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Dhanaasaree, Fifth Mehl: 

mohi masakeen prabh naam adhaar | 

I am meek and poor; the Name of God is my only Support. 

Jestem słaby i biedny; Imię Boga jest moim jedynym Wsparciem. 

khaattan ko har har rojagaar | 

The Name of the Lord, Har, Har, is my occupation and earnings. 

Imię Pana, Har, Har, jest moim zawodem i zarobkami. 

sanchan ko har eaeko naam | 

I gather only the Lord's Name. 

Zbieram jedynie Imię Pana.  

halath palath thaa kai aavai kaam |1| 

It is useful in both this world and the next. ||1|| 

Jest to przydatne, zarówno na tym jak i na następnym świecie. 

naam rathae prabh rang apaar | 

Imbued with the Love of the Lord God's Infinite Name, 

Zabarwieni Miłością Nieskończonego Imienia Pana Boga,  

saadh gaavehi gun eaek nirankaar | rehaao | 

the Holy Saints sing the Glorious Praises of the One Lord, the Formless Lord. ||Pause|| 

Święci Święci śpiewają Wielkie Pochwały Jedynego Pana, Pana Bez formy. |pauza| 

saadh kee sobhaa ath masakeenee | 

The Glory of the Holy Saints comes from their total humility. 

Gloria Świętych pochodzi z ich całkowitej pokory. 

santh vaddaaee har jas cheenee | 

The Saints realize that their greatness rests in the Praises of the Lord. 

Święci zdali sobie sprawę, że ich wielkość spoczywa w Pochwałach Pana. 

anadh santhan kai bhagath govindh | 

Meditating on the Lord of the Universe, the Saints are in bliss. 

Medytując nad Panem Wszechświata, Święci są w błogości. 

sookh santhan kai binasee chindh |2| 

The Saints find peace, and their anxieties are dispelled. ||2|| 

Święci odnajdują pokój, a ich niepokoje zostają rozwiane. |2| 

jeh saadh santhan hovehi eikathr | 

Wherever the Holy Saints gather, 



Gdziekolwiek Święci się zbierają, 

theh har jas gaavehi naadh kavith | 

there they sing the Praises of the Lord, in music and poetry. 

Tam śpiewają Pochwały Pana, w muzyce i poezji. 

saadh sabhaa mehi anadh bisraam | 

In the Society of the Saints, there is bliss and peace. 

W Społeczeństwie Świętych, jest błogość i pokój. 

oun sang so paaeae jis masathak karaam |3| 

They alone obtain this Society, upon whose foreheads such destiny is written. ||3|| 

Oni osiągają to Społeczeństwo, według przeznaczenia wypisanego na ich czole. |3| 

dhue kar jorr karee aradhaas | 

With my palms pressed together, I offer my prayer. 

Z dłońmi złożonymi razem, ofiaruję moją modlitwę. 

charan pakhaar kehaa(n) gunathaas | 

I wash their feet, and chant the Praises of the Lord, the treasure of virtue. 

Myję ich stopy, i czantujé Pochwały Pana, skarb cnoty. 

prabh dhaeiaal kirapaal hajoor | 

O God, merciful and compassionate, let me remain in Your Presence. 

O Boże, miłosierny i współczujący, pozwól mi pozostać w Twojej Obecności. 

naanak jeevai santhaa dhoor |4|2|23| 

Nanak lives, in the dust of the Saints. ||4||2||23|| 

Nanak żyje, w kurzu Świętych. |4| 


