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Jaistree, czwarty Mehl, Drugi Dom: 

 

ik oankaar sathigur prasaadh | 

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

Jeden Uniwersalny Stwórca Bóg, z Łaski Prawdziwego Guru: 

 

har har simarahu agam apaaraa | 

Remember in meditation the Lord, Har, Har, the unfathomable, infinite Lord. 

Pamiętaj w medytacji o Panu, Har, Har, nieopisywalnym, nieskończonym Panu. 

 

jis simarath dhukh mittai hamaaraa | 

Remembering Him in meditation, pains are dispelled. 

Pamiętając o Nim w medytacji, bóle znikają. 

 

har har sathigur purakh milaavahu gur miliai sukh hoee raam |1| 

O Lord, Har, Har, lead me to meet the True Guru; meeting the Guru, I am at peace. ||1|| 

O Panie, Har, Har, poprowadź mnie do Prawdziwego Guru; spotkawszy się z Guru, jestem w spokoju. 

 

har gun gaavahu meeth hamaarae | 

Sing the Glorious Praises of the Lord, O my friend. 

Śpiewaj Chwalebne Pochwały Pana, O mój przyjacielu. 

 

har har naam rakhahu our dhaarae | 

Cherish the Name of the Lord, Har, Har, in your heart. 

Wielbij Imię Pana, Har, Har, w swoim sercu. 

 

har har anmrith bachan sunaavahu gur miliai paragatt hoee raam |2| 

Read the Ambrosial Words of the Lord, Har, Har; meeting with the Guru, the Lord is revealed. ||2|| 

Czytaj Ambrozyjskie Słowa Pana, Har, Har; spotykając się z Guru, objawia się Pan. 

 

madhusoodhan har maadho praanaa | 

The Lord, the Slayer of demons, is my breath of life. 

Pan, Pogromca demonów, jest oddechem mojego życia. 

 

maerai man than anmrith meeth lagaanaa | 

His Ambrosial Amrit is so sweet to my mind and body. 

Jego Ambrozyjski Amrit (Nektar) jest tak słodki dla mojego umysłu i ciała. 

 

har har dhaeiaa karahu gur maelahu purakh niranjan soee raam |3| 

O Lord, Har, Har, have mercy upon me, and lead me to meet the Guru, the immaculate Primal Being. ||3|| 

Pan, Har, Har, miej litość nade mną, i poprowadź mnie do spotkania z Guru, nieskazitelnym  Pierwotnym 

Istnieniem. 

 

har har naam sadhaa sukhadhaathaa | 

The Name of the Lord, Har, Har, is forever the Giver of peace. 

Imię Pana Har, Har, jest na zawsze Dawcą pokoju. 

 

har kai rang maeraa man raathaa | 

My mind is imbued with the Lord's Love. 

Mój umysł jest zabarwiony miłością Pana. 

 

har har mehaa purakh gur maelahu gur naanak naam sukh hoee raam |4|1|7| 

O Lord Har, Har, lead me to meet the Guru, the Greatest Being; through the Name of Guru Nanak, I have found peace. 

||4||1||7|| 

O Panie Har, Har, poprowadź mnie do spotkania z Największym Istnieniem; poprzez Imię Guru Nanaka, 

odnalazłem spokój.  

 


