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sorath mehalaa 3 dhuthukee | 

Sorat'h, Third Mehl, Du-Tukas: 

Sorath, Trzeci Mehl, Du-Tukas 

niguniaa no aapae bakhas leae bhaaee sathigur kee saevaa laae | 

He Himself forgives the worthless, O Siblings of Destiny; He commits them to the service of the True Guru. 

On Sam wybacza bezwartościowym, O Bracia Przeznaczenia; On poddaje ich służbie Prawdziwego Guru. 

sathigur kee saevaa ootham hai bhaaee raam naam chith laae |1| 

Service to the True Guru is sublime, O Siblings of Destiny; through it, one's consciousness is attached to the Lord's 

Name. ||1|| 

Służba Prawdziwemu Guru jest wysublimowana, O Bracia Przeznaczenia; poprzez nią, świadomość osoby jest 

przywiązana do Imienia Pana.||1|| 

har jeeo aapae bakhas milaae | 

The Dear Lord forgives, and unites with Himself. 

Drogi Pan wybacza, i łączy z Nim. 

guneheen ham aparaadhee bhaaee poorai sathigur leae ralaae | rehaao | 

I am a sinner, totally without virtue, O Siblings of Destiny; the Perfect True Guru has blended me. ||Pause|| 

Jestem grzesznikiem, całkowicie bez cnoty, O Bracia Przeznaczenia; Doskonały Guru wmieszał mnie. ||pauza|| 

koun koun aparaadhee bakhasian piaarae saachai sabadh veechaar | 

So many, so many sinners have been forgiven, O beloved one, by contemplating the True Word of the Shabad. 

Tak wielu, tak wielu grzesznikom zostało przebaczone, O Ukochany, poprzez kontemplację Prawdziwego Słowa Shabad, 

bhoujal paar outhaarian bhaaee sathigur baerrai chaarr |2| 

They got on board the boat of the True Guru, who carried them across the terrifying world-ocean, O Siblings of Destiny. ||2|| 

Dostali się na pokład łodzi Prawdziwego Guru, który przeniósł ich na drugą stronę przerażającego oceanu-świata, O Bracia 

Przeznaczenia.||2||  

manoorai thae kanchan bheae bhaaee gur paaras mael milaae | 

I have been transformed from rusty iron into gold, O Siblings of Destiny, united in Union with the Guru, the Philosopher's 

Stone. 

Zostałem przemieniony z zardzewiałego żelaza w złoto, O Bracia Przeznaczenia, połączony w Unii z Guru, Kamieniem 

Filozoficznym. 

aap shodd naao man vasiaa bhaaee jothee joth milaae |3| 

Eliminating my self-conceit, the Name has come to dwell within my mind, O Siblings of Destiny; my light has merged in 

the Light. ||3|| 

Eliminując samo-zarozumiałość, Imię przyszło by zanurzyć się w moim umyśle, O Bracia Przeznaczenia; moje światło 

scaliło się z wielkim Światłem. 

ho vaaree ho vaaranai bhaaee sathigur ko sadh balihaarai jaao | 



I am a sacrifice, I am a sacrifice, O Siblings of Destiny, I am forever a sacrifice to my True Guru. 

Jestem poświęceniem, jestem poświęceniem, O Bracia Przeznaczenia, na zawsze jestem poświęceniem dla mojego 

Prawdziwego Guru. 

naam nidhaan jin dhithaa bhaaee guramath sehaj samaao |4| 

He has given me the treasure of the Naam; O Siblings of Destiny, through the Guru's Teachings, I am absorbed in celestial 

bliss. ||4|| 

On dał mi skarb Naam; O Bracia Przeznaczenia, poprzez Nauki Guru, jestem zaabsorbowany w celestialnej błogości.4 

gur bin sehaj n oopajai bhaaee pooshahu giaaneeaa jaae | 

Without the Guru, celestial peace is not produced, O Siblings of Destiny; go and ask the spiritual teachers about this. 

Bez Guru, celestialny spokój nie jest osiągnięty, O Bracia Przeznaczenia; idźcie i spytajcie o to duchowych nauczycieli. 

sathigur kee saevaa sadhaa kar bhaaee vichahu aap gavaae |5| 

Serve the True Guru forever, O Siblings of Destiny, and eradicate self-conceit from within. ||5|| 

Służ Prawdziwemu Guru na zawsze, O Bracia Przeznaczenia, i wymaż wewnątrzną samo-zarozumiałość. ||5|| 

guramathee bho oopajai bhaaee bho karanee sach saar | 

Under Guru's Instruction, the Fear of God is produced, O Siblings of Destiny; true and excellent are the deeds done in the 

Fear of God. 

Z Instrukcji Guru, Strach przezd Bogiem jest wytworzony, O Bracia Przeznaczenia; prawdziwe i doskonałe są uczynki 

wykonane w Strachu przed Bogiem. 

praem padhaarath paaeeai bhaaee sach naam aadhaar |6| 

Then, one is blessed with the treasure of the Lord's Love, O Siblings of Destiny, and the Support of the True Name. ||6|| 

Wtedy, osoba jest pobłogosławiona skarbiem Miłości Pana, O Bracia Przeznaczenia, i Wsparciem Prawdziwego Imienia ||6|| 

jo sathigur saevehi aapanaa bhaaee thin kai ho laago paae | 

I fall at the feet of those who serve their True Guru, O Siblings of Destiny. 

Padam u stop tych, którzy służą Prawdziwemu Guru, O Bracia Przeznaczenia. 

janam savaaree aapanaa bhaaee kul bhee lee bakhasaae |7| 

I have fulfilled my life, O Siblings of Destiny, and my family has been saved as well. ||7|| 

Wypełniłem moje życie, O Bracia Przeznaczenia, i moja rodzina została także ocalona.||7|| 

sach baanee sach sabadh hai bhaaee gur kirapaa thae hoe | 

The True Word of the Guru's Bani, and the True Word of the Shabad, O Siblings of Destiny, are obtained only by Guru's 

Grace. 

Prawdziwe Słowo Bani Guru, i Prawdziwe Słowo Shabad, O Bracia Przeznaczenia, są osiągane tylko z Łaski Guru. 

naanak naam har man vasai bhaaee this bighan n laagai koe |8|2| 

O Nanak, with the Name of the Lord abiding in one's mind, no obstacles stand in one's way, O Siblings of Destiny. ||8||2|| 

O Nanak, wraz z utrwaleniem się Imieniem Pana w umyśle, żadne przeszkody nie staną na drodze, O Bracia 

Przeznaczenia. 


