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salok ma 3 | 

Shalok, Third Mehl: 

Shalok, Trzeci Mehl: 

sathigur kee paratheeth n aaeeaa sabadh n laago bhaao | 

One who has no faith in the True Guru, and who does not love the Word of the Shabad, 

Ten, który nie ma wiary w Prawdziwego Guru, i kto nie kocha Słowa Shabad 

ous no sukh n oupajai bhaavai so gaerraa aavo jaao | 

shall find no peace, even though he may come and go hundreds of times. 

ten nie odnajdzie pokoju, nawet jeżeli przyjdzie i odejdzie setki razy. 

naanak guramukh sehaj milai sachae sio liv laao |1| 

O Nanak, the Gurmukh meets the True Lord with natural ease; he is in love with the Lord. ||1|| 

O Nanak, Gurmukh spotyka Prawdziwego Pana z naturalną łatwością; on jest zakochany w Panu. ||1|| 

ma 3 | 

Third Mehl: 

Trzeci Mehl: 

eae man aisaa sathigur khoj lahu jith saeviai janam maran dhukh jaae | 

O mind, search for such a True Guru, by serving whom the pains of birth and death are dispelled. 

O umyśle, szukaj takiego Prawdziwego Guru, służąc tym, których ból narodziny i śmierci rozpłynał się. 

sehasaa mool n hovee houmai sabadh jalaae | 

Doubt shall never afflict you, and your ego shall be burnt away through the Word of the Shabad. 

Zwątpienie nigdy ciebie nie dotknie, a twoje ego zostanie wypalone poprzez Słowo Shabad. 

koorrai kee paal vichahu nikalai sach vasai man aae | 

The veil of falsehood shall be torn down from within you, and Truth shall come to dwell in the mind. 

Welon fałszu zostanie zdarty ciebie, i Prawda przyjdzie zamieszkać w umyśle. 

anthar saa(n)th man sukh hoe sach sanjam kaar kamaae | 

Peace and happiness shall fill your mind deep within, if you act according to truth and self-discipline. 

Pokoj i szczęście głęboko wypełni twój umysł, jeżeli będziesz zachowywał się zgodnie z prawdą i samo-dyscypliną. 

 

naanak poorai karam sathigur milai har jeeo kirapaa karae rajaae |2| 

O Nanak, by perfect good karma, you shall meet the True Guru, and then the Dear Lord, by His Sweet Will, shall bless 

you with His Mercy. ||2|| 

O Nanak, za sprawą doskonałej karmy, spotkasz Prawdziwego Guru, za sprawą Jego Słodkiej woli, pobłogosławi cię 

Swoim Miłosierdziem. ||2|| 

 



pourree | 

Pauree: 

jis kai ghar dheebaan har hovai this kee muthee vich jagath sabh aaeiaa | 

The whole world comes under the control of one whose home is filled with the Lord, the King. 

Cały świat jest pod kontrolą tego, którego dom jest wypełniony Panem, Królem. 

this ko thalakee kisai dhee naahee har dheebaan sabh aan pairee paaeiaa | 

He is subject to no one else's rule, and the Lord, the King, causes everyone to fall at his feet. 

On nie podlega niczyim zasadom, i Pan, Król, sprawia, że wszyscy padają u jego stóp. 

maanasaa kiahu dheebaanahu koee nas bhaj nikalai har dheebaanahu koee kithai jaaeiaa | 

One may run away from the courts of other men, but where can one go to escape the Lord's Kingdom? 

Osoba może uciekać przed sądem innych ludzi, ale dokąd może uciec przed Królestwem Pana? 

so aisaa har dheebaan vasiaa bhagathaa kai hiradhai thin rehadhae khuhadhae aan sabh bhagathaa agai khalavaaeiaa | 

The Lord is such a King, who abides in the hearts of His devotees; He brings the others, and makes them stand before His 

devotees. 

Pan jest takim Królem, który zamieszkuje w sercu Swoich wielbicieli; On przyciąga innych, i sprawia że stoją przed Jego 

wielbicielami. 

har naavai kee vaddiaaee karam paraapath hovai guramukh viralai kinai dhiaaeiaa |14| 

The glorious greatness of the Lord's Name is obtained only by His Grace; how few are the Gurmukhs who meditate on 

Him. ||14|| 

Wspaniała wielkość Imienia Pana jest osiągana jedynie poprzez Jego Łaskę; jak niewielu jest Gurmukhów, którzy 

medytją nad Nim. ||14|| 

 


