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sorath mehalaa 5 ghar 1 thithukae 

Sorat'h, Fifth Mehl, First House, Ti-Tukas: 

Sorath, Piąty Mehl, Pierwszy Dom, Ti-Tukas: 

ik oankaar sathigur prasaadh | 

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

Jeden Uniwersalny Stwórca Bóg.  Z Łaski Prawdziwego Guru: 

kis ho jaachee kis aaraadhee jaa sabh ko keethaa hosee | 

Who should I ask? Who should I worship? All were created by Him. 

Kogo mam pytać? Kogo mam wielbić? Wszyscy zostali stworzeni przez Niego. 

jo jo dheesai vaddaa vaddaeraa so so khaakoo ralasee | 

Whoever appears to be the greatest of the great, shall ultimately be mixed with the dust. 

Ktokolwiek wydaje się największy z największych, zostanie ostatecznie zmieszany z kurzem. 

nirabho nirankaar bhav khanddan sabh sukh nav nidh dhaesee |1| 

The Fearless, Formless Lord, the Destroyer of Fear bestows all comforts, and the nine treasures. ||1|| 

Nieustraszony, Pan Bez Formy, Niszczyciel Strachu obdarza wszelkimi wygodami, i dziewięcioma skarbami. ||1|| 

har jeeo thaeree dhaathee raajaa | 

O Dear Lord, Your gifts alone satisfy me. 

O Drogi Panie, same Twoje dary zadowalają mnie. 

maanas bapurraa kiaa saalaahee kiaa this kaa muhathaajaa | rehaao | 

Why should I praise the poor helpless man? Why should I feel subservient to him? ||Pause|| 

Czemu miałbym wielbić biednego bezradnego człowieka? Czemu miałbym czuć się służalczy wobec niego? ||pauza|| 

jin har dhiaaeiaa sabh kish this kaa this kee bhookh gavaaee | 

All things come to one who meditates on the Lord; the Lord satisfies his hunger. 

Wszystkie rzeczy przychodzą do tego, kto medytuje nad Panem; Pan zaspokaja jego głód. 

aisaa dhan dheeaa sukhadhaathai nikhutt n kab hee jaaee | 

The Lord, the Giver of peace, bestows such wealth, that it can never be exhausted. 

Pan, Dawca pokoju, obdarowuje takim dobrodziejstwem, które nigdy nie będzie wyczerpane. 

anadh bhaeiaa sukh sehaj samaanae sathigur mael milaaee |2| 

I am in ecstasy, absorbed in celestial peace; the True Guru has united me in His Union. ||2|| 

Jestem w ekstazie, zaabsorbowany w celestialnym pokoju; Prawdziwy Guru połączył mnie w Jego Unii. ||2|| 

man naam jap naam aaraadh anadhin naam vakhaanee | 

O mind, chant the Naam, the Name of the Lord; worship the Naam, night and day, and recite the Naam. 

O umyśle, czantuje Naam, Imię Pana; wychwalaj Naam, noc i dzień, i recytuj Naam. 

oupadhaes sun saadh santhan kaa sabh chookee kaan jamaanee | 



Listen to the Teachings of the Holy Saints, and all fear of death will be dispelled. 

Słuchaj Nauk Świętych Świętych, a cały strach przed śmiercią zostanie rozproszony. 

jin ko kirapaal hoaa prabh maeraa sae laagae gur kee baanee |3| 

Those blessed by God's Grace are attached to the Word of the Guru's Bani. ||3|| 

Ci, pobłogosławieni Łaską Boga, są przywiązanie do Słowa Bani Guru. ||3|| 

keemath koun karai prabh thaeree thoo sarab jeeaa dhaeiaalaa | 

Who can estimate Your worth, God? You are kind and compassionate to all beings. 

Kto może oszacować Twoją wartość, Boże? Jesteś dobry i współczujący dla wszystkich istot. 

sabh kish keethaa thaeraa varathai kiaa ham baal gupaalaa | 

Everything which You do, prevails; I am just a poor child - what can I do? 

Wszystko co robisz, przenika; jestem tylko biedym dzieckiem – co mogę zrobić? 

raakh laehu naanak jan thumaraa jio pithaa pooth kirapaalaa |4|1| 

Protect and preserve Your servant Nanak; be kind to him, like a father to his son. ||4||1|| 

Ochraniaj i zachowaj Twojego sługę Nanaka; bądź dobry dle niego, jak ojciec dla swojego syna. ||4|| 

 


