
Od najm³odszych zaœ lat, najm³odszy syn Arjan Mal, by³ jasny, spokojny i ³agodnie zestrojony z Nieskoñczonoœci¹. 
Jednego dnia gdy by³ jeszcze niemowlêciem, wdrapa³ siê na tron Guru Amar Dasa i usiad³ tam wygodnie. Widz¹c to, 
trzeci Guru Sikhów uœmiechn¹³ siê i powiedzia³: On bêdzie prowadzi³ Sikhów w ³odzi Nam. Najstarszy syn znaj¹c tê 
przepowiedniê i w zwi¹zku ze swoim niepokojem usi³owa³ uniemo¿liwiæ ¿yciue Arjan Mal, jednak ponosi³ pora¿kê za 
ka¿dym razem.

Guru Arjan - Shabd Hazare

Jako nastolatek, Arjan Mal zg³osi³ siê na ochotnika i wyruszy³ do miasta Lahore by przekazaæ nauki Ram Dasa dla 
lokalnych Sikhów. Guru Ram Das poleci³ by stacjonowa³ i s³u¿y³ w Lahore, a¿ po niego poœle list. W Lahore Arjan Mal 
by³ bardzo lubiany i szybko zyska³ wielu przyjació³, jednak bardzo têskni³ za ojcem. Polecono mu aby pos³a³ do ojca list. 
List zosta³ jednak przechwycony przez zazdrosnego brata, który ukry³ list i wys³a³ wiadomoœæ do Lahore, by Arjan Mal 
czeka³ na potwierdzenie do powrotu. Arjan od razu przejrza³ gierkê starszego brata, po czym pos³a³ kolejny list. Historia 
siê powtórzy³a i znowu otrzyma³ powierzchown¹, zwrotn¹ informacjê. Wtedy napisa³ trzeci list i nakaza³ kurierowi by ten 
dostarczy³ go wy³¹cznie do Guru Ram Das. List oznaczy³ numerem ‘3’. Kiedy Guru Ram Das otrzyma³ list od syna od 
razu przejrza³ k³amstwa Prithi Chanda i wyda³ rozkaz wydania pozosta³ych listów. Przeczytawszy przepiêkne poematy, 
kaza³ wezwaæ Arjana do domu i poprosi³ go o dokoñczenie poematu. Arjan Mal napisa³ czwart¹ zwrotkê (Stanza) i tak 
powsta³ jeden z najpiêkniejszych hymnów mi³oœci Shabd Hazare. Guru Ram Das og³osi³, ¿e poœwiêcenie, które 
zainspirowa³o ten shabd jest tak wielkie, ¿e œpiewanie go równa siê korzyœciom œpiewania tysi¹ca shabdów! Guru Ram 
Das w³aœnie wtedy postanowi³ mianowaæ swego najm³odszego syna jako swojego nastêpcê - pi¹tego Guru Sikhów.

Siri Guru Granth Sahib

Guru Arjan Dev zapocz¹tkowaæ kompilacjê hymnów i poematów w formê Guru Granth Sahib. Jego celem by³o 
ustanowienie Sikhów jako œwieckie, bezkastowe spo³eczeñstwo. Do Guru Granth Sahib do³¹czy³ wiele poematów 
oœwieconych owych czasów: muzu³manów (Kabir), sufich i innych z ró¿nych œcie¿ek ¿ycia, niezale¿nie od pochodzenia 
kastowego. 
Guru Arjan by³ utalentowanym poet¹, ponad po³owa kompozycji w Siri Guru Granth Sahib jest jego autorstwa.
By³ uzdolnionym muzykiem, ekspertem w Ragas. Wprowadzi³ tradycjê wspólnego œpiewania przez ca³y Sangat, zamiast 
tylko s³uchania profesjonalnych muzyków.

Guru Arjan Dev s³u¿y³ jako pi¹ty Guru przez 25 lat. Ze wzglêdu na swoj¹ popularnoœæ wœród spo³eczeñstwa, ruch 
sikhijski umocni³ siê za czasów Guru Arjana. Panuj¹cy ówczeœnie muzu³manie chcieli namówiæ Arjana do wparcia ich 
ruchu. Kiedy Guru Arjan  odmówi³,  zosta³ oskar¿ony o rebeliê i zaproponowano mu karê pieniê¿n¹ w wysokoœci 200 000 
rupii oraz wykreœlenie poszczególnych wersów z Siri Guru Granth Sahib. Guru Arjan odmówi³. Zosta³ uwiêziony i 
brutalnie torturowany. Arjan Dev zrozumia³, ¿e taka jest jest wola Boga i takie jest jego przeznaczenie. Kiedy podczas 
tortur zapytano go, dlaczego nie u¿ywa swoich mocy jogicznych by odpêdziæ ból i cierpnie, tak odpowiedzia³: Twoja 
wola Bo¿e, jest dla mnie s³odka. Nanak pragnie obfitoœci Twego imienia. Nied³ugo potem jego dusza opuœci³a cia³o w 
rzece Ravi. Guru Arjan by³ pierwszym mêczennikeim Sikhów.

Guru Arjan Dev jest symbolem poœwiêcenia, bezinteresownej s³u¿by i uniwersalnej mi³oœci. Ucieleœni³ duchow¹ 
doskona³oœæ pozostawiaj¹c po sobie bogactwo przepiêknych Shabdów przepe³nionych Naad.

Guru Arjan Dev
Guru Arjan Dev (1563 - 1606). Pi¹ty Guru Sikhów, najm³odszy syn Guru 
Ram Das.
Jako ch³opiec nosi³ imiê Arjan Mal. Guru Ram Das mia³ trzech synów i 
ka¿dy z nich reprezentowa³ inne w³aœciwoœci. Najstarszy syn, Prithi Chand, 
by³ bieg³y w sprawach spo³ecznych i œwiatowych wydarzeniach. Zarz¹dza³ 
domem Guru Ram Das, by³ œwietnym administratorem kuchni. Na prawdê 
chcia³ zostaæ kolejym Guru, i zdawa³ sobie sprawê, ¿e to s³u¿ba, nie linia 
rodu, uczyni³a poprzednich Guru Angad i Guru Amar Das.
Demonstrowa³ swoj¹ s³u¿bê przed ojcem, jednak ten ³atwo zauwa¿y³ motywy 
najstarszego syna.
Drugi syn, Mahadev, by³ samotnikiem i wbrew naukom Guru Ram Dasa, 
wybra³ ¿ycie ascetyczne. Nie by³ zainteresowany przysz³oœci¹ Guru.
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