


Jedno – stwarzające, 
stworzone 

Prawda imieniem 
Twórcze uosobienie 

Nieustraszone 
Niemściwe 

Nieśmiertelne 
Poza narodzinami i śmiercią 

Samo powstałe 
Dar od guru 
Powtarzaj!

 
Od zarania prawdziwe, 
przez wieki prawdziwe, 
Tu i teraz prawdziwe. 

O Nanaku!, na zawsze i stale prawdziwe.  | 1 |

Myśląc, myślą tego nie ogarniasz, nawet rozmyślając sto tysięcy razy. 
Milcząc, ciszą tego nie osiągasz, nawet w niemym, 

rozmiłowanym zanurzeniu głęboko w sobie. 
Głodu głodnych nie uśmierzą nawet góry ziemskich bogactw.

Sprytnych sztuczek sto tysięcy, lecz na koniec ani 
jednej nie zabierzesz ze sobą. 

Jak prawdziwym się stać? Jak zerwać zasłony ułudy? 
Wypełniając nakaz tego, które włada, głosi Nanak.  

| 1 | 
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Z nakazu powstają ciała, 
z nakazu nie do opisania. 

Z nakazu powstają dusze, z nakazu chwała i 
wielkość. Z nakazu niektórzy wzniośli, niektórzy niscy, 

z nakazu pisany ból i rozkosz. 
Niektórzy z nakazu błogosławieni, inni z nakazu błądzą bez celu. 

Nakazom każdy podlega, nikt przed nakazem nie ujdzie.  
O Nanaku! Kto odgadnie zagadkę nakazów tego, które włada, 

ten w egoizm nigdy nie popadnie. 
| 2 | 

 
Niektórzy opiewają moc, kto ma tę moc? 

Niektórzy opiewają dary, znają znaki jego znamion. 
Niektórzy opiewają cnoty, wspaniałość i piękno. 

Niektórzy opiewają wiedzę z rozmyślań filozoficznych.
Niektórzy opiewają, że tworzy ciała i ściera je w proch.  

Niektórzy opiewają, że odbiera życie i znów jego tchnienie daje. 
Niektórzy opiewają, że wydaje się tak odległe. 

Niektórzy opiewają, że ogląda nas twarzą w twarz. 
Rozprawiających i nauczających o tym nie brak. 

Kazań i rozpraw dają miliony za milionami.  
Dające bezustannie obdarza, a otrzymujący nużą się 
przyjmowaniem.  Przez wieki wieków jedzący jedzą. 

Nakazując, nakazami kieruje nas na ścieżkę. 
O Nanaku! Rozkwitaj wolny od trosk w błogości.  

| 3 | 
 

Prawdziwie władające, prawdziwe imię, z miłującym respektem 
je powtarzaj.  Tych, co błagają w modlitwie,  dające obdarza 

darami. Cóż można by jemu ofiarować, żeby móc ujrzeć 
jego dwór? Jakież słowa wypowiedzieć, by 

przywołać jego miłość?  
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Wczesną ambrozyjską godziną 
prawdziwe imię wypowiadając, 

nad jego wspaniałością rozmyślaj. 
Z karmy przeszłych uczynków szata tego ciała, 

z jego łaski – wyzwolenia brama. 
Dobrze wiedz, że jedynie prawdziwe jest wszystkim. 

| 4 |  

Ustanowić się go nie da, stworzyć go nie można. 
Samo jest nieskalane i czyste. 
 Służący mu zyskują honor. 

O Nanaku, wyśpiewuj skarb doskonałości. 
Śpiewaj i wsłuchuj się, i utrzymuj w sercu miłujący respekt. 

Ból odrzucisz, pokój w dom twój zawita.
 Słowo guru jest strumieniem dźwięku, słowo guru wiedzą Wed, 

słowo guru przenika wszystko. 
Guru jest Sziwą,  guru Wisznu i Brahmą, guru Parwati i Lakszmi. 

Nawet poznawszy tę moc, nie moglibyśmy jej opisać, 
nie sposób jej oddać słowami. 
Guru jedno dał mi odgadnąć. 

Wszystkie dusze pochodzą od jedynego dającego; 
oby nigdy o tym nie zapominać. 

| 5 | 

Jest mą pielgrzymką do oczyszczającej kąpieli, 
jeśli mu się podobam; jeśli go nie zadawalam, 

to na cóż owo obmywanie. 
Spoglądam na wszystkie stworzone istoty; 

bez karmy dobrych uczynków – cóż otrzymają? 
W umyśle są klejnoty, drogocenności i rubiny, 

gdy choć raz nauk guru wysłuchasz. 
Guru jedno dał mi odgadnąć. 

~ 234 ~



Wszystkie dusze pochodzą od 
jedynego dającego; oby nigdy o tym 

nie zapominać.  
| 6 |  

Gdybyś nawet żył przez wieki cztery, lub nawet dziesięć razy dłużej. 
Gdyby nawet znali cię na kontynentach dziewięciu i wszyscy 

podążali za tobą; Dobre imię i uznanie, chwała i sława na całym 
świecie, To po utracie łaski tego jednego nikt by nie dbał o ciebie, 
Robaka marnego pośród robaków, grzesznika przez grzeszników 

wzgardzanego. O Nanaku! Niegodnych błogosławi cnotą i 
cnotliwych obdarza cnotą.  Nikt nie mógłby nawet sobie wyobrazić 

kogoś, kto mógłby je obdarzyć cnotą.  
| 7 |  

Z kontemplacji   – doskonały święty, nauczyciel duchowy, 
duchowy przewodnik, wielki jogin.  

Z kontemplacji   – ziemia, jej podpora, akaszyjskie niebiosa. 
Z kontemplacji   – oceany, krainy światów, eteryczne podświaty. 

W kontemplacji   – nie może dotknąć nas śmierć.
O Nanaku! Oddani zawsze pozostają w błogości. 

W kontemplacji  – ból i grzechy zostają wymazane. 
| 8 |  

W kontemplacji  – Sziwa, Brahma i Indra. 
W kontemplacji  – nawet złorzeczący głoszą pochwały. 

Z kontemplacji – joga i tajemnice ludzkiego ciała. 
Z kontemplacji  – cztery księgi, sześć szkół filozoficznych, Wedy. 

Nanaku, oddany zawsze pozostaje w błogości. 
W kontemplacji – ból i grzechy zostają wymazane.  

| 9 |  
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Z kontemplacji  – prawda, 
zadowolenie, wiedza. 

Z kontemplacji  – oczyszczająca kąpiel w 
sześćdziesięciu ośmiu miejscach pielgrzymki. 

Z kontemplacji, czytania i recytowania – zyskujesz zaszczyty.
Z głębokiego słuchania – intuicyjne uchwycenie esencji medytacji. 

O Nanaku! Oddani zawsze pozostają w błogości. 
W kontemplacji  – ból i grzechy zostają wymazane.  

| 10 |  

W kontemplacji  – zyskujesz cnót skarbnicę. 
Z kontemplacji  – uczony, przewodnik duchowy i władca. 

W kontemplacji  – nawet ślepiec znajduje drogę. 
W kontemplacji  – zgłębiasz głębiny ziemskiego oceanu. 

O Nanaku! Oddani zawsze pozostają w błogości.  
W kontemplacji  – ból i grzechy zostają wymazane.  

| 11 |  

Stanu kogoś wiernego opisać się nie da. Kto próbuje to opisać, 
będzie tego żałować.Nie ma takiego papieru ani pióra ani pisarza,  

Który mógłby opisać stan kogoś wiernego. 
Takie jest imię nieskalanego. 

Tylko wierny poznaje taki stan umysłu.  
| 12 |  

Wierny – ma intuicyjną świadomą przytomność i zrozumienie. 
Wierny – zna wszystkie światy i sfery.

Wierny – nigdy ciosu w twarz nie zazna. 
Wierny – nie musi iść za posłańcem śmierci. 

Takie jest imię nieskalanego. 
Tylko wierny poznaje taki stan umysłu.  

| 13 | 
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Wierny – na ścieżce nie 
napotka przeszkód. 

Wierny – odchodzi z honorem i sławą. 
Wierny – nie podąża za pustymi religijnymi rytuałami. 

Wierny – z Dharmą jest mocno związany.
Takie jest imię nieskalanego. Tylko wierny poznaje taki stan umysłu.  

| 14 |  

Wierny – znajduje wyzwolenia bramę. 
Wierny – uwzniośla i odkupuje swych krewnych. 

Wierny – przeprawia się, pociągając za sobą uczniów guru.
Wierny – O Nanaku! Nie błąka się żebrząc. 

Takie jest imię nieskalanego. Tylko wierny poznaje taki stan umysłu. 
| 15 |  

Wybrani zostają przyjęci, wybrani zostają potwierdzeni. 
Wybrani zostają uhonorowani na dworze władającego. 

Wybrani – zachwycają na dworach królów. 
Wybrani – nad guru medytują bez rozproszenia.

Niezależnie jak bardzo ktoś próbuje to wytłumaczyć i opisać, 
Czynów stwarzającego nie da się zsumować.  

Mityczny byk jest Dharmą, synem współczucia;
Cierpliwie utrzymuje ziemię w jej miejscu.

Kto to pojmuje, staje się prawdziwym,  
Na tym byku – jakiż ogromny ciężar. 

Tak wiele światów poza tym – jakże bardzo wiele. 
Podpiera ich ciężar, utrzymuje je – jakaż to moc? 

Nazwy i barwy rozmaitych gatunków istot, 
Wszystkie zapisało wiecznie piszące pióro stwarzającego. 

Kto wie, jak napisać taki opis? 
Jakże ogromnego wymagałoby to zwoju? Jakaż to 

moc! Fascynujące piękno! 
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Jakież to dary! Któżby znał 
ich wielkość? Przestwór wszechświata 

jednym słowem stworzyłeś. 
Płynąć zaczęło rzek sto tysięcy. Jakże twą twórczą opisać 

moc? Godną ciebie ofiarą nie mogę być nawet raz.
Co się tobie podoba, jest jedynym spełnionym dobrem. 

O ty, wieczne i poza formą. 
| 16 |  

Niezliczone medytacje, niewyczerpany miłujący respekt. 
Niezliczone sposoby czczenia, niezliczone surowe praktyki. 

Niezliczone pisma i rytualne Wed recytacje. 
Niezliczeni jogini o umysłach do świata nieprzywiązanych. 

Niezliczeni wyznawcy, cnoty i mądrość kontemplujący. 
Niezliczeni święci, niezliczeni darczyńcy. 

Niezliczeni duchowi wojownicy, połykający stal. 
Niezliczeni milczący święci, wibrujący strunę twej miłości. 

Twą twórczą moc jakże opisać? 
Godną ciebie ofiarą nie mogę być nawet raz. 

Co się tobie podoba, jest jedynym spełnionym dobrem. 
O ty, wieczne i poza formą. 

| 17 |  

Niezliczeni głupcy, niewiedzą zaślepieni. Niezliczeni złodzieje i 
sprzeniewiercy. Niezliczeni narzucający swą wolę siłą. 

Niezliczeni mordercy i bezlitośni zabójcy.
Niezliczeni grzesznicy grzeszący nieustannie. 

Niezliczeni łgarze w swych łgarstwach się błąkający. 
Niezliczeni nieszczęśnicy żywiący się plugastwem. 

Niezliczeni oszczercy dźwigający brzemię 
swych głupich błędów. Nanak opisuje stan 

tych podłych istot, 
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Godną ciebie ofiarą nie mogę 
być nawet raz. Co się tobie podoba, 

jest jedynym dobrem wartym czynienia.  
O ty, wieczne i poza formą.  

| 18 |  

Niezliczone imiona, niezliczone miejsca. 
Niedostępne i niedosiężne, niezliczone niebiańskie krainy.  
Niezliczone – nawet tak je zwać, to już brzemię dźwigać. 

Ze słowa – strumień dźwięku, ze słowa – pochwała ciebie. 
Ze słowa – mądrość, opiewanie cnót twej chwały. 

Ze słowa – pisane i mówione słowa i hymny. 
Ze słowa – brzemię zapisane na naszym czole.

To, które pisze przeznaczenie – na własnym czole takiego brzemienia 
nie ma. Jak ono rozkazuje, tak my otrzymujemy. 

Stworzony wszechświat jest przejawem twego imienia.  
Bez twego imienia nie ma żadnego miejsca. 

Twą twórczą moc jakże opisać? 
Godną ciebie ofiarą nie mogę być nawet raz. 

Co się tobie podoba, jest jedynym spełnionym dobrem. 
O ty, wieczne i poza formą. 

| 19 |  

Jeśli ręce, stopy i ciało są brudne, Woda może zmyć ten brud.
Gdy strój zabrudzi i splami uryna, Mydło wypierze to do czysta. 

Lecz gdy umysł jest splamiony i grzechem zabrudzony.  
Oczyścić go może tylko miłość imienia. 

Cnota i zło nie ze słów płyną.  Czyny powtarzane coraz to na nowo 
zapisują się w duszy. Co zasiałeś, to zbierzesz. 

O Nanaku! Z nakazu się odradzamy, 
przychodząc i odchodząc.

| 20 |  
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Pielgrzymki, surowa 
dyscyplina, współczucie i 

dobroczynność, Same z siebie dają jedynie 
niewiele zasługi.  Słuchanie, przyjmowanie z umysłu 

pokorą i miłującym respektem. 
W uświęconym głęboko wewnętrznym sanktuarium, 

oczyszcza cię imieniem. Wszystkie cnoty są twoje, 
swoich nie mam żadnych. 

Bez cnót nie da się z oddaniem czcić umiłowanego. 
Skłaniam się przez władającym światem, przed jego słowem, 
przed Brahmą. Prawdziwym, pięknym, wiecznie radosnym. 
W jakiej godzinie, w jakiej chwili, w którym dniu miesiąca, 

w którym dniu tygodnia? W której porze roku, 
w miesiącu którym został stworzony wszechświat? 

Nie mogą odkryć tego czasu uczeni w pismach, 
nawet jeśli jest to zapisane w Puranach. 

Nie wiedzą tego też islamscy uczeni, którzy studiują Koran. 
Dnia i daty jogini nie znają, ani miesiąca czy pory roku. 

Stwarzające, który stworzyło to, co stworzone, 
tylko ono samo to wie. Jakże możemy o tym mówić? 

Jakże możemy to wychwalać? Jakże to opisać? Jakże to poznać? 
O Nanaku, wszyscy rozprawiają o tym, każdy mądrzejszy od innych. 
To, które włada, jest wspaniałe, wspaniałe jego imię, a cokolwiek się 

wydarza, jest wedle jego woli.   O Nanaku, kto uważa. 
że wie wszystko, ten w następnym świecie nie zyska ozdoby.

| 21 |

Eteryczne podświaty poniżej eterycznych podświatów, sto tysięcy 
światów niebiańskich nad nimi. Możesz szukać i szukać ich 

wszystkich, głoszą Wedy, aż się znużysz. Pisma mówią, 
że jest 18.000 światów, lecz w rzeczywistości jest 

jedynie jeden wszechświat. 
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Gdyby próbować go opisać, z 
pewnością doszłoby się swego kresu, 

nie opisu ukończywszy. Nanaku, zwij je wielkim, 
ono samo zna siebie.

| 22 |  

Chwalący chwalą, lecz intuicyjnego pojmowania nie osiągają. 
Strumienie i rzeki wpadające do oceanu nie znają jego ogromu. 

Nawet królowie i cesarze, 
władający górami bogactw i oceanami dóbr, 

Nie równają się mrówce, która w sercu utrzymuje pamięć o tobie.
| 23 |  

Niezliczone twe pochwały, ci, co je wypowiadają, niezliczeni. 
Niezliczone są twe czyny, dary niezliczone. 

Nieskończony twój wzrok, słuch nieskończony. 
Niepostrzegalne twe granice, co jest tajemnicą twego umysłu? 

Nie da się dostrzec granic stworzonego wszechświata. 
 Jego granic tu i poza dostrzec nie sposób. 
Wielu zmaga się, by poznać jego granice. 

Lecz jego granic nie da się odnaleźć. 
Nikt nie może poznać tych granic. 

Im więcej o nich powiesz, tym więcej zostanie do powiedzenia. 
Wspaniałe władające, wysoki jego podniebny dom. 

Najwyższe z najwyższych, nad wszystko jest jego imię. 
Tylko ktoś tak wielki i wysoki jak ono, 

Poznałby jego wzniosły stan.Tylko ono jest tak wielkie, 
tylko ono zna siebie. O Nanaku, ono łaskawym spojrzeniem 

błogosławieństwami obdarza.
| 24 |  
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Jego błogosławieństwa 
nie do opisania. 

Wielkie czyniące dary niczego nie skąpi. 
Wielu herosów błaga u bram nieskończenie władającego. 

Wielu kontempluje i trwa w nim, nie do policzenia. 
Wielu czeźnie na śmierć w swej nieprawości. 

Wielu wciąż bierze i bierze, a potem nie przyznaje się do tego. 
Wielu głupców zajada się i zajada. 

Wielu doznaje bólu, braku i nieustannych zniewag. 
Nawet te są twymi darami, o ty wielce obdarowujące! 
Wolność od więzów przychodzi jedynie z twej woli. 

Nikt inny nie ma tu nic do powiedzenia. 
Gdyby jakiś głupiec próbował to sobie uzurpować, 

Dostanie nauczkę i odczuje skutki swej głupoty. 
Ono wie, ono daje. Niewielu, bardzo niewielu to przyznaje. 

Kto jest błogosławiony śpiewaniem jego pochwał, 
O Nanaku, ten jest królem królów.

| 25 |
  

Bezcenne cnoty, bezcenne zabiegi. 
Bezcenni mu służący, bezcenne skarby. 

Bezcenni przychodzący do niego, bezcenni nabywający od niego. 
Bezcenna miłość, bezcenne zatopienie się w nim. 

Bezcenna Dharma, bezcenny sąd boży. 
Bezcenne miary, bezcenne wagi. 

Bezcenne błogosławieństwa, bezcenne insygnia. 
Bezcenne miłosierdzie, bezcenne rozkazy. 

Bezcenne, bezcenne nie do opisania! 
Mów, mów o nim i pozostawaj pochłonięty w jego miłości. 

Mówią Wedy i mówią Purany. 
Mówią uczeni i rozprawiają. 
Mówi Brahma, mówi Indra. 
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Mówi Gopi oraz Kriszna. 
Mówi Sziwa, mówią istoty o duchowej 

doskonałości. Mówią liczni stworzeni buddhowie. 
Mówią demony, mówią bóstwa. 

Mówią duchowi rycerze, niebiańskie istoty, 
milczący święci, pokorni i służący innym.

Wielu mówi i próbuje je opisać. 
Wielu mówiło, mówiło, a potem wstawało i odjeżdżało. 

Gdyby miało stworzyć nawet jeszcze raz tak wielu, 
To nawet wtedy nie mogliby tego opisać. 

 Jest tak wielkie, jakie chce być. O Nanaku, to, które jest prawdziwe. 
Jeśli ktoś uzurpuje sobie opisanie go, 

Winien być znany jako największy głupiec wśród głupców.
| 26 |

Gdzie te bramy, gdzie to domostwo, w którym siedzisz i troszczysz 
się o wszystko? Wibruje tam strumień dźwięku, 

niezliczeni muzycy grają na wszelkich instrumentach. 
Tak wiele rag, tak wielu muzyków tam śpiewa. 

Śpiewa praniczny wiatr, woda i ogień, śpiewa prawy Sędzia Dharmy 
u twych bram. Śpiewają Czitr i Gupt, aniołowie świadomości i 

podświadomości spisujący czyny, śpiewa Sędzia Dharmy osądzający 
te zapiski. Śpiewa Sziwa, Brahma i Bogini Piękności, 

zawsze zdobna. Śpiewa Indra siedzący na swym tronie z bóstwami 
u twych bram. Śpiewają istoty o duchowej doskonałości w stanie 

samadhi, śpiewają wędrowni święci w kontemplacji. 
Śpiewają żyjący w czystości fanatycy, ci co przyjmują wszystko w 

pokoju, śpiewają nieustraszeni rycerze. 
Śpiewają uczeni recytujący Wedy, z najwyższymi mędrcami 

wszystkich epok. Śpiewają fascynujące serafinki 
niewolące serca w tym świecie, w raju i w 

podświecie podświadomości. 
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Śpiewają niebiańskie klejnoty 
stworzone przez ciebie i sześćdziesiąt 

osiem świętych miejsc pielgrzymki. 
Śpiewają dzielni i mocarni rycerze, śpiewają duchowi 

herosi i cztery źródła stworzenia. Śpiewają planety, układy 
słoneczne i galaktyki, stworzone i ułożone twą ręką. Tylko ci 
śpiewają, co podobają się twej woli, tobie oddani, przesyceni 

nektarem twej esencji. Jakże wielu więcej śpiewa, 
którzy nie przychodzą na myśl. O Nanaku, 

jakże bym ich wszystkich uwzględnił? 
Prawdziwie prawdziwe, zawsze prawdziwie władające i prawdziwe 

jego imię.Ono jest i będzie zawsze. Nie odejdzie, nawet gdy ten 
wszechświat, który stworzyło, odejdzie. Ono stworzyło świat różnych 

barw, rodzajów istot i rozmaitość ułudy. 
Stworzywszy swe stworzenie, samo dogląda je w swej wielkości. 
Czyni to, co mu się podoba, rozkazać mu niczego nikt nie może. 

Jest królem, królem królów, najwyższym mistrzem królów, 
Nanak jest posłuszny jego woli.

| 27 |
  

Uczyń zadowolenie swymi kolczykami, pokorę swą miską żebraczą a 
medytację popiołem, którym posypujesz swe ciało.

Niech pamięć o śmierci będzie połatanym okryciem, które nosisz, 
niech czystość dziewicy będzie twą ścieżką na świecie i niech wiara w 

to, które włada, będzie twoim kijem podróżnym. 
Niech braterstwo całego rodzaju ludzkiego będzie najwyższym 

zakonem joginów;  opanuj swój umysł i opanuj świat. 
Kłaniam się tobie, kłaniam.

Pierwotnemu, czystemu światłu, bez początku, bez końca, 
przez wszystkie wieki jednemu i takiemu samemu. 

| 28 | 
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Duchową wiedzę uczyń swym 
pokarmem a współczucie swym 

pomocnikiem, w każdym sercu wzbudzaj strumień 
dźwięku. Ono samo jest najwyższym mistrzostwem 

wszystkiego; bogactwa, cudowne moce duchowe i wszelkie 
zewnętrzne smaki i przyjemności są jak koraliki na nici. 

Związek i rozdzielenie z nim pochodzą z jego woli. 
Otrzymujemy to, co zapisane w naszym przeznaczeniu. 

Kłaniam się tobie, kłaniam. Pierwotnemu, 
czystemu światłu, bez początku, bez końca, przez wszystkie wieki 

jednemu i takiemu samemu. 
| 29 |  

Jedyna matka poczęła i urodziła trzech uczniów. 
 Jeden stwórca świata, jeden żywiciel i jeden niszczyciel. 

Ono  sprawia, że rzeczy dzieją się wedle jego woli. Taki jest jego 
niebiański rozkaz. Ono  wszystko widzi, lecz jego nikt nie postrzega. 

Jakież to cudowne! Kłaniam się tobie, kłaniam. 
Pierwotnemu, czystemu światłu, bez początku, bez końca, 

przez wszystkie wieki jednemu i takiemu samemu. 
| 30 |  

Jego trony są w światach za światami i także jego spichlerze. 
Cokolwiek do nich włożono, włożono raz na zawsze.  

Stworzywszy swe dzieło, stwarzające dogląda go. 
O Nanaku, prawdziwe jest stworzenie prawdziwego stwarzającego. 

Kłaniam się tobie, kłaniam. Pierwotnemu, 
czystemu światłu, bez początku, bez końca, 

przez wszystkie wieki jednemu i takiemu samemu. 
| 31 |  
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Gdybym miał sto tysięcy 
języków, a te pomnożone przez 

dwadzieścia,  Setki tysięcy razy powtarzając imię 
tego, które włada wszechświatem. 

Na drodze do naszego umiłowanego wspinamy się po stopniach 
drabiny i dochodzimy do stopienia się z nim. 

Słysząc o eterycznych królestwach, nawet robaki tęsknią za 
powrotem do domu. O Nanaku, z jego łaski można je osiągnąć. 

Fałszywych chełpienie się jest fałszywe.
| 32 |  

By mówić, nie ma mocy, by milczeć, nie ma mocy. 
Nie ma mocy, by żebrać, by dawać, nie ma mocy. 

Nie ma mocy, by żyć, umrzeć, nie ma mocy. 
Nie ma mocy, by władać królestwami, 

bogactwem i nadzwyczajnymi mocami umysłu.
Nie ma mocy, by posiąść intuicyjne zrozumienie, 

duchową wiedzę i medytację. 
Nie ma mocy, by znaleźć drogę ucieczki ze świata samsary.

Ono posiada moc w swych rękach. Ono dogląda wszystkiego. 
O Nanaku, nikt nie jest wzniosły czy niski.

| 33 |  

Noce, dni, tygodnie i pory roku. Wiatr, woda ogień i eter.  
Pośrodku nich ustanowiło ziemię jako miejsce Dharmy. 

Na niej umieściło różne rodzaje istot. Ich imiona są niepoliczalne i 
nieskończone. Po swych uczynkach i działaniach będą sądzone.

Prawdziwe jest ono samo, prawdziwy jego dwór. 
Tam w doskonałej gracji i beztrosce siedzą samowybrani i 

samo-urzeczywistnieni święci. 
Otrzymują znamiona łaski od miłosiernego. 

Dojrzałe i niedojrzałe, dobro i zło – 
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tam zostaną osądzone. 
O Nanaku, zobaczysz to, 

gdypowrócisz do swego domu.
| 34 |   

W Dharmy dziedzinie jest tamto życie prawe. 
O dziedzinie mądrości duchowej teraz powiemy. 

Tak wiele wiatrów, wód i ogni, liczni Krisznowie i Sziwy. 
Tak liczni Brahmowie, tworzący formy piękna, 

ustrojeni i przybrani w liczne kolory. 
Tak wiele światów do pracy nad karmą, mitycznych gór Meru, 

tak wiele nauk do zgłębienia. Tak wielu Indrów, księżyców, 
słońc tak wiele, tak wiele galaktyk. 

Tak wiele istot o duchowej doskonałości, buddhów, 
wielkich joginów tak wielu, tak wiele bóstw rozmaitych. 

Tak wielu pół-bogów, demonów, milczących mędrców tak wielu, 
tak wiele oceanów i klejnotów. Tak wiele dróg życia, 

tak wiele języków, tak wiele rodów królewskich. 
Tak wielu ludzi z intuicją, tak wielu niesamolubnie pomagających. 

O Nanaku, nie ma tego granic.
| 35 |

 
W mądrości dziedzinie króluje niepodzielnie mądrość duchowa. 

Tam strumień dźwięku wibruje, pośród tonów i westchnień błogości. 
W królestwie pokory słowo jest pięknem. 

Formy o niezrównanym pięknie są tu układane. 
Tych rzeczy nie da się opisać. Kto próbuje o tym mówić, 

pożałuje tej próby. Tu kształtuje się intuicyjna świadomość, 
intelekt i rozumienie umysłu. Tu kształtuje się świadomość 

duchowych rycerzy i istot o duchowej doskonałości.
| 36 |  
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W królestwie karmy słowo jest 
mocą. Nikt inny tam nie przebywa. 

Tam są mocarni rycerze, duchowi herosi. 
Całkowicie spełnieni, przesyceni esencją tego, 

które włada. Są tam miriady istot o duchowej doskonałości, 
opanowanych i spokojnych w swej majestatycznej glorii. 

Ani śmierć, ani podstęp nie przychodzą do tych,  
W czyich umysłach przebywa to, które włada.  

Tam przebywają święci z licznych światów, pełni oddania. 
Radują się, ich umysły przesycone są prawdziwym władającym. 

W dziedzinie prawdy przebywa władające poza formą. 
Stworzywszy swe dzieła, dogląda je, 

swym łaskawym spojrzeniem obdarzając szczęściem. 
W tej dziedzinie są planety, systemy słoneczne i galaktyki. 

Jeśli ktoś o nich mówi, nie mają granic, nie mają kresu. 
Tam są światy nad światami przezeń stworzone. 

Jak ono rozkaże, tak one istnieją. 
Ono dogląda wszystkiego i, kontemplując swe dzieło, raduje się. 
O Nanaku, opisanie tego jest tak ciężkie do zgryzienia, jak stal.

| 37 |
 

Niech powściągliwość będzie twym paleniskiem, 
a cierpliwość twym kowalem. 

Niech zrozumienie będzie kowadłem a duchowa wiedza twym 
narzędziem. Miłujący respekt twym miechem, 

rozdmuchaj płomienie wewnętrznego żaru ciała. 
W tyglu miłującego respektu roztop nektar imienia.

I wybij prawdziwą monetę słowa guru. 
To jest karma tych, na których padło jego łaskawe spojrzenie. 

O Nanaku, to, które włada, w swej łasce wynosi ich i sławi.
| 38 |   
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Slok
Powietrze jest guru, woda ojcem, 
ziemia wielką matką wszystkich.
Dzień i noc to dwie opiekunki, 

na których podołku bawi się cały świat. 
Dobre czyny, złe czyny; 

spis odczytany zostanie w obecności Pana Dharmy. 
Wedle swych uczynków, niektórzy zostaną przysunięci bliżej, 

a niektórzy odepchnięci dalej. 
Ci, co medytowali nad imieniem i wytężając się w pocie czoła 

osiągnęli powodzenie,  O Nanaku, ich twarze promienieją. 
| 1 |
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