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ANG 836 • GURU RAAM DAAS JI • RAAG BILAAVAL 

 

bilaaval mehalaa 4 | 

Bilaaval, Fourth Mehl: 

Bilaaval, Czwarty Mehl: 

 

mai man than praem agam thaakur kaa khin khin saradhaa man bahuth outheeaa | 

My mind and body are filled with love for my Inaccessible Lord and Master. Each and every instant, I am 

filled with immense faith and devotion. 

Mój umysł i ciało są przepełnione miłością dla mojego Niedostępnego Pana i Mistrza. 

 

gur dhaekhae saradhaa man pooree jio chaathrik prio prio boondh mukh peeaa |1| 

Gazing upon the Guru, my mind's faith is fulfilled, like the song-bird, which cries and cries, until the rain-

drop falls into its mouth. ||1|| 

Spoglądając na Guru, wiara mojego umysłu jest wypełniona, tak jak śpiewający-ptak, który zawodzi i 

zawodzi, dopóki kropla-deszczu nie wpadnie do jego ust. |1| 

 

mil mil sakhee har kathaa suneeaa | 

Join with me, join with me, O my companions, and teach me the Sermon of the Lord. 

Dołączcie do mnie, dołączcie do mnie, O moi kompani, i nauczcie mnie Kazania Pana. 

 

sathigur dhaeiaa karae prabh maelae mai this aagai sir katt katt peeaa |1| rehaao | 

The True Guru has mercifully united me with God. Cutting off my head, and chopping it into pieces, I offer 

it to Him. ||1||Pause|| 

Prawdziwy Guru miłosiernie połączył mnie z Bogiem. Odcinając  moją głowę i robiąc ją na kawałki, 

ofiaruje ją Jemu.|1|pauza| 

 

rom rom man than eik baedhan mai prabh dhaekhae bin needh n peeaa | 

Each and every hair on my head, and my mind and body, suffer the pains of separation; without seeing my 

God, I cannot sleep. 

 

Każdy pojedynczy włos na mojej głowie, i mój umysł i ciało, cierpią bóle separacji; nie widząc Boga, 

nie mogę spać. 

 

baidhak naattik dhaekh bhulaanae mai hiradhai man than praem peer lageeaa |2| 

The doctors and healers look at me, and are perplexed. Within my heart, mind and body, I feel the pain of 

divine love. ||2|| 

Doktorzy i uzdrowiciele patrzą na mnie, i są zdumieni. Moim sercem, umysłem i ciałem czuję ból 

boskiej miłości. 

|2| 

 

ho khin pal rehi n sako bin preetham jio bin amalai amalee mar geeaa | 

I cannot live for a moment, for even an instant, without my Beloved, like the opium addict who cannot live 

without opium. 

Nie mogę żyć nawet przez moment, nawet przez chwile, bez mojego Ukochanego, tak jak uzależniony 

od opium, który nie może żyć bez opium. 

 

jin ko piaas hoe prabh kaeree thina avar n bhaavai bin har ko dhueeaa |3| 

Those who thirst for God, do not love any other. Without the Lord, there is no other at all. ||3|| 

Ci, którzy pragną Boga, nie kochają nikogo innego. Bez Pana, nie ma nic więcej. |3| 
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koee aan aan maeraa prabhoo milaavai ho this vittahu bal bal ghum geeaa | 

If only someone would come and unite me with God; I am devoted, dedicated, a sacrifice to him. 

Jeżeli tylko ktoś mógłby połączyć mnie z Bogiem; jestem poświęcony, dedykowany, jestem 

poświęceniem dla niego. 

 

anaek janam kae vishurrae jan maelae jaa sath sath sathigur saran paveeaa |4| 

After being separated from the Lord for countless incarnations, I am re-united with Him, entering the 

Sanctuary of the True, True, True Guru. ||4|| 

Po byciu oddzielonym od Pana przez niezliczone inkarnację, jest na nowo połączony z Nim, wchodzę 

do Sanktuarium, Prawdziwego, Prawdziwego, Prawdziwego Guru. |4| 

 

saej eaek eaeko prabh thaakur mehal n paavai manamukh bharameeaa | 

There is one bed for the soul-bride, and the same bed for God, her Lord and Master. The self-willed 

manmukh does not obtain the Mansion of the Lord's Presence; she wanders around, in limbo. 

Jest jedno łoże dla duszy-małżonki, i to samo łoże dla Boga, jej Pana i Mistrza. Samo-wolny manmukh 

nie osiąga Komnaty Obecności Pana; błąka się dookoła  w otchłani. 

 

gur gur karath saran jae aavai prabh aae milai khin teel n peeaa |5| 

Uttering, "Guru, Guru", she seeks His Sanctuary; so God comes to meet her, without a moment's delay. ||5|| 

Wypowiadając „Guru, Guru”, ona poszukuje Jego Sanktuarium; tak wiec Bóg przychodzi by spotkać 

się z nią, nie zwlekając ani chwili. 

 

kar kar kiriaachaar vadhaaeae man paakhandd karam kapatt lobheeaa | 

One may perform many rituals, but the mind is filled with hypocrisy, evil deeds and greed. 

Osoba może wykonywać wiele rytuałów, ale jej umysł jest wypełniony hipokryzją, złymi uczynkami i 

chciwością. 

 

baesuaa kai ghar baettaa janamiaa pithaa thaahi kiaa naam sadheeaa |6| 

When a son is born in the house of a prostitute, who can tell the name of his father? ||6|| 

Kiedy syn rodzi się w domu prostytutki, kto potrafi powiedzieć imię ojca?|6| 

  

poorab janam bhagath kar aaeae gur har har har har bhagath jameeaa | 

Because of devotional worship in my past incarnations, I have been born into this life. The Guru has inspired 

me to worship the Lord, Har, Har, Har, Har. 

 

Z powodu oddanej czci moich poprzednich inkarnacji, urodziłem się w to życie. Guru zainspirował 

mnie do chwalenia Pana, Har, Har, Har, Har. 

 

bhagath bhagath karathae har paaeiaa jaa har har har har naam sameeaa |7| 

Worshipping, worshipping Him with devotion, I found the Lord, and then I merged into the Name of the 

Lord, Har, Har, Har, Har. ||7|| 

Czcząc, czcząc Go w oddaniu, odnalazłem Pana, i wtedy zanurzyłem się w Imieniu Pana, Har, Har, 

Har, Har. |7|  

 

prabh aan aan mehindhee peesaaee aapae ghol ghol ang leeaa | 

God Himself came and ground the henna leaves into powder, and applied it to my body. 

Sam Bóg przyszedł i zmielił liście henny na proszek, i nałożył go na moje ciało. 

 

jin ko thaakur kirapaa dhaaree baah pakar naanak kat leeaa |8|6|2|1|6|9| 

Our Lord and Master showers His Mercy upon us, and grasps hold of our arms; O Nanak, He lifts us up and 

saves us. ||8||6||9||2||1||6||9|| 

Nasz Pan i Mistrz obmywa nas swoim miłosierdziem, chwyta nas w ramiona, O Nanak, On podnosi 

nas i ratuje nas. ||8||6||9||2||1||6||9|| 


