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soohee mehalaa 3 | 

Soohee, Third Mehl: 

Sohee, Trzeci Mehl: 

kaaeiaa kaaman ath suaaloui pir vasai jis naalae | 

The body-bride is very beautiful; she dwells with her Husband Lord. 

Ciało-małżonka jest bardzo piękne; zanurza się w swoim Mężu Panu. 

 

pir sachae thae sadhaa suhaagan gur kaa sabadh samaalae | 

She becomes the happy soul-bride of her True Husband Lord, contemplating the Word of the Guru's Shabad. 

Staje się szczęśliwą duszą-małżonką jej Prawdziwego Męża Pana, kontemplując Słowo Shabad Guru. 

 

har kee bhagath sadhaa rang raathaa houmai vichahu jaalae |1| 

The Lord's devotee is forever attuned to the Lord's Love; her ego is burnt away from within. ||1|| 

Wielbicielka Pana są na zawsze nastrojena do Miłości Pana; jej ego jest wypalane od wewnątrz.||1|| 

 

vaahu vaahu poorae gur kee baanee | 

Waaho! Waaho! Blessed, blessed is the Word of the Perfect Guru's Bani. 

Waho! Waho! Błogosławione, błogosławione jest Słowo Doskonałego Bani Guru. 

 

poorae gur thae oupajee saach samaanee |1| rehaao | 

It wells up and springs forth from the Perfect Guru, and merges into Truth. ||1||Pause|| 

Wznosi się i tryska z Doskonałego Guru, i zanurza w Prawdzie.   

 

kaaeiaa andhar sabh kish vasai khandd manddal paathaalaa | 

Everything is within the Lord - the continents, worlds and nether regions. 

Wszystko jest w Panu - kontynenty, światy i dalekie regiony. 

 

kaaeiaa andhar jagajeevan dhaathaa vasai sabhanaa karae prathipaalaa | 

The Life of the World, the Great Giver, dwells within the body; He is the Cherisher of all. 

Życie  Świata, Wielki Dawca, zanurza się w ciele; on jest Orędownikiem dla wszystkich. 

 

kaaeiaa kaaman sadhaa suhaelee guramukh naam samaalaa |2| 

The body-bride is eternally beautiful; the Gurmukh contemplates the Naam. ||2|| 

Ciało-małżonka jest nieskończenie piękne; Gurmukh kontempluje Naam. ||1|| 

 

kaaeiaa andhar aapae vasai alakh n lakhiaa jaaee | 

The Lord Himself dwells within the body; He is invisible and cannot be seen. 

Sam Pan zanurza się w ciele; jest niewidzialny i nie może być dostrzeżony. 

 

manamukh mugadh boojhai naahee baahar bhaalan jaaee | 

The foolish self-willed manmukh does not understand; he goes out searching for the Lord externally. 

Głupi samo-wolny manmukh nie rozumie; i szuka Pana na zewnątrz. 

 

sathigur saevae sadhaa sukh paaeae sathigur alakh dhithaa lakhaaee |3| 

One who serves the True Guru is always at peace; the True Guru has shown me the Invisible Lord. ||3|| 

Ten, który służy Prawdziwemu Guru jest zawsze w pokoju; Prawdziwy Guru pokazał mi 

Niewidzialnego Pana. ||3|| 



 

kaaeiaa andhar rathan padhaarath bhagath bharae bhanddaaraa | 

Within the body there are jewels and precious treasures, the over-flowing treasure of devotion. 

W ciele są klejnoty i cenne skarby, wszech-przepływający skarb oddania. 

 

eis kaaeiaa andhar noukhandd prithamee haatt pattan baajaaraa | 

Within this body are the nine continents of the earth, its markets, cities and streets. 

W ciele jest dziewięć kontynentów ziemi, jej targi, miasta i ulice. 

 

eis kaaeiaa andhar naam no nidh paaeeai gur kai sabadh veechaaraa |4| 

Within this body are the nine treasures of the Naam; contemplating the Word of the Guru's Shabad, it is 

obtained. ||4|| 

W ciele jest dziewięć skarbów Naam; kontemplując Słowo Shabad Guru, są osiągane. ||4|| 

 

kaaeiaa andhar thol thulaavai aapae tholanehaaraa | 

Within the body, the Lord estimates the weight; He Himself is the weigher. 

W ciele, Pan szacuje wagę; On Sam jest wagą. 

  

eihu man rathan javaahar maanak this kaa mol afaaraa | 

This mind is the jewel, the gem, the diamond; it is absolutely priceless. 

Ten umysł jest klejnotem, perłą, diamentem; jest absolutnie bezcenny. 

 

mol kith hee naam paaeeai naahee naam paaeeai gur beechaaraa |5| 

The Naam, the Name of the Lord, cannot be purchased at any price; the Naam is obtained by contemplating 

the Guru. ||5|| 

Naam, Imię Pana, nie może być kupione za żadna cenę;  Naam jest osiągane poprzez kontemplację 

Guru. ||5|| 

 

guramukh hovai s kaaeiaa khojai hor sabh bharam bhulaaee | 

One who becomes Gurmukh searches this body; all others just wander around in confusion. 

Ten, który staje się Gurmukhiem poznaje to ciało; wszyscy inni tylko błąkają się w zmieszaniu.  

 

jis no dhaee soee jan paavai hor kiaa ko karae chathuraaee | 

That humble being alone obtains it, unto whom the Lord bestows it. What other clever tricks can anyone try? 

Ta skromna osoba sama to osiąga, osoba którą obdarowuje Pan. Jakie jeszcze sprytne sztuczki można 

spróbować? 

 

kaaeiaa andhar bho bhaao vasai gur parasaadhee paaee |6| 

Within the body, the Fear of God and Love for Him abides; by Guru's Grace, they are obtained. ||6|| 

Wraz z ciałem, zamieszkuje Miłość i Strach dla Boga; z łaski Guru są one osiągane. ||6|| 

 

kaaeiaa andhar brehamaa bisan mehaesaa sabh oupath jith sansaaraa | 

Within the body, are Brahma, Vishnu and Shiva, from whom the whole world emanated. 

Wraz z ciałem są Brahma, Vishnu i Shiva, z których wyemanował cały świat. 

 

sachai aapanaa khael rachaaeiaa aavaa goun paasaaraa | 

The True Lord has staged and contrived His own play; the expanse of the Universe comes and goes. 

Prawdziwy Pan wystawił i wygrał Swoją własną sztukę; ekspansja Wszechświata przychodzi i 

odchodzi. 

 

poorai sathigur aap dhikhaaeiaa sach naam nisathaaraa |7| 

The Perfect True Guru Himself has made it clear, that emancipation comes through the True Name. ||7|| 



Doskonały Guru jasno powiedział, że wyzwolenie przychodzi poprzez Prawdziwe Imię. ||7|| 

  

saa kaaeiaa jo sathigur saevai sachai aap savaaree | 

That body, which serves the True Guru, is embellished by the True Lord Himself. 

To ciało, które służy Prawdziwemu Guru, jest przyozdobione przez Samego Prawdziwego Pana. 

    

vin naavai dhar toee naahee thaa jam karae khuaaree | 

Without the Name, the mortal finds no place of rest in the Court of the Lord; he shall be tortured by the 

Messenger of Death. 

Bez Imienia, śmiertelnik nie odnajduje pokoju na Dworze Pana; i będzie torturowany przez Posłańca 

Śmierci. 

 

naanak sach vaddiaaee paaeae jis no har kirapaa dhaaree |8|2| 

O Nanak, true glory is bestowed, when the Lord showers His Mercy. ||8||2|| 

O Nanak, prawdziwa gloria jest otrzymana, kiedy Pan obdarowuje Swoim Miłosierdziem. ||8||2|| 

 


