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“Zapominasz, że twoje serce jest świątynią. Zaproś duchowego mistrza i duchową 
łaskę, aby zamieszkali w twoim sercu. Nie zakopuj ich pod mentalnymi śmieciami. 
Oczyść swoje serce i rozświetl je miłością i mądrością. Potem, wszelkie nieczystości 
spłoną w tym wielkim świetle.” 

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Odległość nie jest przeszkodą  

 
yślisz, że skoro 
jesteś fizycznie 
daleko ode mnie, 
nie możesz być ze 

mną w kontakcie. Boisz się, 
że mieszkam daleko od ciebie 
i nie mam świadomości 

twojego istnienia. Czujesz, że 
nie jesteś mi bliski lub drogi z 
powodu tej odległości. Więc 

pozwól mi rozjaśnić 
wątpliwości i lęki z tym 
związane. 

 
Boskość jest czymś, co 
potrafi pokonać barierę czasu 

i przestrzeni. Jakkolwiek 
daleko możesz być fizycznie, 
boska moc jest w stanie 

dosięgnąć cię natychmiast. 
Nie jesteś tego świadom, ale 
czasami to boska moc każe ci 

myśleć o mnie. Czasami to 
jest moje życzenie, że 
powinieneś o mnie pomyśleć 

i ty to robisz. Kiedykolwiek o 
tobie myślę, natychmiast, bez 
twojej wiedzy, moja moc 

przychodzi do ciebie, aby ci 
pomóc.  
 

Naturalnym jest dla 
duchowego mistrza myśleć o 
tych, których uczy i 

prowadzi. Myśli on o swoich 
uczniach jak o własnych 
dzieciach, gdziekolwiek one 

są. Czyż nie jest naturalnym dla matki i ojca myśleć o ich dzieciach? Jeśli zrobisz jeden krok w moim 
kierunku i kierunku duchowego daru, który mam ci do zaoferowania, ja zrobię wiele kroków w 
twoim kierunku.  

 
Nawet, jeśli jesteś mną zmęczony i myślisz, że chcesz mnie opuścić i nie myślisz już o mnie, nie 
oznacza to, że ja się od ciebie odwrócę. Nie odejdę od ciebie, ale pozostanę w tym samym miejscu i 

M 
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“Jeśli masz problem i myślisz o 
mnie, rozwiązanie nadejdzie 

bardzo szybko. Nawet, jeśli osoba 
trzecia modli się w czyimś imieniu, 

boska moc pomoże tamtej osobie.” 

wciąż będę o tobie myślał, modlił się za ciebie i chronił cię przed niebezpieczeństwem i 
niewidzialnymi siłami. Pozostanę w tym samym miejscu i nie zmienię go, ponieważ mam 
niezachwiany umysł i szczere serce. Wiem, co jest dla ciebie najlepsze.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
To jest boska moc, która płynie przeze mnie, więc jeśli masz mnie w umyśle i przestrzegasz reguł na 
duchowej ścieżce, które dałem, zbliżasz się do Boga. Nie chcę, żebyś starał się zbliżyć do mnie 
fizycznie. Moje ciało jest nietrwałe tak jak twoje. Możesz zadawać pytania i możemy się razem śmiać 

i mogę porozmawiać o twoich problemach i rozwiązać je. Ale ostatecznie moim celem jest sprawić, 
abyś doświadczył Boga, czego nie możesz zrobić będąc wciąż ze mną fizycznie.  
 

Aby doświadczyć Boga musisz się zjednoczyć ze mną duchowo, w tym przypadku odległość nie jest 
problemem. W rzeczywistości może pomóc. Musisz doświadczyć prawdy, która jest w tobie. Nie 
proszę cię, abyś opuścił swój dom, partnera czy rodzinę. Proszę cię, abyś podążał za duchowymi 

perceptorami i znalazł prawdę wewnątrz. Musisz zrozumieć, że zawsze jestem z tobą.  
 
Żyję w twoim sercu. Aby odnaleźć mnie w swoim sercu, musisz po pierwsze pielęgnować pewną 

ilość zaufania i wiary we mnie i moje nauki. Nie musisz rozumieć mnie od razu. Istnieje ogromna 
różnica pomiędzy twoją mentalną pojemnością a moją i dlatego nie potrafisz wprost chwytać tego, 
co mówię. Twoje życie jest skoncentrowane wokół ciebie, natomiast moje życie jest 

skoncentrowane wokół Boga. To jest ta ogromna różnica między nami.  
 
Nie uważam, że cokolwiek należy do mnie. Wszystko jest wolą i grą Boga, a ja jestem tylko 

instrumentem w jego rękach. Dzięki łasce Boga sprawiam, że jesteś mniej samolubny i bardziej 
skłaniasz się ku duchowości, bezinteresownemu życiu.  
 

To wola Boga, że stworzył moje ciało i wypełnił je boską mocą. Jeśli masz problem i myślisz o mnie, 
rozwiązanie nadejdzie bardzo szybko. Nawet, jeśli osoba trzecia modli się w czyimś imieniu, boska 
moc pomoże tamtej osobie. Mogę wam powiedzieć tak wiele.....ale lepiej, jeśli spróbujecie i 

zobaczycie rezultaty sami.  
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na całym świecie 

 

Obchody Mahaśiwaratri 2021 w Centrum Śri Premanandy w Montpellier 
we Francji 

 
Nasze obchody Mahaśiwaratri odbywały się w miejscu znajdującym się niedaleko od Marsylii. 

Mieliśmy bardzo ładny program i w obecnej sytuacji na świecie to nasze spotkanie nabierało 

jeszcze głębszego znaczenia. Kilka młodych osób zagrało dla nas na bębnach i oni robili to 

znakomicie! Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z faktu, że potrafili przetrwać tę noc 

nie odczuwając senności - byliśmy niesieni jak na skrzydłach przez energię Śiwy, Swamidżiego 
oraz lingamów. 

 

Dżej Prema Śanti! 

  

 

 

 

 
 

Pięknie udekorowany ołtarz, 

Guru astotra, abiszekam 

lingamu. 
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Obchody Mahaśiwaratri 2021 w Centrum Śri Premanandy w Dordogne, 
we Francji 

Jako, że nikt nie mógł udać się w tym roku do Indii, zdecydowaliśmy się po raz pierwszy w historii 

naszego Centrum zorganizować całonocne obchody Mahaśiwaratri. Zaskoczyło nas, że wielu ludzi, 

którzy uczestniczyli już w przeszłości w naszych wieczornych programach, nie było jednak 

zainteresowanych całonocnym czuwaniem.  
 

Nie wiedzą, co stracili! Cała ta noc wypełniona była tak wielką i silną energią, że - poza jedną osobą, 

która ze względu na pewne okoliczności przyjechała do nas już zmęczona - u nikogo z nas nie 

pojawiła się myśl o tym żeby uciąć sobie drzemkę, ani nawet nikt nie przejawiał chęci odpoczynku 

w jednym z dwóch pokojów przygotowanych przez nas zawczasu na taką ewentualność.  

 

Trzon naszego programu stanowiły dwa abiszekamy do 

lingamów, wraz z błogosławieństwem lingamami, oraz 

wykonany przed świtem jagam do Swamidżiego w jego 

aspekcie Premeśwarara. Oczywiście rozpoczęliśmy od guru 

astotry, przeprowadziliśmy również dwie sesje bhadżanów 

oraz kirtanów. Początkowo powzięliśmy taki zamiar, że 

połączymy się z transmitowanym poprzez Zoom 

międzynarodowym programem, ale ostatecznie byliśmy 

zbyt zajęci i starczyło nam czasu jedynie na oglądnięcie 

fragmentu rozpoczęcia transmisji oraz kilku minut z 

programu kulturalnego. Każdy z obecnych pomagał w 

przygotowaniach do rytuałów, co stało się dla nas 

wszystkich bardzo dobrym doświadczeniem, gdyż 

wytworzyło miłe uczucie jedności i wspólnoty. 

  

W środku nocy 

wyszliśmy na zewnątrz i pod gołym niebem wykonaliśmy 

zadedykowany Śakti medytacyjny taniec wokół kręgu 

stworzonego z zapalonych świateł. Po tak stosunkowo 

długim przebywaniu w pomieszczeniu oraz w pozycji 

siedzącej, bardzo cieszyła nas możliwość przebywania na 

świeżym powietrzu i rozruszania naszych ciał. A ponieważ 

kolejność tanecznych ruchów była stosunkowo 

skomplikowana, przerodziło się to w całkiem zabawne 

wydarzenie, gdyż niektórym z nas mieszało się te ruchy i 

nasze ręce poruszały się bez składu, a nogi plątały się ze 

sobą. Ponadto przeczytaliśmy jeden z satsangów 

Swamidżiego na temat lingamu i Śiwaratri. Oczywiście 

mieliśmy również krótką ceremonię zawiązywania świętych 

nici, robiliśmy także przerwy na herbatę. 

 

Zdecydowanie pragniemy przyjechać do Aśramu w przyszłym 

roku na święto Mahaśiwaratri, jeśli tylko pojawi się taka 

możliwość, ale również to obecne doświadczenie, do którego 

zostaliśmy niejako zmuszeni okolicznościami, okazało się być 

wspaniałym podarkiem, dzięki któremu mogliśmy stworzyć nasze 

własne obchody Śiwaratri w miejscu, w którym mieszkamy. 

Dziękujemy ci Swamidżi i Panie Śiwo za wszystkie 

błogosławieństwa! 

Dżej Prema Śanti! 

Jeden z abiszekamów lingamu 

Jagam do Śri Premeśwarar 

Okrąg świateł do medytacji 

kundalini 
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Obchody Mahaśiwaratri w Centrum Śri Premanandy w Gers, 
we Francji 

 

Byliśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy obchodzić święto Mahaśiwaratri w naszym dopiero, co 

utworzonym Centrum w Gers i jednocześnie był to nasz pierwszy publiczny rytuał od czasu, gdy 

przenieśliśmy się tutaj z Paryża, w połowie grudnia 2020 roku.  

 

Planowaliśmy rozpocząć regularne programy w lutym jednakże byliśmy zmuszeni odłożyć je na 
później z powodu awarii wody w naszym domu. 

 

Rozpoczęliśmy metta medytacją po to, aby uspokoić nasze umysły i by zwrócić się do wnętrza, a 

następnie wykonaliśmy astotrę do Swamidżiego. W dalszej kolejności uhonorowaliśmy Śiwę 

abiszekamem lingamu i każdy otrzymał błogosławieństwo lingamem. Spędziliśmy również miło 
czas na śpiewaniu bhadżanów oraz wymienialiśmy się naszymi myślami na temat przeczytanych 

wcześniej satsangów. 

 

Jednakże w związku z tym, że było nas stosunkowo niewielu trudno było nam odczuć energię 
towarzyszącą świątecznym zgromadzeniom, dlatego zdecydowaliśmy, że połączymy się z 

międzynarodowym programem transmitowanym na żywo przez nasz Aśram. Wiele nadawanych 

programów przykuwało naszą uwagę, ale mimo wszystko nie zdołaliśmy wytrwać przez całą noc, 

do rana. 

 
Obecna sytuacja z covidem sprawiła, że wiele rzeczy się zmieniło, włączając w to ograniczenia 

kontaktów społecznych, w dodatku mało, co tutaj na Zachodzie wspiera celebrowanie 

Mahaśiwaratri, dlatego byliśmy bardzo wdzięczni Aśramowi za zorganizowanie tego 

transmitowanego na żywo programu, który pomimo dzielącego nas dystansu połączył nas 

wszystkich w tym ważnym dla nas czasie.  
 

A teraz, już po zakończeniu obchodów Mahaśiwaratri odczuwamy w tej naszej nowej świątyni 

duchową energię, która jest ekstremalnie słodka, ale jednocześnie bardzo potężna! 

 

Om Namah Śiwaja! 
Dżej Prema Śanti! 

 

Obchody Mahaśiwaratri w Aśramie 
W tym roku obchodziliśmy Mahaśiwaratri, wielką noc Pana Śiwy, jak zwykle przeprowadzając 

wiele duchowych programów przez całą noc z 11 na 12 marca. Z powodu obowiązujących 

restrykcji związanych z pandemią tylko okoliczni wielbiciele mogli przebywać na terenie 
Aśramu. 

 

Rozpoczęliśmy nasze obchody w świątyni wieczorem o 18. 30 odśpiewaniem Guru astotry 

przed statuetką Swamidżiego, pięknie udekorowaną pachnącymi girlandami z róż. Następnie 

przenieśliśmy statuetki Pana Nataradży oraz Śiwagami na rydwan i wraz z nimi przeszliśmy 

procesją wokół Aśramu, w trakcie, której wszyscy śpiewaliśmy bhadżany. 
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Dwunastogodzinne śpiewanie Om Namah Śiwaja rozpoczęło się o godzinie 20-tej we wspaniale 
udekorowanym pokoju do medytacji, w obecności 49 lingamów Mahaśiwaratri - każdy z nich 

pochodził z jednego z poprzednich 49 lat - do których co godzinę wykonywaliśmy arati. 
 

W trakcie czterech Maha Rudra abiszekamów śpiewaliśmy wiele bhadżanów oraz tewaramów 
(pieśni oddania skomponowanych przez poetów- świętych), a wczesnym rankiem został 
przeprowadzony Maha Mritjundźaja jagam.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Abiszekamy Maha Rudry i Jagam 

Maha Mritjundżaja  
 

Procesja ze statuetkami świątynnymi Pana Nataradży i Śiwagami  
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Dodatkowo zachwycaliśmy się pokazami 
różnych klasycznych indyjskich tańców 

(Bharatanatjam) wykonywanymi przez młodzież 
oraz oglądaliśmy inspirujące filmy ze 

Swamidźim udzielającym satsangi.  
 

 
 

 
 

 
 

Międzynarodowe wydarzenie na żywo 
 Biorąc pod uwagę fakt, że wielbiciele z innych 
krajów nie mogli fizycznie uczestniczyć w 

obchodach Mahaśiwaratri w tym roku, 
zorganizowaliśmy międzynarodowy program 

Mahaśiwaratri transmitowany na żywo przez 
Zoom, aby wielbiciele z całego świata mogli 

połączyć się z Aśramem i niektórymi Centrami z 
innych krajów. Pomimo kilku technicznych 

przeszkód, program się udał i wielu wielbicieli 
wyraziło 

podziękowania za to 
wspaniałe wsparcie i 

radość, gdyż dzięki 
temu mogli oni wirtualnie uczestniczyć w niektórych uroczystościach 

i duchowych działaniach w tę wyjątkową noc.  
 

Każdego roku, od wejścia Swamidżiego w Mahasamadhi, w 
Mahaśiwaratri zawsze pojawiały się lingamy w świątyni Śri 

Premeśwarar. W tym roku jednak, który z wielu względów był 
nietypowy, lingamy nie pojawiły się.   

 
 

 
 

Kulturalny 

występ 

młodzieży 

Międzynarodowy program Mahaśiwaratri 
transmitowany na żywo przez Zoom 
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Przyroda w Aśramie 
Podglądanie ptaków 

Mieszkaniec Aśramu 
 

Skowroniec indyjski 
 
Prawie wszystkie ptaki, jakie można spotkać w 
ciągu roku w Aśramie zostały opisane i 
zastanawiałem się, jaki mógłby być następny 

kandydat. I jak już prawdopodobnie wiecie, moim 
zwyczajem jest prosić naturę, aby dała mi jasno 
znać, kto chciałby mi się przedstawić.  

 
To było podczas mojej kolejnej wyprawy w 
naturę, kiedy zauważyłem małego brązowego 

ptaka w paski siedzącego na linii energetycznej. 
Był trochę większy od wróbla zwyczajnego, jego 
dziób wyglądał na twardy, ale nieco cięższy i 

stosunkowo krótki; był trochę jak zięba, ale 
jednak to nie był dziób zięby. Co mnie od razu 
uderzyło to jego wyjątkowe, raczej przeszywające 

spojrzenie i jego ogólna przejrzystość. Mimo, że 
jest to mały ptak, jakoś się wyróżniał, jak gdyby 

miał niezwykłą osobowość. I rzeczywiście potwierdziło się pierwsze wrażenie podczas późniejszego 

kontaktu. Ponadto, nie znałem tego gatunku i od razu mnie zaintrygował, w ten właśnie sposób 
rozpoczęła się ta niezwykła relacja. 

 
Rozpoznanie małego brązowego ptaka w paski nie jest takie łatwe. Nie wydawał żadnego dźwięku, 
ale siedząc przyjemnie w słońcu miałem na niego dobry widok. (Nie przez przypadek, nawiasem 

mówiąc, ponieważ upewniam się czy siedzę tyłem do słońca; wskazówka dla tych, co lubią 
obserwować naturę). Patrzeliśmy się na siebie nawzajem przez chwilę. Dobrze widziałem jego 
głowę i grzbiet, były gęsto pokryte smugami, raczej ciemnobrązowymi z widocznie kontrastującymi 

jaśniejszymi obszarami na boku. Jak starannie zapakowana paczka. Charakterystyczne dla tego 
gatunku są wyraźnie odznaczone centralne czarne części z bladymi marginesami, a na koronie, 
zwłaszcza po bokach, blisko osadzone delikatniejsze ciemne pasma. Wyglądało to jak twarz, w 

szczególności policzki, zarysowane białym paskiem ocznym, który ciągnął się w dół za uszami i z 
powrotem do szczęki.  

 

Ptak zaczął pielęgnować swoje pióra, co było znakiem, że czuł 
się komfortowo tam, gdzie był i dzięki temu widziałem jeszcze 
więcej szczegółów. Wierzę, że poprosiłem wtedy, abym mógł 

zobaczyć przód i brzuch, po czym moment później ptak 
podskoczył i obrócił się przodem w moją stronę. Na piersi 
miał delikatne, ale wyraźne paski, położone niezbyt blisko 

siebie, z odrobiną czerwonawego ubarwienia. Reszta była 
jednakowo biaława. Kiedy ptak kontynuował pielęgnację 
zauważyłem to samo czerwonawe ubarwienie na kuprze 

(tylna część z przodu ogona).  
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Możesz pomyśleć, że takie zachowanie to nic niezwykłego, ale ptak później zleciał na dół, aby usiąść 
na ziemi, trochę bliżej mnie. Miałem już dość dobry pogląd na to wszystko, co widziałem do tej 
pory, ale teraz nagle widziałem wszystko nawet lepiej. I wtedy, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, 

ptak prawie od razu zaczął iść prosto w moim kierunku. Był to jeden z tych prawdziwie 
zdumiewających momentów! Ptak szedł zygzakiem lub wahał się, ale nieustraszenie przyszedł 
bezpośrednio do mnie. W międzyczasie zaczął szukać jedzenia albo, powiedziałbym raczej, zaczął 

pokazywać mi, co lubi jeść dziobiąc liście małych ziół wzdłuż brzegu drogi (nie jestem zbyt pewien 
czy to liście go przyciągnęły), szukał również owadów. To był tak dobry widok, że pomyślałem, żeby 
zrobić zdjęcie moim telefonem, ale, kiedy chciałem sięgnąć po telefon, niestety straciłem go z oczu 

lub możliwe, że go przestraszyłem. Kontakt nie został jednak utracony, ponieważ jakiś czas później, 
kiedy opuszczałem rowerem ten obszar, czekała na mnie kolejna niespodzianka: ten sam ptak 
ustawił się na posterunku wzdłuż mojej trasy, ponownie siedząc spokojnie na drucie. Wydawało mi 

się jakby chciał powiedzieć ‘do zobaczenia później’ lub może nawet ‘do widzenia’. Pomimo tego, że 
nie widziałem go kolejnego dnia, wiedziałem, że ten ptak będzie tematem mojego kolejnego 
artykułu.  

 
Kolejnego dnia oczywiście byłem ciekaw czy ptak nadal był w pobliżu, ponieważ naprawdę chciałem 
mieć jego zdjęcie w Aśramie. Ale, niestety, zdałem sobie sprawę, że byłoby to trochę jak szukanie 

przysłowiowej igły w stogu siana. Więc ponownie wypowiedz życzenie, pielęgnuj je, ale nie oczekuj 
niczego. I tak po przemierzaniu kolejnego obszaru przez chwilę, żeby sprawdzić, co się pojawi, tuż 
przede mną poleciał w górę mały ptaszek. Od razu miałem go w zasięgu wzroku…i z pewnością to 

był on! Szukał on jedzenia na terenie podobnym do tego, gdzie pierwszy raz się spotkaliśmy, ziemia 
była lekko naruszona z wieloma gołymi miejscami i małymi roślinami, wiele w rozkwicie, a 
gdzieniegdzie znajdował się mniejszy krzak, sterta pociętych krzewów kolczastych i wszystkie 

rodzaje części drzew, kamieni etc. – a ptak pojawił się niedaleko miejsca, w którym rozpocząłem 
mój spacer; zobaczyłem mój rower zaparkowany w pobliżu. Kiedy ptak ten stoi nieruchomo, 
natychmiast wtapia się w środowisko i nie można już go zauważyć.   

 
Biorąc pod uwagę, że ptak wielokrotnie wzlatywał do góry, a był nieco dalej ode mnie, nie mogłem 
zrobić mu zdjęcia na ziemi, więc dałem mu znać, że to nie zadziała. A wtedy ponownie usiadł on 

życzliwie na drucie. Odpoczywając i pielęgnując swoje upierzenie itp. przez prawie godzinę, dał mi 
dużo czasu, żebym po cichu zbliżył się do niego. Po zrobieniu małej kupki, ptak odleciał nieco dalej 

wzdłuż ziemi i zniknął z pola widzenia. Na takim terenie pełnym różnych rzeczy i małych różnic 
wysokości, celowo lub nie, ptak potrafi szybko zniknąć.  
 

Jego lot jest skupiony, nie falisty, ale krótki i pełen mocy, z lądowaniem w konkretnym miejscu, a nie 
jak w przypadku lądowania spadochronem. Można powiedzieć, że jest to podsumowanie tego jak 
prezentuje się ten ptak pod względem wyglądu i zachowania, wykonując spokojnie swoje czynności, 

jedną po drugiej, w jasny, prosty sposób, bez zamieszania.  
 
Po wstępnej próbie rozpoznania go, nadal miałem wątpliwości 

i przez chwilę przestałem go śledzić. Ptak jednakże okazał się 
być wytrwały i pomimo, że chodziłem też po innych miejscach 
w Aśramie, on również się w nich pojawiał.  Na przykład, są 

dwa kanały, które nawet w tym ciepłym i suchym sezonie 
zatrzymują trochę wody w niektórych miejscach. I kiedy 
fotografowałem małe ptaki przylatujące napić się tam…tak, 

rzeczywiście, pojawił(a) się też on(a)! Kilka dni później, na 
przekopanej ziemi w zupełnie innym miejscu w Aśramie, nieco 
przede mną, znajomy już mały, brązowy ptak szukał jedzenia. Eureka! Spełniło się moje życzenie 

zrobienia mu zdjęć na ziemi, a stało się to ‘spontanicznie’. Z łatwością mogłem przez dłuższy czas 
obserwować i fotografować szukającego pożywienia małego ptaka, przez co również się trochę do 
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mnie zbliżył. Tak aktywnie dziobał i podnosił różnego 
rodzaju rzeczy, że nie mogłem dokładnie zobaczyć, co 
znajdywał, choć z pewnością nie były to tylko owady, ale 

również małe kawałki roślin. Sesja poszukiwań zakończyła 
się moim nagraniem jak ptak podniósł coś, co wyglądało 
jak zielony liść, który ostentacyjnie zaprezentował z każdej 

strony. Jednakże po powiększeniu zdjęcia okazało się, że 
był to zielony konik polny!  Niezła zdobycz, dowód jego 
umiejętności, sportowiec po świetnym osiągnięciu, lub 

może on/ona chiał/a przekazać: spójrz, to tego szukałam! 
Potem z nim odleciał/a. 
 

Ale co to za ptak? Okazuje się, że to nie jest świergotek, 
zważywszy na cięższy dziób i stosunkowo krótki ogon; pewien pozbawiony grzebienia skowronek. 
Jego zwyczaj wysiadywania na drutach, względnie ciemny kolor i niezbyt wyraźny pasek oczny, kolor 

policzków … wszystkie czynniki, które wskazują na to, że jest to skowroniec indyjski. Z nazwą czy 
bez, stworzyła się piękna więź!  

  

Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
WAŻNOŚĆ OM NAMAH ŚIWAJA 

Dlaczego zachęcasz nas do śpiewania mantry Om Namah Śiwaja podczas Śiwaratri? 
 

Najwspanialszy proces przezwyciężenia wielu 
życiowych problemów dokonuje się poprzez łaskę 

Boga. Najlepszym środkiem do przezwyciężania 
przeszkód na duchowej ścieżce również jest boska 
łaska. Nie możesz zobaczyć łaski, bo nie jest 

materialna - ona jest duchowa. Jednakże możesz 
doświadczyć jej w swoim wnętrzu.  
 

Możemy zyskać i utrzymać tę łaskę poprzez 
pamiętanie imienia Boga i poddanie samych siebie w 
tym procesie. Wielkie religie, te, które podtrzymują 

tradycje Sanatana Dharmy, bardzo silnie 
skoncentrowane są na imieniu Boga. Boskie słowa i 
imiona - takie jak te recytowane w mantrach i 

śpiewane w pieśniach uwielbienia - mogą uzdrawiać 
choroby, usuwać wątpliwości i zetrzeć na pył 
trudności. Mogą rozwiązać wasze problemy, 

szczególnie te związane z waszymi duchowymi 
praktykami. One mają moc obdarzenia was 
dodatkowym zastrzykiem niesamowitej energii i 

mogą pomóc wam zbudować solidny fundament pod 
wasze dalsze praktyki. Nie wątpcie w moje słowa, 
one wypływają z moich osobistych doświadczeń oraz 

doświadczeń wielu tych, którzy wznieśli się na 
wyżyny duchowych osiągnięć. Jest to również jeden z powodów, dla których zachęcam was do 
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wykonywania abiszekamów i uczestniczenia w nich, gdyż wtedy w skupieniu i z uczuciem śpiewacie 
imiona Boskości. Gdy recytujecie mantry przywołujecie najwyższe moce Boskości, aby były z wami i 
oświecały was.  

 
Mantra Om Namah Śiwaja jest jedną z najpotężniejszych istniejących mantr. Gdy śpiewacie tę 
mantrę, jesteście zanurzeni w łasce Śiwy. Jeśli śpiewacie tę mantrę w trakcie nocy Śiwaratri 

wówczas wchłaniacie wszechogarniającą łaskę - łaskę, która skieruje was na duchową ścieżkę i 
przyspieszy wasz rozwój. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, aby obchodzili Mahaśiwaratri w 
tradycyjny sposób. Wszyscy starożytni święci i mędrcy znali wartość Mahaśiwaratri oraz moc 

energii Śiwy. Ja kontynuuję tę tradycję. 
 
Nasze umysły zawsze pozostają rozproszone i odwodzą nas od duchowej ścieżki, a przywiązania do 

świata zatruwają nasze serca, dlatego trudno jest nam regularnie wykonywać duchowe praktyki w 
naszym codziennym życiu. Również z tego powodu nie doświadczamy przełomowych zmian i nie 
obserwujemy postępów w naszych życiach. Ale jeśli maksymalnie wykorzystamy czas nocy 

Śiwaratri, wówczas naładujemy nasze duchowe baterie. Lubię porównywać takie okazje do 
zastrzyków duchowych witamin aplikowanych aspirantom. Jeśli będziecie mieli cierpliwość to 
zapewniam was, że sukces jest pewny, o ile regularnie będziecie kontynuować wasze praktyki po 

tym jak otrzymacie łaskę Śiwy w trakcie tej wielkiej nocy. Ważne jest nie tylko samo 
podtrzymywanie i regularne kontynuowanie waszej praktyki - powinniście robić to z miłością i 
szacunkiem. Nie pozwólcie, aby wasze modlitwy, albo medytacje, albo pudże, stały się mechaniczne, 

zamiast tego niech wypływają z głębin waszych serc. Zrozum, co zaburza oraz zwodzi twój umysł 
oraz co sprawia, że twoje serce wypełnia się zanieczyszczeniami. Jeśli przyjrzysz się temu dokładnie, 
dostrzeżesz, że wywoływane jest to przez gniew, nienawiść, zazdrość, żądzę i przywiązanie.  

 
Przywiązanie oznacza chwytanie, tęsknotę i pragnienie posiadania, niezależn ie czy chodzi o 
jakiekolwiek relacje międzyludzkie, czy też o materialne rzeczy. Osoba wypełniona tymi 

splamieniami jest jak piękna świątynia pełna śmieci. Twoje serce jest boską świątynią, więc dlaczego 
codziennie zamieniasz je w pojemnik na śmieci? Zapominasz o tym, że twoje serce jest świątynią. 
Zaproś łaskę i duchowego mistrza, aby żyli w twoim sercu. Nie przysypuj ich stertami twoich 

umysłowych śmieci. Oczyść się z tego i spal to wszystko w ogniu miłości oraz mądrości. Po tym 
procesie wszelkie nieczystości będą automatycznie wypalane przez to wielkie światło.  

  
Pamiętaj - Śiwa jest światłem świadomości. 
 

Śiwa jest stanem Samorealizacji. 

 

Om Namah Śiwaja!  
 

 

Jeden z Śiwaratri lingamów zamanifestowany przez 

Swamidżiego 
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WIELKOŚĆ KOBIET 

Prawdziwe piękno kobiecości 
 

iech ci się nie wydaje, że zawsze wyrażam podziw dla kobiecości tylko po to, żeby 

komplementować kobiety. Bezpośrednio wytykam również ich pomyłki i wady. Nasze 

społeczeństwo nie powinno popełniać błędu polegającego na tym, że błędnie ocenia 

charakter kobiet i wyciąga wniosek, że wszystkie są takie same. Obecnie idea kobiecego 
piękna w społeczeństwie kojarzona jest z różnymi rzeczami, na przykład ze sposobem, w jaki 

kobieta się ubiera, z biżuterią, jaką nosi, z jej wyglądem, tym, jak rozmawia z mężczyznami, jak 

rozmawia przez telefon komórkowy, jak jeździ na motorowerze, z odcieniem skóry i z tym, jak 

kobiety przedstawia się w filmach i innych mediach. Choć obecnie takie ideały piękna są 

powszechne, ja szukam w kobiecie głębszego piękna, niezależnego od tych wyobrażeń. Zamiast 
tego dostrzegam piękno kobiety, która szanuje inne kobiety, zamiast je krytykować. Jednak 

znalezienie takiego rodzaju kobiecego piękna okazuje się dość trudne. 

 

Spójrz na przykład na drzewo mango, które jest dla nas takie użyteczne. Istnieje ponad sto jego 

odmian, które rodzą owoce różniące się kształtem, rozmiarem i kolorem. Niektóre owoce 
mango są okrągłe, podczas gdy inne przypominają kształtem nos, jedne są różowe, a inne 

zielone, a każdy ma wyjątkowy smak, mimo to wszystkie te odmiany ogólnie nazywamy mango.  

 

Moje kochane kobiety, gdybyśmy mieli przyrównać kobiecość do tych różnych typów mango, 

to czyż prawdziwa duma nie wynikałaby z tego, że jest się kobietą? Wszystkie jesteście 
kobietami i choć być może jesteście piękne lub w jakiś sposób sławne, jesteście przede 

wszystkim kobietami, i nie pozwólcie, żeby społeczeństwo definiowało was jak typ owocu, na 

podstawie wyglądu albo słodkiego smaku. Kiedy wy same nie rozumiecie i nie szanujecie potęgi 

kobiecości i kiedy poniżacie albo doszukujecie się wad u innych kobiet, to w ten sposób 
zachęcacie innych do tego, aby postępowali tak samo i nigdy nie zaskarbicie sobie szacunku 

innych. Z drugiej strony, wyrobienie w sobie zalet takich jak poczucie jedności, wytworne 

zachowanie, czułość, bycie dobrą przyjaciółką, pokora, chęć służenia innym, wyrozumiałość i 

gotowość do pomagania innym z radością sprawią, że osiągniesz wyższy poziom i dodadzą ci 

tyle piękna, że inni z pewnością i szczerze będą cię wychwalać. 
 

Choć Indra wysłał nimfę Menakę, żeby uwiodła Wiśwamitrę, ona nigdy straciła zasad moralnych. 

To, dlatego, że nigdy nie przyszło jej na myśl, żeby żyć z kimś innym niż mędrzec Wiśwamitra. 

On jednak odszedł od Menaki zanim narodziło się ich dziecko, lecz później z pokorą przyznał, 

że to on jest ojcem córki Menaki a nawet oddał jej rękę królowi. Dopiero wówczas stał się 

N 
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znany, jako Mahariszi. Córka przyniosła ojcu sławę, podobnie jak ojciec rozsławił córkę. To 

naprawdę piękne.  

  

Kowalan zakochał się w Madhawi, z którą żył w szczęściu jak z żoną przez kilka lat, zanim się w 

końcu rozeszli. Czy rozstali się z powodu jakiegoś błędu popełnionego przez obie strony? 
Zdecydowanie nie, stało się tak z powodu niezrozumienia ze strony Kowalana, i choć zostawił 

on Madhawi z ich małym dzieckiem, Madhawi nadal myślała o nim życzliwie, i samotnie 

wychowywała ich córkę. W międzyczasie Kowalan został stracony, a w efekcie miasto Maduraj 

strawił ogień. Gdy Madhawi dowiedziała się o śmierci Kowalana, zachęciła swoją córkę 

Manimekalai, by ta została buddyjską mniszką. Manimekalai później zaczęła głosić nauki Buddy, 
dzięki czemu wiele osób przyjęło tę religię, co przyczyniło się do jej rozpowszechnienia. 

Tamilski poeta, przedstawiciel literatury Sangam, Seethalai Sathanar, napisał epos o jej życiu, w 

którym wysławia prawdziwe piękno charakteru Manimekalai i jej wielkie czyny, a także wyraża 

podziw dla buddyzmu. Piękno Manimekalai jest prawdziwym pięknem.  
 

Książę Chola porażony urodą Manimekalai, nie zważając na to, że była mniszką, zakochał się w 

niej. Manimekalai próbowała wyjaśnić mu, 

że jego miłość do niej to tylko fizyczne 

zauroczenie, a ona jest w pełni oddana 
Buddzie. Niemniej jednak książę na próżno 

próbował zaskarbić sobie jej miłość, aż 

pewnego dnia w niefortunny sposób zmarł. 

Wówczas król Chola mylnie oskarżył 

Manimekalai o śmierć syna i wtrącił ją do 
więzienia. Później, kiedy król w końcu 

dowiedział się prawdy, została uwolniona. 

Po wyjściu z więzienia Manimekalai nadał głosiła nauki Buddy i kontynuowała pracę 

dobroczynną. Podobno wieści o jej bezinteresownej służbie i naukach dotarły nawet na 

wybrzeża Sri Lanki.  
 

Niezainteresowana swoją urodą zewnętrzną, nie zważając na ryzyko zakażenia się chorobą, 

troskliwie pielęgnowała chorych i karmiła głodnych. Stała się wzorem postępowania dla wielu 

ludzi, na których jej dobre czyny wywarły wrażenie. Manimekalai praktykowała techniki 
medytacji buddyjskiej i potrafiła osiągnąć stan wyższej świadomości wykraczający poza 

świadomość fizyczną. Osoby, które osiągają ten stan, spontanicznie służą wszystkim żywym 

istotom, bo są świadome, że wszystko jest dziełem Boga. Ich umysł jest nieustannie w stanie 

medytacji, niezależnie od tego, czy siedzą, chodzą czy pracują, a ich twarz promienieje pięknem. 

Wszystko to jest pięknie opisane we wspaniałym eposie Manimekalai. Właśnie to mam na myśli 
poprzez prawdziwe piękno, które przynosi chwałę i honor kobiecości. 

 

Mówiliśmy już o siostrze Nivedicie, kobiecie, która urodziła się i wychowała na Zachodzie i 

została słynną uczennicą Wiwekanandy. Choć nie nosiła mnisich szat, prowadziła ascetyczne 

życie sanjasinki. Niestrudzenie pracowała, aby doprowadzić do reformy edukacji dziewcząt w 
Indiach, była wpływową zwolenniczką uzyskania przez Indie niepodległości i często wygłaszała 

wykłady o duchowości oraz o wielu innych tematach. Spotkanie Bharathi z siostrą Niveditą 

bardzo go zmieniło i wywarło na tym wielkim poecie takie wrażenie, że uznał ją za swojego 

guru. Siostra Nivedita była uosobieniem prawdziwego piękna kobiecego.  

 

 

“Ty jesteś boginią, którą czczę, będę 
wykonywać pudże na twoją cześć i 
wielbić cię”. Ona po prostu 
odpowiedziała z miłością: „Niech 
będzie, jak zechcesz, możesz udzielać 

mi wskazówek.” 
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Był w przeszłości czas, kiedy małżeństwo dziewczynki mogło 

zostać zaaranżowane, kiedy miała zaledwie 5 lat. Jeśli w 

międzyczasie jej mąż zmarł, żona była zobowiązana pozostać 

wdową do końca życia. Jakimi ignorantami byli wówczas 

ludzie! Co może wiedzieć pięcioletnia dziewczynka? Jeśli 
jednak żona zmarła wcześniej niż mąż, wdowiec mógł się 

ponownie ożenić. Jak niezwykle stabilne umysłowo i 

wytrzymałe były kobiety w tamtych czasach, zważywszy na 

ograniczenia społeczne, jakim podlegały! To właśnie w takich 

czasach żył guru Wiwekanandy, Ramakriszna. Już od 
dzieciństwa wykazywał on głębokie zainteresowanie 

duchowością i większość czasu spędzał na modlitwie lub 

wykonywaniu pudży. Jego rodzice nalegali, aby się ożenił, 

bowiem mieli nadzieję, że dzięki temu w jego późniejszym 
życiu będzie więcej równowagi. Zgodził się i poślubił małe 

dziecko, Saradę Devi. Jednak nie potraktował tego poważnie 

i wiele lat później, kiedy Sarada Devi stała się pełnoletnia i 

zjawiła się u niego, powiedział jej: „Ty jesteś boginią, którą 

czczę, będę wykonywać pudże na twoją cześć i czcić się”. 
Ona po prostu odpowiedziała z miłością: „Niech będzie, jak chcesz, możesz udzielać mi 

wskazówek”.  Od tej chwili wszystko, co mówiła i robiła było odzwierciedleniem jej wyższego 

stanu duchowego. Kobiety o szlachetnym charakterze są naprawdę piękne, ale Sarada Devi 

sprawiła, że chwała kobiet stała się jeszcze piękniejsza.  

 
Ponieważ jestem osobą duchową, do tej pory opisywałem piękno niektórych znanych kobiet 

zainteresowanych duchowością, ale oprócz nich istnieją tysiące innych kobiet, które wspięły się 

na wyżyny w wielu różnych dziedzinach.  

 

Karaikkal Ammaiyaris zalicza się do grona 63 najanmarów, i jako 
kobieta, przyniosła chwałę kobiecości, podobnie jak Andal, jedną 

z 12 alwarów. Avvaiyar, znana przedstawicielka tamilskiej 

literatury Sangam, zasłynęła, jako autorka wspaniałych wierszy i 

pieśni. Królowa Meenakshi była pierwszą władczynią królestwa 
Pandja, którym rządziła z boską sprawiedliwością i etyką.  

Królowa Mangammal, która także sprawowała władzę nad 

Madurajem, wprowadziła wiele reform, dzięki którym stało się 

ono silnym, zamożnym i kwitnącym królestwem. Indira Gandhi 

była pierwszą kobietą premierem niepodległych Indii. Za 
czasów, gdy sprawowała urząd, nieustępliwie i pomyślnie 

kontrolowała konflikty wojenne i była przywódczynią Ruchu 

Państw Niezaangażowanych.  

 

W podobny sposób tysiące kobiet może poszczycić się wieloma 
osiągnięciami w wielu różnych dziedzinach i znacząco 

przyczyniło się do tego, że kobiecość jest taka piękna. Jeśl i 

czytelniczki zastanowią się choćby przez chwilę nad tym rodzajem 

chwalebnego piękna i nad tym, w jaki sposób mogą przyczynić się 

do niego, wówczas bez cienia wątpliwości prawdziwe piękno 
kobiecości będzie stawać się jeszcze piękniejsze i pełniejsze 

chwały. 

Matka Sarada Devi 

Posąg królowej 

Mangammal, która 
rządziła Madurajem 

w latach 1689-1706 
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“Bóg 
obdarza 
mocą a 
święci 

dokonują 
cudów dla 

dobra 
zwyczajnych 
osób. Cuda 

te są 
korzystne 

pod różnymi 
względami. 

Dzięki 
cudom pojmujesz, że Bóg jest wielki i wszechmocny. 
Zrozumienie tego podnosi na duchu i pomoże ci w 

końcu urzeczywistnić najwyższą prawdę.” 
 

Swamidżi 
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Wiadomości od…  

 
 
 

 

 

Panguni Uthiram 
 

 
 

W dzień pełni księżyca tamilskiego miesiąca Panguni, ten specjalny festiwal obchodzony jest na cześć 
Pana Murugi. Celebruje ślub Pana Murugi z Deivayanai. Ponieważ Pan Muruga jest bóstwem 

Młodzieży Premanandy, jest to okazja do abiszekamu lub uczczenia go w inny sposób w tym 

szczególnym dniu. W Aśramie zorganizowaliśmy procesję z mlekiem, idącą z bramy Aśramu do 

świątyni, po której nastąpił mleczny abiszekam. 
 

Procesja z mlekiem i abiszekam Pana Murugi 
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Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu:  

Otwartość na rady innych osób 
 

“Głównym powodem odrzucenia porady jest brak zrozumienia. Niezależnie od 

tego, czy chodzi o osobę młodą, czy starszą, rada jest zawsze radą. Kiedy 

słyszymy dobrą radę, czujemy się winni, ponieważ wskazuje ona na nasze błędy i 

dlatego nie jesteśmy gotowi jej wysłuchać. Wiele osób decyduje się uczyć tylko na 

podstawie własnego doświadczenia, ale w ten sposób wiele traci w życiu. Mogą 

stracić szacunek do samego siebie, godność i pozycję społeczną, ale nie zdają 

sobie sprawy, że rada została udzielona w ich interesie i dla ich dobra. Stają się 

naprawdę źli, ogarnięci emocjonalnymi myślami, że zostali skrytykowani i 

nieuszanowani. Przyczyną tego jest dobrze zakorzenione ego i arogancja oparta na 

ignoranckim przekonaniu, że wiedzą wszystko. 

 

W tym stanie umysłu chcemy słuchać tylko tych rad, które są słodkie i miłe dla 

nas, i nie zdajemy sobie sprawy, że jesteśmy prowadzeni na złą ścieżkę. Nie 

rozumiemy, że takie rzeczy są mówione, aby zyskać naszą przychylność, połechtać 

nasze ego i często mają ukryte motywy. Dopiero po doświadczeniu szkód zdajemy 

sobie sprawę, że tak wpłynęło na nas złe towarzystwo. Jednakże szkoda została już 

wyrządzona.”  
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