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raag soohee shanth mehalaa 5 ghar 1
Raag Soohee, Chhant, Fifth Mehl, First House:

Raag Soohee, Czant, Piąty Mehl, Pierwszy Dom:

ik oankaar sathigur prasaadh |
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

Jeden Uniwersalny Twójrca Bóg. Z Łaski Prawdziwego Guru.

sun baavarae thoo kaaeae dhaekh bhulaanaa |
Listen, madman: gazing upon the world, why have you gone crazy?

Posłuchaj, szaleńcze: patrząc na świat, czemu oszalałeś?

sun baavarae naehu koorraa laaeiou kusanbh rangaanaa |
Listen, madman: you have been trapped by false love, which is transitory, like the fading
color of the safflower.

Posłuchaj, szaleńcze: wpadłeś w pułapkę fałszywej miłości, która jest przejściowa, tak jak

bladnący kolor krokoszu.

koorree ddaekh bhulo at lehai n mulo govidh naam majeethaa |
Gazing upon the false world, you are fooled. It is not worth even half a shell. Only the 
Name of the Lord of the Universe is permanent.

Patrzysz na fałszywy świat, jesteś oszukany. Nie jest warty nawet pół muszelki. Ylko Imię 

Pana Wszechświata jest wieczne.

theevehi laalaa ath gulaalaa sabadh cheen gur meethaa |
You shall take on the deep and lasting red color of the poppy, contemplating the sweet 
Word of the Guru's Shabad.

Podejmij głęboki i trwały czerwony koloru maku, kontemplując słodycz Słowa Guru 

Shabad.

mithiaa mohi magan thee rehiaa jhooth sang lapattaanaa |
You remain intoxicated with false emotional attachment; you are attached to falsehood.

Pozostajesz zaintoksykowany fałszywym emocjonalnym przywiązaniem; jesteś 

przywiązany do fałszu.

naanak dheen saran kirapaa nidh raakh laaj bhagathaanaa |1|
Nanak, meek and humble, seeks the Sanctuary of the Lord, the treasure of mercy. He 
preserves the honor of His devotees. ||1||

Nanak, cichy i skromny, poszukuje Sanktuarium Pana, skarbu miłosierdzia. On utrzymuje 

honor swoich wielbicieli.

sun baavarae saev thaakur naath paraanaa |
Listen, madman: serve your Lord, the Master of the breath of life.

Posłuchaj, szaleńcze: służ swojemu Panu, Mistrzowi oddechu życia.

sun baavarae jo aaeiaa this jaanaa |
Listen, madman: whoever comes, shall go.
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Posłuchaj, szaleńcze: ktokolwiek przyjdzie, odejdzie.

nihachal habh vaisee sun paradhaesee santhasang mil reheeai |
Listen, O wandering stranger: that which you believe to be permanent, shall all pass 
away; so remain in the Saints' Congregation.

Posłuchaj, o wędtujący nieznajomy: to w co wierzysz, że jest wieczne odejdzie; tak więc 

pozostań w Zgromadzeniu Świętych.

har paaeeai bhaagee sun bairaagee charan prabhoo gehi reheeai |
Listen, renunciate: by your good destiny, obtain the Lord, and remain attached to God's 
Feet.

Posułucha, wykrzeknij się: poprzez twój dobry los, uzyskujesz Pana i pozostajesz 

przywiązany do Stóp Boga.

eaehu man dheejai sank n keejai guramukh thaj bahu maanaa |
Dedicate and surrender this mind to the Lord, and have no doubts; as Gurmukh, 
renounce your great pride.

Dedykuj i poddaj swój umysł Panu, i nie miej wątpliwości; tak jak Gurmukh, zrzeknij się 

swojej wielkiej dumy.

naanak dheen bhagath bhav thaaran thaerae kiaa gun aakh vakhaanaa |2|
O Nanak, the Lord carries the meek and humble devotees across the terrifying world-
ocean. What Glorious Virtues of Your's should I chant and recite? ||2||

O Nanak, Pan przenosi cichych i skromnych wielbicieli poprzez przerażający ocean-

świata. Które Twoje Wspaniałe Cechy mam czantować i recytować?

sun baavarae kiaa keechai koorraa maano |
Listen, madman: why do you harbor false pride?

Posłuchaj, szaleńcze: czemu przystajesz przy fałszywej dumie?

sun baavarae habh vaisee garab gumaano |
Listen, madman: all your egotism and pride shall be overcome.

Posłuchaj, szaleńcze: cały twój egotyzm i duma minie.

nihachal habh jaanaa mithiaa maanaa santh prabhoo hoe dhaasaa |
What you think is permanent, shall all pass away. Pride is false, so become the slave of 
God's Saints.

To co myślisz, że jest trwałe, odejdzie. Duma jest fałszywa, tak więc stań się 

niewolnikiem Świętych Boga.

jeevath mareeai bhoujal thareeai jae theevai karam likhiaasaa |
Remain dead while still alive, and you shall cross over the terrifying world-ocean, if it is 
your pre-ordained destiny.

Pozostań martwy za życia, a przejdziesz ponad przerażającym oceanem-świata, jeżeli 

jest to twoje z góry ustalone przeznaczenie.

gur saeveejai anmrith peejai jis laavehi sehaj dhiaano |
One whom the Lord causes to meditate intuitively, serves the Guru, and drinks in the 
Ambrosial Nectar.



Ten, który za sprawą Pana, medytuje intuicyjnie, służy Guru i pije Ambrozyjski Nektar.

naanak saran paeiaa har dhuaarai ho bal bal sadh kurabaano |3|
Nanak seeks the Sanctuary of the Lord's Door; I am a sacrifice, a sacrifice, a sacrifice, 
forever a sacrifice to Him. ||3||

Nanak poszukuje Sanktuarium Drzwi Pana; Jestem poświęceniem, poświęceniem, 

poświęceniem, na zawsze poświęceniem dla Niego.

sun baavarae math jaanehi prabh mai paaeiaa |
Listen, madman: do not think that you have found God.

Posłuchaj, szaleńcze: nie myśl, że odnalazłeś Boga.

sun baavarae theeo raen jinee prabh dhiaaeiaa |
Listen, madman: be the dust under the feet of those who meditate on God.

Posłuchaj, szaleńcze: bądź kurzem pod stopami tych, którzy medytowali nad Bogiem.

jin prabh dhiaaeiaa thin sukh paaeiaa vaddabhaagee dharasan paaeeai |
Those who meditate on God find peace. By great good fortune, the Blessed Vision of 
their Darshan is obtained.

Ci, którzy medytują nad Bogiem odnajdują spokój. Za sprawą dobrego losu, uzyskują  

Błogosławioną Wizję Darshanu.

theeo nimaanaa sadh kurabaanaa sagalaa aap mittaaeeai |
Be humble, and be forever a sacrifice, and your self-conceit shall be totally eradicated.

Bądź skromny, i na zawsze bądź poświęceniem, a twoja samo-zarozumiałość zostanie 

całkowicie wymazana.

ouhu dhan bhaag sudhaa jin prabh ladhaa ham this pehi aap vaechaaeiaa |
One who has found God is pure, with blessed destiny. I would sell myself to him.

Ten, który odnalazł Boga jest czysty, z błogosławionym przeznzaczeniem. Sprzedałbym 

się mu.

naanak dheen saran sukh saagar raakh laaj apanaaeiaa |4|1|
Nanak, the meek and humble, seeks the Sanctuary of the Lord, the ocean of peace. 
Make him Your own, and preserve his honor. ||4||1|| 
Nanak, cichy i skromny, poszukuje Sanktuarium Pana, oceanu spokoju. Uczyń Jego 
swoim, i zachowaj jego honor.
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