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salok ma 3 | 

Shalok, Third Mehl: 

Shalok, Trzeci Mehl: 

man paratheeth n aaeeaa sehaj n lago bhaao | 

O mind, you have no faith, and you have not embraced love for the Celestial Lord; 

O umyśle, nie masz wiary, nie objąłeś miłości Celestialnego Pana; 

sabadhai saadh n paaeiou manehath kiaa gun gaae | 

you do not enjoy the sublime taste of the Word of the Shabad - what Praises of the Lord will you stubborn-mindedly sing? 

Nie cieszysz się wysublimowanym smakiem Słowa Shabad – jakie Pochwały Pana będziesz śpiewał upartym umysłem? 

naanak aaeiaa so paravaan hai j guramukh sach samaae |1| 

O Nanak, his coming alone is approved, who, as Gurmukh, merges into the True Lord. ||1|| 

O Nanak, jego przyjście jest potwierdzone, tego, który jako Gurmukh, zanurza się w Prawdziwym Panu. ||1|| 

ma 3 | 

Third Mehl: 

Trzeci Mehl: 

aapanaa aap n pashaanai moorraa avaraa aakh dhukhaaeae | 

The fool does not understand his own self; he annoys others with his speech. 

Głupiec nie rozumie swojej własnej jaźni; denerwuje innych swoją mową. 

muntai dhee khasalath n geeaa andhae vishurr chottaa khaaeae | 

His underlying nature does not leave him; separated from the Lord, he suffers cruel blows. 

Jego źródłowa natura go nie opuszcza; odzielony od Pana, cierpi okrutne porywy. 

sathigur kai bhai bhann n gharriou rehai ank samaaeae | 

Through the fear of the True Guru, he has not changed and reformed himself, so that he might merge in the lap of God. 

Poprzez starch przed Prawdziwym Guru, nie zmienił ani nie zrefermował się, tak żeby zanurzyć się w objęciach Boga. 

anadhin sehasaa kadhae n chookai bin sabadhai dhukh paaeae | 

Night and day, his doubts never stop; without the Word of the Shabad, he suffers in pain. 

Noc i dzień, jego wątpliwości nigdy nie ustają; bez Słowa Shabad, on cierpi ból. 

kaam krodh lobh anthar sabalaa nith dhandhaa karath vihaaeae | 

Sexual desire, anger and greed are so powerful within him; he passes his life constantly entangled in worldly affairs. 

Seksualne pragnienie, gniew i chciwość są tak mocne w nim; marnuje swoje życie nieustannie związany z ziemskimi 

sprawami. 

charan kar dhaekhath sun thakae dhih mukae naerrai aaeae | 

His feet, hands, eyes and ears are exhausted; his days are numbered, and his death is immanent. 



Jego stopy, dłonie, oczy i uszy są wykończone; jego dni są policzone, a jego śmierć jest nieuchronna. 

sachaa naam n lago meethaa jith naam nav nidh paaeae | 

The True Name does not seem sweet to him - the Name by which the nine treasures are obtained. 

Prawdziwe Imię nie wydaje mu się słodkie – Imię przez które dziwięć skrabów jest osiągane. 

jeevath marai marai fun jeevai thaa(n) mokhanthar paaeae | 

But if he remains dead while yet alive, then by so dying, he truly lives; thus, he attains liberation. 

Ale jeżeli on pozostaje martwy za życia, wtedy przez taką śmierć on naprawdę żyję; a więc osiąga wyzwolenie. 

dhur karam n paaeiou paraanee vin karamaa kiaa paaeae | 

But if he is not blessed with such pre-ordained karma, then without this karma, what can he obtain? 

Ale jeżeli on nie jest pobłogosławiony takim z góry ustalonym przeznaczeniem, wtedy bez tej karmy, co może osiągnąć? 

gur kaa sabadh samaal thoo moorrae gath math sabadhae paaeae | 

Meditate in remembrance on the Word of the Guru's Shabad, you fool; through the Shabad, you shall obtain salvation and 

wisdom. 

Medytuj w pamięci nad Słowem Shabd Guru, ty głupcze; poprzez Shabad, osiągniesz wyzwolenie i mądrość. 

naanak sathigur thadh hee paaeae jaa(n) vichahu aap gavaaeae |2| 

O Nanak, he alone finds the True Guru, who eliminates self-conceit from within. ||2|| 

O Nanak, on sam odnajduje Prawdziwego Guru, kto usuwa samo-zarozumiałość z wewnątrz. ||2|| 

pourree | 

Pauree: 

jis dhai chith vasiaa maeraa suaamee this no kio andhaesaa kisai galai dhaa lorreeai | 

One whose consciousness is filled with my Lord Master - why should he feel anxious about anything? 

Ci, których świadomość jest wypełniona moim Panem Mistrzem – czemu mieli by niepokoić się o cokolwiek? 

har sukhadhaathaa sabhanaa galaa kaa this no dhiaaeidhiaa kiv nimakh gharree muhu morreeai | 

The Lord is the Giver of Peace, the Lord of all things; why would we turn our faces away from His meditation, even for a 

moment, or an instant? 

Pan Dawca Pokoju, Pan wszystkich rzeczy; czemu mielibyśmy odwracać nasze twarze od Jego medytacji, nawet na 

moment, nawet na chwilę? 

jin har dhiaaeiaa this no sarab kaliaan hoeae nith santh janaa kee sangath jaae beheeai muhu jorreeai | 

One who meditates on the Lord obtains all pleasures and comforts; let us go each and every day, to sit in the Saints' 

Society. 

Ten, który medytuje nad Panem osiąga wszystkie przyjemności i komforty; pozwól nam iść każdego dnia, by siedzieć w 

Towarzystwie Świętych. 

sabh dhukh bhukh rog geae har saevak kae sabh jan kae bandhan thorreeai | 

All the pain, hunger, and disease of the Lord's servant are eradicated; the bonds of the humble beings are torn away. 

Cały bół, głód i choroba sługi Pana jest wymazana; kajdany skromnej istoty są rozerwane. 



har kirapaa thae hoaa har bhagath har bhagath janaa kai muhi ddithai jagath thariaa sabh lorreeai |4| 

By the Lord's Grace, one becomes the Lord's devotee; beholding the face of the Lord's humble devotee, the whole world is 

saved and carried across. ||4|| 

Przez Łaskę Pana, osoba staje się wielbicielem Pana; utrzymując twarz pokornego wielbiciela Pana, cały 

świat jest przenoszony na drugą stronę. ||4|| 


