
Guru Nanak: Ramkali Pierwszy Dialog z Sidhami  

Siri Guru Granth Sahib s. 938 – 946 

Stwórca wszystkiego jest Jeden. On jest zrealizowany poprzez Łaskę Prawdziwego Guru. Ludzie cudów 

zgromadzili się usiedli na swoich miejscach i powiedzieli do Guru, „Zasalutuj temu zgromadzeniu świętych.” 

Guru odpowiada: Moje salutowanie jest tylko przed Nim, tym który jest prawdziwy, Nieskończony i niezwykle 

Znakomity. Odcinam moją głowę i kładę ją przed Nim i poddaję Jemu moje ciało i umysł. Nanak mówi, 

poprzez spotkanie Świętego Guru, osiągany jest Prawdziwy Pan i osoba spontanicznie jest pobłogosławiona 

chwałą. ||1|| 

Co jest dobrego w wędrówce? To poprzez Prawdziwe Imię człowiek staje się czysty. Bez poświęcenia dla 

świętego Słowa, nikt nie jest wyzwolony. Pauza. Jogini mówią, Q1. Kim jesteś? Q2. Jakie jest twoje Imię? Q3. 

Jakie jest twoje kredo? Q4. Co jest obiektem Twojego życia? Modlimy się abyś powiedział nam prawdę. 

Jesteśmy poświeceniem dla pokornych ludzi. Q5. Gdzie zasiadasz? Q6. Jaki jest twój obecny cel, o Chłopcze? 

Q7. Skąd pochodzisz? Q8. Dokąd idziesz? Q9. Jaka jest twoja droga? Nanak, posłuchaj pustelników, jaka jest 

twoja droga? ||2|| 

Guru mówi, Pan jest we wszystkich sercach. A5. W Nim zasiadam. A6. W Nim zamieszkuję. A3. Idę zgodnie z 

wolą Prawdziwego Guru i to jest moja jedyna sekta. A7. Pochodzę od Boga. A8. Pójdę tam, gdzie skieruje 

mnie Jego wola. A2. Mam na imię Nanak. A1. Zawsze przestrzegam zarządzenia Boga. A9. Przebywać w 

kontemplacyjnym nastroju Niezniszczalnego Pana, to moje droga. A4. Osiągniecie takiego 

transcendentalnego zrozumienia jest moim obiektem życia. Poznając i rozpoznając siebie z Łaski Guru, 

zanurzyłem się w Najprawdziwszym z Prawdziwych. ||3|| 

Jogini mówią: mówi się, że ocean świata jest nie do przejścia. Q10. Jak osoba może go przejść? Charpat mówi, 

„O Nanak, oddzielony, daj prawdziwą odpowiedź po należytej obradzie.” Nanak odpowiada. Temu, który 

mówi, że sam rozumie, jaką mogę dać odpowiedź? Prawdę mówiąc, jak mogę spierać się z tym, któremu 

wydaje się, że dosięgnął tamtego brzegu? ||4|| 

A10. Tak jak kwiat lotosu pozostaje nietknięty na wodzie, i tak jak płynąca pod prąd kaczka nie moknie, tak 

ze skupionym umysłem na Słowie Guru i wypowiadaniu Imienia, Nanak mówi, przerażający ocean świata 

zostaje przemierzony. Ten, który żyje w samotności, umieszczając w relikwiarzu umysłu Jednego Pana, żyjąc 

bez pragnienia pośród pragnień, i ten który widzi i pokazuje innym Niedostępnego i Niepoznawalnego Pana, 

dla niego Nanak jest niewolnikiem. ||5|| 

Jogini mówią: O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy, pragniemy twojej prawdziwej opinii. Nie lekceważ tego i 

daj nam odpowiednią odpowiedź. Q11. Jak można osiągnąć Wrota Wspaniałego Pana? Guru mów i: A11. 

Poprzez wsparcie imienia, O Nanak, ten niestabilny umysł siedzi w swoim prawdziwym domu i utrzymuje 

miłość dla Prawdziwego Pana, a wtedy Sam Stwórca łączy go w Swojej unii. ||6|| 

Jogini mówią: Oderwani od sklepów i głównych dróg, zamieszkujemy w lesie pod drzewami i roślinami. Za 

swoje jedzenie bierzemy owoce i korzenie. To jest oświecone myślenie jakie prawią jogini. Kąpiemy się w 

świętych miejscach, osiągamy owoc spokoju i nawet krztyna brudu do nas nie przylega. Lorharipa, uczeń 

Gorakha mówi, „już samo to jest sposobem na jednoczenie się w unii z Panem.” ||7|| 

Guru mówi, „w domu i za granicą, nie kłam ty i nie pozwól swojemu umysłowi pragnąć cudzego domu, 

cudzych kobiet. Bez oddania dla Imienia, umysł nie jest mocno skupiony i Nanak mówi, głód nie odchodzi. 

Guru pokazał mi sklep i miasto, w moim własnym domu - jaźni, gdzie z łatwością zajmuję się prawdziwym 

interesem.” Nanak mówi, poprzez ograniczenie snu i jedzenie małej ilości pokarmu, zrealizowana jest Boska 

Esencja, prawdziwa Joga. ||8|| 



Jogini mówią, ubierz rytualny strój sekty Gorakha, Pana joginów i weź kolczyki, żebraczą miskę, sakiewkę i 

połatany płaszcz. Z sześciu szkół filozofii, nasza jest jedną sektą Jogi. Z dwunastu sekt, zaadoptuj pierwszą 

sektę. W ten sposób umysł będzie miał instrukcję, O człowieku, a wtedy śmiertelnik nie otrzymuje juz więcej 

ciosów. Nanak twierdzi, że z łaski przewodnictwa Guru, Pan jest zrealizowany i tylko w ten sposób 

realizowana jest „Prawdziwa Joga”. ||9|| 

Z nieustannego umieszczania Imienia w swoim umyśle i zrzeknięcia się ego i przywiązania, uczyń swoje 

kolczyki. Porzuć rządzę, gniew i dumę, a zgodnie z naukami Guru, będziesz pobłogosławiony podniosłym 

zrozumieniem. Zdaj sobie sprawę, że Pan przenika wszystko. Zrób z tego swój połatany płaszcz i żebraczą 

miskę. Dlatego Nanak mówi, Jeden Pan przeniesie cię na drugą stronę. Prawdziwy jest Pan, Prawdziwe jest 

Jego Imię, i osoba która to przetestuje odkryje, że Słowo Guru jest prawdziwe. ||10|| 

Uczyń odwrócenie się od twojego umysłu żebraczą miską, a realizację wyższych zmysłów twoją czapką. Niech 

utrzymywanie ciała w dyscyplinie będzie twoją słomianą matą, a kontrola umysłu twoją przepaską. Niech 

prawda, zadowolenie i samo wstrzemięźliwość będzie twoim współczuciem. Nanak mówi, za 

przewodnictwem Guru, kontempluj Imię. ||11|| 

Jogini mówią Q12. Kto jest ukryty? Q13. Kto jest wyzwolony. Q14. Który to jest zjednoczony wewnątrz i na 

zewnątrz? Q15. Kto przychodzi? Q16. Kto odchodzi? Q17. Kim jest ten, który przenika wszystkie trzy światy? 

||12|| 

Guru mówi, A12. Ten, który przenika wszystkie serca jest ukryty. A13. Uczeń Guru jest wyzwolony. A14. Ten, 

który jest wewnątrz i na zewnątrz zestrojony ze świętym Słowem. A15. Egocentryk znika, przychodzi i 

dochodzi. A16. To egocentryk odchodzi. A17. Nanak mówi, uczeń Guru jest zaabsorbowany świętej prawdzie. 

||13|| 

Jogini mówią: Jak osoba staje się uwikłana i zjedzona przez mamonę, węża? Q19. Jak osoba przegrywa? Q20. 

Jak osoba zyskuje? Q21. Jak osoba staje się czysta? Q22. Jak usuwana jest ciemność? Ten, który rozumie tę 

rzeczywistość będzie naszym Guru. ||14|| 

Guru mówi, kiedy zły intelekt przywiązuje się, wtedy jest zjadany przez węża. A19. Egocentryk traci. A20. 

Uczeń Guru zyskuje. A22. Spotykając prawdziwego Guru, usuwana jest ciemność. A21. Nanak mówi, poprzez 

wymazanie ego, śmiertelnik staje się czysty i zanurza się w Panu. ||15|| 

Jeżeli człowiek skupi swoją jaźń w wiecznie nieopisywalnym Panu, łabędź życia nie odleci ani jego ciało-ściana 

nie pada. Wtedy, on poznaje jaskinię opanowania jako Jego prawdziwy Dom. Nanak mówi, Prawdziwy Pan 

kocha prawdziwe osoby. ||16|| 

Jogini mówią: Q23. Z jakiego powodu porzuciłeś dom i stałeś się pustelnikiem? Q24. Z jakiego powodu nosisz 

ten strój? Q25. Czym handlujesz? Q26. Jak przeniesiesz swoich towarzyszy na drugą stronę? ||17|| 

Guru mówi, A23. W poszukiwaniu świętych uczniów Guru stałem się pustelnikiem. A24. W Imię widoku Pana, 

przyjąłem ten kostium. A5. Jestem handlarzem prawdziwego towaru. A26. Nanak mówi, za przewodnictwem 

Guru, przeniosę moich towarzyszy na drugą stronę. ||18|| 

Q27. O Człowieku, jakim sposobem zmieniłeś kurs swojego życia? Q28. Do czego przywiązałeś umysł? Q29. 

Jakim sposobem oddałeś nadzieję i pragnienie? Q30. Jakim sposobem odnalazłeś Boskie Światło? Q31. Jak 

można zjeść żelazo bez zębów? O Nanak! Przedstaw prawdę tych rozważań. ||19|| 

A27. Urodziwszy się w domu Prawdziwego Guru, zmieniłem kurs mojego życia i zakończyła się moja 

błąkanina. A28. Mój umysł został przywiązany do celestialnej muzyki. A29. Moje pragnienie i nadzieję, 

spaliłem poprzez zaabsorbowanie się w świętym Słowie. A30. Za sprawą łaski Guru, odnalazłem Boskie 

Światło. A31. Poprzez wymazanie trzech właściwości, człowiek może jeść żelazo bez zębów. Nanak mówi, 

dlatego właśnie, Sam Wyzwoliciel, wyzwala śmiertelnika. ||20|| 



 

Q32. Jeżeli chodzi o początek (świata), jaka jest twoja opinia? Q33. W który, domu zamieszkuje Wspaniały 

Pan? Q34. Co jest kolczykami oświecenia? Q35. Kto zamieszkuje we wszystkich sercach? Q36. Jak można 

wypalić uderzenie śmierci? Q37. Jak osoba wkracza do domu nieustraszoności? Q38. Jak można zabić 

pożądliwość przeciwnika, tak by osoba mogła zająć miejsce (poduszkę) opanowania i zadowolenia. A37&38. 

Jeżeli człowiek zna Boga, miejsce błogości i zadowolenia poprzez Słowo Guru wymazało jego ego i grzech, 

wtedy zasiada on w domu nieustraszoności. A36. Kiedy osoba zdaje sobie sprawę z Jego Imienia, tego który 

stworzył stworzenie, dla takiej osoby Nanak jest niewolnikiem. ||21|| 

Q39. Skąd pochodzi człowiek? Q40. Dokąd idzie? Q.41. Gdzie pozostaje zanurzony? Ten, który wytłumaczy 

te Boską Rozprawę, tego nazywamy Guru, który nie ma ani joty pragnienia. Q.42. Jak osoba osiąga 

Rzeczywistość Bezformy? Q.43. Jak umieszcza on w sobie miłość dla Boga? Q.44. Ten, który jest jednocześnie 

odbiorcą i Stworzycielem, O Nanak, co powiesz na temat jego myślenia? A.39. Człowiek pochodzi z 

zarządzenia Pana. A40. Idzie z powrotem tam gdzie Jego wola. A41. On pozostaje zanurzony w woli Pana. 

A43. Poprzez przewodnictwo Doskonałego Guru, praktykuję prawdę. Za sprawą świętego Słowa osiągany 

jest Najwyższy stan świadomości Boskiej rzeczywistości. ||22|| 

A.32. Na początku osoba mogła myśleć i mówić jedynie na podstawie cudu. A33.  Następnie Wspaniały Pan 

tchnął Siebie w swoje stworzenie. A34. Brak pragnienia będzie kolczykami oświecenia Guru. A35. Prawdziwy 

Pan, życie wszystkiego, zamieszkuje we wszystkich sercach. A42. Za przewodnictwem Słowa Guru, osoba 

łatwo osiąga i zanurza się w Rzeczywistości Bezformy. A38. Nanak mówi, uczeń który pracuje dla Guru i nie 

służy innemu, odnajduje sposób by zabić swojego przeciwnika. A.44. Wspaniałe jest jego Zarządzenie, 

ktokolwiek ma zrozumienia tego Zarządzenia, sam zna Jego rozkazy i prawdziwie rozumie drogę życia. Ten, 

który wymazuje ego staje się nieprzywiązany i absorbuje prawdę w swoim umyśle, jest nazywany 

prawdziwym joginem. ||23|| 

Z braku formy, Pan przyjął Czystą Formę, i z nieprzypisywalnego, stał się przypisany. Zadowalając 

Prawdziwego Guru, osiągany jest Najwyższy status i osoba staje się zaabsorbowana w prawdziwym Słowie. 

Jeden Pan, on wie ponieważ jest Jedyny Prawdziwy i odcina ego i dualizm osoby. Prawdziwym Joginem jest 

ten, kto realizuje Słowo Guru, a jego lotos serca rozkwitł. Jeżeli osoba umiera za życia, wtedy rozumie 

wszystko i w swoim umyśle realizuje Pana, współczującego dla wszystkich. Nanak mówi, do takiej osoby 

przychodzi cała egzaltacja, dla tego który realizuje siebie we wszystkich istotach. ||24|| 

Prawdziwa osoba wynurza się z prawdy i zanurza się w prawdzie. Ten, który jest czysty staje się jednym z 

Prawdziwym Panem. Fałszywi przychodzą i nie odnajdują spokoju. Poprzez dwoistość ciągle przychodzą i 

odchodzą. Za przewodnictwem Guru następuje koniec transmigracji. Sam Pan ocenia i przebacza. Ten, który 

jest dotknięty choroba miłości do innego, zapomina o Imieniu, domu eliksiru. Ten osiąga zrozumienie, 

którego Pan dotknął zrozumieniem. Podążając za Słowem Guru, osoba staje się wyzwolona. Nanak mówi, 

Bóg unosi śmiertelnika i odcina jego ego i dualizm. ||25|| 

Egocentrycy oszaleli i są pod dotknięciem śmierci. Zerkają na cudze kobiety i cierpią wielką stratę. Samo-

wolni są zniesieni na manowce dzikości. Ci, którzy recytują zaklęcia nad skremowanymi popiołami, podążają 

ścieżka zła i są obrabowani cnót. Nie kontemplują Imienia i wypowiadają obsceniczne słowa. Nanak mówi, 

ten który jest zabarwiony Prawdziwym Imieniem, wie co to pokój. ||26|| 

Ulubieniec Guru nabywa bojaźń wobec Prawdziwego Pana. Ulubieniec Guru sprawia, że jego niewytworna 

mowa jest słodka. Ulubieniec Guru śpiewa czysta pochwałę Pana. Ulubieniec Guru osiąga czysty najwyższy 

status. Ulubieniec Guru kontempluje Boga każdym swoim włosem, Nanak mówi, Ulubieniec Guru zanurza 

się w świętej Prawdzie. ||27|| 



Oświecenie osiągnięte poprzez Guru równa się kontemplacji Wed. Poprzez oświecenie zagwarantowane 

przez Guru, osoba przekracza turbulencje świata. 

Poprzez oświecenie zagwarantowane przez Guru, osoba staje się oświecona świętym słowem. Poprzez 

oświecenie zagwarantowane przez Guru, osoba poznaje wewnętrzną drogę. Z laski Guru osoba uzyskuje 

niedostępnego bezkresnego Pana. Nanak mówi, laski Guru osoba uzyskuje drzwi wyzwolenia. ||28|| 

Ulubieniec guru poprzez kontemplację wyraża to co niewyrażalne. Ulubieniec Guru, będąc zaangażowany w 

życie rodzinne, praktykuje prawość. Poprzez przewodnictwo Guru osoba kontempluje swojego Pana w 

swoim sercu. Za sprawą nauk Guru, podążając za świętym słowem osoba nabiera dobrego zachowania. Ten, 

który zna tajemnicę Imienia, sprawia że inni też ją poznają. Nanak mówi, ulubieńcy Guru, wypalają swoje ego 

i zostają zaabsorbowani w świętej prawdzie. ||29|| 

To dla świętych ludzi Guru stworzył Ziemie. Na terenie, który ustanowił odgrywa się gra narodzin i śmierci. 

Ten, który jest zabarwiony Imieniem Pana, przychodzi by ucieleśnić miłość dla Pana. Ten, który jest 

zabarwiony prawdą dociera do domu z honorem. Bez prawdziwego słowa nie osiąga honoru . Nanak mówi, 

bez poświęcenia dla Imienia, jak można zaabsorbować się w świętej Prawdzie? ||30|| 

Podążając za naukami Guru, osoba osiąg właściwe niezwykle moce i całą wiedzę. Z łaski Guru osiąga 

prawdziwe zrozumienie  i przekracza przerażający ocean świata. Ulubieniec Guru zna drogę prawdy i nie-

prawdy. Ulubieniec Guru realizuje obowiązki ziemskie i pustelnicze.  Ulubieniec Guru wyzwala innych i 

przenosi ich na drugą stronę. Nanak mówi, Ulubieniec Guru przenosi na drugą stronę za pomocą świętego 

Słowa. ||31|| 

Będąc zabarwionym Imieniem, egoizm odchodzi. Ci, którzy są zabarwieni Imieniem pozostają w świętej 

prawdzie. Ci, którzy są zanurzeni w Imieniu Pana, kontemplują praktyki Yogi. Osoba zanurzona w Imieniu 

odnajduje drzwi wyzwolenia. Zabarwiona Imieniem osoba uzyskuje wiedzę trzech światów. Nanak mówi, 

osoba zabarwiona Imieniem osiąga wieczny pokój. ||32|| 

Poprzez zabarwienie Imieniem, rozprawa z ludźmi cudów staje się owocna. Ten, który jest zabarwiony 

Imieniem Pana, zawsze praktykuje pokutę. Być zabarwionym Imieniem jest prawdziwą i wysublimowaną 

drogą życia. Ci, którzy są zabarwieni Imieniem, kontemplują cnoty i oświecenie Pana.  Bez Imienia, wszystko 

co jest mówione idzie na marne. Nanak mówi, wykrzykuję pozdrowienie do tych, którzy są zabarwieni 

Imieniem. ||33|| 

To poprzez doskonałego Guru osiągane jest Imię. Pozostać zanurzonym w Prawdziwym Panu, to jedyna 

praktyka Jogi. Jogini są zwiedzeni przez dwanaście sekt, a odosobnieni przez sześć i cztery. Z łaski Słowa Guru, 

ten kto pozostaje martwy za życia osiąga drzwi wyzwolenia. Bez oddania dla Imienia, wszyscy są przywiązani 

do dualizmu. Kontempluj to w swoim umyśle i zobacz. Nanak mówi, wielcy i niezwykle fortunni są ci, którzy 

trzymają Pana blisko swojego serca. ||34|| 

Poprzez czczenie uczucia, ulubieniec Guru osiąga klejnot Boga. Ulubieńcy Guru, wszyscy spontanicznie 

oceniają wartość Boga, Klejnotu. Wychowanek Guru praktykuje prawdziwe uczynki. Umysł ulubieńca Guru 

jest zadowolony Jedynym Prawdziwym. Jeżeli to zadowala Pana, ulubieniec Guru widzi to co Niewidzialne. 

Nanak mówi, ulubieńcy Guru nie będą cierpieć uderzeń śmierci. ||35|| 

Ulubieniec Guru jest pobłogosławiony Imieniem, dobroczynnością i świętą kąpielą. Uwaga Ulubieńca Guru 

pozostaje skupiona na Panu. Ulubieniec Guru osiąga honor u drzwi Pana. Ulubieniec Guru osiąga 

Najwyższego Pana, Niszczyciela zła. Ulubieniec Guru czyni dobre uczynki i prowadzi innych by robili tak samo. 

Nanak mówi, Ulubieniec Guru przynosi Unię z Panem. ||36|| 



Ulubieniec Guru posiada wiedzę Shastr, Simirit i Wed. Ulubieniec Guru zna tajemnice wszystkich serc. 

Ulubieniec Guru zmywa wszystko wraz z rozrachunkiem. Ulubieniec Guru jest zabarwiony miłością Imieniem 

Pana. Nanak mówi, ulubieniec Guru realizuje Pana. ||37|| 

Bez Guru, osoba błąka się w transmigracji. Bez Guru dążenia osoby nie przynoszą owoców. Bez Guru, umysł 

osoby jest wielce rozchwiany. Bez Guru, osoba nie jest nasycona i je truciznę. Nanak mówi, bez Guru, osoba 

cierpi ogromne straty. ||38|| 

Ten, którego spotyka Guru, tego przenosi na drugą stronę. Guru wymazuje wady osoby i poprzez jej zalety 

wyzwala go. Poprzez kontemplację Słowa Guru osiągana jest wysublimowana błogość wyzwolenia. 

Ulubieniec Guru nie cierpi nigdy przegranej. W tym ciele sklepie, umysł jest sprzedawcą. Nanak mówi, tam 

spontanicznie kontynuuje on handel prawdą. ||39|| 

Ulubieniec Guru buduje most pomiędzy Bogiem, Przeznaczeniem, skrybą. Poprzez niego, Ciało-Ceylon jest 

obrabowane z szaleństwa, a demony są uśmiercone. Ram Chand umysłu pokonuje Ravana dumy i poprzez 

Guru zrealizowany jest sekret ujawniony przez Babikhana. Ulubieniec przenosi na drugą stroną oceanu 

nawet kamienie. Ulubieniec Guru ratuje trzysta trzydzieści milionów ludzi. ||40|| 

Ulubieniec Guru kończy przychodzenie i odchodzenie. Ulubieniec Guru osiąga honor u Drzwi Pana. 

Ulubieniec Guru odróżnia fałszywe od prawdziwego. Ulubieniec Guru spontanicznie angażuje się w 

medytację. Ulubieniec Guru, poprzez chwalenie Pana jest zaabsorbowany u Boskich Drzwi. Nanak mówi, 

Ulubieniec Guru nie jest spowity kajdanami. ||41|| 

Ulubieniec Guru jest pobłogosławiony czystym Imieniem Pana. Ulubieniec Guru wypala ego Słowem. 

Ulubieniec Guru śpiewa pochwały Prawdziwego Jedynego. Ulubieniec Guru pozostaje zaabsorbowany w 

Prawdziwym Jedynym. Ulubieniec Guru, poprzez słowo jest pobłogosławiony wysublimowanym honorem. 

Nanak mówi, Ulubieniec Guru ma wiedzę o wszystkich trzech światach. ||42|| 

Jogini mówią: Q45. Jakie jest źródło życia? Q46. Jakie nauki są odpowiednie dla tej epoki? Q47. Kim jest ten 

Guru, którego jesteś uczniem? Q48. Co to za rozprawa, którą wypowiadając, pozostajesz nie przywiązany? 

Nanak mówi, posłuchaj, (s. 943) O chłopcze. Q49. Daj wykład na ten temat, jak Pan przenosi człowieka na 

drugą stronę przerażającego oceanu? ||43|| 

Powietrze oddechu jest źródłem życia. A46. To jest czas, kiedy potrzebne są nauki Prawdziwego Guru. A47. 

Święte Słowo to Guru, poprzez oddaną medytację, ja, Jego uczeń, kocham je. A48. Wypowiadając rozprawę 

o Niewyrażalnym Panu, pozostaję nie przywiązany. Nanak mówi, poprzez wszystkie wielki, Bóg jest moim 

Guru. A49. Z powodu Słowa Guru, medytuje się nad rozprawą Pana, poprzez którą ulubieniec Guru gasi ogień 

swojego ego. ||44|| 

Q50. Jak żelazo może być przeżute zębami z wosku? Q51. Jakie to pożywienie, którym można usunąć dumę? 

Q52. Jak osoba może zamieszkiwać domu i pałac śniegu? Q53. Jak śmiertelnik może zdjąć suknię ognia? Q54. 

W której to jaskini, umysł pozostaje stabilny? Q55. Którego należy uważać za przenikającego wszystko? Q56. 

Jaka medytacja sprawi, że umysł pozostanie zaabsorbowany sam z siebie? ||45|| 

A54. Poprzez odcięcie wewnątrz „Ja i moje” i wymazanie dwoistości, człowiek staje się jednym z Bogiem. 

A50. Świat jest trudny dla samo-wolnego głupca. Poprzez praktykę Imienia, żelazo jest przeżuwane zębami z 

wosku. A55. Osoba powinna rozpoznać, że to sam Pan przenika w wewnątrz i na zewnątrz. A56. Nanak mówi, 

poprzez wolę Prawdziwego Guru, ogień pragnienia jest ugaszony. ||46|| 

A51. Człowiek zabarwiony prawdą i trwogą Pana, wymaże swoją dumę i poprzez kontemplację Słowa, 

zrealizuje Boga. A52. Jeżeli święte Słowo zamieszka w sercu wtedy ciało i umysł schłodzą się miłością Pana i 

człowiek zamieszka w pałacu śniegu. A53. Poprzez łaskę Ukochanego, osoba odsuwa ogień grzechów rządzy 

i gniewu. Nanak mówi, taka osoba zamieszkuje w spojrzeniu łaski Ukochanego. ||47|| 



Q57. Z jakiego powodu umysł zaczyna zamieszkiwać księżyc i cień? Q58. W jaki sposób błyszczące słońce 

płonie? Q59. W jaki sposób zatrzymać gonitwę śmierci? Q60. Za sprawą jakiego intelektu, uratowany zostaje 

honor Ucznia Guru? Q61. Kto jest bohaterem, który powala śmierć? Podaj, O Nanak, twoją rozważną 

odpowiedź. ||48|| 

A57. Poprzez wypowiadanie Słowa, księżyc umysłu osiąga nieskończone oświecenie. A58. Kiedy słońce 

zamieszkuje w domu księżyca, promienieje i znika ciemność. A59. Poprzez przyjęcie schronienia w Imieniu, 

szpiegowanie śmierci kończy się, jak i płacz i biada. A60. Z Jego Łaski, Sam Pan zbawia świętą osobę i ratuje 

jej honor. A61. Pokładając wiarę w Guru, umysł jest zaabsorbowany w prawdzie. Nanak modli się, wtedy 

śmierć go nie zje.  ||49|| 

Esencja Imienia jest znana jako najwyższa. Bez Imienia, ból i śmierć trapią śmiertelnika. Kiedy esencja 

człowieka łączy się z esencją Pana, wtedy podnosi się wiara w umyśle, dwoistość znika i umysł wkracza do 

domu Jedynego Pana. Kiedy duchowy oddech płynie, a niebo dziesiątej bramy rozbrzmiewa, Nanak mówi, 

wtedy osoba z łatwością spotyka Pana. ||50|| 

W nas jest Bóg, bez nas jest Bóg i sam Bóg wypełnia trzy światy.  Człowiek, który realizuje Pana w czwartym 

stanie, jego nie dotyka ani wada, ani cnota. Ten, który zna tajemnicę Pana przenikającego wszystkie serca, 

jest sam manifestacją Pierwotnego, Nieskazitelnego i jasnego Pana. Człowiek, który jest zabarwiony 

Nieskazitelnym Imieniem, Nanak mówi, on sam jest obrazem Pana Stwórcy. ||51|| 

Wszyscy mówią o Bogu, nieopisywalny, Absolucie. Q62. Gdzie można osiągając tego Nieśmiertelnego Boga? 

Q63. Jacy są ci, którzy są zabarwieni Niezniszczalnym Panem? A63. Oni są jak Ten, z którego wydobyli się. 

Oni nie transmigrują ani nie przychodzą, ani nie odchodzą. Nanak mówi, to za przewodnictwem Guru, umysł 

dostaję instrukcję. ||52|| 

Kontrolując dziewięć drzwi, osoba zjawia się u dziesiątej bramy i jest spełniona. Tam w dziesiątej bramie 

rezonuje muzyka Pana. On wtedy widzi Pana blisko i łączy się z Nim. (s. 944) Prawdziwy Jedyny wypełnia 

wszystkie serca. Ten, dla którego sekret Słowa Guru staje się rzeczywistością, Nanak mówi, ten zrealizował 

Prawdziwego Pana.  ||53|| 

Spotykając Pana spontanicznie osiągany pokój. Ulubieniec Guru pozostaje przebudzony i nie popada w sen. 

Niezakłócone Słowo umieszcza w relikwiarzu swojego umysłu. Wypowiadając Imię jest wyzwolony i ratuje 

innych. Ci, którzy podążają za instrukcją Guru, są zabarwieni Prawdziwym Imieniem. Nanak mówi, ci którzy 

zrzucają z siebie ego, spotykają Pana i nie pozostają rozdzieleni. ||54|| 

Q64. Gdzie jest to miejsce, gdzie zły intelekt zostaje zniszczony? Q65. Bez zrozumienia esencji, dlaczego 

śmiertelnik znosi ciosy? Nikt nie może uratować człowieka przywiązanego do drzwi śmierci. Bez Imienia 

osoba nie ma honoru ani zasług. Q66. Jak ktoś może zrozumieć i przejść na drugą stronę? Nanak mówi, 

egocentryk nie ma żadnej realizacji. ||55|| 

A64. Zły intelekt jest zniszczony poprzez kontemplację nad Słowem Guru. A66. Spotykając Prawdziwego Pana 

osoba osiąga drzwi wyzwolenia. A65. Samo-wolny nie rozumie esencji i poprzez zły intelekt jest oddzielony 

od Boga, znosi ciosy i jest spalony na proch. Poddając się woli Pana, zdobywa się wszystkie cnoty i oświecenie. 

Nanak mówi, taka osoba osiąga honor u drzwi Pana. ||56|| 

Ten, który ma towar i bogactwo Prawdziwego Imienia, ocala siebie i ocala innych. Ten, który zdaje sobie 

sprawę, że jest zabarwiony Panem, osiąga honor. Nikt nie może ocenić jego wartości. Gdziekolwiek patrzę, 

widzę Go jak przenika. Nanak mówi, poprzez oddanie prawdzie, osoba przekracza ocean świata. ||57|| 

Q67. Gdzie zamieszkuje ten Pan-Świata? Q68. Jakim sposobem przekraczany jest świat? Q69. Co 

podtrzymuje oddech, który rozszerza się na szerokość dziesięć palców od nozdrzy? Q70. Jak umysł, który 

mówi i biega, może być zrównoważony? Q71. Jak można zobaczyć niewidzialnego Pana? 



Posłuchaj, O Mistrzu, Nanak czyni prawdziwą prośbę. Poucz swój umysł. Ulubieniec Guru jest przywiązany 

do Prawdziwego Słowa i za Jego łaską, On łączy go w Jego unii. Pan jest wszech-mądry i wszech-widzący. 

Poprzez doskonałe przeznaczenie, ulubieniec zanurzył się w Panu. ||58|| 

A67. Ten niewidzialny Pan zamieszkuje we wszystkich istotach. Gdziekolwiek patrzę, widzę Go. Tak jak 

wszystko-przenikające powietrze, On zamieszkuje wszędzie. Jeżeli Pan rozszerzy swoje miłosierdzie, Słowo-

Imię zamieszkuje w sercu i zwątpienie rozpływa się. Poprzez umieszczenie w relikwiarzu umysłu Słowa, czyste 

staje się ciało, umysł i mowa. A68.Poprzez nauki Guru przekraczany jest przerażający ocean-świata i osoba 

realizuje Pana na tym i na następnym świecie. A71. Pan, który nie ma ani formy, ani koloru i jest wolny od 

cienia mamony, Nanak mówi, On jest zrealizowany przez słowo. ||59|| 

A69. O joginie, oddech, który jest mierzony na szerokość dziesięciu palców od nozdrzy jest podtrzymywany 

prze święta Prawdę. Ulubieniec Guru wypowiada Boską Esencję i realizuje Nieopisywalnego i 

Nieskończonego Pana. Kiedy osoba wymazuje trzy właściwości i w relikwiarzu umysłu ustawia Słowo, ego 

zostaje pod jesionkę, a umysł jest zadowolony. Kiedy osoba zrozumie, że Pan jest wewnątrz i na zewnętrz, 

wtedy zaczyna kochać Imię Pana. Kiedy Pan sam się objawia, wtedy przychodzi realizacja, która jest osiąga 

poprzez kontrolę oddechu w centralnym lewym i prawym oskrzelu. Nanak mówi, Prawdziwy Pan jest ponad 

trzema właściwościami i poprzez słowo Guru, osoba zanurza się w Nim. ||60|| 

Powietrze-oddech jest życiem umysłu. Q72. Czym karmi się powietrze? Q73. Jak zdobywa się oświecenie? 

Q74. Czym zajmuje się adept? (s. 945) A72. O joginie, bez świętego słowa nie ma radości, ego nie odchodzi. 

A73. By osiągnąć oświecenie bądź zabarwiony Imieniem i osiągnij unieśmiertelniającą ambrozję. A74. 

Zajęciem adepta jest, pozostawanie sytym od Prawdziwego Imienia. Q75. Jaka mądrość sprawia, że osoba 

pozostaje opanowana? Q76. Jakim pożywieniem nasyca się jaźń.  A75. Nanak mówi, zrozumiawszy, że 

przyjemność i ból są tym samym, człowiek pozostaje opanowany. A76. Imię-pożywienie od Prawdziwego 

Guru pozostawia człowieka sytym. ||61|| 

Jeżeli człowiek nie jest zabarwiony miłością Pana ani nie jest upojony od Jego Nektaru i jest pozbawiony 

Słowa Guru, wtedy jest strawiony przez swój wewnętrzny ogień. Nie zachowuje swojego nasienia, nie 

wypowiada świętego Słowa. Nie kontroluje oddechu, nie medytuje nad Prawdziwym Panem. Jeżeli osoba 

pozostaje taka sama wobec biedy i bogactwa, Nanak mówi, taka osoba osiąga Pana. ||62|| 

Z łaski Guru, osoba jest zabarwiona miłością Pana. Jeżeli spija nektar, wtedy jest zaabsorbowana Prawdziwym 

Panem. Kontemplując Guru, wewnętrzny ogień jest ugaszony. Pijąc ambrozję Pana, radość własnej jaźni jest 

osiągana. Poprzez oddanie prawdzie i przewodnictwu Guru, ocean egzystencji jest przekroczony. Tylko 

nieliczni poprzez kontemplację, zdają sobie z tego sprawę. ||63|| 

Q77. Gdzie zamieszkuje ten umysł słoń? A78. Gdzie znajduje się ten oddech? Gdzie zamieszkuje święte 

słowo, poprzez które ustaje gonitwa umysłu? Guru mówi: A77. Kiedy Pan okazuje łaskę, wtedy prowadzi 

osobę od Prawdziwego Guru, wtedy ten umysł słoń zamieszkuje w jego własnym domu. Kiedy śmiertelnik 

zjada swoje ego, wtedy staje się nieskazitelny i ogranicza błąkaninę swojego umysłu. Q80. Jak można poznać 

Pierwotne Istnienie? Q81. Jak człowiek może zrealizować swoją własną prawdziwą jaźń? Q82. Jak słońce 

może wkroczyć do domu księżyca? A82.  Kiedy z łaski Guru, osoba unieruchamia swoje ego wtedy, mówi 

Nanak, słońce z łatwością wchodź do domu księżyca. ||64|| 

A80. Kiedy umysł w opanowaniu zamieszkuje w sercu, wtedy za przewodnictwem Guru, osiągane jest 

Pierwotne Istnienie. A78. Ten oddech zasiada w regionie pępka. A81. Poszukując z prowadzeniem Guru, 

poszukujący może zrealizować esencję. A79. Święte Słowo zamieszkuje w swoim własnym domu, przez to 

błąkanina umysłu kończy się. Umysł osiąga Pana, którego światło przenika trzy światy. Apetyt na 

prawdziwego Pana konsumuje cierpienie i pragnienie, i osoba pozostaje syta od prawdy. ||65|| 



Q83. Kiedy nie było tego serca i ciała, gdzie zamieszkiwał wtedy umysł? Q84. Kiedy nie było żadnego wsparcia 

dla pępka-lotosu, w którym domu był oddech? Q85. Kiedy nie było żadnej formy, ani obrysu, jak wtedy miłość 

może być umieszona w relikwiarzu Imienia? Q86. Kiedy nie było żadnej komory krwi ani płynów ciała, czy 

wtedy rozmach i wartość Boga nie mogła być oceniona? Q87. Kiedy kolor, strój i forma Pana nie były 

widoczne, jak można było poznać Prawdziwego Pana? Nanak mówi, ci są pustelnikami, którzy są nasyceni 

Imieniem. Teraz, wtedy i zawsze, widzą Najprawdziwsze z prawdziwych. ||66|| 

A83. Kiedy nie było ciała ani serca, umysł zamieszkiwał w Nieprzywiązanym Panu. A84. Kiedy nie było 

wsparcia pępka-lotosu, oddech zamieszkiwał w swoim własnym domu. A85. Kiedy nie było żadnej formy, 

obrysu ani kasty, wtedy w swojej esencjonalnej formie Imię zanurzało się w nieprzejawionym Panu. A86. 

Kiedy nie było ciała-grobu, żadnego świata i żadnego nieba, wtedy samo Światło Pana bez Formy przenikało 

trzy światy. A87. Kiedy kolor, strój i forma Jedynego Pana nie była widoczna, wtedy one wszystkie 

zamieszkiwały w Jedynym Wspaniałym Panu. Bez Prawdziwego Imienia, nikt nie może być czysty. Nanak 

mówi, taka właśnie niewyrażalna rozprawa Pana. ||67|| 

Jogini mówią: Q88. O człowieku, w jaki sposób powstał świat? Q89. W jaki sposób zniknie? A88. O człowieku, 

poprzez ego świat powstaje. A89. Zapominając o Imieniu, ono cierpi ból i ginie. Ulubieniec Guru kontempluje 

esencję oświecenia i poprzez święte Słowo wypala swoje ego. Jego ciało i umysł stają się czyste, i czysta staje 

się jego mowa i pozostaje on zanurzony w Prawdziwym Panu. Poprzez Imię Pana pozostaje on 

nieprzywiązany do świata i utrzymuje prawdziwe Imię w relikwiarzu swojego serca. Nanak mówi, bez Imienia, 

Joga nie jest nigdy osiągana. Kontempluj to w sercu i sam zobacz. ||68|| 

Rzadko zdarza się ten, który z łaski Guru zastanawia się nad Prawdziwym Słowem. Słowa wypowiadane przez 

Ulubieńca Guru są prawdziwe i manifestują się dookoła. Z łaski Guru umysł jest przesiąknięty miłością Pana, 

ale rzadko zdarza się ktoś kto zdaje sobie z tego sprawę. Z łaski Guru osoba przebywa w swoim domu (Jaźni). 

To poprzez Guru Jogin pojmuje sposoby Jogi. Nanak mówi, tylko Ulubieniec Guru zna Jedynego Pana. ||69|| 

Bez służby prawdziwemu Guru Imię nie jest osiągane i bez spotkania Prawdziwego Guru, nikt nie jest 

wyzwolony. Nie spotykając Prawdziwego Guru Imię nie jest osiągane. Nie spotykając Prawdziwego Guru 

osoba cierpi ogromne bóle. Nie spotykając Prawdziwego Guru śmiertelnik zamieszkuje w ciemnościach ego. 

Nanak mówi, bez Guru, osoba traci życie i ostatecznie umiera. ||70|| 

Poprzez uspokojenie ego, Uczeń Guru podbija swój umysł. Uczeń Guru utrzymuje Prawdziwe Imię w 

relikwiarzu swojego serca. Uczeń Guru podbija świat powalając i rozgramiając zbira Śmierci. Uczeń Guru nie 

przegrywa u Drzwi Pana. Ten, którego Pan łączy w swojej Unii poprzez Guru, zna jego wartość. Nanak mówi, 

Uczeń Guru poprzez święte słowo ma Boskie urzeczywistnienie. ||71|| 

O joginie, posłuchaj ostatecznego podsumowania tej Boskiej dyskusji, że bez Imienia, nie jest praktykowana 

Joga. Ci, którzy pozostają nasyceni Imieniem, pozostają upojeni noc i dzień. Osiągają pokój poprzez Imię. Całe 

stworzenie przejawia się poprzez Imię. To poprzez Imię osiągane jest urzeczywistnienie. Bez imienia ludzie 

noszą niezliczone stroje i Sam Pan sprawił, że zbłądzili. O Joginie posłuchaj, Imię jest otrzymane od 

Prawdziwego Guru i wtedy osoba osiąga zrozumienie dróg jogi. Nanak mówi, kontempluj to w swoim umyśle 

i zrozum, że bez Prawdziwego Imienia nie ma wyzwolenia. ||72|| 

Twój stan i rozmach, Ty sam o nim wiesz, O Panie. Co ktokolwiek może powiedzieć i opisać? Ty sam jesteś 

nieprzejawiony i przejawiony i cieszysz się ze wszystkich przyjemności. Wielu poszukiwaczy, adeptów, 

duchowych przewodników i uczniów błąka się poszukując Ciebie zgodnie z Twoją wolą-zarządzeniem. Błagają 

o Twoje Imię miłosierdzia. Są poświęceniem dla Twojego spojrzenia, O Panie. Niezniszczalny Pan wystawił tę 

sztukę. To poprzez Guru osoba zdaje sobie z tego sprawę. Nanak mówi, sam Pan przenika wszystkie epoki. 

Bez Niego nie żadnego innego. ||73|| 

 


