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salok ma 3 | 

Shalok, Third Mehl: 

Shalok, Trzeci Mehl 

kal mehi jam jandhaar hai hukamae kaar kamaae | 

In the Dark Age of Kali Yuga, the Messenger of Death is the enemy of life, but he acts according to the Lord's Command. 

W Ciemnym Wieku Kali Yuga, Posłaniec Śmierci jest wrogiem życie, ale działa on zgodnie z Zarządzeniem Pana. 

gur raakhae sae oubarae manamukhaa dhaee sajaae | 

Those who are protected by the Guru are saved, while the self-willed manmukhs receive their punishment. 

Ci, którzy są chronieni przez Guru są uratowani, zaś samo-wolni mamukhowie otrzymują swoją karę. 

jamakaalai vas jag baa(n)dhiaa this dhaa faroo n koe | 

The world is under the control, and in the bondage of the Messenger of Death; no one can hold him back. 

Świat jest pod kontrolą i w niewoli Posłańca Śmierci; nikt nie może go powstrzymać. 

jin jam keethaa so saeveeai guramukh dhukh n hoe | 

So serve the One who created Death; as Gurmukh, no pain shall touch you. 

Tak więc służ Temu, który stworzył Śmierć; jako Gurmukh, żaden ból ciebie nie dotknie. 

naanak guramukh jam saevaa karae jin man sachaa hoe |1| 

O Nanak, Death serves the Gurmukhs; the True Lord abides in their minds. ||1|| 

O Nanak, Śmierć służy Gurmukhom; Prawdziwy Pan zamieszkuje w ich umyśle. 

ma 3 | 

Third Mehl: 

Trzeci Mehl: 

eaehaa kaaeiaa rog bharee bin sabadhai dhukh houmai rog n jaae | 

This body is filled with disease; without the Word of the Shabad, the pain of the disease of ego does not depart. 

To ciało jest przepełnione chorobą; bez Słowa Shabad, ból choroby ego nie odejdzie. 

sathigur milai thaa niramal hovai har naamo mann vasaae | 

When one meets the True Guru, then he becomes immaculately pure, and he enshrines the Lord's Name within his mind. 

Kiedy osoba spotyka Prawdziwego Guru, wtedy staje się nieskazitelnie czysta, i czczi jako świętość Imię Pana w swoim 

umyśle. 

naanak naam dhiaaeiaa sukhadhaathaa dhukh visariaa sehaj subhaae |2| 

O Nanak, meditating on the Naam, the Name of the Peace-Giving Lord, his pains are automatically forgotten. ||2|| 

O Nanak, medytując nad Naam, Imieniem Pana Dawcy Pokoju, 

pourree | 
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Pouree: 

jin jagajeevan oupadhaesiaa this gur ko ho sadhaa ghumaaeiaa | 

I am forever a sacrifice to the Guru, who has taught me about the Lord, the Life of the World. 

Jestem na zawsze poświęceniem dla Guru, tego który nauczył mnie o Panie, Dawcy Świata. 

 

this gur ko ho khanneeai jin madhusoodhan har naam sunaaeiaa | 

I am every bit a sacrifice to the Guru, the Lover of Nectar, who has revealed the Name of the Lord. 

Każdą częścią jestem poświęceniem dla Guru, Kochanka Nektaru, tego który ujawnił Imię Pana. 

this gur ko ho vaaranai jin houmai bikh sabh rog gavaaeiaa | 

I am a sacrifice to the Guru, who has totally cured me of the fatal disease of egotism. 

Jestem poświęceniem dla Guru, tego który całkowicie uzdrowił mnie z śmiertelnej choroby egotyzmu. 

this sathigur ko vadd punn hai jin avagan katt gunee samajhaaeiaa | 

Glorious and great are the virtues of the Guru, who has eradicated evil, and instructed me in virtue. 

Wspaniałe i wielkie są cnoty Guru, tego który wymazał zło i wykształcił mnie w cnocie. 

so sathigur thin ko bhaettiaa jin kai mukh masathak bhaag likh paaeiaa |7| 

The True Guru meets with those upon whose foreheads such blessed destiny is recorded. ||7|| 

Prawdziwy Guru spotyka tych, których czoła pobłogosławione są tym przeznaczeniem 
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