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Satsang ze Swamidżim 
Pokonywanie codziennych 

problemów  

 
ięc chcesz wiedzieć jak mieć wiarę? Wiarę, w co? Jeśli chcesz mieć wiarę w 

swojego duchowego mistrza nie jest koniecznym, żeby badać go i zbyt jego czy ją 

rozumieć. Duchowo rozwinięte dusze mogą czasami wydawać się odrobinę dziwne 

dla ludzi żyjących na ziemi. Osoba ziemska widzi rzeczy w bardzo wąski sposób i 

dlatego jest niemożliwe dla zwykłego człowieka widzieć czy rozumieć punkt widzenia duchowo 

rozwiniętej osoby. Duchowo rozwinięci ludzie naprawdę nie oczekują od innych, aby za nimi 

podążali lub rozumieli ich każde słowo lub czyn. Nie martwią się nawet, kiedy inni nie wierzą im.  

 

Oni żyją tylko po to, aby pokazać prawdę innym.  

 

Niektórzy ludzie mówią mi „ Swamidżi dziś mówisz to, a jutro powiesz, co innego. Mnie radzisz 

jedną rzecz, a Radżahowi mówisz, co innego. Jak mam cię zrozumieć?” Czy Matka Ziemia tak 

samo działa na miliony gatunków roślin rosnących na niej, na całej planecie? Nie. Karmi ona każdy 

gatunek w inny sposób zgodnie z własnym charakterem rośliny. Ona wie dokładnie jak karmić 

drzewo mango, tak, aby dawało wspaniałe smaczne owoce, które będą wszystkim smakować. Ona 

wie jak dbać o delikatne kwiaty orchidei wiszące ponad ziemią w ogromnych lasach deszczowych. 

Czy myślisz, że jej najwyższa inteligencja nie może, z tego powodu, prowadzić cię na duchowej 

drodze zgodnie z twoją wyjątkową naturą?  

 

W 
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Zatrudniła ona różnych duchowych nauczycieli, aby wykonywali jej pracę. Jak możesz oczekiwać, 

że duchowy nauczyciel będzie uczył wszystkich w ten sam sposób?  

 

Twoja przyszłość nie jest tak sama jak Radżaha. On może zechcieć zostać sannjasinem. Ty możesz 

chcieć się pobrać. On może być bardzo inteligentnym chłopcem, który od razu chwyta moje 

nauki. Inna osoba może być trochę wolniejsza. Radżah jest Hindusem- ty pochodzisz z 

zachodniego kraju. Jak możesz oczekiwać, że guru będzie zachowywał się tak samo w stosunku do 

wszystkich?  

 

Tak, więc pierwszym krokiem, aby mieć wiarę jest po prostu wiara w twojego guru. Jeśli ja, 

Swamidżi mówię, że rozwiążę twoje problemy, nie myśl „ O, czy on to zrobi i czy potrafi to 

zrobić? Powinienem go znów o to poprosić?” Jeśli mówię, że coś się wydarzy, to na pewno się to 

stanie, ale nie powiem ci, kiedy to nastąpi. Cierpliwość jest częścią twojego programu nauczania. 

Rozwiążę twój problem, ale ty też musisz dojrzeć, kiedy to robię, nieprawdaż?  

 

Następnie, zapytałeś mnie jak przestać się martwić. Cóż, jeśli masz determinację, aby pozostać 

pochłoniętym przez twoje ego – ja, zawsze myślące w samolubny sposób, wtedy z pewnością nie 

przestaniesz się martwić. Myślisz, że tylko twój problem jest duży i dlatego twoja ilość zmartwień 

jest taka duża.  

 

Martwisz się tak dużo, bo myślisz tylko o sobie, a nie o innych i ich problemach. Jak przestać się 

martwić? Poddaj swój umysł sztywno Bogu. Bóg uczyni cię szczęśliwym i wyleczy wszystkie twoje 

mentalne problemy i choroby fizyczne.  

 

Jeśli wciąż krytykujesz oznacza to, że masz umysł małpy. Nie tylko to, masz bardzo wąską 

mentalność. Kiedy krytykujesz innych zbyt wiele, pierwszym krokiem, aby zaprzestać tego 

okropnego nawyku jest śmiech. Śmiej się z siebie samego! Potem spytaj uczciwie siebie samego, 

dlaczego czujesz się zły w stosunku do innych i do tego, co oni robią. Pytaj się bezustannie, 

dlaczego, dlaczego, dlaczego. Prawdziwa odpowiedź przyjdzie do twojego umysłu automatycznie.  

 

Nie bądź na siebie zły, kiedy badasz swój umysł. Kiedy analizujesz swoje błędy, powinieneś być 

miły dla siebie. Zrelaksuj się i bądź spokojny. Zredukuj napięcie i ekscytację. Spytaj z uprzejmością 

i miłością. Mów do swojego własnego umysłu w przyjazny sposób i pytaj się wolno i ostrożnie.  

 

Każdy lubi miłość. Jeśli jesteś zawsze zły, twój umysł nie będzie cię słuchał. Musisz mówić z 

miłością. Oczekujesz miłości wszystkich innych, a dlaczego nie oczekujesz własnej? Czy myślisz, że 

twoja miłość jest tania i nie ma wartości? Problemem jest, że nie rozumiesz wartości miłości, 

która jest wewnątrz ciebie. Dlatego przyszedłem, aby pokazać ci bogactwo czystej miłości, która 

jest ukryta głęboko wewnątrz ciebie.  

 

Tak, czasami muszę być dla ciebie surowy, abyś zrozumiał swoje błędy. W ten sposób szybko 

zabiorę cię na duchową drogę. Wszystkie moje czyny są pełne boskiej miłości. Robię wszystko dla 

twojego własnego dobra. Skorzystaj z tej szansy natychmiast i praktykuj, co ci powiedziałem, od 

dzisiaj!  
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Wiadomości z Centrów Śri 

Premanandy na całym świecie  
 

Urodziny Swamidżiego w Kolombo, na Sri Lance  
 

Wielbiciele na Sri Lance przygotowali bardzo piękny program na urodziny Swamidżiego; była 

pada pudża do paduk Swamidżiego, krojenie tortu, bhadżany a później dzielenie się posiłkiem.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Złote słowa Swamidżiego o Centrach  
i Grupach Śri Premanandy  

 

 

“Swamidżi wykonuje służbę dla Koordynatorów Centrów, a oni muszą wykonywać 
służbę dla wielbicieli. Nie będę postępować wobec was w egoistyczny sposób. Nie lubię 
się popisywać. Nie interesuje mnie to wszystko. Nie będę nawet myśleć o sobie, jako o 
szefie. Przyszliśmy tutaj, aby, służąc innym, podnieść ich duchowo. Dlatego też, jeśli 
chcecie służyć innym musicie najpierw nauczyć się rozwijać pokorę. Bądźcie skromni. 
Pieniądze nie są ważne, ani materialne korzyści czy wygody. Bardzo ważne jest 
zachowywać się w niezwykle kochający sposób wobec wszystkich wielbicieli.”  
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Ponad nami i poza nami istnieje potężna moc! 
((Jest to satsang, który Swamidżi wygłosił w 2004, na swoje urodziny)  

 

Drogie boskie dusze, 
 
Często wam powtarzam, że z pewnością nie będziemy żyć dłużej niż 100 lat. Mając to na uwadze, 

spodziewam się, że będziecie dążyć do tego, aby Bóg jeszcze bardziej oddziaływał na wasze życie. 

Rozwój życia duchowego jest bardzo ważny.  

 

Obecnie każdy ma telefon komórkowy i wszędzie są satelity. Kiedy ludzie dzwonią do siebie, 

zawsze słyszą „Proszę spróbować później, numer jest zajęty”. Tak samo wy jesteście w życiu 

zajęci! Tylko, że wy tak naprawdę nie wiecie, dlaczego sprawiliście, że jesteście tacy zajęci. Może 

jesteście zajęci określonymi sprawami, ale niekiedy jesteście zajęci bez żadnego realnego powodu. 

Jeśli zawsze jesteście zajęci, to wasze życie będzie pełne napięcia. Nie lubię, gdy jesteście tacy 

spięci. Czuję, że zawsze powinniście być wolni. Tylko, gdy sprawicie, że będziecie wolni, wasz 

umysł będzie rozluźniony i spokojny. 

  

Jak możecie być wolni? Nie myślcie, że zawsze powinno się dziać to, o czym wy myślicie. 

Przestańcie oczekiwać, że stanie się to, czego sobie życzycie. To wspaniale i dobrze wieść życie, 

jako człowiek. Możecie dbać o swoje ciało i żyć w nim aż sto lat, ale niech wasze życie nie kończy 

się na tym, że tylko się kształcicie, zawieracie małżeństwo, macie dzieci i umieracie. Nie żyjcie tak, 
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nawet, gdy wszyscy inni tak żyją. Tak dzieje się od 25 000 lat. Przynajmniej to pokolenie może się 

głęboko zastanowić nad swoim życiem i nad sensem życia. 

  

Wielcy święci, wcielenia Boga i siddhowie, którzy 

żyli w przeszłości nie chcieli spotykać się ze 

zwykłymi ludźmi, bo ci im przeszkadzali. 

Tłumaczyli to w ten sposób, że nie chcą tracić 

czasu udzielając wam wskazówek i nauczając was, 

ponieważ sądzili, że nie będziecie się do nich 

stosować, – bo wszyscy chcecie cieszyć się życiem 

materialnym. Dla nich to strata czasu. Jednak 

hinduizm to cenna ścieżka, ponieważ nie 

ogranicza rozwoju duchowego do mnichów, 

mniszek czy kapłanów. Uczy, że możesz 

doświadczyć oświecenia nawet, jeśli jesteś w 

małżeństwie i masz kilkoro dzieci. Niemniej 

jednak uczy, że jeśli masz męża lub żonę i jesteś 

nazbyt przywiązany do swojej rodziny, wpłynie to 

negatywnie na twoją ścieżkę do oświecenia. Jeśli 

wydaje ci się: „To moje dziecko, moje dziecko”, 

to nie będziesz się rozwijać i nie pozwolisz 

rozwijać się także dziecku. To wielka przeszkoda 

dla ciebie. Jeśli masz dziecko a ono wybierze jakiś 

zawód, na przykład inżyniera, to musisz mu pozwolić, aby podejmowało własne decyzje. Jego 

decyzja może być dobra albo zła, ale nie powinieneś zmuszać go, żeby robił, co ty uważasz. 

Rodzice nigdy nie lubią pozwalać swoim dzieciom na samodzielne decyzje, ale chcę powiedzieć 

obecnemu pokoleniu, aby pozwalało dzieciom na podejmowanie własnych decyzji. 

  

Wszyscy jesteście z różnych krajów. Ja urodziłem się na Sri Lance i przyjechałem do Indii. 

Dlaczego się wszyscy spotkaliśmy? Z powodów duchowych. Jak możemy wieść spokojne życie 

spotykając się dla wspólnego celu? Ja robię, co tylko mogę, aby przekazywać wam swoje nauki. 

Czy będziecie szczęśliwi, mając mnóstwo pieniędzy? Nie. Czy będziecie szczęśliwi, bo macie 

czwórkę albo piątkę dzieci? Nie. Czy będziecie szczęśliwi tylko, dlatego, że studiowaliście, żeby 

zostać inżynierem, lekarzem albo księgowym? Nie. Wszystkie te rzeczy nie dadzą wam spokoju 

umysłu, którego szukacie. Jedyny sposób, żeby zyskać spokój umysłu, to podążać za duchowością. 

Dlaczego? Ponieważ na ścieżce duchowej nie będziesz uważać się za wielkiego człowieka albo 

wielką istotę. W duchowości poddajesz się całkowicie Bogu. Boskość jest w każdym i istnieje 

boska moc, która jest potężniejsza niż my wszyscy razem wzięci. Jeśli zaczniecie wierzyć w tę 

moc, to automatycznie zyskacie spokój umysłu.  

 

Co stanie się w przeciwnym razie? Wasze ego, zazdrość, negatywne myśli oraz szkodliwe nawyki 

będą się stopniowo gromadzić w was. Taka jest natura ludzka. Zwierzęta mają podobne cechy. 

Rodzicie się z tymi cechami. A zatem, zostawcie te cechy za sobą i wejdźcie na ścieżkę duchową. 

Kiedy się urodziliście, byliście bardzo, bardzo czyści, ale otoczenie, w którym dorastaliście 

zaszczepiło wam te rzeczy. Przyswajacie negatywne cechy z otoczenia. Gdybyście dorastali w 
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aśramie, nie mielibyście takich przekonań. Istnieje tylko niewielka szansa, że negatywne cechy 

pojawią się u tych, którzy dorastają w aśramie. A zatem, w aśramie macie szansę na czyste życie. 

  

Zawsze wam powtarzam, abyście nie byli bezczynni na ścieżce duchowej i abyście coś robili. 

Możecie przynajmniej coś robić. Możecie modlić się do Boga, gdy spacerujecie, możecie raz lub 

dwa razy dziennie robić krótką medytację, możecie robić coś dla świata lub dla innych, albo 

pracować z dziećmi. Dzieci (także te w aśramie!) bywają bardzo, bardzo niegrzeczne, ale to 

nieposłuszeństwo powinno was cieszyć! Kiedy tak się zachowują, przypomnijcie sobie, co wy 

robiliście, kiedy sami byliście mali! Jeśli w wolnym czasie medytujecie, służycie albo pomagacie 

innym, to w umyśle nie pojawią się zbędne myśli. Jeśli jednak studiujecie, to skupcie się wyłącznie 

na nauce. Możecie zdecydować, co zrobicie po zakończeniu studiów, a wówczas wszystko się 

wam ułoży. 

  

A zatem nie zapomnijcie mojego głównego przesłania, mianowicie, że ponad nami i poza nami 

istnieje potężna moc. Nigdy nie zapominajcie o tej mocy. Nie sądźcie, że zawsze powinno się dziać 

to, o czym myślicie. Myślcie, że zrobicie to, o co poprosi was ta moc. Nie możecie nic zrobić 

sami. Wydaje wam się, że robicie to, czy tamto. Na przykład, może wam się wydawać, że córka 

powinna poślubić lekarza, ale jeśli tak się stanie, to życzenie Boga. To nie wasze życzenie się 

spełni, lecz życzenie Boga. 

  

Powinniśmy myśleć: „Boże, wszystko dzieje się zgodnie z Twoją wolą. Wszystko służy czemuś 

dobremu. Wszystko, co się dzieje służy najlepszemu i przyniesie mi szczęście.  Módlcie się w ten 

sposób. Nie wywołujcie w sobie napięcia. Wyluzujcie! Zawsze bądźcie szczęśliwi. Ja jestem z wami 

i błogosławię wam wszystkim. 

 

 

“Modlitwa to dziękowanie Bogu za dobre 
rzeczy, które otrzymaliśmy a także 
zwracanie się do Boga o pomoc. Szczere 
modlitwy zawsze są wysłuchiwane. Aby 
modlitwa była naprawdę skuteczna, musisz 
ją odmawiać z oddaniem i pełnym tęsknoty 
sercem. Modlitwa musi płynąć z serca a nie 
tylko z ust. Jednak większość z was modli 
się tylko, gdy ma jakiś problem. Na 
początku to dopuszczalne, ale później 
musicie iść dalej a nie tylko modlić się, żeby 
Bóg rozwiązał wasze problemy materialne 
czy zdrowotne. Każdy modli się o szczęście, 
zdrowie, bogactwo. Ja chcę, abyście 
nauczyli się prawdziwej modlitwy”. 
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Moja kolej 
“Co oznacza dla ciebie, w tym życiu, że Swamidżi narodził się na tej 

Ziemi?”  

W tym miesiącu, w Aśramie, obchodziliśmy urodziny naszego ukochanego Guru w uroczysty sposób. 
Jako coś specjalnego w tym roku, zadaliśmy powyższe pytanie wielbicielom z różnych krajów i 
chcielibyśmy podzielić się ich odpowiedziami:  



 

“Nie wiem gdzie bym dzisiaj był i co bym 

robił, gdyby Swamidżi się nie narodził. 
Uświadomił mi, co naprawdę oznacza 

duchowość i dał mi najlepszy dom w pięknym 
naturalnym środowisku, gdzie mogę wykonywać 

praktyki, aby zbliżyć się do Boga.” 
 





 

“Czuję, że Swamidżi przybył, aby zaprowadzić 

pokój i jedność pośród wszystkich żyjących istot. 
Jego życie było dla mnie wzorem. Jego sposób 

życia pokazał mi, czym jest czysta miłość i 
nauczył mnie, aby nie tylko patrzeć na wygląd 

osoby, ale też, żeby spojrzeć głębiej, żeby 
zobaczyć wnętrze osoby. Jego życie jest dla mnie 

przykładem jak wieść boskie życie szczęśliwie, 
co nauczyło mnie również nie osądzać nikogo. ”     

  

 
 

 

 
 

“Poprzez swoje narodziny, Swamidżi mógł zasiać nasiona we wszystkich swoich 
uczniach. Teraz to zależy od nas, aby zaopiekować się tym ziarnkiem tak, aby urosło i dało 

owoce poprzez wcielenie jego nauk w praktykę i mówienie o nim innym ludziom.”   
 

 
 

 
“Mogę szczerze powiedzieć, że żyję dzięki Swamidżiemu, a dzięki jego radom 

odnalazłem swoją ścieżkę w życiu. Swami pomógł mi lepiej zrozumieć Boga poprzez okazanie 
bezwarunkowej miłości, prawdziwego uczucia, prawdy i jego nieograniczonej cierpliwości.  

   
Staram się prowadzić życie oddane Swamiemu. Każdego dnia staram się pamiętać o 

Swamim, czuć jego obecność w sercu, iść za jego przykładem, żyć bez strachu. W dobre dni 
może to być czasami trochę trudniejsze, ponieważ mogę być pochłonięty i zdekoncentrowany  

przez śmiech i przyjemności, ale rano i wieczorem staram się być wdzięczny Swamiemu za 
dobre doświadczenia. Kiedy zmagam się z czymś, łatwiej mi jest o nim myśleć. Nie chcę, żeby 
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on mi to ułatwiał, chcę po prostu zawsze pamiętać o Swamim tak, żebym mógł przejść przez 
wszystko, ponieważ wiem, że ułatwiając to lub nie, i tak to minie.  

 
 Nigdy nie poznałem Swamiego. Kiedy patrzę na nagrania z nim, trochę się 

smucę; ale myślę, że to głównie z powodów fizycznych. Wiem, że Swamidżi jest ze mną, jak 
również jego wieczna miłość, szczęśliwość i cierpliwość. Czuję jakby Swami był ze mną odkąd 

się urodziłem, spoglądając na mnie i czekając cierpliwie, aż zauważę jego obecność i obejmę 
go w moim sercu. Pytanie, co oznaczają jego narodziny dla mnie jest trudne. Dla mnie 

Swamidżi jest duchową energią i ta istota nigdy się nie narodziła ani nigdy się nie narodziła. 
On był i jest tutaj, jest zawsze obecny, zawsze cierpliwie czeka.”    



 
 

 
 

“Swamidżi uduchowił moje życie w taki sposób, że wiem, kim jestem. Jego narodziny 

były tak rzadkie, że poczułem, że tak naprawdę urodziłem się po to, aby poznać Swamidżiego.”  

 
 







“Czuję, że mam szczęście, ponieważ Swamidżi opiekował się mną od narodzin, nauczał 

i prowadził mnie w moim duchowym życiu. Mimo że w sposób materialny ścieżka może być 
trudna to w kwestii duchowej nie jestem w stanie wyjaśnić słowami błogości, którą 

doświadczam.” 


 
 
 

“Swamidżi jest światłem w ciemności. Spotkanie go i wiedza o nim wszystko zmieniła. 
Wiem, że mnie prowadzi i z jego prowadzeniem jestem pewien, że tylko najlepsze się wydarzy. 

Pomimo tego, że fizycznie nie mogę z nim porozmawiać, każdego dnia kontaktuję się z nim 
wewnętrznie i widzę cały świat, jako jego ciało dające znaki, aby pomóc mi uświadomić sobie 

sztukę życia w ciągłym szczęściu. Bez Swamidżiego nie wiem, co bym robił.”  




 

 
 

“Narodziny, jako ludzka istota to największy dar. Aby uczyć się mądrości i rozwijać 

się; taka istota, wspaniała, wzniosła dusza jak Swamidżi narodziła się na tej Ziemi. W 
przeciwnym razie myślę, że byłoby to bardzo trudne.”  

 
 

 
 

“Bez poznania Swamidżiego – fizycznie lub przez jego życie i nauki – i bez jego 

bliskości, nie sądzę, żebym był w stanie wyobrazić sobie w tak realny sposób, choć odrobinę 
mocy i piękna Boskości, lub poczuć, że było to w zasięgu ręki.”  
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Doświadczenia ze Swamidżim - część 1  
- mieszkanka Aśramu 

Moje pierwsze spotkanie z moim Gurudżim  
 

Chociaż już wcześniej słyszałam od mojej babci i wujka o 

Swamidżim ( Swamim Rawi), to nie było okazji by się z 

nim spotkać, aż do grudnia 1980 roku. Miałam wtedy 19 

lat.  
 

Pierwszy raz spotkałam Swamidżiego - mojego przyszłego 

Guru - na obrzeżach Kolombo, wieczorem pewnego 

deszczowego dnia. Dowiedziałam się, że Swamidżi miał 

odwiedzić dom pana Ganesana i postanowiłam tam pójść. 
Pan Ganesan był wielbicielem Swamidżiego i przyjacielem 

mojego wujka. Gdy tuż po 18-tej godzinie dotarłam na 

miejsce, znajdowało się już tam wielu wielbicieli, którzy 

oczekiwali na przyjazd Swamidżiego. Na zewnątrz wciąż 

padało. Około 19-tej przyjechał Swamidżi wraz z kilkoma 
wielbicielami.  Trzymał w dłoni parasol. Oni przywieźli ze 

sobą również statuetką Pana Kryszny. Początkowo 

pomyliłam Swamidżiego z kimś innym... wypatrywałam, 

czy za nim nie pojawi się Swamidżi.... jednakże po chwili 
uświadomiłam sobie mój błąd, gdy wielbiciele zaczęli 

witać go tradycyjnym arati. Jakimż byłam głuptasem, że 

nie rozpoznałam mojego Guru na pierwszy rzut oka...  

 

Swamidżi wszedł do tego domu z urzekającym uśmiechem na twarzy. Przeszedł obok mnie i 
wszedł do głównego pokoju. Moja babcia, która była tam ze mną podała mi girlandę z 

czerwonych kwiatów, abym ofiarowała ją Swamidżiemu. Miało to być moje pierwsze 

zetknięcie się z moim Guru! Podeszłam do niego z ta girlandą i zawiesiłam ją na jego szyi. 

Swamidżi spojrzał na mnie... jego błyszczące oczy wpatrywały się we mnie. Jego spojrzenie 

było bardzo poruszające - czułam jakby patrzył głęboko w moją duszę. Byłam tym 
przytłoczona, w następnej chwili odwróciłam się i odeszłam. Nie padłam do jego stóp, co 

później, gdy o tym myślałam, mogłam zrzucić tylko na karb mojej ignorancji. Po pewnym 

czasie mój wujek zaprowadził mnie do pokoju, w którym przebywał Swamidżi, gdy już wyszedł 

z sali, w której go przywitałam. Mój wuj gestem zachęcał mnie bym dotknęła stóp 

Swamidżiego. Wtedy po raz pierwszy upadłam do jego stóp, ale wtedy tylko ledwo, co ich 
dotknęłam. Wuj krótko przedstawił mnie Swamidżiemu, który uśmiechnął się do mnie i 

powiedział " Później z tobą porozmawiam". Tak brzmiały pierwsze słowa, jakie skierował do 

mnie. Wróciłam na salę i przyłączyłam się do sesji bhadżanów.  

 

Po chwili Swamidżi wrócił na salę. Zaśpiewał dwa bhadżany do Kryszny, a następnie wygłosił 
krótkie przemówienie, w którym wyjaśnił, dlaczego materializuje przedmioty wielbicielom. 

"To jest zaproszenie na duchową ścieżkę", powiedział Swamidżi. Podczas tego przemówienia 

zmaterializował słodycze (laddu) i miałam to szczęście, że dostałam ich trochę. To był 

pierwszy cud, jakiego byłam świadkiem.  
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Zrobiło się już późno i nie mogłam ponownie spotkać się prywatnie ze Swamidżim tej samej 

nocy, ale odchodziłam z nadzieją, że nie upłynie zbyt dużo czasu, gdy znowu go zobaczę.   
 

Aśram w Matali 
 

Moje pierwsze spotkanie ze Swamidżim nie tylko otworzyło nową kartę w moim życiu, ale 

również rozbudziło na nowo moje zainteresowanie duchowością. Od tego pierwszego 

spotkania bardzo pragnęłam zobaczyć go ponownie. W tym okresie miałam tymczasową pracę 
i w ramach swoich obowiązków musiałam odwiedzać różne biura, banki oraz różne związane 

z biznesem instytucje. Ostatecznie możliwość zobaczenia się ze Swamidżim pojawiła się w 

lipcu 1981 roku, gdy mój zwierzchnik wyznaczył mnie do pracy związanej z wizytą w banku w 

Matali. Moja radość była bezgraniczna. Jakby na to nie patrzeć musiałam czekać siedem długich 

miesięcy na nadejście tego dnia!  
 

Wczesnym rankiem wyjechałam z Kolombo i udałam się autobusem do Kandy. Stamtąd 

kolejnym autobusem wyruszyłam do Matali. Podróż była wspaniała i o godzinie 15 dotarliśmy 

do Matali. Pierwszy raz byłam w Matali, ale bez trudu odnalazłam drogę do domu mojej ciotki, 
która w tym dniu obchodziła swoje urodziny. Ona powiedziała mi, że zaplanowała 

przygotowanie i podanie obiadu dla dzieci w Aśramie. Był to również dzień pełni księżyca, 

więc miała się tam odbyć specjalna pudża, sesja bhadżanów, satsang, a ponadto Swamidżi miał 

udzielać transowych interview, czyli czegoś, o czym nie miałam zielonego pojęcia.  

 
Razem z ciotką poszłyśmy do Aśramu gdzie, jako 

pierwsze zobaczyłyśmy kwitnące róże i wiele innych 

różnokolorowych kwiatów. Weszłam do sali pudż. 

Pomalowane na niebiesko ściany ozdobione były 

obrazami różnych hinduskich bogów, a oprócz tego 
były tam obrazki Jezusa, Buddy oraz świętego miasta 

Mekki. Na głównym ołtarzu, w samym jego centrum, 

stała statuetka Kryszny trzymającego w dłoniach flet. 

W świętych księgach napisane jest, że Kryszna 

grający na flecie oznacza stan sat-ćit-anandy, 
najwyższej błogości.  

 

Nie minęło dużo czasu od naszego przybycia, gdy 

kapłan zaczął wykonywać abiszekam do Pana 
Kryszny. W sali pudż zgromadziło się również wiele 

aśramowych dzieci, które po zakończeniu rytuału entuzjastycznie śpiewały bhadżany razem z 

dorosłymi. Nagle do sali bocznym wejściem wszedł Swamidżi i przyłączył się do nas. Miał 

wtedy jedynie 29 lat, a jego twarz lśniła boskim blaskiem. Zaśpiewał kilka bhadżanów do 

Kryszny: "Govinda Kriszna Dżej, Gopala Kriszna Dżej, Gopala Bala Bala Bala Radha Kriszna 
Dżej..." , "Madura Madura Murali Gana Śjama..."  

 

W tamtych dniach Swamidżi zwykle śpiewał bhadżany tylko do Kryszny i często wpadał w 

ekstazę. Po bhadżanach wygłosił krótką przemowę, w trakcie, której jego oczy intensywnie 

wpatrywały się po kolei w każdą z obecnych tam osób. Gdy spojrzał na mnie poczułam to 
samo, co podczas naszego pierwszego spotkania w Kolombo. Swamidżi patrzył na mnie w taki 

sposób kilka razy - patrzył, jakby szukał czegoś głęboko w moim wnętrzu.  
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Po zakończeniu przemówienia Swamidżi podchodził do wielbicieli i rozmawiał z nimi. 

Myślałam, że porozmawia również ze mną, więc poczułam się trochę rozczarowana, gdy 
zignorował mnie i zamiast ze mną przeprowadził rozmowę z osobą znajdująca się obok mnie. 

Na szczęście była ze mną moja ciotka, która przedstawiła mnie Swamidżiemu. Gdy spojrzał na 

mnie swoimi świetlistymi, szeroko otwartymi oczami, powiedział: " Widziałem cię już gdzieś 

wcześniej".   

 
" W Kolombo, Swamidżi" odpowiedziałam.  

 

"Zostań i przyjdź na interview".  

 
Natychmiast padłam do jego stóp i tym razem mocno je uchwyciłam.  

 

Wielbiciele zaczęli ustawiać się już w kolejce, trzymając w dłoniach kokosy - zgodne ze starym 

zwyczajem, że przynosi się kokos, albo jakiś inny owoc, gdy przychodzi się do świętego. 

Szybko udałam się do aśramowej kuchni, aby zjeść mój posiłek złożony z idyappam. Spotkałam 
tam pana Sivagnanam, emerytowanego inżyniera i sekretarza Swamidżiego. Powiedziałam mu, 

że nie chciałabym stracić szansy rozmawiania ze Swamidżim, gdy będzie udzielał transowych 

interview, szczególnie, że przyjechałam z dalekiego Kolombo. On zgodził się ze mną i poprosił 

mnie żebym cierpliwie czekała na moją kolej. Gdy ta ostatecznie nadeszła, wtedy weszłam do 

małego pokoiku interview zaraz po tym, gdy Swamidżi zawołał " Wejdź!" Wziął kokos, który 
mu ofiarowałam i rzucił nim o podłogę, rozbijając go na kawałki.  

 

 "Proś, o co tylko chcesz” - Swamidżi był w transie albo pół-medytacyjnym stanie.  

 

Zaczęłam mówić mu o piciu mojego ojca, ale zanim skończyłam Swami zaczął mówić: " On 
pije od długiego czasu i jego wątroba jest zupełnie zniszczona. Cóż możemy zrobić? " 

Następnie poprosił mnie, żebym przyszła na spotkanie z nim następnego dnia, a gdy już 

odwróciłam się i skierowałam swoje kroki do wyjścia, dodał: " Tambi, twoja przyszłość będzie 

dobra".  Nie spodziewałam się, że powie coś takiego, ale w ten sposób sprawił, że poczułam 
się szczęśliwa.  

 

Spotkałam Swamidżiego następnego ranka. 

Akurat gdzieś wychodził, więc poprosił mnie, 

żebym przyszła o godzinie 11, ale gdy 
przyszłam o tej porze, wtedy on znowu 

poprosił mnie żebym przyszła o 15. Moja 

cierpliwość została wystawiona na ciężką 

próbę, zwłaszcza, że nie byłam jeszcze w 

banku, w którym miałam wykonać pracę, do 
której zostałam wysłana.  

 

Zdecydowałam się pójść do banku i gdy tylko 

zakończyłam tam moją pracę, wróciłam do 

Aśramu. Dzięki Bogu Swamidżi wciąż był jeszcze w sali pudż i rozmawiał z jakimś bliskim mu 
wielbicielem. Gdy ten wielbiciel wyszedł, pozostałam w sali tylko ja oraz Swamidżi i miałam 

bardzo dużo czasu na rozmowę z nim. On siedział na krześle, a ja na podłodze tuż przed nim. 

Opowiedziałam mu o moim pijącym ojcu, a on odpowiedział mi, że mój ojciec zbliża się do 

końca swojego życia. Swamidżi dał mi trochę wibhuti, które miałam nanieść na czoło mojego 
ojca, a także dał trochę wibhuti dla mnie.  Gdy spotkanie dobiegło końca ponownie padłam do 
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jego stóp i uściskałam je, nawet jeszcze mocniej niż poprzednio. Czułam się totalnie 

zaopiekowana i bezpieczna.  
 

Gdy wróciłam do domu mojej ciotki, podziękowałam jej i jeszcze tego samego dnia 

wyjechałam z Matali. Do Kolombo dotarłam późną nocą i zaraz po powrocie zdałam relację ze 

wszystkiego mojej matce. Następnego ranka naniosłam na czoło mojego ojca wibhuti i 

natychmiast zauważyłam w nim dużą zmianę. Mój ojciec umarł rok później z powodu 
niewydolności wątroby. Największym cudem było to, że kompletnie zapomniałam o tym, co 

Swamidżi powiedział mi na temat śmierci mojego ojca. Dopiero po jego śmierci 

przypomniałam sobie o tym. Jestem przekonana, że to Swamidżi sprawił, że nie pamiętałam o 

tym wszystkim przez cały ostatni rok życia mojego ojca.   
- ciąg dalszy nastąpi 

 

 

 

Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

Drogi Swamidżi, pobyt w domu, aby opiekować się dziećmi jest staromodny. 

Matki mają także karierę i niezależność; spełniają się, wychodząc do pracy, a 

także przyczyniają się do dochodu rodziny. Dlaczego mówisz, że matki 

powinny zostać w domu i opiekować się dziećmi?  
 

Nie tylko matki. Matki mogą wyjść do pracy, a 

wtedy ojcowie mogą zostać w domu i opiekować się 

dziećmi. 
 

Dlaczego masz dzieci? Nie chcesz jak najlepiej dla 

swoich dzieci? Czy chcesz, aby dorastały w najlepszy 

możliwy sposób? Czy twoje dzieci nie zasługują na 
zdrowie i szczęście? Widzisz, uczucia rodziców mają 

największy efekt i wpływ na rozwój dzieci. 

Najważniejsze są pierwsze lata w życiu dziecka.  

 

Dlatego mówię, że mama musi być w domu, gdy 
dziecko jest jeszcze młode. I to, co mówię, jest 

poprawne. Współczesne matki wiedzą to głęboko w 

sobie, ale chcą też spełnić swoje samolubne ambicje. 

Niektóre matki naprawdę muszą pracować, to też 

fakt, ale wszyscy rodzice powinni długo przyjrzeć się 
sytuacji w domu podczas lat kształtowania się ich 

dzieci.  

 
To, co dzieje się w domu każdego dnia w pierwszych latach życia dziecka, wpływa na dziecko 

przez cały okres jego życia. Jeśli dziecko dorośnie w rodzinnym miejscu z bardzo kochającymi 

i współczującymi rodzicami, będzie ono szczęśliwe. Natura dziecka będzie pozytywna i 

troskliwa. To najlepszy początek w życiu, jaki możesz dać dziecku. On lub ona wyrośnie na 

odnoszącego sukcesy i życzliwego człowieka. Obserwowałem tysiące dzieci w moim życiu. 
Wychowałem wiele dzieci, które pochodziły z niespokojnych lub zdeprawowanych środowisk. 
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Widziałem, że bez miłości istnieje szansa, że całe ich spojrzenie na życie będzie zepsute, a ich 

szanse na szczęście w przyszłości będą minimalne. Dlatego najważniejsze jest, aby okazywać 
troskę i dawać miłość. Dyscyplina jest ważna dla dzieci. To troska i opieka nad ich potrzebami 

poprzez pokazanie im, jak żyć. Największym problemem we współczesnym świecie jest brak 

dyscypliny. Rodzice nie mają dyscypliny. Nie znają podstaw życia. Zostawili swoje dzieci, by 

same sobie radziły w przerażającym środowisku miejskim. To jest podstawowa przyczyna 

wszystkich nieszczęść, niepokojów i przemocy we współczesnym świecie. 
 

Ludzka miłość do małych dzieci jest niezbędna. Bez tego twoje dziecko nie wypełni swojego 

ludzkiego potencjału. Takie są fakty. Od Ciebie zależy, jak i kiedy będziesz w stanie podać ten 

najważniejszy składnik odżywczy swoim dzieciom. Bez tego opóźniasz ich duchowy wzrost. 
Pomóżcie swoim dzieciom z miłością, troską i dharmą. 

 

Teraz szukacie spokoju i zrozumienia. Jeśli ćwiczysz nadawanie tych cech swoim dzieciom, 

twoje własne życie duchowe również zostanie wzmocnione. Pozwól im na dobry początek i 

aby poczyniły postępy, gdy są małe. To lepsze niż dawanie im najdroższych słodyczy, zabawek 
lub komputerów. I to też jest mniej kosztowne! 

 

Miłość jest Bogiem. Miłość jest boska. Miłość matki jest najbliższą Boskiej miłością na Ziemi. 

Okazuj boską miłość swoim cudownym dzieciom.  

 

Mocno starałem się podążać za duchowymi naukami, ale czuję się już 

zniechęcony, ponieważ nie widzę zbytnich rezultatów.  

Nie jesteście leniwymi ludźmi. Jesteście pracowici. Zwłaszcza aspiranci z Zachodu lubią 
wykonywać wiele pracy i być wydajnymi. Chcą, aby inni także pracowali wydajnie, a jeśli tak 

się nie dzieje, czują się zmartwieni, przygnębieni i poirytowani. Stale macie oczekiwania i 

chcecie widzieć rezultaty. Jest tak z powodu, sposobu, w jaki zostaliście wychowani. Od 

najmłodszych dni musicie otrzymywać dobre wyniki i chcecie być najlepszymi. Czujecie się 

wartościowi, tylko wtedy, gdy jesteście usatysfakcjonowani rezultatami waszych wysiłków. 
Umysł jest zorientowany na wynik i cel. Umysł jest zależny od osiągania rezultatów.  

 

W duchowym życiu musicie się trochę zrelaksować. Podchodźcie lżej do osiągania rezultatów. 

Nie miejcie obsesji na punkcie osiągnięcia wyzwolenia. Uwolnienie się od całego przeszłego 
zaprogramowania zabiera trochę czasu. Pracujcie stabilnie i pewnie nad sobą, ale pozbądźcie 

się napięcia odnośnie osiągania rezultatów.  

 

Zapewniam was, że rezultaty się pojawią, ale gdy osiągnięcie dojrzały stan, nie będziecie już 

postrzegali rezultatów tak, jak to czynicie teraz. Będziecie mniej przywiązani, będziecie 
postrzegać wszystko głębiej i będziecie bardziej wolni, również, od waszej obsesji odnośnie 

rezultatów i celów.  

 

Dlaczego co raz częściej zauważam ten rodzaj mentalności u młodzieży? To wina nowoczesnej 

technologii. Ostatni rozwój technologiczny i jego możliwości zredukowały zdolność umysłu 
do zagłębienia się w duchowe wartości i bycia niezależnym.  

 

Umysł się łatwo przywiązuje. Czuję się szczęśliwy i zadowolony, że może polegać na 

strukturze rezultatu i celu. Duchowość oznacza zniszczenie tych struktur, tworów i zależności 
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umysłu. Są one niczym zamki na piasku. To twory umysłu, które blokują ci dostęp do 

doświadczenia prawdy.  
 

Prawda jest nieporuszalnością, ciszą i spokojem. Nie ma nic wspólnego z rezultatami. Nie 

otrzymasz certyfikatu od Boga, poświadczającego, że jesteś pełen boskiej radości i że 

osiągnąłeś wyzwolenie.  

 
Będziesz po prostu radosny i wyzwolony. 

 

Nigdy nie wiadomo, kiedy pochłonie was Boska łaska, ale jeśli 
jesteście otwarci, kiedy działacie bezinteresownie, nie myśląc 

ciągle : „Ja, ja”, kiedy modlicie się, aby inni mieli dobrze w 

życiu, gdy wybaczacie tym, którzy was skrzywdzili... Łaska 

Boża zapewni wam wszystko. Starajcie się utrzymać ten stan 
umysłu.” 

 

Swamidżi  
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„Edukacja poprzez doświadczenie jest niezbędna. Czegokolwiek się uczymy, musimy nauczyć 

się tego poprzez doświadczenie. To jedyny sposób na podróż duchową ścieżką w 

poszukiwaniu pokoju. Święci w naszym kraju nazywają to ciało świątynią, a serce w nim - 

Bogiem. Powinniśmy chronić nasze ciało, nie poświęcając go żadnym ziemskim pragnieniom, i 

powinniśmy nieustannie dążyć do oczyszczenia myśli w tym ciele. Jeśli to zrobimy, bez 

wątpienia osiągniemy wyższy stan niż w przeciętnym życiu.  

 

Jeśli zadbamy o ziemię, tworząc małe zapory i stosując 

nawóz organiczny do gleby, ziemia ta przyniesie 

wystarczającą ilość plonów, aby zaspokoić nasze 

potrzeby, a nawet je przekroczyć. Również w naszym 

ludzkim życiu możemy zbierać owoce naszej dobrej 

uprawy. Jeśli zaoramy ziemię naszego umysłu za pomocą 

właściwych myśli, wyeliminujemy chwasty chciwości i 

zastosujemy odżywkę miłości, osiągniemy dobre wyniki, 

podobnie jak ziemia daje dobre plony. Weź potrzebną 

wodę z kanałów duchowych. Tylko dzięki tej wodzie 

możesz utrzymać swój umysł i ciało w czystości. 

Zjednoczenie się społeczeństwa i podążanie tą ścieżką 

jest ważne dla współczesnego społeczeństwa.  

 

Jedzenie i spanie to nawyki wspólne dla wszystkich żywych stworzeń. Spanie w nocy i 

poszukiwanie jedzenia w ciągu dnia jest normalnym zachowaniem dla większości żywych istot. 

Ale nasze ludzkie życie jest wyższe niż wszystkich innych istot. Bóg nas stworzył, dając nam 

obowiązki i niezbędną moc myślenia potrzebną do ich spełnienia. Ludzie mogą czuć naturę o 

wiele bardziej niż ptaki i zwierzęta. Tsunami dotknęło dziś wiele wysp i nadmorskich miast. 

Ptaki i zwierzęta wyczuły nadchodzące niebezpieczeństwo, ale dlaczego my, ludzie, nie 

odczuliśmy tego? Ponieważ nawet dzisiaj ptaki i zwierzęta wciąż żyją życiem naturalnym, ale 

my żyjemy wieloma rodzajami sztucznego życia. Dlatego nasze wyższe uczucia są ukryte za 

zasłoną niepokoju, chciwości, gniewu, samolubstwa i setek innych takich uczuć. ”  
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Wiadomości z… 
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Częstochowa 

 

 

Aśram 

Święto Skanda Szasti (28 października - 2 listopada) obchodzone 

przez Grupy Młodzieżowe Premanandy na całym świecie. 
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Jedną z największych i najważniejszych uroczystości poświeconych Panu Murudze, idolowi 
Młodzieży Premanandy, jest okres zwany Skanda Szasti. Około października-i listopada 

(dokładne daty zmieniają się w zależności od kalendarza księżycowego) kolejnych sześć dni 
poświęconych jest sześciu aspektom Pana Murugi. Święto przedstawia bitwę między dobrem a 

złem, reprezentowanymi odpowiednio przez Pana Murugę i demona Surapadmę. Pan Muruga 
niszczy demona ostatniego dnia, transformując go w koguta i pawia, będącego odtąd boskim 

pojazdem Pana Murugi. Swamidżi wygłosił satsang na temat tego festiwalu, dostępny na 
naszej oficjalnej stronie internetowej: https://sri.premananda.org/skanda.shashti/ 

 

Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość 
Młodzieży Premanandy 

W tym miesiącu: Świadomość prawdziwej miłości  
 

„W dzisiejszych czasach dzieci wychodzą z domu w wieku 18 lub 19 lat, a wtedy wolą 
zapomnieć o swoich rodzicach. Nie mieć związku. W życiu najpierw okazujemy miłość matce. 
Bez matki nie możesz żyć. Dziecko zawsze woła: „Mamo, mamo, mamo!” Nieco później 
okazujesz miłość swoim szkolnym przyjaciołom. Później okazujesz miłość swojemu chłopakowi 
lub dziewczynie. Kiedy osiągniesz ten wiek i doświadczysz tego rodzaju miłości, zapomnisz o 
swojej miłości do matki i ojca, ponieważ myślisz, że miłość chłopaka lub dziewczyny jest jedyną 
i prawdziwą miłością. To naprawdę maja, prawdziwa iluzja, ale nie zdajesz sobie z tego 
sprawy. Naprawdę wierzysz, że to czysta miłość! Myślisz: „O tak, ta dziewczyna zawsze o mnie 
myśli!” Czy naprawdę uważasz, że to prawda? Nigdy! Jest to szczególnie prawdziwe w 
przypadku chłopców. Dziewczyna jest wyjątkowa dla chłopca, tylko gdy rozmawia z nią przez 
telefon, ale po odłożeniu słuchawki jest gotów porozmawiać z setką innych dziewcząt. To jest 
ludzka natura. Taka jest teraz natura tego świata - całkowite aktorstwo. Wiele osób nie jest 
autentycznych i prawdziwych. Nie chcę krytykować miłości - ale takie rzeczy to tylko fantazja”. 

Częstochowa  
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