾ ਤਜਿੁ ਜੜਾਉ ॥੨੫॥ 

นานักกลา่ววา่ ค าว่า ครุ ุคอื อญัมณีล า้คา่ 

ซึง่เพชรอนัมคี่าในรปูแบบของคณุธรรมจะถกูประดบัไว॥้ 25 ॥ 

 

ਤਸਵ ਸਕਤਿ ਆਤਪ੍ ਉਪ੍ਾਇ ਕੈ ਕਰਿਾ ਆਪੇ੍ ਹੁਕਮੁ ਵਰਿਾਏ ॥ 

โดยการสรา้ง Shiv Shakti (จติส านึกและภาพลวงตา) 

พระเจา้เองก าลงัด าเนินการตามค าสัง่ของเขา 

 

ਹੁਕਮੁ ਵਰਿਾਏ ਆਤਪ੍ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਕਸੈ ਬੁਝਾਏ ॥ 

ตวัเขาเองสงัเกตงานอดเิรกของเขาโดยออกค าสัง่ แตใ่หค้วามคดิเกีย่วกบัความลบันีแ้ก ่

Gurmukh เทา่น้ัน 

 

ਿੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਿੁ ਸਬਦ ੁਮੰਤਨ ਵਸਾਏ ॥ 

ในใจของใครก็ตามทีม่พีระวจนะอยู่ เขาท าลายพนัธนาการทัง้หมดและเป็นอสิระ 

 

ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਸ ਨੋ ਆਤਪ੍ ਕਰੇ ਸੁ ਹੋਵੈ ਏਕਸ ਤਸਉ ਤਲਵ ਲਾਏ ॥ 

ผูท้ีพ่ระเจา้สรา้งขึน้เอง เขากลายเป็น Gurumukh และเขาร าพงึถงึพระเจา้องคเ์ดยีว 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਆਤਪ੍ ਕਰਿਾ ਆਪੇ੍ ਹੁਕਮੁ ਬੁਝਾਏ ॥੨੬॥ 

Nanak กลา่ววา่ผูส้รา้งเองใหค้วามเขา้ใจในค าสัง่ของเขา 26॥ 

 

ਤਸਤਮਰਤਿ ਸਾਸਿਰ ਪ੍ੁੰਨ ਪ੍ਾਪ੍ ਬੀਚਾਰਦੇ ਿਿੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 

ความทรงจ าและพระคมัภรีค์ดิเกีย่วกบับาปและคณุธรรม แตพ่วกเขาไม่รูส้าระส าคญัเชน่กนั 

 

ਿਿੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਗੁਰ ੂਬਾਝਹੁ ਿਿੈ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ॥ 

หากไม่มคีรุ ุก็ไม่รูจ้กัแกน่แท ้แกน่แทก็้ไม่บรรลุ 

ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ੁਭਰਤਮ ਸੁਿਾ ਸੁਤਿਆ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥ 
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โลกทัง้สามหลบัใหลอยูใ่นความหลบัใหลแห่งอวชิชา 

และราตรแีห่งชวีติก็อาศยัความหลบัใหลในความหลบัไหลแห่งอวชิชา 

 

ਗੁਰ ਤਕਰਪ੍ਾ ਿੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਤਜਨਾ ਹਤਰ ਮਤਨ ਵਤਸਆ ਬੋਲਤਹ ਅੰਤਮਰਿ ਬਾਣੀ ॥ 

ดว้ยพระคุณของครุ ุเฉพาะดวงวญิญาณทีต่ืน่ขึน้จากความหลบัไหลแห่งอวชิชา 

ซึง่มดีวงวญิญาณสงูสดุสถติอยู่ในดวงจติ ท่องคาถาอนัเป็นทพิยต์อ่ไป 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੋ ਿਿੁ ਪ੍ਾਏ ਤਜਸ ਨੋ ਅਨਤਦਨੁ ਹਤਰ ਤਲਵ ਲਾਗੈ ਜਾਗਿ ਰੈਤਣ ਤਵਹਾਣੀ ॥੨੭॥ 

นานักกลา่ววา่มเีพยีงเขาเท่าน้ันทีรู่ธ้าตตุ่างๆ 

ซึง่กลางวนัและกลางคนืเขามสีว่นรว่มในพระเจา้และชวีติของเขาผ่านไปดว้ยการตืน่ทัง้กลางวนัแล

ะกลางคนื 27 ॥ 

 

ਮਾਿਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਤਹ ਪ੍ਰਤਿਪ੍ਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥ 

ผูเ้ลีย้งดแูมใ้นครรภม์ารดา ไฉนจะลมืเขาเสยีจากใจเลา่? 

 

ਮਨਹੁ ਤਕਉ ਤਵਸਾਰੀਐ ਏਵਿੁ ਦਾਿਾ ਤਜ ਅਗਤਨ ਮਤਹ ਆਹਾਰ ੁਪ੍ਹੁਚਾਵਏ ॥ 

เขาเป็นผูใ้หท้ีย่ิง่ใหญ่ จติใจผูป้้อนอาหารมาใหเ้ราตัง้แตอ่ยู่ในครรภจ์ะถูกลมืไดอ้ย่างไร 
 

ਓਸ ਨੋ ਤਕਹੁ ਪੋ੍ਤਹ ਨ ਸਕੀ ਤਜਸ ਨਉ ਆਪ੍ਣੀ ਤਲਵ ਲਾਵਏ ॥ 

บุคคลผูป้ระกอบความก าหนัด ความเจ็บ ความโศก ย่อมไม่แตะตอ้งเขา. 

 

ਆਪ੍ਣੀ ਤਲਵ ਆਪੇ੍ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਤਖ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਐ ॥ 

ความจรงิก็คอืตวัเขาเองใสค่วามหลงใหลและเขาควรไดร้บัการจดจ าเสมอดว้ยการเป็น 

Gurumukh 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਵਿੁ ਦਾਿਾ ਸੋ ਤਕਉ ਮਨਹੁ ਤਵਸਾਰੀਐ ॥੨੮॥ 

นานักบอกว่าผูใ้หท้ีย่ิง่ใหญ่ขนาดนี ้ท าไมถงึลมืเขาไปจากใจ? , 28 ॥ 

 

ਜੈਸੀ ਅਗਤਨ ਉਦਰ ਮਤਹ ਿੈਸੀ ਬਾਹਤਰ ਮਾਇਆ ॥ 

ไฟอยู่ในครรภม์ารดาฉันใด มายาภายนอกฉันน้ัน 

 

ਮਾਇਆ ਅਗਤਨ ਸਭ ਇਕੋ ਜੇਹੀ ਕਰਿੈ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ 

มายาและไฟแหง่ครรภท์ัง้สองเหมอืนกนั (เจ็บปวด) พระเจา้สรา้งลลีานี ้

 

ਜਾ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਿਾ ਜੰਤਮਆ ਪ੍ਰਵਾਤਰ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ 

เด็กเกดิมาเมือ่พระเจา้ประสงคเ์ท่าน้ันเน่ืองจากบรรยากาศแห่งความสขุถูกสรา้งขึน้ในทัง้ครอบคร ั

ว 

 

 

ਤਲਵ ਛੁੜਕੀ ਲਗੀ ਤਿਰਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ੁਵਰਿਾਇਆ ॥ 
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เมือ่เด็กเกดิ เขาสญูเสยีความผูกพนักบัพระเจา้ กระหายน า้ และมายาก็ออกค าสัง่กบัเธอ 

 

ਏਹ ਮਾਇਆ ਤਜਿੁ ਹਤਰ ਤਵਸਰੈ ਮੋਹੁ ਉਪ੍ਜੈ ਭਾਉ ਦਜੂਾ ਲਾਇਆ ॥ 

มายานีเ้ป็นลกัษณะทีจ่ติวญิญาณลมืจติวญิญาณสงูสดุ 

จากน้ันความยดึตดิก็เกดิขึน้ในจติใจของเขาและความเป็นคูก็่เขา้มา 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਜਨਾ ਤਲਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨੀ ਤਵਚੇ ਮਾਇਆ ਪ੍ਾਇਆ ॥੨੯॥ 

Nanak กลา่ววา่โดยพระคณุของครุุ ผูท้ีอ่ทุศิตนเพือ่พระเจา้ ไดบ้รรลุถงึพระองคแ์มใ้นมายา 26 

॥ 

 

ਹਤਰ ਆਤਪ੍ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਮੁਤਲ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਇ ॥ 

พระเจา้เองเป็นสิง่ล า้ค่าและประเมนิค่าไม่ได ้

 

ਮੁਤਲ ਨ ਪ੍ਾਇਆ ਜਾਇ ਤਕਸੈ ਤਵਟਹੁ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤਵਲਲਾਇ ॥ 

ไม่มใีครสามารถตดัสนิคุณคา่ทีแ่ทจ้รงิของมนัได ้

ผูค้นจ านวนมากเสยีชวีติดว้ยการรอ้งไหแ้ละโหยหามนั 

 

ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ੁਜੇ ਤਮਲੈ ਤਿਸ ਨੋ ਤਸਰ ੁਸਉਪ੍ੀਐ ਤਵਚਹੁ ਆਪ੍ੁ ਜਾਇ ॥ 

ถา้พบสตัคุร ุก็ควรยอมกม้หวัเสยี เพราะอตัตาของจติก็หายไปดว้ยประการฉะนี ้

 

ਤਜਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸੁ ਤਮਤਲ ਰਹੈ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥ 

ชวีตินีถู้กประทานใหแ้กผู่ใ้ด ถา้ดวงวญิญาณรวมเป็นหน่ึงกบัชวีติน้ันแลว้ 

พระเจา้ก็สถติอยู่ในจติใจ 

 

ਹਤਰ ਆਤਪ੍ ਅਮੁਲਕੁ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਤਜਨ ਹਤਰ ਪ੍ਲੈ ਪ੍ਾਇ ॥੩੦॥ 

เฮ ้นานัก! พระเจา้เองไม่มคีา่และมเีพยีงเขาเทา่น้ันทีโ่ชคดทีีไ่ดร้บัเขา 30 ॥ 

 

ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ॥ 

Hari-naam เป็นอาหารของฉันและจติใจของฉันเป็นพ่อคา้ 

 

ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਵਣਜਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਿੇ ਰਾਤਸ ਜਾਣੀ ॥ 

จติใจของฉันเป็นพ่อคา้และ Hari-Naam เป็นอาหารชวีติของฉัน ฉันไดร้บัความรูจ้าก Satguru 

 

ਹਤਰ ਹਤਰ ਤਨਿ ਜਤਪ੍ਹੁ ਜੀਅਹੁ ਲਾਹਾ ਖਤਟਹੁ ਤਦਹਾੜੀ ॥ 

สวดมนตช์ ือ่ Hari ทุกวนัจากใจของคณุและรบัผลประโยชนจ์ากชือ่ทกุวนั 

 

ਏਹੁ ਧਨੁ ਤਿਨਾ ਤਮਤਲਆ ਤਜਨ ਹਤਰ ਆਪੇ੍ ਭਾਣਾ ॥ 

มเีพยีงคนเหลา่น้ันเทา่น้ันทีไ่ดช้ ือ่นีแ้ละความมั่งค ัง่ซ ึง่พระเจา้ประทานใหต้ามความประสงคข์องเขา 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਰਾਤਸ ਮੇਰੀ ਮਨੁ ਹੋਆ ਵਣਜਾਰਾ ॥੩੧॥ 

SikhBookClub.com 13 



Nanak บอกว่าช ือ่ของ Hari เป็นสญัญาณชวีติของฉันและจติใจกลายเป็นพ่อคา้ 31 ॥ 

 

ਏ ਰਸਨਾ ਿੂ ਅਨ ਰਤਸ ਰਾਤਚ ਰਹੀ ਿੇਰੀ ਤਪ੍ਆਸ ਨ ਜਾਇ ॥ 

เฮ ้ราสนา! คณุหมกมุ่นอยูก่บัน า้ผลไมอ้ืน่ ๆ แตค่วามกระหายของคณุไม่ไดด้บัลง 

 

ਤਪ੍ਆਸ ਨ ਜਾਇ ਹੋਰਿੁ ਤਕਿੈ ਤਜਚਰ ੁਹਤਰ ਰਸੁ ਪ੍ਲੈ ਨ ਪ੍ਾਇ ॥ 

ความกระหายของคณุไม่สามารถดบัดว้ยวธิอีืน่ไดจ้นกวา่คุณจะไดร้บั Hari-Ras และดืม่ 

 

ਹਤਰ ਰਸੁ ਪ੍ਾਇ ਪ੍ਲੈ ਪ੍ੀਐ ਹਤਰ ਰਸੁ ਬਹੁਤੜ ਨ ਤਿਰਸਨਾ ਲਾਗੈ ਆਇ ॥ 

เมือ่ไดฮ้ารรีายอแลว้ จงดืม่เสยี เพราะหลงัจากดืม่ฮารรีายอแลว้จะไม่กระหายอกี 

 

ਏਹੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਕਰਮੀ ਪ੍ਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ੁਤਮਲੈ ਤਜਸੁ ਆਇ ॥ 

Hari-Ras นีไ้ดม้าโดยการกระท าทีเ่ป็นมงคลทีไ่ดร้บั Satguru 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹੋਤਰ ਅਨ ਰਸ ਸਤਭ ਵੀਸਰੇ ਜਾ ਹਤਰ ਵਸੈ ਮਤਨ ਆਇ ॥੩੨॥ 

Nanak กลา่ววา่เมือ่พระเจา้สถติอยู่ในจติใจ ความหลงใหลอืน่ ๆ ทัง้หมดจะถูกลมื 32 ॥ 

 

ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਤਰਆ ਹਤਰ ਿੁਮ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਰਖੀ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥ 

โอร้า่งกายของฉัน! คณุเขา้มาในโลกนีก็้ตอ่เมือ่พระเจา้ทรงสรา้งความสวา่งในตวัคณุ 

 

ਹਤਰ ਜੋਤਿ ਰਖੀ ਿੁਧੁ ਤਵਤਚ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥ 

คณุเขา้มาในโลกก็ตอ่เมือ่พระเจา้สรา้งแสงสวา่งเทา่น้ัน 

 

ਹਤਰ ਆਪੇ੍ ਮਾਿਾ ਆਪੇ੍ ਤਪ੍ਿਾ ਤਜਤਨ ਜੀਉ ਉਪ੍ਾਇ ਜਗਿੁ ਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ตวัเขาเองเป็นผูป้กครองของทุกคนซึง่ไดแ้สดงใหโ้ลกเห็นโดยการสรา้งสิง่มชีวีติทัง้หมด 

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਤਝਆ ਿਾ ਚਲਿੁ ਹੋਆ ਚਲਿੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 

เขา้ใจในพระคณุของคุร ุเป็นทีส่รรเสรญิวา่ โลกนีถู้กชมวา่น่าสรรเสรญิ 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਸਰਸਤਟ ਕਾ ਮੂਲੁ ਰਤਚਆ ਜੋਤਿ ਰਾਖੀ ਿਾ ਿੂ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥੩੩॥ 

นานัคกลา่ววา่เมือ่พระเจา้สรา้งแกนกลางของจกัรวาล 

พระองคไ์ดท้รงสรา้งแสงสวา่งของพระองคใ์นตวัคุณ และจากน้ันคณุก็เขา้มาในโลกนี ้33॥ 

 

ਮਤਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮੁ ਸੁਤਣਆ ॥ 

เมือ่ไดย้นิขา่วดเีร ือ่งการเสด็จมาของพระเจา้ ความเรา่รอ้นก็เกดิขึน้ในจติใจ 

 

ਹਤਰ ਮੰਗਲੁ ਗਾਉ ਸਖੀ ਤਗਰਹੁ ਮੰਦਰ ੁਬਤਣਆ ॥ 

โอเ้พือ่นเอ๋ย! สรรเสรญิพระเจา้ เรอืนใจนีไ้ดก้ลายเป็นวหิารศกัดิส์ทิธิ ์

 

ਹਤਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲੁ ਤਨਿ ਸਖੀਏ ਸੋਗੁ ਦਖੂੁ ਨ ਤਵਆਪ੍ਏ ॥ 
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วา่ไงเพือ่น! ไม่มคีวามเศรา้โศก ความเจ็บปวด และความกงัวล 

ดว้ยการสวดมนตส์รรเสรญิพระเจา้ทุกวนั 
 

ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਤਦਨ ਸਭਾਗੇ ਆਪ੍ਣਾ ਤਪ੍ਰ ੁਜਾਪ੍ਏ ॥ 

วนัน้ันเป็นวนัทีโ่ชคดเีมือ่จติแนบกบัเทา้ของคุรแุละรูส้กึถงึองคผู์เ้ป็นทีร่กั 

 

ਅਨਹਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਬਤਦ ਜਾਣੀ ਹਤਰ ਨਾਮੁ ਹਤਰ ਰਸੁ ਭੋਗੋ ॥ 

จากค าพูดของครุไุดร้บัความรูเ้กีย่วกบัค าพูดทีไ่ม่สิน้สดุใหส้วดมนต ์Hari-Naam และดืม่ Hari-

Ras 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਤਪ੍ ਤਮਤਲਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਜੋਗੋ ॥੩੪॥ 

Nanak กลา่ววา่พระเจา้เองทีส่ามารถท าทกุอยา่งไดม้า 34॥ 

 

ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਤਰਆ ਇਸੁ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇ ਕੈ ਤਕਆ ਿੁਧੁ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ 

โอร้า่งกายของฉัน! ท่านไดท้ าความดอีะไรไวใ้นโลกนี ้

 

ਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਿੁਧੁ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਿੂ ਜਗ ਮਤਹ ਆਇਆ ॥ 

โอร้า่งกาย! ท่านมาในโลกนีท้ างานอะไร 

 

ਤਜਤਨ ਹਤਰ ਿੇਰਾ ਰਚਨੁ ਰਤਚਆ ਸੋ ਹਤਰ ਮਤਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ॥ 

พระเจา้ผูท้รงสรา้งคณุไม่ไดต้ ัง้รกรากอยู่ในจติใจ 
 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਤਰ ਮੰਤਨ ਵਤਸਆ ਪ੍ੂਰਤਬ ਤਲਤਖਆ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

ดว้ยพระคุณของครุ ุพระเจา้จงึประทบัอยู่ในจติของเขา เพราะเหตแุห่งกรรมเกา่ของเขา 

จงึไดผ้ลอย่างนี.้ 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਹੁ ਸਰੀਰ ੁਪ੍ਰਵਾਣੁ ਹੋਆ ਤਜਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਸਉ ਤਚਿੁ ਲਾਇਆ ॥੩੫॥ 

นานักกลา่ววา่ใครก็ตามทีม่ใีจจดจอ่อยู่กบั Satguru รา่งกายของเขาก็ประสบความส าเรจ็ 35 ॥ 

 

ਏ ਨੇਿਰਹੁ ਮੇਤਰਹੋ ਹਤਰ ਿੁਮ ਮਤਹ ਜੋਤਿ ਧਰੀ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ॥ 

ตาของฉัน! พระเจา้ทรงสรา้งความสวา่งในตวัคณุ ดงัน้ันอยา่มองคนอืน่นอกจากพระองค ์

 

ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਦੇਖਹੁ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਤਰ ਤਨਹਾਤਲਆ ॥ 

อย่ามองใครอืน่นอกจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เพราะท่านไดเ้ห็นโดยพระคุณของพระองค ์

 

ਏਹੁ ਤਵਸੁ ਸੰਸਾਰ ੁਿੁਮ ਦੇਖਦੇ ਏਹੁ ਹਤਰ ਕਾ ਰਪੂ੍ੁ ਹੈ ਹਤਰ ਰਪੂ੍ੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥ 

โลกทีคุ่ณเห็นนีเ้ป็นรูปแบบของพระเจา้และมเีพยีงรปูแบบของพระเจา้เท่าน้ันทีม่องเห็นได ้

 

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਤਝਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਤਰ ਇਕੁ ਹੈ ਹਤਰ ਤਬਨੁ ਅਵਰ ੁਨ ਕੋਈ ॥ 
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ดว้ยพระคุณของครุ ุฉันจงึเขา้ใจความลบันี ้มองไปทางไหนก็เห็นแต่พระเจา้องคเ์ดยีว 

ไม่มอีืน่ใดนอกจากพระองค ์

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਏਤਹ ਨੇਿਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਤਰ ਤਮਤਲਐ ਤਦਬ ਤਦਰਸਤਟ ਹੋਈ ॥੩੬॥ 

Nanak กลา่ววา่ตาเหลา่นีเ้คยบอดมากอ่น แตเ่มือ่ไดพ้บกบั Satguru 

พวกเขาไดบ้รรลวุสิยัทศันอ์นัศกัดิส์ทิธิ ์36॥ 

 

ਏ ਸਰਵਣਹੁ ਮੇਤਰਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪ੍ਠਾਏ ॥ 

หูของฉัน! พระเจา้สง่คณุมาในโลกเพือ่ฟังความจรงิ 

 

ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪ੍ਠਾਏ ਸਰੀਤਰ ਲਾਏ ਸੁਣਹੁ ਸਤਿ ਬਾਣੀ ॥ 

เพือ่ฟังความจรงิ พระเจา้ไดส้ง่มนัมาในโลกโดยแนบไวก้บัรา่งกาย ดงัน้ันจงฟังเสยีงแหง่ความจรงิ 

 

ਤਜਿੁ ਸੁਣੀ ਮਨੁ ਿਨੁ ਹਤਰਆ ਹੋਆ ਰਸਨਾ ਰਤਸ ਸਮਾਣੀ ॥ 

โดยการฟังซ ึง่จติใจและรา่งกายจะรา่เรงิและ rasna รวมใน Hari-rasa 

 

ਸਚੁ ਅਲਖ ਤਵਿਾਣੀ ਿਾ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ ॥ 

การเคลือ่นไหวทีแ่ปลกประหลาดของความจรงิสงูสดุทีไ่รจ้ดุหมายและองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทีย่อดเยีย่

มน้ันอธบิายไม่ได ้

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਅੰਤਮਰਿ ਨਾਮੁ ਸੁਣਹੁ ਪ੍ਤਵਿਰ ਹੋਵਹੁ ਸਾਚ ੈਸੁਨਣੈ ਨੋ ਪ੍ਠਾਏ ॥੩੭॥ 

นานักบอกว่าฟังน ้าฤทธิแ์ลว้บรสิทุธิ ์พระเจา้สง่เจา้มาในโลกเพือ่ฟังความจรงิ 37. 

 

ਹਤਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਤਰ ਰਤਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪ੍ਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥ 

พระเจา้ทรงเลน่เคร ือ่งดนตรแีห่งชวีติโดยเก็บวญิญาณไวใ้นถ า้ของรา่งกาย 

 

ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪ੍ਉਣ ਨਉ ਦਆੁਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ੁਕੀਏ ਦਸਵਾ ਗੁਪ੍ਿੁ ਰਖਾਇਆ ॥ 

เขาเลน่เคร ือ่งดนตรขีองพรานา เชน่ สือ่สารลมหายใจแห่งชวีติ 

เปิดเผยประตทูัง้เกา้ของรา่งกายทีเ่หมอืนถ า้ ตา ห ูปาก จมูก ฯลฯ 

และประตทูีส่บิถกูเก็บเป็นความลบั 

 

ਗੁਰਦਆੁਰੈ ਲਾਇ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ ਦਸਵਾ ਦਆੁਰ ੁਤਦਖਾਇਆ ॥ 

ท่านไดแ้สดงประตทูี ่10 ดว้ยศรทัธาตอ่คุรุ 

 

ਿਹ ਅਨੇਕ ਰਪੂ੍ ਨਾਉ ਨਵ ਤਨਤਧ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਿੁ ਨ ਜਾਈ ਪ੍ਾਇਆ ॥ 

ในประตทูีส่บิมชี ือ่ทีม่รีูปรา่งมากมายและสมบตัเิกา้อยา่งทีเ่ป็นความลบัซ ึง่ไม่สามารถคน้พบได ้

 

 

 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਹਤਰ ਤਪ੍ਆਰੈ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਤਰ ਰਤਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪ੍ਵਣੁ ਵਜਾਇਆ ॥੩੮॥ 
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Nanak กลา่ววา่พระเจา้ทีร่กัไดว้างวญิญาณไวใ้นถ า้ในรปูแบบของรา่งกายและสือ่สารพลงัชวีติ 

38 ॥ 

 

ਏਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਤਹਲਾ ਸਾਚੈ ਘਤਰ ਗਾਵਹੁ ॥ 

รอ้งเพลง kirtan ทีแ่ทจ้รงิของพระเจา้ขณะน่ังอยู่ในบา้นทีแ่ทจ้รงิ (satsangati) 

 

ਗਾਵਹੁ ਿ ਸੋਤਹਲਾ ਘਤਰ ਸਾਚੈ ਤਜਥੈ ਸਦਾ ਸਚੁ ਤਧਆਵਹੇ ॥ 

น่ังในบา้นทีแ่ทจ้รงิ (satsangati) และรอ้งเพลงสรรเสรญิทีแ่ทจ้รงิ 

 

ਸਚੋ ਤਧਆਵਤਹ ਜਾ ਿੁਧੁ ਭਾਵਤਹ ਗੁਰਮੁਤਖ ਤਜਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ ॥ 

โอพ้ระเจา้ ! พวกทีพ่งึใจท่านและพวกกูรมุูขทีไ่ดร้บัความรู ้เฉพาะพวกเขา้ฌานปรมตัถ ์

 

ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਤਜਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪ੍ਾਵਹੇ ॥ 

ความจรงิสงูสดุนีเ้ป็นเจา้นายของทุกสิง่ ความจรงิจะบรรลไุดเ้ฉพาะผูท้ีป่ระทานเท่าน้ัน 
 

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸਚੁ ਸੋਤਹਲਾ ਸਚੈ ਘਤਰ ਗਾਵਹੇ ॥੩੯॥ 

นานักกลา่ววา่ขณะทีน่ั่งอยู่ในบา้นทีแ่ทจ้รงิ (Satsangati) 

ใหร้อ้งเพลงสรรเสรญิความจรงิสงูสุดตอ่ไป 36 ॥ 

 

ਅਨਦ ੁਸੁਣਹੁ ਵਿਭਾਗੀਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ੂਰੇ ॥ 

โอผู้โ้ชคด!ี คุณฟัง Anand Vani ดว้ยความทุ่มเท 

ความปรารถนาทัง้หมดของคณุจะส าเรจ็ดว้ยการฟัง 

 

ਪ੍ਾਰਬਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਾਇਆ ਉਿਰੇ ਸਗਲ ਤਵਸੂਰੇ ॥ 

ผูใ้ดบรรลุพระผูม้พีระภาคแลว้ ความโศกและทุกขท์ัง้ปวงก็ดบัไป 

 

ਦਖੂ ਰੋਗ ਸੰਿਾਪ੍ ਉਿਰੇ ਸੁਣੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ 

ผูไ้ดส้ดบัพระสทัธรรมแลว้ โทมนัส โรคภยั โทสะทัง้ปวงก็ดบัไป 

 

ਸੰਿ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪ੍ੂਰੇ ਗੁਰ ਿੇ ਜਾਣੀ ॥ 

ผูไ้ดท้ราบความด ารสันีจ้ากพระครุผูุส้มบูรณแ์ลว้ บณัฑติเหล่าน้ันลว้นเป็นสขุ 

 

ਸੁਣਿੇ ਪ੍ੁਨੀਿ ਕਹਿੇ ਪ੍ਤਵਿੁ ਸਤਿਗੁਰ ੁਰਤਹਆ ਭਰਪ੍ੂਰੇ ॥ 

ผูท้ีฟั่งค าพูดนีจ้ะบรสิทุธิแ์ละผูท้ีส่วดมนตก็์จะบรสิทุธิเ์ชน่กนั Satguru 

มคีวามครอบคลมุในค าพูดของเขา 

 

ਤਬਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਿੂਰੇ ॥੪੦॥੧॥ 

นานัคอธษิฐานว่าเน่ืองจากการอยู่แทบเทา้ของครุ ุ

เคร ือ่งดนตรทีีม่เีสยีงไม่สิน้สดุก าลงัเลน่อยู่ในจติใจ॥ 40॥ 1॥ 
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ਅਰਦਾਸ  

สวดมนต ์

 

ੴ ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ॥  

พระเจา้เป็นหน่ึงเดยีว ชยัชนะทัง้หมดเป็นของครุมุหศัจรรย ์(พระเจา้) 

  

ਸਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਸਿਾਇ। 

ขอใหด้าบทีนั่บถอื (พระเจา้ในรปูแบบของผูท้ าลายลา้งผูท้ าความช ัว่) ชว่ยเรา! 

  

ਵਾਰ ਸਰੀ ਭਗੌਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸਾਿੀ ੧੦|| 

บทกวขีองดาบทีเ่คารพท่องโดยครุทุีส่บิ 

 

ਹਪਰਥਮ ਭਗੌਤੀ ਹਸਮਹਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਂਹਿਆਇ॥  

กอ่นอืน่ใหนึ้กถงึดาบ (พระเจา้ในรูปแบบของผูท้ าลายลา้งผูท้ าความช ัว่); จากน้ันระลกึถงึ 

Nanak (อาศยัการบรจิาคทางจติวญิญาณของเขา) 

  

ਹਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸੁ ਰਾਮਦਾਸੈ ਿੋਈ ਂਸਿਾਇ॥  

จากน้ันจ าและร าพงึถงึ Guru Angad, Guru Amar Das และ Guru Ram Das; 

ขอใหพ้วกเขาชว่ยเรา! (อาศยัการบรจิาคทางจติวญิญาณของพวกเขา) 

  

ਅਰਜਨ ਿਰਗੋਹ ੰਦ ਨੋ ਹਸਮਰੌ ਸਰੀ ਿਹਰਰਾਇ॥  

ระลกึถงึและร าพงึถงึครุอุรจนั ครุฮุารโ์กบนิด ์และครุุฮารายทีเ่คารพ 

(อาศยัการบรจิาคทางจติวญิญาณของพวกเขา) 

  

ਸਰੀ ਿਹਰਹਕਰਸਨ ਹਿਆਈਐਂ ਹਜਸ ਹਿਠੈ ਸਹਭ ਦਖੁ ਜਾਇ॥  

ระลกึถงึและร าพงึถงึท่านคุรุ Har Krishan ผูเ้ป็นทีเ่คารพ ความเจ็บปวดทัง้หมดจะหายไป 

(อาศยัการบรจิาคทางวญิญาณของพวกเขา 

 

ਤੇਗ  ਿਾਦਰ ਹਸਮਹਰਐ ਘਰ ਨਉ ਹਨਹਿ ਆਵੈ ਿਾਇ॥ 

ระลกึถงึ Guru Tegh Bahadur 

แลว้แหลง่ความมั่งค ัง่ทางจติวญิญาณทัง้เกา้แห่งจะรบีมาทีบ่า้นของคณุ 
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ਸਭ ਥਾਂਈ ਿੋਇ ਸਿਾਇ॥  

โอพ้ระเจา้! กรณุาชว่ยเราทุกทีโ่ดยแสดงเสน้ทางใหเ้ราเห็น 

 

ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸਾਿ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗੋਹ ੰਦ ਹਸੰਘ ਸਾਹਿ  ਜੀ! ਸਭ ਥਾਂਈ ਿੋਇ ਸਿਾਇ॥  

ระลกึถงึกูร ูGobind Singh ทีเ่คารพนับถอื (อาศยัผลงานทางจติวญิญาณของเขา) 

โอพ้ระเจา้! กรณุาชว่ยเราทุกทีโ่ดยแสดงเสน้ทางใหเ้ราเห็น 

 

ਦਸਾ ਂਪਾਤਸਾਿੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਰੀ ਗੁਰ ੂਗਰੰਥ ਸਾਹਿ  ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ 

 ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ  

คดิและตรกึตรองถงึแสงสว่างอนัศกัดิส์ทิธิข์องกษตัรยิท์ ัง้สบิองคท์ีม่อียู่ใน Guru Granth 

Sahib อนัเป็นทีนั่บถอื 

แลว้เปลีย่นความคดิของคณุไปสูค่ าสอนอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละรบัความเพลดิเพลนิจากสายตาของ 

Guru Granth Sahib Utter Wahe Guru (พระเจา้มหศัจรรย)์! 

 

ਪੰਜਾ ਂਹਪਆਹਰਆਂ, ਚੌਿਾਂ ਸਾਹਿ ਜਾਹਦਆਂ, ਚਾਲਹ ੀਆਂ ਮੁਕਹਤਆ,ਂ ਿਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ, ਤਪੀਆਂ,  

ਹਜਨਹਾ ਨਾਮ ਜਹਪਆ, ਵੰਿ ਛਹਕਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਿੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਹਿਿੱਠ ਕੀਤਾ,  

ਹਤਨਹਾਂ ਹਪਆਹਰਆਂ, ਸਹਚਆਹਰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ !  ੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

คดิถงึการกระท าของผูเ้ป็นทีร่กัทัง้หา้ของลกูชายทัง้สีค่น (ของ Guru Gobind Singh); 

ของสีส่บิมรณสกัข;ี ของชาวซกิขผู์ก้ลา้หาญในความมุ่งมั่นไม่ย่อทอ้ 

ของสาวกผูเ้ป่ียมดว้ยสขีองน า้; ของผูท้ีถู่กดดูกลนืในนาอมั 

ของผูท้ีร่ะลกึถงึนามและแบ่งปันอาหารของพวกเขาดว้ยความเป็นเพือ่น ของผูท้ีเ่ร ิม่ตน้ครวัฟร ี

ของผูท้ีใ่ชด้าบของพวกเขา (เพือ่รกัษาความจรงิ); ของผูท้ีม่องขา้มขอ้บกพรอ่งของผูอ้ืน่ 

ทัง้หมดทีก่ลา่วมาลว้นเป็นผูบ้รสิทุธิแ์ละอทุศิตนอยา่งแทจ้รงิ Utter Wahe Guru 

(พระเจา้มหศัจรรย)์! 

 

ਹਜਨਹਾਂ ਹਸੰਘਾਂ ਹਸੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਿਰਮ ਿੇਤ ਸੀਸ ਹਦਿੱਤੇ,  ੰਦ  ੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਿਾਈਆਂ, 

ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਹਰਆਂ ਨਾਲ ਹਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦਆੁਹਰਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 

ਕੁਰ ਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਿਰਮ ਨਿੀ ਂਿਾਹਰਆ, ਹਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਂਸੁਆਸਾ ਂਨਾਲ ਹਨ ਾਿੀ, ਹਤਨਹਾਂ ਦੀ 

ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ!  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

นึกถงึและระลกึถงึการรบัใชท้ีไ่ม่เหมอืนใครของชายชาวซกิขผู์ก้ลา้หาญและสตรผูีเ้สยีสละศรี

ษะของตนแตไ่ม่ยอมจ านนตอ่ศาสนาซกิขข์องตน ผูซ้ ึง่ถกูตดัออกเป็นชิน้ ๆ 

จากขอ้ต่อของรา่งกายแต่ละขอ้ ใครกนัทีถ่ลกหนังหวัออก 

ผูซ้ ึง่ถูกมดัและหมุนอยู่บนลอ้และหกัเป็นชิน้ๆ ผูถู้กเลือ่ยตดั; ทีถู่กถลกหนังทัง้เป็น; 
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ผูเ้สยีสละตนเองเพือ่รกัษาศกัดิศ์รขีอง Gurdwaras; ผูไ้ม่ละทิง้ศรทัธาซกิข;์ 

ผูท้รงรกัษาศาสนาซกิขแ์ละไวผ้มยาวตราบจนลมหายใจสดุทา้ย Utter Wahe Guru 

(พระเจา้มหศัจรรย)์! 

 

ਪੰਜਾ ਂਤਖਤਾ,ਂ ਸਰ ਿੱਤ ਗੁਰਦਆੁਹਰਆਂ ਦਾ ਹਿਆਨ ਿਰ ਕੇ  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ! 

เปลีย่นความคดิของคณุไปยงัทีน่ั่งทัง้หมดของศาสนาซกิขแ์ละครุดุวาราทัง้หมด เปลง่ Wahe 

Guru (พระเจา้มหศัจรรย)์! 

 

ਹਪਰਥਮੇ ਸਰ ਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਿੈ ਜੀ, ਸਰ ਿੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰ,ੂ 

ਵਾਹਿਗੁਰ,ੂ ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਹਚਤ ਆਵੇ, ਹਚਿੱਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰ  ਸੁਖ ਿੋਵੇ। 

กอ่นอืน่ Khalsa ทีนั่บถอืทัง้หมดท าการวงิวอนนีเ้พือ่ทีพ่วกเขาจะไดร้ าพงึถงึช ือ่ของคุณ 

และขอใหค้วามสขุและความสบายทัง้หมดเกดิขึน้ดว้ยการท าสมาธเิชน่นี ้

 

 ਜਿਾ ਂਜਿਾ ਂਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿ , ਤਿਾਂ ਤਿਾਂ ਰਹਛਆ ਹਰਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ  ਫ਼ਤਹਿ,  

ਹ ਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸਰੀ ਸਾਹਿ  ਜੀ ਸਿਾਇ, ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ  ੋਲ  ਾਲੇ,  ੋਲੋ ਜੀ 

ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

Khalsa ทีเ่คารพนับถอือยู่ทีใ่ด จงใหค้วามคุม้ครองและพระคณุของพระองค ์

ขอใหห้อ้งครวัและดาบทีเ่ป็นอสิระไม่เคยลม้เหลว รกัษาเกยีรตขิองผูนั้บถอืของคณุ 

มอบชยัชนะแก่ชาวซกิข ์ขอใหด้าบทีเ่คารพมาชว่ยเหลอืเราเสมอ ขอให ้Khalsa 

ไดร้บัเกยีรตเิสมอ Utter Wahe Guru (พระเจา้มหศัจรรย)์! 

 

ਹਸਿੱਖਾ ਂਨੰੂ ਹਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਹ  ੇਕ ਦਾਨ, ਹਵਸਾਿ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, 

ਦਾਨਾ ਂਹਸਰ ਦਾਨ,  ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸਰੀ ਅੰਹਮਰਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਿੇ,  ੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ 

ਜੁਗ ਅਟਿੱਲ, ਿਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ,  ੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ!!!  

กรณุามอบของประทานแห่งศาสนาซกิขแ์กช่าวซกิข,์ ของประทานแห่งผมยาว, 

ของประทานแห่งการปฏบิตัติามกฎของซกิข,์ ของประทานแห่งความรูอ้นัศกัดิส์ทิธิ,์ 

ของประทานแหง่ศรทัธาอนัมั่นคง, 

ของประทานแหง่ความเช ือ่และของประทานทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งช ือ่ โอพ้ระเจา้! 

ขอใหค้ณะนักรอ้งประสานเสยีง คฤหาสน ์และแบนเนอรค์งอยู่ตลอดไป 

ขอใหค้วามจรงิมชียัชนะเสมอ เปลง่ Wahe Guru (พระเจา้มหศัจรรย)์! 
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ਹਸਿੱਖਾ ਂਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉਿੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰ।ੂ  

ขอใหจ้ติใจของชาวซกิขท์ัง้หมดยงัคงออ่นนอ้มถ่อมตนและมปัีญญาสงูสง่ โอพ้ระเจา้! 

คณุเป็นผูพ้ทิกัษแ์ห่งปัญญา 

  

ਿੇ ਹਨਮਾਹਣਆ ਂਦੇ ਮਾਣ, ਹਨਤਾਹਣਆ ਂਦੇ ਤਾਣ, ਹਨਓਹਟਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸਿੱਚੇ ਹਪਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰ!ੂ 

ਆਪ ਦੇ ਿਜੂਰ…..ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਿੈ ਜੀ।  

โอ พ่อทีแ่ทจ้รงิ Wahe Guru! คณุคอืเกยีรตขิองผูอ้อ่นโยน พลงัของผูไ้รท้ีพ่ึง่ 

ทีพ่กัพงิของผูไ้รท้ีพ่กัพงิ เราขอนอบนอ้มตอ่หนา้คุณ…

..(แทนโอกาสหรอืค าอธษิฐานทีท่ าไวท้ีน่ี่) 

 

ਅਿੱਖਰ ਵਾਿਾ ਘਾਟਾ ਭੁਿੱਲ ਚੁਿੱਕ ਮਾਿ ਕਰਨੀ। ਸਰ ਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ।  

โปรดยกโทษใหก้บัขอ้ผดิพลาดและความบกพรอ่งของเราในการท่องบทสวดมนตข์า้งตน้ 

ขอจงส าเรจ็ตามวตัถุทุกประการเทอญ. 

 

ਸੇਈ ਹਪਆਰੇ ਮੇਲ, ਹਜਨਹਾਂ ਹਮਹਲਆਂ ਤੇਰਾ ਨ ਹਚਿੱਤਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ 

ਭਾਣੇ ਸਰ ਿੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।  

ขอความกรณุาโปรดดลบนัดาลใหเ้ราไดพ้บกบัผูศ้รทัธาทีแ่ทจ้รงิโดยการพบปะผูท้ีเ่ราจะไดร้ะ

ลกึถงึและร าพงึถงึพระนามของพระองค ์โอพ้ระเจา้! โดย True Guru Nanak 

ขอใหช้ ือ่ของคณุเป็นทีย่กย่องและอาจประสบความส าเรจ็ตามความประสงคข์องคณุ 

 

ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰ ੂਜੀ ਕੀ ਿਤਹਿ  

Khalsa เป็นของพระเจา้ ชยัชนะทัง้หมดคอืชยัชนะของพระเจา้ 
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ปรชัญาเพือ่การเดนิทาง 

 
ปรัชญาของศาสนาซกิขม์ลีักษณะเป็นตรรกะ ความครอบคลมุ และแนวทาง 
"ปราศจากความหรหูรา" ตอ่โลกแหง่จติวญิญาณและวตัถ ุ
เทววทิยาของมันถกูท าเครือ่งหมายดว้ยความเรยีบงา่ย 
ในจรยิธรรมของซกิขไ์มม่คีวามขดัแยง้ระหวา่งหนา้ทีข่องแตล่ะบคุคลตอ่ตนเองและตอ่สงัคม 
(สงักัต) 

 
ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาโลกทีอ่ายนุอ้ยทีส่ดุทีก่อ่ตัง้โดยครุนุานักเมือ่ประมาณ 500 ปีทีแ่ลว้ 
มันเนน้ความเชือ่ในหนึง่ส ิง่มชีวีติสงูสดุและผูส้รา้ง (Wheguru) ของจักรวาล 
มันน าเสนอเสน้ทางตรงทีเ่รยีบงา่ยไปสูค่วามสขุนรัินดรแ์ละกระจายขอ้ความแหง่ความรักแล
ะภราดรภาพสากล 
ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาทีม่พีระเจา้องคเ์ดยีวอยา่งเครง่ครัดและยอมรับวา่พระเจา้เป็นองคเ์ดยี
วทีไ่มอ่ยูภ่ายใตก้ารจ ากัดของเวลาหรอืพืน้ที ่

 
 
ศาสนาซกิขเ์ชือ่วา่มพีระเจา้เพยีงองคเ์ดยีวซึง่เป็นผูส้รา้ง ผูค้ ้าจนุ ผูท้ าลาย 
และไมไ่ดอ้ยูใ่นรา่งมนุษย ์ทฤษฎกีารกลับชาตมิาเกดิไมม่อียูใ่นศาสนาซกิข ์
มันไมไ่ดใ้หค้ณุคา่กับเทพเจา้เทพธดิาและเทพเจา้อืน่ ๆ 

 
ในศาสนาซกิข ์จรยิธรรมและศาสนาไปดว้ยกัน 
ตอ้งปลกูฝังคณุธรรมและประพฤตพิรหมจรรยใ์นชวีติประจ าวนัเพือ่กา้วไปสูก่ารพัฒนาทางจิ
ตวญิญาณ คณุสมบัตติา่งๆ เชน่ ความซือ่สตัย ์ความเห็นอกเห็นใจ ความเอือ้อาทร 
ความอดทน 
และความออ่นนอ้มถอ่มตนสามารถสรา้งขึน้ไดด้ว้ยความพยายามและความอตุสาหะเทา่นัน้ 
ชวีติของปรมาจารยผ์ูย้ ิง่ใหญข่องเราเป็นแหลง่ของแรงบนัดาลใจในทศิทางนี ้
 
ศาสนาซกิขส์อนวา่เป้าหมายของชวีติมนุษยค์อืการท าลายวงจรการเกดิและการตายและรวม
เขา้กับพระเจา้ ส ิง่นีส้ามารถท าไดโ้ดยการปฏบิัตติามค าสอนของครุ ุ
การท าสมาธใินนามศักดิส์ทิธิ ์(นาม) และการบ าเพ็ญประโยชนแ์ละการกศุล 
 
นาม มารก์ เนน้ย ้าถงึการอทุศิตนทกุวนัเพือ่ระลกึถงึพระผูเ้ป็นเจา้ 
เราตอ้งควบคมุความรูส้กึทัง้หา้ ไดแ้ก ่กาม (ความปรารถนา) Krodh (ความโกรธ) Loabh 
(ความโลภ) Moh (ความยดึตดิทางโลก) และ Ahankar (ความเยอ่หยิง่) 
เพือ่ใหบ้รรลคุวามรอด สหภาพ 
พธิกีรรมและการปฏบิัตกิจิวตัรเชน่การถอืศลีอดและการแสวงบญุ 
ลางบอกเหตแุละความเขม้งวดถกูปฏเิสธในศาสนาซกิข ์
เป้าหมายของชวีติมนุษยค์อืการรวมเขา้กับพระเจา้และสิง่นีส้ าเร็จไดโ้ดยปฏบิัตติามค าสอนข
องครุแุกรนธซ์าฮบิ ศาสนาซกิขเ์นน้ที ่Bhagti Marg หรอืเสน้ทางแหง่การอทุศิตน 
อยา่งไรก็ตาม ตระหนักถงึความส าคัญของ Gian Marg (เสน้ทางแหง่ความรู)้ และ Karam 
Marg (เสน้ทางแหง่การปฏบิัต)ิ 
มันเนน้ย ้าถงึความจ าเป็นในการไดรั้บพระคณุของพระเจา้เพือ่ทีจ่ะบรรลเุป้าหมายทางจติวญิ
ญาณ 
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ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาสมัยใหมท่ีม่เีหตผุลและปฏบิัตไิด ้เชือ่วา่ชวีติครอบครัวปกต ิ
(Grahast) ไมใ่ชอ่ปุสรรคตอ่ความรอด 
พรหมจรรยห์รอืการสละทางโลกไมจ่ าเป็นตอ่การบรรลคุวามหลดุพน้ 
เป็นไปไดท้ีจ่ะอยูอ่ยา่งโดดเดีย่วทา่มกลางความเจ็บป่วยทางโลกและการลอ่ลวง 
ผูนั้บถอืศรัทธาตอ้งอยูใ่นโลกและยังคงอยูเ่หนอืความตงึเครยีดและความวุน่วายตามปกต ิ
เขาตอ้งเป็นทหารทีเ่กง่กาจและเป็นนักบญุส าหรับพระเจา้ 
 
ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาสากลและเป็น "ศาสนาฆราวาส" 
ดังนัน้จงึปฏเิสธความแตกตา่งทัง้หมดตามวรรณะ ความเชือ่ เชือ้ชาตหิรอืเพศ 
เชือ่วา่มนุษยท์กุคนเทา่เทยีมกันในสายพระเนตรของพระเจา้ 
ปรมาจารยเ์นน้เรือ่งความเทา่เทยีมกันของผูห้ญงิและปฏเิสธการฆา่ลา้งเผา่พันธุห์ญงิและกา
รปฏบิัตแิบบ Sati (การเผาแมม่า่ย) 
พวกเขายังเผยแพรก่ารแตง่งานใหมข่องหญงิมา่ยอยา่งแข็งขนัและปฏเิสธระบบ purdah 
(ผูห้ญงิสวมผา้คลมุหนา้) เพือ่ใหจ้ติใจจดจอ่อยูก่ับพระองค ์
เราตอ้งท าสมาธใินนามศักดิส์ทิธิ ์(นาม) และบ าเพ็ญประโยชนแ์ละการกศุล 
การท ามาหากนิดว้ยอาชพีสจุรติ (กรีตกิรรณ) ถอืเป็นเกยีรต ิ
มใิชด่ว้ยการขอทานหรอืวธิทีจุรติ วนัฉักนา 
การแบง่ปันกับผูอ้ ืน่ถอืเป็นความรับผดิชอบตอ่สงัคมเชน่กัน 
บคุคลนัน้คาดวา่จะชว่ยเหลอืผูท้ีต่อ้งการผา่น Daswandh (10% ของรายไดข้องเขา) Seva 
การบรกิารชมุชนเป็นสว่นส าคัญของศาสนาซกิข ์ครัวชมุชนฟร ี(langar) 
ทีพ่บในครุดุวาราทกุแหง่และเปิดใหก้ับผูค้นจากทกุศาสนาเป็นการแสดงออกอยา่งหนึง่ของ
บรกิารชมุชนนี ้

 
ศาสนาซกิสนับสนุนการมองโลกในแงด่แีละความหวงั 
ไมย่อมรับอดุมการณ์ของการมองโลกในแงร่า้ย 
 
กรูเูชือ่วา่ชวีตินีม้จีดุประสงคแ์ละเป้าหมาย มันเปิดโอกาสใหต้ัวเองและพระเจา้ตระหนัก 
นอกจากนีม้นุษยย์ังตอ้งรับผดิชอบตอ่การกระท าของตนเอง 
เขาไมส่ามารถเรยีกรอ้งความคุม้กันจากผลของการกระท าของเขา 
เขาจงึตอ้งระมัดระวงัอยา่งมากในสิง่ทีเ่ขาท า 
 
คัมภรีซ์กิข ์ครุแุกรนธซ์าฮบิเป็นครุนุรัินดร ์
นีเ่ป็นศาสนาเดยีวทีก่ าหนดใหห้นังสอืศักดิส์ทิธิม์สีถานะเป็นพระอปัุชฌายใ์นศาสนา 
ไมม่ทีีส่ าหรับครุมุนุษยท์ีม่ชีวีติ (Dehdhari) ในศาสนาซกิข ์

ขอบคณุภาพจาก www.sikhpoint.com 
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ความส าคญัของผา้โพกหวั 

 

ผา้โพกหัวเป็นสว่นหนึง่ของซกิขท์ีแ่ยกกนัไมอ่อก ตัง้แตป่ระมาณ ค.ศ. 1500 
และสมัยของ Guru Nanak ผูก้อ่ตัง้ศาสนาซกิข ์ชาวซกิขจ์ะสวมผา้โพกหัว 

 

ผา้โพกหัวหรอื "pagri" มักยอ่เป็น "pag" หรอื "dastar" 
เป็นค าทีแ่ตกตา่งกันในภาษาตา่งๆ ส าหรับบทความเดยีวกนั 
ค าเหลา่นี้หมายถงึเสือ้ผา้ทีส่วมใสโ่ดยทัง้ชายและหญงิเพือ่คลมุศรีษะ 

เป็นผา้โพกศรีษะทีป่ระกอบดว้ยผา้ชิน้เดยีวคลา้ยผา้พันคอยาวพันรอบศรีษะ 
หรอืบางครัง้ม ี"หมวก" หรอืผา้ปาเต๊ะดา้นใน 
ตามเนื้อผา้ในอนิเดยีผา้โพกหัวจะสวมใสโ่ดยผูช้ายทีม่สีถานะสงูในสงัคมเทา่นัน้ 
ผูช้ายทีม่ฐีานะต ่าหรอืวรรณะต า่ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหส้วมผา้โพกหัว 

แมว้า่ Guru Gobind Singh จะไดรั้บค าสั่งจาก Guru Gobind Singh ใหเ้ป็นหนึง่ใน 
Five K's หรอืหลกัแหง่ความเชือ่หา้ขอ้ 
แตก็่มคีวามเกีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิกบัศาสนาซกิขม์าชา้นานตัง้แตจ่ดุเริม่ตน้ของ 
Sikhi ในปี 1469 ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาเดยีวในโลกใน 
ซึง่การสวมผา้โพกหวัเป็นขอ้บังคับส าหรับผูช้ายทีเ่ป็นผูใ้หญท่กุคน 
คนสว่นใหญท่ีส่วมผา้โพกหวัในประเทศตะวนัตกเป็นซกิข ์ซกิ pagdi 
เรยีกอกีอยา่งวา่ dastaar 'Dastar' เป็นค าภาษาเปอรเ์ซยี มันหมายถงึ 
'หตัถข์องพระเจา้' ซึง่หมายถงึการอวยพรของพระองค ์

ชาวซกิขม์ชี ือ่เสยีงในดา้นผา้โพกหวัทีม่ลีักษณะเฉพาะและหลากหลาย ตามเนื้อผา้ 
ผา้โพกศรีษะแสดงถงึความมหีนา้มตีา และเป็นสิง่ทีส่งวนไวส้ าหรับคนชัน้สงูเทา่นัน้ 
ในชว่งทีโ่มกลุปกครองอนิเดยี 
มเีพยีงชาวมสุลมิเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหส้วมผา้โพกหัว 
ผูท้ีไ่มใ่ชม่สุลมิทกุคนถกูหา้มไมใ่หส้วมใสโ่ดยเด็ดขาด 

Guru Gobind Singh 
ในการตอ่ตา้นการละเมดินีโ้ดยชาวมกุลัขอใหช้าวซกิขท์กุคนสวมผา้โพกหัว 
สิง่นีค้วรสวมใสเ่พือ่เป็นเกยีรตแิกม่าตรฐานทางศลีธรรมอันสงูสง่ทีเ่ขาไดก้ าหนดไว ้
ส าหรับผูต้ดิตาม Khalsa ของเขา เขาตอ้งการให ้Khalsa 
ของเขาแตกตา่งและมุง่มั่นทีจ่ะ "โดดเดน่กวา่สว่นอืน่ๆ ของโลก" 
เขาตอ้งการใหพ้วกเขาเดนิตามเสน้ทางทีไ่มเ่หมอืนใครซึง่ก าหนดโดยปรมาจารยซ์กิ
ข ์ดงันัน้ซกิขท์ีโ่พกหวัจงึโดดเดน่กวา่ฝงูชนเสมอตามทีค่รุตุัง้ใจไว ้
เพราะเขาตอ้งการให ้'Saint-Soldier' ของเขาไมเ่พยีงเป็นทีจ่ดจ าไดง้า่ยเทา่นัน้ 
แตย่ังหาเจอไดง้า่ยอกีดว้ย 

เมือ่ชายหรอืหญงิชาวซกิขส์วมผา้โพกหัว ผา้โพกศรีษะจะเลกิเป็นเพยีงผา้โพกศรีษะ 
เพราะมันเป็นหนึง่เดยีวกบัศรีษะของซกิข ์ผา้โพกศรีษะ 
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ตลอดจนหลกัความเชือ่อกีสีข่อ้ทีช่าวซกิขส์วมใส ่
มคีวามส าคญัทางโลกและทางวญิญาณอยา่งมาก 
ในขณะทีส่ญัลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสวมผา้โพกศรีษะมมีากมาย เชน่ 
อ านาจอธปิไตย การอทุศิตน ความเคารพตนเอง ความกลา้หาญ และความกตญัญ ู
แต!่ เหตผุลหลกัทีช่าวซกิขส์วมผา้โพกศรีษะคอืการแสดงความรัก การเชือ่ฟัง 
และความเคารพตอ่ผูก้อ่ตัง้ Khalsa Guru Gobind Singh 

ค าทีเ่นน้สดีา้นบนจ าเป็นตอ้งแทนทีด่ว้ยสิง่อืน่ อาจเป็น 'เหตผุล' 

"ผา้โพกศรีษะเป็นของขวญัทีค่รุมุอบใหเ้รา 
มันเป็นวธิทีีเ่ราสวมมงกฎุใหต้นเองในฐานะซงิหแ์ละเคารผ์ูน่ั้งบนบลัลังกแ์หง่ความมุง่
มั่นสูจ่ติส านกึทีส่งูขึน้ ส าหรับบรุษุและสตร ีเอกลักษณ์ทีฉ่ายออกมานีส้ ือ่ถงึราชวงศ ์
ความสงา่งาม และความเป็นเอกลักษณ์ เป็นสัญญาณบอกคนอืน่ ๆ 
วา่เราอยูใ่นภาพลกัษณ์ของอนิฟินติีแ้ละอทุศิตนเพือ่รับใชท้กุคน 
ผา้โพกหัวไมไ่ดแ้สดงถงึสิง่ใดนอกจากความมุง่มั่นอยา่งเต็มที ่
เมือ่คณุเลอืกทีจ่ะโดดเดน่ดว้ยการผกูผา้โพกหัวของคุณ 
คณุจะยนืหยัดเป็นหนึง่เดยีวอยา่งไมเ่กรงกลัว 
บคุคลทีโ่ดดเดน่จากหกพันลา้นคนเป็นการกระท าทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ " 
(อา้งจากซกิเน็ท) 
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บทบาทของสตรใีนศาสนาซกิข ์

 

หลักการของศาสนาซกิขร์ะบวุา่ผูห้ญงิมจีติวญิญาณเชน่เดยีวกับผูช้ายและมสีทิธเิทา่เทยีมกนัในการ

ปลกูฝังจติวญิญาณของตน พวกเขาสามารถเป็นผูน้ ากลุม่ทางศาสนา มสีว่นรว่มในเสน้ทาง Akhand 

(การทอ่งพระคัมภรีอ์ยา่งตอ่เนือ่ง) แสดง Kirtan (การรอ้งเพลงสวดในทีช่มุนุม) ท างานเป็น 

Granthis (นักบวช) พวกเขาสามารถมสีว่นรว่มในกจิกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม 

สงัคมและฆราวาสทัง้หมด 

ศาสนาซกิขเ์ป็นศาสนาหลกัแหง่แรกของโลกทีใ่หค้วามเทา่เทยีมกนัแกช่ายและหญงิ 

ครุนุานักเทศนาเรือ่งความเทา่เทยีมทางเพศ 

และปรมาจารยท์ีส่บืทอดต าแหน่งตอ่จากเขาสนับสนุนใหผู้ห้ญงิมสีว่นรว่มอยา่งเต็มทีใ่นกจิกรรมทัง้

หมดของการบชูาซกิขแ์ละการปฏบิัต ิ

ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่ 

“ผูห้ญงิและผูช้าย ลว้นถกูสรา้งขึน้โดยพระเจา้ ทัง้หมดนีค้อืบทละครของพระเจา้ Nanak กลา่ววา่ 

การสรา้งทัง้หมดของคณุนัน้ดแีละศักดิส์ทิธิ”์ -SGGS p.304 

 

ประวตัศิาสตรซ์กิขไ์ดบ้ันทกึบทบาทของสตรทีีแ่สดงใหเ้ห็นความเทา่เทยีมกันในการรับใช ้

การอทุศิตน การเสยีสละ และความกลา้หาญตอ่บรุษุ 

ตัวอยา่งมากมายเกีย่วกับศักดิศ์รทีางศลีธรรมของผูห้ญงิ การรับใช ้

และการเสยีสละตนเองเขยีนขึน้ในประเพณีซกิข ์

ตามความเชือ่ของศาสนาซกิข ์ ผูช้ายและผูห้ญงิเป็นสองดา้นของเหรยีญเดยีวกัน 

ในระบบความสมัพันธแ์ละการพึง่พาอาศัยกันทีช่ายเกดิจากหญงิและหญงิเกดิจากเชือ้สายของชาย 

ตามความเชือ่ของศาสนาซกิข ์

ผูช้ายไมส่ามารถรูส้กึปลอดภัยและสมบรูณ์ในชวีติของเขาไดห้ากไมม่ผีูห้ญงิ 

และความส าเร็จของผูช้ายเกีย่วขอ้งกับความรักและการสนับสนุนของผูห้ญงิทีใ่ชช้วีติรว่มกบัเขา 

และในทางกลับกัน ครุนุานัก กลา่ววา่: 

 

"[มัน] เป็นผูห้ญงิทีท่ าใหเ้ผา่พันธุด์ าเนนิตอ่ไป" และเราไมค่วร 

"ถอืวา่ผูห้ญงิถกูสาปแชง่และถกูประณาม [เมือ่] จากผูห้ญงิเกดิมาเป็นผูน้ าและกษัตรยิ"์ SGGS 

หนา้ 473 

ความรอด:  

ประเด็นส าคัญทีต่อ้งยกขึน้คอืศาสนาพจิารณาวา่ผูห้ญงิสามารถบรรลคุวามรอด 

การส านกึในพระเจา้ทีน่ี ่หรอือาณาจักรทางจติวญิญาณสงูสดุหรอืไม ่ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่, 
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“องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงแผซ่า่นไปท่ัวในสิง่มชีวีติทัง้ปวง 

องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ทรงแผซ่า่นไปทกุรปูแบบทัง้ชายและหญงิ” (ครุแุกรนธ ์ซาฮบิ หนา้ 605) 

 

จากขอ้ความขา้งตน้ของครุแุกรนธ ์ซาฮบิ 

แสงสวา่งของพระเจา้สถติกับทัง้สองเพศอยา่งเทา่เทยีมกัน 

ดังนัน้ทัง้ชายและหญงิจงึสามารถบรรลคุวามรอดไดเ้ทา่เทยีมกันโดยปฏบิตัติามค าสอนของครุุ 

ในหลายศาสนา ผูห้ญงิถอืเป็นอปุสรรคตอ่จติวญิญาณของผูช้าย แตไ่มใ่ชใ่นศาสนาซกิข ์

ครุปุฏเิสธสิง่นี ้ใน 'ความคดิปัจจบุันเกีย่วกับศาสนาซกิข'์, Alice Basarke กลา่ววา่ 

 

“ครุอุงคแ์รกใหผู้ห้ญงิเสมอกับผูช้าย…ผูห้ญงิไมไ่ดเ้ป็นอปุสรรคตอ่ผูช้าย 

แตเ่ป็นคูห่ใูนการรับใชพ้ระเจา้และแสวงหาความรอด” 

 

การแตง่งาน: ครุนุานัคแนะน าครัสธา—ชวีติของคฤหัสถ ์แทนทีจ่ะเป็นโสดและการสละโสด 

สามแีละภรรยาเป็นหุน้สว่นทีเ่ทา่เทยีมกันและทัง้สองมคี าสัง่ใหซ้ือ่สตัยต์อ่กนั ในโองการศักดิส์ทิธิ ์

ความสขุในบา้นถกูน าเสนอเป็นอดุมคตทิีห่วงแหน 

และการแตง่งานเป็นอปุมาอปุไมยส าหรับการแสดงความรักตอ่พระเจา้ Bhai Gurdas 

กวขีองศาสนาซกิขย์คุแรกและเป็นลา่มทีม่อี านาจของหลักค าสอนของศาสนาซกิข ์

ยกยอ่งสตรเีป็นอยา่งสงู เขาพดูวา่: 

"ผูห้ญงิเป็นทีรั่กของบดิามารดา เป็นทีรั่กยิง่ของบดิาและมารดา ในบา้นของเขย 

เธอเป็นเสาหลักของครอบครัว รับประกันความโชคด.ี.. และการตรัสรูแ้ละดว้ยคณุสมบตัอิันสงูสง่ 

ผูห้ญงิซึง่เป็นอกีครึง่หนึง่ของผูช้าย จะพาเขาไปทีป่ระตแูหง่ความหลดุพน้" (วารัน V.16) 

สถานะทีเ่ทา่เทยีมกัน: เพือ่ใหม้ั่นใจถงึสถานะทีเ่ทา่เทยีมกันระหวา่งชายและหญงิ 

กรูไูมไ่ดแ้ยกความแตกตา่งระหวา่งเพศในเรือ่งของการเริม่ตน้ การสัง่สอน 

หรอืการมสีว่นรว่มในกจิกรรมสงัฆะ ตามค ากลา่วของ Sarup Das Bhalla, Mahima Prakash, Guru 

Amar Das ไมส่นับสนุนการใชผ้า้คลมุหนา้ของผูห้ญงิ 

เขามอบหมายใหผู้ห้ญงิดแูลชมุชนบางแหง่ในหมูส่าวกและเทศนาตอ่ตา้นประเพณีของ Sati 

ประวตัศิาสตรซ์กิขบ์ันทกึชือ่สตรหีลายคน เชน่ Mata Gujri Mai Bhago, Mata Sundari, Rani 

Sahib Kaur, Rani Sada Kaur และ Maharani Jind Kaur ซึง่มบีทบาทส าคัญในเหตกุารณ์ตา่งๆ 

ในยคุนัน้ 

 

การศกึษา: การศกึษาถอืวา่ส าคัญมากในศาสนาซกิข ์เป็นกญุแจสูค่วามส าเร็จของทกุคน 

เป็นกระบวนการพัฒนาตนและเป็นเหตใุหค้รุทุี ่3 ตัง้โรงเรยีนขึน้มากมาย ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่ 
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“ความรูอ้ันศักดิส์ทิธิแ์ละการใครค่รวญทัง้หมดไดรั้บผา่นครุ”ุ (Guru Granth Sahib, p.831) 

การศกึษาส าหรับทกุคนเป็นสิง่ส าคัญและทกุคนตอ้งท างานใหด้ทีีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

ผูส้อนศาสนาซกิขห์า้สบิสองคนทีค่รุคุนที ่3 สง่ออกไปเป็นผูห้ญงิ ใน 

'บทบาทและสถานะของสตรซีกิข'์ ดร. โมฮนิเดอร ์เคาร ์กลิล ์เขยีนวา่ "ครุ ุAmar Das 

เชือ่มั่นวา่ไมม่คี าสอนใดทีส่ามารถหยั่งรากไดจ้นกวา่และเวน้แตจ่ะไดรั้บการยอมรับจากกลุม่สตร"ี 

ขอ้ จ ากัด เกีย่วกับเสือ้ผา้: นอกเหนอืจากการก าหนดใหผู้ห้ญงิไมต่อ้งสวมผา้คลมุหนา้แลว้ 
ศาสนาซกิขย์ังใหค้ าแถลงทีเ่รยีบงา่ยแตส่ าคัญมากเกีย่วกับการแตง่กาย 
สิง่นีใ้ชก้บัชาวซกิขท์กุคนโดยไมค่ านงึถงึเพศ ครุแุกรนธซ์าฮบิกลา่ววา่ 

  “หลกีเลีย่งการสวมเสือ้ผา้ทีร่า่งกายไมส่บายและจติใจเต็มไปดว้ยความคดิชัว่รา้ย” SGGS, หนา้ 
16 

ดังนัน้ชาวซกิขจ์ะตระหนักวา่เสือ้ผา้ประเภทใดทีท่ าใหจ้ติใจเต็มไปดว้ยความคดิชัว่รา้ยและควรห
ลกีเลีย่ง ผูห้ญงิซกิขถ์กูคาดหวงัใหป้กป้องตัวเองดว้ย Kirpan (ดาบ) และอืน่ ๆ 
นีเ่ป็นเรือ่งเฉพาะส าหรับผูห้ญงิเพราะนีเ่ป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรท์ีผู่ห้ญงิถกูคาดหวงัใหป้กป้อ
งตัวเองและพวกเธอไมไ่ดรั้บการคาดหวงัใหพ้ึง่พาผูช้ายในการป้องกันรา่งกาย 

SGGS Quotes:"ในแผน่ดนิและในทอ้งฟ้า ฉันไมเ่ห็นวนิาทใีดเลย ในบรรดาผูห้ญงิและผูช้าย 
แสงของพระองคส์อ่งประกาย" Sggs หนา้ 223 จากผูห้ญงิ ผูช้ายเกดิจาก; 
ภายในผูห้ญงิผูช้ายรูส้กึ; กับผูห้ญงิทีเ่ขาหมัน้หมายและแตง่งานแลว้ 
ผูห้ญงิกลายเป็นเพือ่นของเขา คนรุน่หลังจะมาถงึโดยผูห้ญงิ เมือ่ผูห้ญงิของเขาตาย 
เขาไปหาผูห้ญงิคนอืน่ เขาผกูพันกับผูห้ญงิ เหตใุดจงึเรยีกเธอวา่ไมด่ ีกษัตรยิถ์อืก าเนดิจากเธอ 
ผูห้ญงิเกดิจากผูห้ญงิ หากไมม่ผีูห้ญงิก็จะไมม่ใีครเลย ครุนุานัก, SGGS หนา้ 473 

ในเรือ่งสนิสอด: "ขา้แตพ่ระผูม้พีระภาคเจา้ 
โปรดประทานนามของพระองคแ์กข่า้พระองคเ์ป็นของก านัลและสนิสอดทองหมัน้" Shri Guru 
Ram Das ji, หนา้ 78, บรรทัดที ่18 SGGS 

เกีย่วกับการปฏบิัตขิอง Purdah: "อยู ่อยู ่ลกูสะใภ ้- อยา่ปิดหนา้ของเธอดว้ยผา้คลมุหนา้ 
ในทีส่ดุส ิง่นีจ้ะไมน่ าเปลอืกมาใหเ้ธอแมแ้ตค่รึง่เดยีว คนกอ่นหนา้เธอเคยใชผ้า้คลมุหนา้ของเธอ 
อยา่เดนิตามรอยเทา้ของเธอ ขอ้ดขีอ้เดยีวในการคลมุหนา้ของคณุคอืสองสามวนั ผูค้นจะพดูวา่ 
"ชา่งเป็นเจา้สาวผูส้งูศักดิจ์รงิๆ" 
ผา้คลมุหนา้ของคณุจะเป็นจรงิก็ตอ่เมือ่คณุกระโดดโลดเตน้และรอ้งเพลง Glorious 
การสรรเสรญิพระเจา้ - หนา้ 484, SGGS 
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ผูห้ญงิและวญิญาณทัง้หมดไดรั้บการสนับสนุนใหม้ชีวีติทางจติวญิญาณ: "มาเถดิ 
พีน่อ้งสตรทีีรั่กและสหายทางวญิญาณ กอดฉันแน่นในออ้มกอดของคณุ มารว่มดว้ยกันเถอะ 
และบอกเลา่เรือ่งราวของพระเจา้สามผีูท้รงอ านาจของเรา" - ครุ ุนานัก , หนา้ 17, SGGS 

“เพือ่นเอย๋ เครือ่งแตง่กายอืน่ ๆ ท าลายความสขุ เครือ่งแตง่กายทีแ่ขนขาเป็นความทรมาน 
และความคดิทีเ่ลวรา้ยจะเต็มไปในจติใจ”-SGGS หนา้ 16 
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ความออ่นนอ้มถอ่มตนเป็นสิง่ส าคญัในการเดนิทางของคณุ 

ความออ่นนอ้มถอ่มตนเป็นสิง่ส าคัญของศาสนาซกิข ์ตามนี ้
ชาวซกิขต์อ้งนอบนอ้มตอ่หนา้พระเจา้ดว้ยความนอบนอ้ม ความออ่นนอ้มถอ่มตนหรอื 
Nimrata ในปัญจาบเป็นค าทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิ Nimrata 
เป็นคณุธรรมทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิอยา่งจรงิจังใน Gurbani ค าแปลของค าปัญจาบนีค้อื 
"ความออ่นนอ้มถอ่มตน", "ความเมตตากรณุา" หรอื "ความออ่นนอ้มถอ่มตน" 
คนทีจ่ติใจไมฟุ่้งซา่นโดยคดิวา่ตนดกีวา่หรอืส าคัญกวา่ใคร 

 

พืน้ทีปั่ญหา – ไมใ่ชป่ระโยคทีถ่กูตอ้งดา้นบน 
 
นีเ่ป็นคณุสมบัตทิีส่ าคัญส าหรับมนุษยท์กุคนทีจ่ะตอ้งเลีย้งดแูละเป็นสิง่ทีเ่ป็นสว่นส าคัญของ
ชดุความคดิของชาวซกิข ์และคณุสมบตันิีจ้ะตอ้งมาพรอ้มกับซกิขต์ลอดเวลา 
คณุสมบัตอิกีสีป่ระการในคลังแสงซกิคอื: 
ความจรงิ (เสาร)์ ความพอใจ (สนัโต) ความเมตตา (ดายา) และความรัก (Pyaar) 
 

คณุสมบัตทิัง้หา้นีม้คีวามส าคญัตอ่ชาวซกิขแ์ละเป็นหนา้ทีข่องพวกเขาทีจ่ะตอ้งน่ังส
มาธแิละทอ่ง Gurbani 
เพือ่ปลกูฝังคณุธรรมเหลา่นีแ้ละท าใหพ้วกเขาเป็นสว่นหนึง่ของบคุลกิภาพของพวกเ
ขา 
 

สิง่ท ี ่Gurbani บอกเรา: 
 
"ผลของความออ่นนอ้มถอ่มตนคอืความสงบและความสขุโดยสญัชาตญาณ 
ดว้ยความออ่นนอ้มถอ่มตนพวกเขายังคงใครค่รวญถงึพระเจา้ 
สมบตัแิหง่ความเป็นเลศิ สิง่มชีวีติทีส่ านกึในพระเจา้มคีวามออ่นนอ้มถอ่มตน 
ผูท้ีห่วัใจไดรั้บพรจากความเมตตาดว้ยความออ่นนอ้มถอ่มตน 
ศาสนาซกิขถ์อืวา่ความออ่นนอ้มถอ่มตนเป็นการขอทาน ใสบ่าตรตอ่พระ” 

 
ครุนุานัก ครุคุนแรกของศาสนาซกิข:์ 
"การฟังและเชือ่ดว้ยความรักและความถอ่มใจในจติใจของคณุ 
ช าระลา้งตวัคณุเองดว้ยพระนาม ณ ศาลเจา้อนัศกัดิส์ทิธิท์ ีอ่ยูล่กึลงไป"- SGGS หนา้ 
4 
 
"จงท าความพอใจใหเ้ป็นทีค่รอบห ูจงนอบนอ้มถอ่มตน 
และท าสมาธกิบัขีเ้ถา้ทีค่ณุทาตามรา่งกาย"-SGGS หนา้ 6 
 
"ในขอบเขตของความออ่นนอ้มถอ่มตน พระวจนะคอืความงาม 
รปูแบบของความงามทีห่าทีเ่ปรยีบไมไ่ดถ้กูสรา้งขึน้ทีน่ั่น" เอสจจีเีอส หนา้ 8. 
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"ความออ่นนอ้มถอ่มตน 
ความออ่นนอ้มถอ่มตนและความเขา้ใจโดยสญัชาตญาณคอืแมผั่วและพอ่ตาของฉัน" 
-SGGS หนา้ 152 
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 การเดนิทางสูจ่ติวญิญาณ 

คุรุแกรนธซ์าฮบิเป็นครุุทีม่ชีวีตินิรนัดร ์บทกวขีองปรมาจารยซ์กิข ์ฮนิดูและมุสลมิ 

การรวบรวมเป็นของขวญัจากพระเจา้ผา่นพวกเขาไปยงัมวลมนุษยชาต ิ

วสิยัทศันใ์น Guru Granth Sahib 

คอืสงัคมทีต่ ัง้อยู่บนความยุตธิรรมอนัศกัดิส์ทิธิโ์ดยปราศจากการกดขีใ่ดๆ 

แมว้่าแกรนธจ์ะยอมรบัและเคารพคมัภรีข์องศาสนาฮนิดูและอสิลาม 

แตก็่ไม่ไดห้มายความถงึการปรองดองทางศลีธรรมกบัศาสนาใดศาสนาหน่ึง ใน 

Guru Granth Sahib 

ผูห้ญงิไดร้บัความเคารพอย่างสูงและมบีทบาทเท่าเทยีมกบัผูช้าย 

ผูห้ญงิมจีติวญิญาณเชน่เดยีวกบัผูช้าย 

และดว้ยเหตุนีจ้งึมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการปลูกฝังจติวญิญาณของตนโดยมโีอกา

สเทา่เทยีมกนัในการบรรลุความหลุดพน้ 

ผูห้ญงิสามารถมส่ีวนรว่มในกจิกรรมทางศาสนา วฒันธรรม สงัคม 

และฆราวาสท ัง้หมด รวมท ัง้ผูน้ าทางศาสนา 

 

ศาสนาซกิขส์นบัสนุนความเสมอภาค ความยุตธิรรมทางสงัคม 

การรบัใชม้นุษยชาต ิและความอดทนต่อศาสนาอืน่ 

ขอ้ความทีส่ าคญัของศาสนาซกิขค์อืการอทุศิตนทางจติวญิญาณและความเคาร

พต่อพระเจา้ตลอดเวลาในขณะทีป่ฏบิตัติามอดุมคตขิองความเหน็อกเหน็ใจ 

ความซือ่สตัย ์ความออ่นน้อมถ่อมตน และความเอือ้อาทรในชวีติประจ าวนั 

หลกัการส าคญัสามประการของศาสนาซกิขค์อืการนั่งสมาธแิละระลกึถงึพระเจา้ 

ท างานเพือ่ชวีติทีซ่ ือ่สตัยแ์ละแบ่งปันกบัผูอ้ืน่. 

  

ขอแสดงความยนิดทีีพ่ยายามเดนิทางทางจติวญิญาณเพือ่จติวญิญาณ 

การแปลไม่สามารถใกลเ้คยีงกบัตน้ฉบบั โดยเฉพาะอย่างยิง่เมือ่ Guru Granth 

Sahib ฉบบัสมบูรณอ์ยู่ในบทกว ี

และการใชค้ าอปุมาอปุไมยท าใหง้านยากเหลอืเกนิ ในขอ้ความของพระเจา้ 

เร ือ่งราวในต านานของฮนิดูและมุสลมิมกัจะใช ้Pralahad , Harnakash, laxmi, 

Brahma เป็นตน้ โปรดอย่าอา่นตามตวัอกัษร แต่ใหเ้ขา้ใจขอ้ความเบือ้งหลงั 

จดุเน้นอยู่ทีค่วามจรงิทีว่่าพระเจา้ทรงเป็นหน่ึงเดยีวและการมหีน่ึงเดยีวกบัพระองค ์

คอืเป้าหมายของชวีติมนุษย ์

 

อาสาสมคัรหลายคนท างานนีเ้ป็นเวลาหลายปี 

เพือ่น าสาสน์ของพระเจา้ในภาษาของคณุมาใหคุ้ณ หากคุณมคี าถามใดๆ 

โปรดส่งอเีมลมาที ่walnut@gmail.com และเรายนิดทีีจ่ะรว่มเดนิทางไปกบัคณุ 
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