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Satsang ze Swamidżim 
Satsang na rozpoczęcie nowego roku szkolnego: 

Myślę o twojej przyszłości 
 

 
 

Pytanie: Swami, często mówisz młodym osobom, że powinny się one uczyć i zostać lekarzami, 

prawnikami, nauczycielami i tak dalej, ale jeśli chcą one prowadzić duchowe życie to jak mogą to 

pogodzić? Dlaczego mówisz im, żeby się uczyli? Czy jest to możliwe, żeby robić obie rzeczy – uczyć 

się i zdobyć zawód i jednocześnie prowadzić życie duchowe lub nawet życie w celibacie? 

 

Odpowiedź: Zawsze mówię dzieciom, żeby się dobrze uczyły, żeby zostały inżynierami, 

lekarzami lub prawnikami i żeby miały udaną karierę. Edukacja jest niezbędna dla duchowego 

życia. Dlaczego oczekuję, że zrobią karierę? Widzisz, musisz pomyśleć uważnie – sto lub tysiąc 

osób może do mnie przyjść, ale nie wszyscy wejdą na ścieżkę duchową. Z tysiąca osób, które 

się ze mną spotkają, nie wszyscy będą mieć możliwość, żeby wejść na ścieżkę duchową. 

Niektórzy ludzie są obdarowani możliwością kontynuacji ścieżki duchowej. Udzielam tej rady 

na początku, ponieważ nie chcę tracić czasu dzieci. Nauczam ich duchowości - dodatkowo 
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mówię im, żeby uczyli się, aby zostali lekarzami lub prawnikami lub żeby uczyli się, aby zrobić 

karierę w innej dziedzinie.   

 

Musisz, więc pomyśleć uważnie – duchowość oznacza wspaniałe poszerzanie świadomości i 

ostatecznie oświecenie. Więc, jeśli przyjdzie do mnie młoda dziewczyna lub chłopak w wieku 

17 lat i ja będę nauczać tylko duchowości, a nagle po dwóch latach ta dziewczyna lub chłopak 

będzie mieć dosyć duchowości to, co się wtedy stanie? Ich przyszłość może być zrujnowana. 

Dlaczego? Z powodu przerwania studiów. Dlatego mówię: kiedy jesteś młody, ucz się. Jest tak 

wiele rzeczy, jakich możesz się uczyć, a jednocześnie w pewnym wymiarze możesz 

praktykować duchowość. Jeśli po ukończeniu studiów medycznych osoba będzie się bardzo 

interesować duchowością, po zostaniu lekarzem może wejść na ścieżkę duchową. Jeśli jednak 

nie będzie ona chciała wejść na ścieżkę duchową, będzie mogła pracować, jako lekarz i zarabiać 

pieniądze. Czy rozumiesz to, co mówię? Dlatego też moim obowiązkiem jest pomyśleć o 

przyszłości osób, które do mnie przychodzą.   

 

Są różni wielbiciele – mieszkańcy Aśramu, wyznawcy, jest tak wiele różnych ludzi. 

Obowiązkiem Swamiego jest zadbać o wszystkich. Kiedy przychodzi do mnie chłopak lub 

dziewczyna w wieku 17 lat i mówi „Swami, chcę się uczyć duchowości, Sanatana Dharmy” to 

on/ona ma tylko takie odczucie w danej chwili, tylko przez krótki czas. Nagle, ona myśli, że 

chce osiągnąć oświecenie. To wrażenie, ten smak, to pragnienie utrzymuje się w jej umyśle 

tylko przez rok lub dwa lata. Po roku ma już dosyć i mówi, że nie chce duchowego życia. Więc 

co się wtedy stanie z przyszłością tej dziewczyny? To, dlatego Swami zawsze mówi, że musisz 

uczyć się i praktykować duchowość tylko w pewnym wymiarze.   

 

Kiedy jesteś młody, jesteś między 15, a 25 rokiem życia, to jest to czas tylko na naukę. Jeśli 

przegapisz ten czas to nie będziesz już mógł się uczyć, kiedy będziesz mieć 40 lub 30 lat. 

Jednak, kiedy będziesz mieć 30 lub 40 lat będziesz mógł praktykować duchowość. Więc nie 

marnuj czasu, kiedy jesteś młody – musisz się pilnie uczyć. Musisz się uczyć. To jest konieczne. 

Dlaczego? Może będziesz uczyć Sanatana Dharmy pewnego dnia i ludzie będą myśleć, że jesteś 

głupcem, że nie jesteś inteligentny, że nie masz żadnych kwalifikacji lub że nie jesteś 

wykształcony. Jednak, jeśli ktoś studiował, aby zostać lekarzem lub naukowcem i w pewnym 

wymiarze praktykował duchowość i później on/ona będzie rozumieć duchowość to jest to 

wspaniałe, ponieważ jest on/ona naukowcem, a zarazem praktykował/a duchowość. Więc 

później, kiedy będzie wyjaśniać światu Sanatana Dharmę, ludzie będą rozumieć, jaka jest 

wartość duchowości.   

 

Prawdziwy spokój umysłu możesz uzyskać jedynie na ścieżce duchowej. Ktoś, kto w trakcie 

nauki, rozwija się duchowo, osiągnie wysokie wyniki edukacyjne. Student chce być lekarzem, 

ale jego umysł zawsze wędruje w różnych kierunkach, skacze wszędzie. Jeśli wytrwa, będzie 

medytować, podążać za duchowością i w tym samym czasie będzie studiować to wesprze to 

jego kształcenie. Jak zakończy naukę, będzie on mógł zdecydować, jakie życie będzie chciał 

wieść. Pomyśl uważnie.  
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Ścieżka duchowa i rozwój duchowy podoba się wszystkim tym, którzy przyjeżdżają do 

Aśramu, ale nie każdemu podoba się życie w celibacie. Podoba im się ten pogląd, ale nie 

potrafią tak żyć. Zarówno mężczyźni jak i kobiety doświadczają potrzeb seksualnych. Dlaczego 

nie potrafią przestać uprawiać seks? Ponieważ w taki sposób zostali wychowani. Rozumiesz?   

 

Duchowość to wspaniała rzecz, ale nie sprzeciwiam się małżeńskiemu życiu. Musisz być jednak 

ostrożny. Sanatana Dharma w hinduizmie mówi, że dobrze też jest, kiedy kobieta i mężczyzna 

są małżeństwem i podążają za duchowym życiem. Mówi również, aby wieść harmonijne życie 

rodzinne. Co się stanie, jeśli mąż kłóci się z żoną? Jak mają oni praktykować duchowość? Jeśli 

pójdzie on medytować, będzie myśleć o sprzeczce z żoną. Jeśli ona pójdzie medytować, będzie 

się kłócić z mężem w myślach. Oni oboje muszą żyć z miłością. Musisz postępować w ten 

sposób – medytacja i duchowość, duchowość i wykształcenie, to jest najwyższa wartość.   

 

Dżej Prema Śanti 
 

Satsang na Ganesia Czaturti 
 

Ganesia i recytowanie Om  
 

W tym miesiącu świętujemy Ganesia Czaturti, dzień w roku najbardziej poświęcony Panu Ganesi .  

Jednym z wielu imion Ganesi jest Pranawa Swarupa, co oznacza, że jest on ucieleśnieniem potężnego 

OM (lub AUM), pierwszego dźwięku, z którego powstało całe stworzenie. Poniżej znajdują się 

fragmenty rozmów, w których Swamidżi podzielił się z nami głębokim znaczeniem śpiewania OM. 

 

astanówmy się głęboko nad znaczeniem AUM. Często mówiłem wam o tej wielkiej 

mantrze, o tym wspaniałym słowie mocy. Jest uważana za najstarszą i najbardziej 

czczoną mantrę w historii Sanatana Dharmy. Jest również używana przez buddystów. 

Jest to mula mantra (mantra korzeniowa) i często poprzedza inne mantry i ciągi imion, które 

nazywamy namawali. Dźwięk AUM symbolizuje samą Boskość. Starożytne pisma mówią o nim, 

jako o dźwięku reprezentującym bezdźwięczną Ostateczność i Absolut. Wszystko jest zawarte 

w AUM. Jeśli ktoś śpiewa tę mantrę poprawnie, osiąga boską wiedzę i spokój. Sprowadza cię 

do twojej prawdziwej Jaźni, która jest poza sferą umysłu. To mantra, która pozwala 

przekroczyć przeszkadzające energie świata. 

 

odczas medytacji starożytne ludy powtarzały AUM, świętą sylabę reprezentującą 

pierwotny dźwięk stworzenia. Tak jak ta siła nazywa się Adi Para Śakti (pierwotna 

najwyższa energia), jest również nazywana Om Śakti. Kiedy ktoś powtarza AUM 

wewnętrznie lub zewnętrznie, wzbudza to w naszych ciałach śakti znane, jako kundalini. Ta 

energia spoczywa u podstawy kręgosłupa. Powtarzając AUM z prawdziwym uczuciem i 

Z 

P 
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koncentracją, możemy obudzić boskie siły w naszych ciałach i skierować je w stronę czubka 

głowy. Ten proces powinien być wykonywany ostrożnie i tylko pod kierunkiem prawdziwego 

mistrza. Kontynuując w ten sposób szczerą praktykę duchową, dźwięk i niezwykła wibracja 

AUM połączą się z krwią w naszych ciałach. Poprzez powolny oddech niezbędny do 

wykonywania Aumkar, boskość krąży z krwią w całym ciele. Dochodzi do serca i sprawia, że 

bije boską wibracją. AUM powinno krążyć w tobie. Dlatego nie powinieneś się spieszyć 

podczas intonowania AUM. Najważniejszy jest głęboki i długi oddech pomiędzy werbalną 

recytacją AUM.  

 

antra Ekakszara1 (jednosylabowa) 

AUM składa się z trzech dźwięków: A–

U–M. Dźwięk A jest połączony z dnem 

płuc; dźwięk U jest połączony ze środkiem płuc, 

a dźwięk M z górną częścią płuc. Kiedy 

intonujemy mantrę AUM poprawnie i wyraźnie 

oraz w pełni wykorzystujemy moc naszych płuc, 

wówczas mózg będzie w pełni aktywowany i 

ujawni swoje możliwości. Ponieważ generalnie 

używamy tylko jednej trzeciej płuc, 

wykorzystujemy również tylko jedną dziesiątą 

naszego mózgu. Jakąkolwiek mantrę śpiewamy, 

najpierw mówimy AUM. Dopiero wtedy 

intonujemy mantry.  

 

Jeśli użyjemy całych naszych płuc, wykorzystamy 

również cały mózg. To reguluje nasze krążenie 

krwi, oddech i ciepło w ciele, co oznacza, że umysł nie będzie skakał tu i tam. Intelekt będzie 

wyostrzony, aby skoncentrować się lub studiować przez długi czas i zapamiętać wszystko, co 

studiowaliśmy. Pomaga nam też pracować przez długi czas bez zmęczenia.  

 

edna rzecz jest najważniejsza: musisz zdać sobie sprawę z jej mocy, kiedy intonujesz ją w 

ten sposób. Samo wymawianie nie wystarczy, musisz to sobie uświadomić. Niezależnie od 

tego, jaką mantrę powtarzasz, powinieneś postrzegać jej wibrację. Jak możesz postrzegać 

wibracje? Poczuj i wypowiedz to. Nie mów tego bez zrozumienia: czaka czaka buk, czaka 

czaka buk. Poczuj to! (...) Jeśli powiesz AUM bez uczucia, to po prostu Ah Uh Ah Uh Ah Uh. 

 
 

Aby dowiedzieć się więcej o Ganesi, zapraszamy do lektury ‘Nasz wspaniały Ganesia – 

Odkryj Ganesię poprzez nauki Swamiego Premanandy’, wydanej przez Rishi Publications. 

                                              
1  Ekakshara oznacza jedną sylabę 

M 

J 
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Moje doświadczenia ze Swamidżim:  

On jest tutaj dla nas! 
 Surya, Indie 

 

orastałam w Aśramie i 

opiekowałam się starszą, obłożnie 

chorą wielbicielką w Aśramie, kiedy 

wyszłam za mąż i przeniosłam się do domu 

w pobliskiej wiosce. Mój mąż pracował 

wtedy w Aśramie, jako kierowca. Jak się 

pobraliśmy, bardzo chciałam mieć dzieci, ale 

tak się nie stało. Moja pierwsza ciąża 

zakończyła się poronieniem. Bardzo się 

martwiłam. Mój lekarz powiedział, że nie 

było żadnych warunków, które 

spowodowałyby poronienie. A jednak z 

czasem mój mąż i ja byliśmy sfrustrowani; 

mąż obwiniał mnie za to, że nie mieliśmy 

dzieci i że nie mam rodziców lub rodziny, 

która mogłaby przyjechać do nas i wspierać 

nas.  

 

Pewnego dnia, podczas opieki nad starszą 

wielbicielką, znów poczułam się bardzo 

spięta i smutna, a kiedy wielbicielka spała, 

wymknęłam się z jej pokoju, żeby pójść do 

świątyni Samadhi Swamidżiego. Usiadłam w 

świątyni i zaczęłam płakać przed Lingamem 

Samadhi Swamidżiego. Tej nocy przyśniło mi 

się, że usiadłam w tym samym miejscu i 

Swamidżi siedział przede mną. Trochę się 

denerwowałam widząc znów Swamidżiego. 

Miał On na sobie proste vesti, a jego włosy 

były rozpuszczone. Między nami stał 

dzbanek z wodą i dwa kubki. Swami napełnił 

oba kubki wodą i jeden wypił. Ja wypiłam 

wodę z drugiego kubka. Wtedy Swamidżi 

spytał się z życzliwością, „jaki jest twój 

problem?”. Odpowiedziałam „ludzie o mnie 

rozmawiają i mówią, że nie mogę mieć 

dzieci. Chcę mieć dziecko.”  Swamidżi znów 

spytał: „dlaczego się o to martwisz?” 

Powiedziałam „nie mam nikogo w życiu”. 

Swamidżi odpowiedział „mówisz, że nikogo 

nie masz, a przecież jestem cały czas z 

tobą!” 

Po tej rozmowie, kiedy jeszcze raz 

spojrzałam na Swamidżiego, miał On na 

sobie jak zwykle swoje żółte szaty, obrócił 

się i ponownie połączył się z Lingamem.  

 

Kiedy się obudziłam tego ranka, od razu 

opowiedziałam mężowi o moim śnie. 

Powiedziałam o nim również jednej ze 

starszych kobiet w wiosce. Po wysłuchaniu 

mnie zapewniła, że była to boska 

interwencja. Mój mąż również przestał mnie 

obwiniać. Był w pewien sposób szczęśliwy i 

zaczął opiekować się mną z wielką troską. 

Później Swamidżi ponownie pojawił się we 

śnie i powiedział mi, że nie powinnam 

myśleć o zostawieniu męża i że powinnam 

zostać z nim do końca. I tak się stało, że 

zaszłam w ciążę. 

 

Tuż przed porodem zachorowałam na ospę 

wietrzną. Lekarze powiedzieli mi, że 

powinnam być gotowa na to, że będę 

musiała wybierać między moim życiem, a 

życiem dziecka. Wybrałam własne życie, ale 

po cichu modliłam się również do 

Swamidżiego, aby moje dziecko przeżyło. 1 

stycznia 2014 roku urodziłam zdrową 

córeczkę! Tego samego dnia, po raz 

pierwszy pojawił się również proszek 

sandałowy na statuetce Swamidżiego! 

 

To nie był jedyny czas, kiedy poprosiłam 

Swamidżiego o pomoc, a On odpowiedział 

na moje wołanie. Któregoś dnia mój mąż 

D 
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prowadził motor, a ja byłam na tylnym 

siedzeniu. Jechaliśmy szybko, kiedy nagle 

przed nami zdarzył się wypadek. Poczułam, 

że spadam na asfalt. Natychmiast zawołałam 

Swamidżiego i poczułam siłę, która złapała 

mnie podczas upadku.  

Do chwili obecnej, wiem i czuję, że 

Swamidżi był ze mną, kiedy poprosiłam go o 

pomoc i kiedy najbardziej go 

potrzebowałam. On jest z nami. Nie ma, co 

do tego żadnych wątpliwości! 

 

 

Dżej Prema Śanti! 

 

Kryszna Dżajanti w Aśramie 
 

 

 

 

 

 

 

  

Błogosławieństwo statuetką Kryszny Mahabiszekam  

Kryszna na swoim rydwanie po mahabiszekamie 
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Swamidżi odpowiada na Wasze pytania 
 

P: Swamidżi, jaki jest związek między 

naszą osobowością a naszą duszą, zanim 

osiągniemy oświecenie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O: Co masz na myśli mówiąc osobowość? 

 

Ciało i umysł. 

 

Czyli chcesz wiedzieć, co łączy atmę, duszę i 

ciało. 

 

Tak. 

 

U Zazwyczaj nie ma przyjaźni między atmą z 

jednej strony, a duszą i ciałem z drugiej. 

Gdyby taka przyjaźń istniała, łatwo byłoby 

osiągnąć oświecenie. Ale nie ma przyjaźni – 

to największy problem. Rozmawiamy o 

rozwoju duchowym, sadhanach duchowych, 

nirwanie i oświeceniu. Tradycyjne kultury 

duchowe przekonują nas, że atma pragnie 

osiągnąć najwyższy stan oświecenia. 

Pragnienie oświecenia to nic nowego u 

atmy. Pragnie tego od wielu lat – może 

nawet od stuleci. Atma zawsze chciała 

oświecenia i szczęścia.   

 

Jednak osiągnięcie tego trwa wiele wcieleń. 

W niektórych z tych wcieleń byliśmy 

małpami lub osłami… zwierzętami 

posiadającymi pięć zmysłów. Atma nie może 

doświadczyć oświecenia poprzez pięć 

zmysłów. A zatem martwi się. Mówi: 

„Wygląda na to, że nigdy nie dostaję 

odpowiedniego ciała”. Chce wybrać sobie 

dobre ciało. W Wedach zapisana jest pieśń, 

którą atma śpiewa Bogu: „Tyle już razy się 

rodziłam; teraz chcę urodzić się, jako istota 

ludzka. Śiwo! Miałam już tyle wcieleń, ale 

nigdy nie osiągnęłam oświecenia. Mogę 

doznać oświecenia tylko wtedy, jeśli 

narodzę, jako istota ludzka.  Jest wiele 

niepokoju i tyle przywiązań w świecie 

materialnym, a ja pozwalam, by mnie 

rozpraszały. Mam pragnienia; mój umysł jest 

jak małpa, która wszystko chce złapać, 

dlatego nie dam rady poświęcić czasu na to, 

żeby osiągnąć oświecenie.”   

 

 

Mówię, zatem, że atma pragnie najwyższej 

mądrości oraz że dźiwatma, indywidualna 

dusza, powinny połączyć się z paramatmą, 

uniwersalną duszą. To jest cel atmy.  

Pragnienie atmy jest całkowicie słuszne, w 

200% słuszne! Ale umysł nie wspiera atmy. 

Co więc wspiera? Umysł pragnie 

luksusowego życia, materialnego życia i 



8 Prema Ananda Vahini  September 2021 

 

materialnych rzeczy. Oczekuje tylko tego, 

niczego innego. Pragnie chwilowej uciechy.  

Ciało uważa, że ta chwilowa uciecha jest 

prawdziwą uciechą i chce zapewnić sobie 

przyjemność poprzez zaspokojenie 

materialne.  Chce cieszyć się seksem i 

pieniędzmi, chce mieć dzieci – to są 

przyjemności, tylko różnego rodzaju.  (...) 

 

Cokolwiek zaczynamy robić w ramach 

sadhany duchowej, do kogo powinniśmy się 

modlić najpierw?   

 

Do Ganesi.   

 

Ganesia. Tak, teraz zaintonujemy mantrę dla 

Ganesi.   

 

(Wszyscy powtarzają: Om Ekadantaya 

Vidmahe, Vakratundaya Dhimahi, Tanno Danti 

Prachodayat)  

 

Poprzez to, co mówimy, intonując tę 

mantrę, oczyszczamy swoje ciała.  „Boski 

Ganesio, proszę, pobłogosław mnie, usuń 

wszelką negatywną energię, moje wady i 

wszelki niepokój”.  Jednocześnie mówimy: 

„Ganesio, zamierzam zacząć poszukiwania i 

mam nadzieję odkryć, gdzie jest atma”. 

Gdzie jest atma? W tobie! Gdzie? W tym 

problem, rozumiesz? Gdzie jest twoje ciało? 

Gdzie są twoje myśli gdzie jest twój umysł? 

Gdzie jest twoja atma?  

 

W dwóch różnych miejscach.   

 

Nie, jedno żyje blisko drugiego, ale nie ma 

między nimi przyjaźni. Jeśli są przyjaciółmi, 

to nie ma problemu.  Żyją w tym samym 

miejscu, ale nie ma między nimi przyjaźni i 

nie słuchają się nawzajem.  Które z nich jest 

głupcem?   

 

Umysł?   

 

Głupcem jest ciało. To ono pragnie 

pieniędzy i myśli o nich. Wszystko jest 

pieniędzmi.  Czyż to nieprawda? Aby tu 

dotrzeć, musiałeś wsiąść w autobus. Jak nie 

masz pieniędzy na bilet, to pozwolą ci 

wsiąść? Nie. (...) W jakim celu przyjmujemy 

postać cielesną? Dlaczego urodziłeś się na 

ziemi? Ile lat będziesz na niej żyć? Co chcesz 

zrobić z tym ciałem, skoro już przyszedłeś 

na ziemię?   

 

Czy chcesz tylko dobrze się bawić, poślubić 

kogoś, mieć dzieci, kupić nowy samochód i 

dom, prowadzić luksusowe życie a potem 

przekazać wszystko swoim dzieciom i 

umrzeć? Tak było w przypadku mojego 

dziadka, dziadka mojego dziadka i tak dalej.  

Tak robi się od pokoleń.  Ludzie kupują 

ładny samochód, dom i wszystko inne i 

przekazują swoim córkom i synom. 

Następnie syn lub córka stara się pomnożyć 

majątek, bierze ślub i ma dzieci. Następnie 

my pojawiamy się na świecie i co 

zamierzamy robić? To samo! Nie 

zamierzamy postąpić inaczej. Nasze 

pokolenie robi to samo. Dlaczego? A jak 

spojrzysz na zwierzęta, to, co one robią? To 

samo. Ludzie i zwierzęta robią to samo. Jeśli 

chodzi o ciało, nie ma różnicy między 

zwierzętami a nami – i my i one po prostu 

tworzymy nowe pokolenia.  

 

Zwierzęta korzystają jedynie z pięciu 

zmysłów, a my mamy ich sześć. Ale kto 

używa szóstego zmysłu? Gdybyś używał 

szóstego zmysłu, nigdy byś nie wpadał w 

gniew. Jeśli cały czas jest rozzłoszczony, co 

to oznacza?   

 

Że używamy tylko pięciu zmysłów.    
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Ja nie wpadam w złość. Myślę sobie: „Biedna 

dziewczyna, ona używa tylko pięciu 

zmysłów”. Gdybyś używał szóstego zmysłu, 

nigdy nie złościłbyś się.  Zazdrościsz innym? 

Dlaczego? Bo używasz tylko pięciu zmysłów. 

Zwierzęta też bywają zazdrosne. Pies, który 

ma jakieś jedzenie, zaczyna szczekać, gdy 

podchodzi do niego inny pies. Dlaczego tak 

postępuje? Bo ma tylko pięć zmysłów. 

Walczy, atakuje innego psa i myśli tylko o 

tym, że chce jeść. To zachowanie typowe 

dla pięciu zmysłów. Ty też czujesz taką samą 

zazdrość? Nie bądź zazdrosny, nie wściekaj 

się i nie walcz. Żyj z miłością. Kto potrafi tak 

żyć? Tylko ci, którzy używają szóstego 

zmysłu. We współczesnym świecie żyją 

miliony ludzi, ale tylko niektórzy z nich 

używają szóstego zmysłu, podczas gdy inni 

żyją jak zwierzęta.   

 

Porozmawiajmy o naszych Indiach, Baharata 

Bhumi, tej świętej ziemi. Ludzie rysują sobie 

na czole pottu (czerwona kropka w miejscu 

trzeciego oka, mająca znaczenie religijne), 

siedzą we właściwej pozycji medytacyjnej 

oraz robią inne rzeczy zgodnie z tradycją. 

Jeśli jednak zapytasz ich, co wiedzą o 

Sanatana Dharmie, to myślisz, że wiedzą 

coś? Nie, znają tylko religijne historie. Kto 

znam Sanatana Dharmę? Kto wie coś o 

rozwoju duchowym? Kto zna prawdziwą, 

boską duchowość? Bardzo niewielu. To, 

dlatego, że większość z nas nie używa 

szóstego zmysłu. Użyj szóstego zmysłu, a 

wówczas pojmiesz, czym jest atma, czym 

jest ciało i doprowadzisz do tego, że się 

zaprzyjaźnią. 

 

Weźmy na przykład mieszkańca tego 

aśramu. Jeśli praktykuje stosowanie szóstego 

zmysłu, to natychmiast doprowadzi do takiej 

przyjaźni. Ilu zmysłów używa teraz? Atma 

mówi: „Aha, w poprzednim wcieleniu byłam 

osłem, w jeszcze wcześniejszym małpą. Oba 

zwierzęta używają tylko pięciu zmysłów. 

Następnie pojawiłam się w ciele tego 

człowieka, nazwijmy go G. On posiada 

szósty zmysł, ale używa tylko pięciu. Ojej! 

Moja karma, moja karma, moja karma, moja 

karma!”. Właśnie to mówi atma. Zawsze się 

martwi. A teraz atma mówi: „Nie, dość już. 

Ten chłopak nigdy nie słucha tego, co 

mówię. Stopniowo zbliżę go do Swamiego 

Premanandy i sprawię, że się zaprzyjaźnią. 

Kiedy G będzie już przyjacielem Swamiego, 

wówczas Swami będzie do czasu do czasu 

leciutko go szturchał i czasem to ciało 

posłucha”. Czasem posłucha, a czasem nie. 

Nie mogę tego zagwarantować, prawda? 

Gdy posłucha, będzie stosować duchowe 

praktyki i nauki Swamiego Premanandy. Co 

mówi Swami? Nigdy nie wpadaj w gniew, 

nigdy nie bądź rozczarowany, spięty, nie 

pozwól, by kierowało tobą ego lub zazdrość. 

To znaczy, stosuj szósty zmysł. Właśnie po 

to atma doprowadziła cię do mnie.  Ja 

mówię: „Drogi G, w poprzednim wcieleniu 

byłeś zwierzęciem, w tym wcieleniu dostałeś 

ciało człowieka.  W poprzednim życiu miałeś 

pięć zmysłów, w tym masz sześć, zatem 

musisz urzeczywistnić szósty zmysł. A gdy 

tylko tego dokonasz, ty i twoja atma 

natychmiast się zaprzyjaźnicie i łatwo będzie 

praktykować Sanatana Dharmę, rozwijać się 

duchowo i urzeczywistniać boskość. 

Osiągniesz wszystko. Dlaczego? Jeśli masz 

wiedzę szóstego zmysłu to zdobędziesz 

wiedzę siódmego zmysłu. Jak możesz zdobyć 

wiedzę siódmego zmysłu, nie mając wiedzy 

szóstego zmysłu?   

 

Doświadczenie nirwany to wiedza siódmego 

zmysłu. Zwierzęta posiadają pięć zmysłów, 

ludzie sześć. Dzięki nirwanie zyskujesz 

wiedzę siódmego zmysłu. To jest 

oświecenie. Pragnę, abyście osiągnęli 



10 Prema Ananda Vahini  September 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Pozostaw wszystkie swoje problem u stóp swojego 

guru i otwórz swoje serce dla Boskości. 

Mistrz ma moc, aby zabrać wszystkie twoje 

problemy. 

Oddaj mu wszystkie swoje trudności i poświęć 

trochę czasu na bycie z Bogiem.” 

 

nirwanę, wiedzę siódmego zmysłu, i dlatego 

mówię, że należy urzeczywistnić szósty 

zmysł.   

 

Nigdy się nie złość i nie bądź spięty.   

Łatwiej jest zaprzyjaźnić się z atmą, 

kiedy jesteś szczęśliwy.   

Gdy już masz tę przyjaźń, łatwiej jest 

doświadczyć oświecenia.   

 

P: Czy umysł jest przeszkodą w 

medytacji? 

 

A: Nic nie jest przeszkodą w medytacji 

oprócz przywiązań.  To są jedyne 

przeszkody. Z powodu przywiązania do 

rzeczy materialnych, nie potrafimy w pełni 

zanurzyć się w medytacji. A zatem to nasze 

iluzoryczne myśli są przeszkodą w medytacji.  

 

P: Jak mogę utrzymać otwarte serce i nie 

zamykać go znowu? 

 

A: Serce z natury jest otwarte. Zamykasz 

serce z powodu ego, przygnębienia, gniewu 

lub zazdrości, z powodu negatywnych idei i 

wąskich horyzontów. Jedynym sposobem na 

to, by serce było zawsze otwarte jest nie 

mieć negatywnych myśli, nie być 

zazdrosnym, ani rozgniewanym itd. 

Wszystkie te czynniki zamykają serce. Twoje 

serce z pewnością jest otwarte.  
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Wiadomości z…  
 

 
 

 
LETNIE SPOTKANIE MŁODZIEŻY 2021 – CZĘŚĆ 1 

 
Już trzeci rok z rzędu francuska grupa Młodzieży Premanandy zorganizowała Letnie Spotkanie 
Młodzieży podczas wakacji letnich. Kontynuowali podróż do Santiago De Compostella, 
zaczynając od miejsca, w którym przerwali w zeszłym roku. Przez lata rozwinęła się prawdziwa 
więź między Młodzieżą Premanandy, która uczestniczyła w tych intensywnych 10-dniowych 
Letnich Spotkaniach Młodzieży. W tym roku dołączyło wiele nowych osób. Poniżej 
uchwyconych kilka cennych i zabawnych chwil...  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Początek spotkania, początek drogi! Cieszymy się, że znów się widzimy! 

Mapa trasy Odpoczywamy po drodze 
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Chwila refleksji 

Drzemka 

Przekąska 

Błogosławieństwo 
Lingamem 

Wszyscy razem w namiocie 
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Każdego miesiąca podkreślamy wspaniałą wartość Młodzieży Premanandy.  

W tym miesiącu:  Kochać serce  

 
“Okazywanie miłości ciału różni się od okazywania miłości sercu. Kiedy kochasz tylko ciało, jest 

to miłość płytka i złudna, ale jeśli kochasz serce, to jest to miłość czysta. To jest różnica. 

Używasz symbolu serca do reprezentowania miłości, ale większość ludzi nie okazuje miłości 

sercu – tylko ciału. Jeśli kochasz czyjeś serce, zapomnisz o ciele. Jeśli kochasz ciało, w umyśle 

pojawia się wiele negatywnych cech – zazdrość, gniew, ego, ciasnota umysłu, walka z 

mentalnością, depresja i problemy psychologiczne. Tak wiele negatywności jest związanych z 

ciałem i umysłem. Można powiedzieć, że ktoś jest leniwy, ale to jest cecha ciała – ta osoba ma 

dobre serce. Możesz powiedzieć, że ktoś inny zawsze walczy, ale to jest cecha umysłu, a nie 

serca. Czy rozumiesz, co mówię? Widzimy, więc, że prawdziwa i szczera miłość dotyczy serca, 

ale nie ciała.”  

 
 

 
 

 

 

Obiad w ogródku 
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WIELKOŚĆ KOBIET 

Boska godność 
 

eński aspekt Boskości przedstawiany jest jako wielka Śakti, Matka Wszechświata, która tańczyła 

z Panem Śiwą. Ona przejawiała się, jako kobieta, która przeszła zwycięsko przez trudne 

zmagania i dzięki swojej inteligencji przechytrzyła Jamę - pana śmierci i ocaliła życie swojego 

męża; przejawiała się też, jako Sita, która ochroniła swoją czystość dzięki pokucie; albo Kannagi, 

która z powodu niesprawiedliwego wyroku sądowego rzuciła na królestwo Madurai klątwę, że zostanie 

spalone; lub jako Manimekalai, która porzuciła ten świat i stała się mniszką. Można przytoczyć 

niezliczone podobne przykłady, które ukazują wielkość kobiet. Ich osiągnięcia rozciągają się w czasie od 

okresu Puran i wielkich klasycznych epopei, aż po czasy historyczne, które trwają do teraz. Te 

zdeterminowane kobiety przez całe życie utrzymywały w swoich umysłach jasny cel i ich osiągnięcia 

nigdy nie zostaną zapomniane. 

 

Gdy tak wychwalamy wielkość kobiet z przeszłości powinniśmy również poświęcić czas na samo 

refleksję. Mimo, że większość kobiet obecnie żyje odważnie i z mądrością, to jednak liczba takich 

kobiet stopniowo się zmniejsza. Kobiety same niszczą w sobie tą wielkość kobiecości, co szkodzi ich 

kobiecej energii, która w konsekwencji tego powoli zanika. Kto jest za to odpowiedzialny? Mój wniosek 

jest taki, że kobiety są za to odpowiedzialne.  

 

W światowym życiu kobiety i mężczyźni przyciągani są do siebie jak dwie połówki jednej całości. Jak 

długo te dwie połówki mogą pozostawać oddzielone? Zaprawdę taki jest zamiar Boskości wobec nich, 

żeby połączyły się razem i stały się kompletne oraz całością. Taka jest naturalna ewolucja i możemy to 

zaobserwować na przykładach dojrzewającej młodzieży. To, dlatego nasi święci i mędrcy dawali 

ludziom pewne moralne zalecenia jak pięknie żyć prowadząc światowe życie, a szczególnie jak 

prowadzić dobre i zacne życie rodzinne. Bardzo zasmucające jest obserwowanie jak te zalecenia są 

obecnie wypaczane przez ludzi. Równie dobrze mogłoby być tak, że to, co mówią żyjący w swoich 

iluzorycznych ciałach ludzie, o tym jak powinno się żyć, okaże się lepsze od tego, co mówili na ten 

temat święci. Ale czy słowa wypowiedziane przez świętych mędrców mogą okazać się błędne? Ci 

święci zainteresowani są jedynie wyższymi celami związanymi z naszym życiem na tym świecie. Czy w 

takim razie nie jest obowiązkiem kobiet rozważyć ich rady z największą uwagą?  

 

Ż 
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Teraz chcę powiedzieć coś o niestabilności umysłu. "Niestabilność" umysłu jest tym, co uniemożliwia 

wszystkim ludziom podejmowanie dobrych decyzji. Gdy myśli o okłamywaniu, kradzieży i oszukiwaniu 

wchodzą do twojego umysłu, jest to znak, że duch chciwości pochwycił cię w swoje szpony. Skutki tego 

pochwycenia będą krążyły w twoich żyłach i dotrą do każdego twojego nerwu, przez co będziesz czuła 

niepotrzebne napięcie i staniesz się nerwowa. Dlatego w pierwszej kolejności powinnaś wyswobodzić 

się z tego dewastującego uścisku oraz wyzdrowieć. Dopiero wtedy odzyskasz swoją godność, która 

wzniesie cię na poziom podobny pozycji Boskości. Wówczas, moje drogie panie, będziecie w stanie 

podejmować dobre decyzje i dzięki stabilnemu umysłowi będziecie trafnie odróżniały, co jest dla was 

dobre, a co złe.  

 

Spośród wszystkich żywych istot tylko ludzie posiadają szczególną zdolność jaką jest moc inteligentnej 

myśli. Ta moc myślenia umożliwia nam rozróżnianie pomiędzy tym co właściwe, a tym co błędne. Jeśli 

nie używamy tej rozróżniającej mocy wówczas stajemy się tacy jak zwierzęta. Faktycznie, ludzie często 

nawet używają różnych nazw zwierząt, takich jak świnia, pies lub osioł, jako obelgi degradujące osobę 

do której są one kierowane. Dlatego każdy powinien wiedzieć jak korzystać z mocy myślenia - również 

współczesne kobiety powinny robić użytek z tego wielkiego daru, za pomocą którego każdy człowiek 

powinien dokładnie ważyć wszystkie 

swoje myśli i działania. Akceptuj 

takie myśli albo działania, które są 

dobre i odrzucaj te które są złe. 

Tego rodzaju introspekcja 

stopniowo staje się coraz rzadsza i w 

konsekwencji także wielkość 

kobiecości również znajduje się w 

procesie zanikania. 

 

Zgodnie z podstawowym 

biologicznym prawem 

obowiązującym na tym świecie 

głównym zadaniem kobiety jest 

dbanie o rodzinę. Dlatego naturalną 

koleją rzeczy dla kobiety jest, że 

znajduje sobie partnera i następnie - 

zgodnie z idealną wersją zdarzeń - z 

wzajemnym zrozumieniem i miłością 

taka para powinna prowadzić dobre i 

oparte na zasadach życie rodzinne. 

Jeśli zamiast tego kobieta zaczyna 

gdzieś wędrować w poszukiwaniu 

życia wypełnionego iluzjami, wtedy w 

wielu przypadkach będzie ściągać na 

siebie niebezpieczeństwa. Jeśli 

partnerzy w związku prowadzą na 

tyle cnotliwe życie, że potrafią 

pozostawać wobec siebie szczerymi i 

wspierają się wzajemnie w rozwoju 

poprzez obopólną miłość i przestrzeganie moralnych zasad, wówczas życie takiej kobiety będzie 
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wartościowe i wypełnione światłem. W konsekwencji ona będzie rodziła temu światu dobre dzieci, 

dzięki czemu życie przyszłych pokoleń będzie rozkwitać.  

 

Skoro Bóg jest tym, który powołał do istnienia ten Wszechświat ze wszystkimi planami egzystencji, 

oraz podtrzymuje to wszystko i niszczy, to tak sobie myślę, że nie będzie żadną przesadą stwierdzenie, 

że w tym zamanifestowanym świecie kobiety są tymi, które dzierżą moce stwarzania, podtrzymywania i 

niszczenia. W przeszłości to generalnie mężczyźni byli tymi, którzy wybierali duchową ścieżkę 

wyrzeczenia, a kobiety zwyczajowo opiekowały się rodziną. Jak wielką w związku z tym była 

świadomość kobiet, które mimo to decydowały się poświęcić swoje życie ścieżce wyrzeczenia! One 

były postrzegane jak prawdziwe boginie! To, dlatego również ówcześni ludzie żyjący światowym życiem 

mawiali, że kobiety posiadają zdolność osiągania cokolwiek chcą i wszystkiego. Ale obecnie wiele 

kobiet, mimo, że mają te wszystkie wielkie zobowiązania, rezygnuje ze spełniania swoich światowych i 

rodzinnych obowiązków. Podążają w dół złą ścieżką "psującej się" cywilizacji, która prowadzi ich ku 

ciemności.  

   

Nowoczesne Zachodnie cywilizacje zdominowane są przez kulturę konsumpcjonizmu i poszukiwania 

zmysłowych przyjemności, a ten sposób życia sprawia, że tak wiele uczuć pozostaje niezaspokojonych i 

poszukuje się spokoju umysłu. Wielu ludzi zwiedzonych wcześniej tym stylem życia dąży teraz do 

uzdrowienia się z negatywnych tego skutków i szuka innego sposobu życia. Zachodni ludzie są szczerze 

zainteresowani naszą kulturą, zawartymi w niej etycznymi zasadami i duchowym sposobem życia, ale w 

naszym kraju - który dał temu światu duchową mądrość - ten iluzoryczny, oparty na poszukiwaniu 

przyjemności styl życia, rozprzestrzenia się jak nieokiełznany pożar. Zachodni ludzie zwracają się w 

kierunku naszego sposobu życia, podczas gdy my tutaj preferujemy obecnie powierzchowny i sztuczny 

styl życia oraz kulturę, którą oni porzucają.  

 

Wszędzie wzrasta popularność tego iluzorycznego stylu życia, a gdy tworzące ognisko domowe, 

dbające o swoje rodziny kobiety znajdą się pod jego wpływem, wówczas one zmieniają się w taki 

sposób, że w ich rodzinach tworzą się coraz większe problemy. W efekcie tego całe społeczeństwo jest 

spychane w kierunku granicy, za którą panuje już tylko ciemność. Ten styl życia sprawia, że kobiety 

przestają wierzyć w to, w co powinny wierzyć i wzmacnia ich wiarę w to, w co nie powinny wierzyć. 

Sprawia, że kobiety deprecjonują i kalają swoją własną istotę, podobnie do słonia wylewającego błoto 

na własną głowę.  

 

Kobiety są ucieleśnieniami Boskiej Matki, którą wielbię i dlatego to one powinny przewodzić światu. 

Czy w takim razie nie wynika z tego, że wielką szkodą dla tego świata będzie, jeśli one będą miały 

niestabilne umysły? Tak jak księżyc, który otrzymuje światło od słońca i odbijając je rozświetla 

ciemność nocy, kobiety powinny chronić to światło łaski otrzymane od Boga i być na podobieństwo 

lamp oświetlających ścieżkę prowadzącą przez ciemności. Porzućcie samolubstwo i odsłońcie waszą 

prawdziwą formę, jako ucieleśnienia Śakti!  

  

Kobiety rodzą się już z nieodłącznymi boskimi cechami i w naturalny sposób są współczujące. Wy, 

które macie tą wspaniałą cechę, powinnyście obdarzać nią świat i w ten sposób wznosić wszystkich. 

Zawsze powinnyście pozostawać samoświadome i nie pozwalajcie zanieczyszczeniom maji by zmąciły 

waszą czystość, współczującą naturę i zniszczyły waszą unikalność.  

 

Nigdy nie powiem wam, że nie powinnyście wyjść za mąż ani żebyście nie prowadziły rodzinnego życia. 

Ale jeśli tak wybieracie, upewnijcie się, że wybierzecie dobrego życiowego partnera. I zawsze 
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utrzymując w umyśle myśli o Boskości demonstrujcie światu, co naprawdę oznacza żyć godnym 

rodzinnym życiem. Nigdy nie pozwalajcie egoistycznemu "ja, dla mnie i moje" wejść do waszego umysłu. 

Żyjcie z otwartym sercem. Skoro prawda Boga znajduje się tutaj, aby was prowadzić, czemu 

miałybyście zamiast tego wybierać diabła fałszu?  

 

Święty Thirunavukkarasar (Appar) był jednym z największych pośród Najanmarów, wielbicieli Śiwy. Za 

młodu porzucił ścieżkę Siwaizmu na rzecz innej religijnej tradycji. To jego siostra przekonała go, żeby 

powrócił do Siwaizmu, który ona sama z wielkim entuzjazmem praktykowała. Podobnie Mangajakkarasi, 

Królowa Pandya, sprawiła swoją determinacją, że Król, jej mąż, ponownie nawrócił się na siwaizm. Jest 

wiele podobnych przykładów wielkości kobiet w historii naszego kraju, które warto doceniać i 

pamiętać o nich.   

 

Drogie kobiety, wasze życie jest w waszych rękach. Wielkość kobiecości spoczywa w waszych rękach. 

We wszystkich obszarach życia wielkość kobiet spoczywa w waszych i tylko w waszych rękach. 

Uwzględniając to powinnyście nauczyć się kochać w sposób czysty i bezinteresowny, oraz okazywać 

uczucia pozbawione chciwości i oczekiwań. W ten sposób staniecie się promiennymi przykładami dla 

całego świata!  

 

 
 

Wię kszoś ć  rzeczy robimy dla 
siebie. Nasze ż ycie jest skupione na 

nas samych. Aby odkryć  boską  
mił oś ć , która jest naszą  wł asną  

rzeczywistoś cią , musimy 
zapomnieć  o ja-ego i odnaleź ć  

prawdziwą  Jaź ń . To jest naprawdę  
bardzo proste. Nie musimy udawać  

się  na inny kontynent, aby 
odnaleź ć  Jaź ń , ponieważ  ona 

jest tu, wewną trz nas!  

- Swamidż i 
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