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raag vaddehans mehalaa 5 shanth ghar 4 

Raag Wadahans, Fifth Mehl, Chhant, Fourth House: 

Raag Wadahans, Piąty Mehl, Chhant, Czwarty Dom: 

ik oankaar sathigur prasaadh | 

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

Jeden uniwersalny Stwórca Bóg. Z Łaski z Prawdziwego Guru: 

gur mil ladhaa jee raam piaaraa raam | 

Meeting with the Guru, I have found my Beloved Lord God. 

Spotkawszy się z Guru, odnalazłem mojego Ukochanego Pana Boga. 

eihu than man dhitharraa vaaro vaaraa raam | 

I have made this body and mind a sacrifice, a sacrificial offering to my Lord. 

Moje ciało i umysł uczyniłem poświęcenim, poświęciłem dar mojemu Panu. 

than man dhithaa bhavajal jithaa chookee kaa(n)n jamaanee | 

Dedicating my body and mind, I have crossed over the terrifying world-ocean, and shaken off the fear of death. 

Dedykując moje ciało i umysł, przekroczyłem przerażający ocean-świata, i strząsnąłem z siebie strach prze śmiercią. 

asathir theeaa anmrith peeaa rehiaa aavan jaanee | 

Drinking in the Ambrosial Nectar, I have become immortal; my comings and goings have ceased. 

Pijąc Ambrozyjski Nektar, stałem się nieśmiertelny; moje przychodzenie i odchodzenie ustało. 

so ghar ladhaa sehaj samadhaa har kaa naam adhaaraa | 

I have found that home, of celestial Samaadhi; the Name of the Lord is my only Support. 

Odnalazłem ten dom, celestialnego Samadhi; Imię Pana jest moim jedynym Wsparciem. 

kahu naanak sukh maanae raleeaaa(n) gur poorae kano namasakaaraa |1| 

Says Nanak, I enjoy peace and pleasure; I bow in reverence to the Perfect Guru. ||1|| 

Nanak mówi, raduje się pokojem i przyjemnością: Kłaniam się z czcią Doskonałemu Guru. 

sun sajan jee maiddarrae meethaa raam | 

Listen, O my friend and companion 

Posłuchaj, O mój przyjacielu i komapnie 

gur manthra sabadh sach dheethaa raam | 

- the Guru has given the Mantra of the Shabad, the True Word of God. 

- Guru dał Mantrę Shabad, Prawdziwe Słowo Boga. 

sach sabadh dhiaaeiaa mangal gaaeiaa chookae manahu adhaesaa | 

Meditating on this True Shabad, I sing the songs of joy, and my mind is rid of anxiety. 

Medytując and tym Prawdziwym Shabad, śpiewa piosenki radości, i mój umysł pozbył się niepokoju. 

so prabh paaeiaa kathehi n jaaeiaa sadhaa sadhaa sang baisaa | 



I have found God, who never leaves; forever and ever, He sits with me. 

Odnalazałem Boga, który nigdy nie odchodzi; na zawsze i zawsze, On siedzi ze mną. 

prabh jee bhaanaa sachaa maanaa prabh har dhan sehajae dheethaa | 

One who is pleasing to God receives true honor. The Lord God blesses him with wealth. 

Ten, który zadowala Boga otrzymuje honor. Pan Bóg błogosławi go dobrodziejstwem. 

kahu naanak this jan balihaaree thaeraa dhaan sabhanee hai leethaa |2| 

Says Nanak, I am a sacrifice to such a humble being. O Lord, You bless all with Your bountiful blessings. ||2|| 

Nanak mówi, jestem poświęceniem dla takiego pokornego istnienia. O Panie, Ty błogosławisz wszystkich Twoimi 

hojnymi błogosławieństwami. 

tho bhaanaa thaa(n) thripath aghaaeae raam | 

When it pleases You, then I am satisfied and satiated. 

Kiedy to Ciebie zadowala, wtedy jestem syty i  usatysfakcjonowany. 

man theeaa thantaa sabh thrisan bujhaaeae raam | 

My mind is soothed and calmed, and all my thirst is quenched. 

Mój umysł jest złagodzony i uspokojony, a całe moje pragnienie jest ugaszone. 

man theeaa thantaa chookee ddanjhaa paaeiaa bahuth khajaanaa | 

My mind is soothed and calmed, the burning has ceased, and I have found so many treasures. 

Mój umysł jest złagodzony i uspokojony, palenie ustało, i odnalazałem tak wiele skarbów. 

sikh saevak sabh bhunchan lagae hano sathagur kai kurabaanaa | 

All the Sikhs and servants partake of them; I am a sacrifice to my True Guru. 

Wszyscy Sikhowie i słudzy czerpią z tego; Jestem poświęceniem dla mojego Prawdziwego Guru. 

nirabho bheae khasam rang raathae jam kee thraas bujhaaeae | 

I have become fearless, imbued with the Love of my Lord Master, and I have shaken off the fear of death. 

Staje się nieustraszony, przesączony Miłością mojego Pana Mistrza, i strząsnąłem z siebie strach przed śmiercią. 

naanak dhaas sadhaa sang saevak thaeree bhagath karano liv laaeae |3| 

Slave Nanak, Your humble servant, lovingly embraces Your meditation; O Lord, be with me always. ||3|| 

Niewolnik Nanak, Twój Pokorny sługa, z miłością obejmuje Twoją medytacę; O Panie, bądź ze mną zawsze.||3|| 

pooree aasaa jee manasaa maerae raam | 

My hopes and desires have been fulfilled, O my Lord. 

Moje nadzieje i pragnienia zostały wypełnione, O mój Panie. 

mohi niragun jeeo sabh gun thaerae raam | 

I am worthless, without virtue; all virtues are Yours, O Lord. 

Jestem bezwartościowy, bez cnoty; wszystkie cnoty są Twoje, O Panie. 

sabh gun thaerae thaakur maerae kith mukh thudh saalaahee | 

All virtues are Yours, O my Lord and Master; with what mouth should I praise You? 



Wszystkie cnoty są Twoje, O mój Panie i Mistrzu; z których usta mam wypowiedzieć Twoje pochwały? 

gun avagun maeraa kish n beechaariaa bakhas leeaa khin maahee | 

You did not consider my merits and demerits; you forgave me in an instant. 

Nie rozważałeś moich zalet i wad; przebaczyłeś mi natychmiast. 

no nidh paaee vajee vaadhaaee vaajae anehadh thoorae | 

I have obtained the nine treasures, congratulations are pouring in, and the unstruck melody resounds. 

Osiągnąłem dziewięć skarbów, wpływają gratulacje, a nieporuszona melodia rozbrzmiewa. 

kahu naanak mai var ghar paaeiaa maerae laathae jee sagal visoorae |4|1| 

Says Nanak, I have found my Husband Lord within my own home, and all my anxiety is forgotten. ||4||1|| 

Nanak mówi, Odnalazłem mojego Męża Pana we własnym domu, a cały mój niepokój został zapomniany. 


