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1. Wstęp 

Dźej Gurudew, drodzy Przyjaciele Bhakti Margi! 

Mamy nadzieję, że w pierwszych miesiącach nowego roku 2019 doświadczyliście wielu radości, 
błogosławieństw i miłości w czasie swojej życiowej podróży i że świąteczny prezent Gurudźiego 
– Witthala z Rukmini już urósł w waszych sercach. 

Gurudźi tak często przypomina nam, że zawsze jest z nami i że jest związany z każdym z nas 
poprzez bardzo wyjątkową, osobistą relację. Mając pełne zaufanie w Jego przewodnictwo oraz 
nieskończoną Miłość i Łaskę wierzymy, że wszystko, co może się przydarzyć, służy nam  
w najwyższym stopniu. Celem naszego Satguru jest doprowadzić swoich wielbicieli i uczniów 
do Lotosowych Stóp Boga. Jak wielkie jest błogosławieństwo, które zesłał nam Pan! 

 

Podczas zamknięcia Centrum w drugiej połowie stycznia (podczas którego podłoga w holu 
została odnowiona), my, mieszkańcy Aśramu mieliśmy przywilej odbyć pielgrzymkę na południe 
Indii wraz z naszym ukochanym Gurudźim, Paramahamsą Vishwanandą. 

Począwszy od Ćennai, autobus prowadził nas etapami do znajdującego się nad Oceanem 
Indyjskim Rameśwaram, gdzie 8000 lat temu Pan Rama i Lakszmana wraz z Hanumanem  
i całą armią małp założyli obóz, w którym zatrzymali się podczas swojej misji mającej na celu 
ratowanie Sity, która została uprowadzona przez Rawanę. Na piaszczystej plaży, na której 
niegdyś zbudowano most z pływających kamieni wiodący na Sri Lankę, rozkoszowaliśmy się 
cudowną kąpielą w Oceanie Indyjskim, która zachwyciła nas wspaniałymi, wielkimi, silnymi 
falami, których wcześniej rzadko doświadczałam!  

Podczas podróży Gurudźi zapoznał nas z dziewięcioma miastami związanymi z korzeniami 
naszej Sampradaji i historią Pana Ramy poszukującego Sity. Odwiedziliśmy ponad 30 świątyń, 
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z których wiele należy do Diwja Desam, 108 świątyń Wisznu, które zostały wymienione  
w poetyckich pismach tamilskich Alwarów (świętych). Potężne, stare świątynie z ich 
artystycznymi kamiennymi rzeźbami i postaciami oraz wspaniałymi malowidłami ściennymi  
i sufitowymi bardzo nas zachwyciły. Często chcieliśmy zostać w nich dłużej, chociaż nasz 
program nie pozwalał nam na to. 

W każdej świątyni otrzymaliśmy darśan bóstw wielbionych tam pod postacią murti, które 
pojawiły się samoistnie bądź zostały stworzone ludzkimi rękoma. Kapłani błogosławili nas 
ćandanem, kumkumem, prasadem, wodą ofiarowaną podczas pudźy oraz światłem lampy arati 
lub Wisznu Padam (który wygląda jak dzwon).  

W niektórych świątyniach łzy napływały mi do oczu i czułam się, jakbym wracała do domu. 

Podróżowanie z Gurudźim zawsze łączy się z radosnymi niespodziankami. Tym razem grupa 
otrzymała błogosławieństwo spotkania trzech świętych i cieszenia się gościnnością innych guru 
i aćarjów. Główną atrakcją naszej podróży była rytualna kąpiel w Adhi Setu (oceanie  
w pobliżu Rameśwaru), po której zostaliśmy polani wodą z 22 świętych tirtham (rzek). Ten 
korzystny rytuał ma podobno moc oczyszczenia ze wszystkich grzechów. 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/ 

https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU 

Gurudźi pomyślał także o was, Przyjaciołach Bhakti Margi, ponieważ wybrał już tegoroczny 
prezent świąteczny w formie murti dla wszystkich, którzy finansowo wspierają Jego misję – 
Bhakti Margę. Prosimy pamiętać o regularnym przekazywaniu zadeklarowanych składek. Dzięki 
temu nie musimy tak często o tym przypominać. Dziękujemy za zrozumienie. 

Jeszcze raz przesyłam wam miłość i najlepsze życzenia z okazji (wciąż) Nowego Roku. 

Mataji Anjushri  

 

2. Strona internetowa „Przyjaciół Bhakti Margi” 

Prosimy odwiedzić naszą stronę internetową PBM, która została zaktualizowana.  
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview. 

Znajdziecie tam wszystkie ważne informacje, a także archiwum newsletterów z ostatnich lat. 

3. Miesięczna składka „Przyjaciół Bhakti Margi” 

Od końca 2015 r. nowi członkowie PBM mogą aplikować wyłącznie online.  

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form 

W formularzu zgłoszeniowym członek zobowiązuje się do przekazywania miesięcznej składki  
w wysokości co najmniej 10 euro. 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 

https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157706421951164/with/46044824255/
https://flic.kr/s/aHsmAd3WhU
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/overview
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/application-form
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
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Kwota ta może być wpłacana miesięcznie, półrocznie lub w innych odstępach czasu. 
 
Płacąc za pół roku lub za cały rok z góry, prosimy dopilnować, aby wpłata znalazła się na 
naszym koncie do końca czerwca.  

Członkostwo w PBM jest obietnicą regularnego wsparcia finansowego dla Bhakti Margi. 
Prosimy o dotrzymywanie tej obietnicy! Serdecznie dziękujemy za stałe i regularne datki.  

W razie potrzeby w dowolnym można momencie skontaktować się z Anjushri, aby uzyskać 
informacje o aktualnym saldzie twoich wpłat, pisząc na adres: anjushri@bm365.org lub 
friends@gmail.com. 

4. Karta członkowska „Przyjaciół Bhakti Margi” 

Od 2018 r. karta członkowska PBM (FoBM) jest kartą płatniczą, którą można doładowywać. 
Jest to osobista karta i nie można przekazać jej innej osobie. Będzie wam ona towarzyszyć 
przez cały okres członkostwa w PBM. Na karcie widnieje imię, nazwisko, imię duchowe, nazwa 
kraju oraz numer członkowski PBM. Prosimy zawsze mieć przy sobie kartę członkowską 
podczas wizyty w Shree Peetha Nilaya.  

Kartę można doładowywać w dwóch automatach OPC w SPN. Członkowie dokonujący 
płatności kartą płatniczą PBM, przez cały rok otrzymują 10% rabatu w sklepie Bhakti Shop,  
w Bhajan Café, w automacie z napojami i przekąskami oraz na niektóre kursy Akademii BM. 
Goście zakwaterowani poza Aśramem mogą za pomocą tej karty płatniczej płacić także za 
posiłki w Centrum.  

Uwaga: z przyczyn technicznych nie ma możliwości wypłaty pieniędzy z karty płatniczej PBM. 
Wypłata gotówki będzie możliwa dopiero po zakończeniu członkostwa w PBM i zwrocie karty. 

5. List na święta Bożego Narodzenia i prezent 

W dniu 12 listopada 2018 r. do członków „Przyjaciół Bhakti Margi” został wysłany tradycyjną 
pocztą coroczny List na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Kilka listów i prezentów nadal oczekuje 
w SPN na swoich właścicieli. Jest to spowodowane brakiem adresu lub niekompletnymi danymi 
adresowymi albo faktem, że użytkownik nie życzył sobie otrzymywać żadnej tradycyjnej poczty. 
Jeśli jeszcze nie otrzymałeś listu, wyślij wiadomość e-mail do Mataji Anjushri lub skontaktuj się 
z nią bezpośrednio podczas wizyty w SPN.  

Prosimy pamiętać, aby poinformować nas o każdej zmianie adresu (numeru domu, kodu 
pocztowego itp.) lub imienia tak szybko, jak to możliwe, pisząc na adres: friends@gmail.com 
lub anjushri@365bm.org. 

Jako prezent świąteczny na rok 2018 Gurudźi wybrał murti Pana Witthali Pandurangi i Jego 
małżonki, Rukmini i pobłogosławił je. Jest to podziękowanie dla wszystkich członków, którzy 
regularnie przekazują obiecane wsparcie finansowe dla BM. Od początku grudnia prezent 
można było odebrać w SPN, ponieważ jest zbyt duży, aby można go było wysłać listownie. 
Część murti nadal czeka na odbiór w SPN. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś prezentu, podczas 
kolejnej wizyty w SPN należy podejść do stanowiska PBM lub skontaktować się z Mataji 
Anjushri. Ważne jest, aby okazać swoją kartę członkowską PBM. Jeśli nie możesz przyjść 
osobiście, możesz poprosić kogoś innego, aby odebrał prezent za ciebie, pokazując zdjęcie 
twojej karty członkowskiej lub podając numer członkowski, imię i nazwisko oraz nazwę kraju. 
Nie możemy wysyłać żadnych prezentów pocztą. 

mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@gmail.com
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@365bm.org
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6. Intonowanie imienia Witthala 
Niedzielne modlitwy poranne w Aśramie Shree Peetha Nilaya, 2 grudnia 2018 r.:  

Gurudźi wprowadza wszystkich w  intonację imienia Witthala (sanskr. viṭṭhala) 

Dźej Gurudew wszystkim! 

Poproszę was, abyście przez 10 minut po prostu intonowali viṭṭhala. Zamknijcie oczy, 
intonujcie viṭṭhala.  

W tym imieniu tkwi sekret. Nad 
imieniem Witthala przeprowadzono 
pewne badanie. Ludziom, którzy mają 
problemy z sercem, lekarze bardzo 
często zabraniają wykonywania 
intensywnych ćwiczeń fizycznych. W 
Indiach tuż przed Kartikiem lub 
podczas Kartiku, zwłaszcza w rejonie 
Maharasztry, wszyscy podróżują 
pieszo do Pandarpuru, gdzie znajduje 
się Panduranga. Idą więc przez całą 
Maharasztrę. Robili tak przez 
wszystkie te lata. A jak rozpoczynają 
podróż? Oni zawsze czekają na znak. 
W miejscu samadhi św. Dńjaneśwara 
znajduje się  obraz. Św. Dńjaneśwar 
jest jednym głównych świętych 
Maharasztry. W tym czasie [przed lub 
w czasie Kartiku – przyp. tłum.] ludzie 
oczekują na znak, a jest on 
następujący: 

Na dachu świątyni znajduje się 
kalasz, taki jak ten, który widzicie 
tutaj w mūlasthanam – taka mała 
świątynia na górze; wygląda jak 
kwiat, prawda? Widzicie ją? To 
właśnie  jest kalasz. Te kalasze są 
przytwierdzone. Kalasz na szczycie 
świątyni w Pandarpurze też jest 
przytwierdzony. Ale w dzień, w 
którym św. Dńjaneśwar udziela 

błogosławieństwa, kalasz porusza się. Możecie to zobaczyć na YouTube. A więc to jest ten 
znak. Kalasz dosłownie porusza się w lewo i w prawo. Ale normalnie jest przytwierdzony. On 
jest bardzo wysoko. To jest ten znak, który ludzie otrzymują, żeby rozpocząć podróż do 
Pandarpuru. I przez całą podróż intonują: viṭṭhala viṭṭhala viṭṭhala. 

Mędrcy dodali do bidźa mantry (mantry nasiennej) serca [słowo] ṭha. Kiedy intonujecie viṭṭhala, 
to słowo ṭha tam jest. A zatem, intonując Imię Boga, zachowujecie także zdrowie fizyczne. 
Podobnie jest z imieniem Radhy. Radha otwiera wasze duchowe serca. Jeśli więc chociaż 
przez 10 minut dziennie będziecie praktykować intonowanie mantry viṭṭhala, to pozwoli wam 
zachować zdrowie. Więc intonujcie viṭṭhala viṭṭhala przez te 10 minut, dobrze? 

viṭṭhala viṭṭhala viṭṭhala viṭṭhala viṭṭhala viṭṭhala viṭṭhala... 
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Po zakończeniu intonacji: A więc intonujcie tę mantrę chociaż przez 10 minut każdego dnia. 
Ona pozwoli wam zachować doskonałe zdrowie, pozwoli wam zachować umysł w doskonałym 
stanie. Zwiększy wasze oddaniu Panu, ponieważ intonujecie Jego Imię. Bhagawan wyjaśnił to 
w 12 rozdziale Bhagavad Gity, kiedy Ardźuna zapytał Go: „Którego spośród wielbicieli stawiasz 
na pierwszym miejscu? Który jest Ci najbliższy i najdroższy?”. Oczywiście wiecie, że Bhagawan 
nie ma żadnych preferencji. Każdy, kto jest Mu w jakikolwiek sposób oddany, jest mile widziany. 
Ale powiedział: „Ci, których umysły są Mi nieustannie poddane, są Mi najdrożsi”. Widzicie więc, 
że na ścieżce Bhakti bardzo łatwo jest osiągnąć tę Łaskę. Oczywiście inni też ją osiągają, ale  
w inny sposób. Niektórzy wybierają trudniejszą drogę, a niektórzy wybierają bardziej kochający  
i łatwiejszy sposób. Wierzę, że wszyscy lubicie łatwe rzeczy. Dlatego właśnie Pan tchnął siebie 
w Boskie Imię i im bardziej jesteśmy zaangażowani w służbę Jemu, tym większą transformację 
przechodzimy, i tym bardziej budzi się ta Miłość wewnątrz nas. 

7. Wydarzenia w Shree Peetha Nilaya 

Poniżej znajduje się kalendarz najważniejszych uroczystości w 2019 roku. Może on ulec 
zmianie, ponieważ w ciągu roku zawsze mogą one wystąpić. Aktualne informacje zawsze 
znajdują się na stronie głównej BM, gdzie można rejestrować się na wydarzenia.  
 
https://www.bhaktimarga.org/events 
 
04 - 05 marca:   Śiwaratri 
05 - 13 kwietnia:   Wiosenne Nawaratri 
19 kwietnia:    Hanuman Dźajanti 
09 maja:   Śri Ramanudźa Dźajanti 
18 - 19 maja:    Lakszmi Jagnia 
13 - 15 czerwca:  Gurudew Dźajanti, Urodzinowy Pakiet uroczystości 
12 - 14 lipca:   Festiwal JUST LOVE  
16 lipca:   Gurupurnima 
23 sierpnia:   Kryszna Dźanmasztami 
07 - 08 września:  Gajatri Jagnia 
29 września - 07 paźdz.: Jesienne Nawaratri 
08 października:  Dussera 
15 października:  Śirdi Sai Mahasamadhi 
27 października:  Diwali 
02 listopada :  Karthik 
30 listopada:   Dzień Babajiego 
 

8. Różne 

 Darszan 

Uczestnictwo w Darszanie z Paramahamsą Vishwanandą jest możliwe tylko poprzez 

zarejestrowanie się za pośrednictwem strony internetowej. Uwaga: Jeśli nie możesz 

przyjechać, anuluj rejestrację, aby zarezerwowane dla Ciebie miejsce można było przekazać 

komuś innemu. Jeśli nie odwołasz rejestracji, możliwość kolejnego zarejestrowania się zostanie 

zablokowana na trzy miesiące.  

 Podziękowania 

Jesteśmy szczęśliwi, że szerzenie nauk Gurudźiego poprzez Bhakti Margę jest dla was tak 
samo ważne, jak dla nas. Rodzina „Przyjaciół Bhakti Margi" wciąż się rozrasta i obecnie liczy 
sobie ponad 1100 członków na całym świecie. Dzięki waszemu wsparciu międzynarodowa 
siedziba Shree Peetha Nilaya jest dostępna i może oferować swoje doradztwo różnym krajom, 

https://www.bhaktimarga.org/events
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przekazywać wiedzę poprzez kursy i warsztaty oraz oferować zakwaterowanie gościom  
w Centrum, tak aby czuli się dobrze, jak w domu.   
Jesteśmy wdzięczni za to, że należycie do tej duchowej rodziny i że pomagacie szerzyć misję 
miłości, poddania się i pokory Gurudźiego. Możliwość służenia Paramahamsie Sri Swamiemu 
Vishwanandzie w ten sposób to dar i błogosławieństwo. Wasza pomoc finansowa jest nie tylko 
wartościowa, ale także niezbędna i daje nam potrzebne wsparcie, aby przemienić nasz Aśram  
w miejsce spokoju, miłości i współczucia. Są to wartości, które zmieniają świat i pozwalają 
ludziom urzeczywistnić swoją prawdziwą Jaźń. 
 
Jak wspomniał Gurudźi: jaki mikrokosmos – taki makrokosmos,. Tak jak my się zmieniamy, tak 
samo zmienia się świat.  
 
W imieniu Bhakti Margi, dziękujemy wam z całego serca za waszą pomoc, lojalność i miłość dla 
naszego Satguru, Paramahamsy Vishwanandy i Jego ścieżki – Bhakti Margi! 
 
W imieniu Bhakti Margi  

Mataji Anjushri i zespół PBM 

 

   

 

8. Załącznik 

Pundalika प ुंडलिकासाठी - उभा जगजेठी  
Historia Pana Witthali z Pandharpuru – historia Pandurangi Wittali  
(źródło: hinduski blog) 

Pan Withala, czyli Panduranga Wittala, jest inkarnacją Pana Wisznu i jest wielbiony w słynnej 
na całym świecie świątyni Pandarpur Rukmini Withal w Pandarpurze w rejonie Maharasztry. 
Istnieje ciekawa historia, która wyjaśnia inkarnację Pana Withali z Pandarpuru. 

Pewnego razu wielbiciel o imieniu Pundalika podróżował do Kaśi i dotarł do Aśramu świętego 
Kukkuta. Zapytał mędrca o drogę do Kaśi. Ryszi Kukkut powiedział, że nie zna drogi do Kaśi  
i nigdy tam nie był. 

Pundalik wyśmiał Rysziego Kukkuta, z powodu tego, że nie znał drogi do Kaśi i powiedział, że 
święty człowiek, taki jak on, powinien był już odwiedzić Kaśi. Ryszi Kukkut milczał i nie zadał 
sobie trudu, by odpowiedzieć Pundalice. W ciągu nocy Pundalika usłyszał głosy kobiet  
w Aśramie. Wyszedł zobaczyć, co się dzieje i ujrzał, jak trzy kobiety spryskiwały wodą Aśram  
i czyściły go. 

Pundalika dowiedział się, że tymi trzema kobietami były Ganga, Jamuna i Saraswati, i przyszły, 
aby oczyścić Aśram Rysziego Kukkuta. 

Pundalika zastanawiał się, jak taki święty jak Kukkut, który nie odwiedził Kaśi, był tak święty  
i potężny, że trzy święte rzeki zstąpiły, aby oczyścić jego Aśram. 

Trzy kobiety powiedziały Pundalice, że pobożność, duchowość i oddanie nie zależą od 
odwiedzania świętych miejsc ani wykonywania kosztownych rytuałów, ale od wypełniania swojej 
karmy. 

Trzy kobiety powiedziały mu, że mędrzec Kukkut służył i pielęgnował swoich rodziców  
z najwyższą wiernością, poświęcając całe swoje życie temu jednemu celowi. W ten sposób 
zgromadził wystarczającą ilość punji, by otrzymać mokszę i sprowadzić je na ziemię, aby mu 
służyły. 
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Pundalika zostawił swoich starych rodziców w domu i chciał odwiedzić Kaśi, aby otrzymać 
mokszę i błogosławieństwo. Nie zadał sobie trudu, aby spełnić prośbę swoich rodziców  
i ich także zabrać do Kaśi. 

Pundalika zrozumiał teraz swój błąd i pośpiesznie wrócił do domu. Zabrał swoich rodziców do 
Kaśi i po powrocie zaczął się nimi opiekować. Odtąd troska o starą matkę i ojca była na 
pierwszym miejscu. 

Pan Kryszna był poruszony szczerym oddaniem Pundaliki dla jego rodziców. Postanowił 
odwiedzić dom Pundaliki. 

 

Kiedy Pan Kryszna odwiedził dom Pundaliki, ten podawał jedzenie swoim starym rodzicom. 

Pundalika ujrzał Pana w drzwiach, ale jego oddanie dla rodziców było tak intensywne, że chciał 
najpierw zakończyć swoje obowiązki, a potem zająć się gościem. Pundalika osiągnął taki stan, 
że nie miało dla niego znaczenia, czy gość był zwykłym śmiertelnikiem, czy Bogiem. Liczyła się 
tylko służba dla rodziców. 

Pundalika podał Panu Krysznie cegłę, na której mógł stanąć i poprosił Go, aby poczekał, aż 
wypełni swoje obowiązki. Pan Kryszna był poruszony oddaniem Pundaliki dla rodziców  
i czekał na niego cierpliwie. 

Później, kiedy Pundalika wyszedł, poprosił Pana o przebaczenie, że kazał Mu czekać. Pan 
Kryszna pobłogosławił go i powiedział, aby poprosił o dar. 

Pundalika odpowiedział: „O cóż więcej mogę prosić, skoro Pan osobiście czeka na mnie?”. 

Kiedy Pan Kryszna nalegał, aby poprosił o dar, Pundalika poprosił, aby Pan pozostał na ziemi  
i błogosławił oraz troszczył się o swoich wielbicieli. 

Pan Kryszna zgodził się tam pozostać i jest znany jako Withoba lub Pan, który stoi na cegle. Ta 
forma Pana Withoby jest swajambhu, co oznacza, że Jego murti nie zostało wyrzeźbione ani 
wygrawerowane, ale powstało samoistnie. 

Co ciekawe, podczas niedawnego satsangu Gurudźi odpowiedział na pytanie dotyczące 
znaczenia cegły, która została dana Withobie, aby na niej stanął. Gurudźi odpowiedział, że 
cegła ta symbolizuje oddanie i to na tym stoi Pan: na oddaniu swoich bhaktów. 


