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“Boska miłość zawsze tu jest. To największa siła we 
wszechświecie i jest ona wewnątrz każdego z was. 

Tylko, że większość z was jej nie odczuwa.” 
Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Uniwersalna siła 

  

ątpliwości, jakie powstają w umysłach ludzi, którzy nie rozumieją natury Boga, nie 

mają granic. Problemy i trudności stale pojawiają się w naszym życiu, ponieważ nie 
rozumiemy naszej natury, ani rozmiaru ogromnych mocy Boskości - jego 

wszechwiedzy, wszechobecności i wszechmocy. Wszystkie teksty religijne przekazują, że 

wszystko jest wolą i kreacją Boskości. Jednakże człowiek nie jest w stanie zrozumieć 

dobroczynnej łaski Boga - nie rozumie tego jak pracuje ona w nas i dla nas, czym jest Boska 

natura i jaka jest nasza prawdziwa natura. 

 
Wszyscy podziwiamy piękno i różnorodność natury – głębokie morza, wysokie góry, 

przepastne pustynie, bystre rzeki i miliony gatunków wspaniałych roślin i zwierząt. Od zarania 

dziejów ludzie zadawali sobie pytania: Skąd wzięła się natura? Kto stworzył ten wszechświat? 

Możemy obserwować, jak powstaje życie na przykładzie roślin i zwierząt. Możemy dostrzec 

powtarzające się wzorce życia, powstającego i kończącego się w nieustannych cyklach. Z 

nasion wyrastają drzewa, które następnie wydają kwiaty i owoce. W nich z kolei zawarte są 

nasiona, które spadają na glebę i cały cykl rozpoczyna się od nowa. Ten sam podstawowy 

schemat można zaobserwować w całym stworzeniu. Można by bez końca dyskutować o 

W 
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różnych naukowych teoriach dotyczących kreacji i ewolucji. Jednakże ostatecznie logika 

pomoże nam dojść do wniosku, że musi być jedna przyczyna, jedna wielka inteligencja, jedna 

fundamentalna energia, która istnieje we wszystkim na tym świecie i w całym wszechświecie. 

 

Tą wspaniałą inteligencję, uniwersalną siłę, nazywamy Bogiem.  

 

Ta nadzwyczajna siła istnieje we wszystkich istotach. Im bardziej potrafimy zamanifestować tę 

siłę, tym bardziej przybliżamy się do źródła całego istnienia, które nazywamy Bogiem. 

Większość religii, które rozwinęły się na tym świecie, stwierdza, że pochodzimy od Boga i 

wrócimy do Niego.  

 

W nowoczesnym świecie ludzie nie lubią myśleć o Bogu i wielu odrzuca Jego istnienie. 

Możemy użyć jakiegokolwiek odpowiadającego nam imienia, którym nazwiemy tą kosmiczną 

inteligencję. Obecnie ludzie wolą określenie Uniwersalna Siła. Słowa są tylko słowami. Ważne 

jest zastanawianie się nad znaczeniem tych słów i doświadczenie tego, co opisują. Nazwij ją 

Uniwersalną Siłą, lub jak tylko zapragniesz, jednak uświadom sobie, że jest ona Najwyższym 

Bytem, potężną Matką całego stworzenia. Wszystko, co widzisz, słyszysz i czujesz jest jej 

dziełem.  

 

Ona jest górami, gwiazdami, oceanami, rzekami, pustyniami i niebem. Ona wzbudza wszelkie 

życie. Nic nie dzieje się bez jej woli i życzenia. Ona jest tą, która ożywia i stwarza. 

 

Starożytni ludzie zamieszkujący na Ziemi, byli znacznie bliżej Uniwersalnej Siły - Matki, niż my 

dzisiaj jesteśmy, ponieważ wiedli życie w harmonii z naturą. Nowocześni ludzie odsunęli się 

od niej. Uważają, że ahamkāram - czyli ich ego - jest źródłem, które ich ożywia, ale prawdziwa 

i troskliwa Matka, wciąż tu jest i cierpliwie czeka, aż jej niesforne dzieci zawołają ją. 

 

Zjednoczeni z tą Uniwersalną Siłą oświeceni ludzie, spisali swoje doświadczenia i wiedzę, 

tworząc w ten sposób przewodniki dla przyszłych pokoleń. W piękny sposób opisali tą 

potężną moc, kierującą i ożywiającą całe istnienie. Przekazali nam nawet wiedzę o tym, że 

Matka żyje w Ziemi, w kamieniach i pyle. Dlatego wszystko, co widzimy na tej Ziemi jest 

cenne i jest przejawieniem Matki. Jeśli ona jest obecna nawet w pyle, to z pewnością żyje też 

w każdej najmniejszej komórce naszego ciała. Ona jest powietrzem, którym oddychamy i 

słowami, które wypowiadamy. Jeśli to sobie uświadomimy i zrozumiemy, że ona jest 

Uniwersalną Siłą wewnątrz nas, wtedy zrobimy ogromny krok w naszej ewolucji.  Jeśli 

przybiegniemy do tej Matki, ona weźmie nas w swoje ramiona i da nam wszystko, czego 

potrzebujemy. W ramionach Matki zapomnimy o zewnętrznym świecie i o wszystkim, co jest 

z nim związane, odnajdziemy najczystszą miłość i błogość. 

 

Człowiek nie żyje setki lat. Długość naszego życia jest ograniczona. W tym krótkim czasie 

przebudzeni duchowo mężczyźni, kobiety i dzieci, muszą postarać się o to, aby odpowiednio 

ukształtować swoje umysły - dzięki temu zrozumieją wyższe i szlachetniejsze wartości w życiu. 

Muszą osadzić w sobie pewne duchowe prawdy. Pierwszą i zasadniczą sprawą jest uznanie 

istnienia Uniwersalnej Siły, gdyż tylko wtedy można mieć wiarę w tę siłę i świadomie zacząć z 

nią pracować. Jeśli chcesz tego dokonać, musisz wznieść się ponad ograniczony punkt 

widzenia swojego ego i rozpoznać istnienie Uniwersalnej Matki. 

 

W Indiach energia Boga nazywana jest Śakti. To jest ta sama Boska Matka, Uniwersalna Siła, 

która jest tu nazywana Śakti. Starożytna kultura i religia Indii skoncentrowana jest wokół 

Uniwersalnej Siły, poznawaniu praw natury, wpływu planet oraz oparta jest na wiedzy 
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zawartej w świętych pismach i regułach życia. Nawet dzisiaj mieszkańcy Indii, myślą o Indiach, 

jak o żyjącej istocie. Czczą Indie, jako Boginię. Jej imię to Bhārat Mātā - Matka India, 

uosabiająca prawdziwy, duchowy ideał tego kraju wraz z jej wspaniałą, fundamentalną siłą, 

kosmiczną inteligencją. Bhārata to imię wielkiego przodka hindusów, którzy już wtedy, w 

dawnych czasach, byli rozwinięci duchowo i politycznie. Słowo Bhārat oznacza tego, kto 

udziela wielkiego wsparcia. Tak, więc Bhārat Mata jest wspaniałą, wpierającą Matką wszystkich 

istot, a jej kraj, Indie, jest miejscem duchowej wiedzy. 

 

Bhārati to kolejne i bardzo szczególne imię Bogini Indii. To ona przywiodła tu niezliczone 

rzesze oświeconych kobiet i mężczyzn, którzy chronili wiedzę i nauczali duchowej mądrości. 

Indie znane są z wielu mędrców, którzy komponowali hymny i modlitwy ku czci wielkiej 

Uniwersalnej Matki. Ich modlitwy są źródłem wielkiej inspiracji i skarbnicą mądrości. Matka 

India i jej oświecone dzieci przekazali nam duchowe ścieżki oddania i mądrości, praktyki 

wyrzeczenia, sposoby osiągania najwyższej prawdy, techniki medytacji, jogę, wiedzę, rytuały, 

mantry oraz wartość satsangu - przebywania w towarzystwie mędrców. Istotą duchowości 

Indii jest przekonanie, że Bóg jest jeden, ale mędrcy określają go różnymi imionami. Bhārati to 

również Bogini mowy, muzyki i mądrości. Nazywana jest również Saraswatī. Energia Bhāratu, 

jego śakti, znajdowała wyraz w indyjskiej kulturze, sztuce i muzyce. Prawie wszystkie formy 

indyjskiej sztuki są ekspresją Boskości. Indyjskie rzeźby, obrazy, tradycyjna muzyka, taniec i 

sztuki walki pochodzą z boskiego źródła. Do dzisiaj praktykuje się je w tradycyjny sposób. 

One wszystkie są także sādhanami, czyli świętymi praktykami, za pomocą, których oddaje się 

cześć różnym formom wyobrażeń Boga. 

 

Te różnorodne przejawienia Boskości zawarte w codziennym życiu, w kulturze, sztuce i 

praktykach religijnych Indii pokazują nam, w jaki sposób akceptowano tu i dostrzegano we 

wszystkim obecność Uniwersalnej Siły. Akceptując tę siłę i przezwyciężając własne ego z jego 

osobowością, zbliżajmy się do Boskości. 

 
Ufajmy Jej łasce i pozwólmy, aby łagodna energia Uniwersalnej Siły odmieniła nasze serca i 

umysły, tak, abyśmy osiągnęli najwyższą wiedzę. 

 

 
 
 
 
 
 
“Pierwszą i zasadniczą sprawą jest uznanie istnienia Uniwersalnej 
Siły, gdyż tylko wtedy można mieć wiarę w tę siłę i świadomie zacząć z 
nią pracować. Jeśli chcesz tego dokonać, musisz wznieść się ponad 
ograniczony punkt widzenia swojego ego i rozpoznać istnienie 
Uniwersalnej Matki.” 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie 

 

Mahaśiwaratri i przesłanie Bhumi Shakti w  
Centrum Śri Premanandy w Częstochowie, Polska  

 

W tym roku obchodziliśmy 

Mahaśiwaratri wspólnie z Grupą 

Młodzieżową w ich siedzibie. Przybyło 

wielu wielbicieli Swamidżiego lub Pana 

Śiwy i atmosfera była naprawdę 

uwznioślająca. Ośmiu wielbicieli zrobiło 

cztery abiszekamy do Lingamu, a 

błogosławieństw udzielono zarówno 

Lingamem z Centrum Swamidżiego jak i 

Lingamem Grupy Młodzieżowej.  

Przeczytaliśmy kilka satsangów 

Swamidżiego, medytowaliśmy i 

ćwiczyliśmy pranajamę. Aby nikt nie 

zasnął robiliśmy również ćwiczenia 

energetyzujące. Wielu wielbicieli 

śpiewało bhadżany, niektóre specjalnie 

przygotowane na Mahaśiwaratri; przy akompaniamencie gitary, harmonium, tabli, dholaka i 
kilku innych instrumentów. Podczas krótkich przerw między abiszekamami, koordynatorzy 

Grupy Młodzieżowej serwowali herbatę ziołową. Wszyscy czuli się szczęśliwi i zjednoczeni. 

Mahaśiwaratri zakończyliśmy Guru Mangala Arati.  

 

Zgodnie z instrukcjami z Aśramu, 

zachęcaliśmy wcześniej wszystkich 

wielbicieli w całym kraju do zrobienia 

Chandi pudży podczas dni 

poprzedzających jagam Chandi. Aby 

wziąć udział w obchodach konferencji 

Bhumi Shakti, zebraliśmy trochę 

pieniędzy i materiałów od wielbicieli, 

które później zostały wykorzystane 

przez członków Grupy Młodzieżowej, 

aby ogrodzić metalową siatką osobny 

obszar dla psów w naszym lokalnym 

schronisku dla psów. Psy, które 

wcześniej musiały być trzymane w zamkniętym budynku, ponieważ nie było zabezpieczonego, 

wybiegu, mogły teraz biegać swobodnie. Ponadto, przekazaliśmy również innemu schronisku 

dla zwierząt czyste tkaniny, żwir, koce i karmę dla psów i kotów. 

 
Dżej Prema Śanti! 
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Mahaśiwaratri w Centrum 
Śri Premanandy w Grenoble 

Centrum Śri Premanandy w Grenoble zorganizowało na Mahaśiwaratri specjalny całonocny 
program, na którym mieliśmy przyjemność powitać jedenastu uczestników.  Po wstępnym 

wyjaśnieniu dotyczącym Mahaśiwaratri, wielkiej nocy Śiwy, zaczęliśmy wieczór Guru Astotrą 

do Swamidżiego. Następnie Prithvi i Terry zrobili abiszekam Maha Rudry do dużego Śiwa 

Lingamu. Po przerwie na herbatę i dzieleniu się prasadamem obejrzeliśmy film na temat 

lingotbhawy i wibhutibhawy.   

Drugi abiszekam, do Centrowego 

Lingamu, zrobili o północy Suddha (z 

Centrum w Lyonie) i Robert. Później 

przeczytaliśmy na głos kilka satsangów 

Swamidżiego, a następnie podzieliliśmy 

się przemyśleniami na ich temat.  

Trzeci abiszekam do Lingamu rozpoczął 

się o 4 nad ranem; zrobił go David, a 

pomagał mu Terry. Czwarty abiszekam, 

o godz. 5.30, zrobił Terry, a pomagał mu 

David.   

 

Program zakończyliśmy Guru Mangala Arati.  

Dżej Prema Śanti! 

 

Złote Słowa Swamidżiego o Centrach i 
Grupach Śri Premanandy 

 
“Niech w waszych grupach wzrasta oddanie i jedność, abyście potrafili 
rozprzestrzeniać boskie przesłanie wśród ludzi w waszych krajach i wykonywali 
wartościową służbę na rzecz tych, którzy są w potrzebie i w rozpaczy. 
 
Przyszliście na tą Ziemię, aby rozwijać i udoskonalać siebie oraz by stać się narzędziem 
Boskości. Zapomnijcie o waszych małych i samolubnych problemach i spójrzcie poza 
siebie samych, na ten świat, w którym wasza bezinteresowna służba jest potrzebna i 
może mieć wielką wartość.  Nie przestawajcie działać dopóki nie zobaczycie radości i 
szczęścia wokół was! Moim szczerym życzeniem jest, abyście podążali duchową ścieżką 
w tym życiu i osiągnęli najwyższą prawdę. Jestem z wami we wszystkich waszych 
szczerych staraniach i będę was prowadził we właściwym kierunku. W waszych 
Centrach macie tą wielką możliwość stworzenia duchowego środowiska, w którym 
możecie praktykować moje nauki i czynić duchowe postępy” 
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Czandi Homam 
 
Od 2 do 4 marca w Aśramie Śri Premanandy przeprowadziliśmy Czandi Homam dla dobra 

Matki Ziemi. Swamidżi mawiał, że Matka Ziemia jest obecnie bardzo rozchwiana z powodu 

samolubstwa ludzkich istot, które dla osobistych zysków wyeksploatowały zasoby Ziemi.  

Przeprowadziliśmy ten specjalny Czandi Homam, jako sadhanę, która - mamy taką nadzieję - 
wzmocni w nas wszelkie cechy, takie jak mądrość, miłość, współczucie i odwagę, które 

konieczne są, by skutecznie zadbać o naszą cenną i świętą planetę. Każdy z nas może 

przyłączyć się do działań przywracających równowagę i harmonię tej Boskiej Matki, zarówno 

w Aśramie jak i w Centrach, Grupach i Młodzieżowych Grupach Śri Premanandy.  Możemy 

robić to wspólnie na różne praktyczne sposoby, takie jak organizowanie sewy w naszych 

społecznościach, ale także na głębszym poziomie poprzez sadhany, na przykład abiszekamy i 

jagamy. Rozsypaliśmy święty popiół z tego jagamu na całym terenie Aśramu, idąc za 

wskazówkami Swamidżiego, który mówił, że popiół z jagamu zawiera wielką moc. Gdy 

otrzymacie odrobinę tego popiołu możecie rozsypać go w waszym ogrodzie, albo w pobliskim 

zagajniku, w lesie, lub rzece, aby potężne wibracje z tego jagamu rozprzestrzeniły się w tak 

wielu miejscach jak to tylko możliwe. 

 

Swamidżi mówi, że sadhana ogniowych rytuałów jest bardzo starożytna. Poprzez uczestnictwo 

w jagamie oddajemy wszystko ogniowi. On mówił również, że dzięki przeprowadzaniu 

jagamów możemy rozwinąć się duchowo, gdyż pomaga to wzmacniać boskie cechy, które są 

w nas wszystkich, takie jak miłość, empatia i współczucie. Może to również usunąć szkodliwe 

planetarne oddziaływania, które negatywnie wpływają zarówno na nasz duchowy rozwój, jak i 

jakość życia w świecie. 

 

Czandi Homam jest uważany za najwyższy homam do Devi, powszechnej Boskiej Matki. 

Czandi jest uosobieniem połączonych aspektów Lakszmi, Saraswati i Durgi, jako taka jest 

bardzo gwałtowna i potężna. Podczas jagamu kapłani śpiewali starożytny tekst zwany Devi 

Mahatmyam przywołujący Boginię Czandi.  Tekst ten składa się z siedmiuset wersetów, które 

opisują powstanie Bogini Czandi, jej bitwy i zniszczenie przez nią negatywnych wpływów, 

lęków, pragnień i wszelkich negatywnych sił.  Jest to również piękny, wielbiący Boginię tekst, 

w którym wychwalane są jej cechy.   

 

W tymże poemacie Riszi zwany Markandeją opowiada swojemu uczniowi pewną historię. W 

tej jego opowieści pokonany w bitwie i okradziony ze swojego królestwa Król Suratha udaje 

się samotnie do gęstego lasu i spotyka tam kupca o imieniu Samadhi. Opowiadają sobie 
nawzajem o swoich problemach. Samadhi opowiada o żonie i dzieciach, którzy w swojej 

wielkiej zachłanności roztrwonili cały jego rodzinny majątek i z tego powodu został on 

wygnany przez swoją rodzinę. Następnie natrafiają oni na pustelnię, w której spotykają 

wielkiego świętego i opowiadają mu o wszystkich swoich problemach. Odpowiadając na ich 

pytania mędrzec zaczyna mówić im o mocy i wspaniałości Devi oraz jej imponujących bitwach, 

w których pokonywała "asurów", czyli inaczej mówiąc negatywne siły. 

 

Dwunasty rozdział uważany jest za najważniejszy w Devi Mahatmyam, gdyż w tym rozdziale 

Devi przemawia osobiście. Mówi, że akceptuje z miłością te ogniowe rytuały, które są jej 

ofiarowywane i obdarza wielkim oddaniem tych, którzy ją wielbią. Mówi też, że jeśli choćby 

raz zostanie przywołana poprzez Czandi Homam, to nigdy nie opuści już tego miejsca.  Ona 

obiecuje, że będzie usuwać wszelkie przeszkody, które dręczą ludzi, niezależnie czy są 
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spowodowane przez jakieś negatywne siły, czy też planetarne wpływy, oraz że będzie 

ochraniać tych, którzy ją wielbią. Zapowiada, że ci, którzy ją wielbią staną się nieustraszeni i 

nie będą ich dotykać żadne naturalne klęski. 

 

Pragnęliśmy, aby każdy uczestnik był zaangażowany w ten jagam tak bardzo jak tylko to było 

możliwe, dlatego za zgodą kapłanów przygotowaliśmy niewielkie, wypełnione ziołami ofiarne 

zawiniątka, zwane purnahuti. Każdy uczestnik jagamu otrzymał takie wypełnione ziołami 

zawiniątko i został zaproszony do uczynienia sankalpy, czyli by sam dla siebie sformułował to, 

co pragnął, by zostało spełnione dzięki uczestnictwu w tym jagamie. Następnie każdy z osobna 

wrzucał purnahuti w ogień utrzymując swoją sankalpę w umyśle. W ten sposób nie tylko 

wspólnie ofiarowaliśmy ten jagam dla wzniesienia Matki Ziemi, ale również mieliśmy 

możliwość zrealizowania naszych osobistych życzeń. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kapłan pokazuje arati do 
trzech kumbamów oraz 
Swamidżiego. Te trzy 
kumbamy reprezentują 

Kali, Lakszmi i Saraswati, 
które razem tworzą Boginię 

Czandi. 

Wielbiciele ofiarują 
ogniowi woreczek ziół 

purnahuti myśląc o swojej 
osobistej sankalpie. 
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Mahaśiwaratri w Aśramie 
W tym roku obchodziliśmy Mahaśiwaratri, Wielką Noc Pana Śiwy, przeprowadzając wiele 

programów podczas całej nocy z 4 tego na 5 tego marca. Mahaśiwaratri jest takim czasem, w 

którym Swamidżi wzywał każdego, kto tylko miał taką możliwość, aby przybył do Aśramu i 

doświadczył bardzo silnie manifestującej się w Aśramie boskiej łaski oraz by otrzymywał 

korzyści z tego.  

 

W tym roku ponad 200 osób z całego świata przybyło do Aśramu na obchody tego święta. 

Wszyscy braliśmy udział w duchowych praktykach śpiewania mantry Om Namah Śiwaja, 

abiszekamach, bhadżanach, medytacji i jagamie.  Ta noc dała nam sposobność całkowitego 

zanurzenia się w duchowych praktykach i w myślach o Boskości, była okazją do wejścia w głąb 

siebie i skontaktowania się z boskością w naszych sercach. 

 

Rozpoczęliśmy nasze 

świętowanie o 18.30 śpiewając 

Guru Astotrę do znajdującej się 

w świątyni, bardzo pięknie 

przyozdobionej girlandami z 

róż, statuetki Swamidżiego. 

Następnie wynieśliśmy ze 

świątyni statuetki Śiwagami i 

Pana Nataradży, umieściliśmy je 

w powozie i wyruszyliśmy wraz 

z nimi w procesji wokół 

Aśramu, w trakcie, której 

wszyscy śpiewaliśmy bhadżany i 

kirtany.  

 

 

 

Rozpoczęliśmy dwunastogodzinne 

śpiewanie Om Namah Śiwaja, pokazując 

arati 48 lingamom, które zostały 

urodzone przez Swamidżiego w trakcie 

tak wielu poprzednich świąt 

Mahaśiwaratri.  Były one bardzo pięknie 

wystawione i emanowała z nich bardzo 

spokojna, wyciszająca energia. 
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Pierwszego marca na znajdującej się w 
świątyni statuetce Swamidżiego zaczął 
pojawiać się proszek sandałowy. Ten 
szczególny prasadam został 
rozprowadzony wśród wszystkich 
uczestników święta Mahaśiwaratri w 
Aśramie i zostanie również rozesłany 
do wszystkich dożywotnich i rocznych 
członków Aśramu. Ten proszek 
sandałowy pojawiał się na statuetce 
nieprzerwanie, aż do końca 
Mahaśiwaratri. 
 

Abiszekamy Maha-Rudry i 
jagam(ceremonia ogniowa) 

Maha-Mritjundżaja 
 

Od czasu Mahasamadhi 
Swamidżiego w Świątyni 

Śri Premeśwarar 
pojawiają się lingamy w 

trakcie Mahaśiwaratri.  W 
tym roku pojawiło się 10 

lingamów! Były one 
różnej wielkości i w 
różnych kolorach. 

Pierwszy lingam pozostał 
w Aśramie, a pozostałe 

rozdaliśmy wielbicielom. 
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Przyroda w Aśramie 

Podglądanie ptaków 
Mieszkaniec Aśramu 

 

PAW INDYJSKI 
– Pavo cristatus – Neela mayil 

 

W tym miesiącu skupimy się na narodowym 

ptaku Indii, który jest czczony, jako pojazd Pana 

Murugi, syna Śiwy, ale który jest również 

powiązany z Kryszną, Śiwą i Indrą.  

 

Paw to jedno ze zwierząt, o którym się 

dowiadujemy we wczesnym dzieciństwie – jak też 

o słoniu, psie, kocie, myszy itd. – ale nadal warto 

mu się uważnie przyjrzeć, co jest bardzo łatwe 

tutaj w Aśramie! 

 

Zadano mi dobre pytanie: co może być 

powodem kolorowych wzorków pawiego oka na 

piórach na ogonie? Odłóżmy na bok pomysły, że 

mogły one powstać “po prostu przez przypadek”, 

możemy spojrzeć na ich podstawową funkcję: 

imponowanie samicom i/lub innym samcom. Ale 

skąd nazwa “oczy” i dlaczego jest ich tak wiele?   

Oko może nam dużo powiedzieć na temat stanu, a nawet zamiarów osobnika. Więc, patrząc 

na kogoś, to właśnie oczy przykuwają naszą uwagę i to oczy mogą być upiększone, prawda? 

Ponadto, powielenie stworzy nawet większy efekt i sprawi również, że będziesz zerkać z 

jednego na drugie, co również może spowodować zamieszanie w umyśle; utrzymuje to twoją 

uwagę i może skusić cię, abyś podszedł bliżej. Kolejny punktem widzenia jest, iż mogą to być 
wszystko oczy, które patrzą się na ptaka.    

 

Łatwo jest zobaczyć z bliska jak piękne jest to ubarwienie. Kolory połyskującego ciągu piór nie 

są rezultatem żadnej zielonej czy niebieskiej pigmentacji, ale wynikają z mikrostruktury 

upierzenia, które tworzy optyczne zjawiska. Długi ogon samca rośnie dopiero po drugim roku 

życia. W pełni rozwinięty ogon można zaobserwować jedynie u ptaków powyżej czwartego 

roku życia.  

 
Niektórzy odwiedzający myślą, że pawie zostały sprowadzone do Aśramu, ale tak nie było. 

One przyszły tutaj i zostały z własnej woli, co nastąpiło, jak mi powiedziano, jakieś 20 lat temu. 

W tamtych czasach przebywały one głównie na obszarze przy Skale Murugi. Powiedziano mi 

również, że przed 1988 żyły one na obszarze przed Aśramem, zaraz po drugiej stronie drogi. 

Potem stopniowo zaczęły badać ziemie Aśramu i najpierw przyszły do ogrodu. W 1999 po raz 

pierwszy wyganiano je z ogrodu. Jeszcze w 2000 były one w zasadzie gośćmi. Dopiero około 

2010 pawie zaczęły być bardziej ufne, a teraz są tak ufne, że czasami nawet podczas ceremonii 

kroczą dumnie po świątyni.    
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Nie mamy wobec tego religijnego wyjaśnienia; jasne jest, że lubią one łatwy dostęp do 

jedzenia: ryż spod kumbamu, mleko, banany, kokosy, a czasami nawet prasadam! Jest to 

wszystko mile widziane, nie tylko z konieczności. Jak już zauważą one pożądane jedzenie, 

uparcie starają się, żeby się do niego dostać i będą powracać, aż zobaczą, że jest ono 

definitywnie poza ich zasięgiem. To ich pragnienie sprawia, że pawie podejdą i będą jeść ziarna 

z twojej dłoni... demonstracja pragnienia w akcji.  

 

Są, więc one oportunistyczne i dobrze wiedzą, kiedy być w dobrym miejscu i w dobrym 

czasie, aby skorzystać z okazji. To samo można zauważyć w ogrodach i na polach, a zwłaszcza, 

gdzie są ziarna, młode pędy lub owoce, na przykład tam, gdzie spadły owoce mango. 

Widziałem je skubiące kwiaty tuż o świcie, kiedy jeszcze się one nie otworzyły. Są one 

wszystkożerne i jedzą również insekty, małe ssaki i gady, a nawet małe węże, ale będą one 

trzymać się na dystans od większych osobników. Aby zabić węża schodzą się razem otaczając 

go i atakują go z każdej strony. Zwykle jedzą na ziemi; niemniej jednak korzystają z okazji, aby 

łapać zwierzęta na poziomie drzew. Wokół domostw żywią się one wieloma rozmaitymi 

resztkami jedzenia, a nawet odchodami ludzkimi. W skrócie, jeśli chodzi o jedzenie, Aśram to 

dla nich, co najmniej “ziemia obiecana”. Zmusiły one nas do przyjęcia obronnej pozycji, jeśli 

chodzi o ogrodnictwo i uprawę warzyw i owoców.  

 

Pierwotnie ptak zamieszkujący 

wilgotne i suche lasy liściaste 

potrafi najwyraźniej 

przystosować się do życia na 

terenach uprawnych i w 

pobliżu domostw, zazwyczaj 

tam, gdzie jest dostępna woda. 

W wielu częściach północnych 

Indii są one chronione przez 

praktyki religijne i poszukują 

resztek pożywienia wokół 

wiosek i miasteczek. Nie myśl 

jednak, że każdy gatunek ptaka 

jest w stanie dostosować się 

jak ten, obecność lasów jest 

niezbędna dla wielu innych.  

 

 

Aby być popularnym zawsze należy dobrze wyglądać, prawda? Po drugie, nawet, jeśli masz 

dobry wygląd, musisz też wiedzieć jak się nim bawić, żeby jak najlepiej przyciągnąć do siebie 

uwagę. Ptak stał się ikoną tego szczególnego stylu życia. Możemy spytać się samych siebie – a 

nie ptaka – dlaczego tak się stało. Z jakiegoś powodu pobudza to wyobraźnię. Na początek, 

fakt, że są one tak duże stwarza, że ich obecność jest niezaprzeczalna. Tak, potwierdzam, że 

samce rozwinęły więcej niż jedną cechę, aby zdobyć pierwsze miejsce w konkursie zwracania 

na siebie uwagi. Jest to prawdziwie ekstrawaganckie! W pełnej okazałości samiec unosi 
sztywne pióra pokrywowe w górnej części ogona układając je w łukowaty wachlarz.  W pełni 

rozwinięty ogon ma 195 – 225 cm. Skrzydła są półotwarte i opadające, a ptak od czasu do 

czasu trzęsie, szeleszcząc, długimi piórami i wydaje grzechoczący dźwięk ogonem. Tyle 

wysiłku…w rzeczywistości wymaga to olbrzymiej energii nawet, żeby chodzić dookoła z tak 

wspaniałym ogonem, a jednak, kiedy samiec prezentuje swoje walory, nie zobaczysz 
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zainteresowanej samicy, będzie ona dalej szukać jedzenia, często kończąc jeść dostępny 

pokarm. To jest dla nich dobre, gdyż nie zapominajmy, że to one będą znosić (duże) jaja i 

wysiadywać je, więc w tym okresie nie będą mieć za dużo czasu na jedzenie. 

 

Zachwycające wrażenie wizualne prezentujących się pawi jest wzmocnione przez to, że 

przyjmują one dobrą pozycję i często można je zobaczyć na dachach domów, na świątyni i na 

środku drogi (patrz poniżej). Miło jest wszystkim popatrzeć, ale są również wrażenia 

dźwiękowe, które nie są za bardzo przez wszystkich doceniane! Samce nawołują, aby 

podkreślić swoją obecność, ale używają również innych nawoływań, aby ostrzec o 

potencjalnym zagrożeniu (co może jest bardziej użyteczne dla ich krewnych). Nawoływania te 

mają zakres od głośnych do bardzo głośnych, a kiedy rozmawiają ze sobą w ten sposób, jest to 

praktycznie niemożliwe, aby być zrozumiałym, kiedy rozmawia się przez telefon w tym samym 

czasie. Jest dużo różnych nawoływań, oprócz sześciu alarmów, które powszechnie wydają 

obie płcie. To czy konkretne nawoływanie jest związane z konkretnym zagrożeniem – na 

przykład z samochodem/motocyklem lub człowiekiem – jest nadal dla mnie zagadką. Ktoś 

może wie więcej na ten temat? Głośniejsze nawoływania pojawiają się częściej podczas pory 

lęgowej. Mogą one również nawoływać nocą, kiedy są zaniepokojone, a sąsiadujące ptaki mogą 

również zacząć odpowiadać na zmianę serią nawoływań.  

 

W momencie pisania tego artykułu – koniec kwietnia – rozpoczyna się okres prezentowania 

się pawi, natomiast w marcu i kwietniu wychowuje się wiele młodych. Maj i początek czerwca 

to okres, kiedy pawie prezentują się w całej okazałości. Może być również tak, że okres ten 

przesuwa się nieco każdego roku. Podczas tego okresu możesz zobaczyć jak samce zaznaczają 

swoje terytoria. Często dwóch rywali o podobnych rozmiarach rusza razem, ale kroczą oni w 

przeciwnych kierunkach, a potem zawracają w tym samym czasie i ponownie biegną w swoim 

kierunku, zupełnie jak zapaśnicy czekając na odpowiedni moment zanim wymierzą kopnięcie 

swoimi silnymi nogami. Często można to zauważyć na drogach i przy strategicznym wejściu na 

dany obszar. Na dłuższych drogach można zauważyć samce stojące na posterunku w 

regularnych odległościach, wszystkie prezentujące się w tym samym czasie. Kiedy ukończono 

zbiory mango, rzędy drzew służyły, jako linie dzielące terytoria. Choć, o ile zauważyłem, nie 

trzymają się ono surowo swoich terytoriów i możesz zauważyć, że samce dość dobrze żyją ze 

sobą i również spędzają ze sobą dużo czasu. A co z samicami? Wśród nich również 

obowiązuje pewna hierarchia – co prawda tylko jednorazowo – również demonstrując to 

zachowanie „zapaśnika”. Koniec października i początek listopada to czas na spektakularną 

zmianę tych pięknych piór, które można później znaleźć wszędzie, ale głównie pod żerdzią. W 

Aśramie pióra te są naprawdę liczne i bardzo poszukiwane. Zajmuje to trochę czasu zanim 

nowe pióra w pełni się rozwiną, do połowy marca; natomiast na początku roku może 

rozpocząć się już pierwszy okres godowy (młode będą w lutym-marcu). Drugi okres godowy 

rozpoczyna się w lipcu-sierpniu, a dojrzałe młode osobniki można zobaczyć w listopadzie-

grudniu.  

 

Miło jest móc obserwować życie rodzinne pawi w Aśramie. Młode pawie opuszczają gniazdo i 

podążają za matką zaraz po wykluciu. Czas po okresie lęgowym to kolejny stresujący okres 

dla młodych matek, które bardzo dobrze opiekują się swoimi młodymi i prowadzą je wydając 

specjalny dźwięk, po to, aby uniknąć jakichkolwiek zagrożeń dla młodych i pokazać im jak się 
żywić. Jaja i pisklęta są faktycznie narażone na ataki naziemnych drapieżników takich jak psy i 

węże.  

 

Jak tylko młode pisklęta nauczą się trochę latać, będą latać jeden za drugim na dach lub 

dostępne drzewo, na którym będą mogły spać.  
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Kiedy młode osobniki rosną, uczą się one wszystkich umiejętności, jakich potrzebują i stają się 

coraz bardziej niezależne, choć nadal utrzymują relacje z matką i z innymi grupami rodzin, jak 

również z niedojrzałymi samcami. Typowe grupy liczące około 12-14 osobników tworzą się 

dzięki jednemu dominującemu samcowi; każda grupa zajmuje konkretny obszar. Samce jednak 

wydają się być bardziej niezależne. Wiemy to, ponieważ jeden samiec z obszaru świątyni miał 

czerwoną farbę na nodze i widziano go również na Skale Murugi. 

  

Życie dorosłego osobnika jest dobrze uporządkowane. Dzienny harmonogram jest określony 

przez wizyty w żerowisku (niektóre będą funkcjonować według harmonogramów pudży) 

uwzględniając temperaturę otoczenia. Możesz je spotkać na zewnątrz na świeżym powietrzu 

rankiem i wieczorem. Zwykle zostają one w ukryciu podczas najgorętszej części dnia. W 

Aśramie widzę jak odpoczywają od godz. 11.30 do 14. 00, albo na drzewie albo siedząc w 

piasku jak to robią kurczaki. Pawie bardzo lubią kąpiele w piasku. Kiedy nadchodzi noc, lecą 

one spać w wysoko położonych miejscach takich jak wysokie drzewo, wiatrak czy wieża 

ciśnień. Pomimo ich rozmiaru, potrafią one bardzo dobrze latać i dotrzeć do dowolnego 

miejsca. Wiele z nich przesiaduje w pobliżu domku Swamidżiego. Ptaki przybywają o 

zmierzchu i często nawołują się zanim zajmą miejsce na drzewach, co jest najbardziej 

spektakularnym wydarzeniem w Aśramie w ciągu dnia. Jest tak, ponieważ niektóre inne 

gatunki takie jak wrona wielkodzioba czy majna brunatna również wybierają to miejsce do 

siedzenia i bardzo hałasują.  

 

Pawie żyją około 15 lat na wolności (23 lata w niewoli), sporadycznie są zagrożone przez 

drapieżniki (psy lub ludzi) lub przez konkretne wydarzenia takie jak cyklon (cyklon Gaja 

spowodował śmierć 3-4 osobników) i prawdopodobnie nadmiernie ciepłą i suchą pogodę. 

Wyższe temperatury i brak deszczu mogą być niedocenionym wyzwaniem dla tych ptaków. 

Chłodzą się poprzez szybkie oddychanie przez otwarty dziób, ale jest to prawdopodobnie 

mniej skuteczne u dużych ptaków jak pawie i wrony. To może wyjaśniać śmierć kilku 

lokalnych pawi i wron w ostatnich kilku tygodniach.        

Nie obawiaj się jednak drogi czytelniku, gdyż te straty będą na pewno odpowiednio 

zrekompensowane dzięki dużemu potomstwu pawi. Powitaj je, więc ciepło i ciesz się ich 

obecnością!  
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Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
 

Swamidżi, czy mógłbyś opowiedzieć o swoim doświadczeniu, gdy 
pierwszy raz urodziłeś lingamy podczas Mahaśiwaratri? 
 

Pierwsza Lingodbhawa wydarzyła się, kiedy 

byłem nastolatkiem. W tamtym czasie byłem 

małym urwisem. Mieszkałem z moją babcią, która 

była uduchowioną osobą. Pewnego dnia babcia 

poprosiła mnie, abym zrobił specjalne girlandy 

kwiatowe dla bóstw. Nie wiedziałem, że było to 

święto Mahaśiwaratri. Poprosiła mnie też, abym 

coś ugotował, bo nie czuła się zbyt dobrze. 

Przygotowałem idijappam, rodzaj makaronu. Po 

posiłku zrobiło mi się bardzo niedobrze i 

zwymiotowałem jedzenie. Bez wiedzy mojej 

babci dodałem jajko do mojego posiłku i 

pomyślałem, że to mógł być powód mojego złego 

samopoczucia. Nie powiedziałem babci, że się źle 

czuję i poszedłem do toalety. Tam jeszcze raz 

zwymiotowałem. Zauważyłem, że było w tym 

trochę krwi, ale nie uświadamiałem sobie, co się 

dzieje. Pierwszy lingam pojawił się i wypadł z 

moich ust do toalety. Następnego roku znów 

było mi niedobrze i w trakcie nocy Mahaśiwaratri 

kolejne trzy lingamy zamanifestowały się z 

mojego ciała. Pierwszy wyrzuciłem na zewnątrz 

domu. Drugi zatrzymałem, zastanawiając się, co 

to może być. Wyglądało to jak kamień w 

kształcie lingamu osadzonego na joni, które miało 

kształt okręgu. Zatrzymałem również trzeci lingam. Dużo później, oddałem te dwa lingamy 

wielbicielom. 

 

 

Swamidżi, wyjaśnij proszę znaczenie Śiwalingamu. 
 
Lingam jest Śiwą. Śiwa jest atmą – powszechną energią, której jesteś częścią. Ātma jest tym, 

co pragniesz urzeczywistnić. Poznanie własnej Jaźni - samourzeczywistnienie, jest ostatecznym 

celem. 
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“Jakiekolwiek statuetki czy Lingamy daję grupom lub 

osobom, zawierają one silną, duchową wibrację, aby 

ci, którzy modlą się, medytują lub otrzymują poprzez 

nie błogosławieństwa, doświadczyli duchowego 

wzrostu. Sposób, w jaki to się wydarza zależy od 

natury i aspiracji danej osoby.” 
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 Wiadomości z…  

 
 

 

Naoussa (po lewej) i Prithvi (po prawej) podjęły się nowej sewy i roli w Młodzieży Premanandy 

Naoussahas stała się nową osobą kontaktową w Belgi a Prithvi nowym koordynatorem Młodzieżowym 

we Francji. Można skontaktować się z nimi pod adresem py.grenoble@gmail.com (Prithvi) oraz 

naoussa.wauters@gmail.com (Naoussa).  

 

Poniżej chciały podzielić się kilkoma słowami: 

 

azywam się Prithvi Serraz, mam 17 lat i mieszkam we Francji. Znam Swamidżiego od 

urodzenia, to on dał mi moje imię…, chociaż zapewne moi rodzice musieli odegrać 

jakąś rolę w tej decyzji. Dzięki środowisku, w którym dorastałam, zawsze było to dla 

mnie naturalne, aby uczestniczyć w duchowych aktywnościach Centrów takich jak: abiszekamy, 
bhadżany, mantry, sewa, medytacje, rozdawanie prasadam.. i inne. Również zawsze kochałam 

Aśram, ponieważ jest to miejsce, z którego pamiętam przebywanie ze Swamidżim i Jego boską 

energią. Jest to również miejsce gdzie widziałam, i nadal widzę, moich rodziców biegających od 

jednego zebrania na następne i, podobnie jak w domu, organizujących i planujących projekty, zawsze 

z cierpliwością oraz niezłomnością. Zawsze brałam udział we wszystkim, cokolwiek oni i Aśram 

organizowali, poprzez co poznałam innych młodych ludzi zainteresowanych duchowością. 

 

Pamiętam Swamidżiego otoczonego przez morze dzieci i wyjaśniającego im jak ich działania, decyzje 

i punkt widzenia są ważne i potrzebne dla świata i jego przyszłości.  

W 2014 stałam się osobą kontaktową Młodzieży a teraz podjęłam rolę Koordynatora 
Młodzieżowego, ponieważ jestem przekonana o pozytywach, jakie Młodzież Premanandy może 

“N 

Left: Naoussa at the Ashram cowshed and (right) Prithvi in the Ashram this Mahashivaratri 
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przynieść młodym pokoleniom. Mamy mnóstwo projektów na horyzoncie, zarówno konkretnych jak i 

tych niesprecyzowanych. Czuję, że to naprawdę ważne, aby pozwolić młodym ludziom poznać 

duchowość i boską miłość, zaoferować im możliwość czytania satsangów i dyskutowania na ich temat, 

dać możliwość wykonywania abiszekamów Murugi, robienia mnóstwa sewy, śpiewania bhadżanów i 

angażowania się w różne projekty, na przykład pomaganie Matce Ziemi. W tym roku poznałam 

nowych członków Aśramowej Grupy Młodzieżowej i kilkoro młodych ludzi z całego świata i czuję, 

jakby to był nowy początek z nową młodzieńczą energią i całą masą rzeczy do zrobienia. Więc, 

zaczynajmy! Harohara! Dżej Prema Śanti! 

 

 

 azywam się Naoussa i po raz pierwszy spotkałam Swamiego Premanandę mając 17 

lat. Od razu poczułam wielkie zainteresowanie.. Otworzyłam swoje serce i w zamian 

otrzymałam jego błogosławieństwo stokroć silniejsze. W szwajcarskich Alpach, podczas 

tygodnia Prema Dhjanam doświadczyłam wielkiej transformacji. 

 

To, co zawsze lubiłam w młodzieży Premanandy to pozytywna energia. Na każdym programie, na 

który się zbierali czułam się mile widziana i zawsze otrzymywałam silne doładowanie pozytywną 

energią. To, co dzielimy podczas wykonywania i uczestniczenia w Abiszekamach i podczas śpiewania 

bhadżanów pochodzi z głębi serca, i dlatego te kontakty są tak wyjątkowe. Teraz, kiedy widzę jak 

wpływa to na moje dzieci, wiem, że jest to dobra rzecz!” 

 

 

 

Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu: słuchanie dobrych rad! 
 

“Główną przyczyną nieakceptowania rad jest niezrozumienie. Niezależnie, czy 
pochodzi od młodego czy starego, rada to zawsze rada. Kiedy słyszymy dobrą 
radę, czujemy się winni. Wykazuje nam nasze błędy i dlatego nie jesteśmy 
gotowi, aby ją usłyszeć. Wielu wybiera naukę wyłącznie na własnym 
doświadczeniu, ale robiąc tak, wiele traci z życia. Ryzykują oni utratę szacunku 
do siebie, godności i pozycji społecznej a mimo to nie zdają sobie sprawy, że 
rada została udzielona w ich interesie i dla ich dobra. Stają się naprawdę 
rozgniewani, przytłoczeni emocjonalnymi myślami, że zostali skrytykowani i nie 
są szanowani. Powodem tego jest głęboko osadzone ego i arogancja oparta na 
ignoranckim przekonaniu, że wiedzą wszystko. 
 
W tym stanie umysłu chcemy tylko usłyszeć radę, która jest słodka i na naszą 
korzyść, i nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy prowadzeni na niewłaściwą 
ścieżkę. Nie rozumiemy, że takie rzeczy mówi się, aby nas chwalić i doceniać, 
aby nas uszczęśliwiać, lub że są powiedziane z ukrytym motywem. Dopiero po 
wyrządzeniu szkody zdajemy sobie sprawę, że wpłynęło na nas złe towarzystwo. 
Ale szkody zostały już poczynione.” 

“N 
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