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Toľko ďalších
spieva pre Teba.
Sikhizmus
spieva Tebe, neprichádzajú
Indrovia (hindskí bohovia)
Svätý Šri Guru Granth Sáhib:
mi na myseľ;
usadení na svojich
Guru Nának
ako môže Nának
nebeských trónoch
JEDEN UNIVERZÁLNY
na nich myslieť?
spolu s božstvami pri Tvojich
BOH STVORITEĽ.
Pán a Majster –
dverách, spievajú Tebe.
PRAVDA JE JEHO MENO.
On je Pravda, večná Pravda
Siddhovia (duchovné bytosti)
ZOSOBNENÁ
On je Pravda
v Samádhi spievajú Tebe
TVORIVÁ BYTOSŤ.
a Pravda je Jeho Meno.
a Svätí Svätci
BEZ STRACHU.
On, ktorý stvoril stvorenie,
vo svojej rozjímavej
BEZ NENÁVISTI
je Pravda
meditácii spievajú Tebe.
OBRAZ NEHYNÚCEHO.
a On bude vždy Pravda;
Slobodné, pravdivé
ZA ZRODENÍM.
On neodíde, ani keď
a trpezlivé bytosti
SAMO-EXISTUJÚCI.
odíde stvorenie.
spievajú Tebe,
Z MILOSTI GURUA:
On stvoril svet
i mocní bojovníci
RAAG AASAA,
Máje (ilúzie)
spievajú Tebe.
PRVÝ MEHL,
s jej pestrými farbami
Učení Panditi
PRVÝ DOM,
a druhmi.
(náboženskí učitelia)
SO DAR ~ TÁ BRÁNA:
Stvoril stvorenie
spievajú Tebe spolu so
Ktorá je Brána
a On Sám
svätými Rishi
a ktorý je Domov,
naň dohliada, pretože
(sväté bytosti)
v ktorom Ty sídliš
to teší Jeho Veľkosť.
a čitateľmi Véd
a staráš sa o všetko?
Čokoľvek Jeho teší,
(starobylé hindské písma)
Nespočetné hudobné
to On urobí.
v priebehu vekov.
nástroje toľkých rozmanitých
Jemu nikto nemôže dať
Mohini,
druhov tam rezonujú
žiadne príkazy.
nebeské krásavice,
pre Teba;
On je Kráľ,
ktoré lákajú srdce
toľko hudobníkov je tam
Kráľ Kráľov,
do raja, v tomto svete
pre Teba.
Cisár Kráľov!
a dolných oblastiach,
Je tam toľko Ragas
Nának žije podriadený
spievajú Tebe.
(hudobných rytmov)
Jeho Vôli.
Štrnásť drahocenných
pre Teba,
JEDEN UNIVERZÁLNY
klenotov stvorených Tebou
súčasne s ich
BOH STVORITEĽ.
a šesťdesiatosem
sprievodnými harmóniami;
Z MILOSTI PRAVÉHO
svätých oblastí pútnictva,
toľko spevákov Ti spieva.
GURUA:
spievajú Tebe.
Spievajú Ti vetry
RAAG AASAA,
Mocní bojovníci
a tiež voda a oheň;
PRVÝ MEHL,
a duchovní hrdinovia,
Spravodlivý Sudca Dharmy
CHAUPADAY,
spievajú Tebe
spieva pri Tvojich dverách.
DRUHÝ DOM:
a štyri zdroje stvorenia
Chitar a Gupat,
Počujem,
spievajú Tebe.
anjeli zaznamenávania
že Ťa každý volá Veľký,
Kontinenty, svety
vedomého a podvedomého
ale iba ten,
a slnečné systémy stvorené
spievajú pre Teba;
kto Ťa videl, vie,
a umiestnené Tvojou Rukou,
vedia a zapisujú
aký skutočne Veľký Ty si.
spievajú Tebe.
a na základe toho,
Nikto nedokáže
Len tí spievajú Tebe,
čo píšu,
odmerať Tvoju Hodnotu
ktorí sú milí
Pán Dharmy súdi.
ani opísať Ťa.
Tvojej Vôli
Šiva, Brahma
Tí, ktorí Ťa opisujú,
a ktorí sú nasýtení
a Bohyňa Parvaati,
zostávajú Tebou zaujatí.
nektárom Tvojho
taká krásna a večne
Ó môj Veľký Pane
zbožného uctievania.
Tebou ozdobená,
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Pretože Ty,
a Pravda je Jeho Meno.
a Majster
Ó Stvoriteľ a Pán
Ľudia sa unavili,
Nesmiernej Hĺbky,
si Vykonávateľom, prečo
keď sa pokúšali
Ty si
by som sa mal vzdať svetu?
odhadnúť veľkosť
Oceán Dokonalosti.
Ty Sám si stvoril
Pravého Mena
Nikto nepozná
a Ty Sám dávaš.
ale neboli schopní
veľkosť Tvojej rozlohy.
Ty Sám odstraňuješ
odhadnúť ani len
Všetci rozjímajúci
nemravnosť;
jotu (malú časť) z neho.
sa stretli spoločne
pri Milosti Gurua,
Aj keby sa všetci
a praktikovali rozjímanie;
Ty zotrvávaš
stretli spolu a rozprávali,
všetci odhadcovia
v našich mysliach
Teba by to neučinilo
sa stretli spoločne a pokúšali
a potom bolesť a temnota
ani väčším ani menším.
sa odhadnúť Teba.
sú rozohnané z vnútra.
On nezomiera – nie je
Teológovia, meditujúci
On Sám prilieva lásku
žiaden dôvod na trúchlenie.
a učitelia učiteľov
k Pravde.
On naďalej dáva,
nedokázali vyjadriť ani len
Ostatným Pravda
ale Jeho Odmeny
jotu Tvojej Veľkosti.
nie je udelená.
sa nikdy nevyčerpajú.
Všetka Pravda, prostota,
Ak ju On niekomu udelí,
Táto Nádherná Cnosť
všetka dobrota
hovorí Nának, potom
je iba Jeho –
a veľkosť Siddhov
v nasledujúcom svete
nikto iný nie je ako On;
(duchovných bytostí),
ten človek nie je volaný
nikdy nebol niekto ako On
bytostí dokonalých
na zodpovednosť.
a nikdy nikto taký nebude.
duchovných síl –
Nutkania srdca
Taký Veľký
bez Teba
sú ako činely
ako Ty Sám si,
by nikto nedosiahol
a členkové zvončeky;
také Veľké sú Tvoje Dary.
také duchovné sily.
bubon sveta
Si to Ty, ktorý si stvoril
Oni sú obdarení
zaznie úderom.
deň i noc.
Tvojou Milosťou; ich prúd
Naarad (hindský mudrc)
Tí, ktorí zabúdajú
nemožno zablokovať.
tancuje na melódiu
na svojho Pána a Majstra,
Čo môže urobiť
Temného Veku Kali Yuga;
sú podlí a pohŕdania hodní.
bezmocný hovorca?
kde môžu slobodní
Ó Nának,
Tvoje štedrosti
a ľudia pravdy
bez toho Mena sú ľudia
pretekajú Tvojimi Chválami.
položiť svoje nohy?
zatratení vydedenci.
A ten,
Nának je obetou
Ak bedár vykríkne
komu Ty dávaš –
Menu Pána.
pri dverách, Majster to
prečo by mal myslieť
Svet je slepý;
počuje vo Svojom Príbytku.
na kohokoľvek iného?
náš Pán a Majster
Či už ho príjme
Ó Nának, Skutočný Pán
je Vše – vidiaci.
alebo ho odstrčí,
je Skrášľovateľ.
Žiak dychtí po Guruovi;
je to Dar Pána Veľkosti.
Keď spievam to Meno,
z lásky ku chlebu
Uvedomte si
tak žijem; keď ho zabúdam,
prichádza, aby sa zdržiaval
Pánovo Svetlo vo všetkom
zomieram. Je to také ťažké
v jeho dome.
a neberte ohľad
spievať Pravé Meno.
Keby mal človek žiť
na spoločenskú triedu
Ak niekto cíti hlad
a jesť stovky rokov,
ani postavenie, neexistujú
po Pravom Mene,
ten jediný deň
žiadne triedy ani kasty
potom ten hlad
by bol priaznivý,
v neskoršom svete.
zničí jeho bolesti.
keď si rozpozná
On Sám koná a On Sám
Takže ako by som mohol
svojho Pána a Majstra.
nás inšpiruje konať.
na Neho vôbec zabudnúť,
Udržiavajúc pohľad
On Sám zvažuje
Ó Matka moja?
na žalobcovi,
naše sťažnosti.
Pravda je Majster
Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php
Strana 2 / 3

Titul: TV_826_Sikhizmus_Svätý Šri Guru Granth Sáhib_Guru Nának_str-347-351_I
Slávna Veľkosť, Pane.
súcit nie je vzbudený.
Temný vek Kali Yuga
Nikto nežije
je fľaša vína;
bez dávania a brania.
Maya (Ilúzia)
Kráľ vedie spravodlivosť,
je sladké víno
Kráľ vedie spravodlivosť, len
a intoxikovaná myseľ
ak je jeho dlaň podplatená.
z nech neustále pije.
Nikto nie je pohnutý
On Sám prijíma
Menom Božím.
všetky druhy tvarov;
Ó Nának,
takto hovorí úbohý Nának.
oni sú ľudskými bytosťami
Urobte zo svojho intelektu
len tvarom a menom;
svoj nástroj
svojimi skutkami
a z lásky tamburínu;
sú psami –
takto blaženosť a trvalá
toto je Príkaz
radosť budú vytvárané
Pánovho Dvora.
v tvojej mysli.
Pri Milosti Gurua,
Toto je zbožné uctievanie
ak človek vidí seba
a toto je praktikovanie
ako hosťa v tomto svete,
pokánia.
potom získava poctu
Takto tancuj v tejto láske
na Dvore Pána.
a udieraj do kroku.
Tak veľa, ako je
Shabad v mysli,
tak veľa je Tvoja melódia;
tak veľa,
ako je forma vesmíru,
tak veľa
je Tvoje telo, Pane.
Ty Sám si jazyk,
Ty Sám si nos.
Nehovorím o ničom inom,
Ó matka moja.
Môj Pán a Majster
sú Jedno.
On je Jeden a Jediný;
ó Súrodenci Osudu.
On je Jeden jediný.
On Sám zabíja,
On Sám oslobodzuje;
On Sám dáva i berie.
On Sám pozoruje
a On Sám sa teší.
On Sám udeľuje
Svoj Lesk Milosti.
Čokoľvek On chce urobiť,
to aj robí.
Nikto iný
nerobí nič.
Ako On zobrazuje Sám seba,
tak Ho mi opisujeme.
toto je všetko Tvoja
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