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bilaaval mehalaa 5 | 

Bilaaval, Fifth Mehl: 

Bilaaval, Piąty Mehl: 

raakh leeeae apanae jan aap | 

He Himself has saved His humble servant. 

On Sam uratował Swojego skromnego sługę. 

kar kirapaa har har naam dheeno binas geae sabh sog santhaap |1| rehaao | 

In His Mercy, the Lord, Har, Har, has blessed me with His Name, and all my pains and afflictions have been 

dispelled. ||1||Pause|| 

W Jego Miłosierdziu, Pan, Har, Har, pobłogosławił mnie Swoim Imieniem, i wszystkie moje bóle i dolegliwości zostały 

rozpędzone. 

gun govindh gaavahu sabh har jan raag rathan rasanaa aalaap | 

Sing the Glorious Praises of the Lord of the Universe, all you humble servants of the Lord; chant the jewels, the songs of 

the Lord with your tongue. 

Śpiewajcie Znakomite Pochwały Pana Wszechświata, wszyscy wy skromni służący Pana; czantujcie  klejnoty, pieśni 

Pana, czantujcie językiem. 

kott janam kee thrisanaa nivaree raam rasaaein aatham dhraap |1| 

The desires of millions of incarnations shall be quenched, and your soul shall be satisfied with the sweet, sublime essence 

of the Lord. ||1|| 

Pragnienia milionów inkarnacji będą ugaszone, a twoj dusza będzie syta słodką, wysublimowaną esencją Pana. 

charan gehae saran sukhadhaathae gur kai bachan japae har jaap | 

I have grasped the Sanctuary of the Lord's Feet; He is the Giver of peace; through the Word of the Guru's Teachings, I 

meditate and chant the Chant of the Lord. 

Uchwyciłem Sanktuarium Stóp Pana; On jest Dawcą pokoju; poprzez Słowo Nauk Guru, medytuję i chantuję Imię Pana. 

saagar tharae bharam bhai binasae kahu naanak thaakur parathaap |2|5|85| 

I have crossed over the world-ocean, and my doubt and fear are dispelled, says Nanak, through the glorious granduer of 

our Lord and Master. ||2||5||85|| 

Przemierzyłem ocean-świata, i moje wątpliwości i strach zostały rozwiane, poprzez chwalebny blask naszego Pana i 

Mistrza. 
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