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Sorath mehalaa 1 ghar 1 asattapadheeaa chouthukee 

Sorat'h, First Mehl, First House, Ashtapadees, Chau-Tukas: 

Sorath, Pierwszy Mehl, Ashtapadees, Chau-Tukas: 

 

ik oankaar sathigur prasaadh | 

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

Jeden Uniwersalny Stwórca Bóg. Z Łaski Prawdziwego Guru:  

 

I am not torn by duality, because I do not worship any other than the Lord; I do not visit tombs or 

crematoriums. 

Nie jestem rozrywany przez dwoistość, ponieważ nie wychwalam nikogo poza Panem; nie odwiedzam 

grobowców ani krematoriów. 

 

thrisanaa raach n par ghar jaavaa thrisanaa naam bujhaaee | 

I do not enter the houses of strangers, engrossed in desire. The Naam, the Name of the Lord, has satisfied 

my desires. 

Niw wchodzę do domów nieznajomych pogrążonych w pragnieniu. 

 

ghar bheethar ghar guroo dhikhaaeiaa sehaj rathae man bhaaee | 

Deep within my heart, the Guru has shown me the home of my being, and my mind is imbued with peace 

and poise, O Siblings of Destiny. 

Głęboko w moim sercu, Guru pokazał mi dom mojego istnienia, i mój umysł jest zabarwiony 

spokojem i opanowaniem, O Bracie Przeznaczenia. 

 

thoo aapae dhaanaa aapae beenaa thoo dhaevehi math saaee |1| 

You Yourself are all-knowing, and You Yourself are all-seeing; You alone bestow intelligence, O Lord. ||1|| 

Ty Sam jesteś wszech-wiedzącym, i Ty jesteś wszech-widzącym; Ty sam obdarzają inteligencją, O 

Panie. ||1|| 

 

man bairaag ratho bairaagee sabadh man baedhiaa maeree maaee | 

My mind is detached, imbued with detachment; the Word of the Shabad has pierced my mind, O my mother. 

Mój umysł jest oddzielony, zabarwiony oddzieleniem; Słowo Shabad przeszyło mój umysł, o moja 

Matko. 

 

anthar joth niranthar baanee saachae saahib sio liv laaee | rehaao | 

God's Light shines continually within the nucleus of my deepest self; I am lovingly attached to the Bani, the 

Word of the True Lord Master. ||Pause|| 

Światło Boga nieustannie świeci w jądrze mojej najgłębszej jaźni; jestem miłośnie przywiązany do 

Bani, Słowa Prawdziwego Pną Mistrza. ||pauza|| 

  

asankh bairaagee kehehi bairaag so bairaagee j khasamai bhaavai | 

Countless detached renunciates talk of detachment and renunciation, but he alone is a true renunciate, who is 

pleasing to the Lord Master. 

Niezliczeni oddzieleni asceci mówią o oddzieleniu i ascezie, ale ten jest prawdziwym ascetą, który 

zadowala Pana Mistrza. 

 

hiradhai sabadh sadhaa bhai rachiaa gur kee kaar kamaavai | 

The Word of the Shabad is ever in his heart; he is absorbed in the Fear of God, and he works to serve the 

Guru. 



Słowo Shabad jest na zawsze w jego sercu; jest zaabsorbowany w Starchu przed Bogiem, i pracuje by 

służyć Guru. 

 

eaeko chaethai manooaa n ddolai dhaavath varaj rehaavai | 

He remembers the One Lord, his mind does not waver, and he restrains its wanderings. 

On pamięta o Jedynym Panu, jego umysł nie faluje, i on opanowuje swoje obłąkanie. 

 

sehajae maathaa sadhaa rang raathaa saachae kae gun gaavai |2| 

He is intoxicated with celestial bliss, and is ever imbued with the Lord's Love; he sings the Glorious Praises 

of the True Lord. ||2|| 

On jest zaintoksykowany celestialną błogością, i na zawsze jest zabarwiony Miłością Pana; on śpiewa 

Wspaniałe Pochwały Prawdziwego Pana. ||2|| 

   

manooaa poun bindh sukhavaasee naam vasai sukh bhaaee | 

The mind is like the wind, but if it comes to rest in peace, even for an instant, then he shall abide in the 

peace of the Name, O Siblings of Destiny. 

Umysł jest jaka wiatr, ale jeżeli spocznie w pokoju, nawet na moment, wtedy zamieszka w   pokoju 

Imienia, o Bracia Przeznaczenia. 

 

jihabaa naethr sothr sach raathae jal boojhee thujhehi bujhaaee | 

His tongue, eyes and ears are imbued with Truth; O Lord, You quench the fires of desire. 

Jego język, oczy i uszy są zabarwione Prawdą, O Panie, Ty gasisz ognień pragnienia. 

 

aas niraas rehai bairaagee nij ghar thaarree laaee | 

In hope, the renunciate remains free of hopes; in the home of his own inner self, he is absorbed in the trance 

of deep meditation. 

W nadziei, asceta pozostaje wolny od nadziei; w domu swojej wewnętrznej jaźni, jest zaabsorbowany 

w transie głębokiej medytacji. 

 

bhikhiaa naam rajae santhokhee anmrith sehaj peeaaee |3| 

He remains content, satisfied with the charity of the Naam; he drinks in the Ambrosial Amrit with ease. ||3|| 

Pozostaje zadowolony, usatysfakcjonowany dobroczynnością Naam; spija Ambrozyjski Amrit z 

łatwością. ||3|| 

 

dhubidhaa vich bairaag n hovee jab lag dhoojee raaee | 

There is no renunciation in duality, as long as there is even a particle of duality. 

Nie ma ascezy w dwoistości, tak długo jak jest nawet cząstka dwoistości. 

 

sabh jag thaeraa thoo eaeko dhaathaa avar n dhoojaa bhaaee | 

The whole world is Yours, Lord; You alone are the Giver. There is not any other, O Siblings of Destiny. 

Cały świat jest Twój, Panie; Ty sam jesteś Dawcą. Nie ma. Nie ma nikogo innego, O Bracia 

Przeznaczenia. 

 

manamukh janth dhukh sadhaa nivaasee guramukh dhae vaddiaaee | 

The self-willed manmukh dwells in misery forever, while the Lord bestows greatness upon the Gurmukh. 

Samo-wolny manmukh pogrąża się w beznadziei na zawsze, podczas gdy Pan obdarza wielkością 

Gurmukha. 

 

apar apaar aganm agochar kehanai keem n paaee |4| 

God is infinite, endless, inaccessible and unfathomable; His worth cannot be described. ||4|| 

Bój jest nieksończony, nie ma końca, niedostępny i nieopisywalny; Jego wartość nie może być opisana. 

||4|| 

 



sunn samaadh mehaa paramaarath theen bhavan path naaman | 

The consciousness in deep Samaadhi, the Supreme Being, the Lord of the three worlds - these are Your 

Names, Lord. 

Świadomości w głębokim Samadhi, Najwyższe Istniendi, Pan trzech światów - to są Twoje Imiona, 

Panie. 

 

masathak laekh jeeaa jag jonee sir sir laekh sehaaman | 

The creatures born into this world have their destiny inscribed upon their foreheads; they experience 

according to their destinies. 

Istoty przychodzą na ten świat z przeznaczeniem wypisanym na czole; doświadczają zgodnie ze swoim 

przeznaczeniem.  

 

karam sukaram karaaeae aapae aapae bhagath dhrirraaman | 

The Lord Himself causes them to do good and bad deeds; He Himself makes them steadfast in devotional 

worship. 

Sam Pan powoduje ich dobre i le uczynki; On Sam sprawia że są niezłomni w swojej oddanej czci. 

 

man mukh jooth lehai bhai maanan aapae giaan agaaman |5| 

The filth of their mind and mouth is washed off when they live in the Fear of God; the inaccessible Lord 

Himself blesses them with spiritual wisdom. ||5|| 

Bród ich umysłu i ust jest zmywamy kordy żyją w Strachu przed Bogiem; niedostępny Pam 

błogosławi ich duchową mądrością. ||5|| 

 

jin chaakhiaa saeee saadh jaanan jio gungae mithiaaee | 

Only those who taste it know its sweet taste, like the mute, who eats the candy, and only smiles. 

Tylko ci, którzy ją smakują znają jej słodki smak, tak jak niemy, który je cukierka, jedynie się 

uśmiecha.  

 

akathai kaa kiaa katheeai bhaaee chaalo sadhaa rajaaee | 

How can I describe the indescribable, O Siblings of Destiny? I shall follow His Will forever. 

Jak mogę opisać nieopisywalny, O Bracia Przeznaczenia? Będę podążał za Jego Wolą na zawsze. 

 

gur dhaathaa maelae thaa math hovai nigurae math n kaaee | 

If one meets with the Guru, the Generous Giver, then he understands; those who have no Guru cannot 

understand this. 

Jeżeli osoba spotyka Guru, Hojnego Dawcę, wtedy rozumie; ci którzy nie mają Guru nie mogą tego 

zrozumieć. 

 

jio chalaaeae thio chaaleh bhaaee hor kiaa ko karae chathuraaee |6| 

As the Lord causes us to act, so do we act, O Siblings of Destiny. What other clever tricks can anyone 

try? ||6|| 

Tak jak Pan sprawia że działamy,  tak działamy, O Bracia Przeznaczenia. Jakie jeszcze sprytne 

sztuczki ktokolwiek chce spróbować? 

 

eik bharam bhulaaeae eik bhagathee raathae thaeraa khael apaaraa | 

Some are deluded by doubt, while others are imbued with devotional worship; Your play is infinite and 

endless. 

Niektórzy są omamieni zwątpieniem, podczas gdy inni są zabarwieni oddana czcią; Twoja gra jest 

nieskończona  i bezgraniczna. 

 

jith thudh laaeae thaehaa fal paaeiaa thoo hukam chalaavanehaaraa | 

As You engage them, they receive the fruits of their rewards; You alone are the One who issues Your 

Commands. 



Tak jak angażujesz ich, tak oni osiągają owoce swoich nagród; Ty same jesteś tym który wydaje 

Twoje Zarządzenia. 

 

saevaa karee jae kish hovai apanaa jeeo pindd thumaaraa | 

I would serve You, if anything were my own; my soul and body are Yours. 

Służyłby Tobie, jeżeli cokolwiek należałoby do mnie; moja dusza i ciało są Twoje. 

 

sathigur miliai kirapaa keenee anmrith naam adhaaraa |7| 

One who meets with the True Guru, by His Grace, takes the Support of the Ambrosial Naam. ||7|| 

Osoba która spotyka Prawdziwego Guru, za Jego Łaską, bierze Wsparcie Ambrozyjskiego Naam. ||7|| 

 

gagananthar vaasiaa gun paragaasiaa gun mehi giaan dhiaanan | 

He dwells in the heavenly realms, and his virtues radiantly shine forth; meditation and spiritual wisdom are 

found in virtue. 

On zagłębia się w niebiańskich wymiarach, a jego cnoty promieniują światłem,; medytacja i duchowa 

mądrość sa odnajdowane w cnocie. 

 

naam man bhaavai kehai kehaavai thatho thath vakhaanan | 

The Naam is pleasing to his mind; he speaks it, and causes others to speak it as well. He speaks the essential 

essence of wisdom. 

Naam zadowala jego umysł; wypowiada je; i sprawia ze inni także je wypowiadają. On wypowiada 

esencjonalna esencję mądrości. 

 

sabadh gur peeraa gehir ganbheeraa bin sabadhai jag bouraanan | 

The Word of the Shabad is his Guru and spiritual teacher, profound and unfathomable; without the Shabad, 

the world is insane. 

Słowo Shabad jest jego Guru i duchowym nauczycielem, wspaniałym i nieopisywalnym; bez Shabad, 

świat jest szalony. 

 

pooraa bairaagee sehaj subhaagee sach naanak man maanan |8|1| 

He is a perfect renunciate, naturally at ease, O Nanak, whose mind is pleased with the True Lord. ||8||1|| 

On jest doskonałym ascetą, naturalnie z łatwością, O Nanak, którego umysł jest zadowolony z 

Prawdziwym Panem. ||8||1||  

 


