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Nowością dla większości przybyszy z zachodu jest słuchanie rady 
duchowego mistrza, a to również z pewnością jest element kultury 

skutecznie wspierającej duchowość. Dlatego porzuć to swoje małe ego, 
otwórz swoje serce oraz umysł i postanów, że będziesz słuchał twojego 

duchowego przewodnika. Słuchaj uważnie, z pokorą i staraj się 
praktykować to co on, albo ona, mówi. Na tym polega prawdziwa duchowa 

kultura.                                                                                                 

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
 

Rola kultury na duchowej ścieżce 

Powinniśmy używać kultury, 

jako środka prowadzącego 

do wyższej mądrości. Gdy 

zaczynamy dopiero pytać o 

znaczenie życia, o to, co 

robimy na tej Ziemi i o 

powód naszej egzystencji, 

bardzo często nasze życia są 

bardzo silnie zaangażowane 

w ten materialny, 

nowoczesny świat. W 

obecnym świecie kultura nie 

sprzyja zbytnio duchowemu 

rozwojowi. Powoli, powoli, 

musimy wewnętrznie 

zmieniać siebie, abyśmy 

mogli stać się gotowi na 

poznanie prawdy. Proces 

ten wymaga czasu, 

cierpliwości i wytrwałości. 

Potrzebujemy pomocy.  

 

Najpierw możemy przyjrzeć 

się naszemu otoczeniu i 

uwarunkowaniom. Trudno 

jest je zmienić. Jednakże, 

możemy w naszym życiu i 

osobistych nawykach 

wprowadzać pewne 

niewielkie korekty, które 

będą pomagały nam stawać 

się wolnymi i doświadczać 

prawdy.  

 

Po pierwsze musimy 

zrozumieć pewne 

podstawy. Wszystkie 

ludzkie istoty zrodzone są z ojca i matki. W bardzo dawnych czasach ten świat był bardzo słabo 

zaludniony. Ludzie nie używali języka i mowy w taki sposób, w jaki robimy to obecnie. W 
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“Lepsze zwyczaje takiej dobrej 

dharmicznej kultury, zawsze 

poprowadzą nas w kierunku widzenia 

boskiej symboliki w życiu i dzięki 

temu podążając za wskazaniami 

duchowej kultury trenujemy nasze 

umysły, aby raczej zwracały się w 

kierunku rzeczywistości, aniżeli w 

stronę tego, co nierealne. 

Niebezpieczeństwo jest takie, że 

niektórzy stają się całkowicie 

pochłonięci i obsesyjnie przywiązani 

do różnych aspektów kultury. Zawsze 

pamiętaj, że jest to tylko narzędzie i 

środek, a nie cel.” 

 

starożytnych społeczeństwach ludzie byli jak dzieci. Posiadali niewinne, puste umysły. Gdy byli 

głodni zrywali owoce z drzew. Potrafili w niewinny sposób wybrać partnera, bez uczuć zazdrości, 

czy popadania w złość. W rzeczywistości żyjąc w tym stanie byli bardzo dojrzali i spontaniczni. 

Gdy ci ludzie siadali i wewnętrznie wzywali Boskość, koncentrując się, albo śpiewając jakąś mantrę 

w rodzaju Om Namah Śiwaja, wtedy Bóg natychmiast przychodził do nich i oni potrafili 

komunikować się z tą Boską Mocą.  

 

Wraz z upływem czasu różnorodne języki, zwyczaje i kultury zaczęły rozkwitać w wielu 

społeczeństwach na całym świecie. One pomagały segregować ludzkie istoty i tak oto w różnych 

warstwach społeczeństwa zaczynały pojawiać się podziały. Różnorodność naturalnych środowisk 

oraz upływ czasu sprzyjały umacnianiu się tychże podziałów. Podziały i rozróżnienia na kasty, klasy, 

języki, kolory skóry oraz status społeczny zostały stworzone przez ludzką rasę i w ten sposób 

pierwotna jedność ludzkich istot powoli została zapomniana, i utracona. Najwcześniejsze 

cywilizacje Wschodu posiadały wielkie zrozumienie Sanatana Dharmy – pierwotnego kodeksu 

życia. Do pewnego stopnia te kody tworzą 

zręby Hinduizmu, takiego jaki jest 

praktykowany dzisiaj na Wschodzie. Jest to 

ta kultura dharmiczna na której 

przestrzeganie kładę nacisk jako pomocnej 

dla wszystkich, którzy pragną czynić postępy 

na duchowej ścieżce. Wybieranie ideałów 

dharmicznej kultury i praktykowanie ich 

prowadzi do oczyszczania umysłu i trwałego 

redukowania ego. Dopiero wtedy, gdy ego 

zostaje zniszczone i poczucie "ja" odchodzi, 

możemy doświadczać naszej rzeczywistości. 

 

Jedynie, gdy zaakceptujemy, że wszystko 

wyłania się z jednego wielkiego źródła 

energii, uświadomimy sobie pierwotną 

jedność ludzkich istot.  

 

We wczesnych społeczeństwach Wschodu, 

takich jak te rządzone przez Ramę i Krisznę, 

w kulturze kładziono nacisk na szacunek i 

oddawanie czci świętym, mędrcom, 

wyrzeczonym oraz wędrownym duchowym 

uzdrowicielom. W tamtych czasach 

królowie i politycy nie przystępowali do działania bez zasięgnięcia rady mędrca, albo guru. Czuli, 

że posiadający wewnętrzny kontakt z Boskością i używający wyższej mądrości święci o czystych 

sercach, mogą poprowadzić ich dobrą drogą. Wielcy i najbardziej szanowani imperatorzy 

Wschodu dostosowywali się do praktycznych rad mędrców i dzięki temu prowadzili swoich 

poddanych w kierunku życia charakteryzującego się właściwym - podtrzymującym społeczne i 

moralne wartości - zachowaniem, szacunkiem dla dharmy i propagowaniem duchowego życia. 

Dharmiczna kultura chroni ludzi przed negatywnymi siłami, przed niebezpieczeństwami, moralną 
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degeneracją i upadkiem prawa oraz porządku w społeczeństwie. Tego rodzaju szacunek dla 

starszych i mądrych osób oraz dostosowywanie się do standardów przez nich wyznaczanych, 

wciąż jest integralną częścią wschodniej kultury i zapewnia to dalsze trwanie oraz kontynuację tej 

kultury. To, dlatego wciąż możecie dostrzec i doświadczać siłę kultur istniejących na wschodzie, 

pomimo zaciekłego ataku zachodnich sposobów życia i mód.  

 

Wszystko, co wydarza się na tym świecie nie jest rzeczywistością. Ostatecznie jest tylko jedna 

prawda. Tylko jedna rzecz jest prawdziwa i jest nią powrót umysłu do jego oryginalnego źródła. 

Wszystko inne, związane z czasem i miejscem, jest tymczasowe i nierealne. Nawet, jeśli mówimy 

tu o takiej kulturze, która jest dobra i szlachetna, musicie zrozumieć krótkotrwałość tego świata. 

Wszystko jest przemijające. Wszystko w naszym życiu jest tymczasowe i efemeryczne, a my wciąż 

pragniemy lgnąć do naszych idei i rzeczy, tak jakby potrafiły one dać nam jakiś rodzaj trwałej 

stabilizacji. Lepsze zwyczaje takiej dobrej dharmicznej kultury, zawsze poprowadzą nas w kierunku 

widzenia boskiej symboliki w życiu i dzięki temu podążając za wskazaniami duchowej kultury 

trenujemy nasze umysły, aby raczej zwracały się w kierunku rzeczywistości, aniżeli w stronę tego, 

co nierealne. Niebezpieczeństwo jest takie, że niektórzy stają się całkowicie pochłonięci i 

obsesyjnie przywiązani do różnych aspektów kultury. Zawsze pamiętaj, że jest to tylko narzędzie i 

środek, a nie cel.  

 

Można by napisać grubą książkę o 

wschodniej kulturze i wielu 

zwyczajach, które powstawały  w 

przeciągu wieków. Przedstawię wam 

raptem kilka użytecznych elementów 

naszej wschodniej kultury, które 

pomogą wam w waszym duchowym 

życiu. Dzięki właściwemu użyciu 

kultury możecie się uczyć, ale nie 

rozwijajcie związanych z kulturą 

umysłowych ograniczeń. Zawsze 

pozostawajcie otwarci na prawdę.  

 

Gdy przyjadę na Zachód, wy 

przywitacie mnie uściskiem dłoni, albo 

całując mnie na powitanie - to jest 

wasza kultura i dla was nie ma w tym 

nic złego. Jednakże takie działania nie 

są częścią duchowej kultury. Jest ku 

temu dobre wytłumaczenie. Każda 

istota posiada własne wibracje, które 

ją otaczają. Na przykład, gdy dwie 

osoby się dotykają ich wibracje 

również się stykają, a ich energie 

mieszają się. Czasami te odmienne 

wibracje nie są dobre dla was. Mogą być zbędne dla was i nie sprzyjają waszemu stawaniu się 



4 Prema Ananda Vahini February 2020 

 

“Musicie zrozumieć, co oznacza 

wielbienie stóp. To jest oznaka 

największego szacunku do 

takiej osoby i znak waszej 

własnej pokory, jeśli 

wykonujecie to bez oczekiwań i 

ze szczerością. Jeśli potraficie 

paść do stóp dziecka, wasze ego 

automatycznie zostanie 

zredukowane.” 

 

dojrzałymi. Możecie przytulać osobę, która jest czysta i ma dobre serce, albo uściskać małe 

dziecko. Ale jeśli będziecie zachowywać się w taki sam sposób również wobec pozostałych ludzi, 

wasze wibracje będą się zmieniały.  

 

Jeśli będziecie przenosić wzorce zachowań i 

idee pochodzące z odmiennych kultur do 

Aśramu w Indiach, wtedy może to 

wywoływać konflikty. Zachęcam was do 

innych form powitań w Aśramie Śri 

Premanandy -  takich które są zgodne z 

lokalnymi zwyczajami i duchowymi kulturami. 

Wolę, gdy wielbicie stopy starszych ludzi. 

Musicie zrozumieć co oznacza wielbienie 

stóp. To jest oznaka największego szacunku 

do takiej osoby i znak waszej własnej pokory 

jeśli wykonujecie to bez oczekiwań i ze 

szczerością. Jeśli potraficie paść do stóp 

dziecka, wasze ego automatycznie zostanie 

zredukowane. Po drugie, lubię tradycyjne 

powitanie polegające na składaniu razem dłoni 

jak do modlitwy. Celem takiego  składania dłoni na wysokości serca podczas witania się z inną 

osobą nie jest wielbienie tej osoby, ale oznacza to, że honorujesz w ten sposób atmę, boską duszę 

tej osoby. Zwykle stosujemy i preferujemy ten rodzaj pozdrowienia w naszym Aśramie.  

 

Jeśli jesteś głęboko zainteresowany duchowością, a zwłaszcza, gdy odwiedzasz Indie, albo Aśram, 

to najlepiej jest ubierać się wtedy w inny sposób niż dotychczas. Ponieważ pragniesz zredukować 

swoje pragnienia i twoje ego-ja, dobrze jest ubierać się w prosty sposób i taki, który nie wzbudza 

seksualnych skojarzeń. W Aśramie duchowi aspiranci noszą ubrania w jednym kolorze. Taka 

zmiana ubioru sprawia, że nie musisz angażować swojej mentalnej energii na decydowanie, jakie 

piękne ubranie i jakiego koloru powinnaś nosić, ani zastanawiać się, jaki efekt wywrze to na 

innych, a w szczególności na płeć przeciwną.  

 

Na Wschodzie ludzie wstają rano o wiele wcześniej niż na Zachodzie. Często wyjaśniałem, że jest 

taki czas przed wschodem słońca, który wypełniony jest duchową energią. Czas Brahma 

muhurtam trwa od 4.30 do 6.00. Jeśli duchowi aspiranci wstaną o tej porze, wezmą kąpiel i 

wykonają jakieś duchowe praktyki, nawet przez krótki czas, to zauważą wielką różnicę i 

doświadczą korzyści z tego w swoim życiu.  

 

Definitywnie częścią duchowej kultury jest odwiedzanie świętych świątyń, kościołów i 

uświęconych miejsc. We wszystkich krajach znajduje się wiele duchowych miejsc takich jak to, 

wypełnionych boskimi wibracjami. Przy każdej nadarzającej się okazji odwiedzaj takie miejsca i 

wchłaniaj ich szczególne wibracje.  

 

Miej szacunek do wszelkiego życia. Nie rań innych ludzi, ani fizycznie, ani mentalnie. Uczucia 

współczucia i uprzejmości wobec wszystkich istot i dostrzeganie w nich Boskości z pewnością są 
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częścią duchowej kultury, jak również istotną częścią kultury hinduskiej. Na Wschodzie jesteśmy 

wychowani w kulturze, która opiera się na Sanatana Dharmie. Wielu żyjących tu ludzi zna 

duchowe idee nawet, jeśli nie podąża za nimi. Dlatego na przykład idea nieprzywiązania - mówiąca 

o tym, że nie powinno się być przywiązanym do rzeczy, sukcesu, imienia, statusu i tych, których 

się kocha - jest bardziej akceptowana we wschodniej kulturze. Aby zredukować ego istotnym jest 

zrozumienie, czym jest nieprzywiązanie.  

 

Na koniec taka uwaga: nowością dla większości przybyszy z zachodu jest słuchanie rady 

duchowego mistrza, a to również z pewnością jest element kultury skutecznie wspierającej 

duchowość. Dlatego porzuć to swoje małe ego, otwórz swoje serce oraz umysł i postanów, że 

będziesz słuchał twojego duchowego przewodnika. Słuchaj uważnie, z pokorą i staraj się 

praktykować to, co on, albo ona, mówi. Na tym polega prawdziwa duchowa kultura.  

 

Niech błogosławieństwa Boskości będą z wami wszystkimi. 

 

Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie 

 

 

Mahaśiwaratri pudża w Centrum Śri Premanandy w Dźanakpur w 
Nepalu 

 
“Podczas Mahaśiwaratri, 21 lutego o godz. 

19 wykonaliśmy abiszekam Lingamu. W 

trakcie całego abiszekamu, jak również 

przed i po nim, czuliśmy obecność 

Swamidżiego oraz jego miłość. 

Świętowanie tego boskiego wydarzenia i 

odczuwanie obecności oraz prowadzenia 

Swamidżiego stanowi dla nas bardzo dużą 

inspirację i wsparcie.”  

 

 

Centrum Śri Premanandy w Colombes, we Francji 

Jak wygląda regularny program w waszym Centrum? 
 

“Każdego miesiąca w niedzielne popołudnie wykonujemy publiczny abiszekam, gdyż taki termin 

najbardziej pasuje wielbicielom, którzy odwiedzają regularnie nasze Centrum. Przed każdym 

abiszekamem przeprowadzamy medytację metta, która pozwala wszystkim - a szczególnie tym, 

którzy przyjeżdżają do Centrum publicznym transportem - zagłębić się w sobie, jak również 
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pozwala to nam wszystkim bez pośpiechu jednoczyć się w atmosferze pokoju. Przeprowadzamy 

takie programy regularnie i wielbiciele cieszą się, że mogą uczestniczyć w rytuałach i wspólnie 

spędzać czas. Oprócz comiesięcznego publicznego abiszekamu wykonujemy również comiesięczną 

pudżę do wszystkich pozostałych statuetek w Centrum, zgodnie z zaleceniami Swamidżiego.”  

 

Centrum Śri Premanandy w Vlamertinge w Belgii 

Jak wygląda regularny program w waszym Centrum? 

“Po wykonaniu Guru Astotry śpiewamy wiele bhadżanów. Bhadżany śpiewamy również podczas 

błogosławieństw statuetką, które odbywają się na początku abiszekamu. Ludzie przekazują nam, że 

bardzo lubią błogosławienie w ten właśnie sposób, gdy mogą trzymać statuetkę w swoich dłoniach. 

Często bardzo silnie odczuwają moc abiszekamu i generalnie są bardzo szczęśliwi oraz wdzięczni 

za to, że mogą uczestniczyć w tych programach i za okazje do angażowania się w duchowe 

praktyki. Bardzo ważnym momentem poddania się i połączenia z Bogiem oraz Swamidżim, jest 

błogosławieństwo Lingamem, które odbywa się w trakcie śpiewania bhadżanów. Zawsze czytamy 

też satsangi Swamidżiego i stanowi to ważną część naszego programu.  

Czasami ludzie, którzy przez długi czas nie mogli przychodzić do Centrum, pojawiają się u nas 

ponownie i zawsze są przez nas serdecznie witani. Regularnie przychodzą również osoby, które 

proszą o specjalny abiszekam dla swoich chorujących na jakieś ciężkie choroby bliskich. W takim 

przypadku umieszczamy zdjęcie członka ich rodziny u stóp Swamidżiego i modlimy się razem o ich 

wyjście z choroby oraz dobre zdrowie.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abiszekam Ganesi w Centrum 

Vlamertinge 
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Moja kolej: 
Światowa Trasa dociera do 

Centrum Jedności Premanandy w Amelii i Rzymie 
-  Rosa 

 
 dniu 17 listopada 2019 roku 
mieliśmy wielką przyjemność 
przyjmować delegatów z Aśramu 

Śri Premanandy podczas 
Światowej Trasy, która daje każdemu 
możliwość otrzymania błogosławieństwa 

potężnym Różowym Lingamem, danym przez 
Swamidżiego Premanandę specjalnie w tym 
celu.  

 
Był to wielki dar od Swamidżiego, móc 

świętować otwarcie nowego Centrum 
Jedności Premanandy w Rzymie wraz z 
urodzinami naszego ukochanego Mistrza. To 

była piękna uroczystość również, dlatego, że 
delegatom towarzyszyli Międzynarodowi 
Koordynatorzy Centrów, Dhanalakshmi i 

Kasturirangan, oraz Jnanamani, Koordynator 
Centrum Śri Premanandy w Kolumbii, we 

Francji - wszyscy drodzy przyjaciele, którzy 
pomogli nam zorganizować uroczystości 

zarówno w Rzymie jak i w Amelii. 
 
Po południu 17 listopada, po pięknej sesji 

bhadżanów, delegaci wykonali pada pudżę do 
paduk Swamidżiego, a następnie 
pobłogosławili nas Różowym Lingamem. 

Projekcja wideo dała nam możliwość 
podzielenia się naszymi doświadczeniami ze 
Swamidżim i poznania nowych projektów 

Aśramu i życia w nim.  
 
Następnego dnia, dzięki ładnej pogodzie, 

odwiedziliśmy centrum Rzymu, Panteon, 
Bazylikę Świętego Piotra i starożytną 
Trastevere. Zjedliśmy lunch w 

Międzynarodowym Domu Kobiet, a gdy zaczął 
padać deszcz, szybko wróciliśmy do Centrum 
Jedności Premanandy, a następnie 

wyjechaliśmy do Amelii. 
 
 

 

 
Następnego ranka słońce znów się pojawiło i 

miło spędziliśmy czas, odwiedzając tereny w 
pobliżu Centrum Jedności Premanandy w 
Amelii. Po południu, po sesji bhadżanów, 

delegaci wykonali abiszekam do statuetki 
Mariamman zmaterializowanej przez 
Swamidżiego dla Centrum, a następnie odbyło 

się błogosławieństwo Różowym Lingamem, 
film o Swamidżim i satsang.  
 

Bardzo poruszające jest przypomnienie 
powstania pierwszego Centrum Jedności 
Premanandy w Amelii w 2004 r. (Pisaliśmy o 

tym w Prema Ananda Vahini kilka lat temu), 
ponieważ w tym czasie miała miejsce seria 
cudów, które pokazały obecność, 

błogosławieństwa i łaskę naszego 
umiłowanego Mistrza. 
 

Zawsze uważaliśmy, że naszą misją jest 
szerzenie nauk naszego Mistrza i rok temu 
zrozumieliśmy, że nadszedł czas, aby 

przekazać jego przesłanie większej liczbie 
duchowych poszukiwaczy. Odwiedzając Rzym 
bardzo często, zdaliśmy sobie sprawę, że 

ludzie tam żyją w materialistycznym i 
stresującym środowisku i uważamy, że 
konieczne jest przyniesienie światła i miłości 

W 

Duchowy program w Rzymie 
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Piękne tereny Centrum Jedności Premanandy w Amelii; Program duchowy w Amelii 

Swamidżiego tam, gdzie jest to najbardziej 
potrzebne. Możliwość sprzedaży naszego 

małego mieszkania w Rzymie, a jednocześnie 
znalezienie większego i odpowiedniego 
miejsca na nowe Centrum Jedności 

Premanandy wydawały się prawie niemożliwe, 
dlatego poprosiliśmy o pomoc Swamidżiego. 
Nie musieliśmy długo czekać; w ciągu tygodnia 

mogliśmy sprzedać stare mieszkanie w bardzo 
dobrej cenie, a jednocześnie znaleźliśmy i 
kupiliśmy większe, odpowiednie dla nowego 

Centrum Jedności Premanandy w Rzymie. 
 

Musieliśmy zbudować nową łazienkę i zmienić 
wiele szczegółów, ale wszystko było gotowe 

na pierwszą uroczystość: Ganesia Czaturti. 
Tak, więc, dzięki błogosławieństwu Ganesi i 
Swamidżiego, otworzyliśmy nasz mały „Punkt 

Światła” w wiecznym mieście: ROMA-AMOR. 
[Roma to włoska nazwa Rzymu, a amor jest 
rdzeniem włoskiego słowa amore, miłość.] 

 
Dzięki Swamidżi, niech twoje światło świeci 
zawsze na naszej drodze! 

 
 

Dżej Prema Śanti! 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

Swamidżi, Jaki jest pożytek z bycia oddanym w nowoczesnym społeczeństwie?  
 
Wielu chce wiedzieć jak możemy pomagać 

innym poprzez duchowość i oddanie. Ludzkie 

społeczeństwo nieustannie się zmienia. 

Zachodzące w nim zmiany, obowiązujące 

ideały i standardy, w każdych czasach bez 

wyjątku, znajdują swój wyraz w stylu życia i 

działaniach, żyjących wtedy ludzi. Możemy 

dostrzec różnice między czasami Pana Ramy, a 

czasami Swamiego Wiwekanandy, czy też 

społeczeństwem w czasach Gandhiego. 

Podobnie możesz dostrzec wielkie zmiany w 

społeczeństwach wszystkich krajów, we 

wszystkich czasach. Wszystkie te zmiany, 

ideały i oczekiwania wyrażane przez 

społeczeństwo, odzwierciedlają się w 

umysłach żyjących w nim ludzi. Indywidualny 

umysł każdego człowieka ulega wpływom 

środowiska, społeczeństwa, wspólnych myśli i 

celów, społecznych uwarunkowań, trendów i 

materializmu. Jest tak wiele czynników 

wpływających na umysł. Wszystkie one 

powodują, że staje się on niestabilny. 

Sprawiają, że staje się chwiejny, traci z oczu 

prawdę, zatraca się w tym, co 

powierzchowne, żyje w napięciu i 

niepewności. Jakie jest uniwersalne lekarstwo 

na te światowe i materialne czynniki 

wpływające na ludzki umysł? W każdym 

społeczeństwie ostatecznie jedynym 

skutecznym panaceum na wszystkie te 

choroby jest duchowość, a szczególnie 

oddanie wobec Boskości, prowadzące do 

czystości i stałości.  To duchowość jest tym, 

co usuwa z naszych umysłów niestałość, 

niepewność i dezorientację.  

 

Czym jest oddanie? To jest takie czyste, złote 

naczynie wypełnione wiarą. Musimy mocno 

trzymać to naczynie w naszych dłoniach, beż 

cienia zwątpienia. Powinniśmy trzymać je bez 

potrząsania nim, tak, abyśmy nie stracili naszej 

cennej wiary. Wątpliwości, lęki, obawy i 

podejrzenia, wzrastają w umyśle i generują 

powstawanie wielu pytań. Takie zapytywanie 

zaburza umysł i prowadzi tylko do jeszcze 

większej i większej liczby pytań. Zostaw 

zwątpienie za sobą. Wątpliwości wytwarzają 

jeszcze więcej wątpliwości, są jak wirus. Jeżeli 

pozwolimy by bez cienia wątpliwości wypełniła 

nas wiara i czyste oddanie wobec Boskości, 

wtedy doświadczymy ogromnego postępu we 

wszystkich aspektach naszego życia.  

 

Gdy jesteś chory, to nie powinieneś zawsze 

myśleć o swojej chorobie. Zamiast tego lepiej 

jest odciągnąć umysł od twojej choroby za 

pomocą koncentracji na duchowych myślach 

w każdy możliwy sposób - poprzez 

powtarzanie świętych imion, poprzez 

koncentrowanie się na jakiejś boskiej formie, 

albo czytanie satsangów i świętych pism. Jeżeli 

będziesz tak robił, choroba opuści cię bez 

twojej wiedzy. Gdy stajesz się 

rozemocjonowany albo rozgniewany, a w tym 

samym czasie skupisz się na duchowych 

myślach, twój umysł i serce wyciszą się i staną 

się spokojne. Jeżeli mąż i żona żyją razem i 

mają oddanie dla Boskości, będą się rozumieli 

i zawsze będą wobec siebie taktowni oraz 

bezinteresowni.  

 

Wspólne życie wypełnione duchowym 

zrozumieniem z pewnością pomoże im 

prowadzić dobre i właściwe życie, będą też 

dobrym przykładem dla swoich dzieci. Jeżeli 

ludzie będą wykonywali swoją pracę i 

wszystkie swoje działania z oddaniem, to z 

pewnością osiągną spokój umysłu podczas 

pracy. Ponadto będą wykonywali swoją pracę 

odpowiedzialnie.  
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“Gdy jesteś chory, to nie 

powinieneś zawsze myśleć o 

swojej chorobie. Zamiast tego 

lepiej jest odciągnąć umysł od 

twojej choroby za pomocą 

koncentracji na duchowych 

myślach w każdy możliwy 

sposób...” 

 

 

Często dzieci tak bardzo dużo się uczą i tak 

długo na tym koncentrują, że w niektórych 

okresach czasu zaczynają nawet nienawidzić 

uczenia się.  Jednakże, jeżeli wykształcą w 

sobie oddanie dla Boga, osiągną przejrzystość 

umysłu i będą w stanie dalej się uczyć, mając 

zaufanie do siebie.  

 

Jakie głębokie pytanie przywoła oddanie u 

ludzi, którzy dążą do modnego życia i lubią 

życie w nowoczesnym społeczeństwie, albo 

poruszanie się w wyższych sferach? Kiedy już 

wejdą w kontakt z boską mocą oddania, 

spowoduje to, że zaczną dociekać wewnątrz 

siebie: "Czy to wszystko jest naprawdę istotne 

dla mnie? Jaki jest pożytek z bycia 

niewolnikiem mody i całego tego, do niczego 

niepotrzebnego, powierzchownego, 

zewnętrznego show?"  Oni bardziej zbliżą się 

do prawdy i prawdziwego celu swojego życia. 

Oddanie ma zdolność zmieniania stanu 

umysłu. Umysł pogrążony w duchowym 

oddaniu przestaje rozpoznawać różnice 

językowe, rasowe, koloru skóry, czy 

społecznego statusu.  

 

Oddany umysł zamienia ludzką istotę we 

wzniosłą wieżę mocy. Gdy masz oddanie, 

potrafisz poradzić sobie w każdej sytuacji, 

ponieważ posiadasz siłę umysłu. Potrafisz z 

odwagą znieść wszystko, co się wydarza. 

Możesz powstrzymać powstawanie napięć i 

zmartwień. One opuszczą cię z powodu 

twojego skupiania się jedynie na oddaniu i 

wierze. Potrafisz wtedy uporać się ze 

wszystkim, co się wydarzy, w każdym miejscu 

i w każdym czasie. Wypełnione oddaniem 

społeczeństwo jest idealnym społeczeństwem. 

Oddanie kontroluje społeczeństwo poprzez 

redukowanie wpływów światowej iluzji, 

odciągającej ludzi od prawdy i rzeczywistego 

szczęścia. Ono wyznacza granice dla 

materializmu poprzez nieustanne 

przypominanie społeczeństwu o Boskości. 

Przykładowo nasze tamilskie tradycje i kultura 

są połączone ze ścieżką oddania, dzięki temu 

prowadzą nas w dobrym kierunku.  

 

Zawsze dobrze jest rozmawiać o oddaniu. 

Mówienie o oddaniu wytwarza w nas uczucia, 

które przypominają nam o tej wielkiej 

Uniwersalnej Mocy, znajdującej się poza tym 

materialnym światem. Podobnie, praktyki 

oddania takie jak modlitwy, medytacja, 

czytanie duchowych książek, cicha 

kontemplacja nad ideałem lub jakąś boską 

formą, śpiewanie bhadżanów i inne duchowe 

aktywności, wznoszą ludzkie społeczeństwo i 

prowadzą je w dobrym kierunku, który 

wszystkim przynosi tylko same korzyści. 

Zatem, duchowość i oddanie pomaga nam na 

wiele sposobów i za pomocą wielu 

różnorodnych środków oraz zachęt wspiera 

ewolucję ludzkiego społeczeństwa. 

Obowiązkiem każdego z was - taką służbą dla 

siebie i całego społeczeństwa - jest zrozumieć 

i urzeczywistniać duchowość oraz podążać 

ścieżką oddania. Dzięki tym działaniom, 

zarówno wy, jak i społeczeństwo, będziecie 

wrastać i wzrastać do poziomu najwyższego 

ideału.  

 

Wprowadźmy prawdę do tego świata. 
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Mahaśiwaratri 21-22 

lutego 
 

 Przesłanie Swamiego na Mahśiwaratri, wygłoszone po raz pierwszy w 2004 
 

Drogie Boskie Dusze, 

 

laczego inkarnacje Boga oraz 

oświecone dusze, na przykład takie jak 

18 siddhów, dokonują cudów? Jaki mają 

w tym cel? Wiele osób zadaje sobie takie 

pytania. 

 

Dokonując cudów, święci pokazują jak blisko 

Boga są. Kiedy zwykli ludzie nie mają wiary w 

Boga, cuda są jak wizytówka i pozwalają takim 

ludziom zrozumieć potężną moc, która istnieje, 

a tym samym uświadamiają im, że łaska Boga jest 

bardzo realną mocą. Jeżeli taka osoba może 

dużo zrobić, to czegóż nie mógłby zrobić Bóg? A 

zatem cuda są po to, żeby uświadomić to 

ludziom.  

 

Cudów dokonuje się na wiele sposobów. Jezus 

Chrystus wziął dwie ryby i dzięki nim nakarmił 

mnóstwo głodnych osób.  Kriszna pokazał cały 

wszechświat w swojej buzi. Laska w ręce Mojżesza zmieniła się w węża, Budda rozmnożył w 

nieskończoność swoją postać. Kamień przywiązany wokół szyi Tirunavukarassara unosił się na 

powierzchni morza, zaś Konkanavar zmienił żelazo w sztabki złota. Istnieje bardzo wielu 

świętych i siddhów, którzy dokonali niezliczonych cudów. Swami Yanaikuti rozczłonkował 

swoje ciało a następnie poskładał je z powrotem. Pokarm, którym częstowano na ceremonii 

samadhi Swamiego Paramaguru pozostawał świeży przez 3 dni i nie psuł się oraz zachował 

piękny zapach. Takie rzeczy dzieją się i dzisiaj. Shirdi Sai Baba także dokonywał licznych 

cudów. Bardzo wielu siddhów pokazywało ludziom łaskę boską poprzez dokonywanie cudów.   

Twoje problemy i trudności z pewnością zostaną usunięte, poprzez to, że będziesz myśleć o 

tych wielki świętych. Nie ma, co do tego wątpliwości. Nie musisz iść do kogoś, kto posiada 

moc czynienia cudów i osobiście go spotkać. Możesz skorzystać choćby poprzez to, że 

przywołasz w myślach imię tej osoby i pomodlisz się do niej całym swoim sercem i umysłem. 

 

D 
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Choć niektóre oświecone osoby potrafią czynić cuda, nie lubią wykorzystywać swojej mocy i 

wybierają ścieżkę dźnianam, czyli mądrości. Uznają, że nie powinni marnować czasu na cuda i 

pragną jedynie być jednością z Bogiem oraz przekroczyć morze życia i śmierci nie rodzić się 

ponownie.   

 

Możemy czasem powiedzieć, że ta czy tamta boska osoba albo awatar dokonał cudu, ale tak 

naprawdę powinniśmy powiedzieć, że cuda zderzają się dzięki łasce Boskiej. Taka jest prawda. 

Wszystkie cuda, o których wspomniałem, to łaska boska, ale zazwyczaj nikt nie rozumie tej 

prawdy.   

 
Obchody w Aśramie 

 
ahaśiwaratri to „wielka noc Pana 
Śiwy”, a w Aśramie jest zawsze 
celebrowana w wielki sposób, 

ponieważ jest to również noc, w 
której każdego roku boskie lingamy rodzą się 
na świecie przez usta Swamidżiego. Każdego 

roku, odkąd Swamidżi opuścił ciało, tej nocy w 
świątyni Samadhi Swamidżiego pojawiały się 
lingamy. W tym roku zamanifestowało się 18 

lingamów, a kilka z nich zostało już rozdanych 
wielbicielom, podczas gdy reszta jest na razie 
przetrzymywana w Aśramie. 

 
Przygotowane przez Departament Świąt 
świątynie i drogi Aśramu zostały atrakcyjnie 

ozdobione kwiatami i innymi tradycyjnymi 
dekoracjami wykonanymi z liści kokosa. 
Zawieszono także świeże pachnące girlandy 

kwiatowe i zawiązano piękną tkaninę w 
świątyni statuetki Swamidżiego i wokół zdjęcia 
Swamidżiego w Sali Pudż.   

 
Obchody rozpoczęły się od podzielenia się 
niektórymi naszymi doświadczeniami 

dotyczącymi Swamidżiego i obejrzenia jego 
satsangu na wideo, po którym upamiętniliśmy 

9 rocznicę jego mahasamadhi, intonując 108 
imion Swamiego Premanandy i ofiarowując 
róże u jego stóp. W ciszy medytowaliśmy o 

Jego łasce między 13:30 a 14 po południu, w 
czasie jego mahasamadhi 21 lutego 2011 r. 
Wieczorem podczas procesji po Aśramie, 

nieśliśmy dwie statuy ze świątyni, 
przedstawiające Śiwę i Śakti. Następnie o 
godzinie 21 wielbiciele wykonali pierwszy z 

czterech Maharudra abiszekamów. Następne, 
podczas których na lingam kładziono święte 
nici odbyły się o północy, o 3 i 6 rano, Podczas 

jednego z Maharudra abiszekamów każdy 
mógł ofiarować wodę świętemu lingamowi.  
 

Przed ostatnim Maharudra abiszekamem 

hinduscy kapłani wykonali Mahamritjunjaya 

jagam, aby ułagodzić Pana Śiwę. Od 8 rano do 

8 następnego ranka nieustannie intonowaliśmy 

„Om Nama Śiwaja” w obecności pierwszych 

lingamów z Mahaśiwaratri manifestowanych 

przez Swamidżiego każdego roku w ciągu 

ostatnich 47 lat. Noc była wypełniona 

świętymi dźwiękami bhadżanów, kirtanów i 

mantr. W międzyczasie bawiliśmy się podczas 

duchowych występów naszych dzieci w wieku 

szkolnym i wielbicieli, którzy występowali w 

różnych dramatach, tańczyli i śpiewali.  

 

Z całą pewnością możemy powiedzieć, że 

każdy, kto był w tym roku w Aśramie na 

Mahaśiwaratri, został w jakiś sposób dotknięty 

łaską i boską energią Pana Śiwy. Niech boska 

energia, która została wlana w świat tej nocy, 

wpłynie do serc wielu na całym świecie i 

szerzy miłość, oddanie, pokój i zrozumienie 

wśród wszystkich istot! 

 

Om Nama Śiwaja! 

 

 

M 
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Zdjęcia od góry do dołu, od lewej do prawej: 

Pierwszy rząd: Pudże do lingamu 
Drugi rząd: świątynne posągi Śiwy i Śakti w rydwanie 

podczas aśramowej procesji; jeden z duchowych występów  
Trzeci rząd: jagam do Pana Śiwy; 18 lingamów, które 

zamanifestowały się w nocy; błogosławieństwo jednym z 

nowych lingamów  
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Wiadomości z…  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Zaledwie rok temu Grupa Młodzieżowa w Montrealu w Kanadzie rozpoczęła swoją 

działalność, ale już organizowała regularne comiesięczne spotkania z błogosławieństwem 
lingamem, grupowe satsangi i duchowe dyskusje, filmy Swamidżiego i wspólne dzielenie się 

jedzeniem. Claudette, koordynator ds. Młodzieży, ma świetną wizję i jest zdeterminowana w 
swoim dążeniu do rozpowszechniania nauk Swamidżiego wśród młodych ludzi.   

 

Co miesiąc podkreślamy wielką wartość Młodzieży Premanandy. 

W tym miesiącu: współpraca z rodzicami! 

 
“Jeśli jesteś w konflikcie z osobami sprawującymi władzę, dzieje się tak z powodu twoich własnych 

reakcji i spostrzeżeń. Jak rozmawiasz z rodzicami? Czy jesteś wobec nich zbuntowany, czy 

współpracujesz i jesteś pomocny? Zobacz, jak za chwilę powiesz „Och, mamo! Przestań mnie 

traktować jak dziecko! Mam szesnaście lat i nie jestem dzieckiem. Pozwól mi zrobić to, co lubię ”, a za 

chwilę powiesz„ Mamo! Muszę iść na zakupy. Czy możesz podać mi lunch? Pomóż mi przygotować 

się do wyjścia; zawieź mnie do moich przyjaciół. ”Jesteście młodzieżą i jesteście pomiędzy byciem 

dziećmi a osobami dorosłymi. Nadal polegacie na swoich rodzicach, a oni robią dla was bardzo dużo, 

więc szanujcie ich i pomagajcie im, a oni będą was szanować i pomagać. Chcą waszego zaufania, 

miłości i szacunku. Jeśli szczerze i cierpliwie okażecie im te cechy, uwierzą w was i bardziej wam 

zaufają. 

 

Ludzie, w tym rodzice, lubią, ufają i wierzą tym, którzy ich lubią, a szczególnie lubią jak akceptuje się 

ich pomysły. Ważne jest, aby słuchać i akceptować ich pomysły. Wtedy będą chętniej słuchać i 

akceptować twoje. Każdy chce być akceptowany i nikt nie lubi być odrzucony. Są to najważniejsze 

punkty, aby wejść w życie i rozwinąć cierpliwość i zrozumienie na twojej ścieżce duchowej. 

 

Wideo o Swamidżim 

podczas spotkania 

młodzieży w Montrealu 

w Kanadzie 
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Jeśli dołożysz wszelkich starań, aby uzyskać dobre wyniki w szkole lub na studiach, twoi rodzice będą 

szczęśliwi, ty będziesz szczęśliwy, a inni będą cię szanować. To zależy od Ciebie. Musisz być ze sobą 

szczery i otrząsnąć się z lenistwa. Medytacja i sadhany pomogą ci poprawić twoją koncentrację i 

nastawienie do życia.”  

 

 

ŚĆ

 

Kobieca Czystość 
Sądzę, że ze wszystkich form 

narodzin na tym świecie, najwyższą 

jest narodzenie się jako kobieta.  

 

Prawdziwym kolorem kobiecości 

jest biel, gdyż tylko na tle czystej 

bieli można malować wszystkimi 

innymi kolorami. Podobnie, można 

by powiedzieć, że to na kobiecości 

życie na tym świecie jest malowane 

– co znaczy, że bez niezbędnego 

płótna lub ściany kobiecości nie 

można by było rysować lub osiągnąć 

czegokolwiek.   

 

Na przestrzeni dziejów wkład kobiet w literaturę duchową był o wiele mniejszy niż wkład tych 

mężczyzn, którzy osiągnęli wspaniałe wyżyny duchowości i którzy sami byli rysunkami na 

ścianie kobiecości. Dlaczego? Jeśli zbadamy ten temat to zrozumiemy, że powodem, dla 

którego osiągnięcia kobiet były mniejsze jest to, że przeciętny mężczyzna w tamtych czasach 

postrzegał kobiety, jako nie więcej niż marionetki i dekoracyjne obiekty piękna.  
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Pomimo tego, żony świętych, mędrców i riszi wykonywały swoje duchowe obowiązki 

perfekcyjnie. Tamilska poetka-święta Avvai, która osiągnęła oświecenie dzięki łasce Pana 

Murugi, napisała wybitną pracę, Aadichudi, która zawsze była i pozostaje do dzisiaj wspaniałym 

wzorem do naśladowania dla Tamilów i każdej innej osoby na świecie, która ją czyta.  

 

Urodzona w rodzinie tancerzy, Manimekalai, córka Madhavi, dorosła i została sannjasinką.  

Wybitna praca literacka, Manimekalai, która jest kroniką jej życia, dużo nam mówi o 

wyrzeczeniu i uważa się ją za szczyt tamilskiego osiągnięcia literackiego. Ta znakomita praca 

jest świadectwem wielkości kobiet jak również wskazówką pod kątem wyrzeczenia. Praca ta, 

między innymi, nawiązuje do tego jak, po aresztowaniu na podstawie fałszywych zarzutów i 

uwięzieniu, stała się ona jak matka dla chorych więźniów. Właściwie to większość wybitnych 

tamilskich eposów ma w tytule imię kobiety lub nazwę biżuterii, którą nosiły, co jest faktem 

odzwierciedlającym wielki szacunek, jakim kobiety były darzone w tamtych czasach. 

 

Niektórzy przywódcy religijni nadal są zdania, że kobiety nie nadają się do wyrzeczeń. Myślą 

oni, że kobiety urodziły się po to, aby 

służyć innym i nie mogą osiągnąć 

najwyższej mądrości. Tym przywódcom 

religijnym nie udało się docenić wagi 

kobiet. 

 

Oddaję cześć wspaniałej Boskiej Śakti. Ja 

się z niej narodziłem, ty się z niej 

narodziłeś – każdy narodził się z Śakti. 

Zawsze miałem i będę mieć największy 

szacunek dla kobiet i uważam je za przejaw 

czystej Boskiej Śakti. 

 

To, dlatego postanowiłem napisać o 

wielkości kobiet.  

 

W czasach wedyjskich, studiowanie Wed 

przez kobiety nie spotykało się z 

powszechną akceptacją. Niemniej jednak, 

były kobiety, które jak jarzące się iskry 

pośród tlącego się żaru, wyróżniały się w 

badaniach naukowych; inne okazywały 

odwagę w bitwie, a jeszcze inne weszły na 

ścieżkę wyrzeczenia. 

 

Starożytne teksty mówią nam o cnotliwości Sity, pokucie Prabhavati i Sabari, determinacji 

Kunti Devi, perfekcyjnym przestrzeganiu dharmy przez Gandhari, jak również o stanowczości 

Buddyjska święta i wyrzeczona Manimekalai 

rozdaje jedzenie potrzebującym ze swej cudownej 

miski. 
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i odważnych czynach Draupadi. Wszystkie te kobiety wykazywały wzorową umiejętność i 

oddanie w ich życiu i są przykładem wielkości kobiet i praw, jakie miały w tamtych czasach. 

 

Świat jest stworzony z mężczyzn i kobiet. Całkowitą głupotą jest powiedzieć, że jedna płeć 

jest ważniejsza lub więcej warta niż druga. Aby ustanowić prawość na świecie zarówno 

mężczyźni i kobiety muszą razem podążać ścieżką życia. Miałem matkę i mam siostry, a w 

mojej misji duchowej jest więcej kobiet niż mężczyzn. Kobiety robią pudże i medytują. Pogląd, 

że kobiety nie mogą osiągnąć najwyższej duchowej mądrości lub wyzwolenia jest całkowicie 

błędny. Moim zdaniem kobiety mogą być porównane do bogatej, żyznej ziemi. Kiedy nasiona 

boskości i wyższych duchowych myśli są zasiane w tak płodnej ziemi, wydadzą one plon 

dziesięć razy większy niż to, co zostało zasiane.  

 

Moi wyznawcy mogą pomyśleć, „dlaczego mnich, na którego misję tak negatywnie wpłynęły 

niektóre kobiety i który w rezultacie został później nawet uwięziony, wyraża się tak dobrze o 

kobietach?” Jest to błędny sposób myślenia. Jak już wspomniałem wcześniej, zarówno 

mężczyźni jak i kobiety są potrzebni na tym świecie i są sobie równi. 

 

Bez wątpienia znasz opowieść o odważnej matce z rodu wojowników, która szukała swojego 

zmarłego syna na polu bitwy. Patrząc na każdego poległego wojownika, znalazła w końcu ciało 

swojego syna i obejmując je przytuliła je do serca. Dlaczego? 1 

 

Tak jak ona, ja również pochodzę z rodu wojowników i nigdy nie stracę wiary w prawdę. To 

moja matka zasiała we mnie to ziarno wiary i z jej błogosławieństwem żyję, jako przyodziany 

w kolor ochry wyrzeczony mnich. Zawsze przyjmowałem z zadowoleniem testy Boskiej 

Matki; w żadnym z nich nie odniosłem porażki i kolejne zawsze będę witać z radością.  

 

Dzisiaj, wiele radości sprawia mi myślenie o czystych formach kobiecości, ucieleśnieniach 

czystości. Na przestrzeni czasów – w czasach wedyjskich, w tamilskim okresie Sangam i, w 

mniej odległej przeszłości, w czasach wielkiego poety Bharathi – aż do teraz, wielu uczonych i 

wielkich osobowości pisało o wielkości kobiet, ich prawach i ich wolności. Podczas moich 

trzydziestu lat życia w Aśramie, widziałem postępy kobiet na ścieżce duchowej; 

obserwowałem ich cechy, ich wkład i zaangażowanie. Te artykuły są, zatem rezultatem tego, 

co można nazwać badaniem. 

 

Tak, więc kłaniam się z szacunkiem do stóp mojej matki. 

                                              
1Jest to znana opowieść o odważnej matce w podeszłym wieku z rodu wojowników, która nie mogła uwierzyć 

plotkom, że jej syn wojownik umarł, jako tchórz uciekając z pola bitwy. Upierała się, że nie mogła to być prawda, 

a jeśli tak, odcięłaby swoje piersi, którymi kiedyś go karmiła. Wzięła ona nóż i poszła na pole bitwy, aby znaleźć 
ciało syna. Odwracając ciało każdego poległego wojownika, w końcu znalazła swojego syna z włócznią 

przeciwnika przebijającą jego serce, co dowodziło, że w rzeczywistości zmarł on śmiercią wojownika. Matka 

objęła jego ciało i przytuliła je do serca.  
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