
Daily Hukamnama     June 25, 2018    ANG 815 • GURU ARJAN DEV JI • RAAG BILAAVAL 

bilaaval mehalaa 5 | 

Bilaaval, Fifth Mehl: 

Bilaaval, Piąty Mehl: 

bandhan kaattai so prabhoo jaa kai kal haath | 

God breaks the bonds which hold us; He holds all power in His hands. 

Bóg zrywa więzi, które nas trzymają; On utrzymuje całą moc w Swioch rękach. 

avar karam nehee shootteeai raakhahu har naath |1| 

No other actions will bring release; save me, O my Lord and Master. ||1|| 

Żadne inne działanie nie przynosi wyzwolenia; ocal mnie, O mój Panie i Mistrzu. 

tho saranaagath maadhavae pooran dhaeiaal | 

I have entered Your Sanctuary, O Perfect Lord of Mercy. 

Wkroczyłem do Twójego Sanktuarium, O Doskonały Panie Miłosierdzia. 

shoott jaae sansaar thae raakhai gopaal |1| rehaao | 

Those whom You preserve and protect, O Lord of the Universe, are saved from the trap of the world. ||1||Pause|| 

Ci, których zachowałeś i uchroniłeś, O Panie Wszechświata, ci są uratowani przed pułapką świata. 

aasaa bharam bikaar moh ein mehi lobhaanaa | 

Hope, doubt, corruption and emotional attachment - in these, he is engrossed. 

Nadzieja, zwątpienie, korupcja i emocjonalne przywiązanie  - w tym jest pochłonięty. 

jhooth samagree man vasee paarabreham n jaanaa |2| 

The false material world abides in his mind, and he does not understand the Supreme Lord God. ||2|| 

Fałszywy świat materialny zamieszkuje w jego umyśle, i nie rozumie on Najwyższego Pana Boga.||2|| 

param joth pooran purakh sabh jeea thumaarae | 

O Perfect Lord of Supreme Light, all beings belong to You. 

O Doskonały Panie Najwyższego Światła, wszystkie istoty należą do Ciebie. 

jio thoo raakhehi thio rehaa prabh agam apaarae |3| 

As You keep us, we live, O infinite, inaccessible God. ||3|| 

Podtrzymując nas, żyjemy, O nieskończony, niedostępny Boże. 

karan kaaran samarath prabh dhaehi apanaa naao | 

Cause of causes, All-powerful Lord God, please bless me with Your Name. 

Przyczyna wszystkich przyczyn, Wszech-mocny Panie Boże, proszę pobłogosław mnie Twoim Imieniem. 

naanak thareeai saadhasang har har gun gaao |4|27|57| 

Nanak is carried across in the Saadh Sangat, the Company of the Holy, singing the Glorious Praises of the Lord, Har, Har. ||4||27||57|| 

Nanak jest niesiony na drugą stronę w Saadh Sangacie, Towarzystwie Świetych, śpiewając Chwalebne Pieśni Pana, Har, Har. 

 


