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sorath mehalaa 5 | 

Sorat'h, Fifth Mehl: 

Sorath Piąty Mehl 

gur pooraa bhaettiou vaddabhaagee manehi bhaeiaa paragaasaa | 

I met the True Guru, by great good fortune, and my mind has been enlightened. 

Spotkałem Prawdziwego Guru, za sprawą wspaniałego dobrego losu, mój umysł został oświecony. 

koe n pahuchanehaaraa dhoojaa apunae saahib kaa bharavaasaa |1| 

No one else can equal me, because I have the loving support of my Lord and Master. ||1|| 

Nik tinny nie jest mi równy, ponieważ mam kochające wsparcie mojego Pana i Mistrza. |1| 

apunae sathigur kai balihaarai | 

I am a sacrifice to my True Guru. 

Jestem poświęceniem dla mojego Prawdziwego Guru. 

aagai sukh paashai sukh sehajaa ghar aanandh hamaarai | rehaao | 

I am at peace in this world, and I shall be in celestial peace in the next; my home is filled with bliss. ||Pause|| 

Jestem w pokoju z tym światem, i będę w celestialnym pokoju w następnym; mój dom wypełniony jest błogością. | pauza| 

antharajaamee karanaihaaraa soee khasam hamaaraa | 

He is the Inner-knower, the Searcher of hearts, the Creator, my Lord and Master. 

On jest Wewnętrzno-wiedzący, Poszukiwacz serc, Stwórca, Pan i Mistrz. 

nirabho bheae gur charanee laagae eik raam naam aadhaaraa |2| 

I have become fearless, attached to the Guru's feet; I take the Support of the Name of the One Lord. ||2|| 

Stałem się nieustraszony, przywiązany do stóp Guru; biorę Wsparcie Imienia Jedynego Pana. |2| 

safal dharasan akaal moorath prabh hai bhee hovanehaaraa | 

Fruitful is the Blessed Vision of His Darshan; the Form of God is deathless; He is and shall always be. 

Owocna jest Błogosławiona Wizja Jego Darshanu; Forma Boga jest nieśmiertelna; On jest i zawsze będzie. 

kanth lagaae apunae jan raakhae apunee preeth piaaraa |3| 

He hugs His humble servants close, and protects and preserves them; their love for Him is sweet to Him. ||3|| 

On przytula Swoich skromnych sługów blisko, chroni i zachowuje ich; ich miłość dla Niego jest słodka. |3| 

vaddee vaddiaaee acharaj sobhaa kaaraj aaeiaa raasae | 

Great is His glorious greatness, and wondrous is His magnificence; through Him, all affairs are resolved. 

Wielka jest jego wielka wielkość, i wspaniała jest Jego wspaniałość; poprzez Niego, wszyskie sprawy zostają rozwiązane. 

naanak ko gur pooraa bhaettiou sagalae dhookh binaasae |4|5| 

Nanak has met with the Perfect Guru; all his sorrows have been dispelled. ||4||5|| 

Nanak spotkał Doskonałego Guru; wszystkie jego smutki zostały rozwiane. |4| 


