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 “Otwórz się i kochaj Boga! Dostrzegaj Go wszędzie! Wtedy, z pewnością, Jego 
wielka energia coraz bardziej będzie wpływać do twego serca.” 
 

Swamidżi 
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Życzymy czystej radości, szczęścia i spokoju 

umysłu w nadchodzącym Nowym Roku.  

 
“Nie zawsze powinniśmy 

patrzeć na wysokie drzewo, na 

które nie możemy się wspiąć. 

Spójrz na małego ptaka 

siedzącego na najwyższej 

gałęzi tego wysokiego drzewa. 

Nawet ten mały ptak jest w 

stanie zrobić coś, czego ty nie 

możesz. Bóg pokazał 

odpowiedni sposób życia i dał 

odpowiednie obowiązki 

wszystkim stworzeniom na 

tym świecie. Każdy musi 

odpowiedzialnie wypełniać 

swoje obowiązki. Unikaj 

badania i oceniania wysokości 

i szerokości dotyczących 

innych osób. Przyjmij własną 

miarę i działaj, tym właśnie 

jest piękno twoich narodzin.” 

                                              

                                                 
Swamidżi  

 

Szczęśliwego Nowego 

Roku! 
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Satsang ze Swamidżim 
 

 Musisz odkryć prawdę 
(Jest to fragment satsangu wygłoszonego przez Swamidżiego w Wielkiej Brytanii w 1984 roku) 

 

W tym krótkim czasie, jakim jest 

nasze życie, powinniśmy żyć z 

miłością, mieć dobre nawyki i 

dobre myśli. Miłość to coś 

czystego, powinna pochodzić z 

naszego wnętrza. Jeśli pochodzi z 

ciała lub tylko o niej mówisz, to 

nie miłość. Musi pochodzić z 

serca.  

 

Powinniśmy spróbować znaleźć 

sposób na to, aby prowadzić 

czyste życie. Gdziekolwiek 

jesteśmy, zawsze powinniśmy 

dążyć od Boga. Gdziekolwiek 

jesteś, nigdy nie zapominaj o 

Prawdzie; nigdy nie zapominaj o 

Bogu. Jeśli w niego wierzysz, 

będzie cię chronił. Choć nasze 

życie jest bardzo krótkie, 

powinniśmy dążyć do tego, żeby 

poznać Prawdę.  

 

Kimkolwiek jesteś i czymkolwiek 

się zajmujesz, fakty są takie, że 

możesz żyć tak, jak chcesz na tym 

świecie. Ale niezależnie od tego, 

jak żyjesz, powinieneś 

zastanawiać się nad swoim 

życiem i chcieć iść właściwą 

ścieżką. Powinieneś zastanowić 

się, jaką drogą chcesz iść i co 

zamierzasz robić.  
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Bądź pełen oddania; żyj w prawdzie. Prowadź czyste życie i szukaj Boga. Nie mówię tego 

tylko, dlatego, że widziałem Prawdę; mówię to, ponieważ czuję, że i ty powinieneś 

doświadczyć radości, jakiej ja doświadczyłem. Niezależnie od tego, jakie masz problemy, 

powiedz mi o nich, a ja je za ciebie rozwiążę. Jedyne, o co proszę w zamian, to twoje oddanie. 

Powinieneś żyć z oddaniem. Ja rozwiążę wszystkie twoje problemy i trudności, ale ty 

powinieneś poddać się Bogu u jego stóp. Musisz odkryć Prawdę.  

 

 

Hari OM! 
 

 
 

 
“Nieustanne starania są niezbędne nie 
tylko przy każdym działaniu, ale i po to, 
aby osiągnąć najwyższy stan duchowości. 
Być może o tym temacie słyszałeś, ale to 
tylko wiedza teoretyczna, tylko informacje. 
Aby naprawdę coś zrozumieć, musisz mieć 
praktyczne doświadczenie. Na przykład, 
wiesz, że cukierek jest słodki, ale dopiero, 
kiedy go zjesz, jesteś świadomy, jak 
smakuje. Analogicznie możesz zrozumieć 
życie duchowe. Już słyszałeś, że możesz 
osiągnąć najwyższe stany, praktykując 
najwyższą duchowość, ale kiedy naprawdę 
to pojmiesz? Możesz osiągnąć ten stan, 
tylko, kiedy żyjesz, nieustannie 
praktykując.  
 

Pozornie może się to wydawać bardzo proste, ale aby osiągnąć to w praktyce, 
przejdziemy przez wiele trudności. Jeśli jednak będziemy kontynuować starania, 
to z pewnością będziemy cieszyć się prawdziwym szczęściem. Zrozum, że to 
życie jest nietrwałe, a kiedy sobie to uświadomisz, to iluzoryczne, ziemskie życie 
nabierze gorzkiego smaku. Tylko, jeśli zostawisz za sobą życie materialne, które 
jest pełne goryczy, możesz osiągnąć stan najwyższego szczęścia.” 

 
Swamidżi  
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Doświadczenia ze Swamidżim - część 2 
 

- mieszkaniec Aśramu 
 

Swamidżi odwiedza mój dom 
 

W weekendy Swamidżi zwykle 

wyjeżdżał z Matali, aby 

uczestniczyć w programach, 

które odbywały się w różnych 

miejscach na Sri Lance, takich 

jak Kandy, Kolombo, 

Nawalapitija i Trinkomali. Kiedy 

usłyszałem, że Swamidżi 

niespodziewanie odwiedza 

znajdujący się na obrzeżach 

Kolombo dom mojego wujka w 

Dehiwela, szybko się tam 

udałem. Zastałem tam 

Swamidżiego prowadzącego 

spokojną rozmowę z wielbicielami. Podszedłem do niego i upadłem do jego stóp ufając, 

 

 że ich dotknięcie przywróci mi poczucie 

bezpieczeństwa. Swamidżi przedstawił mnie 

kilku osobom, a chwilę później zaprosił na 

wspólny obiad do domu innego wielbiciela. 

Pojechaliśmy wraz ze Swamidżim i kilkoma 

innymi ludźmi do domu pana Ganesana, który 

ugościł nas wspaniałym obiadem. W drodze 

powrotnej, w trakcie jazdy autem, myślałem 

sobie jak to byłoby fajnie, gdyby Swamidżi 

odwiedził również mój dom. Ku mojemu 

zaskoczeniu Swamidżi zapytał mnie wtedy, 

gdzie mieszkam... Byłem oszołomiony, a 

Swamidżi oznajmił wszystkim znajdującym się 

w samochodzie, że pragnę, żeby on odwiedził 

mój dom - a gdy to wszystko mówił, patrzył się 

na mnie i uśmiechał w ten swój niepowtarzalny 

sposób. W myślach wyraziłem mu swoją 

wdzięczność. Był już późny wieczór, gdy 

dotarliśmy do mojego domu. Szybko 

wyskoczyłem z samochodu, żeby 
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poinformować moją mamę o tym, że Swamidżi jest tutaj! Ponieważ była to niespodziewana 

wizyta, niestety nie mogliśmy powitać go w tradycyjny sposób. Swamidżi wszedł do naszego 

domu i z tym swoim uśmiechem na ustach, będącym bez wątpienia jego znakiem 

rozpoznawczym, pozdrowił wszystkich mówiąc: "Vanaakkam!" Następnie przedstawiłem go 

mojej rodzinie. 

 

Oczywiście poinformowałem wcześniej Swamidżiego o nałogu mojego ojca, jednakże tej nocy 

ojciec o dziwo wydawał się być całkiem trzeźwy. Kiedy Swamidżi zapytał go o zdrowie, ojciec 

odpowiedział mu krótko "Ok". Swamidżi powiedział mu, że jestem "bardzo dobrym 

chłopcem" i nawet powtórzył to raz jeszcze. O moich młodszych braciach powiedział, że 

jeden z nich ma zły temperament, a drugi jest nieposłuszny, ale dodał też, że oni są jeszcze 

młodzi i mogą się później zmienić. Pora zrobiła się naprawdę późna i Swamidżi zaczął zbierać 

się do wyjścia mówiąc: "niewątpliwie nadeszła pora, aby pójść spać". Zachęcał również ojca, 

żeby odwiedził Aśram w Matali i pożegnał się mówiąc nam do widzenia.  
 

 

Ta pierwsza wizyta Swamidżiego w 

naszym domu wywarła 

niezapomniane wrażenie na całej 

naszej rodzinie. Tej nocy nie 

mogłem zasnąć, ciągle myślałem o 

Swamidżim i o tym jak jego wizyta 

wypełniła nasze serca boskim 

blaskiem.  Swamidżi odwiedził nasz 

dom jeszcze dwa, albo trzy razy i 

każda z tych wizyt była unikalnym i 

przepięknym doświadczeniem. Nie 

trzeba chyba dodawać, że wszyscy 

czuliśmy się nieprawdopodobnie 

pobłogosławieni! 

 

Pióro na moje egzaminy 
 

Jak już wspominałem pracowałem w prywatnej firmie zajmującej się sprzętem biznesowym i 

podróżowanie do różnych miejsc było częścią mojej pracy. W tym czasie zostało mi 

przydzielone zadanie obejmujące zasięgiem całą wzgórzystą część kraju w skład, której 

wchodziły Nuwara-Eliya, Talawakalle, Hatton, Badulla, Bandarawela, Monaragala, 

Mahiyanganya, Kegalle, Manawalla i Kandy, w których to miejscach naszymi największymi 

klientami były banki. Wykonałem moje zadanie w ciągu siedmiu dni, a przy tym ustawiłem 

sobie taką kolejność działania, że ostatnim miejscem, do którego się udałem był Bank of 

Ceylon w Kandy, który znajdował się jedynie 16 mil od Matali, gdzie znajdował się Aśram. 

Szczęście mi sprzyjało, gdyż w dniu, w którym przyjechałem do Aśramu była pełnia księżyca. 

Gdy przyjechałem zaskoczył mnie widok tak wielu ludzi, pochodzących z tak różnych ścieżek 
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życia, którzy przybyli tam po to, by spotkać się ze Swamidżim. Była to bodajże trzecia moja 

wizyta w Aśramie i rozpoznawałem już wielu wielbicieli Swamiego, znałem również niektórych 

tamtejszych rezydentów.  

 

Przyjechałem około 16. 30  i wpadłem w zachwyt widząc Swamiego rozmawiającego z 

wielbicielami. Padłem do jego stóp, a Swamidżi zapytał mnie, kiedy przybyłem. 

Odpowiedziałem mu, że dopiero, co przyjechałem, a wtedy zapytał mnie, kiedy mam zamiar 

wyjechać. Powiedziałem mu, że zaplanowałem wyjazd na pojutrze, na co on odpowiedział, “ 

Dobrze!” 

 

Dokładnie o osiemnastej rozpoczął się abiszekam Kryszny. Jak zwykle Swamidżi wszedł do sali 

pudż i zaśpiewał kilka bhadżanów do Pana Kryszny. Podczas bhadżanów wielokrotnie wpadał 

w ekstazę. Zamykał swoje oczy i klaskał dłońmi, albo uderzał nimi w uda zgodnie z rytmem 

śpiewanych pieśni. Na koniec wygłosił piękny satsang. W trakcie, gdy przemawiał, wodził 

wzrokiem po sali i wpatrywał się znacząco w każdego z uczestników.  Czasami wywoływał 

salwy śmiechu opowiadając dowcipy. Na koniec ogłosił, że chce osobiście porozmawiać z 

każdym, kto wyjeżdża tego dnia. Ja nie wyjeżdżałem, więc poszedłem zjeść kolację w Aśramie, 

a potem spędziłem całą noc w domu krewnych w Akurana. 

 

W dni pełni księżyca i podczas świąt wielbiciele z zewnątrz zwykle spędzali całą noc w 

kwaterach znajdujących się w Aśramie i wyjeżdżali następnego dnia. Ja jednak dopiero 

następnego ranka wróciłem do Aśramu. Było około w pół do jedenastej i znajdowało się tam 

wtedy około 60 albo 70 wielbicieli, którzy niecierpliwie czekali, by zobaczyć Swamiego.  

 

W Aśramie znajdowało się tam takie średniej wielkości drzewo, które nazywano drzewem 

"dżam". Ono miało rozłożystą koronę tworzącą rodzaj parasolu, a na jego długich gałęziach 

rosły małe zielone owoce. Wielbiciele często gromadzili się w cieniu tego właśnie drzewa. 

Znałem już wielu z tych wielbicieli, więc przyłączyłem się do nich i rozmawialiśmy sobie pod 

tym drzewem "dżam", w oczekiwaniu na Swamiego.  

 

Jedynie z niewielkim wyprzedzeniem zostaliśmy poinformowani, że Swamidżi przybywa na 

interview, więc w pośpiechu ustawiliśmy się w kolejce. Początkowo nie miałem w głowie 

żadnego szczególnego życzenia, ale po chwili zastanowienia zdecydowałem, że poproszę 

Swamidżiego o błogosławieństwo w związku ze zbliżającymi się moimi egzaminami. Gdy 

nadszedł mój czas, wszedłem do małego pokoju interview. Spodziewałem się, że Swamidżi 

będzie w transie, ale tym razem było inaczej. Powiedziałem mu, że jak najszybciej chcę zacząć 

przygotowania do egzaminu, a on odpowiedział mi, że jeszcze przed moim wyjazdem do 

domu da mi pióro. Wyszedłem z pokoju interview i usiadłem pod drzewem "dżam". O 15-tej 

Swamidżi wyszedł na zewnątrz i przywołał mnie do siebie.  Wykonał ruch dłońmi i już po 

chwili trzymał w palcach pióro. Było to ciemno-czerwone pióro Parkera ze srebrną zatyczką. 

Upadłem do jego stóp i podziękowałem mu. Pewne małżeństwo ze Szwajcarii zrobiło mi 

wtedy kilka zdjęć z tym piórem.  

 



7 Prema Ananda Vahini December 2019 

 
Tego samego wieczoru miałem okazję odwiedzić nowe medytacyjne centrum - osiedle 

Birindawela, które znajdowało się kilka kilometrów od Aśramu. Położone było na szczycie 

wzgórza i stał tam dom w typie bungalow, który wykorzystywany był do medytacji. Zostałem 

tam zawiezionych wraz z kilkoma osobami vanem Swamidżiego przez pana Yogisparana, a 

Swamidżi przyjechał innym samochodem. To było piękne, spokojne, otoczone wielkimi 

drzewami miejsce - doskonałe do medytacji. Pan Kamalanathan oprowadził nas po tej 

posiadłości. Nagle Swamidżi podszedł do nas i zaczął z nami rozmawiać. Mówił, jak bardzo 

korzystne dla medytacji jest to miejsce. Spytałem go, czy mógłbym przyjechać tutaj, aby 

praktykować medytację , a on powiedział „Tak, czemu nie?"   Po tym przyjemnym wypadzie 

wróciliśmy do Aśramu. Pożegnałem się ze Swamidżim i udałem się do Matali, skąd następnie 

pojechałem do Kolombo.  

 

W domu pokazałem pióro mojej matce. Używałem go również podczas egzaminów, ale ku 

mojej wielkiej konsternacji i przerażeniu nie zdałem ich, mimo, że te egzaminy nie należały do 

trudnych.  

 

Rok później zacząłem zastanawiać się nad wyjazdem do Australii, gdzie chciałem kontynuować 

moje wyższe studia. Pewnej nocy jednak, gdy wróciłem z pracy do domu, moja matka 

powiedziała mi, że zadzwonił Swamidżi z pytaniem, jakie są moje dalsze życiowe plany, a gdy 

ona mu o nich opowiedziała, Swamidżi zasugerował, że zamiast tego powinienem wyjechać 

razem z nim do Indii. Było to tuż po zamieszkach na Sri Lance. Poczułem ulgę, że Swamidżi 

wziął w ten sposób odpowiedzialność za sytuację, w jakiej się znajdowałem, dlatego zgodziłem 

się i zacząłem załatwiać paszport oraz wszystkie dokumenty potrzebne do wyjazdu. Kilka dni 

później, podczas kolejnej wizyty w naszym domu, Swamidżi zachęcał mnie żebym złożył 

papiery w koledżu w Coimbatore i powiedział mi, że tam właśnie będę mógł uzyskać stopień 

naukowy. Chociaż nigdy wcześniej nie miałem żadnych planów związanych z wyjazdem do 

Indii, to postąpiłem zgodnie z sugestiami Swamidżiego. Złożyłem również podania do kilku 

indyjskich szkół - moim pierwszym wyborem było Trichy, potem Chennai, a dopiero na końcu 

było Coimbatore. Jednak tak jak przewidział to Swamidżi, tylko koledż w Coimbatore mnie 

przyjął.  

 

Cztery lata później, gdy przystępowałem do końcowych egzaminów, Swami zapytał mnie, 

kiedy będą znane wyniki. Odpowiedziałem mu, że trzeba na nie poczekać dwa miesiące, ale 

Swamidżi stwierdził wtedy, że bez wątpienia zdałem. Gdy ostatecznie dotarły do mnie wyniki 

egzaminu okazało się, że zdałem, i to z bardzo dobrym wynikiem. Natychmiast przekazałem 

Swamidżiemu te dobre wieści, a on po prostu powiedział: "Mówiłem ci, że zdałeś!" Jakiś czas 

później, gdy wspominałem to, co wcześniej wydarzyło się w moim życiu, uświadomiłem sobie, 

że gdybym już w Kolombo zdał moje egzaminy, to nigdy nie przyjechałbym na stałe do Indii i 

moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej!  
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie 

 

Centrum Śri Premanandy, Montpellier, Francja 
 

 

“Byliśmy bardzo zachwyceni 

wizytą delegatów z Aśramu  

i bardzo wdzięczni za to, że 

mogliśmy otrzymać 

błogosławieństwo różowym 

lingamem. Było to wydarzenie 

przepełnione momentami 

dzielenia się i szczęścia – tak 

cenne w czasach, kiedy życie nie 

zawsze jest łatwe!” 

 

Dżej Prema Śanti! 

 

Centrum Śri Premanandy, Beziers, Francja 
 
 

 

 

 

“Z całego serca dziękujemy 

Swamidżiemu i Aśramowi za 

przywiezienie różowego lingamu 

w trakcie trasy światowej. Był to 

cudowny prezent, który 

obdarował szczęściem i radością 

wszystkich obecnych! Dżej Prema 

Śanti!” 

 

 

Dżej Prema Śanti! 
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Złote słowa Swamidżiego o Grupach  
i Centrach Śri Premanandy 

 

 “Osoba przychodzi do twojego Centrum, aby znaleźć spokój umysłu. 
Dlatego jako koordynator, powinieneś postępować w taki sposób, żeby 
pomóc tej osobie osiągnąć spokój umysłu. Mogą oni być bogaci lub biedni, 
mogą oni być nawet niezrównoważeni psychicznie, ale nie rozróżniaj w ten 
sposób. Nie patrz na nikogo w taki czy inny sposób; postrzegaj każdą osobę 
jedynie, jako wielbiciela Swamiego Premanandy.” 

 
 

Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

Swamidżi, często powtarzasz swoje nauki w różny sposób. Dlaczego?  
 
A Duchowa aspirantka miała zwyczaj 

uczenia małych dzieci w Aśramie. Starała 

się nauczyć je języka angielskiego. Jeden z 

nich, chłopiec, cały czas pisał cyfrę 5 

zamiast litery ‘s’. Nieważne ile razy mu 

pokazywała, nie mógł zapamiętać, jak pisze 

się ‘s’. Doradziłem jej, żeby była bardzo, 

bardzo cierpliwa, nigdy na niego nie 

krzyczała i pokazywała mu wielokrotnie na 

różne sposoby, jak pisać literę ‘s’. 

Oczywiście, ostatecznie był w stanie ją 

napisać, a teraz jest to duży chłopak uczący 

się w college’u. 

 

Musisz zrozumieć, że umysł jest pełen 

uwarunkowań, które odziedziczyłeś i 

gromadziłeś przez wszystkie lata od 

momentu narodzin. To są uwarunkowania 

dróg tego świata. To jest jak twarda skała. 

Jeśli uderzę skałę bardzo mocno, pokruszy 

się na kawałki i będzie dla ciebie 

bezużyteczna. To będzie rozbity umysł. 

Dlatego muszę ciosać powoli i cierpliwie 

jak rzeźbiarz, żeby wykonać piękny 

duchowy posąg z twojego umysłu. Aby to 

zrobić, muszę powtarzać to, co mam do 

powiedzenia z cierpliwością i miłością, 

odłupując twardy kamień, który jest twoim 

umysłem. Oczywiście mam cierpliwość i 

oddanie, żeby wykonać piękną rzeźbę ze 

skał, które są twoim umysłem, tylko skały 

nie mają cierpliwości, żeby czekać i zostać 

wyrzeźbione!  

 

Istnieją różne stopnie i etapy rozumienia 

oraz różne typy mądrości. Po pierwsze, 

mogłeś słyszeć o duchowości, prawdzie czy 

wolności lub też mogłeś słyszeć o 

duchowym mistrzu czy przewodniku. To 

podsuwa ci pomysł, że chcesz podążać tą 

ścieżką. To jest początkowy poziom 

rozumienia. Jest to rodzaj inicjacji w 

początek rozumienia.  

 

Potem, szukasz swojego mistrza lub 

pogłębiasz swoją naukę poprzez podążanie 

za jego czy jej naukami. Sposobem na jasne 

zrozumienie przewodnictwa swojego 

mistrza jest zapoznanie się z naukami 

poprzez ciągłe myślenie o tym, co mówi. 
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Poprzez ciągłe czytanie czy słuchanie słów 

mistrza i wcielanie ich w praktykę, twoje 

zrozumienie staje się coraz jaśniejsze. To 

jest kolejny stopień mądrości. Aby to 

robić, dobrze jest spędzić jakiś czas z 

mistrzem, czy mieszkać w jego czy jej 

aśramie, gdzie z pewnością jesteś otoczony 

przez energię i nauki mistrza.  

Istnieje jeszcze inny stopień, który jest 

bardzo, bardzo ważny. Po zdobyciu 

intelektualnego i mentalnego zrozumienia 

oraz wiedzy o naukach mistrza, naprawdę 

jesteś w stanie doświadczyć tego i poczuć 

to wewnątrz swojej świadomości.  

 

Nauki stają się integralną częścią ciebie. 

Zamieszkują w twoim sercu i płyną w 

twojej krwi. To może być doświadczone 

poprzez nieustanne medytowanie nad 

słowami mistrza, wcielanie ich w czyny i 

poddanie się jego mądrości i wyższej 

energii. Poprzez medytacje niekoniecznie 

mam na myśli siedzenie i myślenie o jego 

słowach. Ciągłe utrzymywanie jego rady w 

umyśle i wcielanie jej w myśl, słowo i czyn, 

to nabywanie mądrości mistrza poprzez 

medytację.  

 

Nie musisz przyspieszać tych trzech 

etapów i możesz też praktykować je 

równocześnie. To są toczące się procesy.  

Nie jest to sztywny system, którego należy 

przestrzegać. Są one naturalne i 

spontaniczne. 

 

 

Swamidżi, w jaki sposób dowiedzieć się, że wybraliśmy prawdziwego mistrza, 

który może nam pomóc podążać w kierunku wolności?  

 
Możesz nie mieć możliwości żyć blisko 

swojego nauczyciela i nie mieć możliwości 

obserwować jego czy jej działań. Może 

przyciągać cię duchowy nauczyciel, który 

już nie jest w swoim ciele. W tym 

przypadku musisz użyć własnej mocy 

rozróżniania. Dojrzali ludzie, którzy chcą 

podążać duchową ścieżką, muszą mieć 

pewne moce rozróżniania tego, co jest dla 

nich dobre, a co nie. Więc jeśli chcesz 

prawdziwego, wiarygodnego nauczyciela, 

wtedy zapoznaj się z jego czy jej naukami. 

Przeczytaj główne przesłanie tej osoby. Czy 

przynosi ona ulgę i spokój twojemu 

umysłowi? Czy zawiera czystą miłość, 

współczucie i czyste serce? Czy jest dla 

dobra ludzkości? Jeśli tak, możesz uznać to 

za prawidłowe. Są też mistrzowie, którzy 

nigdy niczego nie napisali. W tym 

przypadku musisz podążać za swoim 

wewnętrznym doświadczeniem i duchową 

intuicją.  
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Czy możesz dać nam oświecenie?  
 

Moją pracą jest pokazać ci drogę i 

prowadzić cię po ścieżce. Mogę ci wskazać 

wszystkie przeszkody i również mam 

pozwolenie, żeby zaproponować ci 

rozwiązanie, dzięki któremu pokonasz 

przeszkody, problemy i trudności. Jeśli 

jesteś gotowy całkowicie zaakceptować 

moje rozwiązania i rady, szybko osiągniesz 

oświecenie. Nie mogę ciągle dawać ci 

odpowiedzi i rad, których oczekujesz. 

Większość aspirantów przez jakiś czas 

zwalcza radę mistrza i znajduje trudności w 

poddaniu się jego naukom, ponieważ 

często są one całkowicie sprzeczne z ich 

doświadczeniem zdobytym w świecie. 

Muszę dawać odpowiedzi, które dadzą 

twojemu umysłowi stan spokoju i pustki. 

W momencie, kiedy staniesz się pusty i 

wolny od wszystkich swoich przywiązań i 

pragnień, łaska najwyższej mocy będzie 

mogła cię wypełnić i będziesz oświecony. 

Moim obowiązkiem jest prowadzić cię do 

wolności od twojego obecnego stanu 

cierpienia, ale nie dam ci niczego… musisz 

sam to wziąć!  

 

 

Czy jest jakiś sposób, w który mistrz może przyspieszyć proces?  
 

Poszukujący bardzo często chcą wszystko 

przyspieszyć. To jest choroba 

współczesnego świata. Najpierw musisz 

nauczyć się sztuki cierpliwości. Cierpliwość 

przyniesie ci to, czego pragnie twoje serce. 

Ale to jest inna historia.  

 

Mam dla was małą wskazówkę. Jesteście jak 

małe, niegrzeczne dzieci. Popełniacie wiele 

błędów i robicie niegrzeczne rzeczy, 

czasami w zamierzony sposób! Ale jeśli 

naprawdę wykonacie ogromny wysiłek, 

żeby działać i zachowywać się zgodnie z 

naukami dharmy, wtedy mogę powiedzieć, 

że będę zadowolony. To, dlatego, że 

poprzez ten wielki wysiłek, żeby zmienić 

życie wokół was, szybko oczyścicie się sami 

z negatywnych cech, o których tak często 

mówię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Miej cierpliwość dla każdego. 
Jeśli pozostaniesz cierpliwy i 

spokojny, osoba, która sprawia 
ci kłopoty nauczy się o wiele 

więcej. Równocześnie, 
trzymasz także głębszą wiedzę 

i percepcję umożliwiającą ci 
zrozumienie czystej miłości.” 
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Satsang: Przywiązania  

 

 

 

oskość w ludzkich istotach jest ukryta. Tylko prawdziwa miłość, 

współczucie, jedność, uprzejmość i prawość mogą sprawić, że zostanie 

odkryta. Z jednej strony takie szlachetne działania są coraz rzadsze, z 

drugiej strony jednak wzrasta też dobroć na świecie, podobnie jak termity 

łączą się w stale powiększającą się grupę.  

 

Możemy mieć wiele przywiązań takich jak „moje dziecko, moja żona, moja matka i 

ojciec, mój dom”, ale są to tylko związki dotyczące ziemskiego życia. Jeśli coś złego 

wydarza się, my wszyscy zbieramy się razem i smucimy się. Jako przykład podam tutaj 

Tsunami z 26 grudnia 2004 roku, kiedy różni ludzie z wielu różnych krajów zjednoczyli 

się, aby nieść pomoc. Kiedy wiele tysięcy ludzi cierpiało w żalu, smutku i trudzie, wielu 

innych, wliczając w to osoby z odległych wiosek, pomagało z całego serca w 

jakikolwiek mogli sposób. W takiej sytuacji warto żyć, jako ludzka istota, a Boskość 

B 
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przejawia się poprzez ludzką rasę. To, czego każdy pragnie, to duchowe poszukiwanie 

spokoju umysłu. Ten rodzaj aspiracji powstaje naturalnie. Jednakże są również tacy, 

którzy są negatywnie nastawieni, pełni złej woli i nieludzcy, którzy nie pomogą swoim 

bliźnim. Ciągle jednak Boskość, która jest ukryta wewnątrz człowieka walczy, aby 

zamanifestować się w każdej żyjącej istocie.  

 

Wielu mówi, że ci, którzy podążają duchową 

ścieżką powinni być, albo brahmaczarinami 

(żyjącymi w celibacie), albo żebrakami. Ludzie ci są 

zaślepieni zasłoną głupoty. Nigdy nie staną się 

oświeceni. Żonaty mężczyzna, który był Siddhą 

stał się Buddą. Wcześniejsze imię Buddy to 

Siddharta. Wyrzekł się on złota, bogactwa, pozycji 

króla, światowego życia i wszystkich wygód. 

Opuścił swój pałac w noc pełni, kiedy wszyscy 

spali. Wyrzekł się uczucia swej żony Yashody i 

swojego syna Raghula, i nie mówiąc nic nikomu 

opuścił pałac. Siddharta obudził woźnicę swojego 

rydwanu Sundhagana, i rozkazał mu przyprowadzić swojego konia. Sundhagan był 

bardzo zszokowany decyzją Siddharty.  

 

Książę Siddharta powiedział: “Zdecydowałem, że zostanę sanjasinem (osobą, która 

wyrzekła się świata), ponieważ ludzie cierpią na skutek rezultatów ich karmy i dlatego, 

aby mogli oni żyć bez smutku. Zatem, chcę poznać ten rodzaj życia”. Boskie uczucie w 

Sundhaganie nie pozwoliło mu odpowiedzieć na to. Tak, więc, Sundhagan 

przyprowadził konia Siddharty zwanego Kandhaghan. Siddharta zajął miejsce w 

rydwanie i Sundhagan pogonił konia.   

 

Kiedy noc dobiegała końca, na krótko przed wschodem słońca, bardzo wczesnym 

rankiem przekroczyli rzekę Anoma. Książę Siddharta zsiadł z rydwanu, zdjął koronę i 

oddał ją Sundhaganowi. Następnie pozbył się miecza i ogolił głowę. Pozbył się również 

królewskich szat i przywdział szaty Sanjasina. Koń Kundhagan nie potrafił znieść tej 

separacji od swego księcia i oblizywał spływające mu po policzkach łzy.  

 

Potem Kundhagan upadł i umarł. Siddharta, który przyjął Sanjasę pomimo tego, że 

cieszył się wszystkimi przyjemnościami ziemskiego życia, stał się wielkim świętym, 

którego nazywamy Buddą. Dobra karma z poprzednich narodzin pomogła mu osiągnąć 

nagłe oświecenie. Podobnie jak Pan Śiwa w swym stanie medytacji, Budda osiągnął stan 

pełen błogości. Na tym świecie, nie ma duchowych ludzi, którzy nie przeszli testów. W 

 

“Moc Boga, która jest 

wewnątrz człowieka, 

w końcu osiąga 

najwyższy stan i łączy 

się z Paramatmą.” 
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swym życiu ludzkie istoty są spętane ziemskimi więzami. Tylko wtedy, gdy zerwiesz te 

więzy, będziesz mógł połączyć się z Bogiem. 

 

Dlaczego Jezus przeszedł przez tyle trudnych momentów? Ponieważ chciał osiągnąć 

ten błogi stan. Jezus urodził się, aby wziąć na siebie grzechy ludzi, którzy żyją na tej 

ziemi. Sam oddał się w ręce grzeszników wiedząc, że zamierzają oni sprawić mu 

cierpienie poprzez swoją przemoc i nieludzkie traktowanie. Mimo to oddał się w ich 

ręce. Jezus został aresztowany i postawiony przed sądem. Bito go, on jednak 

przebaczył tym grzesznikom. Zabrano mu jego ubranie, odziano go w czerwony szal i 

założono koronę z cierni na jego głowę. Potem, podano mu gorzki napój. 

Ukrzyżowano go na Górze Kalwarii pomiędzy dwoma złodziejami.  

 

Co się stało w tej sytuacji? Przełknął ból ciała i zaakceptował wszystko. Kiedy uderzyli 

go w policzek, on nadstawił im drugi. Gdy atma tego boskiego wysłannika była gotowa 

do odejścia, Jezus powiedział: „Mój Panie, dlaczego opuściłeś swego syna?” Wtedy 

zwiesił swoją głowę, znosząc przy tym cały ból. W ostatniej minucie, w żalu, błagał 

Boga i zmarł. Z tego powodu, Dziwatma (indywidualna dusza), która podążała w 

kierunku Paramatmy (uniwersalnej duszy wszechświata) powróciła i przywróciła życie 

jego ciału. Ponieważ spędził on bardzo krótką chwilę czasu (równą rozmiarowi łebka 

od szpilki) myśląc o ziemskim życiu, musiał wrócić i żyć. 

 

Moc Boga, która jest wewnątrz człowieka, w końcu osiąga najwyższy stan i łączy się z 

Paramatmą. Kiedy ta boskość jest zaangażowana w ziemskie życie, musi przyjąć 

ponowne narodziny. Pewien sannjasin porzucił życie rodzinne, a następnie porzucił swe 

ciało bez niczyjej wiedzy. Jego Atma unosiła się coraz wyżej i wyżej w najwyższym 

szczęściu. W momencie, kiedy Atma unosiła się coraz wyżej, zauważył to krewny 

sannjasina i natychmiast zaczął uderzać go w głowę i serce, płacząc. Wtedy Atma 

sannjasina poczuła, że nadal jest w nim przywiązanie i wobec tego szybko zeszła w dół i 

przyjęła następne narodziny.  
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Oprócz zwykłych codziennych abiszekamów i pudż, 

również zostaną wykonane dodatkowe abiszekamy w świątyni Sri Premeshvarar: 
 

Abiszekam Nandiego w Pradoszam  – 8 i 22 stycznia, 6 i 21 lutego, 7 i 21 marca, 5 i 20 kwietnia, 5 i 20 maja, 3 i 18 

czerwca, 2 i 18 lipca, 1, 16 i 30 sierpnia, 15 i 29 września, 14 i 28 października, 12 i 27 listopada, 12 i 27 grudnia 

Abiszekam do statuetki Swamidżiego w dzień astrologicznych urodzin Swamidżiego – 9 stycznia, 6 lutego, 4 i 

31 marca, 28 kwietnia, 25 maja, 21 czerwca, 19 lipca, 15 sierpnia, 11 września, 9 października, 5 listopada, 2 i 29 grudnia 

Abiszekam Ganesi w Siankatahara Czaturti  – 13 stycznia, 12 lutego, 12 marca, 11 kwietnia, 10 maja, 9 czerwca, 8 

lipca, 7 sierpnia, 5 września, 5 października, 4 listopada, 3 grudnia 

Abiszekam Murugi w Szasti – 30 stycznia, 29 lutego, 30 marca, 28 kwietnia, 28 maja, 26 czerwca, 25 lipca, 24 sierpnia, 

22 września, 21 października, 20 listopada, 19 grudnia 

Abiszekam Bhajrawy – 17 stycznia, 16 lutego, 16 marca, 15 kwietnia, 14 maja, 13 czerwca, 12 lipca, 11 sierpnia, 10 

września, 9 października, 8 listopada, 7 grudnia 

 

 

Kalendarz świąt na rok 2020 
 

  Styczeń 2020 
 

1 Dzień Premanandy  

10 Pełnia księżyca 

15 Pongal 

16 Krowi Pongal 

23 Miesięczne Śiwaratri 
 

Luty 2020 
 

6,7  Coroczny Abiszekam Świątyni 

            Sri Premeśwarar 

8 Pełnia księżyca 

21 Mahaśiwaratri / Dzień Mahasamadhi   

            Swamidżiego 
 

                    Marzec 2020 
 

9 Pełnia księżyca 

10 Urodziny mamy Swamidżiego 

11 Guru Pudża 

22 Miesięczne Śiwaratri 
 

                   Kwiecień 2020 
 

7 Pełnia księżyca 

11 Dzień Rodziców Premanandy 

14 Tamilski Nowy Rok 

21  Rocznica śmierci matki Swamidżiego / 

 Miesięczne Śiwaratri 
 

Maj 2020 
 

7 Budda Purnima (Wesak) / Pełnia księżyca 

21 Miesięczne Śiwaratri 
 

                Czerwiec 2020 
 

5 Pełnia księżyca 

19 Miesięczne Śiwaratri 
 
 

 

                 Lipiec 2020 
4 Guru Purnima / Pełnia księżyca 

19 Miesięczne Śiwaratri 
 

                  Sierpień 2020 
3 Pełnia księżyca 

11 Kriszna Dżajanti 

17 Miesięczne Śiwaratri 

22 Ganesia Czaturti 
 

Wrzesień 2020 
 

1 Pełnia księżyca 

16 Miesięczne Śiwaratri 
  

                 Październik 2020 
 

1 Pełnia księżyca 

15 Miesięczne Śiwaratri 

17 Początek Nawaratri 

25 Pudża do Saraswati 

26 Widżaja Dasami (Koniec Nawaratri) 

31 Pełnia księżyca / Abiszekam Jedzenia 

       w Świątyni Śri Premeśwarar 
 

Listopad 2020 
 

13 Miesięczne Śiwaratri 

14 Dipawali 

15  Początek Skanda Szasti 

17 Rocznica 69 urodzin Swamidżiego 

18 31 rocznica Aśramu 

20 Koniec Skanda Szasti 

29 Pełnia księżyca  / Kartikej Dipam 
 

Grudzień 2020 
 

13 Miesięczne Śiwaratri 

14 Abiszekam muszli w Świątyni Sri 

Premeśwarar 

25 Święta Bożego Narodzenia 

29 Pełnia księżyca 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fazy 

księżyca są 

widoczne w 

różne dni w 

zależności od 

położenia 

geograficzne

go. Ten 

kalendarz 

został 

stworzony 

dla 

duchowych 

świąt i pełni 

księżyca w 

Aśramie Sri 

Premanandy. 
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Satsang dla Młodzieży Premanandy 

 
łodzi ludzie 

dzisiejszych 

czasów! Każdy 

mijający wiek 

zależy od młodych 

ludzi, takich jak wy. Choć 

starsi mogą mieć 

doświadczenie i służyć dobrą 

radą, zadaniem młodych jest 

posłuchać tej rady, ale pójść 

dalej wybraną ścieżką. Młode 

pachnące kwiaty tego wieku, 

jakie są wasze zadania? 

Wykorzystujcie dobrze każdą 

minutę i nie poświęcajcie 

swojego czasu jedynie na 

jedzenie i sen. Zastanawiajcie 

się nad wyższym celem. 

Spójrzcie na tych ludzi, którzy 

umierają z głodu tuż przed 

waszymi oczami. Nie 

oczekujcie, że Bóg im 

pomoże, pomóżcie im sami. 

Nauczcie się służyć innym. 

Zapomnijcie o egoizmie i 

nauczcie swój umysł służyć.  

 

Młodzi! Naturą nóg jest iść tam, gdzie chcą, a naturą oczu jest zwracać się tam, gdzie 

chcą. Jeżeli bezwolnie będziemy posłuszni naturze naszych oczu i nóg, wkrótce 

będziemy jak pełzające robaki, owady i zwierzęta. Żeby temu zapobiec Bóg stworzył w 

nas króla i gabinet ministrów. Nasze myśli stanowią gabinet ministrów, a intelekt jest 

królem.  

 

Intelekt nie powinien osadzać informacji dostarczonych przez strumień myśli. By 

poprowadzić twój niespokojny umysł, musisz pozwolić Bogu zasiąść na tronie 

intelektu. To jest jedyny sposób, by ukoić niespokojny umysł.  

M 
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Musisz wierzyć w siebie, inaczej nikt nie będzie w ciebie wierzył. Jednocześnie, jeżeli 

pokładasz wiarę w kogoś innego i wierzysz, że on powinien być ci wierny na zawsze, to 

nie przestawaj wierzyć. Twoja wiara nie powinna być zachwiana. Jesteśmy dla samych 

siebie przyjaciółmi, ale również wrogami. To my decydujemy o sobie. Możesz 

opowiadać innym o tym, czego doświadczyłeś i czego się nauczyłeś, ale pozwól im 

samym zdecydować, co jest dobre, a co złe i robić to. Nie zmuszaj nikogo, nie naciskaj, 

by robił to, co chcesz. Pozostaw to czasowi i Bogu. 

 

Na przestrzeni wieków, wiele tysięcy stworzeń rodziło się i umierało na tej ziemi. Które 

spośród tych wszystkich żyjących stworzeń są tu od zawsze? Którym udało się podbić 

świat? Które z nich zdobyły nieprzemijającą sławę? Gdy to przeanalizujesz, zobaczysz, 

że to mądrzy ludzie, którzy rozważywszy pokusy tego świata, uchylili się od tych 

niższych. Oni są wielkimi świętymi. Choć ich rady i nauki mogą się wydawać trudne 

do zaakceptowania dla ludzi żyjących w dzisiejszych czasach, ich życia były 

szlachetnym przykładem dla całej ludzkości i pozostały do dziś. Ci, którzy urodzili się, 

jako istoty ludzkie powinni modlić się do nich i żyć według ich słów mądrości.   

 

Dżej Prema Śanti! 
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