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raamakalee mehalaa 9 | 

Raamkalee, Ninth Mehl: 

Raamkalee, Dziewiąty Mehl: 

praanee naaraaein sudh laehi | 

O mortal, focus your thoughts on the Lord. 

O śmiertelniku, skup swoje myśli na Panu. 

shin shin aoudh ghattai nis baasur brithaa jaath hai dhaeh |1| rehaao | 

Moment by moment, your life is running out; night and day, your body is passing away in vain. ||1||Pause|| 

Chwila bo chwili, twoje życie przemija; noc i dzień, twoje ciało przemija na próżno. ||1|| ||pauza|| 

tharanaapo bikhian sio khoeiou baalapan agiaanaa | 

You have wasted your youth in corrupt pleasures, and your childhood in ignorance. 

Straciłeś swoją młodość na skorumpowanych przyjemnościach, a twoje dzieciństwo w ignorancji. 

biradh bhaeiou ajehoo nehee samajhai koun kumath ourajhaanaa |1| 

You have grown old, and even now, you do not understand, the evil-mindedness in which you are entangled. ||1|| 

Dożyłeś starego wieku, i nawet teraz nie rozumiesz, jak jesteś wplątany w złą-umysłowość. 

maanas janam dheeou jih thaakur so thai kio bisaraaeiou | 

Why have you forgotten your Lord and Master, who blessed you with this human life? 

Czemu zapomniałeś o Panu i Mistrzu, który pobłogosławił cię tym ludzkim życiem? 

mukath hoth nar jaa kai simarai nimakh n thaa ko gaaeiou |2| 

Remembering Him in meditation, one is liberated. And yet, you do not sing His Praises, even for an instant. ||2|| 

Pamiętając o Nim w medytacji, osoba staje się wyzwolona. A jednak, ty nie śpiewasz Jego Pochwał, nawet przez chwilę. 

||2|| 

maaeiaa ko madh kehaa karath hai sang n kaahoo jaaee | 

Why are you intoxicated with Maya? It will not go along with you. 

Czemu jesteś zaintoksykowany Mayą? Ona z tobą nie pójdzie. 

naanak kehath chaeth chinthaaman hoe hai anth sehaaee |3|3|81| 

Says Nanak, think of Him, remember Him in your mind. He is the Fulfiller of desires, who will be your help and support 

in the end. ||3||3||81|| 

Nanak mówi, pomyśl o Nim, pamiętaj Go w swoim umyśle. On wypełnia pragenienia, będzie twoją pomocą i wsparciem 

na samym końcu. ||3|| 

 


