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dhanaasaree mehalaa 4 ghar 1 choupadhae 

Dhanaasaree, Fourth Mehl, First House, Chau-Padas: 

Dhanaasaree, Czwarty Mehl, Pierwszy Dom, Chau-Padas: 

ik oankaar sathigur prasaadh | 

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

Jeden Uniwersalny Stwórca Bóg. Z Łaski Prawdziwego Guru: 

jo har saevehi santh bhagath thin kae sabh paap nivaaree | 

Those Saints and devotees who serve the Lord have all their sins washed away. 

Ci Święci i wielbiciele, którzy służą Panu, ich wszystkie grzechy zostają zmyte. 

ham oopar kirapaa kar suaamee rakh sangath thum j piaaree |1| 

Have Mercy on me, O Lord and Master, and keep me in the Sangat, the Congregation that You love. ||1|| 

Miej Miłosierdze nade mną, O Panie i Mistrzu, i utrzymaj mnie w Sangacie, w Zgromadzeniu, które kochasz.||1|| 

har gun kehi n sako banavaaree | 

I cannot even speak the Praises of the Lord, the Gardener of the world. 

Nie mogę nawet wypowiedzieć Pochwał Pana, Ogrodnika świata. 

ham paapee paathar neer ddubath kar kirapaa paakhan ham thaaree | rehaao | 

We are sinners, sinking like stones in water; grant Your Grace, and carry us stones across. ||Pause|| 

Jesteśmy grzesznikami, tonącymi jak kamienie w wodzie; zapewnij Swoją Łaskę, i przenieś nas kamienie na drugą stronę. 

||Pauza|| 

janam janam kae laagae bikh morachaa lag sangath saadh savaaree | 

The rust of poison and corruption from countless incarnations sticks to us; joining the Saadh Sangat, the Company of the 

Holy, it is cleaned away. 

Rdza trucizny i korupcja z niezliczonych inkarnacji przywiera do nas; wstępując do Saadh Sangatu, Towarzystwa 

Świętych, zostaje zmyta. 

jio kanchan baisanthar thaaeiou mal kaattee kattith outhaaree |2| 

It is just like gold, which is heated in the fire, to remove the impurities from it. ||2|| 

Jest jak złoto, które kiedy podgrzane, usuwa z siebie nieczystości. 

har har japan japo dhin raathee jap har har har our dhaaree | 

I chant the chant of the Name of the Lord, day and night; I chant the Name of the Lord, Har, Har, Har, and enshrine it 

within my heart. 

Czantuję czant Imienia Pana, dzień i noc; czantuje Imię Pana, Har, Har, Har, i pokładam je w moim sercu. 

har har har aoukhadh jag pooraa jap har har houmai maaree |3| 

The Name of the Lord, Har, Har, Har, is the most perfect medicine in this world; chanting the Name of the Lord, Har, Har, 

I have conquered my ego. ||3|| 



Imię Pana, Har, Har, Har, jest najbardziej doskonałym lekarstewem w tym świecie; czantując Imię Pana, Har, Har, 

podbiłem swoje ego. 

har har agam agaadh bodh aparanpar purakh apaaree | 

The Lord, Har, Har, is unapproachable, of unfathomable wisdom, unlimited, all-powerful and infinite. 

Pan Har, Har jest nieosiągalny, przepełniony mądrością, bez granic, wszechmocny i nieskończony. 

jan ko kirapaa karahu jagajeevan jan naanak paij savaaree |4|1| 

Show Mercy to Your humble servant, O Life of the world, and save the honor of servant Nanak. ||4||1|| 

Okaż Miłosierdzie Twojemu skromnemu słudze, O Życie świata, i uratuj honor sługi Nanaka. 


