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“Wiara w Boga moż e czynić cuda, ale musi być 

niezachwiana, mocna i stała.” 

 

Swamidżi 
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Satsang ze Swamidżim 
Najwyższa jest pokora 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

rogą do prawdy jest cisza - cisza umysłu. To jest droga do największego spokoju, 

takiego, którego umysł nie jest w stanie pojąć. Co więc sprawia, że nie potrafisz 

zachować tej ciszy? Jesteś za bardzo zajęty myśleniem o różnych sprawach. Twój 

umysł jest pełen wielu myśli i wrażeń! Zachowaj spokój i opróżnij umysł. Niech będzie 

nieporuszony i całkowicie pusty. Jak to zrobić? Wydaje ci się, że jesteś bardzo inteligentny. 

Zapomnij o tym. Dopiero, kiedy zapomnisz o swojej inteligencji i wyjdziesz poza to, co w 

umyśle, zrozumiesz prawdę. Mówisz mi, że takie podejście wydaje ci się negatywne. 

Negatywne, pozytywne – to tylko słowa! O słowach też zapomnij. Wszystko, co istnieje 

przejawiło się z nicości. Ta nicość wykracza poza umysł, poza myśli, poza uczucia. Boga 

znajdziesz poza słowami, które zostały stworzone przez człowieka, i dalece poza wszystkimi 

uwarunkowaniami umysłu. Bądź wyciszony, nieporuszony i pusty, jak dziecko, a wówczas 

poznasz prawdę. Po prostu bądź. 

 

Jedną z większych przeszkód w medytacji jest ego. Poprzez ego mam na myśli próby, by zrobić 

z siebie kogoś, kto wydaje się potężny i wpływowy. Nawet niektórzy mistrzowie myślą, że 

wszystko wiedzą, ale nie osiągnęli jeszcze stanu oświecenia. To rodzaj ego. Prawdziwi 

mistrzowie charakteryzują się wielką pokorą. Nigdy nie mówią wszystkim, że coś wiedzą. Nie 

D 
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“Zawsze pamiętaj, że pewnego 

dnia umrzesz. Teraz jest czas 

na to, by się pilnować, zmienić 

przekonania i postępowanie, 

zmniejszyć swojego ego i 

przywiązania.” 

powiedzą, że są wielkimi świętymi albo mędrcami. Nie będą się sprzeczać o to, co wiedzą, bo z 

natury są bardzo prości. Kiedy ich zapytać, czy mają wielką moc, zaprzeczą. Zapytani: „Czy 

jesteś wielkim mistrzem?” odpowiedzą: „Nie, nie – to wszystko dzięki mojemu Gurudewie”. 

Nie będą myśleć, że coś zrobili osobiście, lecz że wszystko to dzieje się dzięki łasce ich mistrza 

duchowego. Postępują tak, bo czują, że ich własna duchowa moc wzrasta tylko, dlatego, że to 

ich guru robi wszystko. Jeśli mistrz chce pokazać, że jest potężny, to pewnego dnia upadnie 

nisko. Zauważysz, zatem, że ci, którzy nie wywyższają się, tak naprawdę będą wyżej, zaś ci, 

którzy wysoko się cenią, w gruncie rzeczy są znacznie niżej. Ścieżka duchowa to wspaniała 

ścieżka, ale pamiętaj, że częstokroć jesteś na niej poddawany próbom. Ci, którzy ze względu 

na swoje ego są dumni z tego, co uznają za swoje duchowe osiągnięcia, z pewnością 

doświadczą upadku.  

 

Dwa tysiące lat temu żył słynny siddha, 

Konkanavar. W historii tamilskiej 

duchowości istniało 18 siddhów. Posiadali 

potężne moce i potrafili zmaterializować 

wszystko, co chcieli. Mieli tak wielkie 

moce, że potrafili na przykład wziąć 

kamień lub kawałek żelaza, skropić go 

wodą i zmienić w złoto. Konkanavar był 

jednym z tych, którzy potrafili 

dokonywać siddhi, czyli cudów. Lecz był 

on bardzo arogancki i zarozumiały. 

Uważał, że jest największy, bo dzięki 

swoim mocom, mógł zrobić, co tylko 

chciał. Był jednak bardzo egocentryczny, 

zazdrosny i miał inne wady, i z powodu 

tych wad jeszcze nie urzeczywistnił prawdy – to one stały mu na drodze do oświecenia. Nigdy 

nie przejawiał pokory w zachowaniu i nie zdobył dźńiany – boskiej wiedzy. Konkanavar pragnął 

nauczyć się medytacji i osiągnąć oświecenie, a zatem postanowił zasięgnąć porad Tiruvalluvara, 

słynnego mędrca. Pewnego dnia, kiedy w drodze do domu Tiruvalluvara zatrzymał się na 

odpoczynek, duży żuraw przelatując nad Konkanavarem przypadkiem zrobił kupę na jego 

głowę. Konkanavar wpadł we wściekłość i jednym spojrzeniem spalił biednego ptaka na popiół! 

Był zadowolony z tego, że zabił go w ten sposób. Ruszył następnie w dalszą drogę i dotarł do 

domu Tiruvalluvara. Święty, który był ubogim tkaczem, był akurat na targu, gdzie sprzedawał 

ubrania. W domu była tylko jego żona, Vasuki, ale ponieważ byli bardzo biedni, nie miała nic na 

sobie – bo małżonkowie nosili tylko jedno wspólne ubranie na zmianę. Konkanavar zaczął 

nawoływać i pytać, kto jest w domu.  Vasuki grzecznie odpowiedziała: „Namaskaram, Swami! 

Proszę, poczekaj, aż Tiruvalluvar wróci do domu”. Ale siddha rozzłościł się i zaczął narzekać, 

że mieszkańcy tego domu nie szanują go. Lecz wówczas Vasuki wyjaśniła: „Panie, nie sądź, że 

jestem jak ten biedny żuraw, którego spaliłeś na popiół swoim gniewem!”    
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Konkanavar był zaszokowany, bo uświadomił sobie, że kobieta wiedziała, co zrobił wiele 

godzin wcześniej, gdy był oddalony o wiele kilometrów, a ponieważ nikomu nie powiedział, jak 

postąpił, musiała być jasnowidzącą. Kiedy jej mąż w końcu wrócił, siddha spokorniał jeszcze 

bardziej, gdy zrozumiał sobie, że Vasuki nie mogła wyjść, dlatego, że nie miała ubrania. 

Tiruvalluvar wyjaśnił Konkanavarowi, że tylko prości i pokorni w sercu, o umyśle świeżym jak 

u noworodka mogą wejść na ścieżkę wiodącą do oświecenia. Powiedział potężnemu gościowi, 

że ten ma na razie zbyt wielkie ego, by osiągnąć oświecenie. Konkanavar był wdzięczny 

mędrcowi za nauki i okazał swoją wdzięczność zmieniając w złoto kilka rzeczy, które ofiarował 

biednemu tkaczowi i jego żonie. Ta przypowieść pokazuje nam, że istnieją tacy, którzy mają 

wielkie moce, ale jeszcze nie są naprawdę dojrzali. 

  

Pytacie mnie, jak ludzie mogą posiąść takie moce. Niektórzy się z nimi rodzą, a inni zyskują je 

wskutek wykonywania sadhany. Ale co stanie się, jeśli będziesz mieć te moce oraz ego? Nie 

potrafisz się kontrolować. To, że zdobyłeś jakieś moce, nie oznacza, że jesteś na najwyższym 

poziomie. Powinieneś to zrozumieć. Potrzebna jest pokora, prostota i szacunek.   

 
 

 

 

       “Jeśli nie będziesz uważać 
 na swój sposób życia, sposób 
mówienia i działania, wkradnie 
się w ciebie ego.” 
 
 
 

 

Choć posiadam wiele mocy od urodzenia, zawsze jestem pokorny, bo wiem, że to jest 

najwyższy poziom. Możemy rozmawiać o medytacji i praktykować ją, wykonywać rytuały i 

sadhanę oraz przestrzegać dharmy. Działania religijne lub duchowe to jedno, a pokora to 

drugie. Od samego początku naucz się pokory, a nie ego. Problem polega na tym, że ego bez 

naszej wiedzy, automatycznie wnika do umysłu. Dlatego dobrze jest świadomym swoich myśli i 

czujnym wobec nich i nigdy nie pozwolić na wniknięcie ego. Zawsze pamiętaj, że pewnego dnia 

umrzesz. Teraz jest czas na to, by się pilnować, zmienić przekonania i postępowanie, 

zmniejszyć swojego ego i przywiązania.   

 

Umysł sprawia, że się przywiązujesz. Z powodu ego chce przetrwać, posiadać, panować i 

dominować. Ego to natura umysłu. Odciąga cię od duchowości. Rozmawiam ze zwierzętami, 

roślinami, drzewami. Mówią mi, że są szczęśliwe i stanowią jedność z naturą, bo po prostu są. 

Żyją pokornie i prosto. Obecnie łatwiej mi uczyć zwierzęta niż ludzi! Uczą się szybko, z 

niewinnością, bez ego. 
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Wiele wam mówię i wiele nauczam. To od was zależy, czy będziecie to praktykować i 

wprowadzać w życie. Niektórzy to zrobią, a inni nie – to spektakl Boga i ja się z tym godzę. 

Pamiętajcie – dobra ścieżka to być bez ego. Jeśli nie będziesz uważać na swój sposób życia, 

sposób mówienia i działania, wkradnie się w ciebie ego. 

 

Co jest źródłem ego? Pieniądze, przekonanie, że wie się wszystko, poczucie, że przeczytałeś 

dużo książek, dużo się nauczyłeś, że jesteś potężny. Powinieneś uświadomić sobie, że 

studiowanie, wiedza i kwalifikacje są niczym z punktu widzenia ścieżki duchowej. Patrz, ja mam 

tak wiele boskich darów i mocy, ale dla mnie są one niczym.   

 

Najwyższa jest pokora.  

 

Wiadomości od…  
 
 
 

REGULARNE ABISZEKAMY W GRUPIE 

MŁODZIEŻOWEJ w Maastricht 
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Grupa Młodzieży z Maastricht organizuje 

regularne publiczne abiszekamy do swojej 

statuetki Murugi, a czasami dołącza również 

statuetka Grupy Młodzieży z Rotterdamu! Obecne 

ograniczenia społeczne sprawiają, że nie zawsze 

jest możliwe zaproszenie wszystkich do fizycznego 

udziału w rytuale, ale to nie przeszkadza naszym 

grupom młodzieżowym w rozprzestrzenianiu tych 

boskich wibracji w powietrzu poprzez łączenie się 

wszystkich za pośrednictwem jednej z wielu 

platform wideo i/lub spotkań a tym samym 

umożliwienie im wzięcia udziału w rytuale.    

 

 
 

 
 

Każdego miesiąca podkreślamy wspaniałą wartość Młodzieży 
Premanandy.  

W tym miesiącu:   
 

Czczenie Boskości poprzez wykonywanie sewy! 
 

“Niektórzy z was mówią, że nie lubicie praktyki duchowej, takiej jak karma joga, i że 

jest ona gorsza od medytacji. Ale ja stanowczo twierdzę, że jeśli tak mówisz, to nie 

wiesz, o czym mówisz. Czy wiesz, czym jest medytacja? Dlaczego tak wysoko myślisz 

o siedzeniu w medytacji? Czy to, dlatego, że myślisz, że jest to jedyny sposób, aby 

dusza była w jedności z Boskością? Jestem mistrzem duchowym, który zachęca moich 

uczniów do służby. Nie mówię, żebyś po prostu pracował. Mówię wam, abyście 

widzieli Boską Matkę we wszystkich tych, którym służycie i czcili Ją w ten sposób. Czy 

kult Śakti tak bardzo różni się od medytacji nad Śakti? Może prawda jest taka, że nie 

możesz w swoim sercu, dostrzec Boskiej Matki w innych, ale w takim przypadku nie 

masz prawa mówić, że taka służba jest gorsza. Jeśli będziesz pełnił służbę we właściwy 

sposób, całkowicie osadzony w postawie, którą opisałem, w bardzo krótkim czasie 

doświadczysz duchowej realizacji.” 
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Nawaratri w Aśramie 
 

Nawaratri to radosne święto poświęcone kultowi Boskiej 

Matki. W niektórych tradycjach Boska Matka Durga jest 

czczona w dziewięciu różnych formach podczas tego święta, 

które zawsze symbolizuje zwycięstwo nad złem i światła nad 

ciemnością. Według świętych pism, król demonów 

Mahiszasura żarliwie czcił Pana Siwę i osiągnął ogromne moce. 

Mimo to dopuścił się wielu okrucieństw na ludziach. Trójca 

Brahmy, Wisznu i Siwy połączyła następnie swoje moce i 

stworzyła boginię Durgę, aby chronić świat przed 

Mahiszasurą. 

 

Zgodnie z tą tradycją, pierwszego dnia bogini Durga jest 

czczona w postaci Parwati; dosiada byka Nandi, trzymając w 

rękach trisiulę i lotos. Kolorem związanym z tym dniem jest 

czerwony.  

 

Drugiego dnia symbolizuje ciszę i spokój i jest przedstawiana z 

malą (koralikami modlitewnymi) i kamandalem (naczyniem na 

wodę). Kolor tego dnia jest niebieski.  

 

Trzeci dzień kojarzy się z kolorem żółtym, symbolizującym 

żywotność, nieustraszoność i odwagę Durgi.  
 

Czwartego dnia jest określana, jako twórcza moc we wszechświecie. Stąd dzień ten kojarzy się 

z kolorem zielonym. Jeździ na tygrysie i ma osiem ramion.  
 

Piątego dnia przedstawia opiekuńczą siłę matki, gdy jej dzieci są w niebezpieczeństwie. Dlatego 

dosiada lwa ze swoim dzieckiem, Panem Skandą, w ramionach. Kolorem dnia jest szary.  
 

Szóstego dnia jest czczona, jako odważna bogini wojowników i przedstawiana z czterema 

ramionami, dosiadająca lwa. Kolorem związanym z tym dniem jest pomarańczowy.  
 

Siódmego dnia Durga jest czczona w swojej najbardziej gwałtownej formie – gotowej zniszczyć 

wszelką negatywność. Bogini czczona jest w białym stroju, dlatego kolor dnia jest biały.  
 

Ósmy dzień to dzień, w którym przedstawiana jest, jako siła pokoju i optymizmu, dlatego 

kolorem związanym z tym dniem jest różowy.  
 

Dziewiątego dnia bogini siedzi na lotosie, ukazując duchową moc zwaną siddhi. Promieniuje 

mądrością i naturalnym pięknem i jest również określana, jako Saraswati Dewi. Kolor tego 

dnia to jasnoniebieski. 

 

Starożytna rzeźba Boskiej 

Matki w formie Durgi 
(Mahiszasura Mardini), ze 

zbiorów Kolkata Museum, 
Kalkuta, Indie. 
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W Aśramie zawsze świętujemy Nawaratri przez dziesięć dni (dziewięć nocy). W tym roku 

festiwal odbywał się od 6 do 15 października.  

 

Festiwal rozpoczął się od ustawienia kolu w sali Pudż. 

Następnie zbudowano donicę z cegieł, w której ułożono 

podłoże z żyznej gleby do sadzenia dziewięciu różnych 

rodzajów ziaren. Następnie na tej warstwie zasianej 

gleby umieszczono dziewięć dekorowanych kumbamów. 

W każdym z kolejnych dni pokazywaliśmy nasionom i 

kumbamom płomienie arati, podlewaliśmy nasiona i 

dekorowaliśmy kumbamy girlandami ze świeżych 

kwiatów.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Codziennie o odpowiedniej porze wykonywaliśmy pudżę do Durgi z dziewięcioma lampkami 

zrobionymi z połówek cytryny wypełnionych ghee (masłem klarowanym), podczas której 

intonowaliśmy 108 imion Matki Boskiej.  

 

 

Przez cztery dni podczas festiwalu Nawaratri 

abiszekam Amman był transmitowany na żywo, 

dając w ten sposób wielbicielom na całym 

świecie możliwość uczestniczenia w abiszekamie 

„wirtualnie” i otrzymania błogosławieństwa 

Boskiej Matki.  

Kolu, czyli schodki z lalkami w 

sali Pudż 
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Ajuda Pudża (dosłownie: pudża na narzędziach) została wykonana dziewiątego dnia, czyli dnia, 

w którym tradycyjnie poświęcamy czas na uświadomienie sobie wartości wielu materialnych 

rzeczy, których używamy w codziennym życiu. Uczniowie zazwyczaj w tym czasie oddają 

swoje książki, a rzemieślnicy swoje narzędzia do pobłogosławienia. Zgodnie z tym zwyczajem 

przechodziliśmy od budynku do budynku i odprawialiśmy małą pudżę, aby pobłogosławić 

wszystkie książki, komputery, instrumenty muzyczne i narzędzia, a także wszystkie pojazdy w 

Aśramie.   

 

 

 

W Widżaja Dasami, dziesiątego, ostatniego dnia, 

wykonaliśmy piękny mahabiszekam do Boskiej Matki. W 

tym czasie woda z dziewięciu kumbamów została 

wylana na posąg Ammy, a dziewięć różnych traw, które 

wyrosły z zasianych nasion, pocięto i rozdano 

wielbicielom. To było dziesięć dni wypełnionych obfitą 

łaską i błogosławieństwami Boskiej Matki!  
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na Świecie 

Świętowanie Nawaratri w Centrum Śri 
Premanandy w Częstochowie w Polsce 

 
 

 

 
Dziewiątego dnia zorganizowaliśmy specjalny program. Było to w czwartek, był to również 

dzień, kiedy wielbiciele zazwyczaj przychodzą do centrum na cotygodniowy abiszekam. 
Zrobiliśmy abiszekam zarówno do Centrowej statuetki Bhuwaneśwari jak i do statuetki 

Waralakszmi zmaterializowanej przez Swamidżiego. Śpiewaliśmy bhadżany i kirtany, 
stworzyliśmy dużo radosnej energii. Później przeczytaliśmy jeden z satsangów Swamidżiego i 

podzieliliśmy się duchowymi doświadczeniami. Wszyscy czuli błogosławieństwa Swamidżiego 
i Boskiej Matki.  

 
Złote słowa Swamidżiego o Centrach i Grupach 

Śri Premanandy 
 
“Koordynatorzy powinni gromadzić wielbicieli i wyjaśniać korzyści grupowej 
modlitwy, satsangu, bhadżanów, jogi, abhiszekamu i medytacji. Powinni organizować 
tego rodzaju programy w Centrach. Powinni wychodzić z nowymi pomysłami, aby 
utrzymywać żywym zainteresowanie wielbicieli. Powinni uprzejmie witać wszystkich 
wielbicieli, cierpliwie słuchać ich problemów i przekazywać te problemy Swamidżiemu. 
Podczas Centrowych programów proście wielbicieli, aby dzielili się ze sobą swoimi 
doświadczeniami i szczęściem.”   
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Ku pamięci Jacqueline Gerbaud...  
 

Kochająca, oddana, twórcza, 

troskliwa... takie określenia 

natychmiast pojawiają się w 

umyśle na wspomnienie 
Jacqueline, która 23 

października odeszła od nas w 

spokoju. Ona była silną kobietą 

o ognistym temperamencie, a 
jej serce zawsze było złączone 

ze Swamidżim, z jego misją, z 

dziećmi, którym zapewniała 

dom, oraz ze wszystkimi, 

którzy prosili ją o pomoc. 
Przez te wszystkie lata 

Jacqueline tak wiele dawała z 

siebie poprzez swoją duchową 

służbę - jako koordynatorka 

Centrum, jako Międzynarodowa koordynatorka, a także po prostu poprzez to, jaką była - 
"ciocią Jacqueline" jak czule nazywały ją dzieci. Przez wiele lat osobiście i niestrudzenie 

organizowała 24 godzinne śpiewy Om Namah Śiwaja, które odbywały się podczas corocznego 

święta Mahaśiwaratri w obecności wszystkich zmaterializowanych przez Swamidżiego 

pierwszych lingamów z każdego roku.  

 
W wieku 75 lat w trakcie pierwszego kumbhabiszekamu Świątyni Premeśwarara, zgodnie z 

życzeniem Swamiego Jacqueline wspięła się na jej najwyższą kopułę, aby wylać wodę z 

kumbamu na świątynny szpic. Swamidżi powiedział jej również, że dopóki będzie żyła to ona 

będzie odpowiedzialna za tą świątynię.    
 

Nasze myśli, modlitwy i pochodzące z głębi serca kondolencje płyną do jej męża Marka, do jej 

rodziny i wszystkich tych, którym będzie jej teraz brakować. Modlimy się, aby dzięki 

błogosławieństwom Swamidżiego jej dusza osiągnęła atma śanti.  

Om Namah Śiwaja! 
 

Poniżej zamieszczamy przesłanie życzliwości napisane przez Jaqueline z okazji oficjalnego otwarcia 

Świątyni Sri Premeśwarar w 2012 roku, do upamiętniającej to wydarzenie okolicznościowej broszury. 

 
 

Nadszedł teraz czas przeprowadzenia ceremonii konsekracji świątyni i jestem bardzo poruszona, gdy 
uświadamiam sobie, że będę trzymała w mojej dłoni świętą dłoń Swamidżiego, zgodnie z tym, co 
Swamidżi powiedział mi w grudniu 2010 roku: "Wejdziemy tam razem na sam szczyt, trzymając się za 
ręce i wykonamy kumbhabiszekam" Wierzę w niego i jestem pewna, że Swami będzie tam z nami w tej 
wielkiej chwili. 
  
Dawno temu, w 1992 roku - myślę, że było to podczas któregoś z interview w domu Swamidżiego - on 
powiedział do mnie: "Pewnego dnia, w tym miejscu, powstanie świątynia i Jacqueline przeprowadzi 
otwarcie tej świątyni dla mnie". Jak bardzo jest to odległe, a jednocześnie jak bardzo niedawno to było! 
Swami powiedział również: "To miejsce zawsze było świętym miejscem, gdyż żyło tutaj wielu świętych. 
Kiedyś znajdowała się tu również świątynia.”  
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Po tym, gdy Swami trafił do więzienia, on poprosił nas żebyśmy przeprowadzali śpiewanie Om Namah 
Śiwaja w jego pokoju przez 24 godziny w trakcie każdego święta Mahaśiwaratri. Od tamtego czasu 
śpiewaliśmy tę mantrę, co roku, jako akt wielbienia Pana Śiwy, jako akt wielbienia Lingamów, które 
Swamidżi urodził we wcześniejszych latach, a także, jako akt uczczenia samego Mahaśiwaratri i 
oczywiście uwielbienia dla Swamidżiego - gdyż dla nas on był i jest tym wszystkim. On jest Wszystkim, 
tym Jedynym.  
 

Ta obecna, nowa świątynia stoi dokładnie na miejscu starego 
domu Swamidżiego. Wciąż znajdują się tu wszystkie wspaniałe 
wibracje pozostawione przez tych wszystkich świętych, którzy 
żyli w tym miejscu, po dawnych świątyniach, które się tu 
znajdowały, wibracje wzbudzane przez pieśni i mantry z 
obchodzonych świąt Śiwaratri, wibracje wyśpiewywanych 
żarliwych modlitw wielbicieli oraz wibracje Swamidżiego, 
które wypływały z jego olśniewającej boskiej Duszy. Wszystkie 
te niesamowite i szczególne wibracje, które są tu już obecne, 
jeszcze wzrosną, rozkwitną oraz rozprzestrzenią się na cały 
wszechświat w tym świętym momencie kumbhabiszekamu, w 
którym połączą się energie ziemi i nieba. Wzbudzone w ten 
sposób moce będą rozprzestrzeniać się na cały ten świat 
poprzez pięć elementów, pomagając wszystkim istotom - tym, 
które żyją na tej planecie oraz w innych miejscach we 
wszechświecie. Te potężne wibracje nigdy nie zanikną. One 
zawsze będą rozchodzić się z tego miejsca i płynąć na 
podobieństwo łagodnych morskich fal.  
 

Z głębi mojego serca, 
dziękuję ci Swamidżi. 

 

Dżej Prema Śanti! 
 
 

“Jeśli będziesz mnie wzywał mentalnie, niezależnie od pory dnia i nocy, 
w jakimkolwiek czasie, gdziekolwiek i w jakichkolwiek okolicznościach, 
ja będę o tym wiedział. Myśl intensywnie o twoim duchowym pytaniu 
lub o twoich umysłowych rozterkach. Myśl o mnie mocno przez jakiś 
czas. Wołaj : "Swamidżi! Pomóż mi!" Czy sądzisz, że cię nie usłyszę? 

Tak jak zatroskana matka biegnie do swojego dziecka, tak samo ja 
przybiegnę do ciebie mentalnie. Pomogę ci.” 

 

Swamidżi 

 
 

 

 

 

Jacqueline w trakcie 

kumbhabhiszekamu 



12 Prema Ananda Vahini November 2021 

 

Swamidżi odpowiada na wasze pytania 
Kiedy wiadomo, że nasza karma jest zakończona? 

 

induska filozofia szeroko zajmuje się 

karmą i wiąże się to również z teorią 

ewolucji Darwina. Ludzka istota może 

ewoluować na różne sposoby. Gdy ktoś 
ostatecznie osiągnie etap ludzkiego życia, to, 

jeśli przez cały czas będzie pozostawał 

zestrojony z Bogiem, wówczas nie doświadczy 

kolejnych narodzin. Właśnie, dlatego powstało 

powiedzenie, że jeśli udasz się do świętego 
miasta Benares i wykąpiesz się tam w świętej 

rzece Ganges, to nie będziesz miał żadnych 

kolejnych wcieleń.  

 
Wewnętrzne znaczenie tego jest takie, że 

podczas tej pielgrzymki nieustannie będziesz 

myśleć o Bogu i w ten sposób będziesz brał 

świętą kąpiel, która oczyści cię z twoich karm. 

Samo to, co wtedy będziesz robił oczyści cię, 
gdyż w tym procesie pochłonięty będziesz w 

świadomości Boga. Zatem jeśli ktoś pozostaje 

całkowicie skupiony w boskiej świadomości, to 

nie narodzi się ponownie, a jego karmiczne 

skutki zostają unieważnione. 
 

Gdy jakaś osoba kontynuuje robienie złych rzeczy w życiu to czy dzieje się tak gdyż: 

a) zostało to wyznaczone przez Boga, b) przez jego karmę, c) czy też, dlatego, że ten 

ktoś nie potrafi kontrolować swojego umysłu? 
 

a świecie żyją miliony ludzkich istnień 

i każda z tych istot myśli w odmienny 

sposób. Dlatego nie możesz 
oczekiwać, że wszyscy będą myśleli tak samo 

jak ty. Ponieważ już tak jest, że ludzie myślą w 

odmienny sposób nie jest możliwym 

sprawienie, żeby wszyscy zaczęli myśleć w 

jednakowy sposób. Cokolwiek jedna osoba 
pomyśli, ktoś inny będzie temu przeciwny, 

albo znajdzie w tym błąd. Każdy działa 

zgodnie ze swoim poziomem świadomości i 

zgodnie z tym, w co wierzy, że jest dobre. A 

gdy czyjeś zachowanie nie spełnia 
standardów, które podtrzymujesz w swoim 

umyśle, wówczas będziesz krytykował taką 

osobę - i to tylko, dlatego, że jej standardy nie 

są zgodne z twoimi. 

 

Moja odpowiedź na to pytanie będzie, więc 

taka, że to nie są skutki czyjejś karmy, skutki 
jego lub jej przeszłych czynów, ani też nie jest 

to błąd tej osoby. Po prostu to, co ktoś robi 

jest zgodne z poziomem rozwoju, jaki ten 

ktoś osiągnął. Ludzie myślą w określony 

sposób, gdyż znajdują się na takim, a nie 
innym etapie rozwoju w swoim życiu. Nie 

powinieneś zakładać, że obecnie jesteś w 

stanie zrozumieć te wszystkie różnorodne 

poziomy, na których znajdują się ci wszyscy 

ludzie, ani też w oparciu o to zajmować się 
wytykaniem im błędów. Jednak, jeśli naprawdę 

byłbyś na tyle zaawansowany, że potrafiłbyś to 

wszystko objąć swoim umysłem, wówczas nie 

byłby to żaden problem. 

H 

N 
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Skoro grzechy są wybaczane przez Boga to, dlaczego karma wciąż istnieje? 
 

szystkie religie mówią o wyznaniu 
grzechów i wybaczającej łasce Boga. 

Jaką rolę w takim razie pełni w 

życiu człowieka karma? Cokolwiek nie może 

zostać rozwiązane przez ludzką istotę jest 

karmą, ale nie możemy zapominać o tym, że 
istnieje Bóg. Skoro jest ktoś taki, kto nas 

stworzył - ten, który kieruje nami i który jest 

źródłem wszystkich naszych działań - to musi 

być możliwym dla kogoś takiego zmienianie 

nas, zmienianie naszych postaw i dróg. Z tego 
powodu prosimy Boga o wybaczenie naszych 

błędnych działań. A jednak mimo tych próśb 

my wciąż będziemy z jeszcze większym 

zapałem powtarzać nasz grzech i w ten 
sposób będziemy powiększali ten grzech w 

naszym życiu. Oczywiście, jeżeli po tym, gdy 

poprosimy o przebaczenie nie będziemy 

podtrzymywać błędnych wyborów, to nie 

pojawią się idące za tym szkodliwe działania, 
które naraziłyby nas na kolejne konsekwencje.  

 

Jeśli z niewiedzy popełnimy nawet wielkie 

błędy wówczas otrzymamy przebaczenie tego, 

ale jeśli wiemy, że to, co robimy jest złe, a 
mimo to z premedytacją nadal krzywdzimy ze 

złymi zamiarami, wówczas będziemy musieli 

doświadczyć cierpienia, które będzie 

karmicznym skutkiem tego czynu. Nie sądź, że 

cała twoja karma zakończy się tylko, dlatego, 
że poprosiłeś Boga o wybaczenie. Twoja 

karma będzie dalej trwała, ale pamiętaj o tym, 

że jeśli myślisz o Bogu i wytrwale podążasz 

ścieżką modlitwy i oddania, wówczas 
możliwym jest, że będziesz popełniał mniej 

błędów. W duchowym otoczeniu szanse na 

złe działanie są po prostu mniejsze. 

 

Dlaczego duchowi poszukiwacze na całym świecie odkrywają, że trudno jest 

osiągnąć najwyższą prawdę?    

zasami na zewnątrz ktoś może 

wyglądać na sadhakę, na szczerego 

duchowego aspiranta, ale wewnątrz 

jego umysł jest pomieszany i tego typu ludzie 
mają w sobie uczucia współzawodnictwa, 

zazdrości, oraz egoizm, dumę i doświadczają 

wewnętrznych konfliktów. Jeśli na samym 

początku nie oczyścisz swojego serca, to nie 

będziesz w stanie dokonywać postępów w 
duchowości. Czy potrafisz pozostawać w 

jednym miejscu i wykonywać swoją sadhanę? 

Nie, ty pragniesz jechać do Kalkuty, do 

Tiruvannamalai, tu i tam, i jeszcze gdzieś 

indziej. To jest w porządku udać się tam i 

zobaczyć te wszystkie miejsca, ale kiedy w 

końcu zamierzasz zatrzymać to błądzenie i 

osiąść w jednym miejscu, bez obciążania 
siebie sprawami związanymi z tym, co 

posiadasz, by zamiast tego wszystkiego 

pozostawać całkowicie wyciszonym i 

nieruchomym? Uważam, że bardzo ważną 

dla sadhaki jest siła woli, dzięki której staje 
się możliwym dla niego przebywanie w 

jednym miejscu i praktykowanie całej tej 

wiedzy, którą otrzymał od duchowego 

mistrza.  
 

Czy potrafisz pomagać ludziom i uzdrawiać ich z fizycznych chorób?  

czywiście, to jest łatwe, ale taka 

osoba powinna mieć wiarę w Boga. 
Nie twierdzę tu, że ci ludzie 

powinni mieć tak samo rozwiniętą wiarę w 

Boga jak ja. Wystarczającym jest dla nich, 

jeśli po prostu będą wierzyć, że Bóg 

naprawdę istnieje. Mam moc uzdrawiania, 
moc, która obdarza prawdziwym spokojem 

umysłu i materializacji rzeczy. Jest tych mocy 

o wiele więcej, ale ja tak czuję, że lepiej jest 
nie posiadać takich mocy. Wiara w Boga 

może czynić cuda, ale by tak się działo ona 

musi być niewzruszona, silna i 

nieprzemijająca. 
 

W 

C 

O 
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Satsang: Opowieść o oddaniu 
 

Wielbiciel Boga siedział pod drzewem, modląc się z oddaniem i praktykując wyrzeczenia, kiedy 

pewnego dnia Mędrzec Narada przechodził obok. Kiedy wielbiciel zobaczył Naradę, od razu 
się nim zajął i dał mu jeść. Później, spytał się Narady gdzie zmierzał, a Narada odpowiedział mu, 

że szedł on do czystego miejsca, gdzie mieszka Bóg.    

 

“Czy możesz proszę przekazać Bogu wiadomość ode mnie?” poprosił wielbiciel. 

 
“Jaką wiadomość mam mu przekazać? spytał Narada. 

 

“Chciałbym się spytać Boga czy kiedykolwiek otrzymam jego darszan [wizja] i jeśli tak to, kiedy 

to nastąpi. Spytaj się proszę, kiedy to będzie.”  

 
“Z pewnością zrobię to dla Ciebie”, obiecał Narada, i wyruszył w drogę tańcząc, śpiewając i 

grając na tamburze. Po pewnym czasie dotarł do Boga. Bóg, widząc Naradę, spytał się go, 

dlaczego przyszedł. Po wyjaśnieniu powodu swojej wizyty, Narada przekazał wiadomość od 

wielbiciela mówiąc „Po drodze spotkałem wielbiciela siedzącego pod drzewem, myślącego o 

Tobie i praktykującego wyrzeczenia. Służy on również każdemu, kto do niego przychodzi. 
Poprosił mnie, żebym się Ciebie spytał czy kiedykolwiek otrzyma on darszan Boga i jeśl i tak to, 

kiedy to się stanie. O to się spytał i chciał uzyskać Twoją odpowiedź.”   

 

Bóg pokręcił głową “Narada, to jest bardzo trudna sprawa.”    

 
“Ale czy ten wielbiciel otrzyma pewnego dnia Twój darszan?” spytał Narada, a Bóg 

odpowiedział „tak, otrzyma on darszan, ale jeśli będzie on praktykować wyrzeczenia jak do tej 

pory to otrzyma on darszan po tylu latach ile jest liści na drzewie, pod którym siedzi.” 

  
Narada pomyślał sobie „O Boże, on służy odwiedzającym i praktykuje te wszystkie 

wyrzeczenia i takiej osobie zajmie to tyle lat! Dlaczego Bóg to powiedział? No nic, dla mnie to 

bez znaczenia”. To jest to, co do siebie powiedział w drodze powrotnej do wielbiciela. 

 

 Wielbiciel był bardzo ciekaw, kiedy zobaczył smutną 
twarz Narady. „Co Bóg powiedział?”   

 

“Widziałem Boga i rozmawiałem z nim..." zaczął Narada.  

 

“Więc co Bóg powiedział?”  
 

“Jak mam to ująć...?” Narada zawahał się. Wielbiciel 

nalegał, “Nie, nie, nie wahaj się, po prostu powiedz mi, co 

Bóg powiedział, dokładnie tak jak zostało to Tobie 

przekazane.”   
 

Narada kontynuował, “Bracie, przekazałem Bogu 

dokładnie to, co mi powiedziałeś. Spytałem czy otrzymasz 

darszan od Boga i jeśli tak to, kiedy to nastąpi. Bóg 
powiedział, że jeśli nadal będziesz praktykować 
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wyrzeczenia w sposób, jaki robisz to teraz to otrzymasz darszan po tylu latach ile jest liści na 

tym drzewie.”   

 

Po usłyszeniu tego, nagle nastąpiła duża zmiana u wielbiciela. „Och! Tak upadła osoba jak ja 

również otrzyma darszan od Boga! zawołał radośnie. Narada zapytał, „ale czy zrozumiałeś, 
kiedy go otrzymasz?”   

 

Wielbiciel z zadowoleniem oznajmił „Proszę Pana, nie ważne, kiedy go otrzymamy. Bóg nie 

powiedział, że go nie otrzymam, prawda?" Powiedział on, że go otrzymam. Nie ważne, kiedy to 

nastąpi. Osoba taka jak ja również otrzyma darszan! Osoba taka jak ja również otrzyma 
darszan!” Cały czas to powtarzał i był całkowicie przepełniony szczęściem, tańczył, skakał i 

śpiewał z czystej radości. Widząc go takiego, Narada również napełnił się szczęściem i zaczął 

tańczyć. 

  
Jak tylko Bóg zobaczył to głębokie oddanie u wielbiciela, objawił się mu i udzielił mu darszanu. 

Zdezorientowany, Narada wykrzyknął, „O Boże! Co za niespodzianka! Powiedziałeś, że zajmie 

to tyle lat ile jest liści na tamtym drzewie, a przybyłeś teraz!” Bóg wyjaśnił „Narada, w tym, co 

ci powiedziałem był warunek. Nie zauważyłeś tego? Powiedziałem, że zabrałoby to trochę 

czasu gdyby on kontynuował praktykowanie wyrzeczeń w ten sam sposób jak robił to teraz. 
Ale kiedy mu powiedziałeś, że on naprawdę mnie zobaczy pewnego dnia, miał on tyle wiary we 

mnie i tyle miłości dla mnie, a ja zobaczyłem jak jego cały umysł się zmienił. Tak, więc 

udzieliłem mu darszanu.”   

 

Teraz musimy o tym pomyśleć. Wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi. Niech takie myśli pojawią 
się w nas. Niech będzie zmiana w myśleniu. Bóg przybędzie. Jedyną rzeczą jest to, że nie 

uważamy Boga za pełnego współczucia i miłości. Powinieneś jednak wiedzieć, że nawet, jeśli 

jesteśmy kimś, kto wyrządził dużo zła, Bóg może Ci się ukazać. Dlatego też musimy mieć 

niezachwianą, silną wiarę i osiągnąć wyzwolenie.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Figura Narady w Świątyni Parthasarathy, Chennai, Tamil 

Nadu (po lewej) i w Muzeum Patan, Nepal (po prawej). 
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mieszkaniec Aśramu 

 

BLISKIE SPOTKANIE Z... KONIKIEM POLNYM 
 

Zielony Aśram! Obfite deszcze w ostatnich miesiącach 

sprawiły, że Aśram stał się już całkowicie zielony, ale 
teraz, na koniec października już na dobre rozpoczął 

się sezon deszczowy, a dla roślin jest to jak napój 

orzeźwiający. Wiele rozmaitych roślin kwitnących 

spontanicznie pojawia się teraz wszędzie, pokrywając 

większość niedawno jeszcze gołej gleby. Niektóre 
zajmują duże powierzchnie, wiele jest skromniejszych, 

niektóre mają piękne kwiaty, a inne wydają się mniej 

bujne, ale wszystkie na swój sposób mają wkład w 

tworzenie miejsca żywego i dynamicznego. Jest to nie 

tylko wspaniały czas dla roślin, ale również dla 
mnóstwa zwierząt, których życie od nich zależy. 

Teraz, więc, kiedy przechadzam się wśród roślinności, 

mam wiele spotkań z przyjaciółmi - zwierzętami, choć 

niektóre z nich jest trudno zobaczyć i często widzę je 

tylko przez moment. 
 

W przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, teraz, kiedy poruszam liśćmi rośliny, zauważam 

malutkie zwierzątka, które na chwilę się ujawniają i nagle ponownie znikają. Raz na jakiś czas na 

chwilę zobaczę bardziej spektakularny kolor. Przechadzając się widzę gdzieniegdzie delikatny 
ruch liścia, a potem potrzebna jest koncentracja i dobra pamięć, abym mógł trafić do tego 

miejsca, kiedy idę przez bujną roślinność starając się podejść bliżej. Zanim jednak się zbliżę, 

albo niczego już tam nie ma albo cokolwiek spowodowało ruch natychmiast przeskakuje do 

innego miejsca. Gra skończona. Zawodnicy, o których mowa okazują się być małymi ćmami lub 

konikami polnymi. Kiedy już wylądują, przejście na spód liścia zajmuje ćmom jedynie ułamek 
sekundy. Koniki polne przyjmują inną strategię: po wylądowaniu idą one często trochę do 

przodu zanim znikną głębiej w dżungli liści i łodyg; lub wręcz przeciwnie stoją sztywno i 

nieruchomo w dobrym miejscu. Jest to niesamowite jak dobrze potrafią się stopić ze 

środowiskiem. Brązowo-zielone lub słomkowe, wydłużone ciało i części ciała, prążki i 

ciemniejsze łatki, wszystko to służy temu, aby zamaskować się na tle koloru brązowego, 
zielonego, żółtego i malutkich gałęzi i łodyg, 

abyśmy szybko stracili je z oczu. Jedynie 

zdjęcie może pokazać ten niezwykły talent, 

ponieważ przycinanie lub przeróbka zdjęcia 

sprawia, że zwierzęta te są bardziej 
widoczne na zdjęciu niż w rzeczywistości.  

 

Zobaczyć to jedno, ale zdjęcie jest tym, 

czego naprawdę chciałem! Do tego 

potrzebowałem trochę pomocy, więc 
zwróciłem się do nich: „Dobrze, dobra 
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robota, ale w ten sposób nie dam rady poinformować ludzi o waszym życiu. Więc pomóżcie 

mi trochę.” Uwierz lub nie, ale okazało się, że zmieniło to zasady gry. Po chwili, duży brązowy 

konik polny wyświadczył mi przysługę i miałem wielką okazję, żeby zrobić mu zdjęcie. Inni 

zostali dłużej na wybranych miejscach, niektórzy wybrali bardziej widoczne miejsce pozwalając 

na odkrycie ich. Ale najlepsze miało dopiero nadejść. 
 

Pod koniec kolejnej tego typu 

“wyprawy”, byłem zaskoczony, że 

zobaczyłem konika polnego na 

bardziej otwartej przestrzeni, w 
pełnym świetle i bez ukrywania się. 

Zareagowałem mówiąc: O, 

idealnie, urodziłeś się po to, aby 

można było zrobić ci to zdjęcie!” i 
zacząłem ustawiać aparat powoli 

podchodząc. On/ona w ogóle się 

nie poruszył/a. Zrobiłem zdjęcie i 

wtedy, ku mojemu zachwytowi, 

zwierzak obrócił się, aby pokazać 
drugą stronę zanim na koniec 

obrócił się ponownie zwracając się głową w moją stronę. To wszystko widziałem przez wizjer 

w aparacie, kiedy powiększyłem obraz. Nagle z jednym okiem zwróconym w moją stronę, że 

tak powiem będąc oko w oko, podniósł on przednią nogę jakby chciał pomachać na 

przywitanie, i nadal się wpatrywał. To nie tylko ta całkowicie niespodziewana mowa ciała mnie 
zdziwiła, ale również jednoczesne poczucie komunikacji; wiedziałem, że nigdy nie zapomnę 

tego momentu. Chwilę później, coś o podobnych rozmiarach przyleciało na jego miejsce, a ten 

zniknął. Myślę, że może to była mucha-złodziejka (rodzaj muchy specjalizującej się w zabieraniu 

innych insektów). Od razu pożałowałem moich słów o jego życiu i przestraszyłem się, że zbyt 

dosłownie mogły one zostać zabrane, choć myślę, że znów go widziałem minutę później, więc 
może dał on jakoś radę być o milisekundę szybszy niż mucha.  

 

Koniki polne są ulubionym posiłkiem bardzo wielu innych zwierząt takich jak wiele ptaków, 

jaszczurek, węży, ropuch, innych insektów, pająków, a nawet ssaków. Przypuszczam, że może 
to być łatwiejsze dla nich niż łapanie latających insektów.  

 

Jak widać na zdjęciach, istnieje kilka różnych rodzajów koników polnych w Aśramie i okolicy. 

Nie znam ich dokładnych nazw, ale czego nauczyłem się na pewno to to, że nie musisz znać 

nazwy, żeby mieć satysfakcjonujące doświadczenie z pojedynczym zwierzęciem, nawet takim 
jak konik polny. Od tego doświadczenia czuję, że koniki polne mnie widzą i akceptują. Miałem 

już o wiele więcej bliskich spotkań z nimi niż kiedykolwiek wcześniej.  

 

Na powiększonych zdjęciach można zobaczyć niektóre z cech głównych takich jak duże oczy 

służące do widzenia dookoła, czułki służące (co najmniej) do dotyku i wąchania, otwór gębowy 
i skrzydła oraz odnóża, łącznie z tylnymi silnymi odnóżami. Koniki polne można usłyszeć, kiedy 

pocierają one tylnymi odnóżami o krawędzie skrzydeł pierwszej pary – jest to strydulacja. 

Dźwięki, które wydają są ważną częścią orkiestry przyrodniczej.  
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