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salok ma 3 | 

Shalok, Third Mehl: 

Shalok, Trzeci Mehl: 

sathigur kee saevaa safal hai jae ko karae chith laae | 

Service to the True Guru is fruitful and rewarding, if one performs it with his mind focused on it. 

Służba Prawdziwemu Guru jest owocna i wynagrodzona, jeżeli osoba wykonuje ją ze skupieniem umysłu. 

man chindhiaa fal paavanaa houmai vichahu jaae | 

The fruits of the mind's desires are obtained, and egotism departs from within. 

Owoce pragnień umysłu są osiągane, a egotyzm rozpada się od wewnątrz. 

bandhan thorrai mukath hoe sachae rehai samaae | 

His bonds are broken, and he is liberated; he remains absorbed in the True Lord. 

Jego więzi są zerwane, a jego umysł jest wyzwolony; on pozostaje zaabsorbowany w Prawdziwym Panu. 

eis jag mehi naam alabh hai guramukh vasai man aae | 

It is so difficult to obtain the Naam in this world; it comes to dwell in the mind of the Gurmukh. 

Jest tak trudno osiągnąć Naam w tym świecie; ono przychodzi by zamieszkać w umyśle Gurmukha. 

naanak jo gur saevehi aapanaa ho thin balihaarai jaao |1| 

O Nanak, I am a sacrifice to one who serves his True Guru. ||1|| 

O Nanak, jestem poświęceniem dla tego, który służy swojemu Prawdziwemu Guru. ||1|| 

ma 3 | 

Third Mehl: 

Trzeci Mehl: 

manamukh mann ajith hai dhoojai lagai jaae | 

The mind of the self-willed manmukh is so very stubborn; it is stuck in the love of duality. 

Umysł samo-wolnego manmukha jest bardzo uparty; utknął w miłości do dwoistości. 

this no sukh supanai nehee dhukhae dhukh vihaae | 

He does not find peace, even in dreams; he passes his life in misery and suffering. 

On nie odnajduje pokoju, nawet w marzeniach sennych; przemija swoje życie w nędzy i cierpieniu. 

ghar ghar parr parr panddith thakae sidh samaadh lagaae | 

The Pandits have grown weary of going door to door, reading and reciting their scriptures; the Siddhas have gone into 

their trances of Samaadhi. 

Uczeni zużyli się chodząc od drzwi do drzwi, czytając i recytując swoje skrypty; Siddhasi wpadli w swoje transy 

Samaadhi. 

eihu man vas n aavee thakae karam kamaae | 

This mind cannot be controlled; they are tired of performing religious rituals. 



Ten umysł nie może być kontrolowany; oni są zmęczeni od wykonywania religijnych rytuałów. 

bhaekhadhaaree bhaekh kar thakae athisath theerath naae | 

The impersonators have grown weary of wearing false costumes, and bathing at the sixty-eight sacred shrines. 

Imitatorzy zużyli się od noszenia fałszywych kostiumów, i kąpania się sześciedziesięciu-ośmiu świetych źródłach. 

 

man kee saar n jaananee houmai bharam bhulaae | 

They do not know the state of their own minds; they are deluded by doubt and egotism. 

Nie znają stanu swojego własnego umysłu; są zmyleni przez zwątpienie i egotyzm. 

gur parasaadhee bho paeiaa vaddabhaag vasiaa man aae | 

By Guru's Grace, the Fear of God is obtained; by great good fortune, the Lord comes to abide in the mind. 

Z Łaski Guru, Strach przed Bogiem jest osiągany; z powodu bardzo dobrego losu, Pan przyszedł by zamieszkać w 

umyśle. 

bhai paeiai man vas hoaa houmai sabadh jalaae | 

When the Fear of God comes, the mind is restrained, and through the Word of the Shabad, the ego is burnt away. 

Kiedy przychodzi Strach przed Bogiem, umysł jest powściągnięty, a poprzez Słowo Shabad ego jest wypalone. 

sach rathae sae niramalae jothee joth milaae | 

Those who are imbued with Truth are immaculate; their light merges in the Light. 

Ci, którzy są zabarwieni Prawdą są nieskazitelni; ich światło zmiesza się ze Światłem. 

sathigur miliai naao paaeiaa naanak sukh samaae |2| 

Meeting the True Guru, one obtains the Name; O Nanak, he is absorbed in peace. ||2|| 

Spotykając Prawdziwego Guru, osoba osiąga Imię, O Nanak on jest zaabsorbowany w spokoju. ||2|| 

pourree | 

Pauree: 

eaeh bhoopath raanae rang dhin chaar suhaavanaa | 

The pleasures of kings and emperors are pleasing, but they last for only a few days. 

Przyjemności królów i władców są zadawalające, ale wystarczają na zaledwie kilka dni. 

eaehu maaeiaa rang kasunbh khin mehi lehi jaavanaa | 

These pleasures of Maya are like the color of the safflower, which wears off in a moment. 

Te przyjemności Mayi są jak kolor krokosza, który bleknie w jeden moment. 

chaladhiaa naal n chalai sir paap lai jaavanaa | 

They do not go with him when he departs; instead, he carries the load of sins upon his head. 

Oni nie idą z nim kiedy on odchodzi; zamiast tego, nosi on ładunek grzechów na swojej głowie. 

jaa(n) pakarr chalaaeiaa kaal thaa(n) kharaa ddaraavanaa | 

When death seizes him, and marches him away, then he looks absolutely hideous. 

Kiedy śmierć go mierzy, i odporwadza go, wtedy wygląda on całkowicie ohydnie. 



ouh vaelaa hath n aavai fir pashuthaavanaa |6| 

That lost opportunity will not come into his hands again, and in the end, he regrets and repents. ||6|| 

Ta stracona możliwość nie wróci nigdy do jego rąk, i ostatecznie on żałuje i odpokotowuje. ||6|| 


