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vaddehans mehalaa 3 | 

Wadahans, Third Mehl: 

Wadehans, Trzeci Mehl: 

eihu sareer jajaree hai eis no jar pahuchai aaeae | 

This body is frail; old age is overtaking it. 

To ciało jest wątłe; stary wiek przejmuje je. 

gur raakhae sae oubarae hor mar janmai aavai jaaeae | 

Those who are protected by the Guru are saved, while others die, to be reincarnated; they continue coming and going. 

Ci, którzy są chronieni przez Guru są uratowani, podczas gdy inni umierają by się reinkarnować; oni niustannie 

przychodzą i odchodzą. 

hor mar janmehi aavehi jaavehi anth geae pashuthaavehi bin naavai sukh n hoee | 

Others die, to be reincarnated; they continue coming and going, and in the end, they depart regretfully. Without the Name, 

there is no peace. 

Inni umierają by się reinkarnować; oni niustannie przychodzą i odchodzą, w końcu, rozpadają się pełni żalu. Bez Imienia 

nie ma pokoju. 

aithai kamaavai so fal paavai manamukh hai path khoee | 

As one acts here, so does he obtain his rewards; the self-willed manmukh loses his honor. 

Tak jak osoba działa tutaj, ta osiąga swoją nagrodę; samo-wolny manmukh traci swój honor. 

jam pur ghor andhaar mehaa gubaar naa thithai bhain n bhaaee | 

In the City of Death, there is pitch darkness, and huge clouds of dust; neither sister nor brother is there. 

W Mieście Śmierci jest głęboka ciemność, ogromne chmury kurzu; nie ma tam ani siostry ani brata. 

eihu sareer jajaree hai eis no jar pahuchai aaee |1| 

This body is frail; old age is overtaking it. ||1|| 

To ciało jest wątłe; stary wiek przejmuje je. ||1|| 

kaaeiaa kanchan thaa(n) theeai jaa(n) sathigur leae milaaeae | 

The body becomes like gold, when the True Guru unites one with Himself. 

Ciało staje się jak złoto, kiedy Prawdziwy Guru łączy osobę ze Nim samym. 

bhram maaeiaa vichahu katteeai sacharrai naam samaaeae | 

Doubt and Maya have been removed from within me, and I am merged in the Naam, the True Name of the Lord. 

Zwątpienie i Maya zostały usunięte ze mnie, jestem zanurzony w Naam, w Prawdziwym Imieniu Pana. 

sachai naam samaaeae har gun gaaeae mil preetham sukh paaeae | 

Merged in the True Name of the Lord, I sing the Glorious Praises of the Lord; meeting my Beloved, I have found peace. 

Zanurzony w Prawdziwym Imieniu Pana, śpiewam Wielkie Pochwały Pana; spotkawszy mojego Ukochonego, 

odnalazałem pokój. 



sadhaa anandh rehai dhin raathee vichahu hanoumai jaaeae | 

I am in constant bliss, day and night; egotism has been dispelled from within me. 

Jestem w niuestannej błogości, dzień i  noc, egotyzm został ze mnie usunięty. 

jinee purakhee har naam chith laaeiaa thin kai hano laago paaeae | 

I fall at the feet of those who enshrine the Naam within their consciousness. 

Padam u stop tych, którzy utrzymują Naam w swojej świadomości.  

kaa(n)eiaa kanchan thaa(n) theeai jaa sathigur leae milaaeae |2| 

The body becomes like gold, when the True Guru unites one with Himself. ||2|| 

Ciało staje się jak złoto, kiedy Prawdziwy Guru łączy osobę z Nim Samym. ||2|| 

so sachaa sach salaaheeai jae sathigur dhaee bujhaaeae | 

We truly praise the True Lord, when the True Guru imparts understanding. 

Prawdziwie chwalimy Prawdziwego Pana, kiedy Prawdziwy Guru daje zrozumienie. 

bin sathigur bharam bhulaaneeaa kiaa muhu dhaesan aagai jaaeae | 

Without the True Guru, they are deluded by doubt; going to the world hereafter, what face will they display? 

Bez Prawdziwego Guru, są zwiedzieni zwątpienim; idąc do świata poniżej, jak twarz pokażą? 

kiaa dhaen muhu jaaeae avagun pashuthaaeae dhukho dhukh kamaaeae | 

What face will they show, when they go there? They will regret and repent for their sins; their actions will bring them only 

pain and suffering. 

Jaką twarz pokażą, kiedy tam pójdą? Będą żałować i będą w skrusze za swoje grzechy; ich działanie przyniesie im tylko 

ból i cierpienie. 

naam ratheeaa sae rang chaloolaa pir kai ank samaaeae | 

Those who are imbued with the Naam are dyed in the deep crimson color of the Lord's Love; they merge into the Being of 

their Husband Lord. 

Ci, którzy są nasyceni Naam są zabarwieni głębokim kolorem purpury Miłości Pana; zanurzają się w Istnieniu ich 

Małżonka Pana. 

this jaevadd avar n soojhee kis aagai keheeai jaaeae | 

I can conceive of no other as great as the Lord; unto whom should I go and speak? 

Nie mogę sobie wyobrazić nic innego jak wielkość Pana; do kogo powinienem mówić? 

so sachaa sach salaaheeai jae sathigur dhaee bujhaaeae |3| 

We truly praise the True Lord, when the True Guru imparts understanding. ||3|| 

Prawdziwie chwalimy Prawdziwego Pana, kiedy Prawdziwy Guru daje zrozumienie. ||3|| 

jinee sacharraa sach salaahiaa hano thin laago paaeae | 

I fall at the feet of those who praise the Truest of the True. 

Padam u stop tych, którzy chwalą Najprawdziwszego Pana. 

sae jan sachae niramalae thin miliaa mal sabh jaaeae | 



Those humble beings are true, and immaculately pure; meeting them, all filth is washed off. 

Te skormne istoty są prawdziwe, i nieskazitelnie czyste; spotkawszy ich, cały bród jest zmyty. 

thin miliaa mal sabh jaaeae sachai sar naaeae sachai sehaj subhaaeae | 

Meeting them, all filth is washed off; bathing in the Pool of Truth, one becomes truthful, with intuitive ease. 

Spotkawszy ich, cały bród jest zmyty; kąpiąc się w Basenie Prawdy, osoba staje się pełna prawdy, z intuicyjną łatwością.  

naam niranjan agam agochar sathigur dheeaa bujhaaeae | 

The True Guru has given me the realization of the Naam, the Immaculate Name of the Lord, the unfathomable, the 

imperceptible. 

Prawdziwy Guru dał mi realizację Naam, Nieskazitelne Imię Pana, niezgłębiony, niedostrzegalny. 

anadhin bhagath karehi rang raathae naanak sach samaaeae | 

Those who perform devotional worship to the Lord night and day, are imbued with His Love; O Nanak, they are absorbed 

in the True Lord. 

Ci, którzy w pełni oddania chwalą Pana noc i dzień, są nasyceni Jego Miłością; O Nanak, oni są zaabsorbowani 

Prawdziwym Panem. 

jinee sacharraa sach dhiaaeiaa hano thin kai laago paaeae |4|4| 

I fall at the feet of those who meditate on the Truest of the True. ||4||4|| 

Padam u stop tych, którzy medytują nad Najprawdziwszą Prawdą. 

 


