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Stwórca wszystkiego jest Jeden, i tylko Jeden. On jest zrealizowany poprzez łaskę Prawdziwego Guru. Ludzie cudów 

utworzyli zgromadzenie, usiedli na swoich siedzeniach i powiedzieli do Guru: 

‘’Zasalutuj temu zgromadzeniu świętych’’ 

Odpowiedział Guru: Salutuję jedynie przed Nim, tym który jest prawdziwy, Nieskończony i niesamowicie Znakomity.  

Odcinam swoją głowę i kładę ją przed Nim i poddaję jemu moje ciało i umysł. Nanak mówi, spotykając Świętego 

Guru, Prawdziwy Pan jest osiągany i osoba zostaje spontanicznie pobłogosławiona łaską. 

1.Jaki jest pożytek z błąkaniny?  To poprzez Prawdziwe Imię człowiek powraca do czystości. Bez oddania dla świętego 

Słowa, nikt nie jest wyzwolony. ||pauza|| 

1. Jogin mówi: 

Q1.Kim jesteś? 

Q2.Jakie jest twoje imię? 

Q3.Jakie jest twoje wyznanie wiary? 

Q4.Co jest celem twojego życia? 

Modlimy się o to, że powiesz nam prawdę.  Jesteśmy poświęceniem dla pięknych ludzi. 

Q5.Gdzie zasiadasz? 

Q6. Jakie jest Twoje obecne miejsce, o Chłopcze? 

Q7. Skąd pochodzisz? 

Q8.Dokąd podążasz? 

Q9.Jaka jest ścieżka? 

Nanak słucha pustelników, jaka jest twoja droga? 

2. Guru mówi, Pan jest we wszystkich sercach. 

A5. W Nim jest moje miejsce. 

A6. W Nim jest moja siedziba. 

A3. Idę zgodnie z wolą Prawdziwego Guru, i to jest moja jedyna sekta. 

(I walk the True Guru’s will and this alone is my sect.) 

A7. Pochodzę od Boga.  

A8. Pójdę tam, gdzie poprowadzi mnie Jego wola. 

A2. Mam na imię Nanak. 

A1. Na zawsze przestrzegam zarządzań Boga. 

A9. Moją ścieżką jest by zasiadać w kontemplacyjnym nastroju Niezniszalnego Pana. 

A4. Osiągnięcie takiego transcedentalnego zrozumienia jest moim celem życia. Wiedząc i rozpoznając własną jaźń z 

łaski Guru, zanurzyłem się w Najprawdziwszym z Prawdziwych. 

3. Jogini mówią: jest powiedziane że ocean świata jest nieprzemierzalny.  



Q10. Jak można go przekroczyć? Charpat mówi: ‘’O Nanak, nieprzywiązany, daj nam prawdziwą odpowiedź po 

należytej obradzie.’’ 

Nanak odpowiada: Ten, który mówi że rozumie -  jaką mam mu dać odpowiedź? Prawdę mówię do was, jak mogę z 

wami spierać się, skoro uważacie że doszliście do tamtego brzegu. 

4. A10. Tak jak kwiat lotosu pozostaje nietknięty przez wodę, i tak jak kaczka płynąca pod prąd strumienia nie moknie, 

tak umysł skupiony na Słowie Guru i wypowiadając Imię, Nanak mówi, w ten sposób przerażający ocean świata zostaje 

przekroczony. Ten, który żyje w samotności, utrzymując Jedynego Pana w swoim umyśle, żyjąc bez pragnienia pośród 

pragnień, i który widzi i pokazuje innym Niedostępnego i niepoznawalnego Pana, dla tego Nanak ak 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 mówi: 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: oddzieleni od sklepów i głównych dróg, zamieszkujemy w lesie pod drzewami i roślinami. Bierzemy 

owoce i korzenie za nasze pożywienie. To jest oświecone myślenie, którym wykazują się jogini. Kąpiemy się w świętych 

źródłach, osiągając owoc pokoju nawet krztyna bródu nas się nie trzyma. Lorharipa, uczeń Gorakh mówi: ‘’ już to samo 

w sobie jest drogą łączenia się w unii z Panem”.  

7. Guru mówi ‘’w domu i w podróży, nie zasypiam i nie pozwalam mojemu umysłowi porządać cudzego domu czy 

kobiety. Bez poświęcenia Imieniu, umysł nie jest mocno skupiony, Nanak mówi, jego głód nie ustaje. Guru pokazał mi 

sklep i miasto w moim własnym domu, w jaźni gdzie z łatwością zajmuję się prawdziwym biznesem. ‘’Nanak mówi 

poprzez zmniejszenie snu i jedzenie małej ilości, realizowana jest Boska Esencja, prawdziwa Joga.  

8. Jogini mówią, weź na siebie rytuały sekty Gorakha, Pana joginów i weź kolczyki, żebraczą miskę, worek i połatany 

płaszcz. Z sześciu szkół filozofii, naszą sektą jest Joga. Zpośród dwunastu sekt, zaadoptuj pierwszą sektę. W ten sposób 

umysł będzie miał instrukcję, O człowieku, i śmiertelnik nie otrzyma już więcej uderzeń. Nanak dowodzi, że za łaską 

Guru Pan jest zrealizowany i tylko w ten sposób ‘’Prawdziwa Joga jest osiągana’’.  

9. Uczyń swoje nieustanną cześć Imienia w swoim umyśle, a porzucenie ego i przywiązania będzie twoim 

kolczykiem.  Odrzuć rządzę, gniew i dumę i za sprawą nauk Guru, będziesz pobłogosławiony wysublimowanym 

zrozumieniem. Zdaj sobie sprawę, że Pan całkowicie przenika wszystko. Uczyń z tego swój połatany płaszcz i miskę 

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

Imię i jego wypowiadanie, sprawi że zrozumiesz, że Słowa Guru są prawdziwe. 

10.Uczyń z odwrócenia umysłu swoją żebracza miską, a odwrócenie pięciu zmysłów swoją czapką. Uczyń dyscyplinę 

tego ciała na słomianej macie i kontrolę umysłu, swoją lnianą przepaską. Niech prawda, zadowolenie i samo 

opanowanie bedą twoim kompanami. Nanak mówi, za przewodnictwem Guru, kontempluję Imię.  

11. Jogini mówią. Q12. Kto jest ukryty? Q13. Kto jest wyzwolony. Q14. Który to połączył się od wewnątrz ze wszystkim, 

i bez niczego? Q15. Kim jest ten, który przychodzi? Q16. Kim jest ten, który odchodzi? Q17. Kim jest ten, który przenika 

wszystkie trzy światy?  

12. Guru mówi: A12. Ten, który przenika wszystkie serca jest ukryty. A13. Wychowanek Guru jest wyzwolony. A14. 

Ten, który ze wszystkim, i bez niczego jest nastrojony ze świętym Słowem. A15. Egocentryk ginie i przychodzi i 

odchodzi. A16. To egocentryk odchodzi. A17. Nanak mówi, wychowanek Guru jest zaabsorbowany w świętej prawdzie.  

13. Jogini mówią: Q18. Jak osoba wciąga się i zostaje zjedzona przez spiralę mamony? Q19. Jak osoba przegrywa? Q20. 

Jak osoba zyskuje? Q21. Jak osoba staje się czysta? Q22. Jak można usunąć swoją ciemność? Ten, który rozumie 

rzeczywistość, będzie naszym Guru.  

14. Guru mówi: kiedy zły intelekt wiąże człowieka, wtedy jest zjedzony przez węża. A19. Egocentryk przegrywa. A20. 

Wychowanek Guru zyskuje. A22. Poprzez spotkanie Prawdziwego Guru, ciemność człowieka jest usunięta. A21. Nanak 

mówi, poprzez zatarcie ego, śmiertelnik staje się czysty i zanurza się w Panu.   

 



15. Jeżeli człowiek skupi swoją jaźń na nieopisywalnym Panu, łabędź życia nie odleci, ani ściany tego ciała nie padną. 

Ten pozna wtedy jaskinię cnoty jako Jego prawdziwy Dom. Nanak mówi, prawdziwy Pan kocha prawdziwych ludzi.   

16. Jogini mówią: Q23. Czemu porzucasz dom i stajesz się pustelnikiem? Q24. Czemu przyjąłeś taki ubiór? Q25. Z kim 

handlujesz?  Q26. Jak przeniesiesz swoich towarzyszy na drugą stronę? 

17. Guru mówi: A23. Poszukując świętych strażników Guru, stałem się pustelnikiem. A24. Noszę ten kostium, na cześć 

widoku Pana. A25. Jestem  handlarzem prawdziwego towaru. A26. Nanak mówi, Za przewodnictwem Guru, przeniosę 

moich towarzyszy. 

18. Q27. O człowieku, co sprawiło, ze zmieniłeś kurs życia? Q28. Do czego przywiązałeś umysł? Jakim sposobem 

stłumiłeś swoją nadzieję i pragnienia? Q30. Jakim sposobem odnalazłeś Boskie światło?  Q31. Jak można jeść żelazo 

nie mając zębów? O Nanak! Przedstaw prawdę tej kontemplacji.  

19. A27. Narodziwszy się w domu Prawdziwego Guru, zmieniłem kurs mojego życia i moja błąkanina zakończyła się. 

A28. Mój umysł splotłem i przywiązałem do celestialnej muzyki. A29. Moje pragnienie i nadzieję, wypaliłem poprzez 

zabsorbowanie w świętym Słowie. A30. Z łaski Guru odnalazłem Boskie światło. A31. Poprzez zatarcie trzech 

właściwości, człowiek może jeść żelazo bez zębów. Nanak mówi, Sam Wyzwoliciel, wyzwala śmiertelnika. 

20. Q32. Jaki dostałeś wgląd, jaki był początek? Q33. W takim razie w jakim domu zamieszkuje Wspaniały Pan? Q34. 

Jakie mają być kolczyki oświecenia? Q35. Kto zamieszkuje we wszystkich sercach? Q36. Jak uderzenie śmierci może 

zostać wypalone? Q37. Jak osoba może wkroczyć do domu nieustraszoności? Q38. Jak rządza przeciwników może 

zostać zabita? Po to człowiek siada na poduszce równowagi i zadowolenia.  

A.37&38. Jeżeli człowiek zna Boga, miejsce błogości i zadowolenia poprzez Słowo Guru wymazuje jego ego i grzech, 

wtedy zasiada w domu nieustraszoności. A36. Jeżeli osoba realizuje Imię, tego który stworzył stworzenie, dla tego 

Nanak staje się niewolnikiem.  


