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Satsang ze Swamidżim 
Jak współczesny umysł może 

osiągnąć mądrość? 
 

Absolutna Rzeczywistość, 

która jest nazywana 

wieloma imionami, jest 

prawdą i wiedzą. 

Zrozumienie, zdobyte 

dzięki dotarciu do 

najwyższego poziomu 

wiedzy nazywane jest 

dźnianam, czyli mądrością.  

 

Duchowa ścieżka, na 

której zmierza się do 

dźnianam jest jedną z dróg 

prowadzących do 

ostatecznego duchowego 

celu, zwanego moksza - 

wyzwoleniem.  

 

W dzisiejszym świecie 

rodzaj ludzki wzniósł się 

na wielkie naukowe 

wyżyny. We 

współczesnym świecie, 

firmy i domy wyposażone 

są w zaawansowane 

technologicznie gadżety, 

komputery, telefony 

komórkowe itp. Wielu 

współczesnych ludzi jest 

zależnych od tych maszyn. 

Zapomnieli oni o swojej 

naturalnej mądrości. 

Nawet gdyby ją wzięli pod 

uwagę, czuliby, że jest ona 

bezużyteczna. To, dlatego 

prawdziwa wiedza o Jaźni i o celu egzystencji została utracona przez współczesnego mężczyznę i 

kobietę. Ludzie wiedzą tylko jak polegać na rzeczach materialnych. Mają poczucie, że sami wszystko 
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kontrolują. W rzeczywistości w każdym aspekcie 

życia są całkowicie zależni od rzeczy 

zewnętrznych. Polegają na wytworach 

technologii i na logicznym umyśle. Prawdziwa 

wiedza nie oświeci ich dopóki nie pozbędą się 

całego tego uzależnienia od mayi, iluzji. Produkty 

współczesnego świata są pułapkami, które tak 

naprawdę odbierają ludziom ich wolność i 

niezależność. W pełni dojrzały i wyzwolony 

umysł polega wyłącznie na Absolutnej 

Rzeczywistości, Bogu. To jest mądrość.  

 

Dzięki komputerom i internetowi, ludzie mogą 

dowiedzieć się i doświadczyć ogromnej ilości informacji na temat niezliczonej ilości dziedzin. Ale to są 

tylko rzeczy zewnętrzne. Ludzie pozostają ignorantami, jeśli chodzi o wewnętrzne zdolności ich 

świadomości. W życiu codziennym używają jedynie odrobiny mocy swojego mózgu. Większość energii 

mózgu jest nierozwinięta i pozostaje bezczynna. Nagle, często po bardzo głębokim emocjonalnym i 

druzgocącym osobiste idee doświadczeniu, energia ta przebudza się i wtedy taka osoba zauważa, że 

poza tym ziemskim światem istnieje pewna wielka siła. W tym stanie ktoś taki może mieć krótki 

przebłysk wspomnień z dalekiej przeszłości lub doświadczyć jasnowidzenia przyszłości. Może to być 

duchowe doświadczenie, którego nauka i technologia nijak nie potrafią wyjaśnić. To jest posmakowanie 

dźniany. W ten sposób Boskość nas przyzywa. Takie doświadczenie pojawia się, aby pchnąć cię na 

właściwą ścieżkę. To znak, że wystarczająco dojrzałeś, aby móc zacząć podążać drogą prowadzącą do 

najwyższego celu. Osiągnięcie stanu dźniany, jak również samo zmierzanie w jej kierunku, możliwe jest 

dopiero od pewnego etapu rozwoju. Dźniana jest najwyższą wiedzą znaną ludzkości. Tylko dojrzałe 

owoce spadną na ziemię. Jedynie wtedy, gdy staniesz się gotowy, będziesz mógł zrealizować mądrość.  

 

Istnieją dźniāni - oświeceni mężczyźni i kobiety mądrości - którzy żyją w dzisiejszym świecie, a wielu 

żyło na tej ziemi w przeszłości. Byli oni z nami od zarania dziejów. Dzięki ich objawieniom i 

doświadczeniom możemy się dowiedzieć, czym jest 

mądrość, jaka jest natura Boga, jaki jest cel i 

znaczenie życia oraz jak żyć zgodnie z boskimi 

prawami. Ci wielcy ludzie przekazali nam odwieczny 

kodeks życia, Sanātana Dharmę. Ich złote słowa 

oświecają naszą trudną ścieżkę prowadzącą do 

pokoju i wewnętrznej wiedzy. Od czasu do czasu 

inkarnują oni na świecie, aby prowadzić ludzkie 

dusze w kierunku ich prawowitego dziedzictwa, 

którym jest dźniānam. Dusze te - pełne łaski i 

miłości - osiągnęły stan, w którym odczuły i 

zrozumiały znaczenie boskiej wiedzy. Tacy ludzie 

potrafią również sprawić, że inni staną się gotowi, 

by zrozumieć najwyższą wiedzę. Mistrzowie 

wyjaśniali mądrość zgodnie z czasami, w których się 

rodzili i zgodnie z miejscami swoich narodzin. Od 

czasu do czasu przychodzili, aby uczyć największych 

prawd i ścieżek życia.  

Produkty współczesnego świata są 

pułapkami, które tak naprawdę 

odbierają ludziom ich wolność i 

niezależność. W pełni dojrzały i 

wyzwolony umysł polega wyłącznie 

na Absolutnej Rzeczywistości, Bogu. 

To jest mądrość. 
 

 

Obecnie w XXI wieku, 

mistrzowie muszą sprawić, 

żeby również żyjący w tych 

czasach ludzie, z ich 

współczesną mentalnością, 

pojęli istotę mądrości. 

Dlatego mistrzowie muszą 

uwzględniać okoliczności, 

w jakich ludzie obecnie się 

znajdują oraz specyfikę 

kultury, w jakiej żyją. Tylko 

wtedy taki duchowy mistrz 

może zrozumieć ludzi i 

prowadzić ich w kierunku 

wiedzy oraz mądrości.  
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Przywołajmy przykłady, mistrza mądrości Pana Jezusa, wielkiego Proroka Mahometa i pełnego światła 

Pana Buddę. Ich przesłania mądrości były dostosowane do czasów, w których żyli. Obecnie mamy 

dwudziesty pierwszy wiek i mistrzowie muszą sprawić, żeby również żyjący w tych czasach ludzie, z ich 

współczesną mentalnością, pojęli istotę mądrości. Dlatego mistrzowie muszą uwzględniać okoliczności, 

w jakich ludzie obecnie się znajdują oraz specyfikę kultury, w jakiej żyją. Tylko wtedy taki duchowy 

mistrz może zrozumieć ludzi i prowadzić ich w kierunku wiedzy oraz mądrości.  

 

Nie podchodź z lekceważeniem do tego, co mówią prawdziwi mistrzowie. Ich słowa mają ogromne 

znaczenie i wartość dla ludzkości. Jeśli dokładnie przemyślisz to, co powiedzieli, wtedy znajdziesz w ich 

słowach pewną prawdę, która przyniesie ci korzyść. Użyj do tego swojej zdolności rozróżniania. Nie 

ulegaj wpływom innych. Użyj własnego mózgu. To jest początek mądrości! Gdy dusze, które same w 

pełni dojrzały, będą przewodzić innym ludziom, wtedy społeczeństwo zmieni się. Ważnym jest, aby 

zrozumieć, że najpierw musimy rozprzestrzenić 

duchowość na cały świat i zmienić serca ludzi. 

Dopiero wtedy dobro może przyjść do tego 

świata. Jeśli ludzie mądrości, cechujący się 

wzniosłym zdrowym rozsądkiem, będą rządzić 

krajami na tym świecie, wtedy zapanuje dobro i 

złoty wiek mądrości.  

 

Mistrzowie mądrości znają drogę prowadzącą do 

wyzwolenia - od początku, aż do końca. To 

starożytni riszi, jasno widzowie oraz 

mahatmowie i wielcy duchem, wprowadzili 

wszystkie religijne rytuały oraz różne doktryny i 

przykazania, które stają się coraz bardziej 

popularne w dzisiejszym świecie. To właśnie oni 

zainicjowali tradycyjne rytuały i rozpropagowali 

religijne prawdy. Po doświadczeniu korzyści z 

różnych duchowych praktyk, wyjaśniali następnie 

innym ludziom ich bezcenną wartość. To dzięki 

ich czujności, poświęceniu i staniu przez nich na straży od momentu stworzenia świata, najważniejsze 

religie na świecie są wciąż stabilne, działają, rozwijają się i wywierają wpływ na umysły, serca i życia 

ludzkich istot. W obecnych czasach nie podążamy w dokładny sposób za tym, co przekazali nam 

dźniani, ani nie praktykujemy tego poprawnie. Ich słowa są błędnie wykorzystywane, jak raniąca broń. 

Te wypaczenia przekazanej przez nich religijnej mądrości wywołują niezgodę, a nawet wojny. 

Rozlewana jest krew, ponieważ ludzie przeinaczają mądrość i nadużywają jej. 

 

Prawdziwa wiedza jest poza ziemskim zrozumieniem. Jest poza słowami, poza umysłem, nawet poza 

filozoficznymi ideami. Jest całkiem inna od ziemskiej wiedzy. Aby osiągnąć stan mądrości, musisz 

oczyścić swój umysł do takiego stopnia, że stanie się on nirmala - wolny od splamień. Następnie 

nauczysz się utrzymywać umysł nieporuszonym, tak, aby nie biegał tu i tam, z jednej myśli do drugiej.  

 

(…) Jak możesz zdobyć pierwszy impuls energii, która pchnie cię w głębiny mądrości? Po prostu, 

musisz mieć szczerą i prawdziwą tęsknotę oraz bardzo duże zainteresowanie odkrywaniem prawdziwej 

wiedzy. Jeśli twojego umysłu nie interesuje odkrywanie tej wiedzy, wtedy z pewnością nic z tego nie 

zrozumiesz i nie odniesiesz z tego żadnych korzyści. Jedynie wtedy, gdy myśli się - intensywnie i 

Ścieżka mądrości jest 

prawdziwym wyzwoleniem 

dla ludzkości. Ten wysoki 

stan jest niemożliwy do 

opisania i jest 

niemierzalny. Nie może 

być ci zademonstrowany, 

ani pokazany. Musisz sam 

doświadczyć tego 

prakāśam - uniwersalnego 

lśniącego światła. 
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głęboko oraz z ogromnym skupieniem - że pragnie się poznać mądrość i gdy to pragnienie zrozumienia 

nakłuwa umysł jak ostra igła, dopiero wtedy rozpocznie się podróż prowadząca na szczyt najwyższej 

mądrości. Człowiek odczuwa przepełnione pasją tęsknoty i pragnienia zmysłowych doświadczeń. On, 

lub ona, pożąda rzeczy materialnych. Dopiero, gdy te pragnienia zostaną oczyszczone i przekierowane 

na duchową tęsknotę, otworzy się brama drogi do mądrości.  

 

Wówczas człowiek musi zacząć głęboko wnikać we własną naturę i sprawdzać, co jest prawdziwe, a co 

nie, kontynuując swoją podróż ku zrozumieniu. Musi być jak detektyw, potrafiący w swoim wnętrzu 

zlokalizować prawdę! Musi w pełni zaangażować się w samo-poznanie. Tylko przy tak silnym uczuciu, 

pragnienie wyzwolenia wniknie w człowieka. Wtedy dźnianam zacznie automatycznie wnikać w rdzeń 

jego istoty.  

 

Kiedy pojawia się głód dźnianam, aspirant napotyka wiele przeszkód na duchowej ścieżce i musi wołać 

do Boga, aby usuwał te przeszkody. Aspirant potrzebuje ogromnej siły i zdecydowanego umysłu. W 

jego umyśle będą pojawiać się zaburzenia. Wypływają one z jego przeszłych, obecnych i przyszłych 

narodzin. To rezultat karmy, przeszłych czynów. Będą one pochodzić od tych, którzy urodzili się razem 

z nim – od jego krewnych, jego własnych dzieci, jego domu, jego własności, dziedzictwa i bogactwa. 

Wszystkie te problemy i przywiązania pojawią się, aby zmącić jego umysł. Pojawi się wiele smutków i 

wiele myśli oraz wątpliwości, które będą starały się wziąć nad nim górę. Głębokie, szczere 

samopoznanie, nieprzywiązywanie się i beznamiętność, połączone ze szczerą modlitwą do Boga, usuną 

wszystkie przeszkody.   

Pieniądze są stworzone przez człowieka. Następnie staje się on niewolnikiem tego, co stworzył! (…) 

Zniszcz swoje przywiązania i odnajdź mądrość.  

 

(…) Czego doświadcza dźnani? Ciężko jest znaleźć słowa, aby opisać najwyższy stan ewolucji. Dźnani 

zna wszystko, co jest do poznania we wszechświecie, ponieważ stał się jednym z uniwersalną siłą. 

Cokolwiek on - lub ona - sobie życzy, tak się stanie. Rzeczy dzieją się zgodnie z jego życzeniem. Wie, 

co się dzieje, gdzie to ma miejsce i wie wszystko, co się wydarzy, wszędzie! Zna wszystkie odpowiedzi 

na wszystkie pytania. Jest wszechobecny i 

wszechwiedzący – wie, co, dlaczego, z jakiego 

powodu i jak. Doświadcza każdego rodzaju 

duchowego uczucia. Może połączyć swoje siły 

życiowe z uniwersalną siłą. Cieszy się najwyższym 

stanem błogości. Potrafi widzieć uniwersalne 

światło, słyszeć boskie melodie i dźwięki. Smakuje 

nieśmiertelny nektar bogów. Poprzez wszystkie pięć 

zmysłów potrafi czuć oraz rozumieć drogę i stan 

dźnianam. W tym stanie poczucie Ja nie istnieje. 

Ktoś taki pozbawiony jest poczucia to jest moje 

ciało lub ja jestem tym, który żyje w świecie. Nie 

wie czy jest dziś, czy też dzień jutrzejszy. Dla niego nie istnieje głód, smak, pragnienie, brzydota i 

piękno, nie istnieje też zapach, ani smród! Ciało nie prosi o ubranie, ani o upiększanie, ponieważ 

promienieje czystą mądrością. Mądrość obdarza jednakowym stosunkiem do wszystkiego oraz boskim 

pięknem. Dla dźnianiego wszystko, co istnieje, jest tym samym wspaniałym stanem boskiej mądrości. 

Stan dźnianiego będzie wyglądał właśnie tak.  

 

Aby osiągnąć stan 

mądrości, musisz oczyścić 

swój umysł do takiego 

stopnia, że stanie się on 

nirmala - wolny od 

splamień.  
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Wszyscy ci, którzy osiągnęli ten etap, całkowicie odwracali się od tego ziemskiego życia. Adekwatnie 

do tego, w jakim stopniu angażujesz się w duchową sadhanę, otrzymasz równy zwrot czystego 

szczęścia. Tylko wtedy będziesz robił postępy, gdy odsuniesz się od wytworów i iluzji stwarzanych 

przez ludzkość. Jeżeli jesteś przywiązany i zaangażowany w nowoczesny świat, nie będziesz w stanie 

osiągnąć mądrości. Ścieżka mądrości jest prawdziwym wyzwoleniem dla ludzkości. Ten wysoki stan jest 

niemożliwy do opisania i jest niemierzalny. Nie może być ci zademonstrowany, ani pokazany. Musisz 

sam doświadczyć tego prakaśam - uniwersalnego lśniącego światła. 

 

 

 

 

  

 
“Łatwo jest mówić 

nirwana, moksza lub 
wyzwolenie, ale jak 

osiągnąć je w praktyce? 
Pozbądź się negatywnego 

myślenia i innych 
nieczystości, które psują 

twoje duchowe życie. 
Zrozum wewnętrzną 

politykę, która toczy się w 
twoim umyśle. Zrozum, 

kontroluj i wyeliminuj ją.” 
 
 

Swamidżi 
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Moje doświadczenia ze Swamidżim: 
 

Bóg działa kreatywnie na wiele 
sposobów! 

 

autorka: mieszkanka Aśramu  

 
trakcie pierwszego roku mojego 

pobytu w Aśramie byłam 

odpowiedzialna za funkcjonowanie 

pewnego większego departamentu, 

który obejmował także zajmowanie się biblioteką 

(obecnie jest to pokój Om Namah Śiwaja, zwany 

również pokojem medytacyjnym). Zgodnie z 

obowiązującymi wtedy regułami automatycznie 

odpowiadałam również za podlewanie roślin wokół 

tego budynku. W tamtym czasie, a było to na 

długo przed wybudowaniem świątyni Samadhi 

Swamidżiego, zbieraliśmy się wieczorami w sali 

pudż, żeby wykonać guru pudżę (astotrę) do 

zdjęcia Swamidżiego oraz jego paduk. Następnie 

śpiewaliśmy bhadżany, a zaraz po nich 

wykonywaliśmy wieczorny abiszekam do Ammy. 

Za każdym razem uczestniczyło w tych 

spotkaniach przynajmniej pięciu aśramowych 

wielbicieli, a do bhadżanów przyłączało się zwykle 

również kilkoro dzieci, które pięknie śpiewały przy 

akompaniamencie harmonium i tamburyna. W 

trakcie tych spotkań panowała intymna, wypełniona 

oddaniem atmosfera, dlatego bardzo lubiłam w 

nich uczestniczyć.  

 

Pewnego dnia na piętnaście minut przed 

rozpoczęciem sesji bhadżanów znalazłam się tuż 

przy bibliotece, która położona jest mniej więcej 

naprzeciw sali pudż. Poczułam nieodparte 

pragnienie przyłączenia się do tych śpiewów. 

Jednak wciąż miałam na sobie ubranie, w którym 

wykonywałam moje popołudniowe prace, a zwykle 

przed udaniem się na pudżę braliśmy prysznic i 

zakładaliśmy na siebie świeże ubrania. Pomyślałam, 

że powinno wystarczyć mi czasu na dotarcie do 

pokoju i odświeżenie się. Jednakże widok biblioteki 

przypomniał mi również o moim obowiązku 

podlania roślin. Zaczęłam zastanawiać się, co mam 

zrobić: czy powinnam przyłączyć się do śpiewania 

bhadżanów, czy może jednak zacząć podlewać 

rośliny? Gdybym wybrała to drugie nie tylko potem 

spóźniłabym się na bhadżany, ale również 

dotarłabym tam brudna i spocona, co normalnie 

było przeciwskazaniem do uczestnictwa, ale 

przecież ja bardzo, ale to bardzo pragnęłam tam 

pójść... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 
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Obie opcje były dobrymi działaniami i gdy 

uświadomiłam sobie, że nie mogę skorzystać z nich 

obu, zaczęłam zastanawiać się, jaką decyzję podjąć, 

żeby byłą tą właściwą. Ostatecznie podjęłam taką 

oto decyzję: niech Swamidżi o tym zadecyduje! Tak 

będzie najlepiej. Miałam w sobie takie przekonanie, 

że Swamidżi prawdopodobnie doradziłby mi, 

żebym przyłączyła się do bhadżanów, bo on lubił, 

gdy angażowaliśmy się w tego rodzaju duchowe 

aktywności. Zamknęłam moje oczy i w myślach 

zadałam pytanie: Swamidżi, co TY chcesz żebym 

zrobiła? Odpowiedź, jaka dotarła do mojego 

otwartego umysłu brzmiała: podlewaj kwiaty! 

Byłam trochę zaskoczona, ale przecież Swamidżi 

lubi również, gdy spełniamy nasze obowiązki. Nie 

dociekałam skąd ta odpowiedź przyszła, ale po 

prostu uznałam, że jest to odpowiedź od 

Swamidżiego. Dlatego natychmiast udałam się do 

miejsca, w którym stoi ręczna pompa na wodę, 

wzięłam w dłonie kudam (duży plastikowy 

pojemnik) i zaczęłam do niego pompować wodę. 

W taki właśnie sposób, biegając tam i z powrotem 

od pompy do biblioteki, podlałam wszystkie 

rośliny. W trakcie, gdy to robiłam, nagle 

zawładnęło mną bardzo głębokie uczucie oddania 

wobec Swamidżiego i moje serce zostało zalane 

przez błogą falę wdzięczności za to, że jest on 

moim duchowym mistrzem. Czułam jakbym 

dosłownie płynęła na tej fali wdzięczności i 

szczęścia!  

 

Zakończyłam podlewanie wszystkich roślin chwilę 

po tym, gdy zgodnie z planem miała rozpocząć się 

guru pudża. Odłożyłam kudam i rozglądnęłam się. 

Tuż przede mną na krzaku zwisał najdoskonalszy 

kwiat hibiskusa o soczystym, ciemno-różowym 

kolorze. W tamtej chwili niczego więcej nie 

pragnęłam jak tylko złożyć ten doskonały kwiat u 

stóp Swamidżiego, jako wyraz wdzięczności za jego 

obecność i za to, że był moim guru. Podeszłam do 

tego kwiatka, żeby go zerwać. Ale wtedy, gdy tak 

już trzymałam go w swej dłoni, powstrzymałam się 

przed zrobieniem tego. Poczekaj - pomyślałam 

sobie - właśnie teraz już ktoś inny będzie 

ofiarowywał Swamidżiemu kwiaty w sali pudż w 

imieniu wszystkich zgromadzonych tam osób... jak 

w takim razie miałabym tam wejść i w samym 

środku wspólnego rytuału ofiarować mój własny 

kwiat u jego stóp? Niemożliwe! To nie byłoby 

właściwe, mogłoby to być nawet samolubne i 

pozbawione szacunku. Z pewnymi oporami 

puściłam kwiat i pozwoliłam, by dalej rosną sobie 

na krzaku, ale mimo to i tak pobiegłam do sali 

pudż. Moje serce już wielbiło Swamidżiego i 

czułam, że dobrze byłoby dodatkowo zobaczyć na 

własne oczy wypełnione oddaniem wielbienie, 

jakim jest guru pudża. Ale widok, jaki zobaczyłam, 

w momencie, gdy tam weszłam, był bardzo 

niezwykły! 

 

Abiszekam Ammy wykonywany był zaraz po 

zakończeniu guru pudży, dlatego zawsze ta sama 

osoba prowadziła obydwa rytuały. Na potrzebę ich 

wykonania zrywanych było dużo kwiatów, z czego 

większość używana była do abiszekamu Ammy, a 

jedynie 22 kwiaty były odkładane na guru pudżę. 

Gdy wbiegłam do sali pudż wielbiciele siedzieli już 

przed krzesłem Swamidżiego, trzymając w 

gotowości swoje instrumenty muzyczne. Było już 

po czasie, w którym powinna się rozpocząć guru 

pudża. Kobieta, która miała przeprowadzać tę 

pudżę i abiszekam, miała już wszystko 

przygotowane, ale jednak wciąż stała tam na 

środku i nerwowo się zachowywała. Raz za razem 

spoglądała ponad głowami siedzących wielbicieli w 

kierunku wejścia, tak jakby desperacko szukała 

czegoś lub czekała na kogoś. W chwili, gdy tam 

weszłam ona od razu zwróciła się bezpośrednio do 

mnie jakbym to ja była tą osobą, na którą 

wyczekiwała: "Och!! Mogłabyś mi pomóc, tak 

bardzo cię proszę? Nie mam żadnych kwiatów na 

guru pudżę, bardzo byś mi pomogła gdybyś kilka 

zerwała dla mnie!" Spojrzałam na ołtarz, na którym 

wszystko było przygotowane do abiszekamu 

Ammy. Miseczki wypełnione były kwiatami. 

Spojrzałam też na grupkę siedzących wielbicieli 

gotowych na bhadżany. Jakimś dziwnym trafem 

ona, ani nie poprosiła o pomoc nikogo z nich, ani 

sama nie poszła rozwiązać tego problemu. Przy 

tym wydawało się, że nikt z obecnych nie 

zainteresował się stanem jej umysłu i tym, co 

przeżywała. A ta kobieta ewidentnie opóźniała 

rozpoczęcie guru pudży z powody "braku" tych 22 

kwiatów! Z początku byłam zdumiona tą sytuacją...  

ale po chwili zaczęłam się śmiać w moim wnętrzu! 

Oh, Swamidżi - tak sobie pomyślałam - gdy 

zostałeś przeze mnie przyzwany, stworzyłeś taką 

sposobność, która w jakiś magiczny sposób 

pozwoliła wydarzyć się czemuś, co normalnie 

byłoby niemożliwe! Chwyciłam koszyk, która ona 
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mi podała, wybiegłam na zewnątrz i skierowałam 

się prosto do krzaka hibiskusa. Pierwszym 

kwiatem, który zerwałam, był ten, który zachwycił 

moje serce i który wcześniej nieroztropnie 

chciałam ofiarować Swamidżiemu, a który teraz 

mimo wszystko i tak miał zostać ofiarowany u jego 

stóp!  

 

To małe, ale głębokie doświadczenie, nauczyło 

mnie - nie tylko tego, że Swamidżi i duchowe życie 

pełni są humoru! - ale, co o wiele ważniejsze, że 

jeśli jesteśmy szczerzy w komunikowaniu się ze 

Swamidżim, albo z Boskością, wówczas Bóg, albo 

Swamidżi, mogą sprawić i naprawdę sprawią, że 

wydarzą się rzeczy, które wydają się być dla nas 

niemożliwymi. Gdy zajdzie taka potrzeba on 

otworzy w jakiś cudowny sposób takie drogi i 

możliwości, których nikt inny nie dostrzega, i zrobi 

to tak, że dobrze wpłynie to na wszystkich w to 

zaangażowanych. Dlatego, niezależnie, z jakimi 

problemami jesteśmy konfrontowani, nigdy nie 

powinniśmy myśleć, że w ogóle istnieje coś 

takiego, czego Bóg lub Swamidżi nie mogą zrobić. 

On jest o wiele bardziej potężny niż potrafimy to 

sobie wyobrazić, a sposoby i rozwiązania, które 

znajduje, mogą być bardzo kreatywne i odkrywcze. 

Swamidżi nazwał swój Samadhi lingam "Kurai 

Tiirkum Śiwa", co po tamilsku znaczy "Śiwa, który 

rozwiązuje problemy." Jakikolwiek masz problem - 

niewielki albo poważny - nigdy nie zastanawiaj się 

nad tym jak Swamidżi mógłby go rozwiązać. Po 

prostu złóż ten problem na jego ręce, a on go 

rozwiąże. A jeśli zajdzie taka potrzeba zrobi to w 

bardzo niespodziewany, niewyobrażalny i 

kreatywny sposób.  

 

Dżej Prema Śanti! 
 

Kriszna Dżajanti – 30 sierpnia 
  
W tym miesiącu obchodzimy Kriszna Dżajanti, urodziny Kriszny. Poniżej jest 

krótka historia, którą opowiedział Swamidżi, o relacji między Panem Kriszną, jako 

guru i jego uczniem, Ardżuną...  

 

“Pan Kriszna uczył Ardżunę Sanatana Dharmy w 

piękny sposób. Pan Kriszna nie nauczał wszystkich; 

uczył tylko Ardżunę. A dlaczego go uczył? Ponieważ w 

drodze na wojnę, były pewne rzeczy, z którymi 

Ardżuna się nie zgadzał i tak Kriszna wytłumaczył, co 

się działo i że to był rezultat karmy – z powodu tego, 

co się wydarzyło w poprzednich wcieleniach. Bardzo 

pięknie to wszystko wyjaśnił.  

 

Ardżuna uświadomił sobie, że wszystko jest w rękach 

Guru. Później Kriszna wskazał na wronę, „Spójrz 

Ardżuno, czy widzisz tam tę białą wronę?” Jakiego koloru są 

wrony? Wrony są czarne, a Kriszna jednak powiedział, że była ona biała. Ardżuna spojrzał na ptaka, ale jego 

oczy zobaczyły czarną wronę. A więc jak myślisz, co powiedział Ardżuna? Czy powiedział, że wrona była 

czarna? Nie. Ardżuna powiedział „Tak, widzę białą wronę.” Choć Ardżuna wiedział, że wrona była czarna, 

nadal akceptował ją, jako białą tylko, dlatego, że Kriszna tak powiedział. Teraz już Ardżuna akceptował 

wszystko, co powiedział Kriszna, ponieważ wiedział, że Kriszna był Bogiem i dlatego widział wszystko w 

czysty sposób – Ardżuna natomiast był przepełniony mają i pragnieniem. Nawet pomimo tego, że wiedział 

on, iż ptak był czarny, zgodził się, że był on biały, ponieważ wiedział, że Kriszna miał moc, aby sprawić, żeby 

był on biały.  
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O piątej nad ranem w Pudża Holu zrobiono jednocześnie trzy codzienne abiszekamy – do 

Ganesi, Kriszny i Ammy. Później wszyscy poszli do świątyni, gdzie kapłani zrobili jagam do 
Guru Dakshinamurti. Od razu po nim zrobiono abiszekam do Lingamu Samadhi 

Swamidżiego, podczas którego tirtam z jagamu został wylany na lingam. 

 

Życzymy wam błogosławionego Kriszna Dżajanti! 

Guru Purnima w Aśramie 
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Wiadomości z Centrów Sri Premanandy  

na całym świecie 
Opłakujemy odejście Bagavathi,  

Osoby Kontaktowej Premanandy w Beziers 
 

Bagavathi odeszła 7 sierpnia z powodu 

krytycznego stanu zdrowia. Ku jej pamięci, 
zebraliśmy się w świątyni i śpiewaliśmy ‘Om 

Namah Shivaya’ dla jej duszy. Chcielibyśmy 

również podziękować wszystkim wielbicielom 
Swamidżiego, którzy uczestniczyli w pogrzebie 

we Francji i, zgodnie z jej życzeniem, ubrali się 
na biało i śpiewali bhadżany w świątyni.  

 
Baghavathi była bardzo aktywna jako Osoba 
Kontaktowa  i wyjątkowo dobra  w opowiadaniu 

ludziom o Swamidżim. Wykonując swoją sewę 
przedstawiła Swamidżiemu wielu aspirantów 

duchowych, którzy później stali się wielbicielami. Mówiła, że podczas swojej ostatniej podróży nie chce  

żadnych kwiatów. Życzyła sobie, żeby zamiast tego zrobić zbiórkę dla biednych dzieci w Aśramie. 
Zapamiętamy ją za jej oddaną pracę i piękną naturę, jej bezinteresowność jak również głęboką miłość i 

wiarę w Swamidżiego. Jesteśmy pewni, że ze wszystkimi błogosławieństwami Swamidżiego jej dusza 

osiągnęła spokój.  

 

"„Pamiętaj, że tylko miłość Boga jest trwała. Chcę, żebyś rozpoznał, co jest fałszem, a co 

prawdą. Wzbudzaj i czuj najczystszą miłość głęboko wewnątrz i wiedz, że jest ona boska." 
(Swamidżi) 

W południe i wieczorem przeczytaliśmy 
jeden z satsangów Swamidżiego o Guru 

Purnimie, zrobiliśmy pada pudżę i 

abiszekam do jego statuetki, ten drugi był 
transmitowany na żywo dla wielbicieli na 

całym świecie. 

Swamidżi i Bagavathi in 2010 
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Centrum z Montpellier obchodzi Guru Purnimę w Cévennes 

Tego dnia zrobiliśmy pada pudżę do Swamidżiego i 

oddaliśmy cześć wszystkim duchowym nauczycielom i 

mistrzom. Modliliśmy się również za pokój na świecie i 

za tych, którzy nie mogli uczestniczyć z powodu choroby. 

Wiele osób, które uczestniczyły czuło obecność 

Swamidżiego w trakcie trwania programu. Dziękujemy 

Ci drogi Swamidżi za łaskę, którą nas obdarowujesz 

poprzez wszystkie te praktyki. Niech to miejsce w 

Cévennes stanie się centrum światła i radości w służbie 

Twoich duchowych nauk i misji.  

 

WIELKOŚĆ KOBIET 

Wartość skromności i czystości  
 
edną z przyczyn niepowodzeń wielu kobiet we współczesnym świecie jest brak 

odpowiedniego wykształcenia. Gdyby młode kobiety miały większą wiedzę o biologii i 

funkcjonowaniu ludzkiego ciała oraz ogólnie wszystkich żywych istot, o tym, jaką wartością 

jest życie pełne dyscypliny, o życzliwości, miłości i czułości, nie doznawałyby rozczarowań i 

J 
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nie schodziłyby na złą drogę w życiu. Dziewczęta należy edukować w zakresie wszystkich 

kwestii dotyczących funkcjonowania ich ciała i ewentualnych chorób; to pomoże im działać z 

rozwagą, a nie tylko lekkomyślnie podążać za cielesnymi uciechami.  

    

Na przestrzeni dziejów, ale i obecnie, wiele osób wypowiadało się na temat cnotliwości kobiet, 

opinii zaś było wiele i różniły się one między sobą. Poeta Tiruvalluvar napisał :   

“Jeśli kobieta może swą cnotę zachować, 

Świat by większego skarbu nie mógł obejmować!” 

Innymi słowy, mędrzec mówi nam, że czystość jest najbardziej ceniona spośród wszystkiego, 

co może przydać wielkości życiu kobiety.  

 

Kobieta, która ceni i chroni swoją czystość, zasługuje na głęboki podziw wszystkich i sprawia, 

że jej narodziny okrywają się chwałą.  

 

Jeśli kobieta nie potrafi panować nad zmysłami, szybciej zużywa swoje ciało, traci siły fizyczne i 

sprawność; później nie tak łatwo będzie jej je odzyskać. Może stać się osłabiona, anemiczna i 

podatna na różne choroby. Co więcej, czystość jej duszy zostanie zbrukana i nie będzie już ona 

żywić cenionych matczynych uczuć, które leżą w jej naturze. Nawet gdyby w późniejszym życiu 

zmieniła swoje postępowanie, to byłoby tak, jakby ktoś czcił słońce po tym, jak oślepł.  

 

Tylko sama kobieta może strzec swojej czystości. Aby ją zachować, młoda kobieta w 

dzisiejszym społeczeństwie musi mieć silną wiarę w siebie. Godność i czystość zależą od stanu 

umysłu. Dopuszczenie nieczystych myśli do umysłu to pierwszy krok do utraty godności i 

cnoty. Aby dbać o siebie, powinniśmy być inteligentni a zatem pielęgnować dobre myśli, np. 

poprzez czytanie dobrych książek o tematyce duchowej i humanistycznej. To nas ochroni. 

Cnota to coś, co należy chronić przez czyste myśli. Piękno nie ma nic wspólnego z gładkością 

skóry, tylko czysty umysł może sprawić, że człowiek będzie piękny.  

 

Nie zdając sobie sprawy z konsekwencji braku dyscypliny w życiu, młody człowiek może 

postępować w sposób, który utoruje drogę do życia ciężkiego, pełnego nieszczęść i 

pozbawionego spokoju. Jeśli jednak młoda kobieta otrzymała w młodości pełne, dobre 

wykształcenie, to najprawdopodobniej pomoże jej to utrzymać się na właściwej drodze i 

uchroni ją przed tym, by padła ofiarą różnych nieprawości, jakie czyhają na nas w życiu. 

Dlatego dziewczęta powinny uczyć się o biologii człowieka, zdrowiu, właściwych wartościach i 

o tym, jak radzić sobie w społeczeństwie. Powinny starać się uczyć się jak najlepiej i przyswajać 

wszystko, czego się nauczą pod tym względem.    

 

Są jednak takie, które mimo prawidłowego wychowania, z własnej woli źle się prowadzą. 

Kobiety, które tak postępują, są zagrożeniem dla prawdziwej kobiecości. Książki, które czytają, 

nie są prawdziwymi książkami; te tak zwane książki – których obecnie nie brakuje – zarażają 

ich umysł. Powinny one unikać czytania szkodliwych publikacji tego rodzaju.   
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Jedna kropla trucizny wystarczy, by zmarnować cały 

garnek mleka, i podobnie istnieją ludzie, którzy czytają 

dobre książki, a mimo dobrego wykształcenia, jakie 

otrzymali, ich umysł zostaje jednak skażony przez 

jedną książkę. Jak więc można powiedzieć, że tacy 

ludzie są „oczytani”?   

 

Młode kobiety powinny być cierpliwe i powinny 

starannie dobierać sobie przyjaciół, zwłaszcza płci 

męskiej. Tylko w ten sposób stworzą dla siebie dobrą 

przyszłość. Nigdy nie powiem, że kobiety nie powinny 

mieć mężczyzn za przyjaciół; wszyscy mamy prawo cieszyć się dobrymi przyjaźniami z 

osobami, które sami wybierzemy. Jednak w chwili, gdy poczujesz, że przyjaźń z kimś nie leży  w 

twoim najlepszym interesie, radzę ci ją zakończyć.  

 

Kiedy rozmawiasz z innymi, nie zwracaj uwagi na słowa, które budzą pożądanie, a jeśli taka 

rozmowa się przeciąga, wymów się i odejdź.  Trzymaj się z dala od ludzi, którzy rozmawiają w 

ten sposób, a jeśli oni szukają twojego towarzystwa, staraj się grzecznie unikać ich, nie 

okazując przy tym lekceważenia. Jak radzi stare tamilskie powiedzenie: „Najlepszym remedium 

na złą osobę jest dużo dzielącej was ziemi”. Poeta Tiruvalluvar ostrzega nas również, że 

przyjaźń z niegodziwymi ludźmi z pewnością przyniesie nam śmiertelne cierpienie1.  

 

Nie ma nic złego w tym, że dziewczęta i chłopcy bawią się razem, ale gdy zaczną dojrzewać, 

lepiej jest, aby nie spędzali ze sobą zbyt wiele czasu sam na sam, lecz raczej rozmawiali i bawili 

się w grupach. Przebywanie w grupie zmniejszy prawdopodobieństwo, że dwoje ludzie poczuje 

wzajemne pożądanie. Wchodzę w szczegóły, ponieważ chcę podkreślić, że dziewczęta 

powinny poznać siebie i nauczyć się, jak wchodzić w relacje społeczne w młodym wieku. 

Pomoże im to pozostać na właściwej ścieżce w życiu. Młode kobiety, którym brakuje 

wystarczającego doświadczenia życiowego, są bardziej narażone na to, że wpadną w złe 

towarzystwo i zejdą na złą drogę. Wtedy na starość będą żałować czynów z przeszłości. Ale 

jaki z tego będzie pożytek? Bóg dał nam moc zmysłów, dzięki którym możemy rozróżniać 

kolory i smaki – sprawdzić, czy jedzenie jest gorzkie czy słodkie. Analogicznie, patrząc na 

twarz znajomego, powinniśmy być w stanie wyczuć i rozpoznać jego zalety i wady i 

odpowiednio się zachować.   

 

Nasze ludzkie ciało jest powodem, dla którego mamy rzeczy takie jak wykształcenie, dobra 

materialne, odwagę, wartości moralne itd. To potężna kobieca moc Śakti sprawia, że na tej ziemi 

możliwe są narodziny i życie. Dlatego też ciało kobiety należy czcić i szanować z wielką troską i 

                                              
1 Swamidżi odnosi się tu do nauk Tiruvalluvara: „Sojusz z człowiekiem, którego wielokroć nie poddałeś próbie, po 
jakimś czasie przyniesie ci śmiertelne cierpienie”. (Na podstawie angielskiego tłumaczenia autorstwa George’a 
Pope’a 1820-1908) 

 

Jeśli celem naszego istnienia 

jest wzniesienie życia na tej 

ziemi na wyższy poziom, to 

kobiety powinny być 

niezachwiane w swojej 

determinacji i staraniach, aby 

prowadzić moralne, zdrowe i 

spełnione życie. 
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uwagą. Jeśli nie zadbasz o tak cenne ciało, to nawet jeśli będziesz miał szczęście i zostaniesz 

obdarzony wszystkimi 16 pomyślnymi skarbami życia2 , na nic się one nie przydadzą.  

 

W ciągu mojego pół wieku swojego życia duchowego spotkałem wiele kobiet. Niektóre z nich były 

stanowcze i zdecydowane, podczas gdy inne były niepewne siebie i wrażliwe. Zauważyłem, że 

niestety te ostatnie nie miały spokoju umysłu.  

 

Tym kobietom, które nie cenią i nie zachowują cnoty czystości od najmłodszych lat, bardzo trudno 

będzie osiągnąć spokój ducha. Przysłowie głosi, że czas na suszenie rzeczy jest wtedy, gdy świeci 

słońce, a ziarno przesiewać najlepiej wtedy, gdy wieje wiatr, analogicznie, dla kobiet czas, by 

zaczęły cenić swoją czystość, to okres młodości. 

 

Jeśli czystość kobiet, które są 

przedstawicielkami jednej połowy Boga, 

zostaje skażona, czyż nie jest to hańbą dla 

samej Boskości? Podobnie jak Śiwa i Śakti 

są złączeni w jedno, tak małżeństwo 

powinno być zjednoczone w sercu, 

umyśle i duszy i zawsze wspierać się 

nawzajem. Tylko wtedy będzie ono w 

stanie przejawić w swoim życiu moc Śakti 

i mądrość Śiwy.  

 

W tym artykule wspomniałam po prostu, 

na jakie sposoby kobiety mogą chronić 

czystość ciała i duszy oraz zwróciłem 

uwagę na fakt, że kobiety powinny być w 

stanie uwzględnić w swoim codziennym, 

praktycznym życiu wszystko to, co jest w 

nim wspaniałe i dobre; powinny naprawdę 

uczynić te rzeczy częścią siebie. Jeśli 

celem naszego istnienia jest wzniesienie 

życia na tej ziemi na wyższy poziom, to 

kobiety powinny być niezachwiane w 

swojej determinacji i staraniach, aby 

prowadzić moralne, zdrowe i spełnione 

życie.  
 

Intonujmy – Om Śakti! Om Śakti! Cały świat jest w rękach boskiej, kobiecej 

mocy Śakti!  

                                              
2 To powszechne błogosławieństwo w Tamil Nadu, zwłaszcza dla nowożeńców. Te skarby to: wykształcenie, które 

pomaga ci wieść dobre życie, odwaga, mądrość, dobre starzenie się, lojalni przyjaciele, wystarczająca ilość 

pożywienia, niewydawanie pieniędzy rozrzutnie, zdrowie, aktywny umysł, kochający współmałżonek i 
prowadzenie domu we właściwy sposób, prawe dzieci, dobra reputacja, dotrzymywanie słowa, wspaniałomyślność 

i zdolność pomocy innym, wolność od bólu i cierpienia, oddanie Bogu i zrozumienie, co jest ostatecznym celem 

życia 
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Wiadomości z…  
 

 
 

TRASA MURUGI WE FRANCJI 
 
 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy członkowie grupy Młodzieży Premanandy z Maastricht 
(Holandia) wykonali wiele abiszekamów Murugi. Doświadczywszy silnej energii tych rytuałów, 

chętnie dzielili się tym doświadczeniem z innymi. I tak skontaktowali się z Młodzieżą 
Premanandy z Francji i razem obie grupy zorganizowały trasę Murugi, podczas której 

odwiedzili niektóre z Centrów Śri Premanandy we Francji. Z powodu krótkiego terminu, 
wycieczka została ograniczona do trzech Centrów: Centrów Śri Premanandy w Nord Mayenne i 

Lyonie oraz Centrum Jedności Premanandy w Monts du Forez.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Abiszekam w uroczym centrum 
Nord Mayenne miał miejsce 
wieczorem. Świetnie się 
bawiliśmy przygotowując 
wszystko, a podczas abiszekamu 
do czterech figurek Murugi była 
silna energia! 
 

Były piękne satsangi, spacery na łonie 
natury i medytacje w magicznym lesie ze 
wspaniałymi drzewami. 
 



16 Prema Ananda Vahini  August 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Każdego miesiąca podkreślamy wielką wartość Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu: być pomocnym dla innych! 
 

“Dlaczego mielibyśmy żyć szlachetnie, dobrze się uczyć i osiągać wyższy stan? By pomagać 

innym. Nie ma sensu zarabiać dużo pieniędzy, jeśli zamierzamy je wydawać tylko na siebie. 

Jeśli to zrobimy, możemy żyć wygodnie, ale nie będziemy naprawdę szczęśliwi. Ubodzy, chorzy 

i samotni na świecie – wszyscy są dziećmi Bożymi. Bezinteresowna pomoc, której im 

udzielamy, podoba się Boskości. Pomóż innym na tym świecie tak bardzo, jak to możliwe, 

zwłaszcza tym, którzy nie mają środków do życia. To przyniesie ci szczęście i zadowolenie. Jeśli 

zamiast tylko nakarmić siebie, dasz jedzenie głodnej i potrzebującej osobie, to cię to 

uszczęśliwi. Powinniście to zrozumieć — urodziliśmy się, aby pomagać innym. Jeśli pomożesz 

innym i sprawisz, że będą szczęśliwi, jak tylko możesz, Boskość da ci zadowolenie i łaskę.”  

 

Trzeci abiszekam odbył się w Centrum Śri Premanandy w Lyonie. Energia grupy była bardzo 
spokojna, a koordynatorka Shantananda była świetnym gospodarzem! To był piękny wieczór! 

 

Wiele osób przybyło do Centrum Jedności Premanandy w Monts du Forez! Podczas gdy niektórzy 
zostali tylko na bhadżany i błogosławieństwa lingamów, inni również zostali na abiszekam Murugi. 

Wspomagani wspaniałymi głosami śpiewaków, mogliśmy naprawdę poczuć obecność i energię 
Swamiego. Na koniec ofiarowaliśmy święte nici, pobłogosławione podczas abiszekamu. 



17 Prema Ananda Vahini  August 2021 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wszystko, co rejestrujemy naszymi zmysłami na tym świecie, 

budzi wątpliwości. Dopóki nie umrzesz, czy wątpliwości 

kiedykolwiek ustaną? Wątpliwość to niekończąca się choroba. 

Jedynym sposobem na pozbycie się tego jest myślenie o Bogu. 

 

Ucieleśnienia Boskości, jedyne, co się liczy to myśleć o Bogu, nie 

warto myśleć o niczym innym. Jest sposób na zakończenie 

wątpliwości, a jest nim pewność siebie. Pierwszym krokiem jest 

uwierzenie w siebie. Po drugie, musisz mieć wiarę w to, co robisz. 

Po trzecie, miej wiarę w to, co mówi ci twój guru. Wreszcie, jeśli 

możesz mieć wiarę w Boga, będziesz miał wszystko.”  
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