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aasaa mehalaa 4 | 

Aasaa, Fourth Mehl: 

Aasaa, Czwarty Mehl: 

jhim jhimae jhim jhim varasai anmrith dhaaraa raam | 

Slowly, slowly, slowly, very slowly, the drops of Ambrosial Nectar trickle down. 

Powoli, powoli, powoli, bardzo powoli, krople Abrozyjskiego Nektaru spływają w dół. 

guramukhae guramukh nadharee raam piaaraa raam | 

As Gurmukh, the Gurmukh beholds the Lord, the Beloved Lord. 

Jako Gurmukh, Gurmukh utrzymuje Pana, Ukochanego Pana. 

raam naam piaaraa jagath nisathaaraa raam naam vaddiaaee | 

The Name of the Lord, the Emancipator of the world, is dear to him; the Name of the Lord is his glory. 

Imię Pana, Wyzwoliciela świata, jest jemu drogie; Imię Pana jest jego glorią. 

kalijug raam naam bohithaa guramukh paar laghaaee | 

In this Dark Age of Kali Yuga, the Lord's Name is the boat, which carries the Gurmukh across. 

W tym Ciemnym Wieku Kali Yuga, Imię Pana jest łodzią, która przenosi Gurmukha na drugą stronę. 

halath palath raam naam suhaelae guramukh karanee saaree | 

This world, and the world hereafter, are adorned with the Lord's Name; the Gurmukh's lifestyle is the most excellent. 

Ten świat, i następne światy, są przystrojone Imieniem Pana; styl życia Gurmukha jest najwspanialszy. 

naanak dhaath dhaeiaa kar dhaevai raam naam nisathaaree |1| 

O Nanak, bestowing His kindness, the Lord gives the gift of His emancipating Name. ||1|| 

O Nanak, obdarowany Jego dobrocią, Pana daje dar jego wyzwalającego Imienia.||1|| 

raamo raam naam japiaa dhukh kilavikh naas gavaaeiaa raam | 

I chant the Name of the Lord, Raam, Raam, which destroys my sorrows and erases my sins. 

Czantuje Imię Pana, Raam, Raam, które niszczy smutki i wymazuje moje grzechy. 

gur parachai gur parachai dhiaaeiaa mai hiradhai raam ravaaeiaa raam | 

Associating with the Guru, associating with the Guru, I practice meditation; I have enshrined the Lord within my heart. 

Zadając się z Guru, zadając się z Guru, praktykuję medytację; umieściłem Pana w moim sercu. 

raviaa raam hiradhai param gath paaee jaa gur saranaaee aaeae | 

I enshrined the Lord within my heart, and obtained the supreme status, when I came to the Sanctuary of the Guru. 

Umieściłem Pana w moim sercu, i osiągnąłem najwyższy status, kiedy przyszedłem do Sanktuarium Guru. 

lobh vikaar naav ddubadhee nikalee jaa sathigur naam dhirraaeae | 

My boat was sinking under the weight of greed and corruption, but it was uplifted when the True Guru implanted the 

Naam, the Name of the Lord, within me. 



Moja łódź tonęła pod ciężarem zachłanności i korupcji, ale została podniesiona kiedy Prawdziwy Guru umieścił Naam, 

Imię Pana, we mnie. 

jeea dhaan gur poorai dheeaa raam naam chith laaeae | 

The Perfect Guru has given me the gift of spiritual life, and I center my consciousness on the Lord's Name. 

Doskonały Guru dał mi dar duchowego życia, i koncentruję moją świadomość na Imieniu Pana. 

aap kirapaal kirapaa kar dhaevai naanak gur saranaaeae |2| 

The Merciful Lord Himself has mercifully given this gift to me; O Nanak, I take to the Sanctuary of the Guru. ||2|| 

Miłosierny Pan sam miłosiernie podarował mi dar; O Nanak, zabieram go do Sanktuarium Guru.||2|| 

baanee raam naam sunee sidh kaaraj sabh suhaaeae raam | 

Hearing the Bani of the Lord's Name, all my affairs were brought to perfection and embellished. 

Słysząc Bani Imienia Pana, wszystkie moje sprawy zostały doprowadzone do doskonałości i zostały upiększone. 

romae rom rom romae mai guramukh raam dhiaaeae raam | 

With each and every hair, with each and every hair, as Gurmukh, I meditate on the Lord. 

Z każdym jednym włosem, z każdym jednym włosem, jako Gurmukh, medytuję nad Panem. 

raam naam dhiaaeae pavith hoe aaeae this roop n raekhiaa kaaee | 

I meditate on the Lord's Name, and become pure; He has no form or shape. 

Medytuję and Imieniem Pana, i staję się czysty; On nie ma formy ani kształtu. 

raamo raam raviaa ghatt anthar sabh thrisanaa bhookh gavaaee | 

The Name of the Lord, Raam, Raam, is permeating my heart deep within, and all of my desire and hunger has 

disappeared. 

Imię Panam Raam, Raam, przesącza się głęboko do mojego serca, i całe moje pragnienie i głód znikają. 

man than seethal seegaar sabh hoaa guramath raam pragaasaa | 

My mind and body are totally adorned with peace and tranquility; through the Guru's Teachings, the Lord has been 

revealed to me. 

Mój umysł i ciało są całkowicie przyozdobione pokojem i spokojem; poprzez Nauki Guru, Pan mi się objawił. 

naanak aap anugrahu keeaa ham dhaasan dhaasan dhaasaa |3| 

The Lord Himself has shown His kind mercy to Nanak; He has made me the slave of the slaves of His slaves. ||3|| 

Sam Pan okazał Swoje dobre miłosierdzie Nanakowi; On uczynił mnie niewolnikiem niewolników, jego 

niewolników.||3|| 

jinee raamo raam naam visaariaa sae manamukh moorr abhaagee raam | 

Those who forget the Name of the Lord, Raam, Raam, are foolish, unfortunate, self-willed manmukhs. 

Ci, którzy zapomnieli o Imieniu Pana, Raam, Raam, są głupi, nieszczęśliwi, samo-wolni manmukhowie. 

thin antharae mohu viaapai khin khin maaeiaa laagee raam | 

Within, they are engrossed in emotional attachment; each and every moment, Maya clings to them. 

Wewnątrz, są oni obtłuszczenie w emocjonalnym przywiązaniu; w każdym momencie, Maya przywiera do nich. 



maaeiaa mal laagee moorr bheae abhaagee jin raam naam neh bhaaeiaa | 

The filth of Maya clings to them, and they become unfortunate fools - they do not love the Lord's Name. 

Bród Mayi przywiera do nich, i oni stają się nieszczęśliwymi głupcami – nie kochają Imienia Pana. 

anaek karam karehi abhimaanee har raamo naam choraaeiaa | 

The egotistical and proud perform all sorts of rituals, but they shy away from the Lord's Name. 

Egoistycznie i dumnie wypełniają wszelkie rytuały, ale chowają się przed Imieniem Pana. 

mehaa bikham jam panth dhuhaelaa kaalookhath moh andhiaaraa | 

The path of Death is very arduous and painful; it is stained with the darkness of emotional attachment. 

Ścieżka Śmierci jest bardzo uciążliwa i bolesna; jest poplamiona ciemnością emocjonalnego przywiązania. 

naanak guramukh naam dhiaaeiaa thaa paaeae mokh dhuaaraa |4| 

O Nanak, the Gurmukh meditates on the Naam, and finds the gate of salvation. ||4|| 

O Nanak, Gurmukhowie medytują nad Naam, i odnajdują wrota zbawienia|||4|| 

raamo raam naam guroo raam guramukhae jaanai raam | 

The Name of the Lord, Raam, Raam, and the Lord Guru, are known by the Gurmukh. 

Imię Pana, Raam, Raam, i Pana Guru, są znane Gurmukhowi. 

eihu manooaa khin oobh paeiaalee bharamadhaa eikath ghar aanai raam | 

One moment, this mind is in the heavens, and the next, it is in the nether regions; the Guru brings the wandering mind 

back to one-pointedness. 

W jednym momencie umysł jest w niebie, w następnym jest w piekle; Guru przywraca zbłądzony umysł spowrotem do 

jedno-punktowości. 

man eikath ghar aanai sabh gath mith jaanai har raamo naam rasaaeae | 

When the mind returns to one-pointedness, one totally understands the value of salvation, and enjoys the subtle essence of 

the Lord's Name. 

Kiedy umysł wraca do jedno-punktowości, osoba całkowicie rozumie wartość zbawienia, i cieszy się subtelną esencją 

Imienia Pana. 

jan kee paij rakhai raam naamaa prehilaadh oudhaar tharaaeae | 

The Lord's Name preserves the honor of His servant, as He preserved and emancipated Prahlaad. 

Imię Pana zachowuje honor Jego sługi, tak jak On zachował i wyzwolił Prahlaad. 

raamo raam ramo ram oochaa gun kehathiaa anth n paaeiaa | 

So repeat continually the Name of the Lord, Raam, Raam; chanting His Glorious Virtues, His limit cannot be found. 

Tak więc powtarzaj cały czas Imię Pana, Raam, Raam; czantując Jego Wielkie Cnoty, Jego granic nie sposób odnaleźć. 

naanak raam naam sun bheenae raamai naam samaaeiaa |5| 

Nanak is drenched in happiness, hearing the Name of the Lord; he is merged in the Name of the Lord. ||5|| 

Nanak jest przesiąknięty szczęściem, słysząc Imię Pana; on jest zanurzony w Imieniu Pana. ||5|| 

jin antharae raam naam vasai thin chinthaa sabh gavaaeiaa raam | 



Those beings, whose minds are filled with the Lord's Name, forsake all anxiety. 

Te istoty, których umysły są przepełnione Imieniem Pana, porzucają cały niepokój. 

sabh arathaa sabh dharam milae man chindhiaa so fal paaeiaa raam | 

They obtain all wealth, and all Dharmic faith, and the fruits of their minds' desires. 

Osiągają całe dobro, i całą Dharmiczną wiarę, i owoce pragnień ich umysłów. 

man chindhiaa fal paaeiaa raam naam dhiaaeiaa raam naam gun gaaeae | 

They obtain the fruits of their hearts' desires, meditating on the Lord's Name, and singing the Glorious Praises of the Lord's 

Name. 

Osiągają owoce pragnień ich serc, medytując nad Imieniem Pana, i śpiewając Wielkie Pochwały o Imieniu Pana. 

dhuramath kabudh gee sudh hoee raam naam man laaeae | 

Evil-mindedness and duality depart, and their understanding is enlightened. They attach their minds to the Name of the 

Lord. 

Zła-umysłowość i dwoistość odchodzi, a ich zrozuzumienie staje się oświecone. Oni przywiązują swoje umysły do 

Imienia Pana. 

safal janam sareer sabh hoaa jith raam naam paragaasiaa | 

Their lives and bodies become totally blessed and fruitful; the Lord's Name illumines them. 

Ich życia i ciała stają się całkowicie pobłogosławione i owocne; Imię Pana rozświetla ich. 

naanak har bhaj sadhaa dhin raathee guramukh nij ghar vaasiaa |6| 

O Nanak, by continually vibrating upon the Lord, day and night, the Gurmukhs abide in the home of the inner self. ||6|| 

O Nanak, kontynuując wibrowanie nad Panem, dzień i noc, Gurmukh zamieszkuje w domu wewnętrznej jaźni. ||6|| 

jin saradhaa raam naam lagee thina dhoojai chith n laaeiaa raam | 

Those who place their faith in the Lord's Name, do not attach their consciousness to another. 

Ci, którzy pokładają swoją wiarę w Imieniu Pana, nie przywiązują swojej świadomości do innej. 

jae dharathee sabh kanchan kar dheejai bin naavai avar n bhaaeiaa raam | 

Even if the entire earth were to be transformed into gold, and given to them, without the Naam, they love nothing else. 

Nawet jeżeli cała ziemia przemieni się w złoto, i zostanie im podarowana, bez Naam, nie pokochają nic innego. 

raam naam man bhaaeiaa param sukh paaeiaa anth chaladhiaa naal sakhaaee | 

The Lord's Name is pleasing to their minds, and they obtain supreme peace; when they depart in the end, it shall go with 

them as their support. 

Imię Pana zadowala ich umysły, i osiągają najwyższy spokój; kiedy na końcu odchodzą, to pójdzie z nimi jako wsparcie. 

raam naam dhan poonjee sanchee naa ddoobai naa jaaee | 

I have gathered the capital, the wealth of the Lord's Name; it does not sink, and does not depart. 

Zebrałem kapitał, bogactwo Imienia Pana; ono nie tonie, ani nie rozpada się. 

raam naam eis jug mehi thulehaa jamakaal naerr n aavai | 

The Lord's Name is the only true support in this age; the Messenger of Death does not draw near it. 



Imię Pana jest jedynym prawdziwym wsparciem w tej erze; Posłaniec Śmierci nie zbliża się do niego. 

naanak guramukh raam pashaathaa kar kirapaa aap milaavai |7| 

O Nanak, the Gurmukhs recognize the Lord; in His Mercy, He unites them with Himself. ||7|| 

O Nanak, Gurmukhowie rozpoznają Pana; w Jego Miłosierdziu, On łączy ich ze Sobą. ||7|| 

raamo raam naam sathae sath guramukh jaaniaa raam | 

True, True is the Name of the Lord, Raam, Raam; the Gurmukh knows the Lord. 

Prawdziwe, prawdziwe jest Imię Pana, Raam, Raam; Gurmukhowie znają Pana. 

saevako gur saevaa laagaa jin man than arap charraaeiaa raam | 

The Lord's servant is the one who commits himself to the Guru's service, and dedicates his mind and body as an offering 

to Him. 

Sługa Pana sam poddaje się służbie Guru, i dedykoje swój umysł i ciało jako ofiara dla Niego. 

man than arapiaa bahuth man saradhiaa gur saevak bhaae milaaeae | 

He dedicates his mind and body to Him, placing great faith in Him; the Guru lovingly unites His servant with Himself. 

On dedykuje Jemu swój umysł i ciało, pokładając w nim wielką wiarę; Guru z miłością łączy Swego sługę ze Sobą. 

dheenaa naath jeeaa kaa dhaathaa poorae gur thae paaeae | 

The Master of the meek, the Giver of souls, is obtained through the Perfect Guru. 

Mistrz łagodnych, Dawca dusz, jest osiągany poprzez Doskonałego Guru. 

guroo sikh sikh guroo hai eaeko gur oupadhaes chalaaeae | 

The Guru's Sikh, and the Sikh's Guru, are one and the same; both spread the Guru's Teachings. 

Sikhowie Guru, Guru Sikhów, są jednym i tym samy; wszyscy rozprzestrzeniają Nauki Guru. 

raam naam manth hiradhai dhaevai naanak milan subhaaeae |8|2|9| 

The Mantra of the Lord's Name is enshrined within the heart, O Nanak, and we merge with the Lord so easily. ||8||2||9|| 

Mantra Imienia Pana umieszona jest w sercu, O Nanak, i my zanurzamy się w Panu z taką łatwością. 

 


