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dhanaasaree mehalaa 1 | 

Dhanaasaree, First Mehl: 

Dhanaasaree, Pierwszy Mehl: 

sehaj milai miliaa paravaan | 

That union with the Lord is acceptable, which is united in intuitive poise. 

Ta unia z Panem jest akceptowalna, która jest połączona w intuicyjnej postawie. 

naa this maran n aavan jaan | 

Thereafter, one does not die, and does not come and go in reincarnation. 

Na tamtym świecie, nikt nie umiera, i nie przychodzi i odchodzi w reinkarnacji. 

thaakur mehi dhaas dhaas mehi soe | 

The Lord's slave is in the Lord, and the Lord is in His slave. 

Niewolnik Pana jest Panem, i Pan jest Jego niewolnikiem. 

jeh dhaekhaa theh avar n koe |1| 

Wherever I look, I see none other than the Lord. ||1|| 

Gdziekolwiek patrzę, nie widzę nic innego jak Pana. |1| 

guramukh bhagath sehaj ghar paaeeai | 

The Gurmukhs worship the Lord, and find His celestial home. 

Gurmukhowie chwalą Pana, i odnajdują Jego celestialny dom. 

bin gur bhaettae mar aaeeai jaaeeai |1| rehaao | 

Without meeting the Guru, they die, and come and go in reincarnation. ||1||Pause|| 

Bez spotkania z Guru, oni umierają, i przychodzą i odchodzą w reinkarnacji. |pauza| 

so gur karo j saach dhrirraavai | 

So make Him your Guru, who implants the Truth within you, 

Tak więc uczyń Go swoim Guru, który zasiewa Prawdę wewnątrz ciebie, 

akath kathaavai sabadh milaavai | 

who leads you to speak the Unspoken Speech, and who merges you in the Word of the Shabad. 

Który prowadzi cię by mówić Niewypowiadalną Mową, i który zanurza ciebie w słowie Shabad. 

har kae log avar nehee kaaraa | 

God's people have no other work to do; 

Ludzie Boga nie mają innej pracy; 

saacho thaakur saach piaaraa |2| 

they love the True Lord and Master, and they love the Truth. ||2|| 

oni kochają Prawdziwego Pana i Mistrza, i oni kochają Prawdę. |2| 



than mehi manooaa man mehi saachaa | 

The mind is in the body, and the True Lord is in the mind. 

Umysł jest w ciele, a w umyśle jest Pan. 

so saachaa mil saachae raachaa | 

Merging into the True Lord, one is absorbed into Truth. 

Zanurzając się w Prawdziwym Panu, osoba absorbuje Prawdę. 

saevak prabh kai laagai paae | 

God's servant bows at His feet. 

Sługa Boga kłania się u Jego stóp. 

sathigur pooraa milai milaae |3| 

Meeting the True Guru, one meets with the Lord. ||3|| 

Spotkawszy Prawdziwego Guru, spotyka się z Panem. |3| 

aap dhikhaavai aapae dhaekhai | 

He Himself watches over us, and He Himself makes us see. 

On Sam dogląda nas, i On Sam sprawia że widzimy. 

hath n patheejai naa bahu bhaekhai | 

He is not pleased by stubborn-mindedness, nor by various religious robes. 

Nie zadowala go upór umysłu, ani przeróżne religijne zwyczaje. 

gharr bhaaddae jin anmrith paaeiaa | 

He fashioned the body-vessels, and infused the Ambrosial Nectar into them; 

On zaprojektował to ciało-naczynie, i rozpuścił w nim Abrozyjski Nektar; 

praem bhagath prabh man patheeaaeiaa |4| 

God's Mind is pleased only by loving devotional worship. ||4|| 

Umysł Boga może być zaspokojony jedynie poprzez uwielbienie. |4| 

parr parr bhoolehi chottaa khaahi | 

Reading and studying, one becomes confused, and suffers punishment. 

Czytając i studiując, osoba staje się pomieszana, i cierpi kary. 

bahuth siaanap aavehi jaahi | 

By great cleverness, one is consigned to coming and going in reincarnation. 

Z wielkiego sprytu, osoba przypisana jest do przychodzenia i odchodzenia. 

naam japai bho bhojan khaae | 

One who chants the Naam, the Name of the Lord, and eats the food of the Fear of God 

Ten, który czantuje Naam, Imię Pana, i je pożywienie Strachu przed Bogiem 

guramukh saevak rehae samaae |5| 

becomes Gurmukh, the Lord's servant, and remains absorbed in the Lord. ||5|| 



staje się Gurmukh, sługą Pana, i pozostaje zaabsorbowany w Panu.|5| 

pooj silaa theerath ban vaasaa | 

He worships stones, dwells at sacred shrines of pilgrimage and in the jungles, 

On wielbi kamienie, zanurza się w świętych akwenach miejsc pielgrzymek i w dżunglach, 

bharamath ddolath bheae oudhaasaa | 

wanders, roams around and becomes a renunciate. 

Błąka się, wije naaokoło i staje się obłąkany.  

man mailai soochaa kio hoe | 

But his mind is still filthy - how can he become pure? 

A jego umysł nadal jest brudny – jak można się oczyścić? 

saach milai paavai path soe |6| 

One who meets the True Lord obtains honor. ||6|| 

Ten, który spotyka Prawdziwego Pana osiąga honor. |6| 

aachaaraa veechaar sareer | 

One who embodies good conduct and contemplative meditation, 

Ten, który ucieleśnia dobre zachowanie i kontemplacyjną medytację,  

aadh jugaadh sehaj man dheer | 

his mind abides in intuitive poise and contentment, since the beginning of time, and throughout the ages. 

Jego umysł zanurza się w intuicyjnym opanowaniu i zadowoleniu, od początku czasu, i poprzez wszystkie wieki. 

pal pankaj mehi kott oudhaarae | 

In the twinkling of an eye, he saves millions. 

W mgnieniu oka, ochrania miliony. 

kar kirapaa gur mael piaarae |7| 

Have mercy on me, O my Beloved, and let me meet the Guru. ||7|| 

Miej miłosierdzie nade mną, O moi Ukochani, i pozwól spotkać mi Guru. |7| 

kis aagai prabh thudh saalaahee | 

Unto whom, O God, should I praise You? 

Kogo nad Tobą, O Boże, miałbym chwalić? 

thudh bin dhoojaa mai ko naahee | 

Without You, there is no other at all. 

Bez Ciebie, nie ma nic ponad to. 

jio thudh bhaavai thio raakh rajaae | 

As it pleases You, keep me under Your Will. 

Jeżeli to Ciebie zadowolana, utrzymaj mnie pod Twoją Wolą. 

naanak sehaj bhaae gun gaae |8|2| 



Nanak, with intuitive poise and natural love, sings Your Glorious Praises. ||8||2|| 

Nanak, z intuicyjnym opanowaniem i naturalną miłością, śpiewa Twoje Wielkie Pochwały. |8| 

 


