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Swamidżi 
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Dzisiaj jest Boże Narodzenie. Wesołych Świąt dla wszystkich!  

 

Chciałbym opowiedzieć coś o znaczeniu narodzin Jezusa Chrystusa. Wszyscy wiedzą, kim jest Jezus 

Chrystus. Znane są jego duchowe praktyki oraz Ewangelia. Ale, o czym Jezus mówi do nas w Ewangelii i 

kto tak naprawdę zrozumiał oraz urzeczywistnił, to, o czym on mówił? Kto praktykuje to, co powiedziane 

jest w Ewangelii? Nikt. Każdy pragnie cieszyć się z miłej bożonarodzeniowej wieczerzy, ale czy nie 

powinniśmy zastanowić się nad prawdziwym znaczeniem Bożego Narodzenia - dnia, w którym wielka dusza 

przyszła na tą planetę po to, aby nauczać Sanatana Dharmę, aby pokazać, czym jest prawdziwa miłość oraz 

by pomóc ludziom urzeczywistnić prawdziwą miłość.    

 

Kto naprawdę kocha? Wszystkim lubią miłość i wszyscy lubią się śmiać, ale kto tak naprawdę urzeczywistnił 

prawdziwą miłość? Sposób, w jaki myślimy.. nasze myśli oraz nasze zachowania, nie prowadzą nas w 

kierunku urzeczywistnienia miłości. W obecnych czasach nasze umysły poddają wszystko w wątpliwość. Jaki 

jest cel tego wątpienia, które wzrasta w naszych umysłach? Umysł jest jak małpa. Przykładowo, gdy 

zobaczysz dwoje albo troje ludzi rozmawiających ze sobą, wtedy natychmiast dojdziesz do wniosku, że oni 

mówią o tobie. Oni nie rozmawiają o tobie, ale ty myślisz, że tak jest. To jest właśnie twoja podejrzliwość,  

którą dźwigasz w swoim umyśle.  

 

Przychodzisz tutaj, aby mnie zobaczyć, wysłuchać mojej rady itp. Czasami mogę się nie uśmiechnąć do 

ciebie i nie będę z tobą rozmawiał, a wtedy natychmiast pomyślisz sobie: "Och, ktoś musiał powiedzieć mu 

coś złego o mnie." Ale tak nie jest! To jedynie odsłania twoją podejrzliwość. Nigdy nie słucham cudzych 

opowieści - ludzie zawsze opowiadają tak wiele historii, ale dla mnie są to bzdury. Mój umysł jest zawsze 

wypełniony miłością i zanurzony w błogości, w anandam, którą jest szczęście wynikające z duchowego życia.  

 

Święta w Aśramie, 2020 
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Satsang ze Swamidżim 
 

Myśl o dobru, a dobro się wydarzy 
 

(fragment satsangu wygłoszonego 15 października 2003 roku) 

     
Gdy piszę listy, w ostatnim akapicie zwykle dodaję: "Jeśli będziesz myślał o dobrych rzeczach, wszystko 

będzie się wydarzać w dobry sposób" - zwykle tak właśnie piszę. W listach do mnie ludzie opisują 

wiele swoich problemów. Każda osoba podtrzymuje dużo problemów w swoim umyśle oraz 

doświadcza ich w świecie materialnym. Ci ludzie spędzają dużo czasu zastanawiając się nad tym jak 

mogliby rozwiązać te problemy i potem piszą do mnie listy. Ja czytam ich listy i zajmuję się 

rozwiązaniem ich problemów. Wysyłam im odpowiedź i piszę do nich: "Myśl o dobru, a dobro się 

wydarzy". Czymkolwiek jest to, co chcesz żeby się wydarzyło, nie myśl negatywnie na ten temat. Myśl 

pozytywnie. Jeśli będziesz myślał w negatywny sposób wówczas sprawy potoczą się w złym kierunku. 

Jeśli myślisz o tym, że pragniesz się rozwijać, wówczas naprawdę poczuj, że to jest coś, czego 

zdecydowanie pragniesz. Abyś potrafił utrzymać to pozytywne odczucie powinieneś najpierw rozwinąć 

zaufanie i pewność siebie. Musisz w to wierzyć! Jeśli nie masz wiary to nic z tego się nie wydarzy.  
 

Życie jest piękne. Wszyscy macie piękne życie, więc cieszcie 

się tym! Jak? Jest tak wiele sposobów cieszenia się życiem, 

ale który z nich jest tym właściwym i dobrym sposobem? 

Czerpanie przyjemności z zażywania narkotyków, picia 

alkoholu i zdobywania materialnych rzeczy są znanymi 

sposobami osiągania zadowolenia. Ale są to źródła 

tymczasowej przyjemności. Ja mówię o trwałej 

przyjemności. Jeśli pragniesz trwałej przyjemności 

powinieneś zawsze myśleć o wszystkim pozytywnie.  Myśl w 

pozytywny sposób i tylko o dobrych rzeczach - nie myśl o 

rzeczach złych. Myśl pozytywnie, a wszystko będzie zmierzać 

w dobrym kierunku. Jeśli będziesz chciała spotkać się ze mną 

i będziesz myślała: "Pragnę udać się do Swamiego, bo chcę 

go zobaczyć", wtedy jest to przykład pozytywnego myślenia. 

Ale gdy chcesz się ze mną spotkać, a jednocześnie myślisz: 

"No cóż, może jednak tak naprawdę nie chcę się do niego 

udać, bo w Indiach jest zbyt gorąco dla mnie i będę 

doświadczała tam problemów", wówczas są to negatywne 

myśli. Dlatego niezależnie od tego, jaką drogą idziesz, jaki 

jest twój problem, jakie masz materialne problemy, jakie 

masz myśli - uważaj na to, aby wszystkie twoje uczucia były 

dobre. Jeśli przyjdą Ci do głowy jakieś okropne, negatywne 

lub głupie pomysły, nie pozwalaj, aby twój umysł się w nich 

pogrążał, ponieważ będzie to niszczyło twoją przyszłość. 

 

Kiedy czujesz wielkie napięcie i jesteś rozstrojony - nawet 
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tylko przez krótki czas - możesz zostać skuszony do zrobienia jakichś szalonych rzeczy. Niektórzy 

ludzie w tym stanie umysłu popełniają samobójstwa, niektórzy gdzieś uciekają nie mówiąc nikomu ani 

słowa, inni zwracają się w kierunku narkotyków, albo sięgają po alkohol, a niektórzy stają się agresywni 

i wdają się w bójki, a są i tacy ludzie, którzy gdy są spięci, rozmawiają o bzdurach. Dlatego uczyń swój 

umysł szczęśliwym.  Czasem pojawią się małe problemy, ale jeśli będziesz cały czas myślał o tych 

problemach, wtedy nie będziesz potrafił ich rozwiązać, a to sprawi, że staniesz się zestresowany. Gdy 

jesteś pełen napięcia wówczas możesz działać w szalony sposób. Czy teraz już rozumiesz, czemu 

zawsze mówię, aby myśleć o dobru, a dobro się wydarzy?  
 

Swamidżi, jak możemy myśleć o tobie, nie tylko naszymi umysłami, ale tak, aby naprawdę czuć cię w naszych 

sercach? 
 

Kto o tym myśli? Ty jesteś tym, kto myśli. A w jaki sposób myślisz? Czy myślisz za pomocą czegoś, co 

jest na zewnątrz twojego ciała? Nie, myślisz w swoim wnętrzu - myślisz za pomocą twojego mózgu. 

Główną częścią ciała jest serce, mózg jest mniej ważną jego częścią. Jeśli porównalibyśmy ciało do 

pojazdu, wówczas serce byłoby silnikiem, które pompuje i rozprowadza paliwo do wszystkich 

pozostałych części, dzięki czemu mogą one funkcjonować. Teraz jedna część tego ciała myśli o 

Swamim Premanandzie. Jaka to część? Mózg. Mózg myśli o nim raz, drugi, trzeci... a w tym czasie przez 

mózg przepływa również krew. Ta krew łączy się z myślami o Swamim Premanandzie, a następnie 

przenosi je do wszystkich pozostałych części ciała.  Jeśli myślisz o Swamim Premanandzie tutaj [Swami 

wskazuje na swoją głowę] wówczas Premananda dociera do twojego serca, do twoich stóp, wszędzie! 

Dlatego myślenie jest wystarczające. Jeśli o czymś myślisz, wtedy to, o czym myślisz znajdzie się 

również w twoim sercu.   
 

Jeśli jakaś osoba ma silne wewnętrzne odczucie, że pragnie wykonywać sadhanę i podążać duchową ścieżką, 

ale wciąż musi żyć w świecie - zarabiać pieniądze, wybrać jakiś kierunek studiów itp. - to jak może połączyć te 

dwie rzeczy ze sobą?  
 

To jest małpi umysł. Małpi umysł myśli o tak wielu rzeczach. On pragnie pracy, chce mieć życie 

rodzinne, pragnie duchowego życia, chce przyjemności... on pragnie wszystkiego! Ale nie jesteś w 

stanie robić wszystkiego naraz. A takie jest pragnienie! Rób jedną rzecz. Jeśli pragniesz żyć duchowym 

życiem oraz nosić szaty sannjasina to wybierz tą ścieżkę i załóż szaty sannjasy. Wybierz tylko tę jedną 

ścieżkę i podążaj nią.  Jeśli pragniesz życia rodzinnego, załóż rodzinę i módl się w wolnym czasie, gdyż 

wtedy nie będziesz już mógł poświęcić się duchowości w pełnym wymiarze czasu. Jak zamierzasz 

poświęcić się duchowości w 100 procentach, żyjąc w tym materialnym świecie? Nie będziesz w stanie. 

Jeśli będziesz żył w związku małżeńskim, będziesz miał dzieci i pracę, więc będziesz miał wiele 

obowiązków i będziesz mógł zaangażować się w duchowość jedynie w ograniczonym zakresie. Ja, dla 

przykładu, zajmuję się duchowością przez 

cały czas. Zawsze się modlę i myślę o 

Bogu. To jest łatwe! Nie dbam o ten 

materialny świat. Niczego nie oczekuję, 

ani nic nie chcę. Żyję w bardzo prosty 

sposób. Po prostu pozostaję w moim 

pokoju i myślę o każdej osobie, albo 

zwyczajnie siadam i medytuję.  
 

Nie potrafisz tego robić w taki sam 

sposób. Pragniesz kupić sobie zegarek, 

Jeśli pragniesz trwałej 

przyjemności powinieneś zawsze 

myśleć o wszystkim pozytywnie.  

Myśl w pozytywny sposób i tylko 

o dobrych rzeczach - nie myśl o 

rzeczach złych.  
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piękne ubrania, zrobić ładny makijaż, albo nałożyć jakiś krem na ciało... pragniesz wszelkiego rodzaju 

rzeczy i spędzasz czas na myśleniu o nich. Pragniesz przywiązań z materialnym światem. Pragniesz 

pieniędzy. Ale jeśli chcesz pieniędzy to oznacza, że będziesz musiał wyjść, aby je zarobić. A teraz 

przychodzisz tutaj, by się ze mną spotkać. Jak się tu dostałeś? Żeby móc tu przyjechać potrzebowałeś 

pieniędzy. Kto wykonał te pieniądze? One zostały wykonane przez ludzi. Ludzkie istoty wynalazły 

pieniądze i teraz każdy pragnie pieniędzy - ludzie nie mogą bez nich żyć. Ale kto stworzył pieniądze? 

Czy Bóg je stworzył?  To jest polityczny dramat. Ta polityczna gra jest wynikiem pragnienia, aby 

kontrolować ludzi i rządzić nimi. Król pragnie rządzić ludźmi. "Znajdujesz się pod moim 

zwierzchnictwem! Hej, wy tam, pracować! Róbcie to! Róbcie to i róbcie tamto!" Jeden człowiek 

pragnie być szefem wszystkich wokół. A jak się osiąga coś takiego?  
 

Dokonuje się tego poprzez tworzenie pragnienia i mówienie ludziom: "Tutaj, dzięki pieniądzom 

możecie pójść i kupić cokolwiek chcecie". I co się dzieje? Ten świat wierzy w pieniądze. Ale pieniądze 

są ludzkim wytworem i obecnie ludzie całkowicie poddali się pieniądzowi. Każdy go pragnie i każdy w 

niego wierzy. Bez pieniędzy nie moglibyście przyjechać tutaj. Nawet żeby móc zobaczyć Boga 

pragniecie pieniędzy. Gdy chcecie zobaczyć duchowo rozwiniętego człowieka potrzebujecie pieniędzy; 

gdy chcecie przyjechać do mnie potrzebujecie pieniędzy; gdy chcecie udać się do świątyni 

potrzebujecie pieniędzy. Czy zamierzacie pójść do świątyni bez żadnego ubrania?  Aby móc przyjść 

tutaj i spotkać się ze mną, albo żeby móc udać się do świątyni, czy gdziekolwiek indziej - pragniecie 

ładnych ubrań i pieniędzy na podróż, czyż nie? Czy bez pieniędzy możecie osiągnąć te cele i posiąść te 

rzeczy? W takiej oto sytuacji, jak ja mogę was zmienić? To jest bardzo trudne. Dlatego po prostu 

idźcie naprzód, żyjąc w taki sposób.  
 

Ale jak możemy się zmienić? 
 

Nie możesz się zmienić. Jak zamierzasz się zmienić? Jest tylko jedna rzecz, którą możesz zrobić, polega 

ona na tym abyś nie przywiązywał się zbytnio do pieniędzy.  Czy to rozumiesz? Nie możesz żyć bez 

pieniędzy. Cały ten świat, ustanowione prawa i w konsekwencji nasze życia są teraz zupełnie inne od 

tego, co było w starożytnych czasach.  Obecnie pragniesz mieć ładny dom - z gazem, elektrycznością i 

dobrym jedzeniem. W przeszłości szedłeś do dżungli i po prostu brałeś to, co chciałeś z tego, co 

nadawało się w niej do jedzenia.  Ale teraz nie możesz sobie ot tak pójść do dżungli, nieprawdaż? 

Wszystko kupujesz w sklepie. Obecnie jesteś zależny od pieniędzy, ale ja mówię ci: zarabiaj pieniądze, 

żyj za pieniądze, ale nie przywiązuj się do nich. "Pragnę pieniędzy, aby kupić samochód, żeby kupić 

ładny, duży dom.  Albo: kupię najpierw mały domek, a później większy dom, następnie jeszcze większy, 

a do tego telefon, komórkę, samolot, helikopter..." Za dużo! O wiele za dużo!  
 

Żyj prosto. Ja przeżywam za 1500 rupii na miesiąc i to jest więcej niż potrzebuję. Po co miałbym być 

przywiązany do tak wielu rzeczy? Tysiąc pięćset rupii wystarcza mi na cały miesiąc. Po co miałbym 

zawracać sobie głowę pieniędzmi? Dlatego też nigdy nie proszę o pieniądze, niby, czemu miałbym to 

robić? To jest bezużyteczne dla mnie.  Jednak dla zarządu naszego Aśramu jest to kluczowa kwestia. 

Przyjeżdżacie tu i przebywacie w Aśramie, a my musimy płacić rachunki telefoniczne, rachunki za prąd 

oraz za inne usługi oraz materiały, dlatego pieniądze są potrzebne zarządzającym Aśramem.  Ale jeśli 

chodzi o mnie, to ja osobiście nie chcę żadnych pieniędzy dla siebie. (…)  

 

Jak mogę uniezależnić się od miłości, zrozumienia i szacunku ze strony innych? Jak mogę stać się wolnym i 

przestać oczekiwać tych rzeczy od innych? 
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Jak być wolnym...to najbardziej istotne pytanie! Teraz ja 

polegam na tobie, a ty polegasz na mnie - jeśli pragniesz żyć 

bez żadnych zależności, to w takim razie jak zamierzasz żyć? 

To by znaczyło, że kompletnie nikomu nie ufasz. Po prostu 

oglądaj ten rozgrywający się wokół ciebie dramat i nie angażuj 

się w niego, w szczególności nie wierz w nikogo 

konkretnego, po prostu oglądaj ten dramat.  
  

Ja wierzę tylko w Boga. Nie dbam o materialne rzeczy. Nic 

nie wiem o materialnych rzeczach i nie mam żadnego 

doświadczenia w materialnym świecie. Nie żyję w związku 

małżeńskim, nie mam żony, ani nie mam dzieci. Nic nie wiem 

o tych sprawach. Znam tylko Boga. Ludzie myślą: "Och, ten 

człowiek osiągnął najwyższy poziom", ale ja nie dbam o to. 

Niektóre organizacje mówią: "Och, Swami Premananda 

stworzył hinduistyczną organizację, albo jakąś chrześcijańską 

organizację" - to wszystko jest polityką. Nie jestem 

organizatorem niczego, co światowe. Przyszedłem na tą 

Ziemię z przesłaniem, które dał mi Bóg. Uczę każdego 

Sanatana Dharmy. Ale nie wiem, co znajduje się w cudzych sercach, bo nie chcę tego wiedzieć i nie 

chcę tego zrozumieć. Gdybym zamknął oczy uświadomiłbym sobie to wszystko, ale ja zupełnie nie 

chcę sobie tego uświadamiać. Czasami, gdy spotykam się z jakąś ludzką istotą i zamykam oczy, to 

widzę małpę. Czasami psa! Dlatego, nie chcę zamykać moich oczu, a po prostu mówię uprzejmie: 

"Witaj". Gdyby tacy ludzie wbili nóż w moje ciało również by mnie to nie obchodziło. Bo to wszystko 

jest przedstawieniem należącym do Boga.   
 

Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Jaki był tego powód? Myślicie, że Jezus Chrystus o tym nie 

wiedział? On był tak potężnym człowiekiem, dysponował tak wielką mocą, był boskim awatarem, 

wielką duszą na podobieństwo Boga - czy myślicie, że nie wiedział tego, co ma nadejść? On wiedział o 

tym, ale to ignorował. Cokolwiek się wydarzało nie miało dla niego znaczenia, ponieważ wszystko to 

jest boskim dramatem. Ja nigdy nie podejmuję żadnego działania ze względu na samego siebie. Żyję bez 

egoizmu.   
 

Jezus Chrystus nie miał w sobie żadnego egoizmu - on był czystą miłością, okazywał miłość i uczył 

miłości. Ale co się wydarzyło w związku z tym? Kto jeszcze urzeczywistnił tę miłość? Kto zrozumiał tę 

miłość? Co się stało z Jezusem Chrystusem? W tym wypełnionym krytycyzmem świecie pojawiają się 

awatarowie, boscy ludzie, tacy jak Jezus Chrystus, albo Pan Budda, którzy chcą uczyć ludzi, ale czy 

ludzie zamierzają urzeczywistnić ich nauki? Gdy udasz się do miejsca, w którym możesz spotkać się z 

jakąś boską osobą, to być może zobaczysz tam zgromadzonych wokół niej 100 albo 200 ludzi. Ale czy 

sądzisz, że wszyscy oni są uduchowionymi ludźmi? Może pięćdziesięciu z nich. Inni jedynie 

współtworzą przedstawienie, pewnego rodzaju show. Obecnie, gdy gdzieś pojawia się jakiś wielki 

awatar, albo przepełniona mocą osoba, wszyscy idą tam, żeby go zobaczyć! Ludzie oglądają taką osobę 

od góry do dołu w poszukiwaniu, gdzie jest ta moc...  Ale czy możesz wypatrzyć tę wielką moc za 

pomocą zwykłych oczu?  
 

Teraz D. Zapytał: "Jak mogę żyć bez ufania?" Dramat życia nieustannie toczy się naprzód. Po prostu 

oglądaj to przedstawienie i nie angażuj się w nie. Bądź nieprzywiązany.  
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Święta w Aśramie 
 

W tym roku mieliśmy skromne, ale bardzo radosne 

obchody Bożego Narodzenia. Zostały zorganizowane w 

całości przez Aśramową Grupę Młodzieżową Premanandy 

i to w bardzo przyjemny sposób, łącząc młodych i 

starszych (i wszystkich pomiędzy) razem! Zaczęliśmy od 

arati do Swamidżiego, następnie zaśpiewaliśmy bhadżan 

dla Ganesi i przeczytaliśmy satsang. Potem graliśmy w 

muzyczne krzesła, szukaliśmy skarbów i śpiewaliśmy 

kolędy. Na koniec Mikołaj złożył nam wizytę i przyniósł 

każdemu paczkę prezentów.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia zgodnie z ruchem wskazówek zegara od góry: 

ozdoby świąteczne; czytanie satsangu Swamidżiego w 

języku angielskim i tamilskim; Mikołaj rozdający prezenty i 
tańczący z dziećmi; gry i zabawy. 
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Wiadomości z…  
 
 

 
 

 
W tym roku Młodzież Premanandy podjęła się zadania zorganizowania programu 
bożonarodzeniowego i na wiele różnych sposobów okazało się to dla nich dobrym 
doświadczeniem. Poprosiliśmy trzech młodych członków, aby podzielili się swoimi odczuciami:  

 
H (lat 20): Na początku miałem wątpliwości, czy uda nam się stworzyć wystarczająco dobry 

program, a nawet, gdy wszystko było zaplanowane, nadal wątpiłem, czy odniesie sukces. Jednak, 

kiedy to się skończyło, czułem, że mimo wszystko wykonaliśmy dobrą robotę. Poczułem się pełen 

energii i dodało mi to pewności siebie, widząc, jak byliśmy w stanie uszczęśliwić wszystkich i 

dobrze się bawić. Na początku niektórzy wahali się przed wzięciem udziału w grach, ale w końcu 

wszyscy się przyłączyli i dobrze się bawili. W sumie było to miłe doświadczenie.  

 

K (lat 19): Podobało mi się poczucie wspólnoty, które narosło, także wśród dorosłych. Zwykle 

organizujemy zajęcia tylko dla dzieci, więc było inaczej. Byłem naprawdę szczęśliwy, gdy 

następnego dnia ludzie powiedzieli mi, jak bardzo podobał im się program. 

 

G (22 lata): To był inny rodzaj obchodów Bożego Narodzenia, które zorganizowaliśmy, głównie 

była to po prostu świetna zabawa! Uważam, że w grupie młodzieżowej nie powinniśmy zmuszać 

młodzieży ani nikogo do śpiewania tylko bhadżanów i tewaramów, medytacji, satsangów i pudży. 

Powinniśmy również organizować zajęcia po to, aby być szczęśliwymi i dobrze się bawić, więc w 

tym roku skupiliśmy się na tym, a dodatkowo chciałbym powiedzieć, że mogliśmy zrobić to trochę 

schludniej i być lepiej przygotowani. Przede wszystkim podobała mi się wesoła atmosfera i to, jak 

wszyscy się zaangażowali.  

 
Jakie są Twoje doświadczenia związane ze współpracą przy przygotowywaniu programu?  

 
G: Starałem się być cierpliwy, więc myślę, że mogłem dobrze współpracować ze wszystkimi.  

 

H: Zdałem sobie sprawę, że jeśli ktoś nie zgadza się z czymś, co chcesz zrobić, ważne jest, aby dać 

kolejną sugestię - to stwarza pozytywne nastawienie. Planowanie czegoś jest łatwiejsze niż 

urzeczywistnianie tego. Na przykład planowaliśmy rozpocząć o 16:00 punktualnie, ale było tak 

wiele małych rzeczy, o których nie myśleliśmy do ostatniej minuty, że zajęło nam kolejne pół 

Aśramowa Młodzież Premanandy planuje obchody Świąt 
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godziny, zanim mogliśmy zacząć. Zrozumiałem również, że jeśli ktoś powie coś głupiego na 

spotkaniu, to nie oznacza to, że wszystko inne, co powie, będzie głupie lub nieciekawe. Nie 

możemy po prostu całkowicie odrzucić kogoś, ponieważ nie lubimy tej osoby ani tego, co ma do 

powiedzenia, ponieważ wtedy ryzykujemy utratę wszelkich dobrych pomysłów, które mogą paść. 

Pracując razem, musimy mieć otwarty umysł i nie skupiać się tak bardzo na naszych upodobaniach 

lub antypatiach.   

 

Czego się nauczyłeś? 
 

H: To była dla mnie dobra okazja, aby zrobić beatbox, który ćwiczę codziennie w domu; Miałem 

okazję zrobić to publicznie podczas gry w muzyczne krzesła. Dowiedziałem się też, jak pracować 

bardziej systematycznie i pisać protokoły ze spotkań ... chociaż nie jestem pewien, czy wszyscy ich 

członkowie faktycznie je przeczytali! 

 

K: Zostałem mianowany przewodniczącym grupy młodzieżowej Aśramu na trzy miesiące i jest to 

pierwsze wydarzenie, które pomogłem zorganizować na tym stanowisku. Zwykle jestem z natury 

nieco nieśmiały i wycofany, ale ponieważ czułem się odpowiedzialny, nauczyłem się przewodzić i 

delegować. W przypadku niektórych osób musisz w kółko powtarzać to samo, zanim w końcu to 

zrobią. Czasami, pomimo wszystkich naszych wysiłków, rzeczy nadal nie dzieją się tak, jak byśmy 

tego chcieli. W takim przypadku, nie stresując się tym, wystarczy znaleźć inne rozwiązanie. To 

doświadczenie nauczyło mnie mówić głośniej i wychodzić trochę bardziej do przodu.  

 

G: Dowiedziałem się, że nawet stosunkowo mały program taki jak ten trzeba zaplanować z 

dłuższym wyprzedzeniem. Miałem egzaminy w dniach poprzedzających Boże Narodzenie i 

myślałem, że dam radę zrobić wszystko w bożonarodzeniowy poranek. Ale tego samego ranka 

musiałem jechać do Aśramu z mojej uczelni w Trichy i byłem tak zmęczony, że nie mogłem zrobić 

tyle, ile myślałem, że zrobię. Warto o tym pamiętać następnym razem. Mogliśmy też lepiej 

zorganizować i wyjaśnić mecze i może najpierw powinniśmy mieć próbę. Uważam, że fajnie 

byłoby organizować tego typu zajęcia częściej, na przykład, co miesiąc. Ten świąteczny program 

dał nam wszystkim szansę na spotkanie, zapomnienie o sobie i wszelkich drobnych różnicach. To 

młodzież jest odpowiedzialna za zbliżanie ludzi; powinniśmy postarać się, aby te zajęcia były 

niezapomniane, a wtedy każdy będzie chciał się przyłączyć ze względu na to, jak zabawne są. 

Byłoby dobrze, gdybyśmy mogli to robić częściej i zachęcać wszystkich do przyłączenia się, 

byłoby wspaniale!  

 

Vel! Vel! Youth Vel! 

 

Każdego miesiąca podkreślamy wielką zaletę 

Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu: pełnienie prawdziwej służby 

 

“Wielu służy w imię dobrego imienia i sławy. Jeśli inni mówią: „O, patrzcie, jaką 

dobrą przysługę robi, jak bardzo jest wierny”, są szczęśliwi. Jednak, jeśli ktoś ich 

krytykuje, są zdenerwowani. Oznacza to, że ich służba jest samolubną służbą, a 

nie prawdziwą służbą. Niezależnie od tego, czy inni krytykują, czy nie, jeśli 

pozostajemy na to obojętni i kontynuujemy naszą służbę w ten sam czysty sposób, 

oznacza to, że służba jest wykonywana bez egoizmu.”  
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Wszystko jest duchowoś cią , ale 
co lubi Twoje serce? 

 

(Fragment satsangu wygłoszonego przez Swamidżiego w październiku 1993) 

 
Co to jest duchowość? Duchowość to duży temat. Najważniejsze jest jednak to, aby wcielić ją 

w życie. Każdy lubi rozmawiać o duchowości, duchowości, duchowości… ale co to jest? 

Ramakriszna mówi to, Sivananda mówi tamto, wielu boskich ludzi mówi i mówiło wiele rzeczy 

o duchowości. Co to jest, o czym oni mówią lub mówili? Co powiedział Jezus Chrystus? Co 

powiedział Mahomet? A Kryszna i Budda, co powiedzieli? O tym powinieneś pomyśleć. 

Czytasz dużo książek i dzięki temu zdobywasz dużą wiedzę książkową. Czytałeś o religii, 

sprawach duchowych i tym wszystkim. Jednak ważne jest, aby powoli zacząć czuć, o czym 

mówią. Jakie jest sedno tych wypowiedzi? Niektórzy ludzie mówią o medytacji, inni o bhakti, 

inni o służbie. Co lubi twoje serce? To wszystko jest duchowością, ale co lubi twoje serce? 

Co chciałbyś praktykować? Czy chciałbyś służyć, czy medytować? A może chcesz podnieść 

swoje życie duchowe i rozwinąć się na najwyższy poziom poprzez bhakti? A może chcesz 

całkowicie poświęcić się osiągnięciu nirwany, o której mówił Pan Budda? Duchowość można 

przedstawić pod różnymi kątami, ale temat jest jeden.  
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Swamidżi Odpowiada Na Wasze Pytania 
 

Co się dzieje z duszą po tym jak ciało umrze? 

 

Ciało ludzkie jest rezultatem połączenia 

nasienia i komórki jajowej. One się łączą i 

powstaje ciało ludzkie. Na późniejszym 

etapie, jest szansa, że to ciało-umysł zda 

sobie sprawę, że ma ono duszę. To znaczy, 

że istnieje wyższa świadomość poza 

umysłem i ciałem. Wiele duchowych filozofii 

mówi, że nawet, kiedy ciało umiera to dusza 

istnieje dalej i może przyjąć kolejne ciało. 

Święte pisma również mówią, że na drodze 

rozwoju od materii nieożywionej do 

ożywionej, atma może przyjąć całą serię 

wcieleń.  

 

 

Ale dlaczego wciąż musimy przyjmować kolejne wcielenia?  

 
Istoty ludzkie nie potrafią zrozumieć swojego 

życia. Nie wiedzą, na jakim etapie się urodzili. 

Człowiek wykonuje różne działania w swoim 

życiu. Niektóre są złe, niektóre są dobre. 

Każde działanie wywołuje reakcję. Każde 

działanie wpływa na życie człowieka w 

przyszłości. Jeśli jednak możesz oczyścić się 

ze swoich negatywnych tendencji, które 

zmuszają cię do wykonywania złych działań 

to rezultaty twoich przeszłych działań są 

niwelowane i nie będą mieć wpływu na 

przyszłość. Jeśli osiągniesz stan czystości to 

mówi się, że nie będziesz musiał wcielać się 

kolejny raz w przyszłości. Tak, więc, nie 

pojawi się sytuacja, że będziesz musiał się po 

raz kolejny narodzić. Jeśli będziesz 

wykonywać negatywne działania, które będą 

mieć zły wpływ na innych, będziesz musiał 

przyjmować kolejne wcielenia. Nie jest, 

zatem lepiej zacząć proces oczyszczania, 

żebyś nie potrzebował ponownie kolejnego 

wcielenia w przyszłości? Jeśli tego nie 

zrobisz, będziesz musiał po prostu cały czas 

przyjmować kolejne wcielenia.  

 

 

Jeśli ktoś osiągnie stan, kiedy nie będzie musiał się już ponownie odradzać to, 

w jakim celu miałby się znów odrodzić?  

 
Kiedy umiera człowiek, który się wyzwolił, a jeśli myślał, że będzie musiał się ponownie 

narodzić to nawet, jeśli nie ma potrzeby ponownych narodzin, taka osoba może się ponownie 

narodzić. Jeśli jest pragnienie, aby się narodzić, to osoba może przyjąć kolejne ciało. Te 

cudowne duchowe cechy, które ta osoba posiadała w poprzednim życiu pojawią się również 

po następnych narodzinach, dając możliwość korzystania z nich. 
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Walka mię dzy ciałem a duszą  
(Fragment satsangu udzielonego przez Swamidżiego 6 lutego 2003 r.)  

 

Ciało i atma, dusza, to dwie zupełnie różne rzeczy. Nasze ciało to totalna maya, iluzja, a dusza 

jest czysta, a Ty masz ciało i duszę. Jeśli chcesz urzeczywistnić Jaźń, będąc jeszcze w tym ciele, 

jeśli chcesz dojrzeć i osiągnąć oświecenie w tym ciele - przez co powinieneś to zrobić? Przez 

duszę. To twoja dusza chce oświecenia, a nie twoje ciało. Oświecenie jest pragnieniem twojej 

duszy. Dusza, czyli atma, rodzi się bardzo często i po długim czasie ma wielkie szczęście 

przyjąć ludzkie ciało. To sprawia, że atma jest niezwykle szczęśliwa. Dziecko płacze, gdy się 

rodzi, ale jego dusza jest bardzo szczęśliwa, bo myśli: „Teraz mam cudowne ciało i na pewno 

będę w stanie osiągnąć oświecenie!”. Ale ciało nie słucha i niszczy atmę i nigdy jej nie wspiera. 

Atma i ciało walczą, ponieważ oboje mają własne oczekiwania. Atma pragnie osiągnąć 

oświecenie, podczas gdy ciało pragnie jedynie cieszyć się materialnym życiem. Atma błaga 

ciało, aby ćwiczyło i osiągało oświecenie, ale ciało nie chce słuchać, ponieważ woli cieszyć się 

luksusowym życiem.    

 

Jednak niektórzy ludzie mają siłę woli i wiarę w siebie potrzebne do ćwiczeń. Zawsze 

podkreślam, że trzeba mieć pewność siebie, pewność siebie, pewność siebie! Ten, kto ma 

wiarę w siebie i siłę woli do praktykowania, będzie w stanie spełnić życzenie duszy. Ale to 

rzadkie, większość ludzi spełnia życzenie ciała. Co się rodzi i umiera? Narodziny i śmierć 

dotyczą ciała. Dusza nigdy nie umiera. Przechodzi przez wiele narodzin - w tym, jako małpy i 

osły - aż w końcu narodzi się, jako człowiek. Istoty ludzkie mają sześć zmysłów, podczas gdy 

inne zwierzęta mają tylko pięć. Dzięki szóstemu zmysłowi istota ludzka może osiągnąć siódmy 

zmysł i osiągnąć oświecenie, ale aby to zrobić, atma musi używać ciała, a nie odwrotnie.   
 

Kapłani wykonujący atma sianti jagam w aśramie. Ten jagam jest tradycyjnie wykonywany, aby 

pomóc duszy osiągnąć spokój (lub „atma sianti”) po opuszczeniu ciała.
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ŚĆ

  

Otwarte serce i 

serdeczność  
. 

„Jestem otwartą księgą, mój dom jest zawsze otwarty dla ciebie, zawsze cieszę się, gdy 

przychodzisz” – wszyscy słyszeliśmy wiele tego typu słów. Jest mnóstwo ludzi, którzy starali 

się żyć zgodnie z takimi ideałami i wielu świętych spędziło całe swoje życie, żyjąc w ten 

sposób. Teraz jednak w szczególności skupimy się na otwartości serca i serdeczności kobiet 

zajmujących się domem. 

 

W obecnych czasach istnieje wiele różnych 

rodzajów pracy, którą ludzie mogą wykonywać, aby 

zarobić na swoje utrzymanie i zawsze istnieje 

możliwość popełnienia błędu lub niewłaściwego 

postępowania w miejscu pracy. Jeśli jesteś 

zatrudniona, powinnaś być taką kobietą, której 

pracodawca lub kierownik może zaufać i powiedzieć 

prawdę, gdy w miejscu pracy będzie miała miejsce 

jakaś nieprawidłowość. Prawdę mówiąc, powinnaś 

być tak uczciwa i prawdomówna, że te cnoty niejako 

powinny stać się twoją naturą.      

 

Opowiem wam prawdziwą historię... jeden z moich 

wielbicieli był właścicielem piekarni, w której 

pracowało kilkanaście kobiet. Pewnego dnia młoda 

kobieta z biednej rodziny przyszła do piekarni w 

poszukiwaniu pracy. Mój wielbiciel, mając dobre 

serce, zdał sobie sprawę z trudnej sytuacji, w jakiej 
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się znajdowała i zatrudnił ją. Kilka dni później inne młode kobiety zauważyły, że ich nowa 

koleżanka płacze i powiedziały o tym właścicielowi, który następnie poprosił nową pracownicę 

na rozmowę. Młoda kobieta wyjaśniła, szlochając, że bardzo chciała kontynuować naukę, ale z 

powodu biedy w rodzinie musiała iść do pracy.   

 

Gdy właściciel dowiedział się, że skończyła 12 klasę i zobaczył jej arkusze ocen i świadectwa, z 

których wynikało, że mimo biedy zdała z bardzo wysokimi ocenami, właściciel postanowił 

pożyczyć jej pieniądze na dalszą naukę. Od tej pory studiowała i pracowała na pół etatu w 

piekarni, co pozwoliło jej stopniowo spłacać pożyczkę.  

 

Z jakiegoś powodu pewnego ranka wszystkie kobiety wspólnie zjadły jedno z zamówionych 

ciast, których cena wynosiła 300 rupii. Tego popołudnia, kiedy młoda kobieta wyszła już na 

zajęcia w college'u, właściciel zauważył brak ciasta i zapytał swoje pracownice, czy któraś z 

nich wie, co mogło się z nim stać. Wszystkie jednak zaprzeczyły, że wiedzą cokolwiek o 

zaginionym cieście. 

 

Następnego ranka, kiedy młoda kobieta przyszła 

do pracy, właściciel zapytał o to również ją, a 

ona bez wahania powiedziała prawdę, że wszyscy 

wspólnie zjedli ciasto. Widząc, że jest to bardzo 

otwarta i szczera osoba, mój wielbiciel 

westchnął z ulgą i odesłał młodą kobietę z 

powrotem do pracy. W końcu pomyślnie 

ukończyła studia, dostała wysokie stanowisko kierownicze w dobrej firmie i teraz wiedzie 

wygodne życie. To przede wszystkim jej otwarte serce, życzliwość i szczerość pomogły jej 

poprawić swoją sytuację życiową. Ta historia może posłużyć jako lekcja dla nas, abyśmy mogli 

zrozumieć, że człowiek może być prawdomówny i prawy nawet w najtrudniejszych 

okolicznościach. To rzeczywiście wspaniała rzecz.  

 

Analogicznie, młoda kobieta powinna być szczera w romantycznych relacjach i otwarcie 

mówić prawdę. Powinna starannie rozważyć i wewnętrznie rozpoznać, czy serce jej 

ukochanego również jest otwartą księgą. Wtedy jej otwarte serce z łatwością zrozumie 

charakter młodego człowieka, którego kocha – podobnie jak spokojna, krystalicznie czysta 

woda doskonale odbija obraz wszystkiego, co się nad nią znajduje.  

 

Jeżeli młoda kobieta uważa, że wszyscy powinni ją podziwiać za jej wielkość, bogactwo lub 

sławę, to tego rodzaju przekonania sprawią, że będzie ona podejmować złe decyzje w życiu. 

Jeśli brakuje jej prawdomówności, to prawdopodobnie łatwo da się oczarować mężczyznom i 

uwierzy we wszystkie ich nieszczere słowa. Prawda rozpoznaje prawdę, fałsz nie może 

rozpoznać prawdy. Jeśli młoda kobieta chce mieć dobrą przyszłość, zawsze powinna być 

szczera, niezależnie od okoliczności, i nie powinna wierzyć w kłamstwa. Boli mnie widok 

młodych kobiet, które w dzisiejszych czasach wierzą w fałsz. Często wybierają niewłaściwego 

partnera w życiu i często wybór taki wynika z pragnienia iluzorycznego życia w 

O Kobieto! Praktykuj życie 
z otwartym sercem. Świat 

może tak wiele nauczyć się 

na twoim przykładzie. 
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ekstrawaganckim i niepotrzebnym luksusie materialnym. Ten niewłaściwy sposób życia wynika 

z wiary w to, co jest fałszywe w życiu.   

 

Jeśli kobieta w młodości była zaślepiona miłością i wybrała niewłaściwego partnera, to o ile ma 

otwarte i szczere serce, z wielkim wysiłkiem i determinacją, mimo to może mieć dobre życie 

rodzinne. Jak mówi stare tamilskie przysłowie: „Kobieta może zarówno tworzyć, jak i 

niszczyć”. Każda kobieta może sprawić, że jej życie będzie czyste. Jeśli mąż i żona nie są 

wobec siebie otwarci, jeśli mają przed sobą tajemnice, to jest to jak zdrada i ich wspólne życie 

będzie puste. Taki sposób życia kobieta powinna skorygować, a jeśli podejmie wysiłek, będzie 

w stanie doprowadzić do wielkiej zmiany. Dzieje się tak, dlatego, że to kobieta jest 

najważniejszą osobą i głównym przedstawicielem w życiu. Dopóki jest ona otwarta i życzliwa, 

jej partner nie będzie miał innego wyboru, jak tylko ją szanować i podążać jej śladem!   

 

Matka powinna wychowywać swoje dzieci z wielką miłością i dobrocią, ale jednocześnie 

powinna często przypominać im o ich obowiązkach i odpowiedzialności. W przeciwnym razie 

dzieci mogą zacząć stawać po jednej albo drugiej stronie i stać się rozpieszczonymi pupilami 

matki lub ojca, tym samym ryzykując swoją przyszłością. Przekonane, że kochający rodzic 

będzie ignorował lub usprawiedliwiał ich złe postępki, mogą, na przykład, zacząć brać 

pieniądze bez pytania o zgodę. Jeśli pozwoli się na takie zachowania, dziecko może nawet 

wyrosnąć na oszusta i krętacza. Sama miłość nie wystarczy, matka powinna również z 

otwartym sercem przekazywać swoim dzieciom mądrość. Tylko w ten sposób może ona 

wnieść światło do domu. Ukrywanie 

różnych spraw za żelazną kurtyną 

miłości tylko spowije mrokiem 

przyszłość całej rodziny.    

 

Społeczeństwa zawsze szanowały 

kobiety za uczciwość, ponieważ 

uznawały je za uosobienie dobroci i 

współczucia. W obecnym 

społeczeństwie kobiety pracują na 

wszystkich stanowiskach, od 

najniższych po najwyższe. Nie ma dziedziny, w której by nie pracowały.  

 

Jesteśmy zszokowani, gdy słyszymy, że kobieta przyjęła łapówkę lub była zaangażowana w 

korupcję w jakiejś innej formie, a co więcej, trudno nam w to uwierzyć. Powodem, dla 

którego społeczeństwo obdarza kobiety takim zaufaniem, jest fakt, że z natury są czyste i 

prawdomówne. I to prawda, że jeśli kierownik biura zapyta kobietę o jakąś sprawę 

administracyjną, jej odpowiedź będzie bardziej bezpośrednia i szczera niż odpowiedź jej 

kolegów. 

 

Nieustannie płynąca rzeka życia jest świadectwem potęgi kobiet, przyjmującej rozmaite formy. 

Cechą, którą kobiety powinny chronić przede wszystkim jest ich wielka i nieskalana cecha 

Niepotrzebne rozmowy bardzo 

wpływają na szczerość człowieka. 

Mówienie o tym, co widzisz, co 

słyszysz i co wiesz – to jest prawdziwa 

szczerość. W myślach ofiaruj swoje 
myśli i słowa Bogu. On odsieje skazy, 

wady i przywróci cię do prawdy. 
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prawdomówności. O kobieto! Praktykuj życie z otwartym sercem. Świat może tak wiele 

nauczyć się na twoim przykładzie. Ty, która jesteś taką osobą, dopilnuj, abyś zawsze mówiła 

prawdę! Małe kłamstwa z próżności będą stopniowo coraz większe i zamienią całe twoje życie 

w fikcję. Zrozum to dobrze i postępuj odpowiednio. Czas, kiedy świat będzie rzeczywiście 

chwalił kobiety za to, że są uosobieniem prawdy, leży w twoich rękach.  

 

Kiedy jakaś osoba mówi zbyt dużo o niepotrzebnych lub błahych sprawach, nie będzie nawet 

wiedziała, kiedy wkradną się kłamstwa i w końcu przerodzi się to w nawyk. Dlatego mówienie 

o niepotrzebnych sprawach bardzo wpływa na szczerość człowieka. Mówienie o tym, co 

widzisz, co słyszysz i co wiesz – to jest prawdziwa szczerość. W myślach ofiaruj swoje myśli i 

słowa Bogu. On odsieje skazy, wady i przywróci cię do prawdy. Nie chowaj się, miej otwarte 

serce i życzliwość, bo inaczej będziesz cierpieć. Nawet niebiosa pokłoniłyby się przed kobietą 

o otwartym sercu!   

 
Moje doś wiadczenia ze Swamidż im: 
Program w naszym domu w Kolombo 

Sivakumaran i Lakshmi, Sri Lanka 

 
Kiedy Swamidżi przyjechał na Sri Lankę w lub 
około roku 1986 przywiózł swoją figurę 
Ammy i codziennie wykonywał abiszekamy do 

Ammy w domach różnych wielbicieli. 
Wzięliśmy udział w wielu programach, a 
możliwość otrzymania błogosławieństw 

Swamidżiego wypełniła nasze serca radością i 
dała nam energię i wgląd, aby radzić sobie z 
życiem codziennym.   

 
Sivakumaran: Po abiszekamie u pana 
Sivagananasothy, rozmawiałem z innymi 

wielbicielami, kiedy podszedł do nas Swamidżi 
i zwrócił się do mnie mówiąc: „Powinienem 
zrobić abiszekam Ammy u Was.” „Swamidżi 

to byłoby wielkie błogosławieństwo! Kiedy 
powinniśmy zrobić abiszekam?” 
odpowiedziałem. Swami poprosił mnie, abym 

ustalił datę i czas z osobą odpowiedzialną za 
organizowanie programów, co natychmiast 
uczyniłem. To miał być wieczorny abiszekam, 

co też bardziej mi odpowiadało. Choć kiedy 
uczestniczyliśmy w abiszekamie Ammy w 
innym domu kilka dni przed wyznaczoną datą, 

Swamidżi nagle poinformował wszystkich, że 
od tamtej pory nie będzie już abiszekamów 
wieczorem, a jedynie rano. Byliśmy 

zdezorientowani. Poszedłem od razu do 
Swamidżiego, “Ale Swamidżi ja już 
zorganizowałem przygotowanie abiszekamu u 

nas na wieczór, czy może to mieć miejsce 
wtedy?” Swamidżi odpowiedział, że to nie 
będzie możliwe i poprosił nas o 

przygotowanie go na rano. Nie traciliśmy 
czasu i przeorganizowaliśmy wszystko na 
poranny abiszekam. Ale wtedy, dokładnie 

dzień przed abiszekamem, Swamidżi zmienił 
czas, mówiąc nam, że przyjedzie jednak 
wieczorem. To był jeden z jego małych 

sposobów na testowanie wielbicieli!  
 
Tego dnia nasz abiszekam był drugi w 

kolejności, wieczorem Swamidżi spóźnił się i 
przyjechał około godziny 21.30 lub 22.00 
zamiast o 20.00. Śpiewanie bhadżanów 

rozpoczęło się już około godziny 19.00, a 
zatem trwało bardzo długo. Było dość dużo 
osób obecnych. Kiedy Swamidżi wszedł do 

domu, obmyliśmy jego stopy i pokazaliśmy 
zapalone pańćarati przed nim i figurą Ammy. 
Swamidżi przeszedł się wokół naszego domu 

jakby znał to miejsce od dawna. Przed 
rozpoczęciem abiszekamu udzielił satsangu.  
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Swamidżi wykonuje abiszekam do Ammy na Sri Lance 

Lakshmi: Moja mama również u nas była 
tamtego wieczoru. Normalnie dzień po 

wzięciu udziału w programie, ona zawsze 
narzekała „bieganie za takimi rzeczami w 
waszym wieku… to wam nie pomoże.” 

Pomimo tego, że nigdy nie wspomnieliśmy o 
tym Swamidżiemu, podczas satsangu 
powiedział: „niektórzy z was bardzo się 

martwią o swoje dzieci podążającymi za mną, 
chodzącymi na wszystkie abiszekamy. Nie 
martwcie się, to im pomoże, aby dobrze sobie 

radziły w życiu.” Po tym uwznioślającym 
satsangu Swamidżi wykonał abiszekam do 
Boskiej Matki i wszyscy napawaliśmy się jej 

obecnością.  
 
Sivakumaran: Po abiszekamie, Swamidżi 

zazwyczaj brał misę z tirtham, wodą święconą, 

aby pokropić nią wszystkich, ale tym razem 
dał mi misę i pozwolił mi to zrobić. Później dał 

nam przepołowionego kokosa (kalandżi). 
Podczas programów w innych domach, 
Swamidżi dawał figury zmaterializowane w 

kalandżi, ale nie podczas tego wieczoru. 
Swamidżi zmaterializował natomiast malę z 
tulsi dla mnie, którą założył mi na szyję, i 

wibhuti dla nas obojga. Po abiszekamie 
wielbiciele mogli ofiarować różne rzeczy 
Swamidżiemu.  Razem z Lakshmi 

ofiarowaliśmy mangala arati i dotknęliśmy jego 
lotosowych stóp. Tego wieczoru Swamidżi 
spotkał się osobiście tylko z kilkoma osobami, 

ponieważ musiał jeszcze odwiedzić kolejne 
miejsce. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że 
mieliśmy tę cudowną możliwość przyjęcia 

naszego Gurudżi w naszym domu!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak bę dziesz jeś ć  jabłko 
duchowoś ci? 

 

Najpierw pomyśl, w jaki sposób patrzysz na duchowość? Czy 

myślisz o duchowości jak o czymś, co można znaleźć w książce? 

Jeśli tak, to poradziłbym Ci, abyś za tym podążał. A więc, czuję, że mam tyle możliwości  

[Swamidżi wyciąga jabłko], a jednak nikt tego nie je. Więc jaki jest cel rozmowy? Najpierw 

musisz to zjeść, a jeśli nie możesz to będziesz musiał poczekać…usiąść i poczekać. (…) 
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W jaki sposób chcesz się nauczyć duchowości? Czy chcesz się jej nauczyć używając 

uprzejmego zachowania przy stole czy jesteś tak głodny, ze nie możesz już się doczekać 

jedzenia? Jeśli jesteś bardzo głodny, natychmiast ugryziesz jabłko, ale jeśli chcesz je zjeść z 

dobrymi manierami to wtedy powoli poszukasz noża i starannie pokroisz jabłko. Najpierw 

spytasz mnie, „Jak ono smakuje? Jakie jest jego znaczenie? Gdzie je kupiłeś i ile kosztowało? 

Czy jest już umyte? Gdzie jest nóż i taca?” Wygłodniała osoba nie zada takich pytań, ona 

natychmiast ugryzie jabłko! Ale jeśli nie jest tak głodna to spyta się „Gdzie to kupiłeś?” „W 

Trichy?” „Ile za to zapłaciłeś?” „Dwa pięćdziesiąt.” “Ach, bardzo dobrze. I myślisz, że jest 

smaczne?” “Tak, myślę, że jest smaczne.” „W jakim kraju urosło, w Indiach czy gdzieś indziej?” 

“Nie, w tym miejscu.” „Dobrze, przynieś nóż.” I wtedy ktoś idzie po nóż.  

 

Kiedy jest już nóż, niektóre osoby spytają „a gdzie jest taca?” Wtedy ktoś przyniesie tacę. A 

zanim pokroją jabłko, umyją je dokładnie, dopiero potem powoli i starannie pokroją je na 

kawałki. Co więcej, zanim je zaczną jeść, najpierw poczęstują nim innych „Proszę, poczęstuj 

się kawałkiem.” Widzisz, oni okazują bardzo dobre maniery. [Swamidżi udaje, że grzecznie je]. 

Czy uważacie, że to wszystko jest konieczne, żeby zjeść jabłko? To jest ‘udawanie, że się je.’ 

Kto jest naprawdę głodny? Weź jabłko i zanieś je dzieciom z Aśramu – zostanie całe zjedzone 

zanim nawet dotrą do budynku obok! One nigdy nie spytają się skąd jest jabłko i gdzie urosło, 

jak smakuje lub czy je umyłeś lub nie…nie będzie ich to w ogóle obchodzić, one po prostu 

będą chciały zjeść jabłko! 

 

Czym jest duchowość? To, jak jesz jabłko przedstawia dwa rodzaje duchowości. Tym, którzy 

chcą osiągnąć najwyższy stan duchowości, dam to jabłko i powinni oni zjeść je natychmiast. Ci, 

którzy chcą zrozumieć duchowość …ich sposób odnosi się do historii z nożem. Ten satsang, 

który teraz mamy, to ta historia z nożem; pytacie się, gdzie kupiłem jabłko. Ja mówię wam 

gdzie, a wy potem pytacie się gdzie kupiłem nóż i ja odpowiadam na to pytanie. To jest 

informacja, jak w klasie, udzielanie lekcji, ale jeśli chcesz czuć i osiągnąć najwyższy stan 

duchowości to jest to strata czasu. Skacz! Natychmiast! Praktykuj! To jest sposób 

szaleńca….praktykuj. 
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