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Satsang ze Swamidżim 
 

Czym jest Sanatana Dharma?  

 
na jest Matką Wszechświata. Ona jest 

prawdą, tradycją, wiecznym Absolutem. 

Możemy nazywać ją również odwieczną 

prawdą. Ona jest mądrością, która ma swoje 

korzenie w boskich naukach najstarszych tekstów - 

Wed, spisanych przez urzeczywistnionych 

mędrców. Boska Matka jest Matką Wed. Nauczam 

was wszystkich Sanatana Dharmy - powoli, ale 

pewnie.  

 

Sanatana Dharma składa się z nauk, które 

objaśniają najwyższą świadomość. Sanatana Dharma 

zawiera w sobie wszystkie dobre i prawdziwe 

religie, systemy jogi, filozofie oraz kultury, będące 

częściami tej jednej wielkiej rzeczywistości. 

Sanatana oznacza wieczność, a dharma jest 

naturalnym prawem. Jest ona rzeczywiście 

najwyższą jogiczną nauką, która obejmuje wszystkie 

formy i aspekty życia, medytację, oddanie wraz ze 

związanymi z tym praktykami, klasyczne języki, 

rytuały, systemy jogi, muzykę, duchowe tańce i opartą na duchowości medycynę naturalną. 

 

Wszystko to są części i działy Sanatana Dharmy. To, dlatego zachęcam was wszystkich do 

poznawania i praktykowania tych boskich nauk oraz sztuk. One wszystkie są związanymi z 

duchowością pobocznymi ścieżkami, które doprowadzą was do głównej drogi duchowości, 

zmierzającej w kierunku Boskości i najwyższej realizacji.  

 
Sanatana Dharma obecnie nazywana jest hinduizmem. Ona zawiera oraz prezentuje wielkie i 

szerokie zrozumienie istniejących w naturze praw, dharmę wszystkiego. Odmiennie niż w 

religiach zachodu, które oparte są na jednym ustalonym zestawie wierzeń, ona jest wszystko 

ogarniającą i akceptującą duchową kulturą. Sanatana Dharma jest całościową kulturą i 

koncepcją, z którą wielu ludzi o różnym pochodzeniu może się identyfikować oraz ją 

zrozumieć, gdyż jest to uniwersalna, najbardziej starożytna tradycja. Ona jest związaną z 

kulturą tradycją, która prowadzi do samorealizacji poprzez wszystkie aspekty prawego życia. 

Jest tą tradycją, w której dostrzega się szczere duchowe aspiracje wypływające z głębin 

czystego oraz prawdziwego serca i ukazuje szczerym poszukiwaczom właściwą drogę 

prowadzącą do osiągnięcia mądrości.  

O 
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Sanatana Dharma nie ogranicza się do jednego mistrza, nauczyciela, religijnego przywódcy, ani 

do jednego świętego pisma, czy religii. Nie można wyznaczyć jej początku i ona będzie istniała 

przez niezliczone wieki, w nieskończoność. Ona zawiera i łączy w sobie pragnienie wszystkich 

żyjących istot, aby osiągnąć Najwyższego i by zanurzyć się w doskonałym szczęściu. Ona 

utrzymuje nas w kontakcie z Bogiem. Prowadzenie życia w zgodzie z Sanatana Dharmą 

utrzymuje nas na doskonałej ścieżce. Jej bogata kultura jest jak życiodajna krew dla tych, 

którzy pragną duchowości.  

 
Sanatana Dharma jest Wielką Matką. Śakti jest Sanatana Dharmą, a dobre i prawdziwe religie 

są jej dziećmi - Sanatana Dharma podtrzymuje je i wspiera.  

 

Ona jest prawdziwą Matką, która we wszystkich religiach odsłania znajdujący się u ich 

podstawy prawdziwy cel życia - samorealizację. Słowo Sanatana znaczy wieczność oraz 

uniwersalność i wskazuje na to, co jest powszechne dla wszystkich istot. Sanatana Dharma 

żyje na kształt nasion we wszystkich stworzeniach i posiada pewien plan związany z nimi 

wszystkimi. Ona pragnie wzrastać i rozkwitać w każdej istocie.  W swojej formie prawdy ona 

nie może zostać związana, zawładnięta, podporządkowana, ani kontrolowana. Każdy z was 

musi doświadczyć jej bezpośrednio oraz w unikalny dla siebie sposób. Doświadczenia każdej 

osoby będą jej własnymi, szczególnymi i osobistymi odczuciami, odmiennymi od doświadczeń 

innych.  

 

Okazuj szacunek Boskości, jako tej rzeczywistości i mocy, która stoi za wszystkim we 

wszechświecie.  

Szanuj wszystkie istoty, jak swoje własne Ja. Nie krzywdź innych stworzeń i szanuj je. Zrozum, 

że Boska wola i inteligencja kieruje wszystkim, co istnieje i poddaj tej Boskości wszystkie 

swoje działania.  

 

“Wzywam was do tego, 
abyście zanurzyli się w 

dharmicznej kulturze, a nie 
w kulturze nowoczesnej. Aby 
tego dokonać podążajcie za 
tymi prostymi radami, które 

wam przedstawiłem. Zmiana 
sposobu swojego życia to 
indywidualne zadanie dla 

każdej osoby.” 
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Uświadom sobie, że karma rządzi naszą przyszłością i wiedząc to działaj, mając na względzie dobro 

wszystkiego w każdych okolicznościach i czasach.  

Wykonuj pewne duchowe praktyki, aby odkryć prawdę wewnątrz siebie.  

Zawsze bądź prawdomówny. Mów prawdę w dobry i uprzejmy sposób.  

Kontroluj swoją seksualność i nie angażuj się w nią nadmiernie. Staraj się żyć w celibacie przed 

ślubem, a po ślubie bądź szczery i wierny wobec swojej partnerki lub partnera, szanując życie 

rodzinne.  

Nie bierz tego, co należy do innych.  

Utrzymuj swój umysł czystym i mów z czystością.  

Bądź pomocny dla innych, zachowuj pogodę ducha i bądź szczęśliwy niezależnie od tego, czy życie 

przynosi ci to, co dobre, czy też złe.  

Pozostawaj zadowolony i nieporuszony.   

Praktykuj wgląd w siebie, po to, by osiągnąć samorealizację. 

Bądź cierpliwy i nie trać ducha w obliczu wszelkich trudności.  

Poddaj się Boskości i dąż do zjednoczenia się z Boskością. 

Zachowuj się pokornie i z prostotą. Używaj tylko tego, czego potrzebujesz do swojego życia.  

Udzielaj się charytatywnie i wykonuj bezinteresowną służbę na rzecz tych, którzy są w gorszej 

sytuacji od ciebie.  

Wykonuj modlitwy i rytuały, aby się oczyścić.  

Wzmagaj swoje oddanie i wysyłaj w świat dobre wibracje z intencją dobrobytu i pokoju dla 

wszystkich istot.  

Szanuj i pomagaj rodzicom oraz starszym.   

Szanuj twoich duchowych mistrzów, a także innych mistrzów.  

Praktykuj z zaangażowaniem nauki twojego duchowego mistrza.  

Szanuj wszystkie dobre i prawdziwe religie.  

Bądź wegetarianinem.  

Nie zażywaj narkotyków i nie pij alkoholu.  

Bądź spokojny i zachowuj się pokojowo.  

Dziel się swoją wiedzą o Sanatana Dharmie z innymi, szczególnie z młodymi ludźmi.  

 

Indie są najbogatszą duchową kulturą na świecie, gdyż kładzie się tu tak wielki nacisk na 

Samorealizację. Ta dharmiczna kultura jest uniwersalna i wykracza poza ludzkie ograniczenia. Ona 

posiada moc oczyszczania i wznoszenia całych społeczeństw. Nowoczesne społeczeństwo znajduje 

się pod wpływem społecznych mód, technologii i mass mediów. Spójrz na swoje życie. Jak dużo 

czasu spędzasz angażując swój umysł w nowoczesną kulturę? Nowoczesna kultura w większości 

jest przeciwieństwem Sanatana Dharmy.  

 
Wzywam was do tego, abyście zanurzyli się w dharmicznej kulturze, a nie w kulturze 

nowoczesnej. Aby tego dokonać podążajcie za tymi prostymi radami, które wam przedstawiłem. 

Zmiana sposobu swojego życia to indywidualne zadanie dla każdej osoby. Tylko wtedy możemy 

wpływać na społeczeństwo propagując duchowe nauki.  

 
Musimy wspierać Sanatana Dharmę i duchowość. Wtedy ona z pewnością zaopiekuje się nami i 

będzie nas wspierać. To my jesteśmy opiekunami i strażnikami Sanatana Dharmy i duchowości.  



4 Prema Ananda Vahini May 2020 

 

Wiadomości z Centrów Sri Premanandy  

na całym świecie  
 

Wspomnienia z Trasy Światowej 2019 
 

Ostatnia Trasa Światowa z ‘różowym lingamem’ miała 

miejsce między październikiem 2019, a styczniem 2020. 

Koordynatorzy i wielbiciele na całym świecie 

zorganizowali specjalne duchowe programy w swoich 

Centrach, aby powitać ‘różowy lingam’, który 

przywiozły dwie delegatki z Aśramu odwiedzające 

Centra i Grupy Śri Premanandy i Centra Jedności 

Premanandy w Europie jak również na Sri Lance i w 

Nepalu. Poniżej jest kilka zdjęć... 

 

 
 

 
 

 

Abiszekam lingamu i 
błogosławieństwa lingamem w 

Grupie Śri Premanandy w Essen, 

Belgia. 
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Abiszekam Murugi, wyświetlanie 
filmu i błogosławieństwa lingamem w 

Rotterdamie, Holandia 
 

 

Abiszekam lingamu, 
wyświetlanie filmu  

i błogosławieństwa lingamem  

w Centrum Śri Premanandy  
w Janakpur, Nepal. 

 
 

Abiszekam lingamu i błogosławieństwa lingamem w Centrum Śri 

Premanandy w Newburgh, Stany Zjednoczone. 
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Abiszekam lingamu, bhadżany, 

wyświetlanie filmu 
i błogosławieństwa lingamem 

w Centrum Śri Premanandy 

w Kolombo, Sri Lanka. 

 
 

Guru Astotra, abiszekam lingamu, bhadżany i błogosławieństwa lingamem  

w Centrum Śri Premanandy w Bataramulla, Sri Lanka. 
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Działania w Centrach Śri Premanandy podczas kwarantanny  

z powodu epidemii koronawirusa 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Zadedykowaliśmy abiszekamy lingamu i Ammy wszystkim tym, na których miała wpływ 
obecna sytuacja pandemiczna i wiele zaistniałych konsekwencji. Przeczytaliśmy również 

satsang z poniższym cytatem Swamidżiego:  

   

 

"Kiedy uśmiecham się do kogoś, kto jest pogrążony w nieszczęściu, przynoszę mu ulgę” 
 

Nie zapomnij spojrzeć na zdjęcie uśmiechającego się Swamidżiego, aby móc samemu tego 
doświadczyć!”  

 
- Centrum Śri Premanandy w Montpellier, Francja 

 

 

 
“Nasze abiszekamy 
Ammy w Centrum  
Śri Premanandy  

w Chełmku, w Polsce, 
wykonywane dla 

dobra świata podczas 
pandemii  

i kwarantanny.” 
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Abiszekam Kriszny i Guru 
Astotra w Centrum  

Śri Premanandy w Grenoble, 

Francja 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

“W związku  
z restrykcjami podczas 
pandemii, abiszekamy 

w naszym Centrum  
Śri Premanandy   

w 
Częstochowie(Polska)  
były transmitowane  

online dla wszystkich 

zainteresowanych.” 

Abiszekam Ganesi w Centrum Śri 
Premanandy w Janakpur, Nepal 
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Złote słowa Swamidżiego o Grupach               

i Centrach Śri Premanandy 
 

 

“Ludzie odnoszą wiele korzyści z otwarcia i prowadzenia Centrum. Dzięki 
otwarciu Centrum w danym miejscu, od dziesięciu do stu osób w tej okolicy 
otrzyma spokój umysłu, wyzwolenie od wszelkiego rodzaju chorób, 
sposobność zbliżenia się do Boga i uzyskania stałego szczęścia. Musimy 
pomóc ludziom zrozumieć to wszystko poprzez cierpliwe objaśnianie. 
Służba, którą pełnicie dla innej osoby, powinna być kontynuowana przez tę 
osobę w stosunku, do, co najmniej dwóch kolejnych osób.”  

 
 

Abiszekam lingamu w Centrum 
Śri Premanandy w Oost 

Nederland, Holandia 

Guru pada pudża i 
Guru Astotra 

podczas 
wideokonferencji w 

Centrum 
Premanandy w 

Carlos Paz, 

Argentyna 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
Wielu wielbicieli może spotykać Cię i rozmawiać z Tobą w Indiach. Ale jeśli 

nie jesteśmy w stanie przyjeżdżać regularnie, jak możemy zwiększyć nasz 

duchowy rozwój? Niektórzy z nas nigdy nie będą mieli szansy przyjechać i 

spotkać Cię. Jak zatem możemy mieć kontakt z Tobą?  
To naprawdę bardzo proste. Aby ze 
mną rozmawiać lub spotkać się ze mną, 
nie musisz przyjeżdżać do Indii. Możesz 

to robić z własnego kraju. Jeśli chcesz 
oglądać program w TV, musisz 
odpowiednio ustawić kanał. 

Potrzebujesz sprawnie działającego 
telewizora, następnie ustawić kanały, 
czasem programator jest konieczny. 

Podobnie ty potrzebujesz wnieść się do 
stanu wyższej duchowej mocy, który 
jest gotowy dostroić się do moich 

długości fal – do mojego kanału TV!  
 

Aby przygotować się do tego, musisz 

przestrzegać pewnej dyscypliny. 

Najlepiej jest stać się wegetarianinem, 

aby oczyścić swój umysł i ciało. Ciało, 

które jest pełne martwych ciał innych 

istot nie jest czystym naczyniem, aby 

otrzymać boskie myśli. Twoje ciało 

powinno być zdrowe. Następnie 

powinieneś unikać alkoholu, przesłania 

on ocenianie i zwodzi umysł. Przestań 

palić. Palenie wypełnia twoje 

drogocenne płuca chemikaliami, które 

dają umysłowi fałszywe poczucie 

bezpieczeństwa. Alkohol i palenie tworzą przywiązania, które są niezwykle trudne do złamania. 

Staraj się kontrolować siebie i nie zagłębiać się zbytnio w ziemskie przyjemności. Zrób szczery 

wysiłek w tym kierunku. Wtedy możesz zacząć praktykować kontaktowanie się ze mną w 

duchowy sposób.  

 

Najpierw uczyń swoje ciało czyste poprzez kąpiel i noszenie świeżej, czystej odzieży. Usiądź w 

swojej świątyni lub ulubionym miejscu, gdzie lubisz pozostawać nieporuszony i w ciszy. Jeśli ci to 

pomaga, miej przed sobą moje zdjęcie. Jeśli chcesz, możesz odmówić swoją ulubioną modlitwę. 

Potem pozostań z pustym umysłem. Zawołaj mnie. W tym czasie z pewnością możesz mnie 

zobaczyć i mówić do mnie. Na pewno ci odpowiem. Jeśli masz trudny problem czy chorobę, wyślę 

boską energię do twego serca, która będzie krążyć w twoim ciele. To jest rodzaj duchowej 

komunikacji. Żadne środki transportu nie są konieczne! Samolot, który łapiesz to twój umysł! 

Tutaj przesłania są przesyłane przez boską pocztę, a nie e-mail.  
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To są osobiste instrukcje dla każdego z was. Są one po to, żebyście byli ze mną w kontakcie. Nie 

radzę wam, żebyście próbowali odbierać przesłania dla innych. Każda osoba powinna rozwijać tą 

umiejętność komunikowania się z duchowym mistrzem samemu, poprzez siebie. Postaraj się 

rozwinąć taki osobisty kontakt. Z pewnością pomogę ci wiele w godzinach nieszczęścia i potrzeby, 

i to z pewnością pomoże ci duchowo.   

 

Swamidżi, co masz na myśli, kiedy mówisz o „dobrej” ścieżce?  
 
Pierwszym etapem w duchowości jest zmiana czyjegoś zachowania i sposobu życia na cnotliwy. To 

oznacza, porzucenie przyzwyczajeń, myśli, mówienia i działania, które odciągają cię od 

duchowości. Jeśli najpierw zmienisz swój sposób na pozytywny, czysty sposób, to pomoże ci to w 

twojej sadhanie.  

 
Ten, kto podąża dobrą ścieżką, będzie obserwował dokładnie sposób, w jaki on czy ona 

zachowuje się każdego dnia. Osoba, która podąża duchową ścieżką może pomóc innym i być 

dobrym przykładem dla nich do naśladowania. Po pierwsze, nie krytykuj czy nie rań innych 

niemiłymi myślami czy obgadywaniem. Nie powinniśmy zachowywać się w okrutny czy podły i 

niski sposób, ale powinniśmy okazywać miłość i współczucie wszystkim istotom. Zawsze pamiętaj, 

że Bóg pomoże nam zrozumieć prawdziwą naturę atmy, czystej duszy. Wtedy nasze osobiste 

przyzwyczajenia i działanie będą odzwierciedlać czysty umysł. Na duchowej ścieżce mamy 

pragnienie samokontroli, skromności i całkowitej uczciwości bez ranienia innych. Dlatego poprzez 

prawdziwe i szczere praktykowanie, te cechy w życiu codziennym powinny być wspaniałym 

przykładem dla innych. Jeśli jesteśmy źli, poirytowani, narzekamy i jesteśmy podli w naszym 

zachowaniu, inni będą nas unikać i nie będziemy dla nich dobrym przykładem czy duchowym 

przekaźnikiem. 

 
Zauważymy, że podążamy dobrą ścieżką, jeśli zaczniemy poszukiwać towarzystwa świętej kobiety 

czy mężczyzny, lub jeśli dołączymy się do działalności prawdziwego duchowego centrum i 

będziemy chcieli przebywać w towarzystwie innych duchowych aspirantów. Umysł zacznie 

uwalniać się od ziemskich spraw, wysiłku i niepotrzebnych pragnień. Niskie i brudne myśli porzucą 

umysł i będzie się on czuł lżejszy i nieskażony.  

 

Kiedy serce woła o pokorę, prostotę oraz kiedy zawsze pragniemy pomagać innym i nie 

przysparzać im problemów, wtedy z pewnością podążamy dobrą ścieżką. Kiedy zawsze widzimy 

dobre strony naszych znajomych i nie rozwodzimy się nad ich negatywnymi cechami, i kiedy miłe 

słowa zamiast aroganckich z łatwością wychodzą z naszych ust, to są także oznaki, że podążamy 

dobrą ścieżką. 

 
Z pewnością możemy powiedzieć, że podążamy dobrą ścieżką, jeśli mamy piękne i kochające 

myśli, kiedy wypowiadamy tylko miłe, pomocne i oddane słowa, i kiedy działamy, zawsze myśląc o 

dobru innych i zgodnie z naukami duchowego mistrza.  

 
 Dobra ścieżka jest jedyną, która szybko zawiedzie nas do Boga.  
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ŚĆ

 

Sylwetki wybranych kobiet 
 

 wielkim tamilskim eposie, 

Silappatikaram, możemy 

przeczytać o tym, jak 

bardzo Kannagi była 

oddana swojemu mężowi, 

o jej poświęceniu, cierpliwości, odwadze i 

cnotliwości. Choć widziała, że jej mąż ma 

romans z inną kobietą1, dzięki swojej 

inteligencji i życzliwości zawsze 

wykazywała wielką cierpliwość i 

pozostawała mu wierna. Zawsze chętnie 

oddawała mu swoje klejnoty i szaty, gdy o 

nie prosił. Z czasem zauroczenie męża 

innymi kobietami przerodziło się w gorycz, 

i gdy stracił cały majątek, uświadomił sobie 

swój błąd. Poprosił żonę, aby opuściła wraz 

z nim dom, a Kannagi bez wahania zgodziła 

się towarzyszyć mu. 

 

Kannagi i jej mąż, Kovalan, opuścili 

królestwo Chola i udali się do królestwa 

Pandja. Tam, próbując zdobyć trochę 

pieniędzy, Kovalan poszedł na targ, żeby 

sprzedać jedną z bransoletek na nogę 

należących do Kannagi, jednak niesłusznie 

oskarżono go o to, że ukradł bransoletkę 

                                              
1 Jej mąż, Kovalan, zakochał się w kurtyzanie imieniem Madhavi. 

W 
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królowej i straż królewska aresztowała go. Następnie na rozkaz króla został skazany na 

śmierć.   

 

Stare tamilskie powiedzenie mówi: „Nawet las nie 

jest w stanie znieść konsekwencji sytuacji, w której 

święty mędrzec traci panowanie nad sobą”, a 

powiedzenie to szczególnie dotyczy tego, co się 

stało, kiedy ujawniła się cała nieustraszona odwaga 

Kannagi i udała się ona na dwór króla, błagać o 

audiencję. Rozzłoszczona przełamała bransoletkę2, 

żeby udowodnić, że klejnot nie był własnością 

królowej i odważnie oświadczyła, że król 

niesprawiedliwie nakazał egzekucję jej niewinnego 

męża. Zrozpaczony król, który zrozumiał, że postąpił 

niesprawiedliwie i nie mógł znieść prawdy, zmarł. 

Królowa także padła nieżywa.  

 

Wszystko to stało się wskutek odwagi Kannagi.  

Kiedy jej męża skazano na śmierć, nie wróciła do 

rodziców w przekonaniu, że nic nie da się zrobić. 

Zamiast tego odważnie udowodniła jego niewinność 

w sądzie, upierając się, że skazując go, król postąpił 

niesłusznie. Tym samym król zostały zmuszony, aby 

stawić czoła prawdzie. Jego sumienie nie mogło znieść brzemienia niesprawiedliwego wyroku i 

to doprowadziło do jego śmierci.  A wszystko to z powodu odwagi, nieustraszoności oraz 

inteligencji Kannagi.  

 

Kannagi była niezwykle cnotliwa, odważna i cierpliwa. Te szlachetne cechy stały się pożywką 

do stworzenia dzieła literatury tamilskiej, wielkiego daru dla ludności Tamil Nadu.  

 

Nasze kobiety były znane nie tylko z odwagi, ale i z pracy dobroczynnej oraz wielu cnót. 

Madhavi i jej córka Manimekalai są doskonałymi tego przykładami.  

 

Kiedy Kovalan zostawił Madhavi, straciła ona zainteresowanie doczesnymi rzeczami i 

postanowiła prowadzić harmonijne życie pustelnicze. Jej córka, Manimekalai, także przeszła w 

życiu wiele prób i poradziła sobie z nimi dzięki swojej determinacji. Tamilski epos, 

Manimekalai, opowiada nam o jej pełnym dyscypliny życiu duchowym, jej pracy dobroczynnej 

oraz cudownym współczuciu wobec wszystkich żywych istot, a także o jej uwięzieniu i o tym, 

jak później przekształciła więzienie w miejsce, gdzie ludzie żyją uczciwie i czynią dobro. Nawet 

obecnie epos ten można uznać za poradnik, jak prowadzić życie pełne wyrzeczeń. Pełni rolę 

                                              
2 W tamtym czasie bransoletki na nogę miały kształt cylindra wypełnionego drogocennymi kamieniami.  Przełamała 

bransoletkę, aby pokazać, że jej bransoletki były wypełnione rubinami, podczas gdy bransoletki królowej zawierały perły. 

 

Pomnik Kannagi w Madrasie, w 

stanie Tamil Nadu  
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wyznacznika moralności, zaś opisy dobrych uczynków i właściwego prowadzenia się 

rozjaśniają tekst jak punkciki światła.   

 

Maduraj przyczynia się do rozsławienia kultury tamilskiej. Teraz opiszemy królową 

Mangayarkarasi, żonę króla Pandja, któremu zawdzięczamy przywrócenie chwały siwaizmowi 

w czasie, kiedy w królestwie panowała inna wiara. Nie pragnę tu porównywać religii, lecz po 

prostu zwrócić uwagę na hart ducha i chwałę królowej Mangayarkarasi.  

 

Na pewnym etapie naszej historii w królestwie 

Panjda rozkwitał dżinizm, zaś siwaizm chylił się 

ku upadkowi. Głównym powodem był fakt, że 

ponieważ król wyznawał dżinizm, jego poddani 

byli zmuszeni podążać jego śladem. Zatem 

ludzie rzadko odwiedzali wspaniałą świątynię w 

Madurai poświęconą Bogu Chockanathar i 

Bogini Meenakshi.  

 

Mnóstwo wielkich osiągnięć kobiet, ich oddanie i odwagę, celowo zatajono”. Obecnie ludzie 

wciąż żywią szacunek dla Kannagi, za jej cierpliwość, oddanie, odwagę, poświęcenie i cnoty. 

Nadal także szanują i wychwalają Madhavi za wyrzeczenie się doczesnego życia, Manimakalai – 

za dobroczynność i prawość a Mangayarkarasi – za niewzruszoną wiarę. Oddajmy cześć tym 

odważnym kobietom oraz eposom, dla których ich wspaniałe dokonania były inspiracją. Choć 

kobiety te chwali się, wiele wspaniałych osiągnięć kobiet, ich poświęcenie i heroizm celowo 

zatajano. Któż nie chwaliłby Śakti, Boskiej Matki, która podtrzymuje wszelkie życie na Ziemi i 

panuje nad całym wszechświatem?   

 

Nie tylko w czasach starożytnych, ale i w zeszłym stuleciu żyło wiele kobiet, które podążały 

ścieżką duchową i przyczyniły się do odzyskania przez Indie niepodległości. Przyjrzyjmy się 

pokrótce postaciom trzech takich kobiet.  

 

Siostra Nivedita (1867–1911) urodziła się w Irlandii, która 

wówczas była częścią Zjednoczonego Królestwa, a ono z kolei było 

w najpełniejszym rozkwicie oraz dzierżyło czołowe miejsca w wielu 

dziedzinach. Była wykwalifikowaną nauczycielką, biegłą w 

nowoczesnych naukach i sztuce, ponadto cechowały ją doskonałe 

umiejętności administracyjne. Została najbardziej szanowaną 

uczennicą Wiwekanandy, wiodła skromne życie, nigdy o niej nie 

zapominajmy.   

 
 

Siostra Nivedita 

“Mnóstwo wielkich 
osiągnięć kobiet, ich 
oddanie i odwagę, 
celowo zatajono”.  
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Sri Ramakryszna, który mieszkał z Kalkucie, bezpośrednio 

doświadczył Matki Kali i w swoim medytacjach pojął 

wszelkie jej działania. Całkowicie rozumiał znaczenie 

kobiecości i traktował swoją życiową partnerkę, Sarada 

Devi, jak boginię godną czci. Ona zaś pilnowała, aby 

Ramakryszna, jej guru, nie był niepokojony i aby nic nie 

zakłócało jego życia duchowego. Była dość młoda, kiedy 

Ramakryszna zmarł, a po jego śmierci musiała zmierzyć się 

z uprzedzeniami ze strony ówczesnego społeczeństwa, 

które nie akceptowało kobiety prowadzącej życie 

medytacyjne i pustelnicze. W obliczu trudności wykazała 

jednak wielką siłę charakteru oraz nieustraszoną 

determinację, cierpliwość i wyrozumiałość.    

 

 

 

Matka Teresa kierowała się w życiu naukami i 

przykładem Jezusa Chrystusa. Została zakonnicą w 

młodym wieku i całe życie poświęciła pracy 

dobroczynnej oraz służbie nędzarzom. Choć 

zazwyczaj unikamy chorych na trąd, Matka Teresa 

z miłością ich dotykała i umożliwiała im podjęcie 

leczenia. Była wspaniałą duszą, która odeszła do 

Boga.  

 

 

 

Te trzy kobiety, które stanowią wspaniały wzór, dowodzą, że kobiety mogą osiągnąć najwyższe 

szczyty urzeczywistnienia duchowego i mogą być liderkami. Wychwalam wszystkie te mądre 

kobiety, które żyły jak prawdziwe Śakti. Współczesne kobiety mogą dokonać tego samego.  

 

 

 

 

 

Święta Matka Sarada Devi  

Matka Teresa 
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Wiadomości z…  

 
 

 

 

Pewnego pięknego wieczoru Młodzież Premanandy w Aśramie odwiedziła Skałę Murugi na 

tyłach ziem Aśramu. Tam jeden z członków Młodzieży wspomniał o jednym z głównych 

powodów, dla których Swamidżi wybrał to miejsce, by zbudować na nim Aśram. Powodem 

jest specjalna historia tej dużej skały lub głazu, która leży po południowo-zachodniej stronie 
Aśramu. Historia jest następująca: podczas swojej podróży do świątyni Murugi w Viralimalai, 

Arunagirinatar, słynny święty i wielbiciel Pana Murugi, zgubił się w gęstym lesie, który porastał 

ten obszar setki lat temu. Wspiął się na głaz, aby mieć dobry punkt obserwacyjny i złapać 

orientację. Właśnie w tym momencie objawił się mu Pan Muruga. Właśnie ten darszan 

zainspirował go do rozpoczęcia komponowania hymnów na cześć Pana Murugi. Biorąc pod 
uwagę świętość tego miejsca, Swamidżi zachęcił wszystkich odwiedzających Aśram do pójścia i 

posiedzenia w ciszy w tym spokojnym otoczeniu przez pewien czas. 

 

 
 

„Ślady Stóp Murugi” na szczycie głazu w najdalszej zachodniej części Aśramu 
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Co miesiąc podkreślamy wielką wartość Młodzieży 

Premanandy. 

W tym miesiącu: Pamiętanie swojej prawdziwej, boskiej 
natury! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dałem wam Pana Murugę, jako wzór do naśladowania w waszym 

życiu duchowym w Młodzieży Premanandy. Pan Muruga jest 

ucieleśnieniem odwagi i męstwa. On jest prawdziwym bohaterem. 

Mimo, że może napotykać wiele przeszkód i niebezpieczeństw, a czasem 

niepowodzeń lub porażek, walczy o to, co słuszne. Co więcej, zawsze 

jest szczęśliwy, pozytywny i wesoły, bez względu na to, co się stanie. 

Jak on to robi? Zawsze ma Boskość w swoim sercu. Ty też możesz być 

jak Pan Muruga. Boskość jest w twoim sercu, ale zapominasz o tym. 

Dlatego zawsze pamiętaj o swojej prawdziwej, boskiej naturze, która 

spoczywa w Twoim sercu. ”  
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