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salok ma 3 | 

Shalok, Third Mehl: 

Shalok, Trzeci Mehl: 

 

naanak naavahu ghuthiaa halath palath sabh jaae | 

O Nanak, forsaking the Name, he loses everything, in this world and the next. 

O Nanak, porzucając Imię, on traci wszystko, w tym świecie i w następnym. 

 

jap thap sanjam sabh hir laeiaa muthee dhoojai bhaae | 

Chanting, deep meditation and austere self-disciplined practices are all wasted; he is deceived by the love of 

duality. 

Czantowanie, głęboka medytacja i surowa samo-dyscyplina są zmarnowane; on jest oszukany przez 

miłość do dwoistości. 

 

jam dhar badhae maareeahi bahuthee milai sajaae |1| 

He is bound and gagged at the door of the Messenger of Death. He is beaten, and receives terrible 

punishment. ||1|| 

Jest związany i zakneblowany u drzwi Posłańca Śmierci. Jest bity i otrzymuje starsze kary. 

 

ma 3 | 

Third Mehl: 

Trzeci Mehl 

santhaa naal vair kamaavadhae dhusattaa naal mohu piaar | 

They inflict their hatred upon the Saints, and they love the wicked sinners. 

Mają nienawiść do Świętych, i kochają szalonych grzeszników. 

 

agai pishai sukh nehee mar janmehi vaaro vaar | 

They find no peace in either this world or the next; they are born only to die, again and again. 

Nie odnajdują żadnego pokoju, ani w tym, ani w następnym świecie; rodzą się tylko by umrzeć. 

 

thrisanaa kadhae n bujhee dhubidhaa hoe khuaar | 

Their hunger is never satisfied, and they are ruined by duality. 

Ich głód nigdy nie jest zaspokojony, i są zrujnowani przez dwoistość. 

 

muh kaalae thinaa nindhakaa thith sachai dharabaar | 

The faces of these slanderers are blackened in the Court of the True Lord. 

Twarze tych bluźnierców są oczernianie na Dworze Prawdziwego Pana. 

 

naanak naam vihooniaa naa ouravaar n paar |2| 

O Nanak, without the Naam, they find no shelter on either this shore, or the one beyond. ||2|| 

O Nanak, bez Naam, nie znajdują żadnego schronienia ani na tym, ani na następnym brzegu. ||2|| 

 

pourree | 

Pauree: 

 

jo har naam dhiaaeidhae sae har har naam rathae man maahee | 

Those who meditate on the Lord's Name, are imbued with the Name of the Lord, Har, Har, in their minds. 

Ci, którzy medytują nad imieniem Pana, są zabarwieni Imieniam Pana, Har, Har, w swoich umysłach. 

 



jinaa man chith eik araadhiaa thinaa eikas bin dhoojaa ko naahee | 

For those who worship the One Lord in their conscious minds, there is no other than the One Lord. 

Dla tych co chwała Jedynego Lana w ich świadomych umysłach, nie ma nikogo innego niż Jeden Pan. 

 

saeee purakh har saevadhae jin dhur masathak laekh likhaahee | 

They alone serve the Lord, upon whose foreheads such pre-ordained destiny is written. 

Oni służą Panu, ci na których czole jest z góry-zapisane takie przeznaczenie, 

 

har kae gun nith gaavadhae har gun gaae gunee samajhaahee | 

They continually sing the Glorious Praises of the Lord, and singing the Glories of the Glorious Lord, they 

are uplifted. 

Oni cały czas śpiewają Pochwały Pana, i śpiewając pochwały Pana są podniesieni. 

 

vaddiaaee vaddee guramukhaa gur poorai har naam samaahee |17| 

Great is the greatness of the Gurmukhs, who, through the Perfect Guru, remain absorbed in the Lord's 

Name. ||17|| 

Największy z największych Gurmukh, jest ten, który poprzez Doskonałego Guru, pozostaje 

zaabsorbowany w Imieniu Pana.|17| 

 


