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Satsang ze Swamidżim 
Statuetka bóstwa jest symbolem Boskości 
 

Statuetka bóstwa jest symbolem 
Boskości, która znajduje się 
głęboko w twoim wnętrzu. To od 
twojego podejścia zależy, czy 
statuetka jest święta i 
wartościowa, czy też nie. Kawałek 
czystej kartki papieru nie ma dla 
ciebie wartości, ale z banknotem 
dolarowym będziesz obchodził się 
z większą pieczołowitością.  
Dlaczego? Ponieważ na tym 
papierze wydrukowany został 
symbol dolara. Podobnie, możesz 
nie widzieć Boga w zwykłym 
kamieniu, ale gdy wykuta zostanie 
w nim forma Boga, wtedy staje się 
on dla ciebie wartościowy i 
wzbudza w tobie oddanie. Po 
pewnym czasie, dzięki głębokiemu 
oddaniu i wielbieniu,  nie będziesz 
już widział tej kamiennej albo 
metalowej formy. Będziesz 
doświadczał Boga jako 
wszechprzenikające światło i 
energię. Dlatego właśnie 
zachęcam was do wykonywania 
abiszekamu, jako odskoczni 
prowadzącej do wyższych sadhan. 
 
Ta wspaniała sadhana 
wykonywania abiszekamu jest 
duchową praktyką, która zajmuje 

szczególne miejsce w moim nauczaniu. Zawsze będę udzielał maksymalnego wsparcia, pomocy oraz służył 
radą wielbicielom i aspirantom duchowym, którzy szczerze pragną ją wykonywać. Jej celem jest 
urzeczywistnienie Jaźni i poznanie Boskości w sobie.  
 
Przygotowywanie abiszekamu, wykonywanie go i sprzątanie świątyni, albo ołtarza, po jego zakończeniu, to 
nie jest praca. To nawet nie jest sewa. Jest to cenny dar Boskości i sadhana, duchowa praktyka. Wcześniej 
w Aśramie, tylko ja wraz z kilkoma sannjasinami mogłem wykonywać abiszekam. Później poleciłem, żeby 
również pozostałe Matadżi wykonywały ten rytuał. Po pewnym czasie dawałem czasami pozwolenie 
wielbicielom, na wykonanie publicznego abiszekamu. To jest bardzo rzadki i bezcenny przywilej dla was 
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wszystkich. Myślenie o tej wspaniałej sadhanie jak o pracy, albo jakimś problematycznym obowiązku, 
który trzeba szybko zakończyć, jest całkowicie błędnym podejściem.  Wszystkie czynności związane z 
abiszekamem powinniście wykonywać z wielką miłością i pokorą. Wyjaśnię wam wszystkim jak wykonać 
czysty, wypełniony znaczeniem i przynoszący dobre efekty abiszekam. 
 
Bardzo ważne jest również, aby miejsce, w którym wykonywany jest abiszekam było nieskazitelnie czyste. 
To utrzymywanie czystości jest zalecane w starożytnych pismach, Agamach. Wielu świętych wykonywało 
wokół świątyń niewielkie prace porządkowe z taką pokorą i negacją siebie, że osiągali w ten sposób 
oświecenie. Tamilski święty - Appar, oczyszczał ścieżki wokół świątyń Śiwy po to, aby wielbiciele Pana 
łatwiej mogli do niego przychodzić. Czuł, że każdy usunięty z drogi kamień był błogosławieństwem Śiwy. 
Był jednym z największych i najbardziej znanych świętych Południowych Indii. Podczas sprzątania naszego 
Pudża Holu powinniście utrzymywać takie samo nastawienie. Wykonywanie tego rodzaju służby zmniejsza 
twoją karmę i pomaga ci na duchowej ścieżce, nawet bardziej niż wykonywanie abiszekamu. Te czynności 
są najważniejsze. Z dbałością o każdy szczegół wszystko to powinno być przygotowane z koncentracją i 
powagą. 
 
Na piętnaście minut przed rozpoczęciem abiszekamu dwoje wielbicieli, którzy będą wykonywali 
abiszekam, powinni być już przygotowani i znajdować się w Pudża Holu, albo w pomieszczeniu, w którym 
zostanie przeprowadzony ten rytuał. Powinni usiąść i medytować nad bóstwem przynajmniej przez 
dziesięć minut. Tylko wtedy Pan Ganesia, Boska Matka, albo inne bóstwo, do którego będą wykonywali 
abiszekam, obdarzy ich błogosławieństwami i udzieli im pozwolenia na wykonanie tego abiszekamu. Przed 
rozpoczęciem rytuału musicie powstrzymać się od niepotrzebnych rozmów. Powinniście jedynie myśleć z 
oddaniem o bóstwie. Z pewnością nie powinniście żartować, ani śmiać się. Abiszekam powinien być 
wykonywany w spokoju, z pokorą i w zachwycie wobec boskiej energii. Powinniście rozumieć, że moc 
Boga jest ogromna i nieskończona. Powinniście czuć nawet pewną bojaźń, bo tylko wtedy będziecie mogli 
wzbudzić pokorę w swoim sercu. Powinieneś stanąć przed Boskością, jakbyś był całkiem nagi. Nie mam tu 
na myśli twojego ubioru - mówię o twoim ego i o wewnętrznym Ja. Podejdź do Boskości jak dziecko o 
czystym sercu. Uświadamiaj sobie, że otrzymałeś od swojego mistrza bardzo wielką szansę. Gdy w taki 
sposób będziesz wykonywał abiszekam, wtedy będziesz czuł w swoim wnętrzu wibracje wielbionego 
bóstwa. 
 
Jeżeli będziesz myślał o tym jak o pracy, którą musisz wykonać, lub gdy wpadniesz w rutynę wykonując 
ten rytuał i będziesz robił go bez szczerego uczucia, bez dążenia do osiągnięcia Boskości oraz niedbale, 
wtedy ani ty, ani ludzie obserwujący ten abiszekam, nie otrzymacie boskich wibracji. Mówiłem to już 
wcześniej, to nie jest zabawa, to jest bardzo poważna sprawa. Wchodzisz w kontakt z boską energią i w 
związku z tym musisz podchodzić do tego bardzo poważnie. Nie jest dobrym, gdy wykonujesz takie 
rytuały nieuważnie i bez szczerości w sercu. Może przynieść to niekorzystne skutki. Poprzez abiszekam 
możesz osiągnąć bardzo wysoki poziom świadomości. Nawet naczynia używane do abiszekamu 
naładowane są energią błogości. 
 
Jak w takim razie możesz otrzymać błogosławieństwa i łaskę bóstwa, gdy rozpoczynasz abiszekam? 
Zgodnie z zasadami Hinduizmu zanim zaczniemy jakikolwiek rytuał najpierw musimy przywołać Pana 
Ganesię. Dobrze jest wstać wcześnie rano i od razu pomyśleć o Panu Ganesi. Bardzo ważne jest, żeby 
ludzie mieszkający w Aśramie wielbili Pana Winajakę (jedno z imion Ganesi). Osoby, które będą 
wykonywały abiszekam w Aśramie, powinny wcześnie rano wziąć kąpiel i bardzo ważnym jest, aby 
nałożyły na swoje czoła wibhuti, pastę sandałową i kumkum, zanim zaczną przygotowania do rytuału. 
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W pierwszej kolejności ofiarowujesz arati i kwiaty dzwonkowi, wtedy musisz myśleć o swoim duchowym 
mistrzu i modlić się o jego, lub jej, łaskę. Następnie przygotowujesz kumbam- odczuwaj w tym czasie, że 
Pan Ganesia (albo Boska Matka, Kryszna lub Śiwa - w zależności od tego, do którego bóstwa wykonujesz 
abiszekam) osobiście wchodzi do wody w kumbamie i tam pozostaje. Woda w tym kumbamie staje się 
uświęconą wodą, pochodzącą ze świętych indyjskich rzek - Gangi, Jamuny i Kauwery. Dopiero, gdy to 
zrobisz możesz kontynuować abiszekam. Ta potężna energia przebywa w kumbamie. Powinieneś myśleć 
w taki sposób: "O Panie, O Panie! Ja wyobraziłem sobie twoją moc i łaskę, jako statuetkę. Teraz 
zamierzam wykąpać cię i dlatego proszę, żeby twoja energia weszła do wody w tym kumbamie."   
 
Nie możesz zobaczyć Boskości. Ten Duch jest niewidzialny, dlatego musisz zwizualizować to sobie oczami 
umysłu. A wtedy bóstwo wejdzie do przygotowanego przez ciebie kumbamu. Dopiero, gdy energia 
bóstwa wejdzie do kumbamu, możesz zacząć obmywać i czyścić statuetkę. Dopiero po tych wstępnych 
działaniach możesz rozpocząć abiszekam.  
 
Nie myśl, że statuetka jest brudna - to nasze umysły i 
ciała są zanieczyszczone i wymagają oczyszczenia. 
Wykonujemy abiszekam, aby usunąć nasze zabrudzenia, a 
nie po to, żeby oczyszczać Boskość. Za pomocą 
abiszekamu urzeczywistniaj wewnątrz swojego serca i 
umysłu prawdziwą naturę bóstwa, która nie ma formy, ani 
imienia. Odczuwaj jego lub jej łaskę w swoim ciele. Taki 
jest cel abiszekamu jako sadhany, zarówno dla tych, 
którzy go wykonują, jak i dla tych, którzy w nim 
uczestniczą.  
 
Gdy siadasz, by wykonać abiszekam do jakiegokolwiek 
bóstwa, w twoim umyśle musisz koncentrować się tylko 
na tym bóstwie. Żadne inne myśli nie powinny znajdować 
się w twoim umyśle. Osoba wykonująca abiszekam oraz jej asystent nie powinni zwracać uwagi na innych 
uczestników, na to, że ktoś rozmawia, że ktoś wchodzi, ktoś kicha itp. Wykonujący abiszekam powinni 
myśleć tylko o bóstwie. Kiedy siadasz przy ołtarzu, powinieneś całkowicie się zmienić. Zapomnij o swoim 
statusie w codziennym życiu - to już się zmieniło, gdy usiadłeś przed bóstwem. Gdy siedzisz przy ołtarzu 
znajdujesz się na tym samym fizycznym poziomie jak Boska Matka, Pan Śiwa i inni Bogowie - musisz 
zachowywać się odpowiednio do tej sytuacji. Gdy siadasz i bierzesz w swoje dłonie kumbam, zawierasz 
"umowę" z Bogiem. Mówisz w taki sposób: "Boski Panie, jestem gotowy wykonać tą pudżę. Biorę to 
sembu (naczynie na wodę) w moje dłonie i nawijam na nie świętą nić i podejmuję się doprowadzić do 
końca twój boski abiszekam, w pełni poddając się twoim boskim stopom." W trakcie nawijania świętej nici 
i składania ofiar żadne negatywne i niepotrzebne myśli nie powinny zaprzątać twojego umysłu. Skupiaj się 
tylko i wyłącznie na bóstwie. 
 
Prasadam powinien być świeży i przygotowywany z wielką pieczołowitością. Gotujesz pożywienie dla 
Bogów. Kiedy przygotowujesz prasadam nie próbuj go, ani nie wąchaj. Przykryj go i trzymaj w miejscu o 
dobrych wibracjach. Bóstwo powinno pierwsze zobaczyć ten prasadam. Ofiaruj go Boskości i niech 
bóstwo będzie pierwszym, które je zobaczy i pobłogosławi. Tak ofiarowany prasadam możesz następnie 
zjeść i wtedy wszelkie negatywne wpływy, w tym również wpływy planet, zostaną zneutralizowane. 
Ofiarujemy Boskości to, co sama stworzyła. Wszystkie ziarna i inne składniki w prasadamie zostały 
stworzone przez Boskość.  
 

“Za pomocą abiszekamu 
urzeczywistniaj wewnątrz 

swojego serca i umysłu 
prawdziwą naturę bóstwa, 

która nie ma formy, ani 
imienia. Odczuwaj jego lub jej 
łaskę w swoim ciele. Taki jest 
cel abiszekamu, jako sadhany, 
zarówno dla tych, którzy go 

wykonują, jak i dla tych, 
którzy w nim uczestniczą.” 
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Kiedy już dokonasz wszystkich ofiarowań podczas abiszekamu, wtedy wylewasz na bóstwo wodę z 
kumbamu i ponownie wibracja bóstwa powraca do statuetki. Bóg przebywał w wodach tego świętego 
kumbamu. W trakcie wylewania wody z kumbamu na statuetkę proś bóstwo, aby powróciło do statuetki i 
w niej pozostało. Takie są zalecenia hinduistycznej dharmy.  
 
Pod koniec abiszekamu tą świętą wodą, nazywaną tirtham, 
spryskuje się obecnych przy rytuale ludzi. Usuwa to 
negatywne skutki działań z przeszłych żywotów. Kiedy już 
cała wasza negatywna karma zostanie usunięta, wtedy tylko 
to co dobre będzie się wam przydarzało. Zgodnie z 
przekazami wielkich starożytnych pism - Wed, Puran i Agam 
- ta woda, którą spryskujemy innych, zawiera w sobie 
bóstwo jeszcze przez pół godziny od wylania na statuetkę - 
taka właśnie woda posiada oczyszczające właściwości.  
Pamiętaj, aby spryskiwać innych z bhakti i śraddhą - 
oddaniem i wiarą. Nie śmiej się wtedy i nie pozwalaj 
swojemu umysłowi błądzić i zajmować się innymi sprawami. 
Myśl o tych ludziach z kochającym sercem. Myśl o dzieciach, 
o ich wykształceniu i ich przyszłości. Jeśli będziemy modlić się 
w taki sposób, w tym pomyślnym czasie wykonywania 
abiszekamu, wtedy Boskość zaakceptuje te  nasze dobre 
myśli na  wyższych poziomach istnienia  i da nam oczekiwane 
efekty. Tylko wtedy ludzie będą uleczeni z chorób, a ich 
problemy zostaną rozwiązane. Jedynie wtedy może powstać 
atmosfera sprzyjająca temu, aby Boskość wybaczyła ludziom 
popełnione przez nich błędy. Tylko wtedy uczestnicy 
abiszekamu będą mogli otrzymać boskie wibracje, które 
pomogą im na ich duchowej ścieżce.  
 
Jesteśmy nieprawdopodobnie pobłogosławionymi i obdarowanymi ludźmi, mogąc wykonywać te 
tradycyjne pudże, które z zgodnie z przekazami pism wykonywane były wiele, wiele tysięcy lat temu. Nie 
było to otwarcie przekazywane i nie zachęcano do wykonywania tego rodzaju pudż, ponieważ ludzie 
generalnie nie wykonują takich rytuałów z prawdziwym i czystym oddaniem. To, dlatego święci i mędrcy 
nie uczyli publicznie wykonywania tych rytuałów. Jednakże w naszym Aśramie, jeśli wykonujesz 
abiszekamy z wielką wiarą i jeśli wizualizujesz te bóstwa w swoim umyśle oraz ciele, możesz otrzymać 
wspaniałą łaskę Boskości, zgodnie z tym jak zostało to przepowiedziane w starożytnych czasach. 
 
Takie oto są zasady wykonywania prawdziwego abiszekamu w Aśramie Śri Premanandy. Jeśli będziesz 
stosować się do tych zaleceń, odnajdziesz wielki skarb ukryty w twoim wnętrzu, a ponadto pomożesz 
innym osiągnąć ich duchowe cele. Abiszekam pozwala nam poczuć, że Boska Matka jest blisko nas i że 
mamy z nią kontakt. To, dlatego powinniśmy być jak najbardziej pokorni i pełni szacunku, kiedy ona jest 
blisko nas. Te podejmowane przez nas boskie działania, oczyszczają nasze serca i uspakajają nasze małpie 
umysły. Tak jak napełniamy wodą kumbam i staje się on święty, tak samo nasze serca napełniajmy czystą 
miłością do Boga. Jeśli będziemy kontynuowali naszą sadhanę abiszekamów i pudż, wtedy te wznoszące 
nas czynności, zmienią nas. Zwykli ludzie stawali się świętymi dzięki wykonywaniu tych sadhan. 
 
Ważnym jest, żeby zdawać sobie sprawę, dlaczego używamy różnych substancji podczas abiszekamu. 
Starożytni riszi i święci stworzyli te rytuały. Były one tworzone w oparciu o naukową wiedzę z 

Abiszekam zmywa twoje 
złoża karmy i negatywne 
cechy.  Złość, zazdrość, 

pragnienie, egocentryzm, 
żądza, duma - wszystkie 

zostają zniszczone i 
znikają. Abiszekam 

wzmacnia nasze dobre 
cechy i stajemy się 
bardziej szczerzy, 

bardziej wybaczający, 
bardziej pozytywni, 

bardziej radośni i mamy 
większe zrozumienie dla 

problemów innych. 
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uwzględnieniem przepływu energii w duchowych kanałach znajdujących się w ludzkim ciele. Możemy 
zrozumieć prawdziwą wartość rytuałów jedynie wtedy, gdy będziemy je sami praktykowali. 
 

Abiszekam zmywa twoje karmy i 
negatywne cechy.  Złość, zazdrość, 
pragnienie, egocentryzm, żądza, duma 
- wszystkie zostają zniszczone i 
znikają. Abiszekam wzmacnia nasze 
dobre cechy i stajemy się bardziej 
szczerzy, bardziej wybaczający, 
bardziej pozytywni, bardziej radośni i 
mamy większe zrozumienie dla 
problemów innych. Jeśli wykonujemy 
rytuały w prawidłowy sposób, nasze 
umysły zwracają się do wnętrza i 
wtedy z sukcesem możemy 
przeprowadzać procesy 
wewnętrznego dociekania i 
autokorekty. 
 
Ostatecznie doskonale wykonany 
abiszekam doprowadzi nas do 
jedności z Boskością. Taki jest 
najwyższy cel i sens naszego życia.  
 
Tirtham jest wodą, która została 
wylana z kumbamu na bóstwo. Ta 
woda uznawana jest za najbardziej 
potężną, gdyż zawiera duchową 
energię bóstwa, jak również jest 
wodą pochodzącą z najświętszych 
rzek Indii. Jako taka ma moc 
uzdrawiania wszelkich mentalnych i 

fizycznych chorób oraz wzmacnia nas duchowo. W związku z tym, pokropienie nią wielbicieli powinno 
być uważane za wielkie błogosławieństwo. Wielu wielbicieli również wypija trochę tirtham, jako 
prasadam. Woda, która została wylana na stopy duchowego mistrza, albo świętego, również uważana jest 
za tirtham i znana jest, jako ćaranamrit. 

 
Dżej Prema Śanti! 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie 

 

Centrum Śri Premanandy– Chełmek, Polska 
 

Co tydzień robimy abiszekam do lingamu i statuetek. Wierzymy, że przez wykonywanie 
abiszekamów pomagamy ludziom, jak również naturze w naszym sąsiedztwie. Cieszyliśmy się, 
kiedy mogliśmy gościć w naszym Centrum Dhanalakshmi i Kasturirangana, Międzynarodowych 
Koordynatorów w trakcie ich wizyty w Polsce.  
 
Dżej Prema Śanti! 
Bhupati i Shivani 
 

 
Centrum Śri Premanandy – Tuszyn, Polska 

 
Tutaj w Tuszynie staramy się spotykać tak często jak to tylko możliwe. Czasami jest to raz w 
tygodniu, a czasami trochę rzadziej. Mieszkamy na wsi, a większość wielbicieli, którzy 
przyjeżdżają do Centrum pochodzi z większych miast, jak Łódź. Poza robieniem abiszekamów i 
pudż obchodzimy również wszystkie ważne festiwale jak Premananda Dżajanti, Mahaśiwaratri, 
Nawaratri, itd. Swamidżi jest zawsze obecny w naszych sercach i umysłach! 
 
Dżej Prema Śanti! 
Bhavyaa i Harihar 

 
Centrum Śri Premanandy - Koszalin, Polska 

 
 
 

W każdy piątek wieczorem mamy cotygodniowe spotkania w 
Centrum. Robimy astotrę, abiszekam, mangala arati do 
Swamidżiego, później czytamy satsang i trochę rozmawiamy. 
Wykonujemy również abiszekam, kiedy jest specjalny festiwal, a 
czasami też z innych okazji. Zrobiłam małą świątynię dla 
centrowych statuetek w mojej szkole jogi i ludzie mogą 
przychodzić i medytować tutaj każdego dnia, jeśli chcą. Jestem 
bardzo wdzięczna, że mogę uczestniczyć w misji Swamidżiego.  

 
Dżej Prema Śanti! 

Dharini 
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Złote słowa Swamidżiego o Centrach i 
Grupach Śri Premanandy 

 
Moi drodzy Koordynatorzy Centrów oraz 
Członkowie Komitetów, 

 
Chciałbym wyjaśnić wam, że nazwa Centrum Śri 
Premanandy oznacza, że takie centrum podlega 
pod Aśram i w ten sposób jest częścią Aśramu. 
W związku z tym wszyscy koordynatorzy i 
koordynatorki powinni wykonywać swoją służbę 
ze świadomością wielkiej odpowiedzialności. 
Zostaliście wyznaczeni na Koordynatorów 
Centrów, ponieważ ufam, że będziecie 
odpowiedzialnie wykonywali swoją służbę. Nie 
powinniśmy oczekiwać, że jacyś inni ludzie 
rozwiną nasz Aśram i nasze Centra. To jest 
nasza odpowiedzialność. Ważne jest żebyście to 
zrozumieli. Ludzie w Aśramie i Koordynatorzy 
Centrów muszą myśleć i czuć, że jest to nasz 
Aśram, że musimy go rozwijać. Służbę, której się 
podjęliście, musicie wykonywać dobrze i z 

wielką odpowiedzialnością.  
 
Przez te lata przekazałem dużo rad dla Centrów. Każdego miesiąca wysyłany jest "List do Centrów", 
który zawiera moją radę, odpowiedzi i instrukcje. Ale czy wystarczającym jest, żeby przeczytać go 
tylko jeden raz i następnie zarchiwizować? Bardzo istotnym jest żebyście podążali za tymi radami i 
wskazówkami. Co to znaczy mieć funkcję w Centrum Śri Premanandy? To jest część Aśramu i kiedy 
przychodzą tutaj wielbiciele, powinni być w stanie poczuć, że to jest ich dom. Nowe osoby powinny 
czuć, że są tu mile widziane i że również znajdują się w swoim domu. Centrum znajduje się w twoim 
domu, ale w dniu, w którym przeprowadzasz program powinieneś myśleć, że jest to Aśram, że jest 
to dom Boga i dom wielbicieli. To jest świątynia, duchowe miejsce dla wielbicieli, przeznaczone do 
praktykowania duchowości i otrzymywania błogosławieństw Boga i Swamidżiego. Nie powinieneś 
myśleć "Ja jestem koordynatorem", ani " To jest moje Centrum". Nie istnieje nic takiego jak "moje 
Centrum". Jednakże, jeśli myślisz właśnie w taki sposób, to zapomniałeś o celu, dla którego to 
Centrum zostało utworzone. Każdy może być Koordynatorem Centrum. Bądź świadomy, że twój 
dom jest domem Boga i że wielbiciele przychodzą tu dla duchowości oraz po to, żeby otrzymać 
błogosławieństwa Swamidżiego. 
 
Jaki jest sens posiadania funkcji w Centrum, albo bycia nazywanym Koordynatorem Centrum, jeśli 
takie Centrum "śpi" i nie prowadzi się w nim żadnych aktywności? Jest wiele Centrów, które są 
bardzo aktywne i przeprowadza się w nich wiele aktywności w duchu oddania i czystości. Jednak są 
również takie Centra, w których nie są prowadzone żadne aktywności, ale jedynie utrzymuje się tą 
nazwę ze względu na związany z tym prestiż albo pozycję. Nie mówię tu o ilości wielbicieli, którzy 
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przychodzą do Centrum. Mogą być takie Centra, które położone są w miejscach, do których 
przychodzi niezbyt wielu wielbicieli, a są i takie, do których żadni wielbiciele nie przychodzą na 
programy, ale, w których bez żadnych przerw prowadzone są programy, a koordynatorzy pozostają 
w kontakcie z Aśramem, biorą udział w konferencjach i międzynarodowych spotkaniach oraz piszą 
do Aśramu i podtrzymują z nim kontakt.  
 
W Aśramie, jak również w Centrach, każdy powinien myśleć "Ten Aśram jest nasz." Musicie 
przyswoić sobie to poczucie. Tylko wtedy nasz ruch będzie dobrze funkcjonował i będzie się 
rozwijał. Wszędzie zdarzają się jakieś niewielkie pomyłki. W każdym aśramie można znaleźć pewne 
niedociągnięcia, albo błędy. Ale czy naszą rolą jest żeby doszukiwać się błędów i krytykować, czy też 
powinniśmy robić, co tylko w naszej mocy, żeby rozwijać coraz bardziej nasz Aśram, ulepszać go i 
rozprzestrzeniać nasze duchowe przesłanie na cały świat? Ale ilu z was tak właśnie czuje, rozumie to 
i działa w taki sposób? Jest tak wiele pracy do wykonania w Aśramie i w naszym ruchu. Nikt inny 
tego nie zrobi, jeśli my tego nie zrobimy. Musimy podjąć działania i właściwie wykonywać naszą 
służbę. 
 
Jeśli wszyscy Koordynatorzy Centrów i członkowie komitetów to zrozumieją, jeśli będą szczerze i 
bezinteresownie służyć oraz podążać za radą Swamidżiego, wtedy ten Aśram dobrze się rozwinie, a 
Centra na całym świecie staną się wielkimi centrami duchowości. Jestem tutaj z wami i zawsze jestem 
gotowy, aby dać wam moją radę i odpowiadać na wasze pytania. Definitywnie błogosławieństwa Boga 
są z wami. Ja wiem, co dzieje się w Centrach. Jestem tam również z wami podczas waszych 
programów. Miejcie ufność, wiarę i cierpliwość, i dobrze prowadźcie wasze Centrum. 
 
 
 

8 rocznica Mahasamadhi Swamidżiego 21 lutego, 
2019 – W Aśramie 

 
Tak jak w poprzednich latch, o 1-ej po południu, o godzinie, w 
której Swamidżi opuścił ciało, wszyscy zebrali się w Pudża Holu 
przed krzesłem Swamidżiego by recytować 108 imion Swamiego 
Premanandy, by ofiarować kwiat u Jego stóp a następnie pozostać 
wspólnie w ciszy do godz. 14.00.  
 

 

8 GURU PUDŻA SWAMIDŻIEGO 
 
22 lutego 2019 r celebrowaliśmy 8 rocznicę Mahasamadhi 
Swamidżiego poprzez wykonanie Guru Pudży. Data Guru Pudży 
obliczana jest zgodnie z indyjskim kalendarzem, zatem każdego roku 
przypada na inny dzień.  
 
Sto osiem kumbamów zostało wypełnionych mlekiem zabranych do 
głównej bramy Aśramu. Tam została wykonana pudża do statuetki 
Ganesi a kumbamy zostały przekazane sadhu i wielbicielom, którzy 
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Wieczorem wszyscy przyszliśmy do 
Świątyni Śri Premeśwarar na 
Abiszekam do statuetki Swamidżiego. 
Po Abiszekamie recytowaliśmy 108 
imion naszego boskiego Guru, 
śpiewaliśmy wiele bhadżanów i 
otrzymaliśmy prasadam. 

nieśli je w procesji dookoła Aśramu, kończącej się w Świątyni. Piękny obraz Swamidżiego był na czele 
procesji. Następnie mleko zostało ofiarowane Lingamowi Samadhi Swamiego podczas 
Mahabiszekamu, który odbył się o 12 w południe.  
 
Po Mahabiszekamie, wszystkim ofiarowano poczęstunek tzw. annadanam (ofiarowanie jedzenia), 
wliczając w to 350 odwiedzających sadhu, dla których został także zorganizowany darmowy punkt 
medyczny.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesja z dzbanami mleka.  
Ofiarowanie mleka Lingamowi Samadhi 

Swamidżiego. 

Annadanam i punkt medyczny 
dla sadhu. 
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Przyroda w Aśramie 
Podglądanie ptaków 

Mieszkaniec Aśramu 
 
 

 
 
 

 
Czasami, kiedy kogoś spotykamy czujemy 
pewnego rodzaju 'iskrę' i nagle nawiązuje 
się więź, która pozostawia trwałe wrażenie. 
Zdarzyło mi się to ostatnio z kaniukiem 
zwyczajnym. Nie wiem, jaki był tego 
powód...może mamy wspólne cechy; może 
w ten czy inny sposób znamy siebie 
wzajemnie. W każdym razie, czuję potrzebę 
przedstawienia wam tego ptaka, pomimo 
tego, że rzadko zdarzają się okazje, kiedy 
można go zauważyć.  
 

Kaniuk zwyczajny jest umiarkowanych rozmiarów, więc ma smukłą sylwetkę z mniejszymi i 
dłuższymi skrzydłami w porównaniu do myszołowa, ale również do innych kaniuków. Skrzydła są 
podobne do skrzydeł sokoła, a nawet wystają one za ogon, kiedy ptak jest w pozycji siedzącej. Kiedy 
ptak siedzi w wysokim miejscu, a jest to często na przydrożnych drutach, dopasowuje on swoje 
skrzydła, podnosi ogon i opuszcza go, aby znaleźć równowagę. Podczas lotu widoczny jest krótki i 
kwadratowy ogon i nie jest on rozwidlony jak u rodzaju Milvus, bardziej popularnego kaniuka.  
 
Tego rodzaju skrzydła pozwalają na bardziej elegancki i dostojny lot sprawiając, że ptaki te są znane z 
"wdzięcznego lotu jak u mewy". Znane są również ze swojego zwyczaju unoszenia się w powietrzu 
nad trawiastymi obszarami jak to robią o wiele mniejsze pustułki. Porównałbym je do sowy 
płomykówki, która również ma długie skrzydła i potrafi latać w podobny sposób. Kaniuk zwyczajny 
również wolno lata, kiedy poluje, podobnie jak błotniak popielaty.  
 
W skrócie możemy powiedzieć, że ten ptak to coś pomiędzy kaniukiem, sokołem, a błotniakiem 
popielatym. Więc już widzimy, że ten ptak to szczególny przypadek, gdyż wykracza poza obecne 
myślenie o ptasiej klasyfikacji i różnorodności. Jest o wiele więcej cech charakterystycznych, które to 
potwierdzają. Jedną z nich, którą możemy zauważyć to elegancja, łatwość w przystosowaniu się.   
 
Mówi się również o nich, że są nadzwyczaj ciche, ale nie martw się, można je zauważyć z daleka 
dzięki takim przeważającym kolorom jak szary i biały z czarnymi plamami na ramionach, 
końcówkach skrzydeł i czarnemu paskowi na oku (Zorro!). Spód jest biały tak jak ogon posiadający 
delikatne wcięcie. 
 
Kiedy skupisz swoją uwagę, podąży ona w stronę białego koloru, okrągłej głowy z wyraźną ciemną 
częścią wokół uderzająco dużych, rubinowych, skierowanych do przodu oczu, umieszczonych pod 
kościstą półką, która je zacienia; jest to bardzo charakterystyczna cecha, która natychmiast kojarzy się 

KANIUK ZWYCZAJNY– Elanus 
coeruleus – siria karum parundhu 
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z sową. Tak, tutaj mamy połączenie sowy i kaniuka! Ich aksamitne pióra (wewnętrzne pióra mają 
aksamitne promyki) i stopy z pierwszym i czwartym palcem skierowanym do tyłu, a drugim i trzecim 
do przodu to kolejna cecha wspólna z sowami. Prowadzą one dzienny tryb życia, ale zachowanie 
podobne do sowy jest jeszcze bardziej widoczne u krewnego z Australii prowadzącego nocny tryb 
życia. Z powodu tych cech podobnych do sowy, kaniuk zwyczajny uważany jest za jedną z najstarszej 
formy rodziny jastrzębiowatych, która zaczęła prowadzić dzienny tryb życia. 
 
Są one zazwyczaj samotnikami lub występują w parach, i często siedzą na drutach, słupach lub 
obumarłych gałęziach, a z mojego doświadczenia wynika, że są one naprawdę dość ufne. Będą one 
często unosić się w powietrzu zanim zaczną sunąć w dół, żeby rzucić się na gady i duże owady; a 
rzucają się również z wysokich miejsc. Ich ofiary to koniki polne, świerszcze i inne duże owady, 
jaszczurki i gryzonie. Widziano je również jak polują na ranne ptaki, małe węże i żaby. Żerdzie są 
używane do polowań i karmienia, ale duże ofiary są okiełznane na ziemi. Gryzonie są na pewno 
ważną ofiarą dla nich…co jest dobrą wiadomością dla Aśramu! Te same źródła pożywienia preferują 
też sowy. W przeciwieństwie do większości ptaków drapieżnych, kaniuki zwyczajne są zdolne do 
wychowania wielu młodych osobników w ciągu roku i wiadomo, że młode ptaki rozpraszają się na 
dużej powierzchni, jest to adaptacja, która pomaga im zutylizować okresowy napływ gryzoni. Nawet 
ich zrzucanie piór jest dopasowane do tego czynnika. Nic dziwnego, że zamieszkują one uprawne 
obszary, otwarte trawiaste obszary z krzakami i otwartymi terenami leśnymi.  
 
 
 

Tutaj w Aśramie możesz 
uważać się za 
pobłogosławionego, jeśli 
zobaczysz jakiegoś 
osobnika, jak na zdjęciu. 
Dwa były widziane pod 
koniec grudnia, więc jest 
to bardzo 
prawdopodobne, że byli 
to zimowi goście, 
przybywający z 
Zachodnich Ghatów. Ich 
ufna natura jest 
wspaniałym dodatkiem 
do przyjemności 
spotkania ich. 
 

Dżej Prema Śanti 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 
Jak powinniśmy radzić sobie z uczuciem irytacji?  
 

 
Dlaczego inni zaburzają nasze uczucia? Jeśli 
odnosimy się do innych z uprzejmością, z czystą 
miłością, szacunkiem, dobierając dobre słowa i 
jeśli zwracamy się do innych w miły sposób, 
wtedy z pewnością ludzie nigdy nie będą się do 
nas źle odnosić. Nikt nie odzywa się do mnie zły 
tonem, nikt na mnie nie krzyczy, nikt ze mną nie 
walczy, ani mnie nie rani, a ja nigdy nie wtrącam 

się w prywatne sprawy innych ludzi. Jeśli wtrącasz 
się do czyichś prywatnych spraw, wtedy ten ktoś 
natychmiast się na ciebie zezłości. 
 
Możesz poradzić swojemu przyjacielowi, aby nie 
pił alkoholu i nie niszczył w ten sposób swojego 
mózgu i ciała, a on słysząc to może się na ciebie 
zdenerwować. Jeśli chcesz korygować kogoś 
innego, najpierw napraw swoje błędy i bądź 
dobrym przykładem. Bądź taktowny. Możesz 
powiedzieć: „Picie alkoholu nie jest dobre dla 
zdrowia, nie rób tego, jeśli chcesz żyć długo i 
przysłużyć się światu.” Bądź uprzejmy, nie krzycz 
i nie kłóć się. Jeżeli chcesz, aby ktoś przyjął twoje 
słowa, wyraź to we właściwy i miły sposób. Nikt 
nie lubi słuchać twarzą w twarz wypowiadanych 
ostrym tonem słów. 
Opowiadam ci o duchowości w tradycyjny 
sposób. Nie mogę po prostu przedstawić ci 
faktów w bezpośredni sposób. Gdybym tak zrobił 
nie potrafiłbyś ich zrozumieć, przyjąć ani 
zaakceptować. Muszę przedstawiać ci te fakty z 
różnych punktów widzenia. Zawsze z wielką 
cierpliwością słuchaj wszystkiego, co się do ciebie 
mówi. Jeśli nagle się zezłościsz, albo zirytujesz 
tym, co zostało powiedziane, jest to twój błąd. 
Dlaczego? Ponieważ nie umiesz słuchać innych, 
nie potrafisz podchodzić do innych z uważnością i 
dobrocią, ani właściwie rozmawiać z innymi. 
 
Każdy ma swój punkt widzenia i w różny sposób 
patrzy na rzeczy. Możesz zmniejszyć własny 
gniew i rozdrażnienie, jeśli będziesz uważnie 
słuchać innych i rozmawiać z innymi z 
serdecznością oraz sympatią. Żeby tego dokonać, 
być może będziesz musiał zmienić swoje 
zachowanie. Znajdź w sobie pewność siebie, by 
się zmienić. 

 
 

Jak możemy funkcjonować w tym świecie bez ego?  
 
Ciało jest wytworem iluzji. Jest jak butelka. 
Wkładamy do tej butelki wszystko - pragnienia, 
ego, zazdrość itp. Napełniamy tę butelkę 
zarówno wszystkimi naszymi złymi cechami, jak i 

dobrymi. Potem wszystko to w niej mieszamy. 
To, co dobre i to, co złe, jest w niej wymieszane. 
Teraz musisz zacząć pytać siebie, które cechy są 
dobre, a które złe? 
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Stopniowo musisz rozpoznać swoje negatywne 
tendencje i pozbyć się ich. Powiedz do siebie 
stanowczo i z pewnością: „Przyszedłem na tą 
Ziemię tylko na krótki okres czasu. Wyznaczam 
sobie wartościowy cel - chcę praktykować tylko 
to, co jest dla mnie dobre i rozwijać jedynie 
pozytywne oraz pomocne cechy. Wybieram tylko 
dobre cechy tak, aby stały się częścią mojej 
osobowości.” 

Każdy ma intuicję, którą ja nazywam szóstym 
zmysłem. Dzięki niej czujesz, co jest w tobie 

dobre, a co złe. Nie dowiesz się tego na kursach i 
zajęciach lekcyjnych. To jest coś indywidualnego i 
każda osoba sama z siebie będzie to wiedziała. 
Każda "butelka" ciała zawiera niepowtarzalną 
mieszankę cech. Dlatego niektóre ciała są 
bardziej zaangażowane w ego, inne w gniew, 
jeszcze inne w zazdrość, a niektóre w 
duchowość! Zastanów się i sam zdecyduj. 
Najpierw musisz być pewny, że chcesz podążać 
dobrą ścieżką i że chcesz działać bez ego i 
negatywnych cech. 

 
Jak energia działa w statuetce? 
 
Jeśli weźmiesz żarówkę i podłączysz ją do prądu, 
wtedy pojawi się światło. Bez elektryczności masz 
tylko samą żarówkę i nie masz światła. To działa 
na tej samej zasadzie. Statuetki, które 
materializuję i wam daję, są wypełnione boską 
energią. Jeśli tylko ją u siebie trzymasz, a nie masz 
wiary, wtedy może to nie zadziałać zgodnie z 
zamiarem. Jeśli jednak posiadasz dużo wiary i 
zaufania, wtedy to zadziała. Będzie stawało się 
coraz bardziej i bardziej aktywne. A gdy będziesz 
miał jakiś problem, wówczas ta znajdująca się w 
statuetce energia również automatycznie się 
uaktywni. W jakiś nadnaturalny sposób będziesz 

wiedział, że musisz jechać wolno swoim 
samochodem, ponieważ twój samochód będzie 
miał jakąś ukrytą usterkę, albo wtedy, gdy pojawi 
się zagrożenie związane z wypadkiem. Taka mała 
statuetka! Ale moc znajdująca się w tej statuetce 
zatrzyma twój samochód i zapobiegnie 
wypadkowi, albo ocali cię od zranienia nawet bez 
twojej wiedzy. Tego rodzaju statuetki oraz inne 
zmaterializowane przedmioty mają tak wielką 
moc. 

 

 

 
 
“Czasami muszę być trochę surowy wobec ciebie, żebyś zdał  sobie sprawę ze 
swoich bł ędów. W ten sposób szybko zabiorę cię na ścieżkę duchową. Wszystkie 
moje działania są peł ne boskiej mił ości. Wszystko robię dla twojego dobra. 
Natychmiast skorzystaj z tej sposobności i praktykuj to, o czym ci mówię, już 
dziś!”    
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„Bóg jest wewnątrz ciebie. Dlaczego myślisz o 
Bogu jakby był oddzielony od ciebie? Dlaczego 
czujesz, że musisz zrealizować Boga, jako coś, 
co nie jest w tobie? Bóg jest w tobie, a jedynym 
sposobem, żeby doświadczyć Boskości 
wewnątrz siebie jest pozbycie się ego, 
uspokojenie umysłu i dotarcie głęboko do swojej 
prawdziwej Jaźni. Poprzez pogrążenie się w 
głębi swojej Jaźni, doświadczysz prawdziwego i 
trwałego szczęścia.” 
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 Wiadomości z…  

 
 
 

 
Francuska młodzież Premanandy spotkała się w Grenoble. To było bardzo inspirujące spotkanie dla 
przyszłego rozwoju Młodzieży Premanandy we Francji. Wykonano również Abiszekam Murugi i 
śpiewano bhadżany.  
 
 
 
 
 
 

Po lewej, u góry: Francuska Młodzież Premanandy śpiewająca bhadżany. Po lewej, u 
dołu: Abiszekam Murugi, Po prawej: zdjęcie grupowe . 
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Każdego miesiąca przedstawiamy wielką wartość Młodzieży 
Premanandy. 

W tym miesiącu: Zorganizuj się! 

“We wszystkich krajach na całym świecie większość dzisiejszej młodzieży jest 

całkowicie pochłonięta iluzją materialnego świata i jego fizycznymi przyjemnościami. 

Naszym obowiązkiem jest przynieść im świadomość alternatyw, duchowego stylu 

życia, świadomość, która ich orzeźwi i odświeży, która ich zainspiruje i doda odwagi 

by pójść we właściwym kierunku.”  
 

Satsang: "Odczuwaj teraźniejszość" 
 
Drogie Ucieleśnienia Boskości, 
 
Nawet, jeśli w swoich sercach macie czyste oddanie, to 
różnorodne myśli, wspomnienia i wyobrażenia sprawiają, że 
umysł wciąż faluje i nie pozwala mu to stać się czystym.  
 
Zamiast życia oczekiwaniami dotyczącymi przyszłości oraz 
wspomnieniami z przeszłości, czy kiedykolwiek myślicie o 
teraźniejszości? 
 
Co robicie dwadzieścia cztery godziny na dobę? Czego szukasz 
w swoim życiu? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym? 
Czy potrafisz żyć tak, jak posiadające pięć zmysłów zwierzęta - 
bez planowania swojego życia?  Nie, nie potrafisz tego. Prawdą 
jest, że macie nigdy przez was nieużywany szósty zmysł. Różne 
aspekty światowego życia - posiadanie materialnych przedmiotów, sława, status społeczny itp. - 
przyciągają waszą uwagę przez całe wasze życie. Czy to wszystko obdarzy was spokojem umysłu?  
 
Zwykle bierzecie pożyczkę na wybudowanie domu, zakup samochodu, albo prowadzenie 
biznesu. Banki dają wam pożyczki, a wy, żeby móc żyć wygodnym życiem, pracujecie, pracujecie, 
pracujecie i pracujecie bez odpoczynku, martwiąc się, że możecie nie zdołać spłacić zaciągniętych 
pożyczek. Myślicie sobie: "Pracuję non stop i nawet nie mam dość czasu, żeby zająć się moim 
osobistym życiem. Muszę spłacać moje pożyczki i stopniowo to robię. Nigdy nie mam nawet 
chwili, żeby pomyśleć o sobie."  
 



17 Prema Ananda Vahini March 2019 

 
W podobny sposób wierzycie w miłość i uczucia, więc kiedy tylko możecie dzwonicie do osoby, 
którą kochacie. Na różne sposoby wciąż powtarzacie te same rzeczy. Angażujecie się w te 
rozmowy i one sprawiają wam przyjemność. Pomimo tego wasz umysł pozostaje rozdarty 
pomiędzy szczęściem i zmartwieniem. Jednego dnia rozmawiacie z radością, a innego dnia ze 
smutkiem. W taki właśnie sposób nieustannie się to toczy.  Czy to doprowadzi was do stanu 
trwałej szczęśliwości w waszym życiu? Nawet, jeśli jesteście daleko od osoby, którą kochacie, w 
waszym umyśle pozostajecie blisko niej. Jednak wtedy, gdy znajdujecie się w jej pobliżu, wasz 
umysł oddala się od niej... Czy taki sposób myślenia i zachowania przyniósł wam cokolwiek 
wartościowego?  
 
Wierzysz, że to jest twoja żona, albo twój mąż i mówisz jej, lub jemu, o wszystkim. Myślisz sobie: 
" To jest moje dziecko, moja rodzina, mój mąż, albo moja żona i ja otwieram dla nich moje serce, 
z tą myślą, że moglibyśmy żyć szczęśliwie." Jednakże pewne niewielkie problemy wzrastają w 
rodzinie i sprawiają ci ból. Czy tych kilka chwil szczęścia, które zdarzają się od czasu do czasu, 
staną się trwałymi?  
 
Myślisz, że skoro te osoby urodziły się w twojej rodzinie, to w związku z tym masz do nich jakieś 
prawa, ale takie myśli są tylko przeszkodą i jedynie stwarzają oczekiwania. Gdy twoje 
oczekiwania nie zostaną spełnione, wtedy nagle odkryjesz, co tak naprawdę znajduje się w twoim 
umyśle. Jeśli sądzisz, że działasz z pobudek miłości, twoja ścieżka będzie bolesną ścieżką. Gdzie 
jest prawdziwe szczęście?  
 
Rozważ swoją obecną sytuację. Gdy działasz zgodnie ze swoim życzeniem, bez zastanowienia, to 
czy myślisz, że twoje decyzje będą tymi właściwymi? Możesz żyć w taki sposób, w jaki lubisz, 
możesz planować swoje życie tak jak tego chcesz, ale jakiekolwiek życie wybierzesz, powinieneś 
być trwale szczęśliwym. Gdy będziesz szczęśliwy twoja twarz stanie się promienna.  
 
Czym się dzisiaj zajmujesz? Na czym spędzasz swój czas? Czy wykorzystujesz go w jakiś 
pożyteczny sposób, czy jedynie marnujesz? Czy rozumiesz to i potrafisz odpowiednio działać? 
Czy twój umysł jutro będzie taki sam?  Czy na zawsze pozostanie taki sam? Czy wszystko zawsze 
będzie wydarzało się po twojej myśli? Czy możesz robić wszystko, czego zapragniesz? 
 
Do tego, by być szczęśliwym tu i teraz, w chwili obecnej, potrzebujesz łaski Boga. Osiągnij 
spokój umysłu poprzez jego łaskę. Jeśli nawet ty sam nie wiesz, kim jesteś, to jak możesz odkryć, 
kim jest Bóg? Jeśli będziesz żył spokojnie, myśląc o mnie i nie będziesz pozwalał na to, żeby 
niepotrzebne myśli trzymały się blisko ciebie, oraz jeśli będziesz działał w prawy sposób, wtedy 
łaska będzie z tobą.   
 
Wykorzystaj swój czas w pożyteczny sposób i nie marnuj go bezsensownie. Mówię ci to 
wszystko, ponieważ chciałbym, abyś ty również doświadczał szczęścia, jakiego ja doświadczam. 
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