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Satsang ze Swamidżim 
                     MIŁOŚĆ 

 
 

 

 dzisiejszym świecie ludzkie umysły zawsze podążają w kierunku niepotrzebnych 

spraw. Chcę powiedzieć, że nie rozumiecie, co jest wartościowe we współczesnym 

świecie. Pomyśl chwilę, co jest wartościowe na tym świecie.  

 

Musisz sobie coś uświadomić. I aby sobie to uświadomić, weź pod uwagę, że urodziłeś się na tej 

ziemi, aby coś zrozumieć. Czego wszyscy od ciebie oczekują? Przede wszystkim oczekują od ciebie 

miłości. Zatem, powinieneś uświadomić sobie, czym jest miłość, powinieneś uświadomić sobie, 

jakie jest jej znaczenie.  

 

Wszystkie dzieci oczekują miłości, wszyscy na tym świecie oczekują miłości. Jeśli chcesz być 

kochany, najpierw musisz okazywać miłość wszystkim. Ludzkość musi stać się świadoma miłości. 

Powinieneś manifestować swoją miłość we wszystkim i do wszystkich w swym życiu, miłość bez 

przywiązań- czystą miłość! 

 

Każdemu będzie się podobać, gdy okażesz mu miłość. Dlaczego się złościsz? Dlaczego się spinasz? 

Dlaczego nabierasz złego mniemania o innych? To jest niepotrzebne.  Musisz zachowywać się z 

miłością, uprzejmością i skromnością. Przede wszystkim, kiedy do kogoś mówisz, musisz mówić do 

tej osoby z uprzejmością i miłością.  

W 
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Mówiąc o miłości, najpierw musisz wypełnić swoje serce miłością. Jeśli masz miłość w sercu, jeśli 

rozumiesz i uświadamiasz sobie miłość, to okazywanie miłości innym będzie łatwe. Niektórzy 

ludzie jedynie oczekują miłości od innych, ale nie wiedzą, jak okazywać miłość.  Oczekujesz miłości 

– i to jest w porządku-, ale musisz 

także ją okazywać innym! Jeśli nie 

okazujesz miłości, jak zamierzasz ją 

otrzymywać? Jeśli zachowujesz się 

z miłością i uprzejmością, każdy 

będzie cię lubił i obdarzał cię 

miłością! Każdemu, kto do mnie 

przychodzi, najpierw okazuję 

miłość i uczę o miłości.  

 

Każdy ma małe problemy i 

zmartwienia, jakąś formę mentalnej 

depresji. Problemy rodzinne, w 

pracy, w szkole - wszyscy zawsze mają problemy! Kto stwarza problemy, które pojawiają się na tej 

Ziemi? Ty! Problem zawsze tworzysz ty. Bez twojej wiedzy czy zrozumienia tworzysz problemy na 

tym świecie. Te problemy sprawiają potem, że czasami twój umysł czuje sie odrzucony,spięty, 

przygnębiony i doświadczasz tak dużo bólu w sercu. Dlaczego czujesz to wszystko? Ty tworzysz 

ten problem! Co radzi ci Swami Premananda? Najpierw, naucz się kochać innych.  

 

Z kimkolwiek rozmawiasz, nie analizuj osobistych cech, idei i problemów tej osoby. To nie jest 

konieczne. Po prostu okazuj tej osobie miłość i rozmawiaj z nią uprzejmie. Jeśli będziesz tak robił, 

twoje relacje z przyjaciółmi, partnerem czy kolegami z pracy będą gładkie i bezproblemowe. Bez 

miłości nie możesz osiągnąć niczego. Byłoby to bardzo trudne. Dlaczego?  

Obecnie wiele osób lubi duchowy rozwój, duchową ścieżkę, duchową energię i duchowe 

uzdrawianie… i wszyscy rozmawiają o tych rzeczach. Jednakże, niewiele osób rozumie miłość. Bez 

miłości nie rozwiniesz się. Bez miłości, nie odkryjesz prawdy. Bez miłości, nie zrozumiesz niczego.  

 

Dlaczego? Ponieważ miłość jest najwyższa. Kiedy kochasz, twój umysł staje się spokojny i 

oczyszcza się. Miłość prowadzi twój umysł drogą ku zdobyciu wielkiej mądrości. Miłość zawsze 

pomoże ci być szczęśliwym. Zawsze da ci duży spokój umysłu. Dlaczego? Ponieważ twoje serce 

jest czyste, okazujesz miłość, mówisz uprzejmie i nie jesteś spięty. W życiu rodzinnym, małe, głupie 

sprawy przydarzą się, lecz nie powinieneś spinać się z tego powodu.  

Każdy ma problemy! Mówię ci, że zabiorę twoje problemy, zajmę się nimi i rozwiążę je.  

Dlaczego ja to robię? Jaki jest tego cel? Robię to, abyś żył szczęśliwie. Powinieneś żyć szczęśliwie i 

mieć spokój umysłu, abyś mógł okazywać miłość i rozwijać się duchowo. (…) 

 

Jeśli chcesz osiągnąć urzeczywistnienie Jaźni i anandam, powinnieneś zawsze żyć w miłości i pokoju. 

W miłości i szczęśliwości. W miłości i spokoju. Wpierw pokochaj siebie. Większość ludzi nie 

okazuje miłości swoim sercom. Nie okazują miłości swoim jaźniom. Więc w jaki sposób okażesz 

miłość innym? Zacznij od okazania miłości sobie. Masz bardzo szlachetne serce! Dobre serce, 

dobre myśli i cierpliwość. W związku z tym, okaż miłość swojej jaźni. Okaż miłość sobie, a 

Wszystkie dzieci oczekują 
miłości, wszyscy na tym 
świecie oczekują miłości. 
Jeśli chcesz być kochany, 

najpierw musisz 
okazywać miłość 

wszystkim. 
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następnie Innym. I dlatego musisz 

zrozumieć miłość. Niewielu ludzi 

potrafi okazać miłość swoim własnym 

jaźniom. Nie wiem dlaczego... 

Pragniesz dostawać miłość, ale w jaki 

sposób chcesz ją zdobyć? Oczekujesz, 

że inni cię pokochają. A ty nie 

okazujesz miłości sobie. Ja okazuję 

miłość sobie. Jestem bardzo 

szczęśliwy. Lubię swamiego i okazuję 

mu miłość. I w tym samym czasie, 

lubię też i ciebie i okazuję ci miłość. To najwyższa mądrość, najwyższa duchowa prawda, 

najwspanialszy sposób myślenia i wielka szansa.  

 

Wprowadzanie wzniosłych celów w życie i praktykę jest bardzo istotne w życiu duchowym. W 

życiu małżeńskim miłość jest niezbędna. Miłość jest niezbędna w życiu rodzinnym, aby wykonywać 

swoją pracę, aby podtrzymywać każdą przyjaźń. Miłość jest niezbędna, jeśli chcesz praktykować 

duchowość, kiedy wykonujesz prace społeczne czy dobroczynne. Jeśli chcesz żyć w Aśramie całe 

swoje życie, miłość jest niezbędna. Jeśli chcesz mieć guru i uczyć się dharmy, miłość jest niezbędna. 

Miłość jest najwyższa. Jeśli chcesz żyć w 

duchowy sposób, miłość jest niezbędna.  

 

Być może myślisz, że miłość znaczy 

przywiązanie, lecz miłość to nie 

przywiązania! 'Miłość - przywiązanie' jest 

całkowicie odmienna od prawdziwej, 

szczerej, duchowej miłości. Mówię o 

boskiej, duchowej miłości. Duchowa 

miłość jest najwyższa. To, co chcę wam 

powiedzieć to: zwiększajcie swoją miłość. 

Powiększajcie czystą miłość w waszych 

sercach i poprzez miłość rozwijajcie się do 

najwyższego poziomu. To przesłanie jest najważniejsze dla twojego życia. Praktykuj je i czerp z 

niego korzyści.  

 

Om Hari Om Hari Om Shanti! 

 

(Możesz posłuchać tego satsangu z polskimi napisami, wygłaszanego przez 

Swamidżiego na naszym kanale YouTube - Premananda Swami Official 

Channel. Tytuły filmów: “Love is the answer”, “Love yourself” i “Develop 

through love”.)  

 

 

 

Większość ludzi nie 
okazuje miłości swoim 
sercom. Nie okazują 

miłości swoim 
jaźniom. Więc, w jaki 
sposób okażesz miłość 

innym? 

Powiększajcie czystą 

miłość w waszych 

sercach i poprzez miłość 

rozwijajcie się do 

najwyższego poziomu. 
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Guru Purnima w Aśramie 
Guru Purnima – szczególny dzień pamięci i czci świętych, mędrców, 

awatarów i mistrzów duchowych, którzy prowadzą nas na duchowej 

ścieżce. W tym dniu oczywiście szczególnie czcimy naszego 

ukochanego Gurudżi, Swamiego Premanandę!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakszinamurti-jagam i abiszekam do Kurai Tirkum Śiwy - Śiwy samadhi Swamidżiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pudża do paduków Swamidżiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhadżany, abiszekam do posągu Swamidżiego i błogosławieństwo lingamem  
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Istnieją różne poziomy i etapy zrozumienia 

i różne rodzaje mądrości.  
 

Przede wszystkim możesz słyszeć o duchowości, prawdzie lub wolności, możesz też 

słyszeć o mistrzu duchowym lub przewodniku. To daje pomysł, że chcesz podążać tą 

ścieżką. (…)  

 

Następnie odszukujesz swojego mistrza lub kontynuujesz naukę, podążając za jego 

naukami. Sposobem na jasne zrozumienie przewodnictwa mistrza jest zapoznanie się z 

naukami poprzez ciągłe myślenie o tym, co mówi. (…) 

 

 Po zdobyciu intelektualnego i mentalnego zrozumienia i wiedzy o tym, czego uczy 

mistrz, naprawdę jesteś w stanie tego doświadczyć i poczuć w swojej świadomości. 

Nauki stają się integralną częścią ciebie. Mieszkają w twoim sercu i przepływają przez 

twoją krew. Można tego doświadczyć jedynie poprzez nieustanną medytację nad 

słowami mistrza, wcielanie ich w czyn i poddanie się jego mądrości i wyższej energii. 

(…) 

 

 Nie musisz spieszyć się z tymi trzema etapami, możesz też ćwiczyć je jednocześnie. Są 

one ciągłą procedurą. Nie są sztywnym systemem, którego należy przestrzegać. Są 

naturalne i spontaniczne. 
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Wiadomości z Centrów Śri Premanandy 
na świecie 

 
Guru Purnima w Centrum Śri Premanandy w 

Montpellier we Francji 

 
 “W tym szczególnym dniu byliśmy 

bardzo szczęśliwi, mogąc zebrać się 

razem u stóp Swamidżiego, aby 

uczcić jego i wszystkich mistrzów, 

którzy przybyli na tę ziemię, aby 

poprowadzić ludzkość ku światłu 

świadomości i miłości.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pada pudża, satsang, bhadżany, błogosławieństwa lingamem i wspólny posiłek w 

Centrum Montpellier na Guru Purnimie…  
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Comiesięczne zajęcia w Centrum Śri Premanandy w 

Zonhoven, Belgia 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Centrum organizuje comiesięczny program z astotrą do Guru, bhadżanami, 

abiszekamem i sewą, a także dzieleniem się jedzeniem i duchowymi myślami! 
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Czule wspominamy Kannę, osobę 

kontaktową Śri Premanandy we 

Francji 
 

Kanna, który zmarł w zeszłym miesiącu, przez wiele lat był 

bardzo oddaną osobą kontaktową dla misji Swamidżiego. 

Z całego serca i aktywnie wspierał działalność Swamidżiego 

w Indiach i we Francji i tym samym był inspiracją dla wielu 

innych. Będziemy tęsknić za jego obecnością i modlimy się, aby 

jego dusza była spokojna, otoczona boską Miłością i Światłem 

Swamidżiego.  

 

Zamieszczamy inspirujące doświadczenie, którym podzielił się z nami Kanna w 2012 roku, aby 

Go uhonorować.  

Swamidżi ocalił moje życie  
Kanna, Francja 

 
Dowiedziałem się o Swamim 

Premanandzie w 1996 roku 

po spotkaniu z innymi 

„fanami duchowości”. 

Podczas tego spotkania 

pewna jego wielbicielka 

opowiadała nam o Swamim. 

Tak mnie to, co mówiła 

zainteresowało, że 

skontaktowałem się z 

Jacqueline, która w tym 

czasie była koordynatorką 

Centrum Śri Premanandy. 

Od tego czasu 

pozostawałem z nią w 

ciągłym kontakcie. Jakiś czas 

później Jacqueline spytała mnie, czy nie chciałbym wziąć udziału w organizacji konferencji Bharata 

Śakti we Francji i pojechać do Indii wraz z nią, by spotkać się ze Swamidżim. Później pojechałem 

tam po raz drugi, w 2000 roku na urodziny Swamidżiego. Jednakże w obu tych przypadkach nie 

było takiej możliwości, żeby spotkać się z nim osobiście. Lata mijały, a ja zawsze czułem wielkie 

emocje, gdy otrzymywałem życzenia urodzinowe, zawierające kilka słów od Swamiego.  

 

Wiosną 2000 roku podczas prac konstrukcyjnych w moim ogrodzie uległem strasznemu 

wypadkowi. Gdy się ocknąłem, leżałem na trawie zupełnie sparaliżowany. Nadal trzymałem w dłoni 
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podłączony do prądu kabel elektryczny i przez moje ciało wciąż płynął prąd. W związku z tym, że 

znajdowałem się na swoim podwórku z dala od ludzi, uświadomiłem sobie natychmiast, że nie mam 

szans na przeżycie. Przygotowywałem się już na śmierć, ale wtedy pomyślałem o moich dwóch 

małych córkach, które straciłyby niedawno swoją mamę. Pomyślałem, że nie mogę ich zostawić, 

gdy są tak małe i postanowiłem odciąć dopływ prądu, wyrywając kabel z kontaktu. Zacząłem 

poruszać moim ciałem, choć tak naprawdę nie byłem świadomy tego, co i jak robiłem. Pamiętam 

tylko jak w końcu moje ramię wyrwało kabel z wtyczki i prąd przestał płynąć. Kilka dni po tym 

zdarzeniu, gdy wyszedłem z szoku i gdy minął ból spowodowany przez przepływ prądu, 

uświadomiłem sobie, że to, co się zdarzyło było bardzo niezwykłe. Mogę zachęcić jedynie 

wszystkich, żeby spróbowali – wtedy, gdy ich ciało jest sparaliżowane – wyrwać gładki, okrągły i 

bardzo wilgotny kabel z kontaktu…!!! Bez natychmiastowej pomocy, w takiej sytuacji, każdy z 

pewnością by umarł. Wszyscy eksperci to potwierdzają…  

 

Pomimo tego, że nie myślałem wtedy o Swamidżim, nie miałem innego wyboru, jak tylko uznać, że 

to Boskość zainterweniowała. On podjął akcję ratunkową, abym mógł przeżyć i nadal opiekować 

się moimi córkami, widziałem w tym zdarzeniu związek, z tym, co wcześniej napisał do mnie, że 

zaopiekuje się nimi. Byłem zażenowany, że nie myślałem o nim w tym krytycznym momencie, a on 

pomimo tego tak szybko przyszedł mi z pomocą. Możemy odczuć na tym przykładzie, jak wielka 

jest intensywność jego miłości. Oczywiście czułem potrzebę, żeby się upewnić, czy tak było w 

istocie i również pragnąłem spotkać go, choć raz, przynajmniej po to, żeby mu podziękować, że 

jest tu dla nas.  

 

Skontaktowałem się z Jacqueline we wrześniu 2010 roku, aby umówić się na wspólną podróż do 

Indii i spędzić Mahaśiwaratri w Aśramie, miałem nadzieję, że będę mógł w końcu z nim 

porozmawiać. Zdecydowałem, że polecę 21 lutego 2011 roku, nie wiedziałem wtedy, dlaczego…. 

 

Kiedy przybyłem do Indii, dowiedziałem się, że on opuścił swoje fizyczne ciało. Zmieniliśmy plany i 

zostaliśmy w Aśramie. W ten oto sposób doświadczyłem przywileju wzięcia udziału w bardzo 

poruszającym pochówku tego wielkiego Świętego. Ofiarowałem trochę piasku, który wsypałem do 

miejsca Samadhi Swamidżiego, podczas ceremonii ostatecznego przykrycia jego ciała kamienną 

płytą. Teraz ten piasek, zawierający moją energię, zmieszany z piaskiem wsypanym przez innych 

wielbicieli oraz dzieci z Aśramu, pozostanie tam wraz z nim przez wieki i bardzo jestem z tego 

powodu szczęśliwy.  

 

Dlatego właśnie dziękuję ci Swamidżi. Będę przyjeżdżać i stawać przed twym Samadhi po to, by 

dziękować ci nieustannie, w twej świątyni, która jak ufam będzie lśniła i promieniała przez długi 

czas, który nadejdzie. I ostatni szczegół… miałem problem ze zdrowiem, który doskwierał mi od 

ponad roku i niespodziewanie zauważyłem, że ten ból zniknął nagle w dniu, w którym przyleciałem 

do Indii. Od tego czasu, czyli od 21 lutego, nie czułem już w związku z tym żadnego, nawet 

najmniejszego dyskomfortu… taka kolejna, znacząca zbieżność. 
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Satsang: 
W jaki sposób guru działa, abyś się rozwijał 

 
ażdy, kto szczerze praktykuje sadhanę, napotyka mnóstwo trudności. Nigdy nie jest 

łatwo. Jest trudno! Jednak nie mogę powiedzieć, że to trudne, bo w przeciwnym 

razie zniechęcisz się, i dlatego mówię, że wszystko jest łatwe, aby pchać cię naprzód. 

Powoli pokonuję twoje ego i negatywne cechy. Pokonuję ciebie, a w ten sposób twoje ego 

staje się słabsze. Jeśli na przykład krytykuję cię w obecności innych, wówczas twoje ego 

natychmiast się zmniejsza.  

 

Guru zawsze jest z tobą i na wiele sposobów pomaga ci się rozwijać. Przykładowo, jakaś osoba 

nie lubi służyć innym, więc mistrz mówi jej, aby służyła innym.  

 

Inni z kolei twierdzą, że chcą przez cały czas wykonywać praktyki duchowe, ale za dużo śpią i 

przejadają się i popadają w znużenie i depresję. Mistrz wie, że tak będzie i właśnie, dlatego 

mówi im, żeby podjęli także jakąś pracę, bo inaczej zepsują swoją praktykę przez to, że zaczną 

mieć dość i zniechęcą się. Jeśli cały czas siedzisz, medytując, a przez resztę czasu siedzisz i 

śpiewasz Om Namah Shivaya, to jak ci się wydaje - jak długo będziesz w stanie siedzieć i 

śpiewać i być szczęśliwy?  

 

Jeśli nic nie będzie się działo, zaczniesz być podejrzliwy wobec guru i ścieżki duchowej. Jeśli 

dziś zasadzisz pestkę mango, minie wiele czasu zanim uzyskasz owoce. Jednak umysł oczekuje, 

że natychmiast będziesz mieć owoce. Tak samo jest z duchowością. Mistrz wie, że jeśli idziesz 

ścieżką, wówczas znudzisz się i znużysz. Natychmiast wie, czy idziesz we właściwy sposób.  

 

Mistrz chce, żeby uczniowie się oświecili. Mistrz ma wielką odpowiedzialność. Praca mistrza 

kończy się dopiero, kiedy osiągniesz oświecenie.  

 

Mistrz wie wszystko. Zna twoją przyszłość w tym życiu, wie, czy będziesz dalej podążał 

ścieżką, wie, kiedy umrzesz i jakie będzie twoje kolejne wcielenie. Guru nieustannie cię 

wspiera. Jeśli zaczniesz życie duchowe wytężając się, aby wszystko osiągnąć, szybko popadniesz 

w depresję, wcześnie zrezygnujesz. Dlatego mistrz uczy cię we właściwy sposób - z miłością, 

pokrzykując na ciebie, śmiejąc się z tobą i na wiele innych sposobów.  

 

Niekiedy uczeń chce opuścić guru. Guru może powiedzieć, że nie ma nic, przeciwko, ale nigdy 

nie zapomni o uczniu. Później, kiedy uczeń zacznie dojrzewać, powoli to pojmie. 

Przedstawienie z udziałem guru i ucznia to najwspanialsza sztuka na świecie! Guru wie 

wszystko, ale nie może wszystkiego powiedzieć uczniowi w rzeczywistości fizycznej. To coś, 

co Wedy nazywają mantra jogą. Guru niewiele mówi uczniowi. Nauczanie nie odbywa się 

wyłącznie za pomocą słów. istnieje wyższa energia w tym, co guru przekazuje uczniowi, 

działająca na poziomie duchowym. Dlatego nie jest ważne, żeby mistrz mówił wszystko za 

K 
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pomocą słów oraz instrukcji. Nauczanie zachodzi nie tylko na poziomie intelektualnym, lecz w 

szczególności ma miejsce na wyższych poziomach świadomości. 

 

Przyroda w Aśramie 

Mieszkaniec Aśramu 

 

Życie warana bengalskiego 

 

 

 
 
W związku z tym, że przypomina nam to o urodzinach Swamidżiego, 17 dzień każdego miesiąca 

jest pewnego rodzaju pomyślnym dniem; istnieje szansa, że niezwykłe rzeczy mogą się wydarzyć – 

jak na przykład w tym miesiącu: to tego dnia po raz pierwszy udało mi się zobaczyć młodego 

warana bengalskiego. Nazwa może nie jest znana, ale zapewne słyszałeś o jego okrytym złą sławą 

krewnym, waranie z Komodo, jest to również rodzaj jaszczurki z rodziny waranowatych, mierzący 

do 3 m i ważący do 100 kg, co pobudza naszą wyobraźnię na temat tych dość starych potworów. 

No cóż, nasz hinduski kolega nie może jemu dorównać, ale nadal może osiągnąć godny szacunku 

rozmiar 175cm, z których 113 cm to sam ogon. 

 

Samce są zwykle większe niż samice, a ciężkie osobniki mogą ważyć prawie 7,2 kg. Więc jeśli 

przypadkowo zobaczysz tutaj jedno z tych zwierząt, lub nawet mniejsze, które ma 100 cm długości, 

niewątpliwie będziesz zaskoczony, a właściwie pod wrażeniem, jeśli nie przestraszony przez te 

małe smoki. Ale możesz przestać się lękać, ponieważ one nie zaatakują, chyba, że będą 

sprowokowane lub przyparte do muru. A nawet jak się je złapie, pomimo tego, że kilka jaszczurek 

prawdopodobnie ugryzło, to rzadko im się to zdarza. Zanim jednak uciekną się do gryzienia w 

swojej obronie, spróbują najpierw zbiec i ukryć się. Jeśli nie ma takiej opcji, zasyczą głośno, staną 

prosto na czterech łapach, nadymają swoje ciała i podgardle i uderzą swoim bardzo potężnym, 

przypominającym bat, ogonem. Kiedy tylko się je schwyta, najpierw będą się szarpać i drapać, a 

gryźć będą w ostateczności. Oczywiście lepiej jest unikać tego, ponieważ mają one ostre zęby, 

które mogą spowodować rany, a w ślinie prawdopodobnie jest jadowity czynnik, i co gorsza- 

bakterie. 

 

Prowadzą one dzienny tryb życia, z obowiązku i/lub przystosowania, ponieważ mają one doskonały 

wzrok w ciągu dnia, ale cierpią na „ślepotę nocną”, gdyż ich siatkówki nie mają pręcików, które są 

wysokoczułymi receptorami odpowiedzialnymi za zdolność widzenia w ciemnościach u innych 

zwierząt. Tak, więc stają się one aktywne od około 6 rano i zwykle pozostają aktywne przez cały 

dzień, ostatecznie wygrzewając się w słońcu. Jednak starają się one unikać obecności ludzi, których 
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potrafią dostrzec z odległości 250 m. Dlatego spotkanie warana nie jest powszechnym, ani 

codziennym doświadczeniem, nawet jeśli żyją one w twoim sąsiedztwie. Zwykle, więc zaskoczysz 

je przybywając do domu lub przebywając w zazwyczaj cichym miejscu w czasie, kiedy nie oczekują 

one gości. Uciekają z dużą prędkością, jeśli wiedzą, że je zauważono, i w większości przypadków 

dowiedzą się o tym wcześniej niż ty, i pozostaną bardzo płochliwe. Z tego powodu zrobienie kilku 

zdjęć było wyzwaniem i ograniczyło się do sytuacji, z których nie mogły uciec. 

 

W Indiach mamy cztery różne gatunki waranów z 81 istniejących, ale w Aśramie zobaczysz tylko 

jeden gatunek, warana bengalskiego. Skąd nazwa „monitor” (ang.)? Najwyraźniej to z tego powodu, 

że przyjmują one bardziej pionową pozycję, kiedy się rozglądają. W trakcie pisania tego artykułu 

zostało to zademonstrowane przez dorosłego osobnika, który najpierw uciekł, a później, w jakiejś 

odległości, zatrzymał się, żeby się obejrzeć i spojrzeć w moim kierunku, aby sprawdzić, co zrobię. 

 

Najbardziej uderzającą cechą, która odróżnia je od innych jaszczurek, nawet w młodym wieku, jest 

ich język, który nie jest zwykłym mięsistym narządem używanym do przełykania ofiary, jakbyśmy 

się spodziewali, ale stosunkowo silnym i długim, rozwidlonym, pojawiającym się i znikającym, który 

zazwyczaj kojarzy nam się jedynie z wężami. 

 

Po drugie, w porównaniu z 

innymi jaszczurkami tutaj, 

wyglądają one na pociągłe, 

z długą szyją i głową 

prawie o tej samej 

średnicy, zamiast z krótką 

szyją i szerszą głową. Ta 

cecha jest nawet bardziej 

podkreślana przez ich 

zachowanie. Na pewno 

znasz to wyrażenie: nie 

wtykaj nosa w nie swoje 

sprawy. No cóż, 

najwidoczniej waranów nie 

było w klasie podczas 

lekcji. One po prostu 

uwielbiają wtykać swoje 

nosy prawie wszędzie. 

Młody waran, którego 

dzisiaj widziałem, był 

bardzo aktywny, wąchał 

wszystko dookoła,   często 

i bez lęku wciskał głowę w 

małe dziury, pod liście itd. 

(spójrz na zdjęcie). 

Wyjaśniło się, że mała 

głowa jest dobrze 

dostosowana do tego 

rodzaju pracy. Na filmach 

można zauważyć to samo 

zachowanie u dorosłych 

jaszczurek, swobodnie wciskających głowę w dziurę w drzewie, żeby zabrać młode z gniazda ptaka. 

 



13 Prema Ananda Vahini July 2022 

 

Widziałem również dorosłego warana bengalskiego sprawdzającego krótką, pionową rurę, gdzie 

można włączyć/wyłączyć zraszacze. Miałem szczęście, że mogłem obserwować to ze stosunkowo 

bliskiej odległości, a to jedynie, dlatego, że nie był on jeszcze świadomy tego, że się zbliżałem. 

Wyobraź sobie, jaka byłaby to dla niego niespodzianka, gdyby mnie zauważył! Są one dobrze 

dostosowane do tego rodzaju poszukiwań, mając zewnętrzne otwory nosowe (nozdrza) podobne 

do szczelin, które umieszczone są horyzontalnie między oczami, a końcówką pyska. Nozdrza mogą 

zostać zamknięte na zawołanie, zwłaszcza, żeby chronić się przed śmieciami i wodą. 

 

Choć rozmiar gatunków waranów może się bardzo różnić (najmniejszy ma ok. 23 cm i waży mniej 

niż 17g), ich ogólna morfologia jest niezwykle podobna, i co nie dziwi pochodzą one z bardzo 

dawnych czasów, prawdopodobnie z Azji, miały swój początek przynajmniej 65 milionów, może 

nawet 112 milionów lat temu. A teraz, zobaczywszy młodego osobnika, zauważyłem, że nawet w 

tym wieku ich kształt bardzo się różni od innych jaszczurek. 

 

Kiedy pierwszy raz dostrzegłem młodego warana – pod krzewami ozdobnymi rosnącymi wzdłuż 

drogi tuż przed recepcją – złapał on coś, co wyglądało jak mały konik polny lub świerszcz i połykał 

go wykonując typowe szarpane ruchy, które widać również u innych drapieżników – zwłaszcza u 

jaszczurek i ptaków, – kiedy pożerają zdobycz. Nie był on za bardzo zainteresowany moją bliską 

obecnością, więc mogłem podążać za nim przez chwilę w trakcie jego dalszej wędrówki. Bez 

przerwy poruszał się w raczej elegancki i zwinny sposób, zupełnie inaczej od dorosłych osobników, 

które widziałem; systematycznie i dokładnie kontrolował cały obszar pod krzewami. Na filmach 

nagranych przez ludzi, którzy je hodują, ta ciekawska i ruchliwa natura waranów staje się nawet 

bardziej widoczna, jest podobna do tej u ssaków lądowych - drapieżników takich jak mangusta lub 

kuna. 

 

Według literatury, zdobycze będące bezkręgowcami to głównie chrząszcze i ich larwy, owady 

prostoskrzydłe (koniki polne, szarańcza, świerszcze), ale również czerw, gąsienice, stonogi, 

skorpiony, kraby, raki, ślimaki, termity, mrówki i szczypawki. Na obszarach, gdzie powszechnie 

występuje bydło, często szukają odchodów w celu znalezienia chrząszczy i innych owadów. 

 

Wraz ze wzrostem ich dieta się zmienia i zaczynają one pożerać większe zdobycze. Oprócz 

bezkręgowców, większe osobniki również jedzą duże ilości kręgowców, łącznie z ropuchami i 

żabami oraz ich jajami, rybami, jaszczurkami, wężami, szczurami, wiewiórkami, zającami, ryjówkami 

i ptakami. Często jedzą zające i gryzonie, takie jak bandikot bengalski, wykopując je z gniazd. Co 

ciekawe, wydaje się, że jadowite węże nie mają żadnego wpływu na warany bengalskie, więc żywią 

się one także tymi wężami. Duże osobniki mogą iść pionowo w górę po pniu drzewa, gdzie 

czasami tropią i łapią siedzące na żerdzi nietoperze. 

 

Z punktu widzenia człowieka, warany bengalskie zapewne mają wsparcie tych, którzy są przeciwko 

wężom, szczurom, wiewiórkom itd. i również rolników (przypuszczając, że wiedzą oni o 

preferencjach żywieniowych waranów), ale będą one potępiane przez miłośników wiewiórek i 

ptaków. Nie rozwódźmy się jednak nad takimi kontrowersjami i ograniczonymi opiniami. To 

zwierzę ma swoją rolę w utrzymaniu ekosystemu w równowadze i dlatego zasługuje na nasze 

uznanie, szacunek i podziw za swój wysiłek i umiejętności. 

 

Interesującym byłoby wiedzieć, na co polują w Aśramie. Osobnik, którego ktoś widział biegnącego 

wzdłuż siatki z drutu metalowego położonej nad belkami na suficie magazynu, najprawdopodobniej 

rozglądał się za wiewiórkami i innymi gryzoniami bezskutecznie szukając wejścia. Dlatego wszystkie 

spostrzeżenia są mile widziane. Nie miałem jeszcze okazji obserwować jak poluje dorosły osobnik, 

ale widziałem na filmie jak warany bengalskie z łatwością wchodzą do dziur w drzewie, aby 

wyciągnąć młodego ptaka, nawet, jeśli bronią go dorosłe ptaki, które ryzykują przez to życie. 
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Warany bengalskie żerują na padlinie, a czasami zbierają się, kiedy żywią się dużymi padlinami jak 

np. jelenia. Biorąc pod uwagę tę listę ofiar, jak również padlinę, nic dziwnego, że waran ten 

nazywany jest generalistą. Moglibyśmy nazwać go również oportunistą, korzystającym z tego, co 

jest dostępne. Faktycznie, jego sposób odżywiania również może się różnić w zależności od pory 

roku i okolicy. Ponieważ nie są one terytorialne, zawsze mogą wybrać inny rejon, w którym mogą 

się rozejrzeć. A jeśli rzeczywiście w ogóle nie ma jedzenia lub nie ma go wystarczająco to mają one 

złogi tłuszczu w ogonie i w ciele, które pomagają im przetrwać takie czasy. 

 

Warany bengalskie, jak wielu z ich krewnych, mają niezwykłe możliwości adaptacji, które pomagają 

im przetrwać w ich środowiskach. Nie jest to tylko ich kształt i ich zmysły, które pomagają im 

znaleźć jedzenie. Ich skóra jest naprawdę twarda i chroni je przed wieloma drapieżnikami i 

obrażeniami w surowym, skalistym i wyboistym terenie. Ich silne pazury i łapy pozwalają im kopać 

twardą ziemię, w tym ubite i naturalnie sklejone ściany gniazd termitów. Pazury pomagają 

dorosłym osobnikom rozrywać mięso z padliny i większej ofiary. Połącz to z ich bocznymi, 

ściśniętymi, karbowanymi zębami i masz budzącego grozę drapieżnika. Jest jednak coś jeszcze. 

Adaptacja płuc umożliwia im bardzo szybki bieg na znacznie dłuższe dystanse niż w przypadku 

większości innych gadów, używają one tych umiejętności zarówno po to, aby uciec przed 

niebezpieczeństwem jak i po to, żeby złapać ofiarę. Są one silne jak na swój rozmiar. Uznaje się tak 

w hinduskiej kulturze, w której legenda głosi jak generał Marathów, Tanaji Malusare, wykorzystał 

raz warana, żeby pomógł mu wejść na ścianę fortu. 

 

Owszem, jak większość gatunków waranów, waran bengalski jest zwierzęciem raczej lądowym, ale 

jest również - jak wiele innych waranów - dobrym wspinaczem. Pewnego razu jednemu dużemu 

osobnikowi udało się wspiąć po schodach na taras pierwszego piętra, gdzie mieszkam. Na pierwszy 

rzut oka zapomniał jak się tam dostał dając mi czas, abym go uwiecznił na zdjęciu (spójrz wyżej). 

Inni zauważyli je na drzewach. Jednakże wszystkie inne spotkania odbyły się na ziemi, kiedy waran 

przeważnie uciekał z dużą prędkością w panice, co dość śmiesznie wygląda od tyłu; jego 

poruszające się nogi wyglądają jak wiosła od łodzi. Według literatury, większe osobniki faktycznie 

wolą uciekać po ziemi, natomiast małe mogą wspinać się po drzewach, żeby uciec przed 

niebezpieczeństwem. Na ziemi stają one czasami na tylnych nogach, aby mieć lepszy ogólny widok 

lub kiedy samce walczą ze sobą. Są one również dobrymi pływakami i mogą pozostać zanurzone, 

przez co najmniej 17 minut. 

 

Nowo narodzone i młode warany to naprawdę małe klejnoty, bardziej ozdobne niż ich dorosłe 

odpowiedniki, z serią linii poprzecznych na karku, podgardle i grzbiecie, mają nawet trochę żółtego 

ubarwienia, a wszystko to służy kamuflażowi w ich naturalnym środowisku. Kiedy dojrzeją, ich 

bazowy kolor zmienia się na jasnobrązowy lub szary, a z ciemnymi plamkami wyglądają jak pokryte 

cętkami. 
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Warany bengalskie chowają się w norach, które wykopują lub w pęknięciach skalnych i budynkach. 

Skorzystają również z opuszczonych gniazd termitów. Niektórzy autorzy twierdzą, że korzystają 

one zarówno z drzew i krzewów, jako schronienia, i mogą regularnie powracać do tego samego 

miejsca przez jakiś czas. 

 

Nigdy nie widziałem więcej niż jednego na raz, co jest potwierdzeniem, że żyją one samotnie. 

Tylko podczas łączenia się w pary będą one szukać osobników o przeciwnej płci, a samce będą 

walczyć ze sobą o prawa do krycia; nie są one jednak terytorialne. Główny okres godowy przypada 

od czerwca do września, ale samce zaczynają pokazywać bojowe zachowanie przed kwietniem. Z 

niektórych łusek na skórze po bokach ciała, co występuje bardziej obficie u samców, może mieć 

miejsce produkcja wydzieliny, która może być podobna do feromonów i może się ona zmienić w 

zależności od sezonu w odpowiedzi na dostępność jedzenia. 

 

Samice wykopują dziurę na gniazdo, bezpieczną komorę, w płaskiej ziemi lub w pionowym zboczu i 

składają jaja wewnątrz, zagrzebują je i używają swoich pysków, żeby ubić glebę, pokazując poczucie 

troski i dokładności i, dlaczego by nie, inteligencji. Samice są nawet znane z tego, że często budują 

fałszywe gniazda obok tych prawdziwych i przerzucają ziemię wokół tego obszaru! Korzystają 

czasami z gniazda termitów, aby zrobić tam swoje gniazdo, stała temperatura i wilgotność są tam 

zapewnione. Pojedynczy wylęg obejmuje od 5 do 20 jaj. Wyklucie następuje po okresie od 168 do 

prawie 254 dni. Może się wykluć około 40-80% jaj. Młode rosną szybko w pierwszym roku życia i 

zazwyczaj robią się ponad trzy razy większe w ciągu tego czasu. Jest to ważne, ponieważ to skraca 

długą listę drapieżników, które mogłyby zrobić szybki posiłek z malutkich waranów. 

 

Po nauczeniu się tego wszystkiego o ich stylu życia i potrzebach, jakie jest odpowiednie 

środowisko dla nich? Choć można je znaleźć na terenach rolniczych, wolą one lasy z dużymi 

drzewami.  Generalnie, pokrycie powierzchni terenów wyżej położonych jest ich ulubionym 

obszarem. I dodałbym: cisza i bycie zostawionym w spokoju. Wydaje się, że ich naturalna długość 

życia na wolności nie jest znana, jedyne odniesienie, jakie mamy – 22 lata – pochodzi z miejsc, 

gdzie są trzymane w niewoli. Możemy przypuszczać, że długość życia jest o wiele krótsza w ich 

środowisku naturalnym. Jak wszystkie jaszczurki, są one w karcie dań wielu innych zwierząt, z 

różnymi rodzajami ptaków na czele. 

 

Po napisaniu poprzedniego artykułu zobaczyłem na dachu mojego sąsiada wronę wielkodziobą z 

dorosłą agamą ogrodową w dziobie, najprawdopodobniej była to ta, o której był artykuł. Niektóre 

ptaki jak kukal zmienny lub srokówka jasnoskrzydła sprawdzają drzewa systematycznie, natomiast 

inne wolą obserwować z daleka jak na przykład dziwogon długosterny, łowiec krasnodzioby, kraska 

orientalna, krogulec mały, kaniuk zwyczajny jak również sowy i ptaki drapieżne. Sowy i ptaki 

drapieżne mogą również zaatakować większe dorosłe jaszczurki. 

 

Największym zagrożeniem jednak jest człowiek: na warany się poluje i je się ich mięso. Ich tkanka 

tłuszczowa, uzyskiwana przez gotowanie, jest używana w wielu rodzajach środków ludowych. Ich 

rozpoznawana siła obraca się przeciwko nim, ponieważ wierzy się, że jedzenie mięsa przenosi siłę 

(i męskość) na ludzi. Podobnie genitalia są sprzedawane, jako talizman lub afrodyzjak i również, 

jako lek na poszczególne dolegliwości. Skóra z brzucha jest tradycyjnie używana do robienia bębna 

kanjira, południowoindyjskiego instrumentu perkusyjnego. Ale dzieje się o wiele więcej – nigdy byś 

sobie prawdopodobnie tego nie wyobraził, ale w kwietniu tego roku, ponoć czterech mężczyzn 

zgwałciło zbiorowo, zabiło i zjadło jedynego warana bengalskiego w jednym z chronionych 

obszarów leśnych w Indiach w stanie Maharasztra, sfilmowali to swoimi telefonami. Jest to 

strasznie smutny przykład problemu męskiej tożsamości, który doprowadził do przemocy wobec 

niewinnych ofiar. 
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Po drugiej stronie skrajności, niektórzy ludzie trzymają i hodują warany różnego rodzaju w swoich 

domach i bardzo je lubią. W ten sposób uczą się i pokazują innym jak można się socjalizować i 

mieć dobre relacje z nimi i doceniać odwzajemniony wyraz sympatii i inteligencję tych zwierząt. 

Jest to faktycznie możliwe z waranami, a doświadczenie tego jest miłe i wspaniałe. Myślę jednak, że 

naszym pierwszym obowiązkiem, jako ludzi jest dać im możliwość, aby żyły normalnie w swoim 

środowisku naturalnym. 

 

Choć Czerwona Lista Gatunków Zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody nadal 

wymienia te gatunki w kategorii „najmniejszej troski”, ich populacja zmniejsza się z powodu 

rozprzestrzeniającego się kłusownictwa. Waran bengalski jest postrzegany, jako jeden z gadów, 

którym się najczęściej nielegalnie handluje w Indiach. 

 

Dlatego jest to takie ważne, aby dbać o naszą małą populację tutaj w Aśramie, i uczynić miłość do 

wszystkich istot żyjących kamieniem węgielnym edukacji! 

 

 

Wiadomości od… 
 

 

Abiszekam w Krefeld, Niemcy 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniruddhan, koordynator grupy Młodzieży Premanandy w Maastricht w Holandii, 

zorganizował Abiszekam Murugi w Krefeld w Niemczech. Zabrał ze sobą wszystkie naczynia i 

Młodzież Premanandy z Maastricht, Holandia, wykonująca abiszekam w Krefeld, 

Niemcy 
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przedmioty, których potrzebował, i z pomocą tamtejszych wielbicieli wszystkie przygotowania 

poszły naprawdę dobrze – niektórzy przygotowali prasadam, inni zrobili girlandy z kwiatów, a 

jeszcze inni ustawili naczynia abiszekamów, itd. Ponieważ była to nowa lokalizacja, pojawiło 

się również kilka nowych osób, które później powiedziały Aniruddhanowi, jak bardzo byli 

poruszeni pozytywną energią i jak byli szczęśliwi, że mogli wziąć udział.  

 
 

Każdego miesiąca podkreślamy wspaniałą cechę 
Młodzież Premanandy.  

 

W tym miesiącu: elastyczność! 
 

“Nie trzeba robić dużych rzeczy ani wielu rzeczy, ale ważne jest 

robienie małych rzeczy regularnie. Jeśli organizujesz coś regularnie – 

nawet, jeśli przychodzi tylko jedna lub dwie młode osoby, a nawet, jeśli 

jesteś tylko ty – to będzie dyscyplina.  

 

Ważne jest, aby stworzyć jasny program i poinformować młodzież na 

czas, aby mogli z wyprzedzeniem zaplanować swoje zajęcia. Kiedy 

będą odbywały się regularne programy, młodzi poczują wartość 

wspólnego spotkania i będzie można coś zbudować. Myśl praktycznie, 

zamiast myśleć o robieniu rzeczy w wielkim stylu.  

 

Jeśli jest tylko pięcioro dzieci, zaplanuj coś, co można zrobić z pięcioma 

dziećmi i zrób to. Zapytaj każdego, jaką odpowiedzialność może wziąć 

na siebie i zróbcie to razem. Jeśli na przykład zdecydujesz się z tymi 

młodymi ludźmi wyruszyć w trasę z posągiem Murugi, skup się tylko na 

tym. Jeśli zdecydujesz się na projekt związany ze służbą, zrób to. 

Zorganizuj wszystko zgodnie z charakterem lokalnej młodzieży i 

panującą tam sytuacją.”  
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