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Shalok: 

dhrisattanth eaeko suneeanth eaeko varathanth eaeko narehareh | 

I see only the One Lord; I hear only the One Lord; the One Lord is all-pervading. 

Widzę tylko Jednego Pana; slyszę tylko Jednego Pana; Jeden Pan przenika wszystko. 

 

naam dhaan jaachanth naanak dhaeiaal purakh kirapaa kareh |1| 

Nanak begs for the gift of the Naam; O Merciful Lord God, please grant Your Grace. ||1|| 

Nanak błaga o dar Naam; O Mikosierny Oanie Boże, proszę zagwarantuj Swoją Łaskę. ||1|| 

 

hik saevee hik sanmalaa har eikas pehi aradhaas | 

I serve the One Lord, I contemplate the One Lord, and to the One Lord, I offer my prayer. 

Służę Jednemu Pani, kontempluję Jednego Pana, i Jednemu Panu składam modlitwę. 

 

Nanak has gathered in the wealth, the merchandise of the Naam; this is the true capital. ||2|| 

Nanak zebrał bogactwo ornamentu Naam; to jest prawdziwy kapitał. ||2|| 

 

pourree | 

Pauree: 

 

prabh dhaeiaal baeanth pooran eik eaehu | 

God is merciful and infinite. The One and Only is all-pervading. 

Bóg jest miłosierny i nieskończony. Jeden i Jedyny, przenika wszystko. 

 

sabh kish aapae aap dhoojaa kehaa kaehu | 

He Himself is all-in-all. Who else can we speak of? 

On jest wszystkim-we-wszystkim. O kim możemy jeszcze mowić? 

 

aap karahu prabh dhaan aapae aap laehu | 

God Himself grants His gifts, and He Himself receives them. 

Sam Bóg gwarantuje swoje dary,  i On Sam je otrzymuje. 

 

aavan jaanaa hukam sabh nihachal thudh thaehu | 

Coming and going are all by the Hukam of Your Will; Your place is steady and unchanging. 

Przychodzenie i odchodzenie dzieją się za sprawą Hukam Twojej Woli; Twoje miejsce jest stałe i 

niezmienne. 

naanak mangai dhaan kar kirapaa naam dhaehu |20|1| 

Nanak begs for this gift; by Your Grace, Lord, please grant me Your Name. ||20||1|| 

Nanak błaga o ten dar; za Twoja Laską, Panie, proszę zagwarantuj mi Twoje Imię. ||20||1|| 

 


