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raag soohee mehalaa 3 ghar 1 asattapadheeaa 

Raag Soohee, Third Mehl, First House, Ashtapadees: 

Raag Soohee, Trzeci Mehl, Pierwszy Dom, Ashtapadees: 

ik oankaar sathigur prasaadh | 

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

Jeden Uniwersalny Stwórca Bóg. Z Łaski Prawdziwego Guru: 

naamai hee thae sabh kish hoaa bin sathigur naam n jaapai | 

Everything comes from the Naam, the Name of the Lord; without the True Guru, the Naam is not experienced. 

Wszystko pochodzi z Naam, Imienia Pana; bez Prawdziwego Guru, Naam jest nie doświadczone. 

gur kaa sabadh mehaa ras meethaa bin chaakhae saadh n jaapai | 

The Word of the Guru's Shabad is the sweetest and most sublime essence, but without tasting it, its flavor cannot be 

experienced. 

Słowo Shabad Guru jest najsłodszą i najbardziej wysublimowaną esencją, bez posmakowania jej, smak nie może 

doświadczony. 

kouddee badhalai janam gavaaeiaa cheenas naahee aapai | 

He wastes this human life in exchange for a mere shell; he does not understand his own self. 

On marnuje ludzkie życie w zamian za marną skorupę; nie rozumie swojej własnej jaźni. 

guramukh hovai thaa eaeko jaanai houmai dhukh n santhaapai |1| 

But, if he becomes Gurmukh, then he comes to know the One Lord, and the disease of egotism does not afflict him. ||1|| 

Ale, jeżeli staje się Gurmukh, wtedy przychodzi by poznać Jedynego Pana, i choroba egotyzmu nie dotyka go. 

balihaaree gur apanae vittahu jin saachae sio liv laaee | 

I am a sacrifice to my Guru, who has lovingly attached me to the True Lord. 

Jestem poświęceniem dla mojego Guru, który z miłością łączy mnie z Prawdziwym Panem. 

sabadh cheen iaatham paragaasiaa sehajae rehiaa samaaee |1| rehaao | 

Concentrating on the Word of the Shabad, the soul is illumined and enlightened. I remain absorbed in celestial 

ecstasy. ||1||Pause|| 

Koncentrując się na Słowie Shabad, dusza jest rozświetlona i oświecona. Pozostaję zaabsorbowany w celestialnej 

ekstazie. ||1|| ||pauza|| 

guramukh gaavai guramukh boojhai guramukh sabadh beechaarae | 

The Gurmukh sings the Praises of the Lord; the Gurmukh understands. The Gurmukh contemplates the Word of the 

Shabad. 

Gurmukh śpiewa Chwały Pana; Gurmukh rozumie. Gurmukh kontempluje Słowo Shabad. 

jeeo pindd sabh gur thae oupajai guramukh kaaraj savaarae | 

Body and soul are totally rejuvenated through the Guru; the Gurmukh's affairs are resolved in his favor. 



Ciało i dusza są totatlnie odnowione poprzez Guru; sprawy Gurmukha są rozwiązywane na jego korzyść. 

manamukh andhaa andh kamaavai bikh khattae sansaarae | 

The blind self-willed manmukh acts blindly, and earns only poison in this world. 

Ślepy samo-wolny manmukh działa na oślep, i otrzymuje jedynie truciznę tego świata. 

maaeiaa mohi sadhaa dhukh paaeae bin gur ath piaarae |2| 

Enticed by Maya, he suffers in constant pain, without the most Beloved Guru. ||2|| 

Zwabiony Mayą, cierpi nieustanny ból, bez najbardziej Ukochanego Guru. ||2|| 

soee saevak jae sathigur saevae chaalai sathigur bhaaeae | 

He alone is a selfless servant, who serves the True Guru, and walks in harmony with the True Guru's Will. 

On sam jest bezinteresownym sługą, który służy Prawdziwemu Guru, idzie w harmonii z Prawdziwą Wolą Guru. 

saachaa sabadh sifath hai saachee saachaa mann vasaaeae | 

The True Shabad, the Word of God, is the True Praise of God; enshrine the True Lord within your mind. 

Prawdziwy Shabad, Słowo Boga, jest Prawdziwą Pochwałą Boga; utrzymuję Prawdziwego Pana w moim umyśle. 

sachee baanee guramukh aakhai houmai vichahu jaaeae | 

The Gurmukh speaks the True Word of Gurbani, and egotism departs from within. 

Gurmukh mówi Prawdziwe Słowo Gurbani, a wewnątrz rozpada się egotyzm. 

aapae dhaathaa karam hai saachaa saachaa sabadh sunaaeae |3| 

He Himself is the Giver, and True are His actions. He proclaims the True Word of the Shabad. ||3|| 

On Sam jest Dawcą, i Prawdziwe są Jego działania. On głosi Prawdziwe Słowo Shabad. ||3|| 

guramukh ghaalae guramukh khattae guramukh naam japaaeae | 

The Gurmukh works, and the Gurmukh earns; the Gurmukh inspires others to chant the Naam. 

Gurmukh pracuje, i Gurmukh zarabia; Gurmukh inspiruje innych by czantować Naam. 

sadhaa alipath saachai rang raathaa gur kai sehaj subhaaeae | 

He is forever unattached, imbued with the Love of the True Lord, intuitively in harmony with the Guru. 

On jest na zawsze nieprzywiązany, nasycyony Miłościa Prawdziwego Pana, intuicyjnie w harmoni z Guru. 

manamukh sadh hee koorro bolai bikh beejai bikh khaaeae | 

The self-willed manmukh always tells lies; he plants the seeds of poison, and eats only poison. 

Samo-wolny manmukh zawsze kłamie; zasiewa nasiona trucizny, i je tylko truciznę. 

jamakaal baadhaa thrisanaa dhaadhaa bin gur kavan shaddaaeae |4| 

He is bound and gagged by the Messenger of Death, and burnt in the fire of desire; who can save him, except the 

Guru? ||4|| 

Jest związany i zakneblowany przez Posłańca Śmierci, i spalony w ogniu pragnienia; kto go uratuje, oprócz Guru? 

sachaa theerath jith sath sar naavan guramukh aap bujhaaeae | 

True is that place of pilgrimage, where one bathes in the pool of Truth, and achieves self-realization as Gurmukh. The 

Gurmukh understands his own self. 



Prawdziwe jest miejsce pielgrzymki, gdzie osoba kąpie się w basenie Prawdy, i osiąga samo-realizację jako Gurmukh. 

Gurmukh rozumie swoją własną jaźń. 

athasath theerath gur sabadh dhikhaaeae thith naathai mal jaaeae | 

The Lord has shown that the Word of the Guru's Shabad is the sixty-eight sacred shrines of pilgrimage; bathing in it, filth 

is washed away. 

Pan pokazał, że Słowo Shabad Guru jest jak sześdziesiąt osiem pielgrzymek do światyń; wykąpanie się w nich, zmywa 

bród. 

sachaa sabadh sachaa hai niramal naa mal lagai n laaeae | 

True and Immaculate is the True Word of His Shabad; no filth touches or clings to Him. 

Prawdziwe i Nieskazitelne jest Prawdziwe Słowo Jego Shabad: żaden bród Jego nie dotyka ani do Niego nie przywiera. 

sachee sifath sachee saalaah poorae gur thae paaeae |5| 

True Praise, True Devotional Praise, is obtained from the Perfect Guru. ||5|| 

Prawdziwa Chwała, Prawdziwa Oddana Chwała, jest osiągana od Doskonałego Guru. ||5|| 

than man sabh kish har this kaeraa dhuramath kehan n jaaeae | 

Body, mind, everything belongs to the Lord; but the evil-minded ones cannot even say this. 

Ciało, umysł, wszystko należy do Pana; ale ci o złym-umyśle nie mogą nawet tego powiedzieć. 

hukam hovai thaa niramal hovai houmai vichahu jaaeae | 

If such is the Hukam of the Lord's Command, then one becomes pure and spotless, and the ego is taken away from within. 

Jeżeli takie jest Hukam Zarządzenia Pana, wtedy osoba staje się czysta i bez skazy, a jej ego jest jest zabrane. 

gur kee saakhee sehajae chaakhee thrisanaa agan bujhaaeae | 

I have intuitively tasted the Guru's Teachings, and the fire of my desire has been quenched. 

Intuicyjnie posmakowałem Nauk Guru, i ogień mojego pragnienia został ugaszony. 

gur kai sabadh raathaa sehajae maathaa sehajae rehiaa samaaeae |6| 

Attuned to the Word of the Guru's Shabad, one is naturally intoxicated, merging imperceptibly into the Lord. ||6|| 

Dostroiwszy się do Słowa Shabad Guru, osoba naturalnie jest zaintoksykowana, nieodczuwalnie zanurzając się w Panu. 

||6|| 

har kaa naam sath kar jaanai gur kai bhaae piaarae | 

The Name of the Lord is known as True, through the Love of the Beloved Guru. 

Imię Pana jest znane jako Prawda, poprzez Miłość Ukochanego Guru. 

sachee vaddiaaee gur thae paaee sachai naae piaarae | 

True Glorious Greatness is obtained from the Guru, through the Beloved True Name. 

Wspaniała Wielkość jest osiągana od Guru, poprzez Ukochane Prawdziwe Imię. 

eaeko sachaa sabh mehi varathai viralaa ko veechaarae | 

The One True Lord is permeating and pervading among all; how rare is the one who contemplates this. 

Jeden Prawdziwy Pan przenika i przesiąka wszystko; jak żadko ktoś to kontepluje. 



aapae mael leae thaa bakhasae sachee bhagath savaarae |7| 

The Lord Himself unites us in Union, and forgives us; He embellishes us with true devotional worship. ||7|| 

Sam Pan łączy nas w Unii, przebacza nam; On przystraja nas prawdziwą, oddaną czcią. ||7|| 

sabho sach sach sach varathai guramukh koee jaanai | 

All is Truth; Truth, and Truth alone is pervading; how rare is the Gurmukh who knows this. 

Wszystko jest Prawdą; Prawda, i tylko Prawda przenika; jak żadko zdarza się Gurmukh, który o tym wie. 

janman maranaa hukamo varathai guramukh aap pashaanai | 

Birth and death occur by the Hukam of His Command; the Gurmukh understands his own self. 

Narodziny i śmierć pojawiają się za sprawą Hukam Jego Zarządzenia; Gurmukh rozumie swoją własną jaźń. 

naam dhiaaeae thaa sathigur bhaaeae jo eishai so fal paaeae | 

He meditates on the Naam, the Name of the Lord, and so pleases the True Guru. He receives whatever rewards he desires. 

On medytuje and Naam, Imieniem Pana, i zadowala Prawdziwego Guru. On otrzymuje cokolwiek wynagradza jego 

pragnienia. 

naanak this dhaa sabh kish hovai j vichahu aap gavaaeae |8|1| 

O Nanak, one who eradicates self-conceit from within, has everything. ||8||1|| 

O Nanak, ten który wymazuje samo-zarozumiałość z wewnątrz, ma wszystko. ||8|| 


