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bihaagarraa mehalaa 5 shanth | 

Bihaagraa, Fifth Mehl, Chhant: 

Bihaaagraa, Piąty Mehl, Czantuj, 

bol sudharameerriaa mon kath dhaaree raam | 

O you of sublime faith, chant the Lord's Name; why do you remain silent? 

O ty wysublimowana wiaro, czantuj Imię Pana; czemu pozostajesz w ciszy? 

thoo naethree dhaekh chaliaa maaeiaa biouhaaree raam | 

with your eyes, you have seen the treacherous ways of Maya. 

Na swoje oczy zobaczyłeś zdradzieckie sposoby Mayi. 

sang thaerai kash n chaalai binaa gobindh naamaa | 

Nothing shall go along with you, except the Name of the Lord of the Universe. 

Nic z tobą nie pójdzie, poza Imieniem Pana Wszechświata. 

dhaes vaes suvaran roopaa sagal oonae kaamaa | 

Land, clothes, gold and silver - all of these things are useless. 

Ziemie, ubrania, złoto i srebro – wszystkie te rzeczy są bezużyteczne. 

puthr kalathr n sang sobhaa hasath ghor vikaaree | 

Children, spouse, worldly honors, elephants, horses and other corrupting influences shall not go with you. 

Dzieci, partnerzy, ziemskie honory, słonie, konie i inne korumpujące wpływy nie pójdą z tobą. 

binavanth naanak bin saadhasangam sabh mithiaa sansaaree |1| 

Prays Nanak, without the Saadh Sangat, the Company of the Holy, the whole world is false. ||1|| 

Nanak modli się, bez Sadh Sangatu, Kompanii Świętych, cały świat jest fałszywy. 

raajan kio soeiaa thoo needh bharae jaagath kath naahee raam | 

O king, why are you sleeping? Why don't you wake up to reality? 

O królu, czemu śpisz? Czemu nie przebudzisz się do rzeczywistości? 

maaeiaa jhooth rudhan kaethae bilalaahee raam | 

It is useless to cry and whine about Maya, but so many cry out and bewail. 

Bezużytecznym jest płakać i rozpaczać nad Mayą, jednak tak wielu domaga się i opłakuje. 

bilalaahi kaethae mehaa mohan bin naam har kae sukh nehee | 

So many cry out for Maya, the great enticer, but without the Name of the Lord, there is no peace. 

Tak wielu domaga się Mayi, wielki sygnatariusz, ale bez Imienia Pana, nie ma pokoju. 

sehas siaanap oupaav thaakae jeh bhaavath theh jaahee | 

Thousands of clever tricks and efforts will not succeed. One goes wherever the Lord wills him to go. 
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Tysiące sprytnych trików i wysiłków nie odniesie sukcesu. Osoba idzie za wolą Pana. 

aadh anthae madh pooran sarabathr ghatt ghatt aahee | 

In the beginning, in the middle, and in the end, He is all-pervading everywhere; He is in each and every heart. 

Na początku, po środku, na końcu, On jest wszech-przenikający wszystko; Jest w każdym sercu. 

binavanth naanak jin saadhasangam sae path saethee ghar jaahee |2| 

Prays Nanak, those who join the Saadh Sangat go to the house of the Lord with honor. ||2|| 

Nanak modli się, ci którzą dołączą do Saadh Sangatu pójdą do domu Pana z honorem. 

narapath jaan grehiou saevak siaanae raam | 

O king of mortals, know that your palaces and wise servants shall be of no use in the end. 

O królu śmiertelników, wiedz że z twoich pałaców i służących ostatecznie nie będzie żadnego pożytku. 

sarapar veeshurranaa mohae pashuthaanae raam | 

You shall certainly have to separate yourself from them, and their attachment shall make you feel regret. 

Ty z pewnością powinieneś oddzielić się od nich, a ich przywiązanie wywoła w tobie żal. 

harichandhouree dhaekh bhoolaa kehaa asathith paaeeai | 

Beholding the phantom city, you have gone astray; how can you now find stability? 

Widząc miasto złudzeń, zbłądziłeś, jak możesz teraz odnaleźć stabilność? 

bin naam har kae aan rachanaa ahilaa janam gavaaeeai | 

Absorbed in things other than the Name of the Lord, this human life is wasted in vain. 

Absorbując się w rzeczy inne niż Imię Pana, ludzkie życie jest stracone na marno. 

ho ho karath n thrisan boojhai neh kaa(n)m pooran giaanae | 

Indulging in egotistical actions, your thirst is not quenched. Your desires are not fulfilled, and you do not attain spiritual 

wisdom. 

Zaspokając się egoistycznymi działaniami, towje pragnienie nie jest zgaszone. Twoje pragnienia nie są spełnione i 

nie osiągasz duchowej mądrości. 

binavanth naanak bin naam har kae kaethiaa pashuthaanae |3| 

Prays Nanak, without the Name of the Lord, so many have departed with regret. ||3|| 

Nanak modli się, bez Imienia Pana, tak wielu odeszło z żalem. 

dhaar anugreho apanaa kar leenaa raam | 

Showering His blessings, the Lord has made me His own. 

Zasypując mnie błogosławieństwami, Pan uczynił mnie swoim. 

bhujaa gehi kaat leeou saadhoo sang dheenaa raam | 

Grasping me by the arm, He has pulled me out of the mud, and He has blessed me with the Saadh Sangat, the Company 

of the Holy. 

Chwytając mnie za ramie, wyciągnął mnie z błota, i pobłogosławił mnie Saadh Sangatem, Towarzystwem 

Świętych. 



saadhasangam har araadhae sagal kalamal dhukh jalae | 

Worshipping the Lord in the Saadh Sangat, all my sins and sufferings are burnt away. 

Chwaląc Pana w Saadh Sangacie, wszystkie moje grzechy i cierpienia są wypalone. 

mehaa dharam sudhaan kiriaa sang thaerai sae chalae | 

This is the greatest religion, and the best act of charity; this alone shall go along with you. 

To jest największa religia i największy akt dobroczynności; tylko to pójdzie z tobą. 

rasanaa araadhai eaek suaamee har naam man than bheenaa | 

My tongue chants in adoration the Name of the One Lord and Master; my mind and body are drenched in the Lord's 

Name. 

Mój język czantuje w adoracji Imienia Jednego Pana i Mistrza, mój umysł i ciało są przesiąknęły Imieniem Pana. 

naanak jis no har milaaeae so sarab gun parabeenaa |4|6|9| 

O Nanak, whoever the Lord unites with Himself, is filled with all virtues. ||4||6||9|| 

O Nanak, kogokolwiek Pan łączy z Sobą, tego wypełnia wszystkimi cnotami. 

 


