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“Czy chcesz poznać prawdę? Poszukaj dobrze wewnątrz siebie, przynajmniej 

raz.Usiądź sam przez chwilę i zadawaj sobie pytania. Wierz w siebie a nie w innych 
a będziesz na swojej drodze do urzeczywistnienia Jaźni.” 

 
Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
 

Niezachwiany umysł 
zatopiony w Bogu  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 amy do wykonania wiele pracy na tym świecie. Sposób naszego zachowania i nasze 
dobre cechy mogą nam w tym pomóc. Nigdy nie mówiłem, że ktoś powinien jedynie 
„być”, nie robiąc niczego. Mówię tylko, że twoje ciało musi być zjednoczone z Bogiem. 

Jakiejkolwiek pracy się podejmujesz, powinieneś wykonywać ją dobrze, ale twój umysł 
powinien pozostawać zawsze skupiony na Bogu. Ciało jest niezbędne do wykonywania pracy, a 
ponadto potrzebujesz do niej również odrobinę inteligencji. Środowisko tego Aśramu bardzo 

sprzyja twojemu podążaniu ku duchowemu wyzwoleniu. W czasach starożytnych aspiranci 
wykonywali sadhanę w lasach, aby móc uciszyć umysł i sprawić, żeby stał się jednoupunktowiony. 
Tamci aspiranci żyli z dala od światowego życia, ale ty możesz pozostawać wciąż zaangażowanym 

w ten świat i także osiągnąć taki sam stan, jak oni. Jakąkolwiek służbę wykonujesz, weź za nią 
odpowiedzialność. Powinieneś wykonywać ją bezbłędnie i we właściwy sposób. Zawsze miej 
poczucie, że to twoja osobista praca. Nigdy nie myśl, że nie jesteś za nią odpowiedzialny.  

M 
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Musimy zrozumieć, że jeśli ktoś rozpoczyna duchowy rozwój, to on lub ona, ma zamiar osiągnąć 
wysoki poziom istnienia. To ciało może umrzeć, lecz atma osiągnie dzięki temu dobry stan. Gdy 

ktoś wykonuje służbę dla innych, wtedy jego potrzeby zostaną automatycznie zaspokojone. Kiedy 
twoje potrzeby są zaspokojone, pojawia się spokój umysłu. Zrozum to i wykonuj swoją służbę.  
 

Jednocześnie musimy zrozumieć, że nawet to ciało nie należy do nas. Skoro tak, to czy możemy 
powiedzieć, że coś jeszcze należy tu do nas? Jeśli czujemy, że coś jest nasze, wtedy egoizm wnika 
do umysłu. Nigdy nie pozwalaj egoizmowi wpływać na twoje myśli.  

 
Aby rozwinąć się duchowo musimy kultywować dobre przyzwyczajenia i preferować dobre 
sposoby postępowania. Jeśli żyjemy w świecie, a chcemy przy tym zrozumieć Boga, najpierw 

musimy przemyśleć nasz sposób życia. Jeśli nie mamy dobrych cech powinniśmy starać się zmienić i 
przyjąć dobre wzorce zachowań. To jest najistotniejsze. Nie mam na myśli tego, że powinieneś po 
prostu tylko tak działać – powinieneś naprawdę sprawić, że te cechy staną się częścią twojej 

osobowości i charakteru. My, sami, powinniśmy usunąć cały brud z naszego wnętrza i rozwinąć 
pozytywne, dobre cechy charakteru.  
  

Jakie są to cechy? Po pierwsze nie powinniśmy grzeszyć. Czym jest grzech? Na początek, słowa 
wypowiadane przez nasze usta, nie powinny ranić innych. Nie powinniśmy potępiać, ani 
krytykować innych. Nie plotkuj i nie walcz z innymi. Lepiej jest nie jeść mięsa i dzięki temu nie 

przyczyniać się do cierpienia innych istot. Zamiast jedną po drugiej wyliczać te złe cechy, mędrcy i 
święci ogólnie powiedzieli „Nie grzesz”. Jeśli sami rozwiniemy w sobie te wszystkie dobre cechy, 
nasze przyzwyczajenia i zachowanie zmienią się. Wtedy będziesz mógł zauważyć tą transformację 

na swojej twarzy. Będzie promieniała jasnością. To światło poprowadzi cię ku prawdziwej 
duchowości. Cokolwiek się wydarzy, ty zawsze będziesz w błogości. Nic nie będzie cię dotykać, bo 
umysł zawsze będzie pozostawał nieporuszony. Dopiero, gdy twój umysł nieustannie będzie trwał 

w tym nieporuszeniu, wzniesiesz się na wyższy poziom istnienia.  
 
Istota ludzka ma sześć zmysłów. Człowiek rzeźbi figurkę w kamieniu, a potem ją czci. Uświadamia 

sobie, że Boskość jest obecna w tej kamiennej formie. Aby urzeczywistnić Boskość w sobie, 
człowiek czci kamień. Powinieneś osiągnąć ten wysoki stan, jaki posiada kamienna figurka. Ta 

figurka nie ma pięciu ziemskich zmysłów: dotyku, smaku, zapachu, słuchu i wzroku. Ma tylko szósty 
zmysł - zmysł boskiej intuicji. Na drodze do osiągnięcia tego poziomu, również możesz poczuć 
potrzebę oddawania czci w świątyniach, albo w duchowych centrach. Wówczas, gdy praktykujesz 

wielbienie, staraj się docierać jedynie do tego boskiego szóstego zmysłu, a zapomnij o światowej 
zmysłowości.  
 

Istnieje tylko jeden rodzaj prawdziwej miłości, ale my kierujemy naszą miłość do wszystkiego 
wokół. Co się wtedy dzieje? Nasza miłość zostaje podzielona na wiele drobnych kawałków i moc 
naszej miłości zamienia się w jej słabszą formę nazywaną uczuciowością. Następnie może zamienić 

się w maję, iluzję. Czy potrafisz kierować swoją miłość tylko do Boga? Aby móc to zrobić, twoja 
miłość nie powinna być dzielona na małe kawałki. Co możesz zrobić, aby zapobiec rozdzielaniu się 
twojej miłości na wiele małych części? Możesz wejść na duchową ścieżkę i praktykować 

wykonywanie pudż, mantr, abiszekamów, śpiewać pieśni oddania, przebywać w duchowym 
towarzystwie i czytać duchowe książki. Takie są początki duchowości. Jeśli tylko to będziesz 

praktykować, czy dojrzejesz dzięki temu? Istnieje jeszcze inny poziom. Gdy zamkniesz swoje oczy, 
usiądziesz i będziesz medytować, czy w ten sposób będziesz mógł osiągnąć wyższy stan mądrości? 
Tak, wtedy stanie się to możliwe. Nawet w trakcie wykonywania swojej codziennej rutynowej 

pracy, możesz utrzymywać swój umysł nieporuszonym, zatopionym w myślach o Bogu i 
ofiarowywać mu swoją czystą miłość. Rób to wszystko i dojrzewaj.  
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Jaka jest korzyść z zadawania cierpień ciału? Jaka jest korzyść z zapewniania wygody ciału? Ciało je 
to, co już jadło wcześniej, patrzy na to, co już wcześniej widziało, powtarza to, co już wcześniej 
mówiło i robi wszystko to, co już wcześniej robiło. Robi to wszystko i tak żyje w tym świecie. 

Ciało powinno otrzymywać odpowiednią ilość jedzenia i powinno być wolne od chorób. Umysł nie 
powinien się złościć. Umysł powinien być wolny od złości i nie powinieneś nikogo nienawidzić. Nie 
powinieneś mieć wrogów. Zamiast wynajdywać błędy u innych, myśl, że oni zachowują się w taki 

sposób, bo nie znają nic lepszego i robią to bezwiednie. Nie ma znaczenia jak długo jesteś na 
duchowej ścieżce. Musisz zmienić siebie samego, – jaki jest sens zajmowania się duchowością, jeśli 
sam się nie zmieniasz? Oczywiście, możesz żyć na swój własny sposób, – ale co w ten sposób 

robisz, żeby zmienić siebie samego i zjednoczyć się z Bogiem?  
 
Wystarczy, że duchowy mistrz jedynie spojrzy na ciebie, a rezultaty twoich negatywnych działań z 

przeszłości, opuszczą cię. Musisz również obserwować mistrza i wykształcić cechy, jakie posiada 
mistrz, takie jak cierpliwość i samokontrola. Poprzez obserwację sposobów jego działania, również 
możesz dojść do tego samego poziomu, co on. Jakąkolwiek pracę on ci daje, zaangażuj się bez 

reszty w tę służbę i skupiaj swoje myśli na Bogu. Nawet, jeśli coś bardzo cię zirytuje, staraj się 
usunąć całkowicie tą złość.  
 

Jaki jest pożytek z wynajdowania błędów w twoim duchowym mistrzu? Czy do ciebie należy 
poprawianie jego błędów? Jeśli uważnie się temu przyjrzysz, to zauważysz, że nie ma w nim 
kompletnie żadnych błędów. To twój sposób widzenia jest błędny! 

 

Dżej Prema Śanti! 

 
 

“Wystarczy, że duchowy mistrz jedynie spojrzy na ciebie, a rezultaty 

twoich negatywnych działań z przeszłości, opuszczą cię. Musisz 

również obserwować mistrza i wykształcić cechy, jakie posiada 

mistrz, takie jak cierpliwość i samokontrola. Poprzez obserwację 

sposobów jego działania, również możesz dojść do tego samego 

poziomu, co on.” 
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Budda Purnima w Aśramie 
 

25 maja podczas pełni księżyca zebraliśmy się, aby upamiętnić i uczcić życie, oświecenie i 

duchowe nauki Pana Buddy. Ustawiliśmy krzesła dla Swamidżiego i Buddy pod drzewem Bodhi 

i rozpoczęliśmy od Guru Pudży do Swamidżiego, a następnie zaśpiewaliśmy Buddyjską mantrę 

“Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sanbuddhassa” chodząc wokół drzewa Bodhi z 
naczyniem z wodą, którą później wylaliśmy na korzenie drzewa. Stworzyło to piękną duchową 

atmosferę, którą uwzniośliła jeszcze następująca po tym sesja bhadżanów. Zakończyliśmy 

program mangala arati i rozdaniem prasadamu.  

 

 

 

 
 

Od góry zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara: 

 

Wylanie wody na korzenie 

drzewa Bodhi, uwznioślająca 

sesja bhadżanów i mangala 

arati. 
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Współczucie    

 

 
spółczucie jest jedną z głównych 

cech wielkich nauczycieli tego świata. 

Pan Budda, Pan Jezus Chrystus i 

wielu innych świętych oraz mędrców 

słynęło ze swojego ogromnego współczucia. Ich 
ogromne współczucie dosięgało biednych, 

kryminalistów, chorych umysłowo i tych z 

okropnymi chorobami, takimi jak trąd. Te wielkie 

dusze otwierały swoje ogromne serca dla 
każdego, bez względu na ich fizyczne warunki. 

Gdybyśmy mieli w sobie, choć odrobinę 

współczucia Buddy czy Chrystusa, bylibyśmy u 

progu oświecenia. 

 
 

 

 

 

Co przynosi szacunek ludzkim istotom? We współczesnym świecie człowiek cieszy się 
szacunkiem ze względu na dobre wykształcenie i naukę, ze względu na inteligencję i niestety ze 

względu na bogactwo i pozycję w życiu. Chociaż właściwymi powodami, by kogoś szanować 

powinno być to, jak życzliwa, pełna współczucia i łagodna jest ta osoba. Szanujemy Chrystusa 

za te cechy i za wielką mądrość oraz świadomość Boga, którą urzeczywistnił. Głównymi 

cechami Buddy były z pewnością mądrość i bezgraniczne współczucie. Jego misją było usunięcie 
cierpienia ludzkości.  

 
Nie możesz domagać się szacunku od innych. Nieważne, w 
jakiej dziedzinie życia jesteś wykwalifikowany – jako 

nauczyciel, muzyk, biznesmen czy nawet sannjasin – 

możesz tylko zasługiwać na szacunek, ale go nie wymagać. 

Aby zasługiwać na niego, twoja inteligencja i nastawienie 

do bezinteresownej służby muszą dojrzeć tak bardzo, jak 
to jest możliwe. Tylko, jeśli jesteś w stanie służyć innym z 

wielkim współczuciem i mądrością, możesz stać się osobą, 

którą wszyscy podziwiają. Tylko wtedy będziesz osobą 

szanowaną. Ale do momentu osiągnięcia tego stanu, nie 
domagaj się szacunku, ponieważ wraz z oświeconą 

inteligencją idzie w parze wszechogarniające poczucie 

pokory i oddania. 

 

W 

Pan Budda 

Pan Jezus Chrystus 
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Mądrość Pana Buddy 
 

 iedy pewnego razu Budda szedł przez 
wieś nauczając, nieuprzejma i 

rozzłoszczona osoba będąca członkiem 

innej grupy wierzących zaczęła go 

obrażać: „Nie masz prawa nauczać innych”, 

krzyczała, „Jesteś tak samo głupi jak wszyscy 
inni! Jesteś tylko oszustem!” 

 

Spoglądając na mężczyznę i jego gniew, Budda 

jedynie uśmiechnął się delikatnie i zapytał 
„Powiedz mi, jeśli kupujesz komuś podarunek, 

a ta osoba nie przyjmuje go, do kogo należy 

wtedy ten podarunek?” 

 

Zaskoczona pytaniem rozzłoszczona osoba 
odpowiedziała “Oczywiście, że należy on do 

osoby, która go kupiła i dała w prezencie!”. 

Gautama uśmiechnął się, „Racja. I tak też jest z 

Twoją złością i frustracją. Jeśli jesteś na mnie 

zły, a ja nie czuję się obrażony to złość wraca 
do ciebie. Zraniłeś w ten sposób siebie 

samego.” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

K 

 Piąty wiek (naszej ery) 

kamienny posąg Pana Buddy 

w Muzeum Archeologicznym 

Saranath w Varanasi, w 

Indiach, obrazujący Buddę 

współczującego, 

uduchowionego i zatopionego 

w wewnętrznej błogości. 
 

“Zanim coś powiesz, 

niech twoje słowa 

przejdą najpierw przez 

trzy bramy: Czy jest to 

prawda? Czy jest to 

konieczne? Czy jest to 

uprzejme?” 
 

Pan Budda 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

Mówisz, że głęboka tęsknota i szczerość są konieczne, aby osiągać postępy w 

duchowości. Jak możemy starać się wykształcić w sobie takie uczucia? 

U tych z nas, którzy doświadczali w życiu pewnych prób, trudności i problemów, mogła się pojawić 
niechęć do materialnych i światowych spraw. Takie uczucia automatycznie wywołują tęsknotę za 
spokojem umysłu i prawdziwą wiedzą o sobie. Zadawanie przez ciebie takich pytań oznacza, że w 
twoim wnętrzu zostało już zasiane nasiono pragnienia samowiedzy oraz samorealizacji.  
 
Jednakże powinieneś również codziennie i o stałej porze praktykować samo dociekanie. Tego rodzaju 
kontemplacja będzie wzbudzała u ciebie uczucia związane z pragnieniem zbliżania się coraz bardziej i 
bardziej do wewnętrznej prawdy, która jest w tobie. Żeby to praktykować musisz być totalnie uczciwy 
wobec siebie. Musisz również stanowczo zdecydować, że będziesz siedzieć w ciszy i naprawdę 
praktykować samo dociekanie, a nie tylko obiecywać sobie, że będziesz próbować. Próbowanie nie ma 
sensu. Jeśli chcesz ugotować posiłek, czy będziesz jedynie "próbował" to zrobić? Nie, z pewnością 
będziesz gotował jedzenie, bo będziesz głodny. Podobnie, jeśli w swoim sercu czujesz wewnętrzny głód 
prawdy, to bez ociągania się będziesz regularnie siadał do kontemplacji i stwarzał w sobie duchową 
świadomość. Poprzez samo tylko mówienie, że będziesz próbował coś zrobić, wytwarzasz w sobie 
jedynie postawę bezwładu i bezczynności. Nie będziesz nic robił. Dlatego zapomnij o próbowaniu, a 
zamiast tego zrób to. Siadaj, zagłębiaj się w sobie i odkrywaj odpowiedzi, które już znajdują się w 
twoim własnym sercu. 

 

O czym radzisz nam myśleć w trakcie samo dociekania? 
 
Wszystkie te odpowiedzi znajdują się tam, wdrukowane w twoim wnętrzu. Wiele duchowych sadhan, 
takich jak śpiewanie bhadżanów, uczestniczenie w abiszekamach i pudżach oraz śpiewanie mantr, 
oczyszcza twój umysł i doprowadza go do stanu koncentracji. Umysł, który został w taki sposób 
oczyszczony, potrafi silniej się skupiać, a przez to o wiele skuteczniej zagłębia się w proces 
samopoznania. Powtarzanie tego procesu będzie zbliżać cię coraz bardziej i bardziej do prawdy. 
 
Możesz zacząć od głębokiego zastanawiania się nad tym, dlaczego narodziłeś się na tym świecie. To jest 
starożytny proces, który stosowali riszi i mędrcy od dawnych czasów. Jest to proces negacji. 
Odkryjesz, że wszystkie powody, o których myślałeś, że są przyczyną twoich narodzin, tak naprawdę 
nie są prawdziwe. Ostatecznie znajdziesz w sobie właściwą odpowiedź. Jeśli w ten sposób będziesz 
pytał samego siebie, wówczas zaczniesz lepiej poznawać siebie i dostrzegać inne prawdy - a wszystko to 
sprawi, że uświadomisz sobie potrzebę podejmowania wysiłków urzeczywistnienia jedności z 
Boskością, samopoznania, albo inaczej mówiąc samorealizacji (w jakikolwiek sposób chcesz nazywać 
ten ostateczny cel duchowości). Musisz uświadomić sobie, że każda minuta twojego życia 
nieodwracalnie przemija. Śmierć tego ciała jest pewna i może zdarzyć się w każdej chwili. Czego 
dokonałeś w swoim życiu? W tamilskim języku mówimy: jadłem, spałem i niczego nie zobaczyłem. Czy 
to jest wartościowe życie? Jemy smaczne jedzenie, śpimy i cieszymy się życiem korzystając z wszelkich 
możliwych fizycznych przyjemności. Rozpieszczamy nasze ciała przez całe nasze życie, ale totalnie 
negujemy najważniejszą część naszej egzystencji - nasze duchowe Jaźnie. Takie właśnie myśli pojawią się, 
jako początkowy efekt twojego samo dociekania.   
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Gdy już zrozumiemy te idee, jak możemy sprawić, że naprawdę staną się częścią 

naszego życia i motorem naszego postępu? 

Gdy mamy już myśli o tego rodzaju sprawach, wtedy dobrze jest utrzymywać je w umyśle. Duchowa 
praktyka nie jest czymś, co powinniście wykonać jednorazowo, albo robić ją tylko od czasu do czasu, 
gdy sobie o niej przypomnicie. Kluczem do poczynienia postępów jest codzienna praktyka. Jeśli 
codziennie praktykujesz swoje medytacje, mantry, techniki oddechowe, albo pudże, wówczas bardzo 
silnie odczujesz ich brak, nawet, jeśli pominiesz je tylko raz. Regularna praktyka oznacza, że duch 
sadhany, wraz z jej skutkiem w postaci wyższej energii, stają się częścią ciebie i twojego życia. One stają 
się tym, co daje napęd twojemu życiu oraz sensem twojego życia. Zabierze cię to w kierunku spokoju i 
szczęścia, oraz przyniesiecie ci je. Wcześniej materialne rzeczy oraz przyjemności były głównym 
tematem twojego życia, ale one nie zapewniały ci ani śanti (spokoju), ani anandam (szczęścia). W 
związku z tym zdrowy rozsądek podpowie ci, która ścieżka jest bardziej korzystna. 

 

Jakich najistotniejszych wskazówek możesz nam udzielić odnośnie samo 

dociekania? 
 
Przez całe wieki mistrzowie udzielali podstawowych instrukcji dotyczących samo dociekania. Możecie uczyć 

się na ich przykładach. Pan Budda był takim wielkim przykładem. W całym dzieciństwie był trzymany z dala od 

wszelkich cierpień z polecenia ojca, który ukrywał przed młodym księciem fakty nierozłącznie związane z 

życiem. Jego ojciec nie dopuszczał do tego, żeby dziecko oglądało i poznało starość, chorobę i śmierć. Ale gdy 

tylko książę zobaczył w końcu te wszystkie rzeczy, wówczas jego potężnie rozwinięta zdolność samo 

dociekania sprawiła, że niemal natychmiast porzucił ten świat. Uświadomił sobie, że fizyczne ciało jest tylko 

tymczasową powłoką. A on poszukiwał w swoim wnętrzu tego, co trwałe.  

 
Nie sugeruję, że wy wszyscy natychmiast powinniście zostawić za sobą ten cały świat. Współcześni 
ludzie są prawie całkowicie uodpornieni na rzeczywistość związaną ze starością, przemocą fizyczną i 
chorobami z powodu bombardowania ich tymi obrazami przez media, czyli telewizję itp. To, dlatego 
kładę nacisk na regularne powtarzanie duchowych praktyk mających na celu rozwinięcie wewnętrznego 
życia, które jedynie jest trwałe i realne. 

 

Czy możesz opisać, co się wydarza, gdy zbliżamy się do Samorealizacji? 
 
Po pierwsze twój duchowy mistrz albo przewodnik działa jak płomień, który rozprasza ciemność. 
Twoja samowiedza zaczyna się wraz z pojawieniem się tego boskiego światła. On lub ona prowadzi cię 
w kierunku stanu zrozumienia, że w twojej własnej jaźni znajduje się płomień. To w gruncie rzeczy 
oznacza, że musisz zapalić tę lampę w sobie. Możesz użyć lampy mistrza do zapalenia swojego własnego 
płomienia. To ujawni twoje własne zanieczyszczenia, a dzięki samo dociekaniu one automatycznie będą 
od ciebie odchodzić. Gdy już usuniesz wszelki brud z lampy, ona zacznie lśnić swoim pełnym blaskiem. 
Stanie się czystym i pełnym światłem. Na początku wichry pragnień, zazdrości, ego oraz innych 
zbędnych cech będą zdmuchiwać twój płomień, więc twój mistrz będzie musiał zapalać go w tobie raz 
za razem. Ostatecznie twoje światło będzie stawało się coraz mocniejsze i stanie się na tyle silne, że 
ignorancja nie będzie już w stanie przetrwać w tym wielkim i czystym duchowym świetle. Na tym 
poziomie uświadomisz sobie, że nie ma żadnej śmierci, ani żadnych narodzin. Takie oto jest moje 
wielkie przesłanie dla ciebie. Gdy lśnisz samowiedzą nie ma żadnej śmierci. Nie istnieją żadne narodziny. 
Jaką wspanialszą wiadomość od tej mógłbyś otrzymać? Nie ma żadnej śmierci. Wszystkie lęki odpadną, 
jeśli uwierzysz w moje słowa. Dąż do coraz większego oczyszczenia siebie i pozwól by twoje 
wewnętrzne światło lśniło tak mocno, że urzeczywistnisz wszystko to, o czym mówię i stanie się to 
twoim doświadczeniem. Wtedy naprawdę rozpoznasz, że nigdy nie umrzesz i spoczniesz w 
świadomości wypełnionej błogością. 
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Satsang: Przeszkody na drodze do realizacji Boga 
 
Swamidżi, jakie są przeszkody na drodze realizacji Boga i jak możemy je przezwyciężyć? 

 
Iluzja tego świata wydaje się kontrolować umysł. Aby osiągnąć prawdę musimy wziąć pod uwagę 

wiele rzeczy. Musimy spojrzeć wstecz, na wczesny okres naszego życia i zrozumieć, w jakim 
otoczeniu i w jakim środowisku wzrastaliśmy, w porównaniu do tego, w jakim żyjemy obecnie. 

 

Wiele razy pragnąłeś i oczekiwałeś czegoś, a następnie 
dostawałeś to, czego sobie zażyczyłeś. Wielu z was to 
bardzo punktualne osoby i przywiązujecie wielką wagę 

do czasu. Przynależycie do kultury, w której, gdy już jakiś 
projekt został opracowany, trzymacie się planu i 
wypełniacie go w ustalonym terminie. W rezultacie 

czujecie, że zawsze musicie zrealizować i dokończyć 
wszystkie sprawy. Myślicie o tym, aby nie robić tego, co 
mogłoby być złe i nieprawidłowe. Środowisko, w którym 

żyjecie sprzyja takiemu sposobowi myślenia. Jednakże nie 
potraficie urzeczywistnić Boga żyjąc w takim środowisku 
i w taki sposób, ponieważ Bóg wykracza poza zwykły 

poziom pojmowania - on nie jest skończony, ale jest 
nieskończony. 

 

Musimy tak zmienić nasze życia, aby dostosować się do 
praw Boga, bo raczej nie możemy oczekiwać, że to Bóg 
dostosuje się do nas. Kiedy i jak się zmienisz? Aby tego 

dokonać powinieneś czuć prawdziwe i szczere oddanie. 
Zanim zamanifestuje się w tobie tego typu stan 
prawdziwego oddania, w którym umysł jest skupiony 

tylko na jednym, potrzebujesz niesamowitej cierpliwości, 
którą możesz osiągnąć poprzez bycie w ciszy. Nie chodzi 
mi o to, że masz przestać w ogóle rozmawiać, ale o to, że powinieneś przestać rozmawiać o 

niepotrzebnych sprawach. Spokój i cisza powinny wypełniać umysł, który powinien pozostawać 
całkowicie wyciszony. Gdy utrzymujesz taką ciszę w umyśle, żadne zewnętrzne siły nie mogą cię 
dotknąć. Jeśli nie masz spokoju w twoim umyśle, wówczas będziesz nękany przez problemy. 

 
Czemu jesteśmy doświadczani przez problemy? Jaki jest powód tych wszystkich trudności? Jeśli 
zastanowimy się nad tym bardzo głęboko, odkryjemy, że nie istnieje coś takiego jak problem. Nie 

pozwalamy rzeczom wydarzać się tak jak powinny się wydarzać. W naszych umysłach jest lęk i w 
konsekwencji w naszej wyobraźni małe trudności stają się o wiele większe niż są w istocie. Nie 
potrafimy udźwignąć naszych problemów i jednocześnie nie potrafimy ich poddać. Nie jesteśmy 

przygotowani na żadną z tych opcji, dlatego w naszych umysłach zawsze panuje zamieszanie i 
dezorientacja.  

 
Powinieneś z całego serca przekazać twoje problemy swojemu guru, albo Bogu. Wówczas 
rozwiązanie ich jest już problemem guru lub Boga. Każdy problem musi być rozwiązywany w 

odpowiednim dla tego czasie - niektóre problemy mogą zostać rozwiązane w przeciągu dni, 
podczas gdy inne wymagają o wiele dłuższego czasu. Staraj się zrozumieć aspekt wszechobecności 
Boga oraz pojąć jego łaskę. Skoro taki zwykły człowiek jak ja może posiadać tak wiele rodzajów 

“Żeby wyruszyć w podróż 

właściwą drogą potrzebujesz 

pewności siebie, dzięki której 

będziesz mógł rozwijać wiarę 

w Boga. Wielu ludzi obawia 

się robić cokolwiek. Dlaczego? 

Brakuje im pewności siebie i 

wiary w Boga. Bądź 

odważny! Śmierć przychodzi 

tylko raz, ale tchórze 

umierają wiele razy! Bierz 

udział we wszystkim, na 

każdym etapie, przez cały 

czas!”  
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mocy, które otrzymał w darze, to o ile bardziej potężny musi być Bóg? Wszystko jest zależne od 
twoje wiary, również wielbienie Boga jest oparte na twojej wierze . 
 

Musisz także wierzyć w siebie. Żeby wyruszyć w podróż właściwą drogą potrzebujesz pewności 
siebie, dzięki której będziesz mógł rozwijać wiarę w Boga. Wielu ludzi obawia się robić cokolwiek. 
Dlaczego? Brakuje im pewności siebie i wiary w Boga. Bądź odważny! Śmierć przychodzi tylko raz, 

ale tchórze umierają wiele razy! Bierz udział we wszystkim, na każdym etapie, przez cały czas!  
 
Każdego dnia wzmagaj swoją wiarę w siebie i twoją wiarę w Boga. Tylko wówczas oddanie 

będzie wzrastać. 
 
Co możesz zrobić żeby zwiększyć swoją wiarę? Zadawaj się z dobrymi ludźmi i nie pozwalaj żeby 

zazdrość, współzawodnictwo i arogancja wkradły się do twojego wnętrza, gdyż te negatywne 
tendencje poprowadzą cię w złym kierunku. Kasta, wyznanie i religia - wszystkie one tworzą 
podziały i niekorzystnie zmieniają kierunek naszego życia. Wiara w Boga nigdy nie pozwoli ci zejść z 

dobrego kursu. Poszukuj Boga, a zawsze będziesz szczęśliwy. 
 
Możesz wielbić Boga w każdym miejscu, w każdych warunkach i w każdej formie. Bóg jest 

najwyższą mocą, która jest ponad kastami i wyznaniami - Bóg rzeczywiście jest ponad wszystkim i 
odpowiednio do tego powinniśmy go wielbić. Ta najwyższa moc - która nie jest ani męska, ani 
żeńska i nie jest też ani młoda, ani stara - jest niezmienna. 

 
Możesz zrealizować Boga zanim umrzesz, lub w chwili śmierci. Staraj się urzeczywistnić tą 
najwyższą moc za życia. Nie ma, co do tego reguły - nie ma żadnej potrzeby ustalania jakichkolwiek 

reguł. Nie istnieją ograniczenia. Zapytaj siebie, czym jest ta prawda? Dlaczego się narodziłem? Jak 
długo będę żył? Co zamierzam zrobić? Gdzie ostatecznie się znajdę? Jeślibyś na poważnie 
kontemplował te pytania, mógłbyś urzeczywistnić prawdę. Nie jesteś w stanie odnaleźć prawdy z 

powodu lęku w twoim umyśle. Jesteś uwikłany i skłaniasz się ku nieprawdzie. Nie uświadamiasz 
sobie, że siedzisz w brudnym mule. Gdy cały czas tarzasz się śmieciach nie potrafisz rozpoznać, że 
jesteś pokryty brudem. Dlaczego? Wciąż aktualna jest prawda zawarta w stwierdzeniu, że nawet 

kwiat lotosu rozkwita w błocie. 
 

Poszukuj prawdy bez zbaczania z prawidłowej ścieżki. Moim obowiązkiem jest pokazać ci tą 
właściwą drogę. Pamiętaj, że niczego nie zyskasz poniżając albo wychwalając innych. Gdy nie 
możesz powiedzieć prawdy, zachowaj milczenie. Najpierw poszukuj i zrozum siebie. Nie musisz 

nigdzie chodzić w poszukiwaniu prawdy. Nie biegaj nigdzie za Bogiem, albo nirwaną - wszystko jest 
w twoim wnętrzu. Możecie cieszyć się wieloma zmysłowymi przyjemnościami. Możecie śpiewać i 
tańczyć, albo robić cokolwiek, co lubicie na tym świecie, ale czy to wszystko da wam trwałe 

szczęście? W żadnym wypadku. To wszystko opiera się na grze pozorów, a jednak wy wierzycie, że 
jest to prawdziwe. 
 

Czy życzysz sobie poznać prawdę? Poszukaj dobrze w swoim wnętrzu, choćby raz. Usiądź i przez 
pewien czas zadawaj sobie te pytania, o których wcześniej mówiłem. Wierz w siebie, a nie w innych 
- w ten sposób znajdziesz się na twojej własnej drodze do samorealizacji.  

    

 
Dżej Prema Śanti! 
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WIELKOŚĆKOBIET 

Twoje życie jest w twoich 

rękach 
Społeczeństwo, które nie szanuje kobiet, znacznie 
podupadnie i, analogicznie, życie kobiet, którym 
brakuje szacunku dla samych siebie i które nie 

zastanawiają się nad sobą, aby się doskonalić, 
również pogorszy się. Kobieta powinna 

zrozumieć, że zdolność, by dążyć wyżej i dalej, 

leży w niej samej i dlatego jej życie rodzinne i 
społeczne powinno toczyć się zgodnie z tą 
prawdą.  

 
Niektórzy badacze zachowań społecznych 
kwestionują przekonanie, że kobiety 
powinny zawsze i w każdej sytuacji 

zachowywać się z pewnego rodzaju 
pokorą lub skromnością wobec 
mężczyzn; twierdzą oni, że kobiety z 

pewnością mają wolność i własne prawa. 
Ja odpowiadam na to, że nie rozumieją 
oni prawdziwego znaczenia pokory i 

skromności. Są to cechy, które w życiu 
musi posiadać każdy, aby cokolwiek, co 
robi, zakończyło się sukcesem; w związku 

z tym oczywiste jest, że są to cechy, 
których potrzebują również kobiety.  

 
Weźmy na przykład małżeństwo, w którym 

mąż wychodzi do pracy, a żona zostaje w 
domu, aby dbać o rodzinę.  
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“Kobieta powinna zrozumieć, 

że to ona jest źródłem 

wszystkiego i gdy to zrozumie, 

może uczynić ogromnie wiele 

dobrego dla swojego męża, 

dzieci, przyjaciół i rodziny. 

Jeśli jednak zboczy z prostej 

drogi, to wszystko wokół niej 

zejdzie na manowce.”  

 

Mąż będzie musiał wykazać pewną pokorę wobec kierownika lub pracodawcy, który płaci mu 

pensję. Skoro mąż zachowuje się w ten sposób wobec kogoś obcego, aby zarobić pieniądze dla 

swojej rodziny, to, dlaczego żona nie miałaby zachowywać się z pokorą wobec kogoś, kogo 

kocha? Kobieta jest jak lampa, która oświetla świątynię życia rodzinnego i dlatego powinna 

jasno przejawiać cechy pokory i skromności; są to jej najpiękniejsze ozdoby, które powinna 
nosić, na co dzień.    

 

Niesforny, uparty koń może nadaje się do wyścigów, lecz aby skutecznie pociągnąć wóz do 

celu podróży trzeba spokojnego i opanowanego konia. Dziki koń zniszczył niejedno życie. 

Podobnie, kobieta powinna móc ciągnąć rodzinny wóz w podróży życia. Niektórzy bez 
wątpienia pomyślą: „Czy kobieta jest wobec tego jak niewolnica?”. Tak, ona jest niewolnicą! 

Jest niewolnicą miłości, niewolnicą miłości, jaką czuje wobec podróżnych, których ciągnie 

naprzód w życiu. Jeśli uznamy, że obowiązek jest tym samym, co niewolnictwo, to, co z 

prawdą, że kobiety są ucieleśnieniem Śakti? Ze względu na wielką odpowiedzialność, jaką 
kobiety otrzymały, Bóg stworzył je w formie Śakti. Nikt nie może uczynić z kobiety niewolnicy! 

Jeśli prawda jest Bogiem, to słowo jest boginią Śakti. Dlatego ostateczny obowiązek objaśniania 

światu najwyższych prawd spada na kobietę i wypowiadane przez nią słowa. Jeśli w jej słowach 

nie ujawni się prawda, to Bóg, który jest prawdą, również nie ujawni się i pozostanie ukryty 

przed światem.  
 

Kobiety, szlachetny obowiązek wzniesienia całego świata na wyższy poziom spoczywa tylko w 

waszych rękach. Świadomość waszej potęgi, oraz fakt, że we współczesnym świecie nie 

chronicie samych siebie, skłoniły mnie do 

napisania o tym.  
 

Obecnie cechy samolubstwa i pożądania 

wirują wokół was jak cyklon. Co stanie się 

ze światem, jeśli po prostu będziecie 

bezmyślnie stać w miejscu, nie podejmując 
żadnego wysiłku, by uciec od tej 

niszczycielskiej burzy? Zachowujecie się, 

jakbyście sprzedały swoje oczy, żeby kupić 

obraz – zatraciłyście swoje unikalne cechy 
i błąkacie się po iluzorycznym życiu 

doczesnym. Powinniście rozwijać siebie, 

żeby móc myśleć niezależnie i być dla 

siebie przewodniczkami. Powinniście 

zrozumieć prostą prawdę, że co zasiejesz, 
to zbierzesz.  

 

Od ciebie zależy, jak ci się powodzi w 

życiu, ponieważ od tego, co wybierasz, 

zależy, kim się staniesz. Kobieta bez wystarczającego wykształcenia i doświadczenia życiowego 
ma małe szanse na osiągnięcie sukcesu. Podobnie jak uczeń, który nie uczył się pilnie do 

egzaminu i nie otrzyma oceny pozytywnej, tak kobieta, która nie nauczyła się, co jest dobre, a 

co złe, nie może liczyć na dobry wynik na egzaminie z życia. Nasiona zasiane w mało żyznej 

glebie nie mogą wyrosnąć na pożyteczne rośliny i analogicznie, kobieta, która nie pielęgnuje 

gleby swego serca dobrymi myślami, nie zbierze niczego dobrego.  
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Bardzo wiele dziewcząt, które szczęśliwie mają młodość, inteligencję i dobry wygląd, będzie 

musiało stawić czoła trudnym czasom, ponieważ nie myślą one o swojej przyszłości. Nie zdając 

sobie sprawy z tego, że są tylko małym punkcikiem na ziemi, z ignorancją przywiązują 

nadmierną wagę do swojej młodości, wiedzy i wyglądu i wywyższają się. Taka egoistyczna 

postawa nie przysparza im szacunku ze strony innych, a wręcz przysparza im wrogów. Co 
więcej, pozbawiają się one możliwości rozwoju w życiu. Nie wykorzystując inteligencji do 

konstruktywnych celów i wypełniając głowę bezwartościowymi myślami, robią one kosz na 

śmieci ze swojego umysłu. Kiedy do piękna doda się miłość, może ono zasługiwać na podziw, 

ale w połączeniu z aroganckim egoizmem stopniowo ulegnie ono unicestwieniu. Dziewczęta, 

które nie wykorzystują młodości do tego, by zrobić krok ku wspaniałej przyszłości, zajmują 
zmysły sprawami budzącymi pożądliwość i padają ofiarą zmysłowych namiętności. Spędzają 

swoją młodość niszcząc to, co należy chronić, a później popadają w rozpacz. W ten sposób 

szlachetne narodziny kobiety okrywają się hańbą. Kobieta porzuca swoje obowiązki i staje się 

zaledwie zabawką.  
 

Drogie kobiety, dlaczego ciągle to powtarzam? Dlatego, że z własnego doświadczenia widzę, że 

kobiety są jawnie traktowane jak pionki. Dlatego nieustannie radzę wam, abyście wszystko 

starały się widzieć coraz jaśniej i pokazały, że potraficie żyć dobrze i szlachetnie.  

 
Życie na tym świecie opiera się nie tylko na sferze materialnej, istnieją również nauki duchowe 

wielkich mędrców. Ktoś może zgromadzić wielkie bogactwo, ale wartość jego życia mierzy się 

charakterem. Analogicznie, niezależnie od tego, jak atrakcyjnie wygląda kobieta, jej serce 

powinno być zharmonizowane z wrodzoną boską naturą. Drogie ubrania być może upiększają 

ciało, lecz aby serce i życie były piękne, muszą one być wypełnione życzliwością i współczuciem 
oraz wolne od zazdrości i chciwości. Bez względu na to, ile rad w tych sprawach udzielą osoby 

takie jak ja, to od jednostki zależy, czy zastanowi się nad tymi radami i rozwinie się. Za każdym 

razem, gdy oszukujecie swoje sumienie, oszukujecie tylko samych siebie.  

 

Kobieta nie powinna liczyć na to, że mężczyzna pomoże jej wznieść się wyżej, powinna to 
zrobić sama. Kobieta ma moc, by zmienić zły charakter mężczyzny na lepszy, ale jeśli kobieta 

ma zły charakter, może zniszczyć mężczyznę o dobrym charakterze. Kobieta powinna 

zrozumieć, że to ona jest źródłem wszystkiego i gdy to zrozumie, może uczynić ogromnie 

wiele dobrego dla swojego męża, dzieci, przyjaciół i rodziny. Jeśli jednak zboczy z prostej 
drogi, to wszystko wokół niej zejdzie na manowce.  

 

Kiedy rodzice aranżują ślub córek lub synów, państwo młodzi często nie znają się przed 

rozpoczęciem wspólnego życia. Później, z powodu złego towarzystwa lub zwodniczych 

pragnień, mąż może, na przykład, uzależnić się od alkoholu lub hazardu, w efekcie, czego żona 
zacznie cierpieć. W takiej sytuacji kobieta powinna sama podejmować decyzje dotyczące 

prowadzenia gospodarstwa domowego, starając się jednocześnie pomóc mężowi naprawić 

błędy. Tutaj, na naszej świętej ziemi, wciąż uznaje się to za obowiązek żony. W krajach 

Zachodu nie jest niczym dziwnym, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety piją lub uprawiają 

hazard i rozwód jest tam częstym zjawiskiem. Dziś jednak ludzie Zachodu zaczynają doceniać 
naszą kulturę. Tutejsze kobiety, które tak bardzo szanuję, mają inne opinie i przekonania na 

takie kwestie niż kobiety w większości innych krajów.  

 

Co zrobi inteligentna kobieta? Nie od razu odrzuci mężczyznę, z którym kiedyś z miłością 

złączyła dłonie. Zamiast tego będzie starała się być tolerancyjna, będzie dobrą matką dla 
wspólnych dzieci i w ten sposób przyniesie zaszczyt sobie. Wciąż jest wśród nas wiele kobiet i 

matek, które żyją w ten sposób, a ich postępowanie dowodzi, że mają determinację i 
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wytrwałość, by przezwyciężyć wszelkie trudności, nie narażając na szwank integralności 

rodziny.   

 

Obecnie wiele kobiet straciło wiarę w siebie. Uzależniły się od nadążania za najnowszymi 

trendami, niszcząc w ten sposób naszą tradycyjną kulturę. Z czasem, z powodu tych błędnych 
pragnień, one same stają się tymi, które niszczą piękny i szlachetny stan kobiecości .  

 

Najdroższe kobiety, uświadomcie sobie, kim naprawdę jesteście, zanim zniszczycie swoją 

inteligencję, młodość i prawdziwe piękno przez to, że pod wpływem ignorancji będziecie 

nabierać się na fałszywe pochlebstwa. Bóg dał wam sześć zmysłów, abyście mogły zrozumieć i 
poznać, czym jest prawdziwa miłość i uczucie, więc używajcie swojej inteligencji i żyjcie 

szlachetnie. To, jak wam się powiedzie w życiu, zależy od was. Nauczcie się rozpoznawać tych, 

którzy próbują was oszukać i trzymajcie się od nich z daleka. Bierzcie odpowiedzialność za 

wszystkie swoje działania. Macie potencjał, aby objawić mądrość całemu światu. Chrońcie ten 
bezcenny talent, zdobądźcie szacunek innych i wiedźcie prawe i honorowe życie. Moc, by 

chronić wspaniałe cechy kobiecości leży w waszych rękach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Nikt nie może uczynić 
z kobiety niewolnicy! 
Jeśli prawda jest 
Bogiem, to słowo jest 
boginią Śakti. Dlatego 
ostateczny obowiązek 
objaśniania światu 
najwyższych prawd 
spada na kobietę i 
wypowiadane przez nią 
słowa. Jeśli w jej 
słowach nie ujawni się 
prawda, to Bóg, który 
jest prawdą, również nie 
ujawni się i pozostanie 
ukryty przed światem.”  
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“Drzewo daje cień, ale nie myśli, 

dla kogo, robi to naturalnie. W ten 

sam sposób, ja dam schronienie 

Wam wszystkim. Prowadzę Was 

ku Bogu i modlę się, aby obdarzył 

Was swą łaską. Tylko, kiedy 

opuścicie mój cień i staniecie w 

pełnym słońcu uświadomicie 

sobie, jak mój cień was ochrania. 

Nie uświadamiacie sobie mocy 

Boga będąc blisko Niego.  

 

Stojąc w słońcu pomyślicie ”Oh 

Boże, zapomniałem Ciebie wierząc, że ten świat jest prawdziwy, ale chcę 

żyć pod Twoją ochroną.”  

Daję schronienie wszystkim swoim wielbicielom. Chronię Was, niczym 

powieka chroni oko.” 

 
 

Swamidżi 
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Wiadomości z…  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Grupa Młodzieży ze Sri Lanki regularnie wykonuje abiszekam Murugi i angażuje również 
najmłodszych w tę duchową praktykę. Mamy nadzieję, że o wiele więcej młodych ludzi ze Sri Lanki 

zasmakuje wspaniałości Młodzieży Premanandy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Młodzież Premanandy ze Sri Lanki wykonująca 

abiszekam Murugi 
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Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu:  

 

Zajmowanie się swoimi rodzicami 

 

“Naszym obowiązkiem jest wspieranie naszych rodziców. To jest kultura 

indyjska. Jeśli ktoś ma rodziców, to ładnie się nimi zaopiekuje. Tam [na 

Zachodzie] jest inaczej, macie domy starców. Czemu? Czasami dzieci naprawdę 

nie mogą opiekować się bardzo chorymi rodzicami, ale też dzieci nie kochają 

swoich rodziców lub nie okazują swojej miłości lub nie poświęcają czasu na 

opiekę nad nimi. Dzisiejszy, współczesny świat uczy nas wielu nowych rzeczy. 

(...) 

 

Widzisz, kiedy dziecko jest niemowlęciem i jest małe, jak wiele usług wykonuje 

matka dla tego dziecka! Kiedy byłeś mały, ile pracy wykonała dla ciebie twoja 

mama! Prała twoje ubrania, dbała o twoje jedzenie i robiła wszystko dla ciebie. 

To samo, co teraz robisz dla swojej mamy, mamusia zrobiła dla Ciebie wcześniej. 

Teraz to zwracasz. Robienie tego jest właściwym sposobem. To jest hinduska 

kultura.”  
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