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salok ma 3 | 

Shalok, Third Mehl: 

Shalok, Trzeci Mehl 

poorab likhiaa kamaavanaa j karathai aap likhiaas | 

He acts according to pre-ordained destiny, written by the Creator Himself. 

On działa zgodnie z góry ustalonym przeznaczeniem, napisanym osobiście przez Stwórcę. 

moh thagoulee paaeean visariaa gunathaas | 

Emotional attachment has drugged him, and he has forgotten the Lord, the treasure of virtue. 

Emocjonalne przywiązanie odurzyło go, zapomniał Pana, skarb cnoty. 

math jaanahu jag jeevadhaa dhoojai bhaae mueiaas | 

Don't think that he is alive in the world - he is dead, through the love of duality. 

Nie myśl, że on jest żywy w tym świcie – on jest martwy, poprzez miłość dwoistości. 

jinee guramukh naam n chaethiou sae behan n milanee paas | 

Those who do not meditate on the Lord, as Gurmukh, are not permitted to sit near the Lord. 

Ci, którzy nie medytują nad Panem, jako Gurmukh, nie są dopuszczeni by siedzieć blisko Pana.  

dhukh laagaa bahu ath ghanaa puth kalath n saath koee jaas | 

They suffer the most horrible pain and suffering, and neither their sons nor their wives go along with them. 

Oni ciepią najgorsze bóle i katusze, i ani ich synowie, ani żony nie idą z nimi. 

lokaa vich muhu kaalaa hoaa andhar oubhae saas | 

Their faces are blackened among men, and they sigh in deep regret. 

Ich twarze są oczeraniane wśród ludzi, i wzdychają w głębokim żalu. 

manamukhaa no ko n visehee chuk gaeiaa vaesaas | 

No one places any reliance in the self-willed manmukhs; trust in them is lost. 

Nikt nie pokłada żadnego zaufania w samo-wolnym manmukhu; ufność wobec nich jest zagubiona. 

naanak guramukhaa no sukh agalaa jinaa anthar naam nivaas |1| 

O Nanak, the Gurmukhs live in absolute peace; the Naam, the Name of the Lord, abides within them. ||1|| 

O Nanak, Gurmukhowie żyją w absolutnym pokoju; Naam, Imię Pana, zamieszuje w nich. 

ma 3 | 

Third Mehl: 

Trzeci Mehl: 

sae sain sae sajanaa j guramukh milehi subhaae | 

They alone are relatives, and they alone are friends, who, as Gurmukh, join together in love. 

Oni są krewnymi, przyjaciółmi, tymi, którzy jako Gurmukh, łączą się razem w miłości. 

sathigur kaa bhaanaa anadhin karehi sae sach rehae samaae | 



Night and day, they act according to the True Guru's Will; they remain absorbed in the True Name. 

Noc i dzień, działają zgodnie z Wolą Prawdziwego Guru; pozostają zaabsorbowani w Prawdziwym Imieniu. 

dhoojai bhaae lagae sajan n aakheeahi j abhimaan karehi vaekaar | 

Those who are attached to the love of duality are not called friends; they practice egotism and corruption. 

Ci, którzy są przywiązani do miłości dwoistosći nie są nazywani przyjaciółmi; oni praktykują egotyzm i korupcję. 

manamukh aap suaarathee kaaraj n sakehi savaar | 

The self-willed manmukhs are selfish; they cannot resolve anyone's affairs. 

Samo-wolni manmukhowie są samolubni; nie potrafią rozwiązać niczyich problemów. 

naanak poorab likhiaa kamaavanaa koe n maettanehaar |2| 

O Nanak, they act according to their pre-ordained destiny; no one can erase it. ||2|| 

O Nanak, oni działają zgodnie ze swoim z góry-zarządzonym przeznaczeniem; nikt nie może go wykasować. 

pourree | 

Pauree: 

Pouree: 

thudh aapae jagath oupaae kai aap khael rachaaeiaa | 

You Yourself created the world, and You Yourself arranged the play of it. 

Ty Sam stworzyłeś świat, i Ty Sam zaaranżowałeś jego grę. 

thrai gun aap sirajiaa maaeiaa mohu vadhaaeiaa | 

You Yourself created the three qualities, and fostered emotional attachment to Maya. 

Ty Sam stworzyłeś trzy właściwości, i stworzyłeś emocjonalne przywiązanie do Mayi. 

vich houmai laekhaa mangeeai fir aavai jaaeiaa | 

He is called to account for his deeds done in egotism; he continues coming and going in reincarnation. 

On jest wezwany do posumowanie swoich uczynków dokonanych w egotyźmie; on ponownie przychodzi i odchodzi w 

inkarnacji. 

jinaa har aap kirapaa karae sae gur samajhaaeiaa | 

The Guru instructs those whom the Lord Himself blesses with Grace. 

Prawdziwy Guru instruuje tych, których Sam Pan błogosławi Łaską. 

balihaaree gur aapanae sadhaa sadhaa ghumaaeiaa |3| 

I am a sacrifice to my Guru; forever and ever, I am a sacrifice to Him. ||3|| 

Jestem poświęceniem dla mojego Guru; na zawsze i zawsze, jestem poświeceniem dla Niego. 

 


