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Shalok: 

raaj kapattan roop kapattan dhan kapattan kul garabatheh | 

Power is fraudulent, beauty is fraudulent, and wealth is fraudulent, as is pride of ancestry. 

Moc jest oszukańcza, piękno jest oszukańcze, bogactwo jest oszukańcze, tak samo jak duma przodków. 

sanchanth bikhiaa shalan shidhran naanak bin har sang n chaalathae |1| 

One may gather poison through deception and fraud, O Nanak, but without the Lord, nothing shall go along with him in 

the end. ||1|| 

Można zebrać truciznę poprzez zwodzenie i oszustwo, O Nanak, bez Pana, nic nie pójdzie z nim do końca. ||1|| 

paekhandharro kee bhul thunmaa dhisam sohanaa | 

Beholding the bitter melon, he is deceived, since it appears so pretty 

Trzymając gorzki melon, jest zwiedziony jego pięknym wyglądem 

at n lehandharro mul naanak saath n julee maaeiaa |2| 

But it is not worth even a shell, O Nanak; the riches of Maya will not go along with anyone. ||2|| 

Ale nie jest on warty nawet muszelkę, O Nanak; bogactwa Mayi nie pójdą razem z nikim. ||2|| 

pourree | 

Pauree: 

chaladhiaa naal n chalai so kio sanjeeai | 

It shall not go along with you when you depart - why do you bother to collect it? 

Nie pójdą z tobą kiedy odejdziesz – czemu zawracasz sobie głowę kolekcjonowaniem ich? 

this kaa kahu kiaa jathan jis thae vanjeeai | 

Tell me, why do you try so hard to acquire that which you must leave behind in the end? 

Powiedz mi, dlaczego tak bardzo się starasz by uzyskać to co ostatecznie będziesz musiał za sobą zostawić? 

har bisariai kio thripathaavai naa man ranjeeai | 

Forgetting the Lord, how can you be satisfied? Your mind cannot be pleased. 

Zapominając o Panu, jak możesz być usatysfakcjonowany? Twój umysł nie może być zaspokojony. 

prabhoo shodd an laagai narak samanjeeai | 

One who forsakes God, and attaches himself to another, shall be immersed in hell. 

Ten, który opuszcza Boga, i przywiązuje się do innego, zanurzy się w piekle. 

hohu kirapaal dhaeiaal naanak bho bhanjeeai |10| 

Be kind and compassionate to Nanak, O Lord, and dispel his fear. ||10|| 

Bądź dobry i współczujący dla Nanaka, O Panie, i rozwiej jego strach. ||10|| 


