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nwsrI mhlw 1 ] 

dhanaasaree mehalaa 1 | 

Dhanaasaree, First Mehl: 

Dhanasaree, Pierwszy Mehl: 

jeevaa thaerai naae man aanandh hai jeeo | 

I live by Your Name; my mind is in ecstasy, Lord. 

Żyję Twoim Imieniem; mój umysł jest w ekstazie, Panie. 

saacho saachaa naao gun govindh hai jeeo | 

True is the Name of the True Lord. Glorious are the Praises of the Lord of the Universe. 

Prawda jest Imieniem Prawdziwego Pana. Wielkie są Pochwały Pana Wszechświata. 

gur giaan apaaraa sirajanehaaraa jin sirajee thin goee | 

Infinite is the spiritual wisdom imparted by the Guru. The Creator Lord who created, shall also destroy. 

Nieskończoność jest duchową mądrością daną od Guru. Stwórca Pan, który stworzył, także zniszczy. 

paravaanaa aaeiaa hukam pathaaeiaa faer n sakai koee | 

The call of death is sent out by the Lord's Command; no one can challenge it. 

Wezwanie śmierci jest wysłane za Zarządzeniem Pana; nikt nie może go podważyć. 

aapae kar vaekhai sir sir laekhai aapae surath bujhaaee | 

He Himself creates, and watches; His written command is above each and every head. He Himself imparts understanding 

and awareness. 

On Sam tworzy, on obserwuje; Jego napisane zarządzenie jest ponad każdą głową. On Sam udziela zrozumienie i 

świadomość. 

naanak saahib agam agochar jeevaa sachee naaee |1| 

O Nanak, the Lord Master is inaccessible and unfathomable; I live by His True Name. ||1|| 

O Nanak, Pan Mistrz jest niedostępny i niezgłębiony; żyję jego Prawdziwym Imieniem. ||1|| 

thum sar avar n koe aaeiaa jaaeisee jeeo | 

No one can compare to You, Lord; all come and go. 

Nikt nie może się tobie równać, Panie; wszystko przychodzi i odchodzi. 

hukamee hoe nibaerr bharam chukaaeisee jeeo | 

By Your Command, the account is settled, and doubt is dispelled. 

Za Twoim Zarządzeniem, konto jest osadzone, a zwątpienie rozwiane. 

gur bharam chukaaeae akath kehaaeae sach mehi saach samaanaa | 

The Guru dispels doubt, and makes us speak the Unspoken Speech; the true ones are absorbed into Truth. 

Guru rozwiewa zwątpienie, i  sprawia że mówię Niewypowiadalną Mową; prawdziwi są zaabsorbowani w Prawdzie. 



aap oupaaeae aap samaaeae hukamee hukam pashaanaa | 

He Himself creates, and He Himself destroys; I accept the Command of the Commander Lord. 

On Sam tworzy, i On Sam niszczy; akceptuję Zarządzenie Zarządcy Pana. 

sachee vaddiaaee gur thae paaee thoo man anth sakhaaee | 

True greatness comes from the Guru; You alone are the mind's companion in the end. 

Prawdziwa wielkość przychodzi od Guru; Ty sam ostatecznie jesteś towarzyszem umysłu. 

naanak saahib avar n dhoojaa naam thaerai vaddiaaee |2| 

O Nanak, there is no other than the Lord and Master; greatness comes from Your Name. ||2|| 

O Nanak, nie ma nikogo innego niż Pan i Mistrz, wielkość pochodzi z Twojego Imienia. ||2|| 

thoo sachaa sirajanehaar alakh sirandhiaa jeeo | 

You are the True Creator Lord, the unknowable Maker. 

Jesteś Prawdziwym Stwórcą Panie, niepoznawalnym Twórcą. 

eaek saahib dhue raah vaadh vadhandhiaa jeeo | 

There is only the One Lord and Master, but there are two paths, by which conflict increases. 

Jest tylko Jeden Pan i Mistrz, ale są dwie drogi, poprzez które wzrastają konflikty. 

dhue raah chalaaeae hukam sabaaeae janam muaa sansaaraa | 

All follow these two paths, by the Hukam of the Lord's Command; the world is born, only to die. 

Wszyscy podążają tymi dwoma ścieżkami, z mocy Hukam Zarządzenia Pana; świat rodzi się, tylko po to by umrzeć. 

naam binaa naahee ko baelee bikh laadhee sir bhaaraa | 

Without the Naam, the Name of the Lord, the mortal has no friend at all; he carries loads of sin on his head. 

Bez Naam, Imienia Pana, śmiertelnik nie ma żadnego przyjaciela; on nosi ciężary grzechu na swojej głowie. 

hukamee aaeiaa hukam n boojhai hukam savaaranehaaraa | 

By the Hukam of the Lord's Command, he comes, but he does not understand this Hukam; the Lord's Hukam is the 

Embellisher. 

Z mocy Hukam Zarządzenia Pana, on przychodzi, ale on nie rozumie tego Hukam; Hukam Pana jest Ozdobieniem. 

naanak saahib sabadh sinjaapai saachaa sirajanehaaraa |3| 

O Nanak, through the Shabad, the Word of the Lord and Master, the True Creator Lord is realized. ||3|| 

O Nanak, poprzez Shabad, Słowo Pana i Mistrza, Prawdziwego Twórcy Pana jest zrealizowane. ||3|| 

bhagath sohehi dharavaar sabadh suhaaeiaa jeeo | 

Your devotees look beautiful in Your Court, embellished with the Shabad. 

Twoi wielbiciele wyglądają pięknie na Twoim Dworze, są ustrojeni Shabdem. 

bolehi anmrith baan rasan rasaaeiaa jeeo | 

They chant the Ambrosial Word of His Bani, savoring it with their tongues. 

Czantują Ambrozyjskie Słowo Jego Bani, delektują się swoimi językami. 

rasan rasaaeae naam thisaaeae gur kai sabadh vikaanae | 



Savoring it with their tongues, they thirst for the Naam; they are a sacrifice to the Word of the Guru's Shabad 

Delektując się swoimi językami, są spragnieni Naam; oni są poświęceniem dla Słowa Shabad Guru. 

paaras parasiai paaras hoeae jaa thaerai man bhaanae | 

Touching the philosopher's stone, they become the philosopher's stone, which transforms lead into gold; O Lord, they 

become pleasing to your mind. 

Dotykając kamienia filozoficznego, oni stają się kamieniem filozoficznym, który przemienia ołów w złoto; O Panie, oni 

zaczynają radować twój umysł. 

amaraa padh paaeiaa aap gavaaeiaa viralaa giaan veechaaree | 

They attain the immortal status and eradicate their self-conceit; how rare is that person, who contemplates spiritual 

wisdom. 

Osiągają status nieśmiertelności i wymazują swoją samo-zarozumiałość; jak rzadko zdarza się osoba, która kontempluje 

duchową mądrość. 

naanak bhagath sohan dhar saachai saachae kae vaapaaree |4| 

O Nanak, the devotees look beautiful in the Court of the True Lord; they are dealers in the Truth. ||4|| 

O Nanak, jego poddani wyglądają pięknie na Dworze Prawdziwego Pana; oni zajmują się Prawdą. ||4|| 

bhookh piaaso aath kio dhar jaaeisaa jeeo | 

I am hungry and thirsty for wealth; how will I be able to go to the Lord's Court? 

Jestem głodny i spragniowy bogactwa; jak będę mógł dostąpić Dworu Pana? 

sathigur poosho jaae naam dhiaaeisaa jeeo | 

I shall go and ask the True Guru, and meditate on the Naam, the Name of the Lord. 

Powinienem iść i spytać Prawdziwego Guru, i medytować nad Naam, Imieniem Pana. 

sach naam dhiaaee saach chavaaee guramukh saach pashaanaa | 

I meditate on the True Name, chant the True Name, and as Gurmukh, I realize the True Name. 

Medytuję nad Imieniem Pana, czantuje Prawdziwe Imię, i jako Gurmukh realizuję Prawdziwe Imię. 

dheenaa naath dhaeiaal niranjan anadhin naam vakhaanaa | 

Night and day, I chant the Name of the merciful, immaculate Lord, the Master of the poor. 

Noc i dzień, czantuję Imię miłosiernego, niezkazitelnego Pana, Mistrza ubogich. 

karanee kaar dhurahu furamaaee aap muaa man maaree | 

The Primal Lord has ordained the tasks to be done; self-conceit is overcome, and the mind is subdued. 

Pierwotny Pan zarządził sprawy do zrobienia; samo-zarozumiałość została przezwyciężona, a umysł jest podległy. 

naanak naam mehaa ras meethaa thrisanaa naam nivaaree |5|2| 

O Nanak, the Naam is the sweetest essence; through the Naam, thirst and desire are stilled. ||5||2|| 

O Nanak, Naam jest nasłodszą esencją; poprzez Naam, pragnienie i żądza są uspokojone. ||5|| 

 


