DŻAAP SAHIB

sdw s~icdwnMd s~qMR pRxwsI ]

sadha saczejdhaanandhe sathran pranaasi |
Wieczne uosobienie prawdy, świadomości i błogości,
gromiące nieprzyjaciół.
krImul kuinMdw smsqul invwsI ]

karimul kunindha samasthul niwaasi |
Współczujące, stwarzające, zamieszkujące wszystko.
Ajwieb ibBUqy gjwieb gnImy ]

adżaieb wibhute gadżaieb ganime |
Cudowny skarb, gromiące oprawców.
hrIAM krIAM krImul rhImy] 198]

harijang karijang karimul rehiimej| 198|
Niszczące, tworzące, współczujace, miłosierne. (198)
c~qR c~kR vrqI c~qR c~kR Bugqy ]

czattre czakkre wartii czattre czakkre bhugtej |
We wszystkich czterech kierunkach obecne, we wszystkich
czterech kierunkach panuje.
suXMBv suBM srbdw srb jugqy ]

sujanbhaw subhan sarbedha sarbe dżjugtej |
Samo-jaśniejące, piękne, ze wszystkimi stworzeniami
wszech-złączone.
dukwlM pRxwsI idAwlM srUpy ]

dhukałan pranasi dhejałan sarupej |
Niszczące narodziny i śmierć, ucieleśnienie dobroci.
sdw AMg sMgy ABMgM ibBUqy ] 199]

sadha ange sangej abhangang wibhuutej | 199|
Zawsze tak bliskie z każdym z nas, nieprzemijający skarb.
(199)

AnwQy ] pRmwQy ] AjonI ] AmonI ] 194]

anathej | pramathej | adżoni | amoni | 194|
Niepodwładne, gromiące, niezrodzone, nieuciszalne. (194)
n rwgy ] n rMgy ] n rUpy ] n ryKy ] 195]

na ragej | na rangej | na rupej | na rekhej | 195|
Nieprzywiązane, bez rangi, bez formy, bez karnacji. (195)
AkrmM ] ABrmM ] AgMjy ] AlyKy ] 196]

akarmang | abharmang | agandżej | alekhej | 196|
Bez karmy, niewątpliwe, niedosiężne, nieopisane. (196
jwpu swihb

dżaap sahib

BujMg pRXwq CMd ]

Dżaap Sahib

bhudżaang prijaat czand |

1E siqgur pRswid ]

Bhudżang Prijat Czand.
nmsqul pRxwmy smsqul pRxwsy ]

namasthul pranaame samasthul pranaase |
Chwała czcigodnemu pogromcy wszystkiego.
AgMjul Anwmy smsqul invwsy ]

ek ong kar satgur prasad |
Jeden Bóg w całym stworzeniu, urzeczywistnienie go to dar
prawdziwego guru.
sRI vwihgurU jI kI &qh ]

siri łaheguru dżi ki fateh |
Najczcigodniejszemu, cudownemu guru – zwycięstwo.
jwpu ]

agandżol anaame samasthul niwaase |
Niepokonane, bezimienne, obecne w każdym stworzeniu.
inRkwmM ibBUqy smsqUl srUpy ]

nirkaman wibhuthe samasthul saruupe |
Bezpragnieniowe, drogocenne, obecne we wszystkich
kształtach.
kukrmM pRxwsI suDrmM ibBUqy ] 197]

kukarman pranasi sudharman wibhuute | 197|
Gromiąca grzechy prawości krynica. (197)

Medytuj!

dżaap |
sRI muKvwk pwiqswhI 10 ]

siri mukh wake pateszahi dasmi |
Uświęcone słowa Dziesiątego Suwerennego Mistrza.

CpY CMd ] qÍ pRswid ]

czapei czand | thaw prasad |
Zwrotki sześciowersowe z Twej Łaski

iqRBMgI iqRkwly AnMgI Akwmy ] 188]

thribhangi thrikaalej anangi akaamej | 188|
Trzy światy gromiące, w trzech czasach istniejące,
bezcielesne, bezpragnieniowe. (188)

c~kR ichn Ahu brn jwiq Aru pwiq nihn ijh ]

czakre czehen ar barn dżath ar path nehene dżej |
Nie posiadasz żadnych znamion, znaków, barwy, kasty czy
rodowodu.
rUp rMg Aru ryK ByK kyaU kih n skq ikh ]

ruupe range ar rejeke bhejk ko kehe na sakathe kej |
Nikt nie opisze Twej formy, barwy, kształtu czy nawet stroju.
Acl mUriq AnBau pRkws Aimqoij kih~jY ]

aczale muurt anabho prakaasz amithodż kehedżej |
Twe niewzruszone, samo-rozświetlające przejawienie,
niezgłębioną moc głoszą wszyscy.
koit ieMdR ieMdRwx swhu swhwix gix~jY ]

kott indre indraan szahu szaahan ganedżeej |
Nad miliony Indrów (niebiańskich królów) Indra i suweren nad
suwerenami.
iqRBvx mhIp sur nr Asur nyq nyq bn iqRx khq ]

thribhawan mehip sur nar asur nejthe nejthe ban trehen kehejte |
Monarcha trzech światów (bóstw, ludzi i demonów); nawet źdźbła
traw leśnych ogłaszają Cię nieskończonym i niepodobnym
do niczego.
qv srb nwm kQY kvn krm nwm brnq sumiq ]1]

thaw sarbe naam kathej kawane karme naam barnate sumate |1|
Wszystkich Twych imion nikt nie wypowie, więc mędrcy
opisują imiona Twe czyny oddające. (1)

eyk ACrI CMd ]

ejk aczari czand |
Ejk Aczari Czand (jednosłowne strofy).
AjY ] AlY ] ABY ] AbY ] 189]

adżej | alej | abhej | abej | 189|
Niezwyciężone, nieprzemijalne, nieustraszone, nieśmiertelne.
(189)
ABU ] AjU ] Anws ] Akws ] 190]

abhuu | adżuu | anaas | akaas | 190|
Niezrodzone, niewzruszone, niezniszczalne, wszechobecne.
(190)
AgMj ] ABMj ] AlMK ] ABMK ] 191]

agandż | abhandż | alakh | abhakh | 191|
Niepokonane, niezłomne, niepostrzegalne, niepotrzebujące.
(191)
Akwl ] idAwl ] AlyK ] AByK ] 192]

akaal | dhejal | alejkh | abhejkh | 192|
Nieśmiertelne, współczujące, nieopisywalne, nieustrojone.
(192)
Anwm ] Akwm ] Agwh ] AFwh ] 193]

anaam | akaam | agaah | adaah | 193|
Nienazwane, bezpragnieniowe, niezgłębione, niepokonane.
(193)

nmo mMqR mMqRy nmo iDAwn iDAwny ] 186]

namo mantre mantrej namo dhiane dhiaanej | 186|
Pozdrawiam mantrę mantr, pozdrawiam najwyższą
medytację. (186)
nmo juD juDy nmo igAwn igAwny ]

namo dżudhe dżudhej namo giane gianej |
Pozdrawiam zwycięstwo nad zwycięstwami, pozdrawiam
mądrość mądrości.
nmo Boj Bojy nmo pwn pwny ]

namo bhodża bhodżej namo pana panej |
Pozdrawiam żywiące żywicieli, pozdrawiam napój napojów.
nmo klh krqw nmo sWq rUpy ]

namo kalej kartha namo sathe ruupej |
Pozdrawiam siejące konflikt, pozdrawiam zwiastujące pokój.
nmo ieMdR ieMdyR AnwdM ibBUqy ] 187]

namo indre indrej anadhaan wibhuutej | 187|
Pozdrawiam Indrę Indrów, najwyższą znakomitość bez
początku. (187)
klMkwr rUpy AlMkwr AlMky ]

kalankaare rupej alankar alankej |
Nieskalana forma, źródło piękna i urody.
nmo Aws Awsy nmo bWk bMky ]

namo ase asej namo bake bankej |
Pozdrawiam wspierające nadzieję, pozdrawiam najwyższą
elegancję.
ABMgI srUpy AnMgI Anwmy ]

abhangii sarupej anangi anamej |
Zawsze nieustające, bezcielesne, bezimienne.

BujMg pRXwq CMd ]

bhudżang prijaate czand |
Bhudżaang Prijaat Czand (poetycka miara o wężowym ruchu)
nmsqMÍ Akwly ] nmsqMÍ ikRpwly ]

namastwan akaalej | namastwan kirpaalej |
Chwała Ci nieśmiertelne, chwała Ci łaskawe.
nmsqÍM ArUpy ] nmsqÍM AnUpy ] 2]

namastwan aruupej | namastwan anuupej | 2|
Chwała Ci bezforemne, chwała Ci wyjątkowe. (2)
nmsqM AByKy ] nmsqM AlyKy ]

namastang abhekhej | namastang alekhej |
Chwała Ci nieprzyodziane, chwała Ci nieopisywalne.
nmsqM Akwey ] nmsqM Ajwey ] 3]

namastang akaaje | namastang adżaaje | 3|
Chwała Ci bezcielesne, chwała Ci niezrodzone. (3)
nmsqM AgMjy ] nmsqM ABMjy ]

namastang agandżej | namastang abhandżej |
Chwała Ci niepokonane, chwała Ci niezłomne.
nmsqM Anwmy ] nmsqM ATwmy ] 4]

namastang anaamej | namastang athaamej | 4|
Chwała Ci bezimienne, chwała Ci nieosiadłe. (4)
nmsqM AkrmM ] nmsqM ADrmM ]

namastang akarmang | namastang adharmang|
Chwała Ci bezuczynkowe, chwała Ci poza dharmą.
nmsqM AnwmM ] nmsqM ADwmM ] 5]

namastang anaaman | namastang adhaamang | 5|
Chwała Ci bezimienne, chwała Ci nieusadowione. (5)

nmsqM AjIqy ] nmsqM ABIqy ]

namastang adżitej | namastang abhitej |
Chwała Ci nieprzezwyciężone, chwała Ci nieustraszone.
nmsqM Abwhy ] nmsqM AFwhy ] 6]

namastang abaahej | namastang adhaahej | 6|
Chwała Ci nieporuszone, chwała Ci nieprzewracalne. (6)
nmsqM AnIly ] nmsqM Anwdy ]

namastang anile | namastang anaade |
Chwała Ci nieskazitelne, chwała Ci niepoczęte.
nmsqM ACydy ] nmsqM AgwDy ] 7]

namastang aczedej | namastang agaade | 7|
Chwała Ci nieprzenikalne, chwała Ci niezgłębione. (7)
nmsqM AgMjy ] nmsqM ABMjy ]

namastang agandżej | namastang abhandżej |
Chwała Ci niepokonane, chwała Ci niezłomne.
nmsqM aoudwry ] nmmqM Apwry ] 8]

namastang udhaarej | namastang apaarej | 8|
Chwała Ci dobrotliwe, chwała Ci nieskończone. (8)
nmsqM su eykY ] nmsqM AnykY ]

namastang so ekej | namastang anekej |
Chwała Ci samoistne, chwała Ci wielopostaciowe.
nmsqM ABUqy ] nmsqM AjUpy ] 9]

namastang abhuutej | namastang adżuupej | 9|
Chwała Ci poza pięcioma żywiołami, chwała Ci
nieskrępowane. (9).

BujMg pRXwq CMd ]
bhudżang prijaate czand |
Bhudżaang Prijat Czand.
nmo sUrj surjy nmo jMdR cMdyR ]

namo surdże surdżej namo czandre czandrej |
Pozdrawiam słońce słońc, pozdrawiam księżyc księżyców.
nmo rwj rwjy nmo ieMdR ieMdYR ]

namo raadże raadżej namo indre indrej |
Pozdrawiam króla królów, pozdrawiam Indrę Indrów.
nmo AMDkwry nmo qyj qyjy ]

namo andhakaarej namo thejdże thejdżej |
Pozdrawiam ciemność ciemności, pozdrawiam światło
światła.
nmo ibMRd ibMRdy nmo bIj bIjy ] 185]

namo brindhe brindhej namo bidże biidżej | 185|
Pozdrawiam bezlik bezliku, pozdrawiam nasienie nasion.
(185)
nmo rwjsM qwmsM sWq rUpy ]

namo radżasaan thamasaan sathe ruupej |
Pozdrawiam esencję radżasu, tamasu i sattwy.
nmo prm q~qM Aq~qM srUpy ]

namo parme thaathan athaathan sarupej |
Pozdrawiam najwyższą duszę wolną od tych znamion.
nmo jog jogy nmo igAwn igAwny ]

namo dżoge dżogej namo giane gianej |
Pozdrawiam jogę wszystkich jóg, pozdrawiam mądrość
mądrości.

ibsMÍBr hYN ] kruxwlX hYN ]

biśwanbhara he | karunaalija he |
Jesteś podporą świata, jesteś wiecznym źródłem
współczucia.
inRp nwiek hYN ] srb pwiek hYN ] 181]

nrip naaike he | sarbe paaike he | 181|
Jesteś najwyższą zwierzchnością, jesteś wszech-broniące.
(181)
Bv BMjn hYN ] Air gMjn hYN ]

bhawe bhandżane he | ar gandżane he |
Jesteś niszczące narodziny i śmierć, jesteś gromiące wrogów.
irpu qwpn hYN ] jpu jwpn hYN ] 182]

ripe thaapane he | dżape dżaapane he | 182|
Jesteś niszczące niegodnych, jesteś czyniące medytację.
(182)
AklM ikRq hYN ] srbw ikRq hYN ]

akalan krithe he | sarabaa krithe he |
Jesteś nieskalane, jesteś pod każdym względem całkowite.
krqw kr hYN ] hrqw hir hYN ] 183]

karthaa kare he | harthaa hare he | 183|
Jesteś stwarzające stwórców, jesteś gromiące pogromców.
(183)
prmwqm hYN ] srbwqm hYN ]

parmaathame he | sarbaathame he |
Jesteś najwyższą z dusz, jesteś duszą każdego.
Awqm bs hYN ] js ky js hYN ] 184]

athaam base he | dżase kej dżase he | 184|
Jesteś władcą samego siebie, jesteś tylko sobie podobne.
(184)

nmsqM inRkrmy ] nmsqM inRBrmy ]

namastang nirkarmej | namastang nirbharmej |
Chwała Ci ponadkarmiczne, chwała Ci niewątpliwe.
nmsqM inRdysy ] nmsqM inRBysy ] 10]

namastang nirdhesej | namastang nirbhesej | 10|
Chwała Ci pozbawione kraju, chwała Ci wolne od stroju. (10)
nmsqM inRnwmy ] nmsqM inRkwmy ]

namastang nirnamej | namastang nirkaamej |
Chwała Ci nienazwane, chwała Ci wolne od pragnień.
nmsqM inRDwqy ] nmsqM inRGwqy ] 11]

namastang nirdhaatej | namastang nirghaatej | 11|
Chwała Ci wolne od pięciu żywiołów, chwała Ci nie dające się
nękać. (11)
nmsqM inRDUqy ] nmsqM ABUqy ]

namastang nirdhuutej | namastang abhuutej |
Chwała Ci niezachwiane, chwała Ci z niczego niezłożone.
nmsqM Aloky ] nmsqM Asoky ] 12]

namastang alokej | namastang asokej | 12|
Chwała Ci niewidzialne, chwała Ci wolne od zmartwień. (12)
nmsqM inRqwpy ] nmsqM Aqwpy ]

namastang nirthaapej | namastang athaapej |
Chwała Ci wolne od dolegliwości, chwała Ci nieustanowione.
nmsqM iqRmwny ] nmsqM inDwny ] 13]

namastang thrimaanej | namastang nidhaanej | 13|
Chwała Ci w trzech światach czczone, chwała Ci skarbnico
prawości. (13)

nmsqM Agwhy ] nmsqM Abwhy ]

namastang agaahej | namastang abaahej |
Chwała Ci niepojmowalne, chwała Ci nieprzemieszczalne.
nmsqM iqRbrgy ] nmsqM Asrgy ] 14]

namastang thribargej | namastang asargej | 14|
Chwała Ci wszelako czczone, chwała Ci nieutworzone. (14)
nmsqM pRBogy ] nmsqM sujogy ]

namastang prabhogej | namastang sudżogej |
Chwała Ci bosko ucztujące, chwała Ci bosko ascetyczne.
nmsqM ArMgy ] nmsqM ABMgy ] 15]

namastang arangej | namastang abhangej | 15|
Chwała Ci wszelką barwę przekraczające, chwała Ci
niezniszczalne. (15)
nmsqMM AgMmy ] nmsqsqu rMmy ]

namastang aganmej | namastesathe ranmej |
Chwała Ci niepojmowalne, chwała Ci władające pięknem
i prawdą.
nmsqM jlwsry ] nmsqM inrwsry ] 16]

namastang dżejlaaserej | namastang niraaserej | 16|

Ajpw jp hYN ] AQpw Qp hYN ]

adżapaa dżape he | athapaa thape he |
Jesteś nieprzebłagalne modłami, jesteś nieustanowionym
stanowiącym.
AikRqw ikRq hYN ] AimRqw imRq hYN ] 177]

akrithaa krithe he | amrithaa mrithe he | 177|
Jesteś niestworzone przez nikogo poza sobą, jesteś
wiecznym eliksirem. (177)
AimRqw imRq hYN ] kruxw ikRq hYN ]

amrithaa mrithe he | karunaa krithe he |
Jesteś wiecznym eliksirem, jesteś ucieleśnieniem dobroci.
AikRqw ikRq hNY ] DrxI iDRq hYN ] 178]

akrithaa krithe he | dharanii dhrithe he | 178|
Jesteś niestworzonym stwarzającym, jesteś podpierające
i wspierajace Ziemię. (178)
AimqysÍr hNY ] prmysÍr hNY ]

amitheeśwara he | parmeeśwara he |
Jesteś niezmierzonym władcą, jesteś najwyższym władcą.
AikRqw ikRq hYN ] AimRqw imRq hYN ] 179]

akrithaa krithe he | amrithaa mrithe he | 179|

Chwała Ci potęgo oceanów, chwała Ci nie potrzebujące
podpory. (16)
nmsqM Ajwqy ] nmsqM Apwqy ]

Jesteś niestworzonym stwarzającym, jesteś wiecznym
eliksirem. (179)
Ajbw ikRq hYN ] AimRqw AimRq hYN ]

namastang adżaathej | namastang apaathej |

adżebaa krithe he | amrithaa amrithe he |

Chwała Ci bezkastowe, chwała Ci bezrodowe.
nmsqM Amjby ] nmsqsqu Ajby ] 17]

namastang amadżabej | namastesathe adżabej | 17|
Chwała Ci niezamknięte w religii. Chwała cudownemu, (17)

Jesteś stwarzające wspaniałość, jesteś wiecznym eliksirem.
nr nwiek hYN ] Kl Gwiek hYN ] 180]

nar naaike he | khal ghaaike he | 180|
Jesteś duchem przewodnim ludzkości, jesteś gromiące
ciemiężców. (180)

iDRq ky DRx hYN ] jg ky kRx hYN ]

dhrithe kej dharan he | dżage kej karan he |
Jesteś podporą i wsparciem Ziemi, jesteś stwarzające
wszechświat.
mn mwinX hYN ] jg jwinX hYN ] 173]

man maanije he | dżage dżaanije he | 173|

AdysM Adysy ] nmsqM ABysy ]

adhesan adhesej | namastang abhesej |
Niemającemu kraju. Chwała Ci nieprzystrojone.
nmsqM inRDwmy ] nmsqM inRbwmy ] 18]

namastang nirdhaamej | namastang nirbaamej | 18|

Jesteś we wszystkich umysłach uznawane, jesteś jedyne
warte poznania. (173)
srbM Br hYN ] srbM kr hYN ]

Chwała Ci bez siedziby, chwała Ci niezniewolone przez maję.
(18)
nmo srb kwly ] nmo srb idAwly ]

sarbaan bhare he | sarbaan kare he |

namo sarbe kaalej | namo sarbe dhiaalej |

srb pwisX hYN ] srb nwisX hYN ] 174]

Pozdrawiam wszech-zgładzające, pozdrawiam wszechłaskawe.
nmo srb rUpy ] nmo srb BUpy ] 19]

sarbe paasije he | sarbe naasije he | 174|

namo sarbe rupej | namo sarbe bhupej | 19|

Jesteś wszystkiego żywicielem, jesteś wszystkiego stwórcą.

Jesteś wszech-bliskie, jesteś wszech-gromiące. (174)
kruxwkr hYN ] ibsMÍBr hYN ]

karunaakara he | biśwanbhara he |
Jesteś krynicą współczucia, jesteś podpierające świat.
srbysÍr hYN ] jgqysÍr hYN ] 175]

sarbeśwara he | dżagetheśwara he | 175|
Jesteś wszech-władające, jesteś władające światem. (175)
bRhmMfs hYN ] Kl KMfs hYN ]

brehmandase he | khal khandase he |
Jesteś życiem i duszą wszechświata, jesteś gromiące
tyranów.
pr qy pr hYN ] kruxwkr hYN ] 176]

par the pare he | karunaakara he | 176|
Jesteś najpotężniejsze z potężnych, jesteś krynicą
współczucia. (176)

Pozdrawiam wszech-formę, pozdrawiam wszech-suwerena.
(19)
nmo srb Kwpy ] nmo srb Qwpy ]

namo sarbe khaapej | namo sarbe thaapej |
Pozdrawiam wszech-rozpraszające, pozdrawiam wszechustanawiające.
nmo srb kwly ] nmo srb pwly ] 20]

namo sarbe kalej | namo sarbe palej | 20|
Pozdrawiam wszech-niszczące, pozdrawiam wszech-żywiące.
(20)
nmsqsqu dyvY ] nmsqM AByvY ]

namastesathe dhewej | namastang abhewej |
Chwała boskiej formie, chwała Ci rdzeniu tajemnicy.
nmsqM Ajnmy ] nmsqM subnmy ] 21[

namastang adżanamej | namastang subanamej | 21|
Chwała Ci niezrodzone, chwała Ci piękne jak dziecko. (21)

nmo srb gauny ] nmo srb Bauny ]

Antut qMfwr ] AnTt Apwr ]169]

namo sarbe gonej | namo sarbe bhonej |

antut thandaar | anthat apaar |169|

Pozdrawiam wszech-przenikające, pozdrawiam wszechzamieszkujące.
nmo srb rMgy ] nmo srb BMgy ] 22]

Niewyczerpana skarbnica, niekończąca się i nieustanowiona.
(169)
AwfIT Drm ] Aiq FIT krm ]

namo sarbe rangej | namo sarbe bhangej | 22|

ardithe dharma | ath tithe karma |

Pozdrawiam w każdej barwie obecne, pozdrawiam wszechobalające. (22)
nmo kwl kwly ] nmsqsqu idAwly ]

Niedostrzegalna dharma, nieustraszona nieustanna karma.

namo kaale kaalej | namastesathe dhiaalej |

Nie-do-zranienia i nieskończone, wspaniale szczodre. (170)

Pozdrawiam śmierci śmierć, chwała wielkiej łaskawości.

AxbRx AnMq ] dwqw mhMq ] 170]

arbran ananthe | dhatha mahaathe | 170|

nmsqM sbrny ] nmsqM Amrny ] 23]

namastang abarnej | namastang amarnej | 23|
Chwała Ci nieopisane, chwała Ci nieśmiertelne światło. (23)
nmsqM jrwrM ] nmsqM ikRqwrM ]

namastang dżeraaran | namastang kirtaaran |
Chwała Ci zwyciężające starość, chwała Ci wymazujące złe
uczynki.
nmo srb DMDy ] nmosq AbMDy ] 24]

namo sarbe dhandhej | namosath abandhej | 24|
Pozdrawiam wszech-powołujące, pozdrawiam
nieskrępowane. (24)
nmsqM inRswky ] nmsqM inRbwky ]

namastang nirsakej | namastang nirbakej |
Chwała Ci niespokrewnione, chwała Ci niezrażone.
nmsqM rhImy ] nmsqM krImy ] 25]

namastang rehimej | namastang kariimej | 25|
Chwała Ci miłosierne, chwała Ci współczująco błogosławiące.
(25)

hir bolmnw CMd ] qÍ pRswid ]

har bolmana czand | thaw prasaad |
Har Boolmana Czand. Z Twej łaski.
kruxwlX hYN ] Air GwlX hYN ]

karunaalija he | aru ghaalija he |
Jesteś składnicą współczucia, jesteś gromiące nieprzyjaciół.
Kl KMfn hYN ] mih mMfn hYN ] 171]

khal khandana he | mahe mandana he | 171|
Jesteś kresem zła i niewiedzy, jesteś ozdobą świata. (171)
jgqysÍr hYN ] prmysÍr hYN ]

dżagethiswara he | parmiśwara he |
Jesteś władające światem, jesteś najwyższą zwierzchnością.
kil kwrx hYN ] srb aubwrx hYN ] 172]

kal karane he | sarbe ubarane he | 172|
Jesteś zarzewiem bitew, jesteś wszech-zbawiające. (172)

jl Ql mhMq ] ids ivs ibAMq ] 165]

dżal thal mahanthe | dhis wis bejanthe | 165|
Na wodzie i na lądzie panujące, bezgranicznie
wszechobecne. (165)
AnBv Anws ] iDRq Dr Durws ]

anabhaw anaas | dhrith dhar dhuraas |
Samowładne i niezniszczalne, ziemski ocean.
Awjwn bwhu ] eykY sdwhu ] 166]

adżane baah | ejkej sadhaah | 166|
Dzierżące źródło stworzenia kosmosu, jedno i odwieczne.
(166)
EAMkwr Awid ] kQnI Anwid ]

unkare aadh | kathni anaadh |
Wszechobecnie stwarzające, niewypowiedziane źródło.
Kl KMf iKAwl ] gur br Akwl ] 167]

khal khande khiaal | gur bar akaal | 167|
Samą myślą niszczące tyranów, najpotężniejsza i
nieśmiertelna mocarność. (167)
Gr Gir pRnwm ] icq crn nwm ]

ghar ghar pranaam | czith czaran naam |
W każdym domostwie czczone imię recytowane w adoracji
lotosowych stóp.
AniC~j gwq ] Awijj n bwq ] 168]

andżidżej gaath | adżidż na baath | 168|
Nieprzemijające przejawienie, od niczego niezależne. (168)
AnJMJ gwq ] AnrMj bwq ]

nmsqM AnMqy ] nmsqM mhMqy ]

namastang ananthej | namastang mahantej |
Chwała Ci nieskrępowane, chwała Ci najwznioślejsze.
nmsqsqu rwgy ] nmsqM suhwgy ] 26]

namastesathe raagej | namastang suhaagej | 26|
Chwała ucieleśnieniu miłości, chwała Ci dobrowróżbne. (26)
nmo srb soKM ] nmo srb poKM ]

namo sarbe sokhan | namo sarbe pokhan |
Pozdrawiam wszech-wygaszające, pozdrawiam wszechpodtrzymujące.
nmo srb krqw ] nmo srb hrqw ] 27]

namo sarbe kartaa | namo sarbe hartaa | 27|
Pozdrawiam wszech-tworzące, pozdrawiam wszech-niszczące.
(27)
nmo jog jogy ] nmo Bog Bogy ]

namo dżoge dżogej | namo bhoge bhogej |
Pozdrawiam jogę jóg, pozdrawiam ucztę uczt.
nmo srb idAwly ] nmo srb pwly ] 28]

namo sarbe dhiaalej | namo sarbe paalej | 28|
Pozdrawiam wszech-łaskawe, pozdrawiam wszechpodtrzymujące. (28)
cwcrI CMd ] qÍ pRswid ]

czaaczri czand | thaw prasaad |
Czaczri Czand. Z Twej łaski.

andżandże gaath | anrandże baath |

ArUp hYN ] AnUp hYN ]

Niewzruszona postać, bezgniewne czyny.

aruupe he | anuupe he |
Jesteś bez postaci. Jesteś niezrównane.

AjU hYN ] ABU hYN ] 29]

adżjuu he | abhuu he | 29|
Jesteś nieporuszone. Jesteś niezrodzone. (29)
AlyK hYN ] AByK hYN ]

alejke he | abhejke he |
Jesteś nieopisane. Jesteś nieustrojone.
Anwm hYN ] Akwm hYN ] 30]

anaame he | akaame he | 30|

Air br AgMj ] hir nr puBMj ] 161]

ar bar agandże | har nar prabhandże | 161|
Dla najpotężniejszego wroga niepokonane, najwyższe
władające i niszczące. (161)
Angn pRnwm ] muin min slwm ]

anagan pranaam | mun man salaam |
Niezliczone istoty kłaniają się, święci mędrcy w umysłach
składają hołd.
hir nr AKMf ] br nr AmMf ] 162]

har nar akhande | bar nar amande | 162|

Jesteś bezimienne. Jesteś niepożądające. (30)
ADy hYN ] ABy hYN ]

adhej he | abhej he |
Jesteś nieogarnialne. Jesteś niepojmowalne.
AjIq hYN ] ABIq hYN ] 31]

adżite he | abhite he | 31|
Jesteś niepokonane. Jesteś nieustraszone. (31)
iqRmwn hYN ] inDwn hYN ]

thrimaane he | nidhaane he |
Jesteś w trzech światach czczone. Jesteś składnicą prawości.
iqRbrg hY ] Asrg hYN ] 32]

thribarge he | asarge he | 32|
Jesteś źródłem trzech skarbów. Jesteś niezrodzone. (32)
AnIl hYN ] Anwid hYN ]

anile he | anaade he |
Jesteś bez karnacji. Jesteś bez początku.
Ajy hYN ] Ajwid hYN ] 33]

adżej he | adżaade he | 33|
Jesteś niepokonane. Jesteś poza narodzinami. (33)

Najwyższe i zupełne, niezrównane i chwalebne. (162)
AnBv Anws ] muin min pRkws ]

anabhaw anaas | mun man prakaas |
Niezrodzone i niezniszczalne, oświecenie świętych mędrców.
guin gn pRnwm ] jl Ql mudwm ] 163]

gun gan pranaam | dżal thal mudhaam | 163|
Pokłon skarbnicy cnót, zawsze władającej wodą i lądem.
(163)
AniC~j AMg ] Awsn ABMg ]

andżedża ange | asan abhange |
Nieprzemijająca postać, niewzruszony tron.
aupmw Apwr ] giq imiq audwr ] 164]

upama apaar | gathe mith udhaar | 164|
Niezrównana chwała, niewyobrażalny stan. (164)
jl Ql AmMf ] ids ivs ABMf ]

dżal thal amande | dhis wis abhande |
Na wodzie i na lądzie objawione pięknem, nigdzie nie
zrodzone.

krImul kmwl hYN ] ik jurAiq jmwl hYN ] 158]

Ajnm hYN ] Abrn hYN ]

karimul kamale he | ke dżurjath dżamale he | 158|
Jesteś doskonałym współczuciem, któreś jest wspaniale
odważne. (158)
ik AclM pRkws hYN ] ik Aimqo subws hYN ]

ke aczalan prekase he | ke amitho subase he |
Którego płomień jest niegasnący, którego aromat jest
niepojęty,
ik Ajb srUp hYN ] ik Aimqo ibBUq hYN ] 159]

ke adżebe sarupe he | ke amitho wibhute he | 159|
Którego objawienie jest cudowne, którego majestat jest
niezmierzony. (159)
ik Aimqo psw hYN ] ik Awqm pRBw hYN ]

ke amitho pasaa he | ke atham prabhaa he |
Którego bezmiar jest nieograniczony, którego duch jest
promienny.
ik AclM AnMg hYN ] ik Aimqo ABMg hYN ] 160]

ke aczalan anange he | ke amitho abhange he | 160|
Któreś jest niewzruszone i bezkształtne, któreś jest
niezmierzone i niezniszczalne. (160)

adżanme he | abarne he |
Jesteś nienarodzone. Jesteś poza kastami.
ABUq hYN ] ABrn hYN ] 34]

abhute he | abharne he | 34|
Jesteś bezpierwiastkowe. Jesteś niepodległe. (34)
AgMj hYN ] ABMj hYN ]

agandże he | abhandże he |
Jesteś niezniszczalne. Jesteś niezłomne.
AJUJ hYN ] AJMJ hYN ] 35]

adżuudże he | adżandże he | 35|
Jesteś niekontestowalne. Jesteś poza dysputą. (35)
AmIk hYN ] r&Ik hYN ]

amike he | rafike he |
Jesteś niezmierzone. Jesteś przyjazne.
ADMD hYN ] AbMD hYN ] 36]

adandhe he | abandhe he | 36|
Jesteś w nic niewplątane. Jesteś nieskrępowane. (36)

mDuBwr CMd ] qÍ pRswid ]

madubhaar czand | thaw prasaad |
Madubhar Czand. Z Twej łaski
muin min pRnwm ] guin gn mudwm ]

mun man pranaam | gun gan mudhaam |
Mędrcy w umysłach kłaniają się, pokłon nieprzemijającej
skarbnicy cnót.

inRbUJ hYN ] AsUJ hYN ]

nirbudżhe he | asudżhe he |
Jesteś nieodgadnione. Jesteś niepojmowalne.
Akwl hYN ] Ajwl hYN ] 37]

akaale he | adżiaale he | 37|
Jesteś pozaczasowe. Jesteś niespętane. (37)

Alwh hYN ] Ajwh hYN ]

alaah he | adżiaah he |
Jesteś nieodnajdowalne. Jesteś niezlokalizowane.

AgMjul gnIm hYN ] rjwiek rhIm hYN ] 154]

agandżul ganime he | razajek rehime he |154|

AnMq hYN ] mhMq hYN ] 38]

Jesteś niepokonane dla wrogów, jesteś dobrotliwie
pomocne. (154)
smsqul jubW hYN ] ik swihb ikrW hYN ]

anante he | mahante he | 38|

samasthul zuba he | ke saahib kera he |

Jesteś nieskończone. Jesteś najwyższe. (38)

Jesteś głosem wszystkich istot, jesteś królewską chwałą.

AlIk hYN ] inRsRIk hYN ]

ik nrkM pRxws hYN ] bihsqul invws hYN ] 155]

alike he | nirsrike he |

ke narkan prenase he | behiszthol niwase he |155|

inRlMB hYN ] AsMB hYN] 39]

Któreś jest gromiącym piekła, jesteś władającym niebiosami.
(155)
ik srbul gvMn hYN ] hmysul rvMn hYN ]

Jesteś bezgraniczne. Jesteś niezrównane.

nirlanbe he | asanbe he| 39|
Jesteś bez podpory. Jesteś niepojęte. (39)
AgMm hYN ] AjMm hYN ]

aganme he | adżanme he |
Jesteś nieosiągalne. Jesteś niezrodzone.

qmwmul qmIj hYN ] smsqul AjIj hYN ] 156]

thamamul thamize he | samasthul azize he | 156|

ABUq hYN ] ACUq hYN ] 40]

abhute he | adżute he | 40|
Jesteś bezpierwiastkowe. Jesteś niedotykalne. (40)
Alok hYN ] Asok hYN ]

aloke he | asoke he |
Jesteś niepostrzegalne. Jesteś niezasmucone.
Akrm hYN ] Abrm hYN ] 41]

akarme he | abarme he | 41|
Jesteś poza karmą. Jesteś niewątpliwe. (41)
AjIq hYN ] ABIq hYN ]

adżite he | abhite he |
Jesteś niezdobyte. Jesteś poza lękiem.

ke sarbul gawane he | hamejsul rawane he |
Które wszędzie docierasz, jesteś nieustanną błogością.

Jesteś odróżniającym wszystkie istoty, jesteś przez wszystkich
umiłowane. (156)
prM prm eIs hYN ] smsqul AdIs hYN ]

paran parme ize he | samasthul adhize he |
Jesteś najwyższym władcą, jesteś od zarania władcą
wszechświata.
Adysul AlyK hYN ] hmysul AByK hYN ] 157]

adhejsul alejke he | hamejsul abhejke he | 157|
Jesteś bez ojczyzny i nieopisane, jesteś zawsze nieustrojone.
(157)
zmInul zmw hYN ] AmIkul iemw hYN ]

zaminul zama he | amikul ima he |
Jesteś na ziemi i w niebie, jesteś niezgłębione w swych
przejawieniach.

hmysul slwm hYN ] smsqul klwm hyN ]150]

Abwh hYN ] Agwh hYN ] 42]

hamesul salame he | samasthul kalame he |150|
Jesteś krynicą spokoju, jesteś treścią wszelkiej mowy. (150)

abaah he | agaah he | 42|
Jesteś niewzruszalne. Jesteś niezgłębialne. (42)

ik swihb idmwg hYN ] ik husnl crwg hYN ]

Amwn hYN ] inDwn hYN ]

ke sahib dhimage he | ke husnal czarage he |
Które władasz wszelkim intelektem, któreś źródłem piękna.
ik kwml krIm hYN ] ik rwzk rhIm hYN ] 151]

ke kamal karime he | ke razak rehime he | 151|
Któreś jest wielce współczujące, któreś jest dającym chleb
powszedni. (151)
ik rozI idihMd hYN ] ik rwzk rihMd hYN ]

ke rozi dhehinde he | ke razak rehinde he |
Któreś jest wszystkich żywiące, któreś jest wszystkich
wyzwalające.
krImul kmwl hYN ] ik husnl jmwl hYN ] 152]

karimul kamale he | ke husnal dżamale he |152|
Któreś jest dobrotliwie współczujące, któreś jest
olśniewającym pięknem. (152)
ZnImul i^rwj hYN ] ZrIbul invwz hYN ]

ghanimul khiraze he | gharibul niwaze he |
Jesteś gromiącym tyranów, jesteś wsparciem ubogich.
hrI&ul iSkMn hYN ] ihrwsul iPkMn hYN ] 153]

hariful shikane he | harasul fikane he | 153|
Jesteś unicestwiającym najeźdźców, jesteś rozpędzającym
trwogę. (153)
klMkM pRxwm hYN ] smsqul invws hYN ]

kalankan pranase he | samasthul niwase he |
Jesteś wymazującym grzechy, jesteś we wszystkich obecne.

amane he | nidhane he |
Jesteś niezmierzalne. Jesteś źródłem skarbów.
Anyk hYN ] iPir eyk hYN ] 43]

anejke he | fir ejke he | 43|
Jesteś o wielu postaciach, lecz jesteś tylko jednym. (43)

BujMg pRXwq CMd ]

bhudżang prijaate czand |
Bhudżaang Prijat Czand
nmo srb mwny ] smsqI inDwny ]

namo sarbe mane | samasthi nidhane |
Pozdrawiam wszech-poważane, prawości źródło.
nmo dyv dyv ] AByKI AByvy ] 44]

namo dhejwe dhejwej | abhekhi abhejwej | 44|
Pozdrawiam bóstwo bóstw, nieprzybrane, nieogarnione. (44)
nmo kwl kwly ] nmo srb pwly ]

namo kaale kaalej | namo sarbe paalej |
Pozdrawiam śmierci śmierć, pozdrawiam żywiące wszystko.
nmo srb gauxy ] nmo srb Bauxy ] 45]

namo sarbe gonej | namo sarbe bhonej | 45|
Pozdrawiam wszech-sięgające, pozdrawiam wszechobecne.
(45)

AnMgI AnwQy ] inRsMgI pRmwQy ]

anangi anaathej | nirsangi pramaathej |
Bez części, bez mistrza, niezrównanie niszczące.
nmo Bwn Bwny ] nmo mwn mwny ] 46]

namo bhane bhanej | namo maane maanej | 46|
Pozdrawiam słońce słońc, pozdrawiam czczone przez
czcigodnych. (46)

AnMgI Anwmy ] iqRBMgI iqRkwmy ]

anangi anaamej | thribhangi thrikaamej |
Bezcielesne, bezimienne, trzy światy niszczące, w trzech
światach spełniające pragnienia.
inRBMgI srUpy ] srbMgI AnUpy ] 147]

nirbhangi saruupej | sarbangi anuupej | 147|

nmo cMdR cMdRy ] nmo Bwn Bwny ]

Niezniszczalna postać, najpiękniejsza powierzchowność.
(147)
n poqYR n p`uqYR ] n s`qYu n imqYR ]

namo czandre czandrej | namo bhane bhanej |

na potrej na putrej | na satrej na mitrej |

Pozdrawiam księżyc księżyców, pozdrawiam słońce słońc.
nmo gIq gIqy ] nmo qwn qwny ] 47]

namo githe githej | namo thaane thaanej | 47|
Pozdrawiam pieśń pieśni, pozdrawiam muzykę muzyki. (47)
nmo inR~q in~Rqy ] nmo nwd nwdy ]

namo nrite nritej | namo naadhe naadhej |
Pozdrawiam taniec tańców, pozdrawiam dźwięk dźwięków.
nmo pwn pwny ] nmo bwd bwdy ] 48]

namo paane paanej | namo baadhe baadhej | 48|
Pozdrawiam najwprawniejszą dłoń, pozdrawiam niedościgle
bębniące. (48)
AnMgI Anwmy ] smsqI srUpy ]

anangi anamej | samasthi sarupej |
Bez części, bez imienia, ucieleśnione we wszystkich istotach.

Bez syna, bez wnuka, bez wroga, bez przyjaciela;
n qwqY n mwqY ] n jwqY n pwqY ] 148]

na thatej na matej | na dżatej na patej | 148|
Bez ojca, bez matki, bez kasty, bez rodu. (148)
inRswkM srIk hYN ] Aimqo AmIk hYN ]

nirsakan sarike he | amitho amike he |
Jesteś z nikim nie spokrewnione, jesteś nieograniczone i
niezgłębione.
sdYvM pRBw hYN ] AjY hYN Ajw hYN ] 149]

sadhejwan prabhaa he | adżej he adżaa he | 149|
Jesteś nieprzemijającej chwały, jesteś niepokonane,
jesteś niezrodzone. (149)
BgvqI CMd ] qÍ pRswid ]

bhagwati czand | thaw prasaad |
Bhagwati Czand. Z Twej łaski.

pRBMgI pRmwQy ] smsqI ibBUqI ] 49]

ik zwhr zhUr hYN ] ik hwzr hzUr hYN ]

prabhangii pramathej | samasthii wibhuuthej | 49|

ke zahar zahur he | ke hazar hazur he |

Niosące zagładę i niszczące, cudowności źródło. (49)

Któreś jest pełnią splendoru, któreś jest wszechobecne.

srbM pRwx ] srbM qRwxM ] 143]

sarban praanan | sarban thraanan | 143|
Wszech-ożywiające, wszech-zasilające. (143)
srbM krmM ] srbM DrmM ]

sarban karman | sarban dharman |
Wszech-poruszające, wszech-czyniące.
srbM jugqw ] srbM mukqw 144]

sarban dżugetha | sarban muketha 144|
Wszech-obejmujące, wszech-nieskażone. (144)

klMkM ibnw nyklMkI srUpy ]

kalankan binanej kalankii saruupej |
Wolne od skaz, nieskalane oblicze.
nmo rwj rwjysÍrM prm rUpy ] 50]

namo raadże raadżej-swaran param ruupej | 50|
Pozdrawiam króla królów, najwyższą moc. (50)
nmo jog jogysÍrM prm is`Dy ]

namo dżoge dżogej-swaran param sidhej |
Pozdrawiam jogę jóg, najwyższą z nadprzyrodzonych mocy.
nmo rwj rwjysÍrM prm ibRDy ] 51]

rswvl CMd ] qÍ pRswid ]

rasaawal czand | thaw prasaad |
Rasawal Czand. Z Twej Łaski.

namo raadże raadżej-swaran param birdhej | 51|
Pozdrawiam króla królów, najwyższą zwierzchność. (51)
nmo ssqR pwxy ] nmo AsqR mwxy ]

nmo nrk nwsy ] sdYvM pRkwsy ]

namo szastra paanej | namo asthra maanej |

namo narka naase | sadejwan prakaase |

Pozdrawiam dzierżące oręż, pozdrawiam najbieglej
miotające.
nmo prm igAwqw ] nmo lok mwqw ] 52]

Chwała gromiącemu piekła, nieustającej światłości.
AnMgM srUpy ] ABMgM ibBUqy ] 145]

anangi sarupej | abhangi wibhutej | 145|
Bezcieleśnie władające, niewyczerpany skarb. (145)
pRmwQM pRmwQy ] sdw srb swQy ]

pramathan pramaathe | sadha sarbe sathe |
Gromiące pogromców, wiecznie wszech-towarzyszące.
AgwD srUpy ] inRbwD ibBUqy ] 146]

agadhe sarupej | nirbadhe wibhutej | 146|
Samowładnie władające, nieprzesłanialny skarb. (146)

namo parma gjatha | namo loka mataa | 52|

Pozdrawiam najwyższą mądrość, pozdrawiam matkę świata.
(52)
AByKI ABrmI ABogI ABugqy ]

abhekhi abharmi abhogi abhugathej |

Nieprzybrane, niewątpliwe, poza władzą zmysłów,
niezniewolone przyziemnymi rozkoszami.

nmo jog jogysÍrM prm jugqy ] 53]

namo dżoge dżogej-swaran param dżugathej | 53|

Pozdrawiam jogę wszystkich jóg, najwprawniejsze
i najbieglejsze. (53)

nmo in~q nwrwiexy kRr
U krmy ]

AsMB hYN ] AgMB hYN ]

namo nethej naraaine kruure karmej |

Pozdrawiam odwiecznie żywiące, sprawiające zatrważające
czyny.
nmo pyRq ApyRq dyvy suDrmy ] 54]

namo prejte aprejte dhewej sudharmej | 54|

Pozdrawiam doglądające złe i dobre duchy oraz bóstwa. (54)

asanbe he | aganbe he |
Tyś niezrodzone, Tyś niedosiężne.
AnIl hYN ] Anwid hYN ] 140]

anile he | anade he | 140|
Tyś bez żadnych znamion, Tyś bez początku. (140)
Ain~q hYN ] su in~q hYN ]

nmo rog hrqw nmo rwg rUpy ]

namo roge hartha namo rage rupej |

Pozdrawiam niszczące chorobę, pozdrawiam ucieleśnienie
miłości.
nmo swh swhM nmo BUp BUpy ] 55]

namo szaahe szahan namo bhupe bhuupej | 55|

Pozdrawiam suwerena suwerenów, pozdrawiam cesarza
cesarzy. (55)
nmo dwn dwny nmo mwn mwny ]

anite he | su nite he |
Tyś wyjątkowe, Tyś nieustanne.
Ajwq hYN ] Ajwd hYN ] 141]

adżate he | adżade he | 141|
Tyś niezrodzone, Tyś niepodległe. (141)

namo dhane dhaanej namo mane maanej |

Pozdrawiam dające dary, pozdrawiam czczone przez
czcigodnych.
nmo rog rogy nmsqM snwny ] 56]

namo roge rogej namastange snaanan | 56|

Pozdrawiam usuwające chorobę, pozdrawiam obmywające.
(56)
nmo mMqR mMqMR ] nmo jMqR jMqMR ]

namo mantre mantram | namo dżantre dżantram |
Pozdrawiam mantrę mantr, pozdrawiam amulet amuletów.
nmo iest iesty ] nmo qMqR qMqMR ] 57]

crpt CMd ] qÍ pRswid ]

czarpati czand | thaw prasaad |
Czarpati Czand. Z Twej Łaski.
srbM hMqw ] srb gMqw ]

sarban hanthaa | sarban ganthaa |
Wszech-uśmiercające, wszech-sięgające.
srbM iKAwqw ] srbM igAwqw ] 142]

sarban khiaathaa | sarban giaathaa | 142|
Wszech-wysławiane, wszech-wiedzące. (142)

namo iszte isztej | namo tantre tantram | 57|
Pozdrawiam bóstwo bóstw, pozdrawiam tantrę tantr. (57)

srbM hrqw ] srbM krqw ]

sarban harthaa | sarban karthaa |
Wszech-niszczące, wszech-tworzące.

ABUq hYN ] ADUq hYN ] 135]

sdw s~cdwnMd srbM pRxwsI ]

abhuthe he | adhuthe he | 135|
Tyś poza materią, Tyś niewzruszone. (135)
Anws hYN ] audws hYN ]

anase he | udhase he |
Tyś nieśmiertelne, Tyś nieprzywiązane do świata.
ADMD hYN ] AbMD hYN ] 136]

sadha saczejdhaanande sarban pranaasi |
Ucieleśnienie prawdy, świadomości i błogości, wszystko
niszczące.
AnUpy ArUpy smsqul invwsI ] 58]

anupej arupej samasthul niwasi | 58|
Niezrównane, nieopisane, przenikające wszystkie stworzenia.
(58)

sdw isDdw buDdw ibRD krqw ]

adhandhe he | abandhe he | 136|
Tyś nieuwikłane, Tyś nieuwięzione. (136)

sadhaa sidhedhaa budhedhaa bridhe karthaa |
ABgq hYN ] ibrkq hYN ]

Obdarzające duchową mocą, mądrością i pomyślnością.
ADo aurD ArDM AGM EG hrqw ] 59]

abhagate he | birakate he |
Tyś wolne od namiętności, Tyś niepożądające.
Anws hYN ] pRkws hYN ] 137]

anase he | prakase he | 137|

adho urdhe ardhan aghan oghe harthaa | 59|
Przenikające krainy poniżej, niebiosa powyżej i to, co
pomiędzy nimi, niszczące wszystkie grzechy. (59)
prM prm prmysÍrM pyRC pwlM ]

Tyś niezniszczalne, Tyś wiecznym światłem. (137)
inicMq hYN ] suinMq hYN ]

niczinhe he | suninthe he |
Tyś wolne od trosk, Tyś ponadczasowe.
Ail~K hYN ] Aid~K hYN ] 138]

alikhe he | adhikhe he | 138|
Tyś nie do opisania, Tyś niepostrzegalne. (138)
AlyK hYN ] AByK hYN ]

alejkhe he | abhejkhe he |
Tyś nieopisane, Tyś nieprzystrojone.
AFwh hYN ] Agwh hYN ] 139]

ataah he | agaah he | 139|
Tyś nieporuszalne, Tyś niezgłębione. (139)

par parm parmeśwaran proudżo paalan |
Władające wybitnymi i najwyższymi, niewidzialnie żywiące
wszystko.
sdw srbdw is~D dwqw idAwlM ]60]

sadhaa sarbedhaa sadhe dhatha dhejalan |60|
Dające moce duchowe i pomyślność, skarbnica współczucia.
(60)

ACydI ABydI AnwmM AkwmM ]

aczedhi abhedhi anaman akaaman |
Nieprzeniknione, niezniszczalne, bezimienne, bezpragnieniowe.
smsqo prwjI smsqsqu DwmM ] 61]

samasatho paradżi samasathe dhaaman | 61|
Zwyciężające wszystko, zamieszkujące wszystkie domostwa.
(61)

qyrw joru ] cwcrI CMd ]

inrukiq sdw hYN ] ibBugiq pRBw hYN ]

thera dżor | czaaczri czand |

nirukate sadhaa he | wibhugate prabhaa he |

Z Twej mocy. (wypowiadam) Czaczri Czand.
jly hYN ] Qly hYN ]

dżalej he | thalej he |
Tyś w wodzie. Tyś na lądzie.
ABIq hYN ] ABy hYN ] 62]

Twa postać jest nieopisana, Twe wszechobecne światło
raduje wszystkie istoty.
Anaukiq srUp hYN ] pRjugiq AnUp hYN ] 132]

anukathe sarupe he | pradżugathe anupe he | 132|
Twa postać jest niewysłowiona, jesteś subtelnie
wszech-przenikające. (132)

abhite he | abhej he | 62|
Tyś nieustraszone. Tyś nieodgadnione. (62)
pRBU hYN ] AjU hYN ]

prabhuu he | adżjuu he |
Tyś wszechmocne. Tyś niewzruszone.

cwcrI CMd ]

czaaczri czandh |
Czaczri Czand.
ABMg hYN ] AnMg hYN ]

Adys hYN ] ABys hYN ]63]

adhejse he | abhejse he |63|

abhange he | anange he |
Tyś niezniszczalne, Tyś bezcielesne.

Tyś bez kraju. Tyś bez przybrania. (63)

AByK hYN ] AlyK hYN ] 133]

abhejkhe he | alejkhe he | 133|
Tyś nieprzybrane, Tyś nieopisane. (133)
BujMg pRXwq CMd ] qÍ pRswid ]

ABrm hYN ] Akrm hYN ]

bhudżang prijaate czand |
Bhudżaang Prijat Czand.
AgwDy AbwDy ] AnMdI srUpy ]

agadhe abadhe | anandhi sarupe |
Nieograniczone, nieskrępowane, radosnej postaci.
nmy srb mwny ] smsqI inDwny ] 64]

abharme he | akarme he |
Tyś niewątpliwe, Tyś bezkarmiczne.
Anwid hYN ] jugwid hYN ] 134]

anadhe he | dżugadhe he | 134|
Tyś bez początku, Tyś odwieczne. (134)
AjY hYN ] AbY hYN ]

namo sarbe mane | samasthii nidhaane | 64|
Pozdrawiam przez wszystkich czczone, prawości źródło. (64)

adżeej he | abeej he |
Tyś niepokonane, Tyś niezniszczalne.

AnMgI Anwmy ] iqRBMgI iqRkwmy ] 128]

anangi aname | thribhangi thrikaame | 128|
Bez ciała, bez imienia, unicestwiające w trzech światach,
spełniające pragnienia w trzech światach. (128)
iqRbrgM iqRbwDy ] AgMjy AgwDy ]

thribargang thribade agandżej agaade
Błogosławiące trzema skarbami, władające trzema światami.
suBM srb Bwgy ] su srbw Anurwgy ] 129]

subhan sarbe bhaage | so serb anuraage |
Upiększane wszystkimi kontynentami, wszystko obdarzające
miłością. (129)
iqRBugq srUp hYN ] AiC~j hYN ACUq hYN ]

thribhugath sarupe he | adżidżhe he aszuthe he|
Jesteś radujące swą obecnością w trzech światach, jesteś
niewyczerpalne, jesteś nieuchwytne.
ik nrkM pRxwm hYN ] ipRQIaul pRvws hYN ] 130]

ke narkan pranase he | prithiihul prawaase he | 130|
Jesteś niszczącym piekła, jesteś doskonale zamieszkującym
cały kosmos. (130)
inrukiq pRBw hYN ] sdYvM sdw hYN ]

nirukate prabhaa he | sadhejwam sadhaa he |
Twój splendor jest nieopisany, jesteś wiecznie istniejące.
ibBugiq srUp hY ] pRjugiq AnUp hYN ] 131]

wibhugate sarupe he | pradżugathe anupe he | 131|
Jesteś radujące w wielu postaciach, jesteś subtelnie
wszech-przenikające (131)

nmsqMÍ inRnwQy ] nmsqMÍ pRmwQy ]

namastwan nirnate | namastwan primate |
Pozdrawiam nie mające władcy, pozdrawiam zgładzające.
nmsqMÍ AgMjy ] nmsqMÍ ABMjy ] 65]

namastwan agandżej | namastwan abhandżej | 65|
Pozdrawiam niepokonanie władające, pozdrawiam
niezłomne. (65)
nmsqMÍ Akwly ] nmsqMÍ Apwly ]

namastwan akaalej | namastwan apaalej |
Pozdrawiam nieśmiertelne, pozdrawiam nie potrzebujące
ochrony.
nmo srv dysy ] nmo srb Bysy ] 66]

namo sarbe dhejsej | namo sarbe bhejsej | 66|
Pozdrawiam wszech-zamieszkujące, pozdrawiam wszystkie
szaty zdobiące. (66)
nmo rwj rwjy ] nmo swj swjy ]

namo radże raadżej | namo sadże saadżej |
Pozdrawiam króla królów, pozdrawiam stwórcę stworzenia.
nmo Swh Swhy ] nmo mwh mwhy ] 67]

namo szahe szaahej | namo mahe maahej | 67|
Pozdrawiam suwerena suwerenów, pozdrawiam władcę
wszystkich planet. (67)
nmo gIq gIqy ] nmo pRIq pRIqy ]

namo gite gitej | namo prite pritej |
Pozdrawiam pieśń pieśni, pozdrawiam miłość nad
miłościami.
nmo roK roKy ] nmo soK soKy ] 68]

namo rokhe rokhej | namo sokhe sokhej | 68|
Pozdrawiam wściekłość wściekłości, pozdrawiam niszczyciela
nad niszczycielami. (68)

nmo srb rogy ] nmo srb Bogy ]

namo sarbe rogej | namo sarbe bhogej |
Pozdrawiam wszech-chorobę, pozdrawiam wszech-błogie
nmo srb jIqM ] nmo srb BIqM ] 69]

namo sarbe dżitan | namo sarbe bhiitan | 69|
Pozdrawiam wszech-zwycięskie, pozdrawiam wszechprzerażające. (69)
nmo srb igAwnM ] nmo prm qwnM ]

namo sarbe giaanan | namo parme thaanan |
Pozdrawiam wszech-wiedzące, pozdrawiam wszech-rozległe.
nmo srb mMqMR ] nmo srb jMqMR ] 70]

namo sarbe mantram | namo sarbe dżantram | 70|
Pozdrawiam wszech-mantrę, pozdrawiam wszech-amulet.
(70)
nmo srb idR`sM ] nmo srb ikR`sM ]

namo sarbe drisen | namo sarbe krisen |
Pozdrawiam wszech-postrzegające, pozdrawiam wszechprzyciągające.
nmo srb rMgy ] iqRBMgI AnMgy ] 71]

namo sarbe rangej | thribangi anangej | 71|
Pozdrawiam wszech-barwne, niszczące trzy światy,
pozbawione formy. (71)
nmo jIv jIvM ] nmo bIj bIjy ]

namo dżiwe dżiwan | namo bidże bidżej |
Pozdrawiam esencję życia istot, pozdrawiam nasienie nasion.
AiK`jy AiB`jy ] smsqM pRis`jy ] 72]

akhidżej abhidżej | samasthan presidżej | 72|
Niewzruszone, niepodzielne, wszystkich obdarowujące. (72)

inrukq srUp hYN ] iqRmukiq ibBUq hYN ]

nirukathe sarupe he | thrimukathe wibhuthe he |
Nieopisana Twa postać, jesteś klejnotem wolnym od trzech
cech maji (dobroć, namiętność i ciemność).
pRBugiq pRBw hYN ] su jugiq suDw hYN ] 125]

prabhugath prabhaa he | se dżugathe sudhaa he | 125|
Twój splendor jest niezmierny, Twój nektar przenika
wszystko. (125)
sdYvM srUp hYN ] ABydI AnUp hYN ]

sedhejwan sarupe he | abhejdhi anupe he |
Twe istnienie jest wieczne, jesteś nieprzeniknione i
niezrównane.
snsqo prwj hYN ] sdw srb swj hYN ] 126]

samasatho paradże he | sadhaa sarba sadże he | 126|
Jesteś gromiące wszystko, jesteś nieustannie wszechstwarzające. (126)
smsqul slwm hYN ] sdYvl Akwm hYN ]

samastul salame he | sadhejwal akame he |
Jesteś uwolnieniem od trosk, jesteś nieustannie wolne od
pragnień.
inRbwD srUp hYN ] AgwD hYN AnUp hYN ] 127]

nirbadhe sarupe he | agadhe he anupe he |127|
Jesteś nieskrępowane i niepowstrzymane, jesteś niezgłębione,
jesteś niezrównane. (127)
EAM Awid rUpy ] Anwid srUpY ]

uan adhe ruupe | anadhe saruupe |
Pierwotny duch wszechświata, byt bez poczatku.

ik husnl vjU hYN ] qmwmul rujU hYN ]

ke husanal wadżuu he | thamaamul rudżuu he |
Któreś uosobieniem piękna skupiającym uwagę na
wszystkich istotach.
hmysul slwmY ] slIKq mudwmYN ] 121]

hamejsul salaame | salikthe mudhaame | 121|
Twój spokój wieczny, ozdoba Twego dzieła nieustająca.
(121)
ZnImul iSksqY ] ZrIbul prsqY ]

ghanimul szakasathe | gharibul parasathe |
Gromiące nieprzyjaciół, broniące ubogich.
iblMdul mkwnY ] zmInul zmwnY ] 122]

ikRpwlM srUpy kukrmM pRxwsI ]

kripalan sarupej kukarman pranaasii |
Przejawienie dobroci, usuwające nikczemność.
sdw srbdw iriD isDM invwsI ] 73]

sadha serbedha ridhe sidhan niwaasii | 73|
Odwieczna składnica duchowych mocy. (73)

crpt CMd ] qÍ pRswid ]

czarpati czand | thaw prasaad |
Czarpati Czand. Z Twej łaski.

bilandul makane | zaminul zamaane | 122|
Wzniosły Twój pałac, lecz jesteś odwiecznie wszechobecne.
(122)
qmIzul qmwmYN ] rujUAl inDwnYN ]

AMimRq krmy ] AMibRq Drmy ]

amrithe karmej | ambrithe dharmej |
Nieśmiertelne czyny, niewzruszone prawa.
AK~l jogy ] Ac~l Bogy ] 74]

thamizul thamaame | razu-ul nidhaane |
Rozpoznajesz wszystkie istoty, troszczysz się o każdego.
hri&l AzImYN ] rzwiek XkInY ] 123]

akhale dżogej | aczale bhogej | 74|
Ze wszystkim związane, wiecznie błogie. (74)

harifol aziime | razaajek jekiine | 123|

Ac~l rwjy ] At~l swjy ]

Nieprzyjazne nieprawym, niezawodnie podtrzymujące. (123)

aczale raadżej | atale saadżej |

Anykul qrMg hYN ] AByd hYN ABMg hYN ]

Wiecznie władające, wiecznie stwarzające.
AK~l DrmM ] Al~K krmM ] 75]

anekul tharange he | abhejd he abhange he |
Jesteś oceanem o niezliczonych falach istot,
jesteś tajemnicze, jesteś nieustanne,
AzIzul invwz hYN ] ZnImul i^rwj hYN ] 124]

azizul niwaze he | ghanimul khiraze he | 124|
Jesteś zbawiające sobie przyjaznych, jesteś gromiące
wrogów. (124)

akhale dharman | alakhe karman | 75|
Najwyższe prawa, nieopisane czyny. (75)
srbM dwqw ] srbM igAwqw ]

sarban dhathaa | sarban giathaa |
Wszech-dające, wszech-wiedzące.

srbM Bwny ] srb mwny ] 76]

sarban bhanej | sarban manej | 76|
Wszech-rozświetlające, wszech-czczone. (76)
srbM pRwxM ] srbM qRwxM ]

sarban pranan | sarban thranan |
Wszech-siła życiowa, wszech-broniące.

ik srb~qR qRwxY ] ik srb~qR pRwxY ]

ke sarbathre thrane | ke sarbathre prane |
Któreś wszystkiego mocą, któreś wszystkiego siłą życiową.
ik srb~qR dysY ] ik srb~qR BysY ] 117]

ke sarbathre dhesej | ke sarbathre bhesej | 117|
Któreś wszędzie u siebie, któreś wszędzie strojne. (117)

srbM Bugqw ] srbM jugqw ] 77]

sarban bhugethaa | sarban dżjugethaa | 77|
Rozkoszujące się wszystkim, wszech-zjednoczone. (77)
srbM dyvM ] srbM ByvM ]

sarban dhejwan | sarban bhejwan |
Wszech-poważane, wszystkie serca znające.
srbM kwly ] srbM pwly ] 78]

sarban kaalej | sarban paalej | 78|
Wszech-niszczące, wszech-wspierające. (78)

ik srb~qR mwinXYN ] sdYvM pRDwinXYn ]

ke sarbathre manije | sadhejwan pradhanija |
Któreś wszędzie czczone, odwiecznie wszystkiemu
przewodzące.
ik srb~qR jwipXY ] ik srb~qR QwipXY ] 118]

ke sarbathre dżapije | ke sarbathre thaapije | 118|
Któreś wszędzie ubóstwiane, któreś wszędzie ustanowione.
(118)
ik srb~qR BwnY ] ik srb~qR mwnY ]

ke sarbathre bhane | ke sarbathre mane |
Które wszystko oświetlasz, któreś wszędzie czczone.

rUAwl CMd ] qÍ pRswid ]

rual czand | thaw prasaad |
Rułaal Czand. Z Twej łaski.
Awid rUp Anwid mUriq Ajoin purK Apwr ]

adhe rup anaadh muurt adżjun purkh apaar |
Pierwotny byt, wieczna istota, nienarodzone, wszechobecne,
bezkresny kosmiczny duch.
srb mwn iqRmwn dyv AByv Awid audwr ]

sarbe man thrimaan dhejw abhejw adh udhaar|
Przez wszystkie istoty trzech światów czczone ucieleśnienie
światła, nieodgadnione i odwiecznie dobrotliwe.

ik srb~qR ieMdYR ] ik srb~qR cMdYR ] 119]

ke sarbathre indre | ke sarbathre czandre | 119|
Któreś wszędzie Indrą, któreś wszędzie księżycem. (119)
ik srbM klImY ] ik prmM &hImY ]

ke sarban kaliime | ke parman fehiime |
Któreś wszędzie krasomówstwem, któreś wszechzrozumieniem.
ik Awkl AlwmY ] ik swihb klwmY ] 120]

ke akal alaame | ke sahib kalaame | 120|
Któreś wszechwiedną mądrością, któreś mistrzostwem
języków. (120)

ik srb~qR dInY ] ik srb~qR lInY ]

ke sarbathre dhiine | ke sarbathre liine |
Które wszędzie obdarzasz, które wszystko przesycasz.
ik srb~qR jwho ] ik srb~qR Bwho ] 113]

ke sarbathre dżaaho | ke sarbathre bhaaho | 113|
Któreś wszędzie chwałą, któreś wszędzie światłością. (113)

srb pwlk srb Gwlk srb ko puin kwl ]

sarbe paalak sarbe ghaalak sarbe ko pun kaal|
Wszech-wspierające, wszech-niszczące, wszystkiego śmierć
na koniec.
j~qR q~qR ibrwjhI AvDUq rUp rswl ] 79]

dżatre thatre biradżewhi awdhuthe rup rasaal |79|

ik srb~qR dysY ] ik srb~qR BysY ]

Tu i tam obecne, składnica nektaru rozkoszy, lecz trwające
w odosobnieniu. (79)
nwm Twm n jwiq jwkr rUp rMg n ryK ]

ke sarbathre dhese | ke sarbathre bhese |

naame thaame na dżaathe dżakare rupe range na rejkh |

Któreś wszędzie u siebie, któreś wszędzie przystrojone.
ik srb~qR kwlY ] ik srb~qR pwlY ] 114]

ke sarbathre kaale | ke sarbathre paale | 114|
Które wszystko unicestwiasz, które wszystko wspierasz.
(114)
ik srb~qR hMqw ] ik srb~qR gMqw ]

ke sarbathre hanthaa | ke sarbathre ganthaa |
Które wszystko niszczysz, które wszędzie docierasz.
ik srb~qR ByKI ] ik srb~qR pyKI ] 115]

ke sarbathre bhekhii | ke sarbathre pekhii | 115|
Które wszystkiego sięgasz, które wszystkiego doglądasz.
(115)
ik srb~qR kwjY ] ik srb~qR rwjY ]

ke sarbathre kadże | ke sarbathre radże |
Które wszystko urządzasz, które wszystkim władasz.
ik srb~qR soKY ] ik srb~qR poKY ] 116]

ke sarbathre sokhe | ke sarbathre pokhe | 116|
Które wszystko niszczysz, które wszystko żywisz. (116)

Bez imienia, bez miejsca i siedziby, bez formy, bez barwy,
bez zarysu.
Awid purK audwr mUriq Ajoin Awid AsyK ]

adhe purkh udhare muurt adżune adh asejkh |
Odwiecznie wszechobecne, miłosierne, niezrodzone i od
początku całkowicie doskonałe.
dys AOr n Bys jwkr rUp ryK n rwg ]

dhejse ore na bhejse dżaakare rupe rejkhe na raag|
Bez ojczyzny, bez stroju, bez kształtu, bez postaci i bez
przywiązania.
jMqR qMqR idsw ivsw huie PyilE Anurwg ] 80]

dżatre thatre dhisa wisaa hołe felijou anuraag | 80|
Tu i tam, wszystkie kierunki i zakątki wszechświata przepaja
jako esencja najczystszej miłości. (80)
nwm kwm ibhIn pyKq Dwm hMU nih jwih ]

name kame behine pejkethe dham hun nej dżaaj |
Bez imienia, bez pragnień i bez widocznej siedziby.

srb mwn srb~qR mwn sdYv mwnq qwih ]

sarbe maan sarbathre maan sajdhejwe manath thaaj |
Wszech-czczone, wszędzie ubóstwiane, wszystkie istoty
zawsze czynią Ci pokłony.
eyk mUriq Anyk drsn kIn rUp Anyk ]

ejke muurt anejke dharszane kine ruup anejk |
Jedno, lecz o wielu przejawieniach, przyjmujesz niezliczone
formy.
Kyl Kyl AKyl Kyln AMq ko iPir eyk ] 81]

khejle khejle akhejle khejlan anthe ko fir ejk | 81|
Bawisz się boską grą stwarzania, lecz pozostajesz
nieprzywiązane i na koniec stapiasz w sobie wszystkie
stworzenia. (81)
Dyv Byv n jwnhI ijh byd Aaur kqyb ]

dhejwe bhejwe na dżanehii dżejh wejd or kathejb|
Twej tajemnicy nie znają ani bóstwa, ani wedy czy katejby
(semickie księgi religijne)
rUp rMg n jwiq pwiq su jwneI ikNh jyb ]

rupe range na dżathe pathe sur dżaneji khej dżejb |
Nie można postrzec Twej barwy, wizerunku, kasty,
rodowodu czy wyglądu.
qwq mwq n jwq jwkr jnm mrn ibhIn ]

thathe mathe na dżathe dżakare dżaname marane behin |
Bez ojca, matki, kasty, narodzin czy śmierci.
c~kR b~kR iPrY cqur c~k mwnhI pur qIn ] 82]

czakre bakre firej czathur czake manehi pure thiin |82|
Pierścień Twej władzy wiruje we wszystkich kierunkach,
czczą Cię istoty trzech światów. (82)

ik APvul gunwh hYN ] ik Swhwn Swh hYN ]

ke afwul gunaah he | ke szaahane szah he |
Które przebaczasz wszelki występek, któreś jest suwerenem
suwerenów.
ik kwrn kuinMd hYN ] ik rozI idhMd hYN ] 109]

ke karan kunide he | ke rozi dhaninde he | 109|
Które sprawiasz wszelkie czyny, które dajesz chleb
powszedni. (109)
ik rwzk rhIm hYN ] ik krmM krIm hYN ]

ke raazak rehime he | ke karman karime he |
Które miłosiernie obdarzasz wsparciem, któreś jest
dobrotliwym źródłem współczucia.
ik srbM klI hYN ] ik srbM dlI hYN ] 110]

ke sarban kalii he | ke sarban dhalii he | 110|
Któreś jest wszech-zwierzchnością, które wszystko
miażdżysz. (110)
ik srb~qR mwinXY ] ik srb~qR dwinXY ]

ke sarbathre manije | ke sarbathre dhanije |
Któreś wszędzie czczone, które wszędzie obdarzasz.
ik srb~qR gaunY ] ik srb~qR BaunY ] 111]

ke sarbathre gonej | ke sarbathre bhonej|111|
Które wszędzie sięgasz, które wszędzie przebywasz. (111)
ik srb~qR dysY ] ik srb~qR BysY ]

ke sarbathre dhesej | ke sarbathre bhesej |
Któremu wszędzie ojczyzna, któreś wszędzie przybrane.
ik srb~qR rwjY ] ik srb~qR swjY ] 112]

ke sarbathre raadże | ke sarbathre saadże |112|
Które wszędzie jaśniejesz, które wszędzie stwarzasz. (112)

ik rwjM pRBw hYN ] ik DrmM Dujw hYN ]

ke radżan prabha he | ke dharman dhudża he |
Któreś królewskim splendorem, któreś proporcem prawości.
ik Awsok brnY ] ik srbw AbrnY ] 105]

ke asoke barne | ke sarbaa abarne | 105|
Któreś poza troską, któreś wszystkiego ozdobą. (105)
ik jgqM ikRqI hYN ] ik CqMR CqRI hYN ]

ke dżagatan kritii he | ke czatran czatrii he |
Któreś stwórcą wszechświata, któreś najmężniejszym
z mężnych.
ik bRhmM srUpY ] ik AnBau AnUpY ]106]

ke brahaman saruupe | ke anabho anuupe |106|
Któreś najwyższą samowiedzą, któreś nieustraszone
i niezrównane. (106)
ik Awid Adyv hYN ] ik Awip AByv hYN ]

ke a-ad adhejwe he | ke a-ap abhejwe he |
Które od początku nie czcisz nikogo, którego tajemnica jest
niezdobyta.
ik ic~qMR ibhInY ] ik eykY ADInY ] 107]

ke czitran bahiinej | ke ekej adhiinej | 107|
Które nie masz wizerunku, które tylko sobie podlegasz. (107)
ik rozI rzwkY ] rhImY irhwkY ]

ke rozi razaakej | rehimej rehaakej |
Które obdarzasz wsparciem, dobrotliwie wyzwalające.
ik pwk ibAYb hYN ] ik gYbul Zyb hYN ] 108]

ke pa-ak be-ejbe he | ke ghejbul ghe-ejbe he | 108|
Któreś jest czyste i nieskazitelne, któreś jest tajemnicą
tajemnic. (108)

lok caudh ky ibKY jg jwphI ijNh jwp ]

loke czoudhej kej bikhej dżage dżapehi dżej dżaap|
W czternastu światach istoty czczą Cię recytacjami.
Awid dyv Anwid mUriq QwipE sbY ijNh Qwip ]

adhe dhejw anadhe muurt thapijou sabej dżej thaap |
Od zarania władające światłem, nie mające początku,
powołujące cały kosmos.
prm rUp punIq mUriq pUrn purK Apwr ]

parme ruup punithe muurt puran purkh apaar|
Niezrównane piękno, nieskalane oblicze, nieskończone
i obecne we wszystkich.
srb ibsÍ ricE suXMBv gVn BMjnhwr ] 83]

sarbe bese racziou sujanbhaw garhan bhandżinhaar | 83|
Samo-istniejąc tworzysz cały wszechświat, władające, które
stwarza i niszczy. (83)
kwl hIn klw sMjugiq Akwl purK Adys ]

kaale hiine kalaa sandżugathe akale purkh adheejs|
Bez-śmiertne źródło wszelkiej siły, nigdzie nie osiadły
bezczasowy duch kosmiczny.
Drm Dwm su Brm rihq ABUq AlK Abys ]

dharme dhame so bharme rehet abhuth alakh abejs|
Krynica prawości wolnej od wątpienia, niezłożona z materii,
niewidzialna i nieustrojona.
AMg rwg n rMg jwkih jwiq pwiq n nwm ]

ange raage na range dżaakej dżaathe paathe na naam |
Nieprzywiązane do ciała, poza barwą, kastą, rodem
i imieniem.

grb gMjn dust BMjn mukiq dwiek kwm ] 84]

garbe gandżane dhuszte bhandżane mukethe dhaejke kaam | 84|
Niszczące dumnych, gromiące nikczemnych, wyzwalające
i spełniające pragnienia. (84)
Awp rUp AmIk Anausqiq eyk purK AvDUq ]

aape ruupe amiik anousthata ejke purkh awdhuth |
Samoukształtowane, niezgłębione, przekraczające wszelkie
pochwały, nieprzywiązane, jedyne.

n ic`qYR ] n im`qYR ] pry hYN ] piv`qYR ] 101]

na czitrej | na mitrej | parej he | pawitrej|101|
Bez wizerunku, bez towarzysza, niezrównane, nieskazitelne.
(101)
ipRQIsY ] AdIsY ] AidRsY ] AikRsY ] 102]

prithisej | adhisej | adhrisej | akrisej | 102|
Suweren kosmosu, pierwotnie władające, niewidzialne,
niesłabnące. (102)

grb gMjn srb BMjn Awid rUp AsUq ]

garbe gandżane sarbe bhandżane aadhe ruup asuuth |
Wymazujące dumę i wszech-niszczące, nigdy do niczego
nieprzywiązane.
AMg hIn ABMg Anwqm eyk purK Apwr ]

ange hine abhange anathame ejke purkh apaar|
Bez ciała, niezniszczalne, przekraczające myśli, umysł, serce
i intelekt, jedno ze stworzeniem i nieograniczone.
srb lwiek srb Gwiek srb ko pRiqpwr ] 85]

sarbe laaik sarbe ghaaik sarbe ko prithipaar|85|
Wszech-mogące, wszech-gromiące, lecz też wszechpodtrzymujące. (85)
srb gMqw srb hMqw srb qy AnByK ]

sarbe gantaa sarbe hantaa sarbe thej anabhejk|
Wszech-sięgające, wszystko burzące, niezrównanie
ustrojone.
srb swsqR n jwnhI ijNh rUp rMgu Aru ryK ]

sarbe szaasthar na dżaanehii dżej rupe range ar rejk |
Żadne pismo nie wysłowi Twej postaci, barwy czy zarysu.

BgvqI CMd ] qÍ pRswid kQqy ]

bhagwati czand | thaw prasaad kathathej |
Bhagwati Czand. Z Twej łaski wypowiadam.
ik AwiC~j dysY ] ik AwiB~j BysY ]

ke adżejdże dhesej | ke abhejdże bhesej |
Którego królestwo niepodzielne, którego postać
nieskazitelna.
ik AwgMj krmY ] ik AwBMj BrmY ] 103]

ke agandża karme | ke abhandża bharme | 103|
Którego czyny niezniszczalne, którego złudzenie
nieprzeniknione. (103)
ik AwiBj lokY ] ik Awidq sokY ]

ke abhidże loke | ke adhite soke |
Któreś od ludzi odrębne, które wchłaniasz słońce.
ik AvDUq brnY ] ik ibBUq krnY ] 104]

ke awdhute barne | ke wibhute karne | 104|
Któreś wolne od pragnień, któreś źródłem bogactwa. (104)

c~qR c~kR vrqI ] c~qR c~kR BrqI ]

czattre czakkre wartii | czattre czakkre bhartii |
We wszystkich czterech kierunkach panujesz, we wszystkich
czterech kierunkach doglądasz.
c~qR c~kR pwly ] c~qR c~kR kwly ] 97]

czattre czakkre paalej | czattre czakkre kaalej |97|
We wszystkich czterech kierunkach ochraniasz,
we wszystkich czterech kierunkach niszczysz. (97)
c~qR c~kR pwsy ] c~qR c~kR vwsy ]

prm byd purwx jwkih nyq BwKq in~q ]

parma bejde puraane dżaakej nejth bhaakhathe nythe |
Ponadczasowe wedy i purany (hinduskie kroniki i rozprawy
teologiczne) zwą Cię najwyższym i niezrównanym.
koit isMimRq purwn swsqR n AwveI vhu ic~q ] 86]

kot sinmrith puraane szasthar na aweji woh czythe | 86|
Mimo milionów simrit (hinduskich zapisków z dawnych doznań), puran
i siastr (hinduskich nakazów boskich) nie da się Ciebie postrzec.
(86)

czattre czakkre paasej | czattre czakkre waasej |
We wszystkich czterech kierunkach bliskie, we wszystkich
czterech kierunkach żywe.
c~qR c~kR mwnXY ] c~qR c~kR dwnXY ]98]

czattre czakkre maanije | czattre czakkre dhaanije |98|
We wszystkich czterech kierunkach przyjmowane,
we wszystkich czterech kierunkach szczodre. (98)

cwcrI CMd ]

czaaczri czand |
Czaczri Czand.
n s`qRY ] n im`qYR ] n BrmM ] n iB`qYR ] 99]

na sattrej | na mitrej | na bharman | na bhitrej | 99|
Bez wroga, bez przyjaciela, bez wątpienia, bez lęku. (99)
n krmM ] n kwey ] AjnmM ] Ajwey ] 100]

na karman | na kaaje | adżanman | adżaaje|100|
Bez karmy, bez ciała, nie osiadłe, nie zrodzone. (100)

mDuBwr CMd ] qÍ pRswid ]

madhubhaar czand | thaw prasaad |
Madhubhaar Czand. Z Twej łaski.
gun gn audwr ] mihmw Apwr ]

gun gan udhaar | mehimaa apaar |
Mistrzostwo nieskończonych cnót i wspaniałomyślności,
niedościgniona chwała.
Awsn ABMg ] aupmw AnMg ] 87]

asan abhange | upama anange | 87|
Nieprzemijający tron, niezrównany wdzięk. (87)
AnBau pRkws ] ins idn Anws ]

anbho prakaas | nis dhin anaas |
Samo-oświecona wiedza, niegasnąca dniem i nocą.
Awjwn bwhu ] swhwn swhu ] 88]

adżane baah | szahane szaah | 88|
Mające moc tworzenia, suweren suwerenów. (88)

rwjwn rwj ] Bwnwn Bwn ]

radżaane raadż | bhanaane bhaan |
Królów król, słońce słońc.

srbw BrxwFX ] AnfMf bwFX ] 93]

sarbaa bharnaadje | andande baadje | 93|
Wszystkiego klejnot, poza karą, niekwestionowane. (93)

dyvwn dyv ] aupmw mhwn ] 89]

dhejwane dhejw | upamaa mahaan | 89|
Bóstwo bóstw, najwyższa chwała. (89)
ieMdRwn ieMdR ] bwlwn bwl ]

indrane indre | balane baal |
Indrów Indra, najwyższe z najwyższych.

cwcrI CMd ] qÍ pRswid ]

czaaczri czand | thaw prasaadh |
Czaczri Czand. Z Twej łaski.
guibMdy ] mukMdy ] audwry ] Apwry ] 94]

rMkwn rMk ] kwlwn kwl ] 90]

rankaane rank | kalane kaal | 90|
Najbiedniejsze z biednych, śmierci śmierć. (90)
AnBUq AMg AwBw ABMg ]

anbhutha ange abha abhange |
Przekraczające materię, wieczna wspaniałość.

gobindej | mukandej | udhaarej | apaarej | 94|
Podtrzymujące. Wyzwalajace. Wspaniałomyślne. Nieskończone.
(94)
hrIAM ] krIAM ] inRnwmy ] Akwmy ] 95]

harijang | karijang | nirnaamej | akaamej | 95|
Burzące. Tworzące. Bezimienne. Bezpragnieniowe. (95)

giq imiq Apwr ] gun gn audwr ] 91]

gath mith apaar | gun gan udhaar | 91|
Niezmierzenie szybkie, ocean cnót i wspaniałomyślności.
(91)
muin gn pRnwm ] inrBY inkwm ]

mun gan prenaam | nirbhej nikaam |
Przez mędrców czczone, nieustraszone, poza pożądaniem.
Aiq duiq pRcMf ] imq giq AKMf ] 92]

ath dhuth praczande | mith gath akhande | 92|
Olśniewająco promienne, niepodzielne, niezmierzone. (92)
AwilsX krm ] AwidRsX Drm ]

alisje karma | adhrisje dharma |
Bezwysiłkowa karma, najszlachetniejsza dharma.

qujMg pRXwq CMd ]

bhudżang prijaat czandh |
Bhudżaang Prijat Czand.
c~qR c~kR krqw ] c~qR c~kR hrqw ]

czattre czakkre karthaa | czattre czakkre harthaa |
We wszystkich czterech kierunkach tworzysz, we wszystkich
czterech kierunkach burzysz.
c~qR c~kR dwny ] c~qR c~kR jwny ] 96]

czattre czakkre dhaanej | czattre czakkre dżaanej | 96|
We wszystkich czterech kierunkach obdarzasz, we wszystkich
czterech kierunkach poznajesz. (96)

