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jab jareeai thab hoe bhasam than rehai kiram dhal khaaee | 

When the body is burnt, it turns to ashes; if it is not cremated, then it is eaten by armies of worms. 

Kiedy ciało jest spalone, obraca się w pył; jeżeli nie jest skremowane, wtedy zostaje zjedzone przez armie robaków. 

kaachee gaagar neer parath hai eiaa than kee eihai baddaaee |1| 

The unbaked clay pitcher dissolves, when water is poured into it; this is also the nature of the body. ||1|| 

Niewypieczony dzban z gliny rozpada się, kiedy wlewa się do niego wody; taka też jest natura ciała. ||1|| 

kaahae bheeaa firathaau fooliaa fooliaa | 

Why, O Siblings of Destiny, do you strut around, all puffed up with pride? 

Czemu o Bracia Przeznaczenie, pysznicie się wokół, wypchani dumą? 

jab dhas maas ouradh mukh rehathaa so dhin kaisae bhooliaa |1| rehaao | 

Have you forgotten those days, when you were hanging, face down, for ten months? ||1||Pause|| 

Czy zapomnieliście już te dni, kiedy wisieliście, twarzą w dół przez dziesięć miesięcy? ||pauza|| 

jio madh maakhee thio sathor ras jor jor dhan keeaa | 

Like the bee which collects honey, the fool eagerly gathers and collects wealth. 

Tak jak pszczoła zbiera miód, głupiec chciwie zbiera i kolekcjonuje bogactwa. 

marathee baar laehu laehu kareeai bhooth rehan kio dheeaa |2| 

At the time of death, they shout, "Take him away, take him away! Why leave a ghost lying around?"||2|| 

A w czasie śmierci oni krzyczą ‘Zabierz go, zabierz go! Po co zostawiać ducha rozłożonego wokół? ‘||2|| 

dhaehuree lo baree naar sang bhee aagai sajan suhaelaa | 

His wife accompanies him to the threshold, and his friends and companions beyond. 

Jego żona towarzyszy mu do progu, a dalej jego przyjaciele i towarzysze . 

maraghatt lo sabh log kuttanb bhaeiou aagai hans akaelaa |3| 

All the people and relatives go as far as the cremation grounds, and then, the soul-swan goes on alone. ||3|| 

Wszyscy ludzie i krewni idą tak daleko jak sięgają ziemie krematorium, a potem, dusza-łabędź idzie samoltnie. ||3|| 

kehath kabeer sunahu rae praanee parae kaal gras kooaa | 

Says Kabeer, listen, O mortal being: you have been seized by Death, and you have fallen into the deep, dark pit. 

Kabir mówi, posłuchaj, O śmiertelniku: zostałeś przejęty przez Śmierć, i wpadłaś w głęboką, ciemną otchłań. 

jhoothee maaeiaa aap bandhaaeiaa jio nalanee bhram sooaa |4|2| 

You have entangled yourself in the false wealth of Maya, like the parrot caught in the trap. ||4||2|| 

Uwikłałeś siebiei w fałszywe bogactwo Mayi, tak jak papuga schwytana w pułapkę. ||4||2|| 


