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 “Powinieneś cierpliwie i spokojnie obserwować, a 

następnie zrozumiesz. Zbliżaj się z wątpliwościami, nie ma 

w tym nic złego. Ale kiedy pomyślisz, że znalazłeś prawdę, 

trzymaj się jej mocno i nigdy nie puszczaj. Jeśli myślisz, że 

to kłamstwo, odejdź szybko bez robienia hałasu.”  
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2019:  

Niech będzie to rok pełen szczęścia i 

spokoju dla was wszystkich! 
 

Swamidżi kiedyś powiedział: " Lubię obchodzić urodziny osoby będącej na duchowej ścieżce, 

ponieważ tylko dzięki narodzeniu się z łona matki możemy podążać duchową ścieżką; bez tych 

narodzin nie bylibyśmy zdolni do podążania duchową ścieżką" W podobny sposób, patrząc na 

nadchodzący nowy rok możemy spojrzeć na nasze duchowe życie w świeży sposób i celebrować 

rozpoczęcie Nowego Roku potwierdzając nasze zobowiązanie do kroczenia duchową ścieżką z 

boskim przewodnictwem naszego Guru.  

 

 

"Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad 

tym jak spędzacie wasz dzień? Każdy myśli 

sobie "Oh, to tylko jeden dzień" i na tym 

poprzestaje. Czy zakończyłeś pracę, którą 

musiałeś dzisiaj wykonać? Myślimy, że 

możemy przekładać naszą pracę na jutro, 

ale wszystkie te pojedyncze dni ostatecznie 

sumują się w 365 dni. Dobrze o tym 

wiemy, ale mimo to odkładamy naszą pracę 

na jutro i kolejne jutro... i tak 

roztrwaniamy nasz czas. Czy kiedykolwiek 

spytałeś siebie, czemu tak robisz?  

 

 Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się choćby 

przez chwilę nad tym, co mówiłeś w ciągu dnia?  Nad wszystkim, co powiedziałeś? Jakie 

korzyści z tego wyniknęły? Jakie były to korzyści dla ciebie i dla innych? Czy kiedykolwiek 

myślałeś o tym?  

 

Od chwili, gdy się budzisz, aż po pójście do spania w nocy, umysł nieustannie wędruje z 

jednej myśli na kolejną. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy jest z tego jakakolwiek 

korzyść?  

 

Spędzamy dni nie uświadamiając sobie wartości, jaką ma każdy dzień. Nieważne jak długo 

żyjesz, nigdy nie będziesz mógł odzyskać dnia, który już minął. Zapomnieliście o tym 

wszystkim. Zamiast czuć się winnymi z powodu zmarnowanego czasu, zacznijcie go 

dobrze wykorzystywać!”  
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Satsang ze Swamidżim 
Wychwalaj Boga, nie mnie 

 

(Satsang udzielony przez Swamidżiego w 1990 roku podczas spełniania przez niego funkcji, do których 

zapraszani są, jako specjalni goście różni duchowi i religijni liderzy hinduizmu.) 

 

óg dał mi pewne moce...to jest prawda. Nigdy nie zaprzeczałem temu faktowi. Ale skoro to 

Bóg jest tym, który dał mi tą moc, to jego powinniście wychwalać, a nie mnie.  

 

Wcześniej mój przedmówca mówił 

wam, że modlił się do wielu bogów, ale 

ostatecznie żaden z nich go nie 

ochronił... ale to nie jest prawda. 

Bogowie do których się modlił przysłali 

go do mnie. Taka jest prawda. Jeśli nie 

wielbisz Boskości, ja nie mogę uczynić 

zbyt wiele -nawet jeśli wtedy przyjdę 

do was, niczego to nie zmieni. Dlatego 

to Boga powinniście wielbić. Tylko jeśli 

myślicie o Bogu, ja mogę wykonywać 

swoją pracę. 

 

Doktor K. martwiła się tym, że nie 

mogła uczestniczyć w pudżach i sesji 

bhadżanów w Aśramie, ponieważ 

została wezwana do szpitala w związku 

ze śmiercią pacjenta. Jej myśl 

natychmiast dotarła do mojego umysłu, 

ale, do kogo ona się modliła? Ona 

myślała o Boskiej Matce i modliła się do 

niej i to, dlatego natychmiast 

odpowiedziałem na jej myśli. (...) 

 

Następnie fotograf... on zobaczył mnie 

w Świątyni Samajapuram i pomyślał, że 

mógłby zrobić kilka zdjęć w Aśramie; i 

on jest dzisiaj tutaj. Stało się tak, gdyż 

on przyszedłby pomodlić się w świątyni Boskiej Matki. Dlatego nie jest koniecznym, by mnie znać; a 

tym, co ma znaczenie jest twój związek z Boskością. Nie zastępuj myślenia o Bogu myśleniem o 

jakiejś ludzkiej istocie. Ludzie lubią ogłaszać, że są Bogiem... robią tak, dlatego gdyż pragną imienia i 

sławy, pragną pozycji i bogactwa. Ale tacy ludzie muszą jeszcze zrozumieć, że wszystkie te rzeczy są 

bezużyteczne. Zapamiętaj to - myśląc tylko o mnie niczego nie zyskasz. Powinieneś wierzyć w Boga. 

B 
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Powinieneś szanować wszystkich sadhu, aśramy, duchowe organizacje i powinieneś również 

szanować nasze starożytne tradycje i kulturę.  

 

To, że materializuję wibhuti i rodzę lingamy nie oznacza, że próbuję przyciągać cię do siebie. Ten 

autobus, którym ja kieruję, definitywnie zmierza prosto do Boga i on nigdzie nie będzie zbaczał. 

Jestem w nim tylko kierowcą. Wszedłeś do mojego autobusu i on zabierze cię prosto do Boga. Ja go 

prowadzę i posiadam ważną licencję, którą otrzymałem od Boga. Na potwierdzenie posiadania 

przeze mnie tej licencji Bóg dał mi pewne moce. Nie zamierzam używać tych mocy, żeby sprzedawać 

wam cokolwiek. Nie oczekuję jakichkolwiek pieniędzy od żadnego z was. Nie chcę niczego. Bóg jest 

tym, który dał mi to wszystko - niech on to wszystko dalej posiada. Tak, więc tym, co powinniście 

robić, to myśleć o Bogu. Staraj się i osiągnij ten stan umysłu. Jeśli myślisz, że moje rodzenie lingamów 

i materializowanie wibhuti jest trikiem, jeśli uważasz, że jest kłamstwem, przyjdź bezpośrednio do 

mnie i spytaj mnie o to. To mnie nie dotknie, nie będę się złościł, ja nie jestem osobą, która popada 

w złość. Wiesz, dlaczego? Ponieważ nie jestem niepokojony przez emocje. Tylko emocjonalne osoby 

się złoszczą. Wszystko to zostało mi dane przez Boga, więc czemu miałbym się złościć? Przyjdź do 

mnie i spytaj mnie o to.  

 

Dlatego wiążę się z wami tak ściśle. Wyobraźcie sobie, że nie mógłbym się od was oddalić. Ale 

gdybym nawet mógł to obawiam się, że wtedy nie bylibyście w stanie zrozumieć tego wszystkiego i 

stracilibyście szansę poznania Łaski Boga. Moglibyście stracić okazję poznania mocy Boga. To jest 

powód, dla którego pragnę żyć pośród was wszystkich. 

 

Tworzycie różnice między mężczyznami i kobietami, ale dla mnie każdy jest dzieckiem Boga. Pragnę 

żyć blisko - tuż obok was wszystkich - abyście zrozumieli łaskę Boga. Poza tym nie mam żadnych 

potrzeb, ani niczego od was nie oczekuję.  

 

Pan K. powiedział, że gdy idziemy wykonywać publiczny 

program powinniśmy prosić ludzi o pieniądze. Czy myślicie, 

że wykonywanie duchowej służby jest czymś co funkcjonuje 

w oparciu o jakiś kontrakt?   Ja mówię o Bogu, a wtedy wy 

dajecie mi 1001 rupii? Czy ja zamierzam sprzedawać, albo 

kupować Boga? Pan K. nie powinien mówić takich rzeczy.Jeśli 

będę chciał udać się gdzieś, żeby mówić tam o Bogu, wtedy 

pojadę tam na swój koszt.  

 

Jakiekolwiek mamy tu publiczne programy i niezależnie ilu 

sadhu tu przyjdzie, ja nigdy nie będę prosił nikogo o 

pieniądze w związku z tym. Ten wielki namiot został tu 

wzniesiony, wszystkie te dekoracje, mikrofon i głośnik... a ja 

nie musiałem wydać na to wszystko żadnych pieniędzy. Nikt 

nie prosił mnie o żadne pieniądze, to, dlaczego ja miałbym prosić was o pieniądze? Nie wydałem ani 

jednego paisa, a mimo to Śiwaratri będzie obchodzone we wspaniały sposób. Wszyscy ci swami są 

tutaj, kapłani są tutaj... nikt im nie zapłacił za przybycie, przybyli tu na swój koszt. (...) Ale jeśli ktoś 

chce pomóc i zapłacić za ich transport, dostanie na to moje pozwolenie.  

 

Wyobraźcie sobie tylko, 

jeśli zwykła ludzka istota 

zrodzona z matki może 

posiadać wszystkie te 

zdolności i moce, to 

jakich rzeczy może 

dokonywać Bóg! Nie 

zapominajcie o tym. 
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Chcę przez to powiedzieć, że łaska Boga jest tak wielka. Nie zrównuj Boga z pieniędzmi. Nie 

zrównuj Boga z ludzką istotą. Bóg, pieniądze, ludzkie istoty... to są wszystko różne rzeczy. Bóg jest 

czymś, co jest poza nami. Ludzka istota stworzona jest z ciała i kości. Pieniądze stworzone są z 

papieru. Ale Bóg jest śakti, najwyższą mocą. Czy możesz porównywać papier do Boga? Ten pieniądz 

jest tylko papierem - nazywamy go 100 rupii, 1000 rupii - jeśli podpalicie te kawałki papieru zapałką, 

to one spłoną.  

 

Co macie na myśli, gdy mówicie, że jestem Bogiem? Ja nie będę tego akceptował, nie będę w to 

wierzył. Będę mówił tylko prawdę, nie mam żadnej potrzeby by kłamać. Zgadzam się, że Bóg dał mi 

pewne moce. On dał mi te moce, gdy miałem siedem lat i ja dziękuję mu za to. Dlaczego mi je dał, z 

jakiego powodu, tego nie wiem. Bóg dał i ja po prostu wykonuję moją pracę. To wszystko. Nie 

zamierzam udawać, że ten dar, który dał mi Bóg, jest mój, albo, że należy do mnie. Nie zamierzam 

ogłaszać, że jestem Bogiem, albo jakimś awatarem. Nie powiem tego i nie chcę, abyście mi takie 

rzeczy mówili, ponieważ nie jest to prawda. To tylko mówienie. Czy Budda kiedykolwiek mówił, że 

jest Bogiem? Nie, ale ludzie zrobili z niego Boga. Budda mówił tylko, żeby podążać za jego dharmą, 

podążać za jego ścieżką medytacji.  

 

Czy Jezus Chrystus mówił, że jest Bogiem? Nie, on nigdy tak nie mówił. Ale dwunastu uczniów 

uczyniło z niego Boga. Jezus powiedział, że był synem Boga. A czy Prorok Mahomet mówił, że jest 

Bogiem? Gdyby tak zrobił, wtedy mógłby poprosić ludzi, żeby wielbili jego wizerunek po jego 

śmierci. On uczył, że Bóg jest bezimienny oraz bezforemny i że taka jest prawda. Mahomet był 

wysłannikiem Boga. Czemu więc nagle próbujecie zrobić ze mnie Boga? Czy oczekujecie,  że skinę 

głową i zgodzę się ze wszystkim co mówicie? Nie zrobię tego, ponieważ nie ma w tym prawdy. 

Gdyby było to prawdą wtedy przyznałbym wam rację. Tego rodzaju wasze słowa sprawiają, że 

jestem bardzo szczęśliwy, ale to nie jest prawda. Mówicie tak z powodu waszej wiary we mnie. Nie 

chcę zaburzać waszej wiary, ale smuci mnie, że zapominacie o prawdzie. Dlatego... to Bóg mnie 

przysłał, jestem jego wysłannikiem, jestem tutaj by mówić o Bogu i jego łasce, ale ja nie jestem 

Bogiem. Wyobraźcie sobie tylko, jeśli zwykła ludzka istota zrodzona z matki może posiadać 

wszystkie te zdolności i moce, to jakich rzeczy może dokonywać Bóg! Nie zapominajcie o tym.  

 

 

 

Stwarzanie wysp 
duchowych myśli w trakcie dnia 

 

Kanagavalli, Argentyna 

 

W trakcie naszych pierwszych kilku wypraw do Indii kupiłam kilka niewielkich płócien z 

nadrukowanymi na nie dwu lub trzykolorowymi postaciami bóstw. Jako, że lubię malować, po 

powrocie do Argentyny ulepszyłam te nadruki, dodając im więcej kolorów i detali. Po jakimś czasie 

nazbierało się dość sporo tych wydrukowanych i dodatkowo pomalowanych przeze mnie 

materiałów - gdy komuś się spodobały rozdawałam je takim osobom. Również wymalowałam kilka 
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takich obrazów, aby udekorować hol na przyjęcie weselne jednego z moich synów. Mimo to, wciąż 

jeszcze zostało mi wiele tych materiałów, więc gdy jechałam do Indii w 2011 roku na Mahaśiwaratri 

zabrałam je ze sobą z zamiarem podarowania ich Aśramowi, by użyli je tam tak jak będą chcieli. 

Przez pewien czas te materiały leżały sobie w Aśramie, aż ktoś wpadł na pomysł żeby uszyć z 

jednego z nich zasłonę, która zakrywa główny ołtarz w pewnym momencie wykonywania abiszekamu 

do Lingamu Samadhi Swamidżiego.    

 

Od tamtej pory zaczęłam szyć każdego roku dla Aśramu po dwie zasłony, które od początku 

malowane są tylko przeze mnie. Najpierw były to płótna z postaciami Ganesi, później poproszono 

mnie, żebym namalowała postacie Śiwy, a ostatnio maluję moje własne kompozycje, zawsze związane 

ze Swamidżim i Śiwą. To zadanie było takim błogosławieństwem, które do mnie przyszło bez 

proszenia o nie z mojej strony. Obecnie stało się to moim corocznym zobowiązaniem. Myślę o tym 

zadaniu w ciągu roku i rozpoczynam moją pracę kilka miesięcy przed datą wylotu osoby, która 

dostarczy te zasłony do Indii. Jest to praca, której nie mam zamiaru przestać wykonywać. Obecnie 

jestem zajęta wykańczaniem takich dwóch płócien na Mahaśiwaratri. W tych materiałach oprócz 

malowania używam również technik patchworku i stempli. Myślę już teraz o tym, co zrobić na 

następny rok. Swamidżi radzi nam, abyśmy stwarzali niewielkie wyspy duchowych myśli podczas dnia, 

abyśmy mogli utrzymywać nasze umysły skupione na Bogu. To malowanie jest taką dodatkową 

praktyką, która została mi dana. Niech Swamidżi wypełnia nas wszystkich błogością!  

 

Dżej Prema Śanti 

 

Dwa płótna namalowane przez Kanagavalli  
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 Urodziny Swamidżiego w Aśramie 

 
  

Z powodu cyklonu, który przeszedł przez środkową część 

Tamil Nadu rankiem 16 listopada, wielkie świętowanie 

urodzin Swamidżiego zostało przesunięte na 26 

listopada, dzień gwiazdy narodzin Swamidżiego. Po 

jagamie Ganapatiego wykonanym dla pożytku wszystkich 

wielbicieli miał miejsce abiszekam do Lingamu Samadhi 

Swamidżiego. W południe wykonano mleczny abiszekam 

do statuetki Swamidżiego, podczas którego każdy mógł 

wylać kubek mleka na statuetkę. Po specjalnym obiedzie i 

deserze, wieczorem, dzieci zabawiały wszystkich 

godzinnym programem kulturalnym, który zawierał 

bhadżany, tańce, przemowy i  krótkie przedstawienie! 
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Wiadomości z 

Centrów Śri Premanandy na całym świecie 
 

Kilka migawek z urodzin Swamidżiego obchodzonych z oddaniem na 

całym świecie... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrajnie po lewej: 

wielbiciele w 

Holandii zebrali się 

w Rotterdamie, aby 

śpiewać bhadżany i 

uczestniczyć w 

abiszekamie do 

statuetki 

Swamidżiego 

 

Po lewej: Pada pudża 

z dużą ilością 

prasadamu dla 

Swamidżiego w 

Argentynie 

Wielbiciele w Belgii 

zorganizowali piękny 

program urodzinowy  

w Liège! 

Program kulturalny, pudża i tort w 

Puliyankulam, na Sri Lance! 
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Złote słowa Swamidżiego o Centrach  

i Grupach Śri Premanandy 

 
 

 

 
 

 

Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

Wielbiciel w Zjednoczonym Królestwie, 1984: Przybywa tutaj wielu sadhu, 

spotykamy ich i to powoduje zamieszanie w naszych umysłach. Czy możesz nam 

udzielić rady w tej sprawie? 
 

Dobrze jest otrzymywać błogosławieństwa 

sadhu, słuchać ich satsangów i zadawać im 

pytania… to wszystko pomaga nam zdobywać 

wiedzę, ale nie oznacza to, że powinniśmy ich 

czcić i podążać za nimi. To, co powinniśmy 

wyciągać ze spotkań z nimi to dobre cele, 

dobre zasady, dobre myśli, dobre pomysły dla 

naszych duchowych praktyk i ogólnie rzeczy, 

które nam pomagają uwierzyć w siebie i które 

nas uwznioślają.  

 

Sadhu nie przychodzą tylko teraz, oni 

przychodzą od niezliczonych pokoleń. Ludzie 

jednak żyją teraz w nowoczesnej cywilizacji i 

kiedy widzą coś wyraźnie innego u sadhu, od 

razu zaczynają za nim lub za nią podążać. Weź 

na przykład Zjednoczone Królestwo, gdzie 

wszyscy są w pełni zaangażowani w 

nowoczesne życie i myślą, że to jest prawda i 

to wszystko, czego potrzebują. Wtedy 

spotykają oni sadhu, lubią go i wierzą mu i tak, 

więc podążają za nim. Teraz, kiedy już 

spotkałeś wszystkich sadhu, przychodzę i 

mówię Ci, żebyś uwierzył w siebie… każdy 

sadhu mówi w inny sposób, każdy z nich ma 

swój styl. Ja również jestem jednym z tych 

sadhu, jednym z tych zwariowanych gości. A 

teraz przybyłem i mówię Ci, żebyś uwierzył w 

siebie, żebyś miał wiarę w siebie! 

 

“Wiele osób interesuje się duchowością, ale ponieważ nie otrzymują oni poprawnego 

wyjaśnienia i dobrego prowadzenia, nie są oni w pełni duchowi. Dlatego powinieneś 

wyjaśnić im prawdziwą ścieżkę duchowości i prowadzić ich w kierunku ścieżki. Będę z Tobą 

jeśli tak uczynisz. Powinniśmy zrozumieć, że jest wiele osób, które nie wiedzą za dużo na 

temat prawdziwej duchowości. Powinniśmy im pomóc, żeby się o niej dowiedzieli – a Ty 

masz dużą szansę, żeby to zrobić.” 
 

 

Kolombo, Sri Lanka: mleczny abiszekam do statuetki Swamidżiego, krojenie tortu 

Swamidżiego, bhadżany i dzielenie się posiłkiem... 
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FRANKOLIN INDYJSKI – 

Francolinus pondicerianus 

pondicerianus - Kowdhari 
 

Przyroda w Aśramie 

Podglądanie ptaków 
Mieszkaniec Aśramu 

 

Od czasu do czasu, w cichych momentach w Aśramie, możesz nagle usłyszeć głośne 

kila...kila....kila. To jest nawoływanie frankolina indyjskiego, rodzaju kuropatwy. Myślę, że tym 

nawoływaniem małe grupy lub może rodziny frankolina indyjskiego utrzymują kontakt, albo 

jedynie dają o sobie znać. Inne osobniki powtórzą nawoływanie, w ten sam sposób jak pawie 

indyjskie, większe odpowiedniki frankolina. Przypomina to komunikowanie się poprzez uderzanie 

w bębny i w ich przypadku ich głosy są równie efektywne. Podczas pory lęgowej nawołujące 

samce mogą nawoływać rywali. To niesamowite jak głośne mogą być te nawoływania. Wyjaśniam 

tutaj trochę na temat dźwięków, jakie wydają, ponieważ nie często się je zauważa, chyba, że 

będziesz się przechadzać wokół ich obszarów wczesnym wieczorem lub rankiem.  

 

Kiedy miałem pewien pokój w 

Aśramie, frankoliny indyjskie 

były moimi codziennymi 

towarzyszami, ponieważ lubiły 

poszukiwać pożywienia za 

łazienkami, gdzie jest mały rów i 

gdzie im nie przeszkadzano. W 

tym czasie była tam wyższa 

roślinność, a teraz, ponieważ 

obszar ten nadal pozostaje raczej opuszczony, jest jednak bogaty w rośliny zielne i ma trochę 

krzewów i drzew, które zapewniają idealne schronienie. Stamtąd, idąc w stronę nowego hostelu 

dziewcząt, krajobraz staje się bardziej otwarty, ale nadal pokryty roślinnością – utrzymaną na 

niskim poziomie poprzez koszenie – i ogrodzony przez żywopłot równoległy do drogi prowadzącej 

do dharmasali. Wieczorami frankoliny indyjskie ośmielają się przechodzić przez tę drogę, udając 

się szybko z powrotem w bezpieczne miejsce w żywopłocie, kiedy tylko pojawi się jakiś człowiek. 

Są one bardzo podejrzliwe co do możliwych zagrożeń i uciekają zachowując ciszę.  

 

Ten bieg jest bardzo charakterystyczny – zazwyczaj uciekają zamiast odlatywać, jeśli uznają, że są 

w niebezpieczeństwie. Jeśli lecą to tylko przez krótki dystans, na niskiej wysokości i z brzęczeniem 

skrzydeł (utrzymując skrzydła prosto, bez ruchu przez krótki czas). I to faktycznie może być Twoje 

pierwsze zaobserwowanie tych jasnobrązowych ptaków. A teraz uwaga Panie! Kilku autorów 

opisało bieg tych ptaków, jako wyjątkowo pełen wdzięku. Porównywanie chodu ukochanej kobiety 

do chodu kuropatwy jest rzekomo uważane za duży komplement! W przeciwieństwie do niektórych 

innych ptaków, które pochylają głowę do przodu, kiedy biegną, frankoliny utrzymują swoje ciała 

pionowo, co daje dziwne wrażenie, że poruszają się na kółkach. Przed tym samym budynkiem, o 

którym wspomniałem wcześniej, jest również obszar otwartych pól, z kilkoma rzędami drzew i 
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otoczone są one przez żywopłot, oborę i ogród. Jest również kilka rowów i stromych miedz 

pomiędzy polami. To jest ich typowe środowisko życia, bardzo podobne do środowiska kuropatwy 

zwyczajnej. W rzeczy samej, można je zazwyczaj znaleźć poszukujące pożywienia na suchym, 

otwartym obszarze, włącznie z terenem leśnym, krzakami, półpustynią i na gołej ziemi lub ziemi 

pokrytej niską trawą. 

 

Wyglądanie z tylnych okien mojego starego pokoju było doskonałym miejscem obserwacji z 

bliska, bez przeszkadzania i stamtąd wyraźnie widziałem, że nie są one jedynie aktywne rankiem i 

wieczorem, ale również w ciągu dnia.  

 

One wolą przenosić się nieco wyżej lub do niższych rowów i przy brzegach ich wybranych 

obszarów, ale jeśli czują się bezpiecznie to grupa rozprzestrzeni się po całym terenie, aby 

natychmiast powrócić do bezpiecznego schronienia, jeśli pojawi się jakiś alarm. Ten alarm, 

zapisany, jako kateela...kateela...kateela lub pat ee laa, kila kila kila khirr khirr, jest wydawany z 

uniesionym nieco dziobem i energicznie drgającym gardłem i z pełną uwagą. Nawet, gdy pozornie 

są one cicho, i tak zawsze możesz je usłyszeć. Postaraj się coś czytać lub medytować, a zrozumiesz 

o co mi chodzi!   

 

Ptaki czasami tworzą duety, ale będą one wydawać inne dźwięki, kiedy jest duże poruszenie i 

zgromadzenie. Opisałbym te dźwięki, jako krótkie nawoływania, podobne do tych, które wydaje 

pies lub nawet kot… lub czasami coś pomiędzy jednym, a drugim. Nie mogłem zrozumieć, 

dlaczego to robiły, ale zdarzało się tak wtedy, gdy gromadziły się w stado i stały w miejscu. Czy 

był tam wąż w zasięgu wzroku, a więc pojawiła się mobilizacja wojsk? Czy było to z jakiegoś 

innego powodu? Nie wiem.  

 

A czego dokładnie one szukają w opisanym środowisku? Ich pożywienie to nasiona, ziarna i pędy, 

jak również bezkręgowce jak insekty, a w szczególności termity i żuki, zwłaszcza chrząszcze 

Scarabidae, które są raczej wolne, ale okazjonalnie są również większe ofiary, jak węże. Widziałem 

je również jak drapały ziemię stopami, tak jak to robią kurczaki. Podobnie, biorą one również 

kąpiel w piasku na drodze. 

 

Jak one wyglądają? Frankoliny to średniej wielkości kuropatwy, z samcami wynoszącymi 

przeciętnie 29-34 cm i samicami 26-30 cm, jasnoszare i brązowe, i całe w paski. Ten nieco bury 

kolor, który miesza się tak dobrze ze środowiskiem służy do kamuflażu, ale co jest takie 

zdumiewające to to, że jeśli masz okazję być blisko nich i masz optymalne oświetlenie to 

zobaczysz szczegóły, których inaczej byś nigdy nie zobaczył. Wtedy będziesz mógł dostrzec 

piękno bladej głowy z cienką czarną granicą biegnącą do żółtobrązowobiałego gardła i z kolorem 

pomarańczowym na policzkach i nad oczami i na czole. Obie płcie są podobne. 

 

Jak już wspomniałem, można je zazwyczaj zobaczyć w małych grupach, również nocują grupami, 

w małych ciernistych drzewach. Zawsze jest kilka pojedynczych osobników, którzy są jak strażnicy 

takich grup poprzez pilnowanie i alarmowanie innych, jeśli jest to konieczne.  

 

Główna pora lęgowa trwa od kwietnia do września. Gniazdo to ukryte miejsce na ziemi, a w 

Aśramie znaleźliśmy jedno obok starego składzika. Jako ptaki żyjące na ziemi jest to oczywiste, że 

są one narażone na psy i inne drapieżniki, również na ludzi. Nawet w książkach ornitologicznych 
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są one nazywane ptakami łownymi – jakby było to ewidentne, że będą bawić się swoim życiem! 

Regularnie widywałem dwie grupy po pięć do sześciu osobników i byłem zasmucony, kiedy 

wróciłem do Aśramu w październiku i nie usłyszałem żadnego z nich. W końcu w listopadzie 

ponownie je usłyszałem i mogłem zobaczyć jednego osobnika, ale teraz ich liczba prawie na pewno 

zmalała.  

 

Dżej Prema Śanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Boska Matko,  

Ty  jesteś jedyną, która mogłaby mnie uszczęśliwić i uwolnić od 

tych problemów, smutków i karmy. Ty stworzyłaś to ciało i moje 

życie. Cierpię z powodu lęku, a to oznacza, że mnie testujesz. Kiedy 

jestem spokojny i szczęśliwy oznacza to, że otrzymałem Twoją boską  

łaskę. Jesteś jedynym prawdziwym świadkiem wszystkiego, co się 

wydarzyło w moim życiu. I to znowu Ty odwróciłaś moją uwagę od 

materialnego świata i otworzyłaś moje wewnętrzne oko mądrości, 

abym mógł postrzegać duchową drogę.  

Zaakceptuj mnie proszę całkowicie, usuń proszę mój lęk i podaruj 

mi prawdziwą mądrość i spokój.” 
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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 

Swamiji’ego o tym, jak możemy zrealizować 

rzeczywisty cel naszych narodzin, jak jeszcze bardziej 

zbliżyć się do jedynej i odwiecznej prawdy, której 

doświadczał, którą żył i którą widział w każdej chwili 

swojego życia.  
 

 

 

Wszystko jest doświadczeniem 

 
 

obre myśli, dobre intencje, dobre nawyki,  dobre zachowanie, dobre działania, dobra mowa – 

wszystkie te cechy są bardzo ważne w życiu człowieka.  Dopiero, kiedy posiada on wszystkie 

te cechy, będzie naprawdę promienieć. Najlepiej byłoby wykształcić te cechy jeszcze w 

dzieciństwie, ale często nie słuchamy udzielanych nam rad.  

 

W swych staraniach, aby żyło nam się lepiej, często popełniamy wiele błędów, zarówno świadomie, jak i 

nieświadomie, i nie potrafimy przewidzieć konsekwencji naszych niewłaściwych działań.  Nie słuchamy 

albo nie przyjmujemy rad starszych lub doświadczonych osób, zanim podejmiemy jakąś pracę.  

Dlaczego tak postępujemy? Z powodu ignorancji.  Było takie powiedzenie, że człowiek musi 

doświadczyć konsekwencji czegoś, aby to zrozumieć.  Co to oznacza? Oznacza to, że chodzi tu o 

doświadczenie. Doświadczenie jest dobre, ale jeszcze lepiej jest słuchać tego, co mówią nam 

doświadczone osoby.  

 

Słuchając doświadczonych ludzi nawet dziesięciolatek może przyswoić sobie wiedzę i umiejętności 

starszych.  Ale nasz umysł wcale nie chce tego zaakceptować.  Zwykle wolimy przeanalizować to, co 

inni nam mówią, i to także jest jakieś doświadczenie. 

 

Ucząc się poprzez doświadczanie, być może napotkamy przeszkody i problemy a wszystkie te 

trudności, które napotkasz pomogą ci nauczyć się czegoś nowego.  To jest doświadczenie. Czy 

naprawdę musisz przechodzić przez te wszystkie kłopoty, ucząc się wszystkiego poprzez 

doświadczanie? Nie sądzisz, że wystarczyłoby posłuchać rady tych, którzy naprawdę mają 

doświadczenie?  

 

Wydaje nam się, że powinniśmy się uczyć wszystkiego, sami tego doświadczając.  We współczesnych 

czasach ludzkość bardzo się rozwija.  Odkrywamy i wynajdujemy wiele nowych rzeczy a wynalazki te 

D 
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sprawiają, że coraz szybciej pracujemy. Jednakże nawet i w tym przypadku szukamy doświadczeń w 

każdej podejmowanej pracy.   

 

Doświadczenie to coś, co sprawia, że dana osoba staje się pełna, dojrzała i kompetentna. Kiedy już 

rozwinie się ona w ten sposób, niepotrzebne jest doświadczanie każdej najdrobniejszej rzeczy… 

nieprawdaż? A zatem ważne jest, aby uczyć się poprzez doświadczenie tylko tego, czego nie możemy 

nauczyć się inaczej.  

 

Dobrze jest zyskać doświadczenie w dziedzinach takich jak gotowanie i smakowanie, sen, rozmowa, 

okazywanie szacunku, dobrze jest mieć doświadczenie w edukacji, medycynie, inżynierii, sztuce i tak 

dalej… doświadczenie bez wątpienia jest niezbędne w wielu dziedzinach!  Jest ono niezbędne dla 

naszego rozwoju.  

 

Miłość, współczucie, zaufanie, zrozumienie, wątpliwości, gniew… to niektóre spośród cech, jakie osoba 

posiadająca sześć zmysłów zna, na co dzień.  Jeśli potrafisz w codziennym życiu kontemplować i 

wyrażać dobre cechy, takie jak miłość, współczucie, zaufanie i zrozumienie, to znajdziesz zadowolenie 

zarówno w życiu rodzinnym, jak i społecznym, a wówczas nie będzie więcej miejsca na konflikty i 

wątpliwości.  

 

Doświadczenie to cudowny element życia człowieczego. Bliskie relacje z doświadczoną osobą pomogą 

ci zbudować pomyślną przyszłość. Dobra rada i sprzyjającego okoliczności pomogą nam zyskać większe 

doświadczenie. Nawet myślenie o Tym, który nie ma imienia ani formy i modlitwy do Niego są w 

rzeczywistości doświadczeniem.  Medytacja, oddanie, poświęcenie, pudża, abiszekam i nauki duchowe to 

praktyki, które, dzięki temu, że ich doświadczamy, pomagają nam osiągnąć nasz prawdziwy stan. Jeśli 

regularnie wykonujemy praktyki duchowe, zaczniemy doświadczać Boskości.  Wszystkie te dobre 

rzeczy, które otrzymujemy poprzez doświadczenie, to dla nas wielkie szczęście. Wszystko, czego 

doświadczamy w życiu, jest wielkim szczęściem i cieszymy się zdobytym doświadczeniem.  Ale 

powinniśmy dążyć od czegoś więcej – powinniśmy być wspaniałomyślni oraz niesamolubni i pragnąć dla 

innych tego samego szczęścia. To jest prawdziwa błogość!  

 

Czym jest radość? A czym jest smutek? 

Czym jest słodycz, a czym gorycz? 

Czym jest moc tworzenia i destrukcji? 

Czym jest forma? Czym jest maja? 

Czym jest wzniosłość a czym plugastwo? 

Czym jest wysokość a czym niskość? 

Pewne jest to, że prawda zatriumfuje a kłamstwo przegra. 

Wszystko jest doświadczeniem. 
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 Wiadomości z…  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swamidżi cieszył się, gdy Młodzież Premanandy odwiedzała starszych i schorowanych, by pomóc 

im poczuć się lepiej i podnieść ich na duchu. Możecie z nimi porozmawiać, wysłuchać, zaśpiewać 

jakieś bhadżany lub zrobić coś, co ich uraduje. Swamidżi mówił, że jest to wspaniała sewa! Jeśli Ty 

lub Twoja Grupa Młodzieżowa zdecydujecie się wykonywać tą satysfakcjonującą sewę, możecie 

dać nam znać a po wszystkim przesłać nam zdjęcia. Dla wsparcia emocjonalnego, Swamidżi radził, 

aby wykonywać tą sewę w małych grupach.  

 

Każdego miesiąca podkreślamy wartość Młodzieży Premanandy. W tym 

miesiącu: Bądź radosnym pracownikiem! 

 
“Jeśli pracujesz ciężko bez narzekania i z uśmiechem na twarzy, jesteś wspaniałym duchowym 

przykładem dla innych, znacznie bardziej, niż gdy mówisz innym, co powinni robić na swojej 

duchowej drodze. Właśnie, dlatego zawsze zachęcam wielbicieli i wyznawców w Aśramie by 

pracowali. Możesz modlić się do Boga, jednak dłonie, które pracują ciężko są równie wspaniałym 

darem jak usta, które prawdziwie się modlą. Możesz należeć do duchowej grupy czy centrum – nie 

mów zbyt wiele, zrób coś! Zawsze doradzam Wam byście utrzymywali ciała zajęte a umysły 

stabilne. Jeśli możecie utrzymać umysł w spokoju, pełnym myśli o Boskości, i wykonywać Boską 

pracę swoim ciałem, jest to bardzo, bardzo wspaniałe.” 

 

Młodzież Premanandy ze Szczecina 

dająca koncert dla ludzi z problemami 

psychosomatycznymi. Było to bardzo 

głębokie i poruszające doświadczenie i 

modlimy się, aby zostali oni 

przepełnieni radością i szczęściem. 



15 Prema Ananda Vahini December 2018 

 

 
 

Jest możliwym dla Boga robić 

to, co jest poza naszym 

ludzkim zrozumieniem. Co 

zrobiłbyś, jeśli Bóg urodziłby 

się na tym świecie z czakrą i 

muszlą1? Bez wątpienia 

umieściłbyś go w muzeum i 

pobierał pokaźne sumy za 

wstęp! Przyjmijmy, że ktoś 

rodzi się i mówi, że on lub ona 

jest Bogiem, – co zrobiliby 

ludzie?  Najprawdopodobniej 

zaczęliby rzucać kamieniami i 

zabiliby go. Co zrobiliby ludzie, 

jeśli ja powiedziałbym, że jestem wielką Duszą? Prawdopodobnie 

staraliby się zakończyć moje życie. Tak wygląda świat. To jest przyczyna 

ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i złego traktowania Proroka Mahometa 

i Buddy. Dlatego Kriszna został postrzelony strzałom. Przyczyna tego 

była taka, że ludzie nie umieli zrozumieć stanu swoich umysłów.  

 

Ludzie powinni być ludźmi, jednak jedna osoba jest niezdolna do 

zrozumienia innej osoby. Jeśli więc ludzie nie mogą się zrozumieć 

nawzajem, jak mogą pojąć Boską moc i łaskę?  

  

                                                 
1
 Święty oręż Pana Wisznu, z którym jest najczęściej przedstawiany 
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Bądź cierpliwy a poznasz Prawdę 
 

(Swamidżi wygłosił ten satsang na swoje urodziny w Puliyankulam na Sri Lance w 1983 roku) 

 

Wszyscy macie sumienie. Upewnijcie się, że zawsze macie to sumienie czyste, nie pozwalajcie, aby 

ego i myśli o „ja”, „mnie” i „moje” przejęły wasze umysły. Nie myślcie, że jesteście ponad 

wszystkimi innymi. Możesz oszukać każdego, możesz oszukać cały świat, ale nigdy nie oszukasz 

siebie i swojego sumienia. Zrozum, że ten umysł jest prawdziwą rzeczą, on wie wszystko, nie 

możesz go oszukać. Co więcej powinieneś wierzyć w siebie, w swoją zdolność do poznania siebie, 

swojego umysłu, poznania czystości swojego umysłu. Dzień, w którym zaczniesz wierzyć w siebie 

jest dniem, w którym zaczniesz znać siebie.  

 

Słowa nie mają znaczenia. Świat będzie Cię zarówno wychwalał jak i potępiał. Ludzie mogą Cię 

oklaskiwać i mówić to czy tamto na Twój temat. To wszystko nie ma znaczenia. Ani wychwalanie, 

ani krytykowanie nie są potrzebne. Masz swoje własne sumienie, swoją własną inteligencję i 

zdolność do wyczucia głęboko, wewnątrz, co jest poprawne. Nie śpiesz się z niczym, wtedy z 

cierpliwością, wiedzą i zrozumieniem, będziesz mógł osiągnąć swój cel. W ten sposób nic nie jest 

niemożliwe do zrealizowania.  

 

W życiu nasz analityczny umysł może sprawić, że prawda wygląda jak nieprawda oraz że to, co 

błędne, wygląda jak prawdziwe, zatem trudno jest dokładnie ocenić, co jest prawdą a co 
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kłamstwem. Wygląd jest mylący. Tylko, dlatego, że coś wygląda jasno i pięknie nie znaczy to, że 

jest wspaniałe. Nie osądzajcie człowieka po tym ile girland nosi – to wszystko kłamstwo. 

Odkryjcie, co jest w ich wnętrzu, jedynie to ma znaczenie. Te girlandy są niczym, wszystkie one 

wyschną. To wszystko iluzja, tylko coś, co chciałeś ofiarować Swamiemu.  

 

Co jest wewnątrz tego ciała? Czym jest moc wewnątrz ciała i co może ona zrobić? Bądź cierpliwy i 

obserwuj. Niektórzy mogą powiedzieć „On może zrobić to; On może zrobić tamto; on może 

wywrócić niebo do góry nogami i materializować rzeczy.” Nie wierz tak po prostu w to, co inni 

mówią, to niepotrzebne. Powinieneś cierpliwie i spokojnie obserwować, a następnie zrozumiesz. 

Zbliżaj się z wątpliwościami, nie ma w tym nic złego. Ale kiedy pomyślisz, że znalazłeś prawdę, 

trzymaj się jej mocno i nigdy nie puszczaj. Jeśli myślisz, że to kłamstwo, odejdź szybko bez robienia 

hałasu. Nie musisz wychwalać czy obwiniać. Poznasz prawdę zbliżając się i obserwując. 

 

Jeśli chcesz poznać Paramatmę, która jest wewnątrz Twojego serca, potrzebujesz cierpliwości. Nie 

przynosimy imienia, statusu czy pieniędzy przychodząc na ten świat i nie zabieramy ich odchodząc. 

Urodziliśmy się z łona naszych matek a ciało, które pojawiło się z łona ma atmę. Ciało jest niestałe. 

Ciało nie przyszło samo, przyszło razem z życiem, ale kiedy odejdziemy nie będzie już życia a 

martwe ciało rozłoży się i zostanie spalone na popiół lub obróci się w pył. Taka jest natura ciała 

fizycznego, jednak to ciało, które rozłoży się pewnego dnia chce czegoś innego niż atma, chce 

robić inne rzeczy i ma inne zrozumienie. 

 

 

 

“Nie śpiesz się z 
niczym, wtedy z 
cierpliwością i 
wiedzą a następnie 
zrozumieniem 
będziesz mógł 
osiągnąć swój cel.” 
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