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sorath mehalaa 5 ghar 1 asattapadheeaa 

Sorat'h, Fifth Mehl, First House, Ashtapadees: 

Sorath, Piąty Mehl, Pierwszy Dom, Ashtapadees: 

ik oankaar sathigur prasaadh | 

One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru: 

Jeden Uniwersalny Stwórca Bóg. Z Łaski Prawdziwego Guru: 

sabh jag jinehi oupaaeiaa bhaaee karan kaaran samarath | 

The One who created the whole world, O Siblings of Destiny, is the Almighty Lord, the Cause of causes. 

Ten, który stworzył cały świat, O Bracia Przeznaczenia, jest Wszechmogącym Panem, Przyczyną przyczyn. 

jeeo pindd jin saajiaa bhaaee dhae kar apanee vath | 

He fashioned the soul and the body, O Siblings of Destiny, by His own power. 

Zaprojektował duszę i ciało, O Bracia Przeznaczenia, Jego własną mocą. 

kin keheeai kio dhaekheeai bhaaee karathaa eaek akath | 

How can He be described? How can He be seen, O Siblings of Destiny? The Creator is One; He is 

indescribable. 

Jak można go opisać? Jako można go zobaczyć, O Bracia Przeznaczenia? Stwórca jest Jeden; On jest 

nieopisywalny. 

gur govindh salaaheeai bhaaee jis thae jaapai thath |1| 

Praise the Guru, the Lord of the Universe, O Siblings of Destiny; through Him, the essence is known. ||1|| 

Chwal Guru, Pana Wszechświata, O Bracia Przeznaczenia; poprzez Niego, esencja jest poznana. 

maerae man japeeai har bhagavanthaa | 

O my mind, meditate on the Lord, the Lord God. 

O mój umyśle, medytuj nad Panem, Panem Bogiem. 

naam dhaan dhaee jan apanae dhookh dharadh kaa hanthaa | rehaao | 

He blesses His servant with the gift of the Naam; He is the Destroyer of pain and suffering. ||Pause|| 

On błogosławi Swoje sługi darem Naam; On jest Niszczycielem bólu i cierpienia. ||Pauza|| 

jaa kai ghar sabh kish hai bhaaee no nidh bharae bhanddaar | 

Everything is in His home, O Siblings of Destiny; His warehouse is overflowing with the nine treasures. 

Wszystko jest Jego domem, O Bracia Przeznaczenia; Jego spichlerz przepłniony jest dziwięcioma skarbami. 

this kee keemath naa pavai bhaaee oochaa agam apaar | 

His worth cannot be estimated, O Siblings of Destiny; He is lofty, inaccessible and infinite. 

Jego wartość nie może być oszacowana, O Bracia Przeznaczenia; On jest wsniosły, niedostępny i 

nieskończony. 

jeea janth prathipaaladhaa bhaaee nith nith karadhaa saar | 



He cherishes all beings and creatures, O Siblings of Destiny; he continually takes care of them. 

On miłuje wszystkie istoty i stworzenia, O Bracia Przeznaczenia; on nieuustannie się o nie troszczy. 

sathigur pooraa bhaetteeai bhaaee sabadh milaavanehaar |2| 

So meet with the Perfect True Guru, O Siblings of Destiny, and merge in the Word of the Shabad. ||2|| 

Więc spotkaj się z Doskonałym Prawdziwym Guru, O Bracia Przeznaczenia, i zanuż się w Słowie Shabd. 

sachae charan saraeveeahi bhaaee bhram bho hovai naas | 

Adoring the feet of the True Guru, O Siblings of Destiny, doubt and fear are dispelled. 

Czcząc stopy Prawdziwego Guru, O Bracia Przeznaczenia, zwątpienie i strach są rozwiane. 

mil santh sabhaa man maa(n)jeeai bhaaee har kai naam nivaas | 

Joining the Society of the Saints, cleanse your mind, O Siblings of Destiny, and dwell in the Name of the 

Lord. 

Dołączając do Społeczeństwa Świętych, oczyść swój umysł, O Bracia Przeznaczenia, i zanurz się w Imieniu 

Pana. 

mittai andhaeraa agiaanathaa bhaaee kamal hovai paragaas | 

The darkness of ignorance shall be dispelled, O Siblings of Destiny, and the lotus of your heart shall 

blossom forth. 

Ciemność ignorancji będzie rozwiana, O Bracia Przeznaczenia, a lotos twojego serca zakwitnie naprzód. 

gur bachanee sukh oopajai bhaaee sabh fal sathigur paas |3| 

By the Guru's Word, peace wells up, O Siblings of Destiny; all fruits are with the True Guru. ||3|| 

Poprzez Słowo Guru, wznosi się pokój, O Bracia Przeznaczenia; wszsytkie owoce są z Prawdziwym Guru. 

maeraa thaeraa shoddeeai bhaaee hoeeai sabh kee dhoor | 

Give up your sense of mine and yours, O Siblings of Destiny, and become the dust of the feet of all. 

Zrezygnuj z poczucia moje i twoje, O Bracia Przeznaczenia, i stań się kurzem stóp u wszystkich. 

ghatt ghatt breham pasaariaa bhaaee paekhai sunai hajoor | 

In each and every heart, God is contained, O Siblings of Destiny; He sees, and hears, and is ever-present 

with us. 

W każdym sercu, zawarty jest Bóg, O Bracia Przeznaczenia; On widzi, słyszy, i jest na zawsze obecny z 

nami. 

jith dhin visarai paarabreham bhaaee thith dhin mareeai jhoor | 

On that day when one forgets the Supreme Lord God, O Siblings of Destiny, on that day, one ought to die 

crying out in pain. 

Tego dnia, kiedy osoba zapomni o Najwszyższym Panu Bogu, O Bracia Przeznaczenia, tego dnia, ta osoba 

umiera płacząc w bólu. 

karan karaavan samaratho bhaaee sarab kalaa bharapoor |4| 

He is the all-powerful Cause of Causes, O Siblings of Destiny; he is totally filled with all powers. ||4|| 



On jest wszech-mocną Przyczyną Przyczyn, O Bracia Przeznaczenia; on jest całkowicie wypełniony 

wszystkimi mocami. 

praem padhaarath naam hai bhaaee maaeiaa moh binaas | 

The Love of the Name is the greatest treasure, O Siblings of Destiny; through it, emotional attachment to 

Maya is dispelled. 

Miłość Imienia jest największym skarbem, O Bracia Przeznaczenia; poprzez to, emocjonalne przywiązanie 

do Mayi zostaje rozwiane. 

this bhaavai thaa mael leae bhaaee hiradhai naam nivaas | 

If it is pleasing to His Will, then He unites us in His Union, O Siblings of Destiny; the Naam, the Name of 

the Lord, comes to abide in the mind. 

Jeżeli zadowala to Jego Wolę, wtedy On łączy nas w Jego Unii, O Bracia Przeznaczenia; Naam, Imię Pana, 

przychodzi by zamieszkać w umyśle. 

guramukh kamal pragaaseeai bhaaee ridhai hovai paragaas | 

The heart-lotus of the Gurmukh blossoms forth, O Siblings of Destiny, and the heart is illumined. 

Serce-lotos Gurmukha rozkwita, O Bracia Przeznaczenia, i serce jest oświecone. 

pragatt bhaeiaa parathaap prabh bhaaee mouliaa dharath akaas |5| 

The Glory of God has been revealed, O Siblings of Destiny, and the earth and sky have blossomed forth. ||5|| 

Chwała Boga została odkryta, O Bracia Przeznaczenia, i ziemia i niego rozkwitły. 

gur poorai santhokhiaa bhaaee ahinis laagaa bhaao | 

The Perfect Guru has blessed me with contentment, O Siblings of Destiny; day and night, I remain attached 

to the Lord's Love. 

Doskonały Guru pobłogosławił mnie swoim zadowoleniem, O Bracia Przeznaczenia; dzień i noc, pozostaje 

przywiązany do Miłości Pana. 

rasanaa raam ravai sadhaa bhaaee saachaa saadh suaao | 

My tongue continually chants the Lord's Name, O Siblings of Destiny; this is the true taste, and the object of 

human life. 

Mój język nieustannie czantuje Imię Pana, O Bracia Przeznaczenia; to jest prawdziwy smak, i obiekt 

ludzkiego życia. 

karanee sun sun jeeviaa bhaaee nihachal paaeiaa thaao | 

Listening with my ears, I hear and so I live, O Siblings of Destiny; I have obtained the unchanging, 

unmoving state. 

Słuchając moimi uszami, Słyszę, a więc żyję, O Bracia Przeznaczenia; Osiągnąłem niezmienny, 

nieporuszony stan. 

jis paratheeth n aavee bhaaee so jeearraa jal jaao |6| 

That soul, which does not place its faith in the Lord shall burn, O Siblings of Destiny. ||6|| 

Ta dusza, która nie pokłada swej wiary w Panu płonie, O Bracia Przeznaczenia. 



bahu gun maerae saahibai bhaaee ho this kai bal jaao | 

My Lord and Master has so many virtues, O Siblings of Destiny; I am a sacrifice to Him. 

Mój Pan i Mistrz mają tak wiele cnót, O Bracia Przeznaczenia; Jestem dla Niego poświęceniem. 

ouhu niraguneeaarae paaladhaa bhaaee dhaee nithaavae thaao | 

He nurtures even the most worthless, O Siblings of Destiny, and gives home to the homeless. 

On żywi nawet najbardziej bezużytecznych, O Bracia Przeznaczenia, i daje dom bezdomnym. 

rijak sanbaahae saas saas bhaaee goorraa jaa kaa naao | 

He gives us nourishment with each and every breath, O Siblings of Destiny; His Name is everlasting. 

On daje nam pokarm z każdym naszym oddechem, O Bracia Przeznaczenia; Jego Imię jest wieczne. 

jis gur saachaa bhaetteeai bhaaee pooraa this karamaao |7| 

One who meets with the True Guru, O Siblings of Destiny, does so only by perfect destiny. ||7|| 

Ten kto spotyka się z Prawdziwym Guru, O Bracia Przeznaczenia, czyni tak jedynie poprzez doskonałe 

przenzaczenie. 

this bin gharree n jeeveeai bhaaee sarab kalaa bharapoor | 

Without Him, I cannot live, even for an instant, O Siblings of Destiny; He is totally filled with all powers. 

Bez Niego, nie potrafię żyć, nawet przez chwilę, O Bracia Przeznaczenia; On jest całkowicie wypełniony 

wszystkimi mocami. 

saas giraas n visarai bhaaee paekho sadhaa hajoor | 

With every breath and morsel of food, I will not forget Him, O Siblings of Destiny; I behold Him ever-

present. 

Z każdym oddechem i kęsem pożywienia, nie zapominam o Nim, O Bracia Przeznaczenia; utrzymuję Go 

wiecznie obecnym. 

saadhoo sang milaaeiaa bhaaee sarab rehiaa bharapoor | 

In the Saadh Sangat, the Company of the Holy, I meet Him, O Siblings of Destiny; He is totally pervading 

and permeating everywhere. 

W Sadh Sangacie, Towarzystwie Świętych, spotykam Go, O Bracia Przeznaczenia; On totalnie przenika i 

przesącza wszystko. 

jinaa preeth n lageeaa bhaaee sae nith nith maradhae jhoor |8| 

Those who do not embrace love for the Lord, O Siblings of Destiny, always die crying out in pain. ||8|| 

Ci, którzy nie obejmują miłości dla Pana, O Bracia Przeznaczenia, zawsze umierają płacząc w bólu. 

anchal laae tharaaeiaa bhaaee bhoujal dhukh sansaar | 

Grasping hold of the hem of His robe, O Siblings of Destiny, we are carried across the world-ocean of fear 

and pain. 

Chwytając rąbka jego szaty, O Bracia Przeznaczenia; jesteśmy przeniesieni przez ocean-świata strachu i 

bólu. 



kar kirapaa nadhar nihaaliaa bhaaee keethon ang apaar | 

By His Glance of Grace, He has blessed us, O Siblings of Destiny; He shall be with us until the very end. 

Z Jego Spojerzenia Łaski, On pobłogosławił nas, O Bracia Przeznaczenia; On pozostanie z nami do samego 

końca. 

man than seethal hoeiaa bhaaee bhojan naam adhaar | 

My mind and body are soothed and calmed, O Siblings of Destiny, nourished by the food of the Naam. 

Mój umysł i ciało są ukojone i uspokojone, O Bracia Przeznaczenia; nakarmione pożywieniem Naam. 

naanak this saranaagathee bhaaee j kilabikh kaattanehaar |9|1| 

Nanak has entered His Sanctuary, O Siblings of Destiny; the Lord is the Destroyer of sins. ||9||1|| 

Nanak wstąpił do Swojego Sanktuarium, O Bracia Przeznaczenia; Pan jest Niszczycielem grzechów. 


