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1 Prema Ananda Vahini June 2018 

 

Satsang ze Swamidżim 
(Swamidżi udzielił tego satsangu w Leicester w Wielkiej Brytanii w 1983 roku) 

 

Im więcej macie cierpliwości, tym lepiej 
 

Drogie ucieleśnienia boskich dusz, 
 
W tym ludzkim życiu, niech Bóg 
pobłogosławi nas, byśmy mogli 
wypowiadać imię Boskości.  
 
Faktem jest, że żyjemy tylko przez 
krótki czas. Co możemy osiągnąć w 
tak krótkim czasie? W tym życiu 
nie powinniśmy zapominać, co tak 
naprawdę musimy zrealizować. Aby 
osiągnąć najważniejszy cel, co jest 
nam potrzebne? Potrzebujemy 
oddania i cierpliwości. Im więcej 
macie cierpliwości, tym lepiej. To, 
że musieliście tak długo czekać, też 
jest testem waszej cierpliwości! Tak 
naprawdę nie chciałem testować 
was w ten sposób. Późno 
wyjechałem z Birmingham i kiedy 
zajechałem tutaj [Leicester], 
wielbiciele zajęli sporo mojego 
czasu. Przyjechałem o 19:00, ale 

potrzebowałem dużo czasu, aby dotrzeć na to spotkanie, gdyż najpierw musiałem 
spotkać się z wieloma wielbicielami. Nie pozostawałem zbyt długo w jednym 
miejscu, ale odwiedziłem kilku bardzo chorych pacjentów.  
 
Poprzez łaskę Boga wszyscy powinniście osiągnąć wyższy poziom. Wspaniałe 
istoty rodzą się na tej Ziemi, aby rozwinąć na niej dobro. To z tego powodu 
rodzą się święci, mędrcy i awatarowie – by przywrócić oddanie, aby zanurzyć 
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świat w oddaniu – ponieważ dzisiejszy świat ugrzązł w adharmie, czyli 
niegodziwości i coraz więcej ludzi nie żyje we właściwy sposób. 
 
Aby odbudować oddanie i dharmę, ludzie, którzy osiągnęli oświecenie poprzez 
łaskę Boga, a także ci, którzy są blisko Boga, rodzą się na tym świecie wciąż od 
nowa.  
 
Gdy żyją na tym świecie nie rozumiemy ich, ale kiedy już ich tu nie ma, zaczynamy 
o nich myśleć. Dlatego urodziło się wiele wspaniałych istnień, które mają 
duchową moc, i będą nadal się rodzić na tym świecie, chociaż zwykle się nie 
ujawniają. (…) Musimy być dojrzali, aby zrozumieć ich wielkość. Nie przegapcie 
szansy, aby z nimi być. Spróbujcie się do nich przybliżyć, a wtedy te istoty 
przybliżą się do was. Jeśli się od nich oddalicie, to one pozostaną tam, gdzie są.  
 

 Jeśli w tym życiu nie zrozumiecie ani nie 
zobaczycie tego, co musicie zrealizować to, 
co zobaczycie? Czy będziecie żyć 100 lat, 
zanim w końcu zrozumiecie, co jest ważne i 
co musicie zrealizować w tym świecie? Rząd 
tego kraju może pozwolić wam żyć 80 lat, ale 
nie wiem, czy życie wam na to pozwoli! 
Dlatego zaakceptujcie fakt, że to życie jest 
bardzo krótkie. W tak krótkim czasie 
powinniście uświadomić sobie, co jest ważne 
do zrealizowania i osiągnięcia.  
 
W tym życiu powinniśmy zrozumieć tych 
wielkich świętych i ścieżki prawości, o 
których nauczali. Jeśli urodzilibyście się w 
czasach, gdy żył Pan Kriszna, czy poszlibyście 

go zobaczyć? Wątpię, czy przejmowalibyście się Panem Kriszną, ponieważ w 
tamtym czasie nie rozumielibyście, kim był. Zrozumiano go dopiero po tym, jak 
pokazał swoją uniwersalną formę Ardżunie i odszedł z tego świata. Gdy żył, 
niewielu wielbicieli uświadamiało sobie, że był awatarem i Bogiem, ale dzisiaj zna 
go prawie każdy. Podobnie za życia Ramakriszny Paramahamsy niewielu ludzi 
zdawało sobie sprawę z jego wielkości. Gdy Jezus Chrystus nauczał swojej 
dharmy, co zrobili ludzie? Zaplanowali jego aresztowanie i uwięzili go. Zamiast 
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słuchać jego dharmy, ukrzyżowali go. Kto usiłował go ukrzyżować? Kto był 
odpowiedzialny za jego śmierć? Jeśli się temu przyjrzycie, zobaczycie, że to ludzie, 
którzy bali się, że Jezus zmieni dharmę nauczaną w tamtym czasie i rodzaj wiary w 
Boga, jaką wtedy wyznawano. Ludzie wierzyli w Boga, zanim pojawił się Jezus, ale 
robili to w inny sposób. Ukrzyżowali go we własnym interesie, gdyż myśleli, że 
Jezus zaszkodzi ich wierze. Między ludźmi, którzy mają oddanie i wyznają jakąś 
religię, jest wiele współzawodnictwa, zazdrości i ego – wcześniej tak było i teraz 
też tak jest. Z tego powodu Jezus został ukrzyżowany. Jeśli żyłby kilka lat dłużej, 
jego dharma miałaby szerszy zasięg. Podobnie wy możecie nie uświadamiać sobie, 
jak wiele przeszkód musi pokonać [współczesny awatar], aby przekazać swoje 
przesłanie dharmy. 
 
Szanowani święci i osoby, które znają tradycyjne przekazy, mówią, że bez linii 
przekazu z jednego guru na kolejnego (guru parampara, czyli tradycja guru) nie 
mogłaby istnieć żadna religia. (…) Dlatego patrząc na naszych hinduskich guru i 
sadhu oraz ich zakony, widzimy, że dochowują guru parampara. Jednakże ani 
Kriszna, ani Jezus, ani Budda, ani Mahomet nie należeli do linii przekazu guru. 
Ramakriszna Paramahamsa również nie był częścią guru parampara. Dopiero od 
nich zaczęła się linia przekazu. Dlatego są rozpoznawani jako awatarowie.     
Istoty, które rodzą się z boskim darem i nie mają guru, są znane jako awatarowie. 

 
 

 
 

“Wspaniałe istoty rodzą się na tej Ziemi, aby 
rozwinąć na niej dobro. To z tego powodu 

rodzą się święci, mędrcy i awatarowie – by 
przywrócić oddanie, aby zanurzyć świat w 

oddaniu...” 
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WWiadomości z Centrów i Grup Śri Premanandy na 
całym świecie 

 

Nowa Grupa Śri Premanandy z Krefeld w Niemczech miała swoją ceremonię 
otwarcia 3 czerwca, 2018. Emir, koordynator, wraz z asystującą mu córką 
wykonali przepiękny, pierwszy Mahalingam Abiszekam do Grupowego Lingamu. 
Następnie przeczytano satsang, śpiewano bhadżany i błogosławiono lingamem. 
Później był poczęstunek z przekąsek i słodyczy. Była to świetna okazja dla 
wszystkich, aby spotkać się wspólnie, wykonać sewę i praktykować nauki 
Swamidżiego. Zdecydowanie czuliśmy tam miłość, obecność i przewodnictwo 
Swamiego!   
 

Dżej Prema Śanti! 
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Złote Słowa Swamidżiego o Centrach i Grupach Śri 

Premanandy. 
 

„W tych czasach ludzie szukają szczęścia, spokoju i boskiej miłości. Czasami nie 

wiedzą, gdzie szukać i rzucają się na tymczasowe radości dzisiejszego, materialnego 

świata. Starają się osiągnąć szczęście poprzez narkotyki, alkohol i inne rzeczy. 

Niezbędnym jest, aby pokazać ludziom, że istnieją inne sposoby na znalezienie 

szczęścia i spokoju, i to nieograniczonych i wiecznych. Jako koordynator, musisz 

myśleć o wszystkich ludziach. Módl się, abyś nie tylko ty osiągnął stan zadowolenia, 

radości i spokoju, ale również wszyscy inni na tym świecie mogli go doświadczyć.”  
 

 

 
 

Budda Purnima w Aśramie 
29 Maja 2018 o 18.15 mieszkańcy Aśramu i wielbiciele zebrali się wspólnie wokół 
udekorowanego drzewka Bodhi by świętować Budda Purnimę. Odbyła się 
recytacja Guru Astotry a następnie bhadżany. Następnie każda osoba wypełniła 
sembu wodą i po kolei chodziła wokół drzewa trzy razy zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara podczas recytowania buddyjskiej mantry. Jako wyraz szacunku 
do drzewa Bodhi – oraz, jako nawiązanie do medytacji, którą pan Budda 
utrzymywał przez siedem lat w celu odnalezienia Prawdy w nim samym- wylaliśmy 
wodę na korzenie drzewa. Zrobiliśmy medytację Prema Dhjanam i ku uciesze 
wszystkich podzieliliśmy się bardzo smacznym pasadamem. 
 

Dżej Prema Śanti! 
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KROGULEC MAŁY – Accipiter badius 

 

 
 

Przyroda w Aśramie 

Podglądanie ptaków 
mieszkaniec Aśramu 

 
 Niedawno w świątyni wielbiciel spostrzegł 
uderząjace, ale również trochę szokujące 
zdarzenie. Ci z Was, którzy odwiedzili Aśram już 
wiedzą, że niektóre wróble zwyczajne żyją w 
specjalnych budkach lęgowych w jednym z 
rogów świątyni. Ostatnio wróble te podnisły 
alarm i nagle wleciał krogulec mały, zabrał 
młodego wróbla i odleciał. Nie obwiniajmy 
jednak krogulca małego, podąża on jedynie za 
swą dharmą, a życie wróbla bez wątpienia z 
jakiegoś powodu musiało się zakończyć. 
 
Widzimy więc, że ptaki drapieżne mają specjalną 
pozycję w świecie ptaków, ponieważ większość z 
nich decyduje o życiu i śmierci innych 
kręgowców, które są uważane za bardziej 
odczuwające niż insekty i inne bezkręgowce, 
jedzone przez wiele innych gatunków. To może 
być postrzegane jako wyższy status, co 
odzwierciedla ich postawa - proste siedzenie, 
ostre widzenie i przeszywające, jeśli nie srogie 
spojrzenie.  
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Już ich obecność budzi strach u zwierząt, które mogą być wybrane jako ofiary, co może być 
powodem, aby podnieść alarm, jak można było to usłyszeć w świątyni, choć my nie widzieliśmy 
żadnego powodu ku temu w tamtym momencie. Wskazówka: przez tego typu zachowanie 
możemy zauważyć w pobliżu obecność niektórych ptaków drapieżnych. Ostatnio, w Dzień 
Niepodległości Indii, podziwiałem czaple złotawe lecące razem w pięknym stadzie na tle 
niebieskiego nieba, ale potem, zdając sobie sprawę dlaczego tak lecą, szybko rozejrzałem się 
dookoła po innych częściach nieba i, tak, były tam trzy ptaki drapieżne podobne do 
myszołowów surfujące po ciepłych strumieniach powietrza. 
 

 Podczas duchowych wydarzeń często 
zauważamy obecność niektórych ptaków 
drapieżnych. Mogą być one postrzegane jako 
symbole Boskiej Obecności w danej chwili. 
Jeden z mieszkańców powiedział mi, że kiedy 
skończyła się ceremonia kumbabhiszekamu na 
szczycie świątyni, uczestniczący czekali aż 
przyleci ptak drapieżny, gdyż to byłoby 
potwierdzeniem, że wszystko  poszło dobrze. 
Wtedy rzeczywiście nagle zobaczyli jednego 
ptaka wysoko na niebie, a potem przylatującego 
bliżej. Zrobiono kilka zdjęć jak również nagrano 
kilka sekund jego lotu, choć trudno jest 
powiedzieć czy to był krogulec mały. Być może. 
W każdym razie, obecność ptaka drapieżnego 
może być postrzegana jako podkreślenie 
pomyślności takiego  momentu.   

 
Podczas pory lęgowej krogulec mały może szybować wysoko na prądach termicznych, ale tak 
naprawdę są one myśliwymi, którzy latają nisko i szybko z typowym trzepotaniem i 
szybowaniem. Uderzają z taką prędkością (niektóre z prędkością 80 km/h) i w większości z 
zaskoczenia, że ich ofiary rzadko kiedy dają radę uciec. Tego typu działanie przypomina nam o 
prędkości i zaskoczeniu niektórych boskich interwencji. Zazwyczaj możesz dostrzec krogulca 
małego jedynie przez kilka sekund podczas polowania w locie. Możesz je rozpoznać dzięki ich 
średniemu wzrostowi (35 cm), ich krótkim zaokrąglonym skrzydłom i nieco długiemu ogonowi. 
Górne części tułowia samca są szare, natomiast samicy ciemniejsze i bardziej brązowe. Dolna 
część tułowia samicy jest mocno prążkowana, natomiast dolna część samca jest delikatniejsza. 
W sumie to samce wyglądają raczej blado.  
 
Zamieszkują one drzewa w miejskich parkach i ogrodach, więc nie są za bardzo nieśmiałe i 
może dojść do spotkania krogulca małego. Wcześnie w maju, kiedy byłem w Tiruvannamalai, 
młody samiec tak cicho siedział nisko na końcu dachu na zewnątrz pokoju medytacji, że bez 
wahania pozwolił mi stanąć zaledwie kilka metrów od siebie. Jak sobie możesz wyobrazić, była 
to prawdziwa sensacja i mogłem wtedy zobaczyć jego żółte tęczówki. Odebrałem ten pokaz 
czujności, ale również bycia zrelaksowanym jako przykład dla mnie. Kilka dni temu w Aśramie 
podczas przerwy w pisaniu tego artykułu, dorosły krogulec mały pozwolił mi obserwować się, 
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kiedy siedział dość nisko na drzewie, choć był nieco dalej niż ten przy pokoju medytacji. Siedział 
tam cicho przez jakiś czas, rozglądając się, a potem odleciał złapać ofiarę w oddali; być może 
jaszczurkę. Później tego samego ranka ponownie się spotkaliśmy, kiedy przyleciał usiąść trochę 
bliżej.  
 
Krogulec mały żywi się gryzoniami, wiewiórkami, małymi ptakami, małymi gadami (głównie 
jaszczurkami, ale czasami małymi wężami) i insektami. Znane są również z tego, że żywią się 
krótkonoskami sfinksowymi. Więc, dość logicznie ich lot zazwyczaj podnosi alarm wśród 
mniejszych ptaków i wiewiórek. O zmierzchu polują one na małe nietoperze, co jest 
prawdopodobnie powodem dla którego widuję je głównie o tej porze. Wiadomo również, że 
obniżają loty do ziemi, aby zajadać się wyłaniającymi się skrzydlatymi termitami. 
 
Kiedy zobaczyłem młodego samca o którym wspominałem, pomyślałem, że ptaki drapieżne 
mogą siedzieć nieco ciszej niż inne ptaki ponieważ nie muszą się bać, że ktoś na nie zapoluje. 
Ale mają one również swoje powody do zmartwień, ponieważ grupa małych ptaków może 
razem bardzo odważnie zaatakować je. Widziałem, kiedy to się wydarzyło, kiedy był on 
otoczony przez cztery lub pięć dżunglotymali żółtodziobych, które odgrywały dramat i robiły 
dużo hałasu, i nawet czarny drongo dołączył do ataku. Więc nie trzeba dodawać,  że musiał on 
opuścić miejsce. 
 
Ich nawoływanie jest dość niezwykłe i jest opisywane jako pi- łi, pierwszy dźwięk jest wyższy, a 
drugi dłuższy; w trakcie lotu ich nawoływania są krótsze i ostrzejsze kik-ki….kik-ki. Nie wiem 
czy rozmnażają się w Aśramie; to możliwe, ale może one po prostu przelatują obok i polują. 
Obyś miał również bliskie spotkanie z nimi!   
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RRelacja z Rishi Tour - Część druga 
- Harivatsa 

 
 

ontynuowaliśmy naszą podróż i udaliśmy się do plaż Varkala. Dotarliśmy tam 
wieczorem i zostaliśmy zakwaterowani w hotelu położonym tuż przy samej plaży. 
Mieliśmy jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby przed pójściem spać przespacerować 

się na klif, który dominował nad całą plażą. Po drodze mijaliśmy różnego rodzaju restauracje i 
sklepy. 
 
 O poranku trzeciego dnia wycieczki, 
podczas śniadania, wszyscy nagle zaczęli 
śpiewać: "Happy birthday to you!"... 
gdyż były to urodziny naszego 
przyjaciela Pradipana. Było to dla niego 
zupełnym i zarazem przyjemnym 
zaskoczeniem. Następnie wszyscy 
zeszliśmy na plażę, a stamtąd udaliśmy 
się do świątyni Dżanardhany, po drodze 
zatrzymując się w małej świątyni 
Ajjapan. To bardzo popularne w stanie 
Kerala bóstwo jest synem Śiwy i 
Mohini, żeńskiego awatara Pana 
Wisznu. Opisywany jest on jako młody, 
przystojny, żyjący w celibacie bóg praktykujący jogę. Ajjappan nosi dzwonek zawieszony na szyi i 
często przedstawia się go jako jeżdżącego na tygrysie.  
 
Po krótkiej wspinaczce dotarliśmy ostatecznie do świątyni Dżanardhany, która wg przekazów 
powstała  przed 2000 lat. Głównym bóstwem w tej świątyni jest Sri Dżanardhana Swami, który 
przedstawiony jest  w stojącej pozycji i zwrócony na wschód. Jego prawa ręka uniesiona jest w 
kierunku twarzy i ludzie wierzą, że wraz z upływem lat powoli coraz bardziej się podnosi. Zgodnie z 
legendą, gdy Dżanardhana dotknie ręką swoich ust, ten świat pogrąży się w wielkiej iluzji.  
 

 
Gdy tylko weszliśmy do środka  
tej wisznuickiej świątyni 
zobaczyliśmy, że jej wystrój był 
bardzo skromny, podobnie jak w 
większości świątyń Kerali. Po 
prawej stronie od wejścia 
znajduje się mała świątynia Śiwy 
oraz ogromne i piękne drzewo 
banjan. Jak zwykle złożyliśmy 
nasze ofiary przebywającemu w 
świątyni bóstwu, otrzymaliśmy 
jego błogosławieństwa i 
spędziliśmy trochę czasu w 
medytacji. 

K 
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Po zakończeniu przyjemnego zwiedzania świątyni mieliśmy czas wolny aż do wieczora. Wybrałem 
się  na spacer na szczyt klifu, skąd podziwiałem piękną panoramę rozciągającej się poniżej plaży, a 
potem zrobiłem trochę zakupów i zakosztowałem smacznego posiłku w przytulnej restauracji. 
Niektórzy członkowie naszej grupy wybrali się na ajurwedyjski masaż, a inni poszli na plażę i kąpali 
się w morzu. Wydaje się, że każdy z nas spędził to popołudnie w przyjemny i relaksujący sposób. 
 
Wieczorem wzięliśmy udział w przedstawieniu 
tradycyjnego tańca Kathakali - formy tańca związanej z 
opowiadaniem dramatycznych historii z Mahabharaty - 
słynnego eposu starożytnych Indii. Od innych 
tradycyjnych indyjskich tańców tą formę tańca odróżnia 
skomplikowana i barwna charakteryzacja, szczególne 
stroje i unikalne maski na twarzach tancerzy. Taniec 
Kathakali charakteryzuje się również bardzo 
specyficznym stylem i sposobem poruszania się 
tancerzy - zgodnie z tradycją są to mężczyźni. 
 
Przed rozpoczęciem się przedstawienia niektórzy z nas 
mieli okazję przyglądnąć się w jaki sposób tancerze 
ubierali się w stroje i jak nakładano na ich twarze make-
up. Sam pokaz był pochodzącą z Mahabharaty 
opowieścią, której bohaterami byli król oraz demon. 
Tancerze, swoimi strojami i charakteryzacją, wywarli na nas naprawdę duże wrażenie. Ich ruchy 
były bardzo specyficzne, szczególnie demon wyglądał całkiem przerażająco.  
 
Ostatniego dnia rozpoczęliśmy naszą długą powrotną podróż do Aśramu. Po drodze zatrzymaliśmy 
się jeszcze w Kottakarai, gdzie odwiedziliśmy świątynię poświęconą Panu Ganesi i Śiwie. Było w niej 
tłoczno i wydawała się być bardzo popularną. 
 

 Przekroczyliśmy granicę Tamil Nadu i w 
Tenkasi odwiedziliśmy odnowioną 
świątynię Wiśwanatha Śiwy. Ta świątynia 
na około 60 metrów wysoka i bardzo 
szeroka, była całkiem imponująca. 
Podziwialiśmy  również znajdujące się w 
niej piękne rzeźby i wielbiliśmy Śiwa 
lingam umieszczony na głównym ołtarzu. 
Otrzymaliśmy boskie błogosławieństwa i 
następnie usiedliśmy do medytacji. Mówi 
się, że wielbienie Pana Śiwy w tym 
miejscu jest równoważne energetycznie 
wielbieniu Pana w świętym mieście 
Waranasi.  
 
Wzbogaceni w te wszystkie wspaniałe 
duchowe doświadczenia i mając w 
pamięci te wszystkie piękne miejsca 

które oglądaliśmy, dotarliśmy o północy do Aśramu. Tak bardzo jesteśmy wdzięczni organizatorom 
tej wspaniałej wyprawy i oczywiście Swamidżiemu, który sprawił, że stało się to możliwe!  
 

Dżej Prema Śanti 
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SSwamidżi odpowiada na wasze pytania 
Czemu u każdego człowieka pojawiają się problemy? 
 

 Każdy myśli na swój własny, indywidualny 
sposób. Pomimo to, wydaje się, że nikt nie 
rozumie po co przyszedł na ten świat. Po co 
przyszedłeś na tą ziemię? Ludzie zwyczajnie 
tego  nie wiedzą. Pozostaje to dla nich 
tajemnicą. Dlaczego przyszedłeś się ze mną 
dzisiaj spotkać? To jest pytanie do was 
wszystkich, ale odpowiedź w przypadku 
każdej osoby jest inna. Niektórzy mają 
problemy finansowe, inni problemy rodzinne. 
Duchowa odpowiedź mogłaby 

brzmieć…chcę coś zrozumieć, doświadczyć 
czegoś co miałoby duchową naturę. Lecz nie, 
najpierw musicie rozwiązać swoje własne 
problemy. 
 
Tutaj w więzieniu jestem szczęśliwy. W ogóle 
o nic się nie martwię. Dla mnie jest bez 
różnicy, czy jestem w więzieniu, czy poza 
nim. W zamknięciu, albo na wolności, 
wykonuję po prostu moją duchową sadhanę. 
Jedynym problemem jest to, że wielbiciele 
nie zawsze mogą się ze mną spotykać. 
Wcześniej byłem dostępny 24 godziny na 
dobę, ale większość ludzi nie doceniała 
wartości tego. Większość ludzi przychodziła 
do mnie po to, by rozmawiać o bzdurach i  
bezsensownych rzeczach. Teraz ludzie 
bardzo się martwią, bo nie mogą ze mną zbyt 
dużo rozmawiać. Ale ty nie myśl w ten 
sposób – możesz zadawać mi wszelkie 
pytania, a ja udzielę ci właściwej odpowiedzi 
na każde z twoich pytań. Jestem 
przygotowany, by odpowiadać na wszelkiego 
rodzaju pytania, ale nie chcę na nie 
odpowiadać tylko po to, aby cię zadowolić. 
Chcę ci mówić  prawdę – chcę mówić o tym 
co jest dla ciebie dobre. Musisz być gotowy, 
by to zaakceptować. Zwiększ swoją wiarę i 
zaufanie w duchowość i bądź gotów przyjąć 
to lekarstwo ode mnie - sprawi ono, że 
staniesz się lepszy! 
 

 
 
Czy zawsze obserwujesz co robią wielbiciele? 
 
Weźmy telefon komórkowy jako przykład. 
Czy myślisz, że zawsze będziesz otrzymywał 
wiadomości? Najpierw musisz naładować 
telefon i włączyć go. W podobny sposób 
wielbiciele muszą myśleć o mnie, a wtedy ja 

będę myślał o nich. Jeśli wyłączysz telefon, nie 
ma połączenia. Swami jest zawsze gotowy, 
żeby skontaktować się z wami wszystkimi, ale 
wielbiciele najpierw muszą się do tego 
przygotować. 
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““Kiedy nadejdzie właściwy czas, zmienię błotniste wody w krystaliczny 

strumień. Wzrastanie nasion mądrości, które posiałem na polach waszych 
umysłów i serc leży w waszych rękach. Ten, kto zrozumie swoją 

wewnętrzną świadomość i urzeczywistni prawdę, z pewnością osiągnie 
Najwyższego.” 
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Ten, który nie ma imienia 
ani formy 

 
Co miesiąc publikujemy jeden rozdział z książki, „Ten, 
który nie ma imienia ani formy” – żywego przesłania 

Swamiego Premanandy o tym, jak możemy 
urzeczywistnić prawdziwy cel naszych narodzin, jak 
jeszcze bardziej zbliżyć się do jedynej i odwiecznej 

prawdy, której doświadczał, którą żył i którą dostrzegał 
w każdej chwili swego życia. 

 
 

Słuchaj ostrzeżeń swojego sumienia 
 
Twoje sumienie zawsze będzie mówić prawdę, dla twojego własnego dobra zawsze będzie 
pokazywać, kiedy postąpiłeś niewłaściwie. Niekiedy jednak ignorujemy ostrzeżenie swojego 
sumienia i mimo wszystko robimy coś złego. Wiedząc jakie niebezpieczeństwa są przed nami i 
jakim konsekwencjom będziemy musieli stawić czoło w przyszłości, nasze sumienie będzie nas 
upominało i nie da nam spokoju.   
 
Gdy zastanowimy się nad tym uczuciem niepokoju, uświadomimy sobie, że każdy kto ma 
sumienie, także odczuwa ten zdrowy rodzaj  lęku przed zrobieniem czegoś złego.  
 
Ci, którzy go nie czują, nie mają sumienia. Taka osoba pozbawiona jest życzliwości i 
współczucia. Lepiej by było dla takich ludzi gdyby urodzili się jako zwierzę, ponieważ mają 
zwierzęce cechy.  Nie czeka ich nic dobrego w przyszłości. Są jak zwierzęta – jedzą, śpią, 
uprawiają seks a potem umierają. Czy chcesz żyć w taki sposób? Czy to konieczne? Istoty 
ludzkie mają sześć zmysłów i jeśli mają sumienie, to będą odczuwać ten konstruktywny lęk 
przed popełnieniem złego uczynku.  
 
Wspomniana osoba następnie będzie szukać towarzystwa podobnych sobie, takich, których 
życie ogniskuje się wokół samolubnych pragnień na przykład zdobywania pieniędzy i dóbr 
materialnych. Zanim uświadomi sobie, jakie są konsekwencje takiego życia, będzie już za 
późno i straci ona stabilność. Osoba, która ciągle robi coś złego, straci sumienie a następnie 
bez tego zdrowego poczucia lęku będzie bardziej martwa niż żywa. 
 
Jak przymierzysz ocean życia bez tego zdrowego poczucia lęku przed złymi uczynkami? 
Postanów, że od dziś będziesz słuchać ostrzeżeń swojego sumienia i wyrobisz sobie niechęć 
do złych uczynków. Ktoś, kto ma sumienie, automatycznie rozwinie w sobie dobre cechy. 
Będzie chwalony za to, że postępuje etycznie. 
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Każdy kto ma sumienie, 
dobrze się zastanowi, zanim 
coś zrobi. Ten, kto bez 
skrupułów popełnia 
przestępstwo, nie korzysta ze 
swojego szóstego zmysłu. 
Taka osoba nie rozumie, co 
robi i będzie nadal myśleć, że 
wszystkie jej działania są 
właściwe. Społeczeństwo 
będzie wolało odrzucić taką 
osobę, choć nie zawsze będzie 
to możliwe w praktyce.  

Nasze życie nie ma znaczenia, jeżeli nie zapracujemy sobie na dobre imię. Zaszczep w umyśle 
stabilną,  głęboko zakorzenioną niechęć do popełniania nawet najdrobniejszych niegodziwych 
czynów, a szybko zrozumiesz, po co się urodziłeś. Życie spędzone wyłącznie na jedzeniu, 
spaniu i niemoralnych uczynkach w niczym ci nie pomoże. Czy warto żyć, jeśli nie odczuwamy 
niechęci do popełniania złych czynów? 
 
Kannagi1 miała wzgląd na takie kwestie, w 
efekcie czego stała się ideałem kobiety. Król 
Manuneedhi Cholan2, znany ze swojej 
uczciwości i prawości wykazał się 
bezstronnością, kiedy poświęcił swojego syna 
w imię sprawiedliwości. Jeden z królów z 
dynastii Pandya  sam zabił się mieczem, kiedy 
uświadomił sobie, że wydał niesprawiedliwy 
wyrok. To właśnie odraza do nieuczciwości 
sprawiła, że wiedli takie prawe życie.  
 
W literaturze tamilskiej jest wiele książek o 
autentycznych zdarzeniach tego typu.  Jeżeli 
naprawdę potrafisz  poczuć odrazę do 
popełnienia złego uczynku, to nie będziesz 
szkodzić sobie ani innym. Aby mieć w sobie to 
uczucie i  zrobić z niego dobry użytek musisz 
zaufać Temu, Który Nie Ma Imienia Ani Formy 
i modlić się do niego. To za sprawą jego łaski 
ten konstruktywny, odkupieńczy lęk przed 
popełnianiem złych uczynków  zagnieżdża się 
w umyśle i sercu człowieka. 
 
Istnieje wiele różnych rodzajów lęku. Jeśli unikanie złych uczynków stanie się regułą, wedle 
której żyjesz, to ten zdrowy lęk może być już nie potrzebny. Ale jeśli złe uczynki stały się 
twoim sposobem na życie, to będziesz marnować swój naturalny zdrowy lęk przed  
niewłaściwym postępowaniem i będziesz zmierzać w błędnym kierunku. Spraw, aby twoje 
życie było wartościowe, słuchając swojego sumienia i odczuwając niechęć do popełniania 
jakichkolwiek występków.  
 
 
 

Słuchaj ostrzeżeń swojego sumienia, które cię chroni, z uśmiechem i 
wypędź wszystkie złe uczynki ze swojego życia. 

 

 
                                                 
1 Kannagi to główna bohaterka tamilskiego eposu Silapathikaram (100-300 n.e.), napisanego przez Ilango Adigal. 

2Król z dynastii Chola żyjący w 3 wieku p.n.e. 
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 Wiadomości z…  
 
 
 

 
 
 

Spotykanie się w grupie młodych osób i robienie pozytywnych rzeczy dla dobra innych i dla dobra Matki 
Ziemi to jedna z najlepszych rzeczy, jakie możemy zrobić w naszym życiu. Młodzież Premanandy 
poświęca dużo ze swojego wolnego czasu, aby pomóc młodemu pokoleniu i naszej cennej planecie. 
Gorąco polecamy wszystkim, aby również starali się doświadczyć radości wykonywania wspólnej służby dla 
dobra innych! 

 

 
 
 
 
 
 
 

W październiku, podczas Światowej Trasy nowa Grupa Młodzieżowa 
Premanandy została otwarta w Częstochowie. Od tamtego czasu Amryt i 
Shanti, Koordynatorzy, oraz wszyscy w Grupie zostali zaangażowani do 

regularnych, wspólnych aktywności. Powyżej: kilka zdjęć z abiszekamu. Nowy 
członek Grupy dołączył na tę okazję… 
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Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość 

Młodzieży Premanandy.  
W tym miesiącu: Wspólna Praca w Jedności! 

 
„Nie wystarczy robić pudżę i medytację samemu. Proszę, zrozumcie, że dla dobra 
wszystkich, oraz dla Matki Ziemi, musimy pokazać nasze duchowe uczucia w formie 
dobrych i szczerych akcji. To jest prawdziwa jedność.  
 
Kiedy pracujemy wspólnie dla siebie nawzajem i dla tej ziemi, możemy osiągnąć tak 
wiele w tak krótkim czasie a nasza praca będzie bez wysiłkowa i radosna. Musimy 
zacząć od zmiany nas samych, wyznaczeniu sobie nowych celów, nowych standardów 
i pozytywnych programów na życie. 
 
Rig Veda jest jednym z tych wielkich, ponadczasowych pism, które często Wam 
opisuję. Mówi ona o jedności w najdoskonalszy sposób. 
 
W zwięzłej sanskryckiej modlitwie instruuje nas, abyśmy byli zjednoczeni, rozmawiali 
w harmonii oraz, z boskim celem w umysłach, dzielili nasze modlitwy, dzielili te same 
cele poprzez afirmowanie ich wspólnie, podejmowali wspólnie decyzje, byli 
zjednoczeni w naszym myśleniu, abyśmy wspólnie odczuwali i byli świadomi, abyśmy 
zebrali nasze serca razem i dzielili się szczerą chęcią czynienia dobra gdziekolwiek 
możemy w każdej chwili. Świadomość tych uczuć uczyni naszą jedność doskonałą” 
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