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salok ma 5 | 

Shalok, Fifth Mehl: 

 

kott bighan this laagathae jis no visarai naao | 

Millions of obstacles stand in the way of one who forgets the Name. 

Milion przeszkód stanie na drodze tego, który zapomina Imię. 

naanak anadhin bilapathae jio sunnjai ghar kaao |1| 

O Nanak, night and day, he croaks like a raven in a deserted house. ||1|| 

O Nanak, noc i dzień, skrzeczy jak kruk w opuszczonym domu. 

ma 5 | 

Fifth Mehl: 

piree milaavaa jaa theeai saaee suhaavee ruth | 

Beauteous is that season, when I am united with my Beloved. 

Piękny jest sezon, kiedy jestem zjednoczony z moim Ukochanym. 

gharree muhath neh veesarai naanak raveeai nith |2| 

I do not forget Him for a moment or an instant; O Nanak, I contemplate Him constantly. ||2|| 

Nie zapominam o Nim nawet na moment ani na chwilę; O Nanak, kontempluję Go nieustannie. 

pourree | 

Pauree: 

soorabeer vareeaam kinai n horreeai | fouj sathaanee haath panchaa jorreeai | 

Even brave and mighty men cannot withstand the powerful and overwhelming army which the five passions have 

gathered. 

Nawet dzielny i wielki człowiek nie może oprzeć się pełnej mocy i napierającej armii, którą zebrało pięć pasji. 

dhas naaree aoudhooth dhaen chamorreeai | 

The ten organs of sensation attach even detached renunciates to sensory pleasures. 

10 organów zmysłów przywiązuje tych co nawet wyrzekli się zmysłowych przyjemności. 

jin jin lain iralaae eaeho eaenaa lorreeai | 

They seek to conquer and overpower them, and so increase their following. 

Oni poszukują by podbijać i przejąć władzę nad nimi, i w ten sposób są im jeszcze bardziej podlegli. 

thrai gun ein kai vas kinai n morreeai | 

The world of the three dispositions is under their influence; no one can stand against them. 
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Świat trzech dyspozycji jest pod ich wpływem; nikt nie może im się przeciwstawić. 

bharam kott maaeiaa khaaee kahu kith bidh thorreeai | 

So tell me - how can the fort of doubt and the moat of Maya be overcome? 

Więc powiedz mi – jak forteca wątpliwości Mayi może zostać pokonana? 

gur pooraa aaraadh bikham dhal forreeai | 

Worshipping the Perfect Guru, this awesome force is subdued. 

Chwaląc Doskonałego Guru, ta niezwykła moc jest osiągana. 

ho this agai dhin raath rehaa kar jorreeai |15| 

I stand before Him, day and night, with my palms pressed together. ||15|| 

Stoje przed Nim, dzień i noc, z dłońmi złożonymi razem. 

 


