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Satsang ze Swamidżim 
 

 

  

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

Tiruczendur na południowym wybrzeżu Tamil Nadu, tuż nad brzegiem morza stoi piękna 

świątynia Murugi. Jej wieża przyozdobiona jest włócznią Vel Pana Murugi. Muruga jest 

jednym z najpopularniejszych bóstw południowych Indii.  Dziewięciopoziomową wieżę - 

radźagopuram wybudował przed trzystu latami wielbiciel, Sri Desikamurthi Swami. Przyśnił 

mu się Pan Muruga, który poprosił go, aby wybudował taką wieżę. Chociaż był biednym człowiekiem 

to jednak on rozpoczął prace nad tym przedsięwzięciem, a gdy pracownicy poprosili o zapłatę dał im 

prasadam, którym był święty popiół Pana Murugi. Kiedy robotnicy mijali świątynię Ganesi ten popiół 

zamienił się w złote monety.  Kiedy ukończono prace nad szóstym poziomem wieży cud się skończył. 

We śnie Pan Muruga przekazał Sri Desikamurthi Swamiemu, aby poprosił o pomoc pewnego 

wielbiciela. Tenże wielbiciel podarował mu koszyk wypełniony solą, która również zamieniła się w 

złoto - była jej wystarczająca ilość, by dokończyć budowę całej wieży.  

 

Zgodnie z tradycją związaną z tą świątynią, wielbiciele najpierw biorą kąpiel w morzu, a następnie w 

strumyku stworzonym przez Pana Murugę. Dopiero wtedy wchodzą do świątynnych budynków. W 

świątynnym kompleksie znajduje się wiele kaplic poświęconych różnym bóstwom oraz świętym 

związanym z tą świątynią, szczególnie tym, którzy tworzyli pieśni wychwalające Pana Murugę. Znanych 

jest wiele inspirujących historii o wielbicielach świątyni Tiruczendur oraz o ich doświadczeniach z tym 

młodzieńczym bogiem. Forma, którą wielbi się w tej świątyni jest bardzo stara. W 1648 roku pewien 

holenderski pirat ukradł statuę świątynną, gdyż sądził, że wykonana była ze złota. Załadował ją na 

W 
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statek i wypłynął na morze. Po krótkim czasie zerwał się wiatr i potężny sztorm sprawił, że pirat zaczął 

obawiać się, że jego statek zatonie. Doszedł do wniosku, że przyczyną tej zawieruchy była kradzież 

świętej figurki, dlatego rozkazał, żeby wyrzucić ją do morza. Tak też uczyniono, a wtedy sztorm 

natychmiast ucichł. Pewien lokalny przywódca, gdy usłyszał o kradzieży statuetki zlecił stworzenie 

nowej. Wykonano ją z pięciu metali i zainstalowano w świątyni. Jednak Muruga pojawił się temu 

przywódcy we śnie i polecił mu żeby odnalazł oryginalną statuetkę, która wciąż znajdowała się w 

morzu. Przekazał mu wskazówki i dodał, że w miejscu zatopienia figurki będzie pływała cytryna na 

powierzchni morza, a na niebie zobaczą krążącego nad tym miejscem garudę - orła. Przywódca spełnił 

polecenie Pana Murugi i odnalazł statuetkę. Wybudował dla niej specjalne schronienie i ponownie ją 

tam zainstalował. Wykonywał również specjalne coroczne pudże - zwyczaj ten kontynuuje się do dziś 

dla upamiętnienia tego wielkiego wydarzenia. 

 

Znanych jest wiele, przepełnionych głębokim 

znaczeniem, historii i legend o boskich zabawach 

bóstw.  Powinniśmy przy tym pamiętać, że te 

Purany są bardzo stare i przekazują w symboliczny 

sposób wiele cennych nauk, wszystkim tym, 

których celem jest prawe życie. Cała historia życia 

Pana Murugi jest wielką nauką, wypełnioną 

najwyższą filozofią. Znamy wiele opowieści o 

dewach - bogach i boskich istotach - oraz ich 

walkach przeciw Asurom, czyli istotom o 

demonicznej naturze. Historia narodzin Murugi 

jest zbyt długa, żeby móc wyjaśnić ją wam 

wszystkim w tym krótkim satsangu. Jego 

inkarnacja pojawiła się, dlatego, gdyż Asurowie 

przez wiele lat wykonywali sadhany, aby uzyskać 

łaskę Pana Śiwy. Problemem było to, że używali 

tych mocy w złych celach. Liderem asurów był 

Surapadma. Razem ze swoimi potężnymi braćmi podbił wiele lądów i posiadał też piękne miasta 

wybudowane przez boskiego architekta, Wiśwakarmę. Surapadma podbił nawet królestwa bogów i 

uwięził Indrę, króla bogów, wraz z wieloma innymi dewami. Indra i jego żona zamienili się w papugi i w 

ten sposób uciekli z więzienia. Po pewnym czasie grupka dewów pod przewodnictwem Pana Wisznu, 

Brahmy i Indry udała się do Pana Śiwy, do jego świętego przybytku na szczycie góry Kailaś. Tam Pan 

Śiwa zapewnił ich, że ich ochroni.  

 

Po jakimś czasie Pan Śiwa spełnił swoją obietnicę. Wyemitował ze swojego oka mądrości sześć 

promiennych i olśniewających iskier. Poinstruował boga wiatru Waju, oraz boga ognia Agni, aby 

przenieśli je i umieścili w świętej rzece Ganges. Ganga, bogini tej rzeki zaniosła te iskry do jeziora 

Sarawana, w którym przemieniły się one w sześciu pięknych małych chłopców. Każde z dzieci 

spoczywało na pięknym lotosie i opiekowała się nim jedna z sześciu nimf gwiazd Karthikai. Śiwa oraz 

Boska Matka Parwati wraz ze wszystkimi dewami przybyli tam, aby zobaczyć wcielenie tego nowego i 

potężnego bóstwa. Matka Parwati wzięła na ręce całą tą gromadkę dzieci i nadała im imię Skanda.  

Sześcioro dzieci przemieniło się wtedy w jedno młodzieńcze bóstwo o sześciu głowach. Nazwano go 

również Murugą, a znany jest także, jako Śanmukha, czyli ten, który ma sześć twarzy. Gdy już trochę 

podrósł zaczął wykazywać się wielką odwagą, zdolnościami w walce oraz w przewodzeniu wojskom. 

Zwyciężył wielu potężnych asurów, którzy torturowali i zabijali ludzi.  

“Pan Śiwa przyzwał Murugę do 

siebie i dał mu wspaniałe boskie 

bronie przeznaczone do 

niszczenia zła i ignorancji. 

Boska Matka podarowała mu 

niezrównany Vel, złotą włócznię 

wiedzy, światła i zwycięstwa. Tak 

dozbrojony młodzieńczy bóg 

wraz ze swoimi wojskami 

składającymi się z wielu 

dzielnych wojowników wyruszył, 

aby pokonać wszystkich tych, 

którzy niszczyli pokój i dharmę.” 
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Pan Śiwa przyzwał Murugę do siebie i dał mu wspaniałe 

boskie bronie przeznaczone do niszczenia zła i 

ignorancji. Boska Matka podarowała mu niezrównany 

Vel, złotą włócznię wiedzy, światła i zwycięstwa. Tak 

dozbrojony młodzieńczy bóg wraz ze swoimi wojskami 

składającymi się z wielu dzielnych wojowników 

wyruszył, aby pokonać wszystkich tych, którzy niszczyli 

pokój i dharmę. Muruga skierował swoje kroki do 

Tiruczendur, na południowym wybrzeżu Tamil Nadu. 

Wysłał posłańca - potężnego generała i swojego 

przyjaciela o imieniu Wirabahu - do demona Surapadmy 

z prośbą żeby uwolnił syna Indry, który wciąż 

pozostawał w niewoli, oraz wezwał go, aby zaprzestał 

torturowania dewów. Surapadma odmówił i zaczął 

przygotowywać się do wojny z Panem Skandą. 

Niektórzy z jego doradców próbowali odwieść go od 

tego. Wszyscy oni byli wielbicielami Pana Śiwy i mówili 

mu, że Skanda był tak naprawdę samym Panem Śiwą, 

który przybrał formę młodzieńczego bóstwa. Ale 

Surapadma w swojej arogancji w ogóle ich nie słuchał.  

 
Skanda Saszti jest sześciodniowym świętem, które przypada na przełomie października i listopada. Jest 

to święto upamiętniające tą straszliwą walkę prowadzoną pomiędzy siłami zła, reprezentowanymi 

przez Surapadmę, a siłami światła i dharmy, reprezentowanymi przez Pana Skandę i jego vel. Ta bitwa 

trwała przez sześć dni. Pierwszego dnia najstarszy syn Surapadmy użył swoich okultystycznych mocy 

przeciw dzielnym wojownikom Pana Skandy, ale Skanda odparł ten atak przy użyciu magicznej broni i 

mocy, które podarował mu jego ojciec, Śiwa. Drugiego dnia Surapadma osobiście walczył ze Skandą i 

każdy z nich używał broni, które pochodziły od Pana Śiwy. Już wtedy Skanda by zwyciężył, lecz 

przebiegły demon użył swoich magicznych mocy i zniknął z pola bitwy.  

 

Podczas następnych dni Skanda użył potężnego Vel, aby ochronić swoje wojska przed orężem demona 

Banukopana, a Wirabahu zebrał wszystkie swoje siły, aby dać odpór demonicznym mocom. 

Najulubieńsi synowie Surapadmy, albo już polegli, albo pouciekali. Surapadma przyzwał wówczas na 

pomoc swojego potężnego brata Simhamukhę, które to imię znaczy tyle, co twarz lwa, a ten dokonał 

prawdziwego spustoszenia w obozie bogów. Pan Skanda zakończył żywot Simhamukhi przy pomocy 

otrzymanych od Pana Śiwy broni i mantr.  

 

Surapadma w tym momencie stracił już wszystkich swoich synów oraz braci, ale wciąż pozostawał 

nieugięty. Walczył zajadle, aż stanął twarzą w twarz z boskim młodzieńcem, Skandą. Nawet wtedy 

Surapadma stosował różne triki, aby sprawdzić i zwyciężyć Pana. Próbował użyć mocy iluzji przeciw 

Skandzie - ale czy można skutecznie użyć tego rodzaju magii przeciw samemu Bogu? Po wielu 

zaciekłych walkach Surapadma stanął naprzeciw Skandy. Jego duma została mocno nadwyrężona 

wieloma wcześniejszymi ciosami i stracił już całą swoją rodzinę. Skanda poczuł współczucie w swoim 

sercu wobec Surapadmy, który przecież nie zawsze był demonem - we wcześniejszych wcieleniach 

dokonał wielu dobrych uczynków. Na sekundę Skanda odsłonił przed nim swoją boską formę. 

Surapadma padł przed nim i złożył mu pokłon oraz błagał go o przebaczenie za zło, którego się 
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dopuszczał. Ale gdy po chwili Skanda powrócił do swojej ludzkiej formy, ego Surapadmy ponownie 

skłoniło go do podjęcia ostatecznej walki.  

 

Surapadma przyjął formę ogromnego drzewa. Skanda cisnął swoim wspaniałym Vel w to drzewo, w 

wyniku, czego rozszczepiło się ono na dwie części. Wówczas demon powrócił do swojej zwykłej 

formy i z agresją rzucił się na Skandę, który ponownie cisnął swoim Vel w Surapadmę. Wielki Asura, 

ten, który podporządkował sobie nawet bogów, został przecięty na dwie połowy przez złotą włócznię 

światła i mądrości.  W swoim wielkim współczuciu i poprzez swoją bezgraniczną miłość Pan Skanda 

przemienił Surapadmę jednocześnie w pawia i koguta. Kogut stał się emblematem Pana na jego fladze 

zwycięstwa, a paw został jego osobistym boskim pojazdem.  Wydarzyło się to w dzień Szasti, szóstego 

dnia bitwy. Po bitwie Skanda wykonał wielką pudżę do swojego ojca, Pana Śiwy. Wetknął Vel w ziemię 

i w tym miejscu wytrysnęło piękne źródło. Nawet dziś to źródło, mimo, że znajduje się blisko morza w 

Tiruczendur, posiada czystą pitną wodę. Wielbiciele czerpią z niego wodę do picia i kąpieli. Ta thirtam, 

czyli święta woda, posiada moc uzdrawiania wszelakich chorób.  

 

Teraz już znacie wielką legendę Skanda Szasti, najważniejszego święta obchodzonego przez wielbicieli 

Murugi. Podczas tych sześciu dni wielbiciele głęboko medytują o Panu Murudze - robią to z wielkim 

oddaniem i z umysłem skupionym tylko na nim. Oni medytują nad sześcioma aspektami Pana, 

reprezentowanymi przez jego sześć twarzy: nad odwagą, łaską, miłością, mądrością, błogością i 

sympatią do wszystkich istot. Skanda Śaszti obchodzone jest z największą pompą i w unikalny sposób 

w świątyni w Tiruczendur. Tamtejsza figura Pana Skanda przedstawia go w medytacyjnej pozie, 

trzymającego rudraksza malę w jednej dłoni, kwiat w drugiej, a w kolejnej vel. Przez sześć 

następujących po sobie dni bitwa pomiędzy Surapadmą i Skandą odtwarzana jest przez setki tysięcy 

wielbicieli na plażach Tiruczendur z udziałem ogromnych figur i wojennych rydwanów. Wielu 

wielbicieli otrzymuje w tym czasie łaskę Skandy i doświadcza duchowych przeżyć.  

 

Skanda Śzasti jest czasem przeznaczonym na medytację, której celem jest zniszczenie ego i dumy, 

czego końcowy efekt symbolizowany jest przez Surapadmę w jego ostatecznej formie pawia i koguta.  

Te formy zostały nam dane po to abyśmy mogli łatwo zrozumieć nauki Pana Murugi w jego formie 

Skanda - generała boskich wojsk.  Rozszczepienie drzewa i przecięcie na pół ciała Surapadmy 

symbolizuje zniszczenie naszego ego, które jest bardzo silne. Nieważne ile razy staramy się je 

kontrolować, ono powraca, raz za razem obarczając nas gniewem, pragnieniami, dumą, zazdrością i 

żądzą. Ostatecznie jedynie czystość duchowych praktyk i boska miłość zniszczą nasze ego. Innym 

istotnym czynnikiem jest łaska i współczucie Boskości. Nawet, mimo, że Surapadma próbował 

zniszczyć Skandę i torturował bogów, Pan przebaczył mu i pobłogosławił tego demona swoim 

darszanem. Zmienił Asurę w swój osobisty pojazd - pawia.  

 

Wielu wielbicieli korzysta z tej pomyślnej okazji i w trakcie trwania Skanda Szasti uwalnia się od 

przeszłych karm. Oni poszczą przez sześć dni. Niektórzy piją tylko czystą wodę, a szóstego dnia 

rezygnują nawet z tego.  Niektórzy jedzą tylko raz dziennie, a inni spożywają jeden posiłek mniej niż 

zwykle, zależnie od osobistych możliwości. Szóstego dnia powinno się ofiarować posiłek biednej 

osobie przed spożyciem swojego jedzenia. Prawdziwi wielbiciele Pana z pewnością powinni codziennie 

wielbić Murugę, wykonując pudże, albo abiszekamy i powinni pościć. Powinni również medytować 

każdego dnia nad jedną z jego wielkich cech, o których wspomniałem wcześniej.  Z pewnością powinni 

również utrzymywać w tym czasie celibat. Niektórzy nawet żebrzą o jedzenie i na bosaka pielgrzymują 

do świątyń Murugi. Jeszcze inni na swoich barkach niosą kavadi. Jest to odpowiednio wygięty kawałek 

drewna, pięknie udekorowany przy pomocy materiałów i pawich piór. Tańce kavadi są znane w całym 
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Tamil Nadu. Wielbiciele Murugi znani są z tego, że zatracają świadomość swojego ciała w trakcie 

wykonywania tych różnorodnych sadhan. Niektórzy osiągają stany błogości, w których świadomi są 

jedyni boskiej łaski.  

 

Błogosławię was wszystkich, nawet, jeśli wykonujecie niewielką sadhanę podczas tych sześciu świętych 

dni. Z całą pewnością wielkie współczucie Pana Murugi oraz jego łaska będą wasze. Niech on zniszczy 

wasze ego za pomocą wspaniałego złotego Vel i odsłoni wasze oryginalne, lśniące Ja i pełnię jego 

chwały! 

 

Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie 

Obchody urodzin Swamidżiego w Centrum Śri Premanandy 
w Las Rosas w Argentynie 

 

17 listopada wykonaliśmy padapudżę i śpiewaliśmy bhadżany z okazji urodzin Swamidżiego. 
Ten program był transmitowany na żywo do innych centrów, a Centrum Carlos Paz również 

transmitowało na żywo satsang wideo ze Swamidżim, z tłumaczeniem na żywo na język 

hiszpański. To było wspaniałe uczucie radości, móc doświadczyć w ten sposób kochającej 

energii Swamidżiego! 

 

Dżej Prema Śanti! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Padapudża z okazji urodzin 

Swamidżiego w Centrum Śri 

Premanandy w Las Rosas w 

Argentynie. 
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Obchody urodzin Swamidżiego w Centrum Śri Premanandy 
w Janakpur w Nepalu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Nowy koordynator międzynarodowy centrów! 
 

Dhanalakszmi i Kasturirangan byli koordynatorami 

Międzynarodowymi Centrów dla misji Swamidżiego od 

Mahaśiwaratri 2017, wspierając, inspirując i prowadząc Centra Śri 

Premanandy, aby rosły i rozwijały się w bardzo dobry sposób i 

zgodnie z naukami i radami Swamidżiego. Jednak w zeszłym roku, 

z powodu poważnych problemów zdrowotnych Kasturirangana, 

czuli, że nie są w stanie dłużej wykonywać tej sewy tak dobrze, 

jak chcieliby, zwłaszcza przy wielu innych sewach, którymi nadal 

wspierają misję Swamidżiego, ich pracą i innymi obowiązkami. 

Szanujemy ich decyzję o przekazaniu tej sewy następnemu 

międzynarodowemu koordynatorowi i wyrażamy nasze 

najgłębsze uznanie i wdzięczność za lata pełnej oddania służby. 

Dali najlepsze wsparcie dla Koordynatorów Centrów i Grup, 

wielbicieli na całym świecie i Aśramu, nawet w trudnych i 

niespokojnych czasach dla nich i dla nas wszystkich.  

 

Będą kontynuować prowadzenie Centrum Grenoble Śri Premanandy z pełnym oddaniem i 

przy pomocnym wsparciu innych wielbicieli na swoim terenie. 

  

Z radością informujemy, że w dniu urodzin Swamidżiego na kolejnego koordynatora 

Międzynarodowego Centrów wyznaczyliśmy Hamsę z Argentyny, która obecnie jest 

Na urodziny Swamidżiego wykonaliśmy abiszekam 

Lingamu i intonowaliśmy 108 imion Swamidżiego 



7 Prema Ananda Vahini  November 2020 

 
odpowiedzialna za prowadzenie Centrum Śri Premanandy w Villa Carlos Paz, a także za 

dystrybucję informacji wszystkim wielbicielom w Argentynie. 

  

Wierzymy, że Hamsa będzie bardzo utalentowanym i oddanym Międzynarodowym 

Koordynatorem Centrów. Do tej roli wnosi swoją wyjątkową energię, radość i oddanie 

Swamidżiemu. Będzie tam wspierać, zachęcać i komunikować się ze wszystkimi Centrami Śri 

Premanandy i Koordynatorami Grup na całym świecie, jak również będzie do dyspozycji 

każdego wielbiciela, który zechce się z nią skontaktować w sprawie misji Swamidżiego, 

szczególnie w sprawie Centrów i Grup. Oczywiście, zawsze będzie w kontakcie z Aśramem. 

  

Jej adres e-mail znajdziesz na naszej stronie internetowej www.sripremananda.org, w sekcji 

„Znajdź centrum”. 

  

Życzymy jej wszystkiego najlepszego w tej wielkiej i ważnej guru sewie! 

 

 

Złote słowa Swamidżiego o Grupach  
i Centrach Sri Premanandy 

 
 

 

“Kiedykolwiek osoba angażuje się w duchowość, doświadczy ona 
spokoju umysłu, a dzięki oddaniu rozwinie w sobie wyższe cechy. 
Zatem jakie działania podjęli koordynatorzy, żeby pomóc 
wszystkim rozwinąć oddanie w swoich sercach? Jak daleko sięga 
wasza służba? (…) 

 
Powinniście zrozumieć, że wielu wielbicieli nie jest jeszcze 
dojrzałych i dlatego czasami się złoszczą i mogą myśleć błędnie. 
Oni również mogą mieć złe nawyki. Jako koordynatorzy 
powinniście im je wybaczać, powinniście się nimi opiekować i 
zachęcać ich do kroczenia po dobrej ścieżce.” 
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Świętowanie urodzin Swamidżiego w Aśramie 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzednia strona, zgodnie z ruchem wskazówek zegara od zdjęcia w górnym 

lewym rogu: jagam Ganapatiego dla wszystkich wielbicieli Swamidżiego; 

abiszekam do lingamu Samadhi Swamidżiego; radosna procesja wokół 

Aśramu ze statuetką  Swamidżiego, której towarzyszyło śpiewanie bhadżanów 

 

Powyżej: mleczny abiszekam do statuetki Swamidżiego 
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Moje doświadczenie ze Swamidżim: 
Jak poznaliśmy Swamiego 

Sivakumaran i Lakshmi, Sri Lanka 

 
Sivakumaran: To było za czasów moich studiów, kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się o 

niektórych duchowych przywódcach takich jak Sai Baba, Swami Sivananda itd. Później 

przeczytałem książkę, która dała mi podstawową wiedzę na temat duchowości i celu ludzkiego 

życia na Ziemi. W tej książce napisane jest, że medytacja jest najważniejszym sposobem na 

osiągnięcie najwyższego celu w życiu. Jest tu zalecane, aby medytacje miały miejsce pod 

przewodnictwem guru. Więc naturalnie pojawiło się moje zainteresowanie, aby mieć guru 

mogącego poprowadzić mnie na ścieżce duchowej.  

 

Na początku lat 70 miałem wielkie szczęście poznać Sathya Sai Babę w Whitefield w Bangalore i 

otrzymać jego błogosławieństwa, choć to nie on miał być moim guru. To jednak tutaj 

dowiedziałem się od niektórych wielbicieli o mędrcu na Sri Lance, który przypominał Sai Babę i 

który, przez usta rodził lingamy powstające w jego ciele. Zastanawiałem się czy będzie mi to dane, 

żeby poznać tego niezwykłego mędrca?  

 

Pewnego wieczoru w 1977, 

około 5 po południu, stałem 

przy bramie mojego domu, 

kiedy zauważyłem idącego 

drogą młodego człowieka, 

swamiego, ubranego w 

niezwykle piękne 

pomarańczowe szaty. Nieco 

zdziwiony, po prostu stałem i 

przyglądałem się mu i z jakiegoś 

powodu nie mogłem oderwać 

od niego wzroku. Wydawało 

się, że był pogrążony w myślach 

i zmierzał w kierunku plaży. 

Kiedy przeszedł obok, a później 

powoli zaczął znikać z mojego 

pola widzenia, do głowy 

przyszła mi myśl, że może to był ten święty z Matale, o którym słyszałem kilka lat wcześniej.  

  

W 1984 roku miałem już za sobą ukończoną szkołę i kilka lat medytacji; a wieczorem w 

Mahaśiwaratri tamtego roku dołączyłem do grupy medytacyjnej w Kolombo. Dowiedziałem się 

tam, że tego samego wieczoru, zaraz obok, Swami prowadził program w Vivekananda Memorial 

Hall Misji Ramakriszny. Zdecydowałem się dołączyć do całonocnej uroczystości i jak tylko 

zobaczyłem Swamiego na scenie od razu rozpoznałem, że był to ten sam swami, który udzielił mi 

darszanu w 1977 roku! I oczywiście nie był to nikt inny jak Swami Premananda!    

 

Swamidżi odwiedza wielbiciela w jego domu na Sri Lance w latach 80 
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Choć bardzo chciałem spotkać się ze Swamidżim 

po ceremonii lingodbhawy, to nie miałem takiej 

możliwości, ponieważ musiałem iść rano do pracy. 

Poszedłem, więc szybko do domu, wziąłem kąpiel, 

pomedytowałem i poszedłem do biura. Ponieważ 

nie spałem całą noc, poszedłem do pracy z myślą, 

że po obiedzie wrócę do domu, żeby odpocząć, 

ale, ku mojemu zdziwieniu, po obiedzie czułem się 

niezwykle rześko i całkowicie rozbudzony; 

zdecydowałem się zostać w biurze. Tego wieczoru 

zjadłem wczesną kolację w domu i poszedłem spać 

około 18.30. Następnego ranka obudziłem się z 

najlepszego i najgłębszego snu, jaki kiedykolwiek 

miałem w życiu! Nigdy nie zapomnę tego 

doświadczenia, dzięki niemu byłem 

zdeterminowany, żeby spędzać każde Śiwaratri z 

tym świętym, gdyż dał mi on bardzo dobre 

doświadczenie, dzięki któremu poznałem wartość 

czuwania w noc Mahaśiwaratri.  

 

W grudniu 1984 roku poślubiłem Lakshmi i od 

tamtej pory dzieliliśmy nasze życie również z 

perspektywy duchowej. Kiedy w 1986 roku 

Swamidżi przyjechał z Indii na Sri Lankę, prowadził 

on codzienne programy w domach wielbicieli. Robił abiszekamy, dawał błogosławieństwa 

lingamem i udzielał wywiadów. Uczestniczyliśmy w tak wielu programach jak to tylko możliwe. 

Podczas jednej z okazji, Lakszmi otrzymała z rąk Swamiego zmaterializowane kumkum. Byliśmy 

pobłogosławieni możliwością dołączenia do wycieczki z nim do Kataragama, co było dla nas 

uwznioślającym doświadczeniem. Pewnego dnia podczas tej wycieczki, Swamidżi dał nam 

wszystkim błogosławieństwo w rzece Manika Gangai. Wcześniej poprosił, żebyśmy się trzy razy 

całkowicie zanurzyli w wodzie zanim otrzymamy błogosławieństwo. To było bardzo wyjątkowe 

doświadczenie i świetnie się też bawiliśmy.  

 

Lakshmi: Wtedy nie wiedziałam jeszcze za dużo o duchowości i pojechałam na wycieczkę głównie 

z powodu mojego męża. Byłam pełna podziwu dla Swamidżiego, a jeszcze nie znałam go za 

dobrze. Czułam głęboki szacunek wobec niego i zdałam sobie sprawę, że był on boską inkarnacją i 

to było właśnie to, co sprawiło, że trzymałam się od niego na dystans. Grupa zaplanowała, aby 

któregoś dnia wejść na Wzgórze Kataragama. Wtedy wspinaczka na górę była raczej trudna i ja 

naprawdę nie chciałam iść, ale też wiedziałam, że mój mąż nie poszedłby beze mnie, mimo, że 

bardzo tego chciał. Robiło mi się przez to trochę smutno i płakałam przed śniadaniem tego ranka. 

Swamidżi pomagał podawać śniadanie i upewniał się, że wszyscy mieli wystarczająco jedzenia, a 

kiedy podszedł do nas spytał się czy wszystko było w porządku i dlaczego płakałam. Kiedy mój 

mąż wyjaśnił, że nie chciałam wchodzić na wzgórze, Swamidżi obrócił się do mnie i powiedział 

życzliwie „Amma, nie martw się, nie musisz wchodzić na wzgórze. Jeśli twój mąż chce to niech 

idzie; ja też nie idę, więc możesz zostać ze mną.” Prawie natychmiast poczułam w sercu zmianę i 

zwróciłam się do męża mówiąc, że pójdę z nim.  Zarówno jak i w tej sytuacji, Swamidżi zawsze 

dobrze wiedział, co powiedzieć i jak postąpić wobec osoby i sytuacji, aby sprawić, żeby ludzie 

Swamidżi na Sri Lance podczas 

Mahaśiwaratri w 1984 roku  
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poczuli się lepiej i zrobili to, co jest dla nich najlepsze. Więc nie zostałam ze Swamidżim, ale 

poszłam razem z grupą na wzgórze. Okazało się, że spędziłam cudowny czas i byłam bardzo 

szczęśliwa, że nie ominęło mnie to wyjątkowe wydarzenie. Przebywanie ze Swamidżim było 

naprawdę cudownym doświadczeniem. 

 

Pod koniec 1987 roku przyjechaliśmy do Indii po raz pierwszy, wraz z parą, którą poznaliśmy 

podczas wycieczki do Kataragamy. Wylądowaliśmy w Trichy, gdzie zatrzymaliśmy się w hotelu, a 

pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy było spotkanie się ze Swamidżim, który przebywał wtedy w 

Pudur. Kiedy Swamidżi zobaczył nas, spytał się czy zrobiliśmy już zakupy i zapewnił nas, że 

gdybyśmy potrzebowali pieniędzy to powinniśmy go o nie poprosić. Przekazał, że codziennie o 6 

wieczorem odbywały się abiszekamy i zaprosił nas na abiszekam następnego wieczoru, co 

oczywiście uczyniliśmy. Po abiszekamie Swamidżi zasugerował, żebyśmy przyszli następnego dnia, 

żeby mógł nam pokazać ziemię, na której budował aśram. 

 

Kolejnego dnia Swami zorganizował dla nas samochód, którym pojechaliśmy na teren aśramu. 

Jedynym budynkiem, który tam wtedy stał był Pudża Hol i nie był jeszcze wykończony, trzeba było 

jeszcze wylać posadzkę. A oprócz chatki, blisko miejsca gdzie jest teraz obora, reszta terenu w 

dużej mierze wyglądała na krzaczaste pole. Weszliśmy do pudża holu i zobaczyliśmy wszystkie 

dzieci siedzące na matach rozłożonych na klepisku. Śpiewały one bhadżany i powiedziano nam, że 

odbywała się akurat ceremonia pogrzebowa, prowadzona przez przewodniczącego wsi i 

niektórych z jego asystentów. Wieczorem, po pogrzebie, otrzymaliśmy błogosławieństwa 

zarówno Swamidżiego jak i jego matki, a później powoli poszliśmy do Fatima Nagar, aby złapać 

autobus z powrotem do hotelu. Po tej wizycie, pojechaliśmy na wycieczkę z błogosławieństwami 

Swamidżiego.  

 

Po pierwszej wizycie w Aśramie w 1987 roku, wiele razy tu przyjeżdżaliśmy i obserwowaliśmy jak 

ta kiedyś pozornie jałowa ziemia z tylko jednym niedokończonym budynkiem zmieniała się w 

prawdziwie zieloną oazę, pełną wielu drzew, kwitnących roślin, ptaków i zwierząt; z coraz większą 

ilością budynków w prostym stylu, w harmonii ze środowiskiem tradycyjnego aśramu. 

Widzieliśmy świętych, sadhu i wielbicieli z całego świata odwiedzających to piękne duchowe 

miejsce i setki biednych dzieci otrzymujących darmowe schronienie, edukację, opiekę medyczną, 

ubrania i inne rzeczy codziennego użytku; w skrócie – podstawy do lepszej przyszłości. 

Widzieliśmy również, że Swamidżi był zawsze gotowy pomóc każdemu, kto się do niego zwrócił o 

poradę, udzielając wszystkim błogosławieństw. My również otrzymaliśmy i nadal otrzymujemy 

jego prowadzenie, błogosławieństwa i miłość w naszym życiu.    

 

W tym roku, z okazji 31 rocznicy oficjalnego otwarcia Aśramu, byliśmy bardzo zaszczyceni 

otrzymaniem zadania wciągnięcia flagi przed Pudża Holem, jedynym budynkiem, który tam stał i 

był nadal niewykończony, kiedy pierwszy raz przyjechaliśmy, a było to ponad trzydzieści lat temu. 

Przywołało to wiele dobrych wspomnień. Wciągnęliśmy flagę w obecności innych ludzi, również 

małych dzieci, którzy akurat też tam byli, ale również wielu ludzi, którzy dołączyli wspierając 

wiernie duchową misję naszego guru i wielkiego świętego, Swamiego Premanandy. To było 

naprawdę bardzo miłe doświadczenie!  

 

 

Dżej Prema Śanti! 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

Swamidżi, kiedy staniemy się naprawdę szczęśliwi? Czy wtedy, gdy będziemy 
widzieć światło, czy może zanim to nastąpi?  
 
Wyobraź sobie teraz, że idziesz do restauracji w Trichy i zamawiasz idli i czatneja, dobrze? Kelner 

kładzie przed tobą zamówione jedzenie, ale ty go nie jesz. Przy tym, chociaż nie dotknąłeś nawet 

tego jedzenia, to wciąż chcesz dowiedzieć się jak smakuje. Jak możesz poznać smak tych potraw, 

jeśli jeszcze ich nie posmakowałeś? 

 

(Wielbiciele:) To niemożliwe. 

 

No tak, ale właśnie takie jest pytanie, na które oczekujesz ode mnie odpowiedzi. Wejdź w 

medytację.  To jest najwyższa metoda. Stań się dojrzały. Przestań patrzeć na idli - zjedz je. Zrób to 

naprawdę, a wtedy dowiesz się, jaki jest tego smak. Czemu mnie o to pytasz? Ja już wiem jak to 

smakuje, ale dlaczego ty tego nie wiesz? Ponieważ nie jesteś gotowy by praktykować, a mimo to 

chciałbyś dowiedzieć się jak to smakuje.  

 

Istotą duchowości jest bezpośrednie doświadczenie.  

 

Ja medytuję w swoim wnętrzu w pewien określony sposób, a inna osoba we własnym wnętrzu 

odnajdzie swój własny indywidualny styl. Ale jak byś tego nie robił, niczego nie oczekuj. Jeśli 

medytujesz i masz pewne doświadczenia oraz osiągniesz pewien poziom, wtedy możesz mnie o to 

zapytać w prywatnej rozmowie, a ja wyjaśnię ci pewne rzeczy i związane z tym możliwości. 

Najpierw musisz zasiać nasiono drzewa mango, potem podlewać je i nieustannie o nie dbać. Po 

pięciu latach na tym młodym drzewie w naturalny sposób pojawi się kilka owoców mango. A 

wówczas ja już nie będę potrzebny - udzielę ci może jedynie niewielkiej rady odnośnie tej, czy 

innej sprawy. Uważnie opiekuję się tobą na początkowym etapie. Ty wiesz wszystko - to jest już 

wewnątrz ciebie. Pokazuję ci jedynie jak wejść do swojego wnętrza. Kiedy już tam wejdziesz 

będziesz mógł sam zdecydować jak dalej zamierzasz prowadzić swoją medytację. Będziesz rozwijał 

się na swój własny, indywidualny i unikalny sposób.  

 

Przeczytałeś już bardzo dużo książek, ale jaką stosujesz metodę medytacji? Żadnej - dlatego moje 

mówienie o medytacji nie przynosi ci żadnej korzyści. Pytasz mnie, jakie znaczenie ma medytacja i 

ja ci to wyjaśniam, ale jeżeli tego nie robisz, to, jaki to ma sens? Żaden.  

 

Niektórzy ludzie interesują się rytuałami, niektórzy działalnością charytatywną i służbą, a niektórzy 

śpiewaniem pieśni wychwalających Boga. Możesz podążać tymi ścieżkami prowadzącymi do 

oświecenia. Wszystkie są ścieżkami do wolności. Bez problemu możesz sobie wybrać praktyki, za 

pomocą, których chcesz się rozwijać duchowo oraz taką drogę, jaka ci się tylko żywnie podoba. 

Będę cię w tym wspierał i prowadził na każdej z nich, ale kluczowe jest żebyś praktykował. 

Faktycznie to rób, a nie tylko rozmawiaj o tym. Nie poprzestawaj na przyglądaniu się jedzeniu 

leżącemu na stole - jedz je i smakuj. 
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WIELKOŚĆ KOBIET 
Kontynuujemy serię artykułów podyktowanych przez Swamiego 
Premanandę (w języku tamilskim), poświęconych potędze kobiet. 
Choć przeznaczone były przede wszystkim dla mieszkańców Indii, 
to, co Swami ma do powiedzenia o pozycji kobiet w przeszłości i 
obecnie, odnosi się do każdego społeczeństwa i znacząco przyczynia 
do lepszego zrozumienia uniwersalnej kobiecości. 

Miejskie życie 
Odkąd istnieje ludzkość, siłą napędową jej wzlotów i upadków są kobiety. Obecnie sytuacja 

kobiet budzi niepokój; utraciły one swój potencjał i stały się słabe. Pod koniec dnia kobiety na 

wsi są wyczerpane ciężką pracą, jaką wykonują, zaś kobiety w mieście są osłabione stylem 

życia, który sprawia, że stają się podatne na wszelkie choroby i niedomagania.  

 

W dzisiejszych czasach życie w mieście przypomina życie w ciemnym pokoju, a najbardziej z 

tego powodu cierpią kobiety. Brak otwartej przestrzeni w miastach to jeden z czynników, 

który najbardziej negatywnie wpływa na boskie cechy kobiet. W porównaniu do mężczyzn, 

kobiety żyjące w miastach w rzeczywistości pięciokrotnie częściej chorują. Ponadto życie 

kobiet – gospodyń domowych ogranicza się głównie do domu, co można przyrównać do 

sytuacji węża trzymanego w koszu. W efekcie są one pozbawione większości przyjemnych i 

związanych z wolnością aspektów życia. 

 

Gdy mężowie tych bogiń domowych wychodzą rano do pracy, one być może chciałyby znowu 

się położyć, ale nawyk ten sprzyja próżniactwu. W ten sposób kobieta niszczy swój niewinny, 

anielski wygląd i zaczyna wyglądać jak cień samej siebie. Traci energię, a zamiast energii 

pojawia się chorobliwe lenistwo. Kiedy kobieta żyje w gorącym kraju, może mieć także 

skłonność do tego, by pić za dużo herbaty lub kawy, albo sztucznych napojów zawierających 

chemiczne dodatki, szkodliwe dla zdrowia, mimo to kobiety ignorują te zagrożenia. Dlatego 

też kobiety, które zostają w domu, powinny unikać nadmiaru snu i powstrzymać się od picia 

niezdrowych napojów. Zamiast tego w ciągu dnia powinny zajmować się pracą w domu, 

zajęciami, które pomogą im utrzymać sprawność fizyczną.  

 

Obecnie ludzie kupują różne sprzęty domowe tylko, dlatego, że mają więcej pieniędzy i stają 

przez to leniwi. Firmy chcą zarobić, promują tzw. „łatwy” styl życia i produkują rozmaite 

urządzenia i gadżety, a kobiety są ich największą grupą klientów. W efekcie zamiast ręcznie 

wykonywać prace takie jak pranie lub zamiatanie, gospodynie wyręczają się sprzętami, co 

wzmaga rozleniwienie.   

 

Miasta oferują wiele nowych możliwości pracy a przez to ludzie ze wsi migrują i osiedlają się 

w nich. Można by powiedzieć, że zatłoczenie miast i nowoczesny styl życia zmieniają miasta w 

wielkie ”fabryki produkujące choroby”. Przyczyną tego wszystkiego jest fakt, że ludzie pragną 
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prestiżu, jaki daje konsumpcja, choć taki prestiż jest fałszywy, zaś w efekcie nasze dobre, 

pradawne zwyczaje i sposób życia odchodzą w niepamięć. Obecnie życie społeczne zamiast 

się rozwijać stacza się po równi pochyłej.  

 

Dziś byłoby cudem, gdyby w domu nie było telewizora. Lecz telewizja nadaje nie tylko 

programy informacyjne, ale i programy oraz seriale pełne zmyślonych idei i zdarzeń, które 

zatruwają umysł i prowadzą do złudzeń. Gospodynie domowe, które dają się skusić urokom 

ekranu, siedzą przed nim godzinami i zaniedbują obowiązki domowe. Ich umysł tak bardzo 

wciąga się w to, co widzi, że zapominają o swoim realnym życiu. To z kolei powoduje 

problemy w rodzinach, często doprowadzając do ich rozpadu. Ale czy możemy winić za to 

wszystko tę skrzynkę dla idiotów? Nie. Możemy winić tylko siebie. W wolnym czasie niektóre 

kobiety chodzą do kina same i nawet nie raczą poinformować o tym swoich mężów. A jeśli 

następnego dnia przyjaciel wspomni mężowi, że widział jego żonę w kinie, ta może nawet 

zaprzeczyć. Jest to przykład takiej zamkniętej postawy w związku, która niszczy boskie cechy 

kobiety.  

 

Wydatki większości rodzin w dzisiejszych miastach przekraczają ich dochody. Odpowiedzialne 

za to są głównie kobiety, ponieważ to one prowadzą domy i zarządzają wydatkami. Wydatki 

rodziny powinny być dostosowane do wysokości zarobków. Jeśli gospodyni domowa pragnie 

drogich, luksusowych dóbr, wykraczających poza możliwości finansowe rodziny i kupuje je, to 

na pewno zabraknie pieniędzy na niezbędne rzeczy. Kobiety z natury powinny być oddane 

rodzinie i gotowe do poświęceń dla niej. Jeśli zaczynają zachowywać się egoistycznie, to 

skutkiem będzie styl życia, który jest sprzeczny z ich kobiecą naturą. Jeśli kobieta, która 

prowadzi dom nie potrafi oszczędzać i wydawać mądrze, to ucierpi i pogorszy się, jakość życia 

całej rodziny.    

 

W przeszłości kultura ubioru była związana przede wszystkim z potrzebami ludzi i ich 

zdrowiem. Przykładowo, bawełna jest idealnym i bezpiecznym materiałem w upalnym klimacie. 

Obecnie jednak nosi się głównie to, co modne. Zwłaszcza kobiety bardzo zwracają uwagę na 

modę. Ale w przeciwieństwie do tego, co sądzą niektórzy, ubiór człowieka nie świadczy o 

jego pozycji społecznej, ani nie sprawia, że jest on piękny czy godny szacunku. Skąd wzięło się 

to fałszywe przekonanie, że piękno i szacunek można zyskać dzięki ubraniu, a nie 

charakterowi? Niezaprzeczalną prawdą jest, że istnieją kobiety, które przywiązują wagę do 

tego, aby ubiór był drogi i modny, a zachowanie wytworne, kobiety te pozwalają, by miało to 

na nie wpływ. Ale później przez to fałszywe przekonanie doświadczają zawodu i w 

konsekwencji cierpią dziś na poważne choroby lub zaburzenia psychiczne.  

 

Obecnie w miastach kobiety często nie szanują innych kobiet, a nawet je ignorują. Kobiety, 

które uczestniczą w świętach religijnych lub weselach, zakładają wymyślne, drogie jedwabne 

sari i biżuterię, a następnie bezustannie porównują swoje stroje do strojów innych kobiet. 

Zamożni patrzą z pogardą na tych, którzy są gorzej ubrani, a ci z kolei patrzą z zazdrością na 

stylowe, bogate stroje bardziej zamożnych. Zadają sobie nawzajem pytania takie jak: „Kiedy to 

kupiłaś?”, „Gdzie to kupiłaś?”, a czasem te błahe rozmowy kończą się nieporozumieniami i 
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kłótniami. Kobiety powinny unikać takich małostkowych i złośliwych myśli i zachowań. 

Kobiety cechuje wrodzone naturalne piękno, ale kiedy żyją w mieście, tracą to autentyczne 

piękno i zaczynają wyglądać sztucznie, jak duchy. Ci mężczyźni i kobiety, którzy nie pojmują 

prawdy, że oni sami i ich iluzoryczne ciała pewnego dnia umrą, cofną się w swoich przyszłych 

wcieleniach.  

 

Kobiety powinny poznać przyjemności i wspaniałości prostego życia i starać się zmniejszyć 

swoje przywiązanie do szalonych i złudnych mód i sposobu życia powszechnych w dzisiejszych 

miastach. Kobiety i mężczyźni różnią się budową fizyczną. Kobiety, które mogą zostać 

matkami i posiadają pewne wrodzone boskie cechy, nie powinny, zatem próbować 

naśladować stylu życia mężczyzn. 

 

W obecnych czasach, mężczyźni coraz częściej wracają do domu pijani, zataczając się, a dzieci 

mogą wskutek tego doznać krzywd emocjonalnych i psychicznych. Smutne i niepokojące jest 

to, że obecnie kobiety w miastach również nabierają nawyku picia różnych alkoholi. Mężczyźni 

i kobiety, którzy spotykają się towarzysko i piją alkohol to istne piekło.  

  

Kiedy oni zrozumieją, że wszystkie rodzaje używek – pobudzające i otumaniające, które 

zaburzają zdolność myślenia i pozbawiają zahamowań – uzależniają i szkodzą zdrowiu a w 

końcu niszczą człowieka? Co więcej, kobiety nie powinny tracić zdrowego rozsądku i nabierać 

się na pochlebstwa i gładkie słówka mężczyzn, co również może działać na nie jak narkotyk, z 

takim samym zgubnym skutkiem.   

 

Szczerze pragnę, aby kobiety, które bardzo szanuję i darzę ogromnym respektem, dzień po 

dniu stale czyniły postępy i poprawiały swoją sytuację. Oczywiście, to, co powiedziałem w tym 

artykule nie dotyczy wszystkich kobiet mieszkających w miastach; jest wiele kobiet w 

miastach, które żyją godnie, regularnie chodzą do świątyni i traktują wszystkich z miłością i 

życzliwością. 

 

Obecnie nie ma organizacji kobiecych, które zajmowałyby się takimi problemami kobiet w 

miastach, o jakich tu wspomniałam. Zamiast tego mówią tylko o równych prawach. Ale 

zastanawiam się, jakie równe prawa uważają za korzystne dla kobiet... picie i zażywanie 

narkotyków jak mężczyźni? Palenie papierosów jak mężczyźni? Oglądanie filmów, które 

wzbudzają pożądanie? 

 

Kobiety! Wy, które jesteście córkami, siostrami, żonami i matkami… sięgajcie wyżej! Nie 

pozwalajcie sobie na zniechęcające, niemiłe lub niesmaczne myśli. Gdziekolwiek mieszkacie, 

czy to w mieście czy na wsi, nigdy nie traćcie swoich wyjątkowych cech. Kiedy mężczyźni 

zachowują się lekkomyślnie i nierozważnie, to właśnie wy powinny działać odpowiedzialnie i 

przejąć kontrolę. Tylko wy możecie ocalić i podtrzymać wyższą tradycyjną kulturę i sposób 

życia. Bądźcie wierne swojej boskiej naturze, działajcie honorowo i żyjcie rozkwitając! 
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Wiadomości z…  

 

 

 

Młodzież Premanandy łączy się na ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Spotkanie na ZOOM 16 listopada zorganizowane przez Młodzież Premanandy z Maastricht 
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Energia boskiej miłości przekracza świat fizyczny. Ze względu na ograniczenia w zgromadzeniach ze 

względu na koronawirusa, w dzisiejszych czasach nie jest łatwo fizycznie spotkać się z drugim 

człowiekiem. Jednak, aby otrzymać lub wysłać boską miłość, fizyczna interakcja nie jest 

koniecznością. Chociaż szkoda, że nie możemy poruszać się tak jak poprzednio, ważne jest, aby 

rozpoznać potencjalny transformacyjny wpływ praktyk duchowych na siebie i środowisko, szczególnie 

w tym czasie. Niedawne spotkanie ZOOM zorganizowane przez Młodzieżową Grupę Premanandy z 

Maastricht, do którego dołączyli członkowie Młodzieży Premanandy z całego świata, jest dla nas 

zachętą do rozpoczęcia praktykowania nauk Swamidżiego, również, jeśli nie możemy spotkać się 

fizycznie. Zachęcamy Grupy Młodzieżowe na całym świecie do organizowania podobnych spotkań i 

zapraszania młodych ludzi i innych osób! 

 

 
Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość 

Młodzieży Premanandy.  
W tym miesiącu: Uczenie swoich dzieci o czystej miłości! 

 

“Rodzice nie uczą swoich dzieci szlachetnych cech, chociaż jest to ich praca. 

Rodzice za granicą często oddają swoje dzieci pod opiekę innej osoby, ponieważ 

oboje rodzice pracują. Te dzieci następnie dorastają w grupie dzieci. Ponieważ 

zawsze są otoczone innymi dziećmi, widzą i myślą tylko o „dzieciach”. Czasami 

osoba, która się nimi opiekuje, jest bardzo surowa i nigdy nie okazuje prawdziwej 

miłości. Małe dziecko może się bardzo przestraszyć, a potem, gdy będzie miało 10 

lub 12 lat, będzie stale się bało, ponieważ nie było w stanie poznać czystej miłości 

od najmłodszych lat. Rodzice nie rozumieją, że powinni uczyć swoje dzieci o 

boskiej wibracji, o Bogu, czystej miłości i duchowości. To bardzo ułatwia dzieciom 

zrozumienie prawdy. W późniejszym wieku będzie już za późno, aby zacząć 

praktykować duchowe sadhany.”  
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