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dhanaasaree mehalaa 5 | 

Dhanaasaree, Fifth Mehl: 

Dhanasaree, Piąty Mehl: 

 

paanee pakhaa peeso santh aagai gun govindh jas gaaee | 

I carry the water, wave the fan, and grind the corn for the Saints; I sing the Glorious Praises of the  

Lord of the Universe. 

Noszę wodę, wachluję, mielę kukurydzę dla Świętych; śpiewam Wspaniałe Pochwały Pana Wszechświata. 

 

saas saas man naam samaarai eihu bisraam nidh paaee |1| 

With each and every breath, my mind remembers the Naam, the Name of the Lord; in this way,  

it finds the treasure of peace. ||1|| 

Z każdym oddechem, mój umysł pamięta Naam, Imię Pana; w ten sposób, odnajduje skarb pokoju. ||1|| 

 

thuma karahu dhaeiaa maerae saaee | 

Have pity on me, O my Lord and Master. 

Miej nade mną litość, O mój Panie i Mistrzu. 

 

aisee math dheejai maerae thaakur sadhaa sadhaa thudh dhiaaee |1| rehaao | 

Bless me with such understanding, O my Lord and Master,  

that I may forever and ever meditate on You. ||1||Pause|| 

Pobłogosław mnie takim zrozumieniem, O mój Panie i Mistrzu, że na zawsze i zawsze będę  

medytował nad Tobą. ||1||pauza|| 

  

thumaaree kirapaa thae mohu maan shoottai binas jaae bharamaaee | 

By Your Grace, emotional attachment and egotism are eradicated, and doubt is dispelled. 

Za Twoją Laską, emocjonalne przywiązanie i egotyzm są wymazane, a zwątpienie jest rozproszone. 

 

anadh roop raviou sabh madhae jath kath paekho jaaee |2| 

The Lord, the embodiment of bliss, is pervading and permeating in all; wherever I go, there I see Him. ||2|| 

Pan, jest ucieleśnieniem błogości, przenika i przesącza sie we wszystkim; gdziekolwiek idę, widzę Go. ||2|| 

 

thuma dhaeiaal kirapaal kirapaa nidh pathith paavan gosaaee | 

You are kind and compassionate, the treasure of mercy, the Purifier of sinners, Lord of the world. 

Jesteś miły i współczujący, skarb miłosierdzia, Oczyszczasz grzeszników, Panie świata. 

 

kott sookh aanandh raaj paaeae mukh thae nimakh bulaaee |3| 

I obtain millions of joys, comforts and kingdoms, if You inspire me to chant Your Name with my mouth,  

even for an instant. ||3|| 

Osiągam miliony radości, komfortów i królestw, jeżeli zainspirujesz mnie  

bym czantował Twoje Imię moimi ustami, nawet na moment. ||3|| 

 

jaap thaap bhagath saa pooree jo prabh kai man bhaaee | 

That alone is perfect chanting, meditation, penance and devotional worship service,  

which is pleasing to God's Mind. 

Już to samo jest doskonałym czatowaniem, medytacją, pokutą, oddaną czcią i służbą,  

która zadowala Umysł Pana. 

 

naam japath thrisanaa sabh bujhee hai naanak thripath aghaaee |4|10| 

Chanting the Naam, all thirst and desire is satisfied; Nanak is satisfied and fulfilled. ||4||10|| 

Czantując Naam, całe pragnienie i pożądanie jest ugaszone;  

Nanak jest usatysfakcjonowany i spełniony. ||4||10||  
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