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Shalok: 

santh oudharan dhaeiaalan aasaran gopaal keerathaneh | 

The Merciful Lord is the Savior of the Saints; their only support is to sing the Kirtan of the Lord's Praises. 

Miłosierny Pan jest Wybacą Świętych; ich jedynym wsparciem jest śpiew Kirtan Pochwał Pana. 

niramalan santh sangaen outt naanak paramaesureh |1| 

One becomes immaculate and pure, by associating with the Saints, O Nanak, and taking the Protection of the 

Transcendent Lord. ||1|| 

Osoba staje nieskazitelnie czysta, poprzez towarzystwo Świętych, O Nanak, oraz przez Ochronę Transcendentalnego 

Pana. |1| 

chandhan chandh n saradh ruth mool n mittee ghaa(n)m | 

The burning of the heart is not dispelled at all, by sandalwood paste, the moon, or the cold season. 

Żar serca nie jest rozwiany ani trochę, przez pastę z drzewa sandałowego, księżyc, czy zimny sezon. 

seethal theevai naanakaa japandharro har naam |2| 

It only becomes cool, O Nanak, by chanting the Name of the Lord. ||2|| 

Jest tylko schłodzona, O Nanak, poprzez czantowanie Imienia Pana. |2| 

pourree | 

Pauree: 

charan kamal kee outt oudharae sagal jan | 

Through the Protection and Support of the Lord's lotus feet, all beings are saved. 

Poprzez Ochronę i Wsparcie lotosowych stóp Pana, wszystkie istnienia są uratowane. 

sun parathaap govindh nirabho bheae man | 

Hearing of the Glory of the Lord of the Universe, the mind becomes fearless. 

Słuchając Glorii Pana Wszechświata, umysł staje się nieustraszony. 

thott n aavai mool sanchiaa naam dhan | 

Nothing at all is lacking, when one gathers the wealth of the Naam. 

Niczego nie brakuje, kiedy osoba zbiera bogactwo Naam. 

santh janaa sio sang paaeeai vaddai pun | 

The Society of the Saints is obtained, by very good deeds. 

Towarzystwo Świętych zostaje osiągnięte, poprzez bardzo dobre uczynki. 

aath pehar har dhiaae har jas nith sun |17| 

Twenty-four hours a day, meditate on the Lord, and listen continually to the Lord's Praises. ||17|| 

Dwadzieścia cztery godziny dziennie, medytuję and Panem, i słucham nieustannie Pochwał Pana. ||17|| 


