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 Myśl o Bogu w jakikolwiek sposób chcesz, jako o Boskiej Matce, jako o Krisznie, 

jako o synu Boga Jezusie Chrystusie, jako o Naturze, jako o bezforemnej, 

wszystko przenikającej Prawdzie Absolutnej lub jako o swojej prawdziwej Jaźni. 

Zdolność do myślenia o Bogu i modlenia się do Niego to boska łaska sama 

w sobie. To On sprawia, że myślisz o Nim. To On działa w tobie.  

Musisz uświadomić sobie, że Boskość pracuje w tobie. 

Swami Premananda 
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Swamidżi dający satsang w Pudża Holu. 

Satsang ze Swamidżim 
 

W Aśramie możesz znaleźć spokój umysłu 
 

(Fragment satsangu wygłoszonego przez Swamidżiego w czerwcu 2002 roku.)  
 
Co robisz w Aśramie? Przyjeżdżasz tu na pięć dni, 
miesiąc, rok, dwa lata, pięć lat albo dziesięć lat – 
ale co robisz przez cały ten czas? Jeśli pracujesz 
w ogrodzie, nie opowiadaj byle czego ludziom, 
którzy tam pracują, ponieważ może ich to po-
ruszyć i zmartwić. Wykonuj tam swoją służbę 
i ciesz się widokiem pięknych kwiatów. Jeśli mu-
sisz słuchać niepotrzebnego gadania innych ludzi, 
wpuść ich słowa jednym uchem i od razu wypuść 
drugim. Nie trzymaj tych słów w sobie, wyrzuć je.   
 
Nie marnuj swojego czasu w Aśramie. Jeśli masz 
50 lat, nie będziesz znowu mieć 45. Będziesz się 
tylko starzeć. Gdy jesteś tutaj, myśl tylko o do-
brych rzeczach, a nie myśl o złych. Jeśli chcesz iść 
do toalety, może się okazać, że nie ma wody i od 
razu się zezłościsz. To są Indie! Jeśli pragniesz 
luksusu, możesz zatrzymać się w hotelu. W Aśra-
mie nie ma wielu luksusów lub wygód, ale jest tu 
jedna wyjątkowa rzecz, którą możesz zdobyć: 
spokój umysłu. Nie zaznasz spokoju umysłu w ho-
telu. Musisz zignorować fakt, że nie ma wody i nie 
brać tego na serio. Weź wiadro, idź do studni 
i nabierz wody. To niewielkie poświęcenie.   
 
Odniesiesz wiele korzyści z przebywania w Aśramie i będziesz mieć dobrą przyszłość. Jeśli chcesz 
wykonać jakąś służbę, jak prace biurowe, nie pozwól sobie na spinanie się. Nie angażuj się za 
bardzo. Wykonuj sewę z dystansem. Łatwo jest krytykować jakikolwiek Aśram, ale powinniśmy 
przyznać, że to my chcemy krytykować i szukać wad. Nasze umysły są pełne wątpliwości, 
podejrzeń i innych negatywnych rzeczy, w ten sposób znajdujemy wady. Radzę wam, abyście 
szukali dobrych stron każdej rzeczy i myśleli pozytywnie. Możecie spojrzeć na rzeczy z innego 
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Swamidżi w przyszłej  
Świątyni Śri Premeśwarar. 

punktu widzenia i zobaczyć wszystko w innym świetle. Możecie narzekać, że ktoś nie prze-
pompował wody ze studni do domów, ale nie wiecie, że ta osoba zauważyła, że drzewa były 
bardzo suche i spragnione, dlatego, chcąc je uratować, przepompowała wodę, by podlać drzewa. 
Z tego powodu ten człowiek zrobił to, co zrobił. Możesz sobie pomyśleć, że osoba, która 
odpowiada za Pudża Hol, i poprosiła cię o pomoc, za bardzo się rządzi. Albo, że osoba, która 
odpowiada za dharmasalę nie podała kolacji na czas. Ale tylko te osoby wiedzą, jak to jest 
zarządzać Holem i dharmasalą, i tylko one wiedzą, jak trudna jest to sewa, gdy nikt im nie pomaga. 
Idź pomóc w tych miejscach, a zrozumiesz punkt widzenia tych osób. Miej współczucie dla innych 
i miej zrozumienie dla ich problemów – to bardzo ważne. 

 
Nie marnuj czasu – wykorzystaj każdą chwilę 

 
(Fragment satsangu wygłoszonego przez Swamidżiego w innym dniu, także w czerwcu 2002 rok.)   

 
Aby osiągnąć realizację własnej Jaźni, jednym ze 
sposobów jest praktykowanie sadhany w pełnym 
wymiarze, a innym sposobem jest wykonywanie 
sadhany na pół etatu, jednocześnie żyjąc w świe-
cie. Sanatana Dharma nie mówi, że każdy musi 
całkowicie oddać się duchowej ścieżce. Te osoby, 
które otrzymały dar podążania duchową ścieżką 
mogą tak zrobić. Inni mogą żyć w świecie. Teraz 
Swami Premananda głosi przesłanie półetatowej 
duchowości całemu światu. Jest kilka osób, które 
są gotowe na pełne duchowe życie i ja je uczę. 
Doradzam im i prowadzę je w tym kierunku, ale 
nie nalegam, aby każdy szedł taką drogą. Inni 
mogą wybrać duchową ścieżkę tylko częściowo 
i odnieść z tego korzyść. Z pewnością doświadczą 
boskiej łaski i odnajdą spokój umysłu. 
 
Każdy ma jakiś problem. Ludzie mają problemy 
przez środowisko, w jakim żyją. Nawet w Aśra-
mie pojawiają się niewielkie problemy. Na przy-
kład nie ma wody w toalecie, to jest problem. 
Jedzenie nie jest wystarczająco smaczne, to też 

jest problem. W nocy może być głośno, to również stanowi problem. Dzieci hałasują i prze-
szkadzają Ci w medytacji, to także problem. Panie miesiączkują i to jest dla nich problemem.  



3 Prema Ananda Vahini LISTOPAD 2016 

 

 

 

 

Kto tworzy te wszystkie problemy? To wszystko materialne problemy. Nie bierz tego na 
poważnie. Powinieneś zdecydować, aby podejść do tych problemów ze spokojem. Jeśli myślisz, że 
twoje problemy są duże, staną się duże. Jeśli myślisz, że twój problem jest mały, to będzie on 
mały. Na przykład, jeśli okazuję dużo miłości jednej osobie, a ona nie okazuje miłości wobec mnie, 
ale za to okazuje ją komuś innemu, zdenerwuję się. Dlaczego? Mogę ofiarować komuś moją 
miłość, ale nie mam prawa oczekiwać w zamian miłości od tej osoby. Ta druga osoba ma prawo 
kochać, kogo tylko chce. Oczekiwanie, że ktoś inny nas pokocha jest samolubne. (…) 
 
Wiedza jest niezbędna, aby się rozwinąć. Bez wiedzy nie można rozwinąć się duchowo. Jeśli 
jednak wiele osób mówi ci różne rzeczy, będziesz zdezorientowany. Każdy mówi o duchowości. 
To, co mówią inni, może być dobre dla nich, ale niekoniecznie dla ciebie. Jeśli ktoś krytykuje 
kogokolwiek, po prostu zignoruj to. Jeśli ktoś krytykuje innych, na przykład powie, że jakiś swami 
jest homoseksualistą albo skrytykuje ubranie innego swamiego – zignoruj to. Nie krytykuj innych. 
Pracuj nad sobą, oczyść się i nie miej żadnych oczekiwań względem innych. Ktoś może po-
wiedzieć, że przez czyjeś zachowanie Aśram traci swoje dobre imię. Odpowiedz tej osobie: 
„Swami Premananda nigdy nie ingeruje w prywatne życie innych”. To jest sposób Swamiego 
Premanandy. Sanatana Dharma daje całkowitą wolność. Daje spokój i wspaniałą możliwość, aby 
przybyć do Aśramu i osiągnąć realizację własnej Jaźni. Postaraj się skorzystać z tych dobrych 
rzeczy. Nie przegap tej szansy. Nie narzekaj na innych. To jest tylko strata czasu, której nigdy się 
nie nadrobi. Przeszłość jest przeszłością, nigdy nie odzyskasz tego czasu. Dlatego nie trać swojego 
czasu. Korzystaj z każdej chwili. Na przykład módl się w czasie podróży autobusem, a odniesiesz 
korzyść. A czym się zajmujesz podczas podróży? Martwisz się, że ktoś ukradnie ci pieniądze. Nie 
noś ze sobą za dużo pieniędzy. Weź tylko tyle, ile potrzebujesz. Podziel pieniądze na dwie 
kieszenie. Jeśli nadal nie czujesz się bezpiecznie, noś mały złoty pierścionek. Jeśli zgubisz pieniądze, 
przynajmniej będziesz mieć pierścionek, który możesz sprzedać. Zmniejsz swój bagaż. Nie ma 
potrzeby targania ogromnej walizki. Weź tylko od 200 do 500 indyjskich rupii. Siedź w autobusie 
i oddaj się modlitwie.  
 
Nie trać czasu. Jestem w więzieniu już od ośmiu lat, ale nigdy nie tracę czasu. Zawsze pracuję. 
Nawet w więzieniu pracuję na pełny etat. Wyobraź sobie, o ile więcej bym pracował i jak bardzo 
był bym zajęty na wolności. Cieszę się moim wolnym czasem. Zawsze mówię prawdę. Odpowiem 
na każde pytanie, jakie mi zadasz. Mam prawidłową odpowiedź na wszystkie twoje pytania. Cieszę 
się również z faktu, ze odpowiadam na twoje pytania. Gdy to robię, również się uczę. Ty pytasz, 
a odpowiedź wychodzi z moich ust, a gdy odpowiadam na twoje pytania, również słucham 
odpowiedzi. Cieszę się, gdy słyszę odpowiedź i uczę się na jej podstawie. 
 
Myślę, że na dzisiaj wystarczy.  

Dżej Prema Śanti! 
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GURU 

Dhyaanamoolamgurormurti 
Pooja moolamgurohpadam 

Mantra moolamgurorvaakyam 
Moksha moolamgurohkripa 

 
Początek medytacji jest formą Guru 

Fundamenty uwielbienia są stopami Guru 

Początki mantry są słowami Guru 

Esencją wyzwolenia jest łaska Guru 
 

(z pieśni Guru Gita pochodzącej ze Skanda Purany) 
 

Życzymy wszystkim wypełnionych łaską, 
duchowych obchodów urodzin 

Swamidżiego 17 listopada 2016 roku 

 

41. urodziny Swamidżiego obchodziliśmy 
17 listopada 1992 roku. Dzień rozpoczął się 
o 6 rano tradycyjnym jagamem (ceremonia 

ogniowa) na cześć Jego urodzin. Rytuały 
zostały wykonane przez bramińskiego 
kapłana zwanego Śiwa Aczarja. Swami 
dołączył do kapłana podczas jagamu 

i ofiarował dary oraz pobłogosławił wielbicieli 
i żyjące istoty na całym świecie. Rodzina 

i uczniowie Swamiego obmyli Go mlekiem 
i wodą, zgodnie z aśramową tradycją. Swami 

nabrał wody w dłonie i spryskał nią wielbicieli 
w geście błogosławieństwa. Zwykle 

wielbiciele obmywają stopy matki Swamiego 
w ceremonii pada pudży w Jego urodziny. 
Po raz pierwszy Swamidżi wykonał pada 

pudżę ku czci swojej mamy, Pani Puszpakanti 
Somasundaram, i powiedział: „Macierzyństwo 
jest esencją naszej Sanatana Dharmy. Pewne 

starożytne powiedzenie głosi, że nie ma 
potężniejszej świątyni nad prawdziwą matkę. 

Moja mama żyje bardzo blisko mnie i, tak 
naprawdę, jest wyjątkową kobietą. Od zawsze 
wykonywała pudże i pościła zgodnie ze swoją 
religią. Zawsze spędzam z nią moje urodziny. 

W przeszłości, gdziekolwiek była, zawsze 
jechałem do niej tego dnia, aby otrzymać jej 
błogosławieństwo. Nigdy nie piłem mleka 

matki, ale w moje urodziny ona błogosławi 
mnie świętą trawą i świętym mlekiem Pana 
Ganeśi. Zawsze ją szanuję i oddaję jej cześć 

jako przykład dla wszystkich dzieci,  
aby robiły tak samo”. 

 

Z pamiętnika Aśramu: urodziny Swamidżiego 
 
W tym miesiącu, 17 listopada, obchodzimy urodziny Swamidżiego zarówno w Aśramie Sri 
Premanandy, jak i w Centrach na całym świecie. Przeglądając aśramowe archiwa, znaleźliśmy 
wspomnienia z poprzednich obchodów tego wspaniałego dnia. Poniżej przedstawiamy krótkie 
relacje z 1991 i 1992 roku. 

 

  

Uroczystości były wspaniałe – uczta dla oczu, uszu 
i duszy. Swami był w błogim nastroju na swoje 
40. urodziny w tym roku. Program trwał przez 

17 godzin i obejmował medytację (od 6:30 do 7:30 
rano, ponieważ Swami urodził się o 7:15) oraz 
tradycyjne obmywanie Swamiego przez Jego 

wielbicieli. Swami spryskał wszystkich poświęconą 
wodą, gdy była wylewana na Niego, a także rzucał 

kilogramy słodyczy, błogosławiąc wszystkich. 
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Drogie Boskie Dusze, 
 
Chcemy poinformować Was o oficjalnej stronie Swamidżiego www.sripremananda.org! 
 
Na pasku narzędzi, na stronie głównej, możecie znaleźć użyteczne informacje na temat Swamiego, 
Jego życia, nauk, naszych Centrów Sri Premanandy oraz Młodzieży Premanandy. Wszystkie te 
wiadomości są pomocne szczególnie dla nowych wielbicieli. Co roku na stronie umieszczamy 
kalendarz prezentujący daty wszystkich świąt i abiszekamów w Świątyni. Dodatkowo podajemy 
krótkie wyjaśnienie do każdego wydarzenia. Gdy tylko kalendarz na 2017 rok będzie gotowy, 
umieścimy go na stronie. Znajdziecie tam również galerię pięknych zdjęć Swamiego i Aśramu, a także 
wydania magazynu Prema Ananda Vahini z czterech ostatnich miesięcy, które są dostępne przez cały 
czas. Jeśli chcielibyście przeczytać artykuły z poprzednich wydań, wejdźcie w zakładkę „Archiwum” 
i kliknijcie tytuły, aby mieć dostęp do wcześniejszych numerów, które publikowaliśmy. 
 
Aktualizujemy oficjalną stronę Swamiego Premanandy przy okazji wszystkich ważniejszych świąt, które 
obchodzimy, jak Mahaśiwaratri, Guru Purnima, Nawaratri oraz urodziny Swamiego. Zmiany obejmują: 

• Przynajmniej jeden nowy satsang Swamidżiego. 
• Nowe historie doświadczeń ze Swamim opisane przez wielbicieli lub artykuły na temat 

różnych działań w Centrach Śri Premanandy i grupach Młodzieży Premanandy. 
• Nowe bhadżany, których możesz posłuchać, by nauczyć się ich melodii. 
• Zawsze staramy się dodać film, wraz z napisami, ze Swamim udzielającym satsangu. 
• Czasami dodajemy krótki film, na przykład slajdy ze zdjęciami z podkładem muzycznym, czyli 

przepięknymi bhadżanami!   
 
Obecnie mamy 38 filmów online, które możesz obejrzeć na naszej stronie albo na kanale YouTube 
o nazwie Sri Premananda. Wiele z filmów, przedstawiających Swamiego podczas wygłaszania satsangu, 
ma napisy w następujących językach: angielskim, francuskim, holenderskim, hiszpańskim, włoskim, 
polskim i niemieckim! Dostępne jest również nagranie z abiszekamu w Świątyni Sri Premeśwarar, na 
którym słychać mantry i tewaramy. Wkrótce w Internecie umieścimy oddzielne nagranie tewaramów, 
które są śpiewane w Aśramie każdego wieczoru, wraz ze słowami i wyjaśnieniem ich znaczenia.  
 
Zachęcamy Was do regularnego odwiedzania naszej strony!!  
Dżej Prema Śanti! 

http://www.sripremananda.org/
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WIADOMOŚCI Z CENTRÓW ŚRI PREMANANDY 

Nawaratri w Centrum w Lyonie we Francji 
 
W naszym Centrum Śri Premanandy, znajdującym się w Lyon-Saint-Etienne, podczas święta 
Nawaratri przeprowadziliśmy trzy piękne programy. Pierwszego dnia przygotowaliśmy lampki 
z dziewięciu połówek cytryn i wykonaliśmy pudżę do Durgi. Po niej wykonaliśmy abiszekam do 
statuetki Mariamman, którą każdy uczestnik mógł też potrzymać na swoich dłoniach. W sobotę 
6 października wykonaliśmy abiszekam do statuetki Bhuwaneśwari, należącej do naszego Cen-
trum. A w dniu Widżaja Dasami przed abiszekamem każdy umieszczał świeczkę przed ołtarzem, 
symbolicznie ofiarując wewnętrzne światło Boskiej Matce. Wszyscy odczuwaliśmy w naszych 
sercach miłość i wielki wewnętrzny spokój. 

 
 
 
 
 
 

 

Nawaratri w Centrum w Meksyku 
 
Nawaratri 2016 roku obchodziliśmy w Meksyku z wielką radością i oddaniem. Na obchody tego 
wielkiego święta przybyli do nas wielbiciele z różnych stron naszego kraju, jak również z USA. 
Podczas tych dni wykonywaliśmy pudże i abiszekamy do różnych aspektów Boskiej Matki. 
Pierwszego dnia w obecności zgromadzonych wielbicieli samoistnie zmaterializowały się małe 
czerwone kamienie, podobne do rubinów. Jakież to wielkie błogosławieństwo dla nas od Boskiej 
Matki i Swamiego Premanandy! Jakby tego było mało w dziewiątą noc podczas abiszekamu Ammy, 
mała srebrna figurka Ganeśi zmieniła kolor na złoty! Wszyscy czuliśmy się tak bardzo bło-
gosławieni i przepełnieni spokojem! 
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Nawaratri w Centrum w Torino we Włoszech 
 
Nawaratri obchodziliśmy wykonując w dniu 7 października specjalny program. Był to bardzo 
kameralny wieczór wypełniony radością i spokojem. W naszych myślach łączyliśmy się z Aśra-
mem. Mieliśmy poczucie, że Swami był tu z nami! 

 
Nawaratri w Centrum w Montpellier we Francji 

 

Parameśwari, Koordynator Centrum w Montpellier 
 

W tym roku wielbiciele z Centrum Sri Premanandy w Montpelier przyłączyli się do obchodów Nawaratri 
organizowanych przez wielbicieli z Centrum z Monts du Forez. Śiwani i wielbiciele z tego Centrum 
udekorowali świątynię i zrobili wszystko, by przygotować ją na obchody tego ważnego święta. To była 
również okazja dla nas, by spotkać się z koordynatorami innych Centrów, wspólnie przeżywać te duchowe 
chwile i razem praktykować.  

 
Przywiozłam ze sobą statuetkę Boskiej Matki z naszego 
Centrum w Montpelier i zaraz po przybyciu do Monts du 
Forez zdumiał mnie widok wibhuti, które zamanifestowało  
się po prawej stronie tej statuetki, na jej głowie i ramionach, 
jak również na tiruwasi. Amma emanowała intensywną 
i promienną energią. Gdy tak stałyśmy i patrzyłyśmy razem 
z Śiwani na stojące obok siebie na ołtarzu dwie figurki Bos- 
kiej Matki, obie zauważyłyśmy jak te wspaniałe, dane nam 
przez Swamidżiego statuetki, są żywe i jak bardzo potrafią  
się zmieniać… 
 
W 2010 roku kiedy Swamidżi dał nam te „Bóstwa”, wyglądały 

wtedy bardzo podobnie. Prawdę mówiąc, trzy lata temu 
podczas Nawaratri nawet je pomyliłyśmy. Ale teraz są zupełnie różne. Ta w Mont du Forez jest taka 
ciemna i emanuje świetlistym pięknem, z ładnymi detalami, a przy tym się uśmiecha. Statuetka z Cen- 
trum w Montpellier jest złocista i promienna, jej twarz jest okrągła, sugerująca obfitość i również się 
uśmiecha. Obie emanują silnymi wibracjami spokoju i łagodności. Gdy na nie patrzyłam, przypomniałam 
sobie, co Swamidżi mówił w 2010 roku: „Kiedy ludzie będą zbliżali się do tych statuetek, to będzie tak, 
jakby zbliżali się do mnie”. Rzeczywiście miałyśmy poruszające doświadczenie otrzymania łaski Swamiego 
poprzez te statuetki, będące Jego transcendentną formą… 
 
Podczas tego spotkania doświadczyłyśmy chwil wypeł-
nionych energią Śakti na zewnątrz Centrum. Pewnego 
wieczoru wybrałyśmy się na spacer do „Hauts de 
Chaume”, pewnego miejsca, które Śiwani chciała nam 
pokazać. Gwoli ścisłości, wahała się między zabraniem nas 
w tamto miejsce, a pójściem z nami do lasu. Gdy do-
tarłyśmy do miejsca zwanego Col de la loge, obrałyśmy 
drogę prowadzącą bezpośrednio do docelowego miejsca. 
Po przejściu pięknego zadrzewionego odcinka tej drogi 
okazało się jednak, że jakimś sposobem wróciłyśmy do 
punktu wyjścia, czyli do Col de la loge! 
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To sprawiło, że wróciłyśmy do pierwszego pomysłu, by raczej pójść 
do lasu, niż wspinać się na wzgórza. Obrałyśmy więc drogę pro-
wadzącą w dół i weszłyśmy do lasu. Po jakimś czasie natrafiłyśmy na 
formacje naturalnych głazów, były to wspaniałe aranżacje natury 
złożone ze skał oraz porastającej je roślinności. To miejsce zdawało 
się być świętym miejscem i szybko odczułyśmy, że znalazłyśmy się 
w starożytnym miejscu poświęconym Bogini Matce, które to miej- 
sca są dość powszechne w tym środkowym regionie Francji. 
 
Najpierw poczułam duży lęk, jakby jakieś stare wspomnienia we mnie 
odżyły, pojawiły się we mnie  nieprzyjemne odczucia, które sprawiły, 
że odsunęłam się od tej wielkiej formacji skalnej, przypominającej 
ptaka, szlachetnego i dumnego ptaka zwycięstwa, oplatanego przez 
drzewo, które w ten sposób zdawało się go wspierać, w ten sposób 
tworząc wspólnie zintegrowaną i doskonale zharmonizowaną całość. 
Wzięłam głęboki wdech, akceptując odczucia, które się pojawiły… 
 
Stopniowo moje negatywne uczucia rozproszyły się, mój ból głowy zniknął, a w miejsce tego pojawiła się 
świetlistość. Ten głaz aktywnie na mnie wpływał i uzdrawiał mnie! Tego wieczoru po abiszekamie do 
Boskiej Matki, podczas medytacji, zobaczyłam wyłaniającą się z tego głazu kobiecą twarz, posiadającą 
nakrycie głowy stworzone z piór leśnych ptaków. Ona była taka piękna i biła od niej wielka szlachetność. 
Następnego ranka, gdy się obudziłam, w swoim wnętrzu wyraźnie to poczułam… to miejsce, do którego 
wczoraj zostaliśmy doprowadzeni naprawdę było poświęcone Bogini. To doświadczenie z Śakti było 
bardzo potężne! 
 
Wróciliśmy do domu po tych kilku dniach naładowani duchową energią, odrobinę również wstrząśnięci – 
takim odczuciem bycia przez chwilę poza czasem. Te nasze wspólnie dzielone doświadczenia wzmocniły 
jednoczące nas więzi stworzone przez miłość i boskie błogosławieństwa Swamidżiego. Dżej Prema Śanti! 

  

Złote słowa Swamidżiego odnośnie  
Grup i Centrów Śri Premanandy 

 

  Zastanów się nad tym dobrze. Jestem w więzieniu i pomimo tego mówię do ciebie. Przez cały 
ten czas myślę o tobie i myślę również o duchowym rozwoju naszego Aśramu. Bóg mnie tu 
przysłał, bym wykonał tę pracę. Bóg wysłał mnie na ten świat w określonym celu i jestem tego 
w pełni świadomy. Z pewnością osiągniecie właściwy poziom duchowego rozwoju. Wszyscy 
weszliście na pokład mojego duchowego autobusu i podróżujemy nim wspólnie. Mam nadzieję, 
że dotrzemy razem do samego końca tej podróży. Po drodze mamy wiele przystanków, na 
których niektórzy ludzie będą wsiadać, a inni wysiadać, ale myślę, że wszyscy ci, którzy są tu 
teraz, będą ze mną zawsze w tym autobusie. Nie jestem właścicielem tego autobusu – jestem 
jego kierowcą. To autobus Boga. Jestem głęboko przekonany, że jestem dobrym kierowcą. Nie 
mam co do tego żadnych wątpliwości. To Bóg jest tym, który dał mi prawo jazdy. Jeżdżąc tym 
autobusem, będę zatrzymywał się we wszystkich Centrach i jeśli ktokolwiek będzie chciał 
podróżować wraz ze mną, to zaproszę go do tego autobusu i dalej będziemy razem 
kontynuowali tę podróż. 
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Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swamidżi, powiedziałeś, że Twoi wielbiciele mają obowiązek 
wprowadzić innych na duchową ścieżkę. Jak możemy mówić 
do innych bez odstraszania ich? 
 

Nie jest prosto mówić do innych w inspi-
rujący sposób. Po pierwsze, musisz mieć 
poczucie duchowości w swoim sercu i mieć 
trochę doświadczenia. Nie można dopaść 
kogoś i zacząć mówić bez rozważenia 
sytuacji, w jakiej znajduje się nasz rozmówca. 
Nie mów o czymkolwiek bez należytego 
przemyślenia. Mów o różnych rzeczach 
i wprowadź ludzi w swobodny stan. Mów  
do nich, czując empatię dla ich położenia 
w życiu i wyjaśniaj duchowe rzeczy stopniowo 

i prosto. Miej w umyśle to, o czym chcesz im 
powiedzieć. Zawsze mów skromnie, prosto 
w bardzo delikatny i miły sposób. Nigdy nie 
mów, licząc, że coś otrzymasz od kogoś. Nie 
wykorzystuj nikogo na duchowej drodze. 
Nigdy nie mów do nikogo, aby sprawić mu 
ból, mów wyłącznie dla prawdziwej korzyści 
tej osoby. Jeśli możesz podążyć za tymi 
wskazówkami, zainspirujesz innych, aby wy-
konali krok na duchowej drodze. 

 
Czasami zauważam, że kłócę się o duchowe sprawy. 
 
Kłócisz się, ponieważ myślisz, że jesteś lepszy 
od innych albo nie tak dobry jak inni. Nie 
pozwól, aby te niebezpieczne myśli przyszły 
do twojego umysłu. Jeśli jesteś mądry, nie 
będziesz się kłócił z innymi. Jeśli zapomnisz 
o koncepcji większy i mniejszy, lepszy i gorszy, 
wtedy nie będziesz umiał się z kimś pokłócić. 

Mądra osoba nie będzie się kłócić, tylko 
pozostanie wyciszona i spokojna. Zawsze 
wysłuchaj, co inni mają do powiedzenia i poz-
wól im wyrazić swoje poglądy. Niewłaściwe 
jest myśleć, że zawsze masz rację! To jest 
oznaka ego. 
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Jeśli ktoś mówi do mnie opryskliwie, zawsze złoszczę się i również odpowiadam mu niegrzecznie. 
Jak mogę to powstrzymać? 
 

Zatrzymaj się, oddychaj głęboko i myśl 
o mnie. Nigdy nie odpowiadaj opryskliwie. 
To nie pomoże żadnemu z was. Nie możesz 

powstrzymać złości i wrogości poprzez złość 
i wrogość. Złość można powstrzymać jedy-
nie życzliwością i wielkodusznością. 

 
Swamidżi, jeśli mamy jakieś przeszkody na duchowej ścieżce, czy mistrz może je zabrać 
i rozwiązać te problemy, czy pomaga on jedynie poprzez swoje błogosławieństwa i ukazywa- 
nie właściwej drogi? Jeśli będziemy kontynuować naszą praktykę duchową, czy Swami zawsze 
będzie nas wspierał? 
 

Wszyscy na tym świecie mają materialne 
problemy. Małe problemy pojawiają się 
u każdego. Dlaczego te problemy powstają? 
Z powodu materialnych pragnień. Skąd one 
się wzięły? Nawet twoje narodziny wynikają 
z materialnych pożądań. Chcesz luksusowego 
życia, ładnego samochodu i ładnego domu, 
a w tym samym czasie pytasz, dlaczego zmar-
twienia i depresja przychodzą do ciebie. 
Powodem jest twoje przywiązanie do świata 
materialnego.   
 

Możesz chcieć się uczyć, ale twierdzisz, że to 
trudne. Natychmiast myślisz: „Nie dam 
rady…”. Myślisz tylko o tym, że nie dasz 
rady się uczyć. Możesz mieć pracę, ale nie 
jesteś zadowolony z wypłaty. Natychmiast 
pomyślisz: „Mam pecha, nie mam dobrej 
pracy”. To nie jest prawda. Zawsze smucisz 
się poprzez myślenie, że jesteś pechowcem. 

To również jest nieprawda. Masz wielkie 
szczęście! Jeśli nie miałbyś szczęścia, nie 
byłbyś w stanie zobaczyć mnie, czy skon-
taktować się ze mną! Jednakże zawsze wi-
dzisz i myślisz tylko o materialnych rzeczach, 
a nie o duchowości.   
 
Dlaczego ogarniają cię depresja, zmartwienia 
i smutek? Z powodu twojej niedojrzałości.  
Ja myślę, że kiedy wybierzesz duchowego 
mistrza, ten Gurudew zdecydowanie cię 
wesprze. Gurudew zawsze będzie cię wspie-
rał, doglądał cię i troszczył się o ciebie. Jakie-
kolwiek problemy powstaną, on zaopiekuje 
się tobą i pomoże ci. Kluczowe jest wierzyć 
w swojego mistrza. Wierz, że jest dobrym 
mistrzem, że instruuje cię dobrze, że uczy 
cię wszystkiego, abyś mógł prowadzić do- 
bre życie. 

 
Początkowo, jesteśmy jednością z Paramatmą (uniwersalną duszą). Potem przychodzi Dźiwatma 
(indywidualna dusza) i raz jeszcze chce zjednoczyć się z Paramatmą. A więc dlaczego robimy ten 
cykl? Na przykład, jeśli jesteśmy kroplą wody, to jak możemy, będąc Dźiwatmą, raz jeszcze stać 
się jednością z oceanem, Paramatmą?   
 
Wiesz, że kiedy pada, wiele wody spada 
w dół, prawda? Więc gdzie idzie ta woda? 
Spływa do rzek, a później gdzie płynie?   

Do morza.   
A po morzu, co dzieje się z wodą?   
Staje się jednością z oceanem.   
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Tak. A co dzieje się dalej?   
Później znów idzie w górę.   
Czy teraz rozumiesz? Kiedy poruszam du-
chowe sprawy w głębszy sposób, zdarza się, 
że czasem tego nie rozumiesz. Dlatego uży-
wam deszczu jako przykładu. Kiedy przy-
chodzi deszcz, woda spływa do rzek, z rzek 
do morza, a z morza idzie z powrotem 
w górę do nieba, staje się chmurami i wyko-
nuje ten sam cykl jeszcze raz. Tak samo 
dzieje się z indywidualną atmą.   
 
Zwierzęta również mają atmę. Kiedy zwierzę 
umiera, ta atma również przechodzi przez 
ten sam cykl. Teksty mówią, że rodzisz się 
wiele razy, nie tylko raz czy dwa. W swoich 
innych narodzinach mówisz: „Chcę osiągnąć 
oświecenie”. Ale dostając szansę, aby to 

zrobić, poprzez urodzenie się jako ludzka 
istota, zapominasz wówczas o swoim celu! 
 
Jak możemy przestać rodzić się jeszcze raz 
i jeszcze raz?   
 
To zależy od twojej praktyki. Jeśli robisz 
niegrzeczne rzeczy, co się stanie? Jeśli kogoś 
zabijesz, albo będziesz alkoholikiem i bę-
dziesz robić różne rzeczy bez kontroli, co się 
stanie? Z innego punktu widzenia, jeśli 
zaangażujesz się w pracę charytatywną, 
służbę i jeśli będziesz miał dobre serce, co 
wtedy się stanie? To zależy od ciebie. Ja nie 
mogę powiedzieć: „Nie rób tego, nie rób 
tamtego”. Cokolwiek chcesz, rób to. Jednak 
jeśli będziesz robić dobre rzeczy, będą się 
dziać dobre rzeczy. To zależy od ciebie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„W starożytnych czasach duchowi aspiranci wykonywali sadhanę w lesie 
w celu uspokojenia umysłu i skupienia go na jednym punkcie. Ci aspiranci byli 
z dala od ziemskiego życia, ale ty wciąż możesz uczestniczyć w ziemskim 
życiu i również dojść do tego stanu. Jakąkolwiek służbę wykonujesz, weź za 
nią odpowiedzialność. Powinieneś robić ją bezbłędnie i w poprawny sposób. 
Zawsze czuj, że jest to twoja praca osobista. Nigdy nie czuj, że nie jesteś za 
nią odpowiedzialny”.   

Swamidżi  
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Wiadomości od  
 
 

 
 

 

 

 
 

Każdego miesiąca przypominamy jedną wspaniałą cechę Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu: wchłanianie duchowych idei i dharmicznych nauk. 
 
Jesteście uprzywilejowaną grupą dzieci na tym świecie, bo pojawiliście się na 
ścieżce duchowej w młodym wieku. Mogę ukształtować was zgodnie z ducho-
wymi ideałami. W ten sposób staniecie się wspaniałymi posłannikami Boskości. 
Macie moc podniesienia waszej świadomości na wyżyny i pomocy w dorastaniu 
i rozwoju waszym współbraciom. W Aśramie, w grupach młodzieżowych i Cen-
trach na całym świecie rozwijam wspaniałe duchowe otoczenie pełne duchowego 
oddziaływania i dharmicznych nauk, aby was wszystkich obudzić z waszego 
ziemskiego snu i ożywić was wewnętrzną radością i wiedzą. 

Młodzież Premanandy z Grenoble we 
Francji, wykonuje abiszekam do 

Murugi i daje młodszym dzieciom 
okazję do nauczenia się, jak 

prawidłowo wykonać tą korzystną 
duchową praktykę. 

Młodzież Premanandy w Aśramie 
rozmawia o organizacji artystycznego 

konkursu dla aśramowych dzieci 
podczas Ganeśa Czaturti. 
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„Duchowa praktyka to nie jest coś, co powinieneś zrobić 
raz na jakiś czas, gdy sobie o niej przypomnisz.  

Kluczem do rozwoju jest praktykowanie każdego dnia”. 
Swamidżi 
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Ten, który nie ma 
imienia ani formy 

 
 
Każdego miesiąca będziemy publikować rozdział z książki Ten, 
który nie ma imienia ani formy – żywego przesłania Swamiego 
Premanandy o tym, jak możemy urzeczywistnić prawdziwy cel 
naszych narodzin, jak zbliżyć się do tej jednej, wiecznej 
prawdy, którą doświadczał, którą żył i którą postrzegał 
w każdej chwili Swojego życia.  
 

Gniew jest bezużyteczny 
 

Obecnie życie na świecie toczy się w określony sposób. 
Wiecznie się spieszymy i staramy się wykonać swoją pracę 
najszybciej, jak to możliwe. Postawa wiecznego pośpiechu 
sprawia, że jesteśmy napięci. To napięcie wywołuje gniew, zaś 
gniew wpływa na nas negatywnie. Powinniśmy pozbyć się tego gniew, ale nigdy nie podejmujemy 
faktycznego wysiłku w tym celu. Niczego nie można osiągnąć bez wysiłku.  
 
Szukanie przyczyn tam, gdzie ich nie ma, niepotrzebne tworzenie problemów, zbędny stres, 
kompleks niższości wywołany wyobrażeniami na temat innych, udawanie, że wie się wszystko – 
wszystko to są postawy, które skłaniają nas do uporu i działań, których nie da się usprawiedliwić. 
Efektem będzie rozczarowanie i gniew.    
 
Skąd się bierze gniew? Główną przyczyną gniewu jest zwątpienie. Jeśli sprawy toczą się nie po 
naszej myśli, pojawiają się wątpliwości, które prowadzą do gniewu. Nigdy nie zastanawiamy się 
nad tym, co jest nam naprawdę potrzebne w tym życiu, a zamiast tego myślimy o niepotrzebnych 
sprawach i spodziewamy się, że się wydarzą, a kiedy nie wydarzają się, tak jak oczekujemy, 
niepokoimy się, czujemy się zagubieni i mamy wątpliwości.   
 
Kiedy uczucia te wciąż się utrzymują, dochodzimy do wniosku, że nasze oczekiwania nigdy nie 
zostaną spełnione. Te wątpliwości są zbędne; oczekiwania mogą minąć lub nie. Dlaczego się 
spieszymy? Nie spiesz się. Zastanów się, czy podjąłeś jakieś starania, aby twoje oczekiwania się 
spełniły? Jak możesz spodziewać się, że wszystko będzie się toczyć po twojej myśli, kiedy nie 
podejmujesz żadnych wysiłków? Czy odnosisz jakieś korzyści, kiedy się gniewasz i złościsz, 
ponieważ coś idzie nie po twojej myśli? Po co mieć sześć zmysłów? Nie używasz swojej 
inteligencji. Po co mieć inteligencję, dobre wykształcenie, dobre maniery i dobry charakter, jeśli 
nie potrafisz kontrolować swojego gniewu? Czy masz świadomość, jakie są konsekwencje twojego 
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gniewu? Czy czułeś cierpienie i udrękę tych, którzy ściągnęli na siebie twój gniew? Co zyskałeś 
raniąc innych?  
 
Nieporozumienia między małżonkami i wynikająca z nich separacja, niezgoda pomiędzy rodzicami 
a dziećmi oraz krewnymi, rozpad przyjaźni, zamęt w pracy… to tylko niektóre efekty gniewu. 
Gniew nigdy nie sprzyja rozwojowi, a mimo to niektórzy wierzą, że gniew należy wyrazić, aby 
wydarzyło się coś dobrego. Jednakże jest to tylko wymówka tych, którzy nie potrafią kontrolować 
gniewu.  
 
Kiedy wpadamy w gniew, zwiększa się przepływ krwi i podnosi jej ciśnienie. To wpływa zarówno 
na ciało, jak i na umysł. A zatem bądź tego świadom i staraj się unikać gniewu. Czy są sposoby na 
to, by nie wpadać w gniew? Ego, arogancja, zazdrość, samolubstwo, skłonność do rywalizacji, 
szkalowanie innych to niektóre z nieczystych cech zakorzenionych w nas i pewnego dnia, z po-
wodu naszych oczekiwań, wszystkie te negatywne cechy podniosą swoje paskudne łby. Później 
nasze niespełnione oczekiwania zmienią się w pragnienia, a te z kolei doprowadzą do frustracji 
i gniewu.  
 
Jeśli chcesz uwolnić się od gniewu, musisz najpierw pozbyć się swoich wad. Kiedy już będziesz 
wolny od nich, doświadczysz szczęścia i radości. Nie sądź, że trudno jest pozbyć się negatywnych 
cech. Jeśli uda ci się pozbyć przyczyny źródłowej wszystkich nieczystych cech, to staniesz się inną 
osobą. A co jest tą przyczyną źródłową? Od dnia, w którym zaczniesz mówić prawdę, twoje 
negatywne cechy zaczną znikać, zaś w twoim wnętrzu zaczną pojawiać się dobre i szlachetne 
myśli. To będzie początek nowego świtu w twoim życiu.  
 
Pomyśl! Ile masz teraz lat? Jak często starałeś się powstrzymać się od gniewu? Czy cokolwiek 
może zdarzyć się bez starań? Dni mijają szybko; nie trać czasu.  
 
Otwórz serce, błagaj, roń łzy i módl się szczerze do Tego, Który Nie Ma Imienia Ani Formy: 
„Proszę, zabierz ode mnie wszelki gniew!”. Jeśli chcesz mieć szczęśliwe i spokojne życie, pozbądź 
się gniewu, a będziesz zawsze żył z radością.  
 

Po co się gniewać? 
Gniew spowoduje jedynie żal.  
Ofiaruj swój gniew ogniowi. 

Twe gniewne słowa rodzą się z iluzji; 
Jeśli ulegniesz pokusom ziemskiego życia, 

Ogarną cię płomienie gniewu 
I nie uda ci się urzeczywistnić swojego prawdziwego Ja. 
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Doświadczenia ze Swamidżim 
 

Mój Gurudew – Swami Premananda 
mieszkanka Aśramu 

 
Nasz Gurudżi był bardzo kochającym Guru, 
który rozumiał indywidualne cechy wszys-
tkich ludzi i zgodnie z nimi prowadził ich po 
duchowej ścieżce. Jego jedynym życzeniem 
było, abyśmy byli ciągle szczęśliwi, więc 
wszystko, co robił było zorientowane na ten 
cel. Wszyscy jesteśmy pobłogosławieni mając 
takiego Guru, który jest samym Bogiem. 
Opiekował się wszystkimi w tak kochający 
sposób i zawsze czułam Jego obecność na 
każdym kroku mojego życia. W duchowości, 
z pomocą twojego guru, możesz bardzo 
łatwo doświadczyć prawdziwej miłości. Nasz 
Gurudżi żyje w sercu każdego z nas i zawsze 
nas prowadzi. Swamidżi zawsze mówił, że 
cokolwiek się dzieje, jest zawsze dla naszego 
dobra, więc nie powinniśmy się martwić 
czymkolwiek. Życiowa edukacja osobiście 
przekazana mi przez mojego Gurudżi jest 
najlepszą, jaką mogłam kiedykolwiek otrzy-
mać, nawet na najbardziej elitarnych uczel-
niach świata. On nauczył mnie bardzo pro-
stego sposobu radzenia sobie z każdym 
rodzajem sytuacji. Jego radą było, aby 
skoncentrować się na pracy, którą wyko-
nujesz i nie porównywać swojego życia 
z cudzym. Zanim nasz Swamidżi opuścił 

swoje fizyczne ciało, część z nas uczestniczyła 
w ceremonii ślubnej, podczas której więk-
szość z obecnych wielbicieli robiła sobie 
zdjęcia ze Swamidżim. Ja nie zrobiłam 
swojego zdjęcia tego dnia i martwiło mnie to, 
że nie będę miała z Nim zdjęcia. Później, 
kiedy przeglądałam zdjęcia z ceremonii, ku 
mojemu zaskoczeniu, zobaczyłam swoje 
zdjęcie ze Swamidżim i to mnie strasznie 
ucieszyło, ponieważ był to bardzo wyjątko-
wy dar. Jestem bardzo wdzięczna Swami-
dżiemu za tą cudowną, ostatnią fotografię, 
która pokazała sposób, w jaki Guru przeka-
zuje wiedzę swoim uczniom, udowadniając, 
że jest zawsze z nami, słuchając naszych 
modlitw.  
 
Dżej Prema Śanti  

 

 

 

  
Część zdjęcia autorki ze 

Swamidżim, na którym mówi On 
do niej na ślubie. 
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DUCHOWE IMIONA 
Wyjaśnienie waszych duchowych imion… 
Słowa mają wielką moc. To jest podstawowa prawda, która jest najistotniejsza na duchowej drodze. 
Nadane wam duchowe imiona to sanskryckie lub tamilskie imiona Boskości, atrybutów Boga lub 
boskich osobowości. Niosą one potężną wibrację, która ma korzystny wpływ, kiedy są wymawiane 
i pomagają odkryć nasze wewnętrzne dobre cechy. 

 
Bindumati – oświecona 
 

Bindu oznacza 'punkt' albo 'szczyt/wierzchołek', a mati to 'duchowa myśl' lub 'umysł'. Bindu często 
odnosi się do punktu pomiędzy brwiami, symbolizuje iskrę boskiej mądrości przynależną do 
każdej ludzkiej duszy. Bindumati to ktoś, kto całkowicie skupił swój umysł na Boskości, a dzięki 
temu stał się oświecony, otrzymując bezpośrednią wewnętrzną wiedzę o Absolutnej Rze-
czywistości. 
 

Swamidżi udzielił swojej rady, w jaki sposób duchowe praktyki pomagają w doprowadzeniu 
umysłu do stanu jednoupunktowienia, wchłonięcia i koncentracji. Abiszekamy, recytowanie mantr, 
śpiewanie pieśni oddania, koncentracja na boskich formach, bezinteresowna służba z oddaniem… 
te techniki sprawiają, że stajemy się zdeterminowani.  
 

W tym momencie kto jest panem, mistrzem tego niespokojnego i niekontrolowanego życia, które 
prowadzisz? Jest nim umysł. Niewyszkolony, nieopanowany i kapryśny umysł jest panem twego 
życia. To dlatego zachęcam was do wykonywania różnych praktyk, sadhan, które prowadzą wasz 
rozproszony umysł w kierunku koncentracji na Boskości. Tylko wtedy umysł się ustabilizuje 
i zacznie opróżniać się z zanieczyszczeń. Koncentruj się na jednym punkcie, albo na boskiej for-
mie, zrozum, jakich cech musisz się pozbyć i w sposób systematyczny oczyszczaj i uwalniaj  
umysł. Zawsze mówię wam o tym, co jest pomyślne, co jest dla was dobre, co przyniesie wam 
korzyść. Popycham was w kierunku tego, co jest duchowo pomocne dla was, abyście osiągnęli 
najwyższą mądrość. 
 

Powiedziałem, że dźńanam jest oświeceniem. Wielu duchowo rozwiniętych ludzi osiągnęło 
oświecenie. Oni odsunęli się od spraw światowych. Doprowadzili swoje umysły do stanu 
jednoupunktowienia i równowagi. Panem, mistrzem tak doskonałego stanu równowagi jest 
intelekt. Oświeceni ćwiczyli i doskonalili swój intelekt tak, by móc kultywować doskonałą stałość 
i niezmienność. Skierowali swoje umysły, myśli, idee i cały sposób myślenia w zupełnie odmien- 
nym kierunku. Uważnie przyglądali się źródłu materialnych przywiązań i poddali Boskości 
wszystkie swoje skłonności do fizycznych obiektów i mentalne pragnienia. Oni całkowicie się 
poddali i zniszczyli wszelkie związki z materializmem. Jeśli pragniesz urzeczywistnić się poprzez 
dźńanam powinieneś nieustannie ćwiczyć umysł tak, by przestał angażować się w materialne myśli. 
Myślenie o pragnieniach, potrzebach i przywiązaniu do innych ludzi, przedmiotów, statusu i temu 
podobnych rzeczy, nigdy nie doprowadzi cię do dźńanam, czyli oświecenia. – Swamidżi   
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