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Satsang ze Swamidżim 
Jak możesz mieć szczęśliwe życie 

 

 
Już od czasu mojej młodości, 

wychowywałem dzieci, które nie miały 

rodziców, albo miały tylko jednego 

rodzica, który nie był w stanie wychować 

swoich dzieci. Opiekowałem się 

potrzebującymi dziećmi z biednych rodzin.  

Niektóre dzieci znajdowały się pod moją 

opieką nieomal przez całe swoje życie. 

Jeden taki chłopak, którego przygarnąłem, 

gdy miał dwa lata, uważa mnie za swojego 

ojca. On ma teraz 17 lat. Oczywiście jest 

młodym człowiekiem i popełnia błędy jak 

wszystkie dzieci. Jest nastolatkiem, więc 

dlatego nie wytykam mu zbyt wielu 

błędów.  

 

Jednakże ostatnio odbyłem z nim dłuższą 

rozmowę, ponieważ on lubi puszczać 

głośno muzykę pop w swoim pokoju, 

który znajduje się w Aśramie. Dlatego 

dokładnie wyjaśniłem mu, że robienie 

takich rzeczy na terenie Aśramu jest 

niewłaściwe. On mi odpowiedział „Ty 

jesteś uduchowionym człowiekiem i to 

jest dobre dla ciebie, ale ja nie jestem tak 

zaangażowany w duchowe życie, jak ty, i 

lubię muzykę pop! Kiedy będę w twoim 

wieku i będę miał około 50 lat, wtedy 

przestanę słuchać takiej muzyki."  Jak mogę go krytykować? Taki właśnie jest sposób myślenia dzieci. 

Rozmawiałem z nim o tym przez kilka godzin i ostatecznie on zrozumiał mój punkt widzenia. Problem 

jest taki - wszyscy rodzice pragną, żeby ich dzieci miały miłe i szczęśliwe życie, to, dlatego zawsze 

poprawiają swoje dzieci i doradzają im odnośnie ich przyszłości!  

 

W taki sam sposób pragnę doradzić wam wszystkim, jak możecie mieć szczęśliwe życie. Tak samo jak 

ten młody chłopak, który szuka mojej rady i moich podpowiedzi, robi tak również wielu wielbicieli, 

niezależnie od wieku. Wszyscy poszukują szczęścia, więc dlaczego nie potrafią osiągnąć tego celu? Kto 

zaburza twoje życie tak, że nie jesteś szczęśliwy? Dlaczego... to ty sam je zaburzasz!?  Nie ma nikogo 

innego, kto może zaburzyć ci twoje szczęście. 
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Jak sam siebie zaburzasz? Nieustannie popadasz w zmartwienia, smutek, złość, napięcia i 

niecierpliwość. Dlaczego wywołujesz u siebie irytację za pomocą tych uczuć? To oznacza, że 

oczekujesz czegoś. Kiedy to, czego oczekujesz się nie wydarza, wtedy wpadasz w złość, denerwujesz 

się i stajesz się nerwowy.  Czemu te uczucia wzrastają w twojej świadomości? Z powodu przywiązań. 

Czym są przywiązania?  To są twoje nawyki, upodobania, powiązania i uczucia. Gdy w twoim życiu nie 

doświadczasz regularnie zaspokojenia swoich przywiązań, stajesz się przygnębiony i zdołowany. Twoje 

przygnębienie nie zniknie dopóki nie dostaniesz kolejnej "dawki” swoich przywiązań. Aby wyrosnąć 

ponad te przywiązania, musisz wykonać trochę duchowej pracy.  

 

Przebywam w więzieniu od pięciu lat. Wszyscy zadają mi różnego rodzaju pytania i piszą do mnie dużo 

listów, na wiele różnych tematów. O cokolwiek mnie ci ludzie pytają, oczekują ode mnie odpowiedzi, 

ale ja nigdy się nie denerwuję z powodu tych różnych ludzkich żądań.  Jak to możliwe? Ponieważ ja 

nigdy nie zaburzam siebie. Podtrzymuję moje szczęście. Czasami chcę się napić herbaty, ale dostaję 

taką bez cukru. Czy wpadam w irytację? Nie, myślę sobie " Acha, dzisiaj zapomnę o herbacie".  W 

ogóle sobie nie zawracam tym głowy. Podchodzę do tego, co się dzieje z lekkością i nigdy nie jestem 

zdenerwowany. Czasami mój obiad jest zbyt ostro przyprawiony, albo za słony i trudno jest mi go 

zjeść. Ale ja myślę sobie wtedy „To jedzenie jest trochę za gorące dla mnie, ale wypiję szklankę wody i 

wszystko będzie dobrze." I wówczas dalej czuję się szczęśliwy. Czasami nie ma mydła w łazience i po 

prostu kąpię się używając samej wody bez mydła. To również jest do przyjęcia. Nie oczekuję, że 

wszystko zawsze musi być takie, jak jest zwykle.  Nie oczekuję nawet prostych rzeczy i dlatego zawsze 

jestem szczęśliwy. Jednakże większość z was wpada w złość z najmniejszego powodu!  To, dlatego 

zaburzacie siebie i niszczycie swój własny spokój umysłu. Jeśli będziecie dalej tak żyli, to nigdy nie 

będziecie szczęśliwi.  

 

Przyczyna twojej niecierpliwości jest taka, że wciąż pozostajesz nierozwinięty duchowo. Jednym ze 

sposobów osiągnięcia dojrzałości jest urzeczywistnienie "ciebie". Co mam na myśli mówiąc o 

„urzeczywistnieniu twojego Ja"?  Taki prosty sposób, by tego dokonać polega na rozpoznaniu, dlaczego 

doświadczasz zmartwienia, choroby, niepotrzebnych trudności, napięcia, irytacji, pragnienia, presji itp. 

Dlaczego te wszystkie negatywności wzrastają w twoim umyśle? W każdym indywidualnym przypadku 

będzie inna przyczyna, a mogą to być całe zestawy przyczyn i okoliczności. Żeby zrozumieć te 

okoliczności, które sprawiają, że to, co negatywne podkrada się do ciebie, doradzam ci abyś usiadł na 

pięć minut, kiedykolwiek takie uczucia się pojawiają i w tym czasie myśl o nich intensywnie.  Myśl 

głęboko i docieraj do prawdy. Pytaj siebie, czemu oczekujesz, żeby wydarzyły się rzeczy, które nigdy 

się nie wydarzą?  Zgodna z prawdą odpowiedź przykładowo mogłaby być taka, że jesteś samolubny. 

Gdybyś nie rozumował w samolubny sposób, wtedy po prostu nigdy nie miałbyś oczekiwań.  

 

W ten oto sposób możesz dostrzec, że jeśli pragniesz prowadzić szczęśliwe życie, najpierw musisz 

zrozumieć i urzeczywistnić swoje Ja. Możesz tego dokonać tylko ty sam. Nikt inny nie może tego 

zrobić za ciebie, ponieważ twoja mentalność i twoje życie osobiste są unikalne i niepowtarzalne. 

Oczywiście, bardzo interesujesz się wyższą duchowością i pragniesz widzieć Boga. Jednakże jest to 

związane z dalszą i o wiele wyższą procedurą. Zanim dojdziesz do miejsca, z którego będziesz mógł 

widzieć Boga, musisz nauczyć się szczęśliwie żyć na tym świecie.  

 

Innym wielkim zmartwieniem wielu ludzi są pieniądze. W Indiach wiele bezdomnych psów żyje w 

ciężkich warunkach na ulicach. Jakoś organizują sobie jedzenie i żyją. Kto daje pieniądze tym psom? 

Pies nigdy nie idzie z pieniędzmi do sklepu - on nie ma nawet pięciu rupii. Dzikie zwierzęta żyją wolne 

na tym świecie.  Jedzą i żyją naturalnie. A przyjrzyj się życiu ludzkiej istoty. Ludzie myślą, że są wolni i 
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wykształceni oraz, że mogą żyć tak jak chcą i mogą jeść to, co lubią. W rzeczywistości nie potrafią 

zrozumieć, że w ogóle nie są wolni.  Zawsze są kontrolowani przez innych. Dlaczego? Ludzie są 

kontrolowani przez pieniądze.  

 

Ten świat był kiedyś wolnym i pięknym miejscem. Ludzkie istoty stworzyły podziały, dzieląc tą ziemię 

na kraje i w dalszej kolejności na królestwa i rządy. Ludzie stworzyli również pieniądze.  Ufacie 

pieniądzom. To oznacza, że ufacie ludzkim istotom, a nie Bogu. Kto stworzył tą Ziemię? Boskość 

stworzyła Ziemię i dlatego ta Ziemia należy do Boga. Ludzie stworzyli rządy, aby rządzić Ziemią, 

zawłaszczyli tą Ziemię i dla pieniędzy sprzedali jej lądy innym ludziom. W ten sposób zaczęli 

kontrolować sposób życia ludzi za pomocą tej materialistycznej mentalności i tak oto ludzkość zaczęła 

tracić kontakt z duchowością.  

 

Uświadom sobie również, że pieniądz jest iluzją! On faktycznie jest konieczny, aby żyć w tym 

nowoczesnym świecie, ale nie pozwól, by kontrolowała cię iluzja pieniądza! Odpuść to sobie, 

zmniejszaj swoje pragnienia i bądź wolny!  

 

Jak możesz żyć szczęśliwie przez całe swoje życie? Jedyny sposób to przestać tworzyć i podtrzymywać 

napięcia, zmartwienia i niepokoje. Przestań się napinać, gdy pojawia się jakieś opóźnienie w realizacji 

twoich planów. Miej wiarę, że Boska wola zabierze cię tam, dokąd zmierzasz, we właściwym czasie 

oraz bez żadnych wypadków i wpadek.  

 

Czemu miałbyś czuć napięcie z powodu tego, że masz dużo pracy do wykonania? Uświadom sobie, że 

wszystko, co robisz w życiu jest pracą! Nie powinieneś być leniwy w życiu, rób wszystko, co masz do 

zrobienia. Nie angażuj się w twoje działania z napięciem umysłowym. Kąpanie się, ubieranie i jedzenie - 

to jest wszystko praca!  

 

Krija oznacza wykonywanie działań za pomocą ciała. Krija jest rodzajem boskiego działania. Wszelka 

praca jest kriją. Uświadom sobie w pełni, że wszystko w tym świecie jest śakti, świętą energią, i że jest 

boskie. Woda jest boska. Zrozum, że gdy wczesnym rankiem wylewasz wodę na swoją głowę, by się 

wykąpać, Matka Śakti, boska Bogini, spływa na twoją głowę. Nawet, gdy idziesz, kroczysz po Matce 

Ziemi. Realizacja tych zasad jest istotą naszej Sanatana Dharmy, tej wiecznej i rdzennej religii.  

 

 

Błogosławię cię, abyś zrozumiał, że 

wszystko jest boskie i że wszelka 
praca jest boskim wielbieniem.                                                                                                                                                                                   

Urzeczywistnij swoją Jaźń z pomocą 

tych wiecznych prawd i żyj 
szczęśliwym życiem. 
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Wiadomości z Centrów Śri 
Premanandy na całym świecie 

 

Nawaratri w Centrum w Colombo na  
Sri Lance 

Wieczorem przed rozpoczęciem Nawaratri stworzyliśmy kolu, czyli stopnie, na których 

ustawiliśmy figurki różnych żywych istot zgodnie z właściwym dla nich poziomem rozwoju. 

Następnie, pierwszego dnia - 29 sierpnia - wypełniliśmy dziewięć glinianych naczyń żyzną 
ziemią i posialiśmy w niej dziewięć rodzajów nasion traw. Przez kolejne dni zmienialiśmy także 

ubrania Boskiej Matce i pięknie ją ozdabialiśmy, zgodnie z jej aspektami Durgi, Lakszmi i 

Saraswati.  

 

Rankiem dziesiątego dnia wielu wielbicieli zebrało się razem, aby celebrować Widżaja Dasami 
- zwycięstwo dobra nad złem. Dziewięć gatunków traw zostało rozdanych zgromadzonym 

ludziom wraz z pysznym prasadamem, więc na sam koniec spotkania z przyjemnością wspólnie 

degustowaliśmy te potrawy.  
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Złote słowa Swamidżiego na temat Centrów 

i Grup Śri Premanandy 
 

 
“Kontynuujcie waszą dobrą służbę. Bardzo istotne jest abyście spotykali się razem i 
dyskutowali ze sobą. Tylko poprzez rozmowę i dyskusję możliwe jest znalezienie 
rozwiązań dla napięć i nieporozumień. Nawet, jeśli istnieją sporne kwestie i ludzie 
nie zgadzają się ze sobą, ważne jest, aby kontynuować rozmowy i podtrzymywać 
komunikację. Na przykład, jeśli dwoje ludzi nie zgadza się ze sobą w jakiejś sprawie 
i w przeszłości mieli jakieś wzajemne problemy, to powinni oni zapomnieć o tych 
dawnych problemach i znowu zacząć się spotykać, rozmawiać ze sobą i 
kontynuować wspólną pracę. Wówczas automatycznie przeszłość zostanie 
zapomniana i te problemy nie będą wzrastać. Jednakże, jeśli dwoje ludzi spiera się 
ze sobą i przez to przestają rozmawiać ze sobą, wówczas oni będą podtrzymywali 
w sobie ten problem, złość i ból przez kolejne lata i nie opuści ich to, aż ostatecznie 
ponownie zaczną ze sobą rozmawiać i zaczną od początku. Nie podoba mi się, gdy 
istnieje podział pomiędzy ludźmi, którzy uczestniczą w mojej służbie.  

Gdy organizowane jest spotkanie przez narodowych koordynatorów, to wszyscy 
koordynatorzy powinni zostać zaproszeni i wszyscy powinni w nim uczestniczyć, a 
w prowadzonych dyskusjach powinna panować jedność i harmonia. To samo tyczy 
się spotkań pomiędzy pojedynczymi koordynatorami, spotkań członków komitetów 
w centrach i aktywnych wielbicieli. Każdy zawsze powinien mówić w uprzejmy i 
wypełniony szacunkiem sposób - nigdy nie powinno się mówić z agresją, ani 
krzyczeć. Nigdy nie powinniście ranić nikogo szorstkimi słowami. Ja zawsze bardzo 
uważam na słowa i nigdy nikogo nie ranię. Wszyscy moi wielbiciele również w taki 
sposób powinni komunikować się z innymi.  W Aśramie wprowadziłem ścisłą regułę, 
że nikomu nie wolno mówić do innych w szorstki sposób, ani nawet podnosić głosu 
na inną osobę. Zawsze mówię im, że nie mają prawa tego robić. Nikt tu nie jest 
bossem i nikt nie jest podwładnym. Nikt tu nie pracuje dla zapłaty, ani z 
samolubnych motywów. Wszyscy moi wielbiciele wykonują służbę w najlepszy 
sposób, w jaki potrafią.  

Proszę was wszystkich, abyście zawsze o tym pamiętali.” 
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Nawaratri w Aśramie 
Nawaratri to święty hinduistyczny festiwal zadedykowany boskiej żeńskiej zasadzie, zwanej 

Śakti, który obchodzony jest na różne sposoby w całych Indiach. Tutaj w Tamil Nadu i w 

naszym Aśramie podzielony jest on na trzy części, podczas których skupiamy się na jednym z 

trzech aspektów żeńskiej boskości, są to w kolejności: siła, moc i miłosierne zniszczenie 

ciemności reprezentowane przez boginię Durgę, nabycie moralnych i duchowych cech 

reprezentowane przez boginię Lakszmi, oraz wiedza i transcendencja reprezentowana przez 

boginię Saraswati. Ostatni dzień, Widźaja Dasami - dzień zwycięstwa bogini Durgi nad 

demonem Mahiśasurą - jest celebrowaniem tych trzech różnych aspektów tworzących cykl 

życia, świętowaniem dotarcia do końca naszej podróży do źródła, triumfu dobra nad złem, czyli 

inaczej mówiąc pozytywnych cech nad negatywnymi. W tym roku to święto trwało od 29 

września do 8 października.  Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji o głębszym znaczeniu 

Nawaratri polecamy wam ciekawy artykuł "Obchodzenie Nawaratri" znajdujący się na 

internetowej stronie Śri Premanandy (http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/).  

 

 

 

http://sripremananda.org/celebrating-navaratri/
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Pierwszego dnia stworzyliśmy Nawaratri kolu w Sali Pudż ( na zdjęciu powyżej po lewej), czyli 

rozmieściliśmy na stopniach figurki różnych żywych istot adekwatnie do ich poziomu rozwoju na 

drodze ewolucji dusz prowadzącej od poziomu roślin, poprzez zwierzęta, następnie zwykłych ludzi, do 

poziomu świętych, aż do naszego ostatecznego powrotu do Boskości.  

 

Ponadto u podstawy ołtarza stworzyliśmy 

z cegieł pojemniki, które wypełniliśmy 

żyzną ziemią. Posialiśmy w niej dziewięć 

rodzajów nasion traw, co zwane jest 

Nawadanijam, a na to wszystko 

postawiliśmy dziewięć udekorowanych 

kumbamów ( na zdjęciu po lewej oraz po 

prawej stronie powyżej). Każdego dnia 

wykonywaliśmy arati do tych zasianych 

nasion oraz kumbamów, podlewaliśmy 

nasiona i ozdabialiśmy kumbamy świeżymi 

girlandami kwiatów, przygotowywanymi 

każdego dnia przez inną wielbicielkę.    

 

 
Durga Pudża 

 

 

W Sali Pudż każdego dnia wykonywaliśmy 

również specjalną pudżę do Durgi z lampkami z 

ghi - w tym czasie medytowaliśmy nad Boską 

Matką Durgą i śpiewaliśmy 108 imion Boskiej 

Matki.  

 

 
Ajuda Pudża 
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Dziewiątego dnia wykonaliśmy Ajuda Pudżę po to by uhonorować Saraswati, boginię 

mądrości, edukacji i wszelkiej harmonijnej sztuki. W tym dniu zgodnie z tradycją uczniowie 

prezentują swoje książki, a rzemieślnicy swoje narzędzia, aby mogły zostać pobłogosławione.  

 

Podążając za tą tradycją odwiedzaliśmy kolejno wszystkie budynki i wykonywaliśmy w nich 

niewielkie pudże i w ten sposób pobłogosławiliśmy wszystkie znajdujące się w Aśramie 

narzędzia, instrumenty muzyczne i książki, jak również wszystkie znajdujące się u nas pojazdy.  
 

 
Widźaja Dasami 

 

 
Ostatniego, dziesiątego dnia, pięknym 

mahabiszekamem do Boskiej Matki uczciliśmy 

Widżaja Dasami. Podczas tego abiszekamu na 

statuetkę Ammy wylaliśmy wodę z dziewięciu 

kumbamów i rozdaliśmy wielbicielom dziewięć 

rodzajów trawy, która wyrosła z zasianych przez 

nas wcześniej nasion.  

 

 

 

 

 

Boska Matka w Pudża 

Holu w Widżaja Dasami 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

Jakie jest znaczenie brahma muhurtam?  
 

 

Nawykiem bardzo ważnym dla każdego, kto 

kroczy ścieżką duchową, jest wstawanie o 

wczesnej porze, kąpiel oraz wykonywanie 

jakiejś duchowej sadhany.   Tę pradawną 

praktykę wykonuje się w Indiach od 

niepamiętnych czasów.  Wczesny ranek 

pomiędzy 4 a 6 rano nosi nazwę brahma 

muhurtam. To boski czas przeznaczony na to, 

aby każda istota wstała i zaczęła wychwalać 

Najwyższego.  W tym czasie owady, ptaki, 

inne zwierzęta i rośliny zaczynają budzić się 

z nocnego wypoczynku.  Wszystkie wspólnie 

o świcie śpiewają Bogu pieśń pochwalną. 

  

Dawni mędrcy i riszi rozumieli to dzięki 

swoim medytacjom i dlatego polecali 

ludziom także zaczynać dzień w taki sposób, 

od pochwał. W czasie brahma muhurtham 

zaleca się niczego nie jeść, ponieważ pokarm 

nie jest wówczas trawiony prawidłowo, a 

zatem wcale nie przyniesie ciału korzyści. 

Wczesne wstawanie to doskonała i 

praktyczna sadhana dla każdego z moich 

uczniów. Jest naturalna, pomoże ci wyrobić 

sobie siłę woli a przede wszystkim, jeśli 

będziesz ją stosować, możesz poczuć Boską 

łaskę i błogosławieństwo, które przyniosą ci 

wiele korzyści.    

 

Wielu z was mówi mi, że nie ma czasu na 

praktyki duchowe, choć bardzo chcielibyście 

je wykonywać. Właśnie, dlatego musicie 

podjąć wysiłek, wstawać wcześniej i robić te 

praktyki. W życiu duchowym dyscyplina jest 

bardzo ważna. Śpiewając pieśni duchowe, 

intonując pradawne modlitwy i wykonując 

pełne znaczenia rytuały lub skupiając się 

podczas medytacji na Bogu, możesz osiągnąć 

wyższy stan umysłu. Jeśli nie robisz żadnej z 

tych rzeczy, trudno jest rozwijać się, 

dlaczego więc je zaniedbujesz? 

 

Wczesna pobudka jest bardzo ważna. 

Zalecam wstawać o 4 rano. Jest to 

pomyślne i korzystne. Jeśli wstajesz późno, 

nawet o 7 czy 8, to robisz sobie więcej 

szkody niż pożytku. Jest wiele 

przekonujących powodów, żeby wstawać 

wcześnie. Wstając wcześniej o wiele lepiej 

pobudzasz ciało, zgodnie z rytmem natury. 

Świadome pobudzanie ciała o tej porze 

zapewni ci więcej energii w ciągu dnia. Jeśli 

budzisz się późno, będziesz czuć się ospały i 

rozleniwiony. Będziesz ziewać, zaczniesz 

myśleć o zajęciach domowych i całkiem 
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zapomnisz o Bogu.  Nie marnujmy 

codziennie godziny lub dwóch na zbyt długi 

sen.  

 

Wszystkim wam się wydaje, że potrzebujcie 

dużo snu i że nie możecie się bez niego 

obejść. Niektórzy bardzo się boją, że nie 

prześpią, co najmniej ośmiu godzin dziennie. 

Zostali w ten sposób uwarunkowani. Czy 

przynajmniej jednej z tych godzin nie 

możecie poświęcić Bogu? Oddając Bogu 

jedną godzinę każdego dnia, z pewnością 

osiągnięcie wyższy stan duchowy. To 365 

godzin dla Boga każdego roku! Zawsze 

możecie jeść i spać. Możecie całe życie 

spędzić na tych czynnościach. Ale kto będzie 

miał szanse pomyśleć o Bogu? Bardzo 

niewielu szczęściarzy. Dlatego od tej chwili 

wstawaj wcześnie przed świtem i bierz 

kąpiel. Zakładaj czyste, niezbyt obcisłe 

ubranie i wykonuj jakąś praktykę duchową, 

taką, jaka najbardziej ci odpowiada.  

 

Podejmij wysiłek, aby spróbować i 

przekonać się, o ile lepiej się poczujesz. 

Wytrwaj w swoim postanowieniu a z 

pewnością otrzymasz łaskę. W ten sposób 

zaczniesz każdy dzień w idealny sposób i 

każdy dzień będzie boski. Czyż jest lepszy 

sposób na rozpoczęcie dnia niż powitanie 

Boga i wychwalanie go? Jeśli tak zrobisz, 

twoje dzieci dostrzegą to i zrozumieją, co 

robisz. Najlepiej uczyć samemu dając 

przykład.  

 

 
 

 

 

“Boska Matka to 

ostateczny cel na 

ścieżce duchowej. Ona 

jest Absolutem. Ona 

żyje we wszystkim i 

jest wszystkim. Jako 

Durga jest groźna i 

budzi strach. Jest 

jednak pełna 

współczucia i 

życzliwości. Niszczy 

ignorancję oraz to, co 

negatywne. Dopiero 

po pokonaniu 

ciemności może objawić swoją prawdziwą naturę. Jest wielkim światłem atmy. 

Żyje w każdym z nas. Chroni nas przed problemami, niebezpieczeństwem i 

wszelkimi smutkami. Dopiero po zniszczeniu tego, co zbędne i niepożądane w 

nas, może pokazać nam swoją prawdziwą naturę. W trakcie pierwszych trzech 

dni święta Nawaratri czcimy Boga w postaci Durga Devi i podczas medytacji 

skupiamy się na niej, jako uniwersalnym świetle w naszym sercu.” 

 

Swamidżi 
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SZCZĘŚLIWEJ GURU PURNIMY, MÓJ UKOCHANY 

SWAMIDŻI 
 
 

Mój Guru, ofiarowuję te kwiaty 

mojej wiary u Twoich stóp. 

Cokolwiek mam, dałeś mi  

i dedykuję Ci to wszystko. 
 

Nie mam miłości ani Cię nie znam. 

Nie mam nawet siły, by Cię czcić; 

Ale mój umysł, moje ciało, 

każdy mój atom jest Tobie poświęcony. 
 

Jesteś jedyny w moim sercu i w moich myślach. 

To Ciebie wzywam. 

Teraz uczyń mnie swoim instrumentem... 

Wszystko, czym jestem, ofiaruję Tobie. 
 

KOCHAM CIEBIE, SWAMIDŻI PREMANANDO 
 

Kayadhu, Francja 
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Przyroda w Aśramie 
 

MOTYLE W AŚRAMIE – część 1 
mieszkaniec Aśramu 

 

Poniżej jest krótkie wprowadzenie do nowej serii artykułów o naszych towarzyszach z Aśramu, 

którymi są motyle.  

  

 
Co Ci przychodzi do głowy, kiedy myślisz lub widzisz fruwającego obok motyla? Czym dla Ciebie 

jest motyl? Może być dla Ciebie pomyślną, pięknie ubarwioną obecnością; przykładem boskości 
natury, niewyczerpaną kreatywną wyobraźnią, czy jakimkolwiek ewolucyjnym „wyjaśnieniem”. 
Możesz też go postrzegać, jako symbol radosnego, wesołego życia niewinnego dziecka, choć w 

rzeczywistości jest to tylko część prawdziwego życia. Lub może widzisz go, jako wizerunek 
łagodniejszej strony życia…i czemu nie? Wiele dzieci może postrzegać go głównie, jako rodzaj 
zabawki, którą łatwo można złapać i wypuścić dla własnej przyjemności.  
 

Sposób, w jaki fruwają, ich szczególny związek z kwiatami i fakt, że są całkowicie nieszkodliwe to 
wszystkie cechy, które przyczyniają się do tego, że kojarzymy je z pięknymi słonecznymi dniami, 
kiedy je zazwyczaj spotykamy. Myślę, że większość z nas, zarówno dorosłych jak i dzieci, czuje do 

nich spontaniczną miłość. Dodają jeszcze więcej piękna kwiatom, które zapewniają nam tyle 
radości. Spotykanie motyli może nas połączyć z radością wewnątrz nas i może być dla nas 
uwznioślającym doświadczeniem. 

Crimson Rose (ang.) - Pachliopta hector 
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W tym artykule zapraszam, aby spojrzeć głębiej w ich fascynujące życie. W taki czy inny sposób 
cała fauna i flora zasługuje na to, aby je zobaczyć takie, jakie są, wolne od naszych indywidualnych 

lub kulturowych wyobrażeń, i na to, żeby żyły w naszym kochającym i pełnym szacunku 
towarzystwie.  
  

Zacznijmy od motyla najbardziej przyciągającego wzrok: Crimson Rose (Pachliopta hector L., 

1758). Jest to duży motyl, jeden z największych lub największy, jakiego możemy spotkać tutaj: 95-
105/110 mm. 
 

Piękny kolor szkarłatnej róży, wraz z głęboką czernią, przeważa na głowie, tułowiu i odwłoku. 

Ubarwienie szkarłatne jest również wyróżniającą się cechą na górnej części tylnych skrzydeł: 
mocno zakrzywiony rząd siedmiu plamek i subterminalnie położona seria szkarłatnych 
półksiężyców.  
 

Pomimo tego, że czerń dominuje na skrzydłach, na pierwszej parze skrzydeł motyla widzimy 
wyraźny, rozległy, przerywany biały kolor, nieco pochyłe pasmo. Jest również drugie, podobne, 
nieco krótsze pasmo przed krawędzią skrzydła. Ubarwienie pod spodem jest takie samo jak na 

wierzchu, ale szkarłatne plamy i półokrągłe łatki są większe. Samiec jest o wiele jaśniej ubarwiony 
niż samica.   
 

Ten jasno-kolorowy wzór sprawia, że nie tylko my możemy je łatwo dostrzec, ale również 

potencjalne drapieżniki. Wydaje się to zamierzone, gdyż jest to motyl niejadalny z powodu 
trucizny, którą przejął od rośliny, jaką żywił się w stadium larwalnym. Czerwone ciało, powolny, 
charakterystyczny sposób latania, jego jasne ubarwienie i wzór na skrzydłach mają być 

przypomnieniem dla drapieżników: "nigdy więcej nie chciałbyś mieć tak złego doświadczenia; oto 
leci niejadalny motyl." Będąc śmiałym lotnikiem nie jest on takim bohaterem jak sugeruje jego 

grecka nazwa, Hector.  
 

Ma on również urodziwe 
'ogonki', przedłużenia 
drugiej pary skrzydeł, 

które są typowe dla grupy, 
do której został 
zaklasyfikowany, rodziny 

pazia królowej. Mówi się, 
że ta cecha wprowadza w 

błąd niektóre drapieżniki, 
chroniąc bardziej istotne 
części ciała przed atakiem. 
 

Temu osobnikowi (na 
zdjęciu) brakuje ‘ogonka’ 
na lewym skrzydle. 

 

 

 

 
Jego lot i zachowanie są podobne jak u motyla Common Mormon (ang) (Papilio polytes), także 
niejadalnego i rzadko atakowanego przez drapieżniki. Z kolei samica motyla Common Mormon 
upodabnia się do motyla Crimson Rose (więcej na ten temat w kolejnym artykule). 
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Para kopulujących motyli Crimson Rose w Aśramie; jaja, 

wykluwająca się larwa, gąsienica i poczwarka, skorupa 

poczwarki, w której ma miejsce ostateczna przemiana. 

(Więcej na ten temat później). 
 

Blisko ziemi, lot motyla Crimson Rose jest powolny i trzepotliwy, ale stabilny. Na większych 
wysokościach lata szybciej i pewniej. Wygrzewa się on na słońcu z rozłożonymi skrzydłami, 

czasami w niewielkich grupach na wysokościach od 10 do 15 metrów na drzewach. Budzą się 
wcześnie rano i również, jako pierwsze wylatują ponownie po deszczu. Możesz również zobaczyć 
niektóre osobniki wieczorem, często latające wysoko. 

 
Motyl Crimson Rose bardzo lubi kwiaty, zwłaszcza lantany, ale latają one również do innych 
gatunków. Wydaje się, że nektar jest niezbędny dla motyli i uważa się, że jego większe spożycie 

prowadzi do zwiększenia produkcji jajeczek.  
 
Gody i składanie jajek w dobrym miejscu jest oczywiście ważną częścią ich życia. Być może nawet 

nie zdajesz sobie sprawy, że kiedy widzisz je w trakcie lotu, mogą one właśnie zajmować się tymi 
sprawami.  
 

Głównymi etapami z ich cyklu życiowego są: jaja, gąsienica (larwa), poczwarka, motyl. Oznacza to 
całkowitą transformację. Każdy etap rozwoju jest tak samo ważny dla zwierzęcia jak jego 
ostateczna forma motyla! Możemy spojrzeć na to jak na naukę duchową w odniesieniu do 

osiągania pewnych celów, oczywiście włącznie z celem samorealizacji.  
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Aby motyl mógł powstać, niezbędne jest specjalne pożywienie dla gąsienic. Dla gąsienic motyla 
Crimson Roses, rośliny z rodziny Aristolochiae są bardzo ważne. Według literatury motyl śpi na 

pochyłych, rozłożystych gałęziach lub mniejszych gałązkach drzew lub krzewów. Często nocuje w 
dużych grupach, czasami w towarzystwie kilku motyli Common Mormon. Właściwie nigdy nie 
widziałem ich wypoczywających nocą na niższych roślinach wzdłuż dróg. Odpoczywając motyl 

składa przednie skrzydła do połowy pomiędzy tylne. 
 
Zaobserwowano bardzo uderzający aspekt zachowania motyla – jego silne tendencje migracyjne. 

W szczycie sezonu można zauważyć kilka tysięcy motyli Crimson Rose gromadzących się przed 
migracją do innych obszarów. W Aśramie jeszcze tego nie widzieliśmy, ale musi to sprawiać 
imponujące wrażenie.  

 
Czasami widzimy osobniki, których skrzydła są wyraźnie uszkodzone i nie są tak jasne – jest to 
znak, że ich życie zbliża się ku końcowi. Nie znam odpowiedzi na pytanie jak długo dokładnie żyją, 

ale zwykle jest to krótkie życie, są to dni lub tygodnie.   
  
W Aśramie motyle są bardzo powszechne, występują w dużej liczbie, a w październiku widać je 

wszędzie. Wzdłuż stosunkowo krótkiej drogi, ale obsadzonej kwitnącymi roślinami, które 
szczególnie lubią, naliczyłem kiedyś 33 osobniki. Występują również w innych miesiącach, ale w 
mniejszych liczbach, oczywiście w zależności od obecności zieleni i kwiatów.   
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Wiadomości z…  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Swamidżi uwielbiał, aby dzieci angażowały się w właściwe działania. Zawsze zachęcał grupy 

młodzieży, by były aktywne i zapraszały każdego, kto ma ochotę dołączyć do ich zajęć. Ważne jest, 

aby wszelkie zaplanowane działania były czymś, co młodzi ludzie lubią robić. Zaangażowanie małych 

dzieci w zdrowe zajęcia duchowe jest szczególnie korzystne, ponieważ pomoże im bez wysiłku 

rozwinąć duchowe podejście do życia, które będzie dla nich doskonałym wsparciem, gdy będą 

starsze.  

Spotkanie Młodzieży Premanandy we Francji, zorganizowane przez francuską Młodzież 
Premanandy wraz z francuskim koordynatorem Centrum Śri Premanandy.   
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Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość 
Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu: szukaj prawdziwej miłości (w środku)! 
 

“Prawdziwa i czysta miłość jest jednym z moich ulubionych tematów. Pragnę 

okazywać czystą miłość, premę, jak największej liczbie ludzi w ciągu mojego 

życia. Chcę, żeby to przeżyli i zrozumieli, że boska miłość jest jedyną 

prawdziwą, właściwą i wartościową miłością w życiu. Spróbuję ci to wyjaśnić. 

 

Wszyscy chcą i pragną miłości. Wszyscy chcą być lubiani, podziwiani i kochani 

przez innych. Z powodu tych pragnień stajecie się niewolnikami świata i 

wszystkich jego obciążeń. Z powodu tych pragnień młodzi ludzie myślą, że 

wciąż się zakochują. Oszukuje ich energia przywiązania do fałszywej miłości. 

Pragnienie miłości przytłacza was i wasze pragnienie nigdy nie może zostać 

ugaszone. Wszystkie te uczucia prowadzą was coraz dalej od prawdziwej 

miłości. 

 

Cała miłość we wszechświecie jest w twoim sercu. W ogóle nie trzeba szukać na 

zewnątrz. To jest sekret prawdziwej miłości. Musisz szukać z całego serca we 

wnętrzu, tak jak w przeszłości szukałeś na zewnątrz. Wtedy naprawdę znajdziesz 

w sobie źródło boskiej miłości.” 
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