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sorath mehalaa 5 | 

Sorat'h, Fifth Mehl: 

Sorath, Piąty Mehl 

 

vich karathaa purakh khaloaa | 

The Creator Lord Himself stood between us, 

Sam Stwórca Bóg stanął między nas, 

  

vaal n vingaa hoaa | 

and not a hair upon my head was touched. 

i nawet włos z mojej głowy nie został tknięty. 

 

majan gur aaa(n)dhaa raasae | 

The Guru made my cleansing bath successful; 

Guru sprawił, że moja oczyszczająca kąpiel była owocna, 

  

jap har har kilavikh naasae |1| 

meditating on the Lord, Har, Har, my sins were erased. ||1|| 

medytując nad Panem, Har, Har, moje grzechy zostały wymazane. ||1|| 

 

santhahu raamadhaas sarovar neekaa | 

O Saints, the purifying pool of Ram Das is sublime. 

O Święci, oczyszczający basen Ram Das jest wysublimowany. 

 

jo naavai so kul tharaavai oudhaar hoaa hai jee kaa |1| rehaao | 

Whoever bathes in it, his family and ancestry are saved, and his soul is saved as well. ||1||Pause|| 

Ktokolwiek się w nim kąpie, jego rodzina i przodkowie, i jego dusza są uratowani. ||1||Pauza|| 

 

jai jai kaar jag gaavai | 

The world sings cheers of victory, 

Świat śpiewa pieśni chwały zwycięztwa, 

man chindhiarrae fal paavai | 

and the fruits of his mind's desires are obtained. 

I owoce jego pragnień umysłu są osiągane. 

 

sehee salaamath naae aaeae | apanaa prabhoo dhiaaeae |2| 

Whoever comes and bathes here, and meditates on his God, is safe and sound. ||2|| 

Ktokolwiek przychodzi i kąpie się tu, i medytuje nad swoim Bogiem, jest bezpieczny i robrzmiewa. ||2|| 

 

santh sarovar naavai | 

One who bathes in the healing pool of the Saints, 

Ten, który kąpie się uzdrawiającym basenie Świętych, 

 

so jan param gath paavai | 

that humble being obtains the supreme status. 

Ta skromna istota osiąga najwyższy status. 

marai n aavai jaaee | 

He does not die, or come and go in reincarnation; 



Nie umiera, ani nie przychodzi i odchodzi w reinkarnacji. 

 

har har naam dhiaaee |3| 

he meditates on the Name of the Lord, Har, Har. ||3|| 

on medytuje nad Imieniem Pana, Har, Har. ||3|| 

 

eihu breham bichaar s jaanai | 

He alone knows this about God, 

Ten wie o Bogu, 

jis dhaeiaal hoe bhagavaanai | 

whom God blesses with His kindness. 

Kogo Bóg pobłogosławi swoją dobrocią. 

 

baabaa naanak prabh saranaaee | 

Baba Nanak seeks the Sanctuary of God; 

Baba Nanak poszukuje Sanktuarium Boga; 

sabh chinthaa ganath mittaaee |4|7|57| 

all his worries and anxieties are dispelled. ||4||7||57|| 

wszystkie jego zmartwienia i niepokój zostały rozwiane. ||4||7||57|| 

 

 


