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„TAM, GDZIE JEST GURU, JEST WRYNDAWANA. TAM, GDZIE JEST GURU, 

JEST MIEJSCE ŚWIĘTE (TIRTHA). WSZYSTKIE ŚWIĘTE MIEJSCA 

PIELGRZYMEK SĄ  TAM, GDZIE MIESZKA GURU”. 

 Paramahamsa Vishwananda (fragment komentarza do Śri Guru Gity) 

Tirtha (    , IAST: tīrtha) to sanskryckie słowo, które oznacza „przejście, bród” i odnosi się do 
dowolnego miejsca, tekstu lub osoby, która jest święta. 
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Dźej Gurudew! 

Drodzy Przyjaciele Bhakti Margi!  

Spoglądając wstecz na pierwszą połowę 2019 roku, pragniemy podziękować za wasze 
regularne wsparcie finansowe.  

Zima minęła, a Heidenrod-Springen i Bhakti Marga przywdziali swoje „letnie stroje” i wszyscy 
cieszymy się cieplejszymi, dłuższymi dniami oraz łagodnymi, letnimi nocami. 

Po uroczystościach z okazji urodzin Gurudźiego, które odbyły się w czerwcu, Shree Peetha 
Nilaya i przynależące do niego tereny zostaną świeżo, barwnie i zapraszająco przygotowane 
na Festiwal Just Love „Celebrate Love” („Celebrowanie Miłości”) w lipcu. Panuje radosna  
i pełna oczekiwania atmosfera. Pragniemy przyjąć wszystkich gości, tych z bliska i z daleka.  

Przygotowaliśmy szeroki wachlarz aktywności zarówno dla młodszych, jak i starszych, które 
przemówią do wszystkich zmysłów, tak aby mogli doświadczyć istoty hasła przewodniego 
tegorocznego festiwalu – „Celebrowanie Miłości” oraz dzielić się miłością i radością, której 
doświadczą. 

Wy wszyscy, wasze rodziny i przyjaciele jesteście tu mile widziani! 

1. Przegląd wydarzeń z pierwszych miesięcy 2019 roku  

 W styczniu nasza 50-letnia podłoga w głównym holu i w pomieszczeniach biurowych 
na zapleczu została zastąpiona nową, atrakcyjną wykładziną podłogową, którą 
doceniło wiele osób.  
 

 Na początku stycznia odbyły się Tygodnie Krajowe dla Chorwacji, Słowenii, Serbii, 
Macedonii i Albanii, w których wzięło udział łącznie 172 uczestników. 
 

 Na początku lutego na swój Tydzień Krajowy do SPN przyjechało 85 gości ze 
Szwajcarii, a następnie 26 osób z Turcji i 36 osób z Grecji.  
 

 Zmiany dotyczące Darszanów: obecnie oficjalne dni Darszanów to czwartki i piątki. 
Ponadto Gurudźi udziela uczestnikom danego Tygodnia Krajowego dodatkowego 
Darszanu wyłącznie dla nich, w soboty.  
 

 W marcu po raz pierwszy świętowaliśmy Maha Śiwaratri w nowej świątyni, 
Bhutabhrteshwarnath Mandir. Pomieszczenie wszystkich uczestników nie było 
możliwe, dlatego też grupy zmieniały się, przechodząc między świątynią a salą 
darszanową, w której nadawano transmisję na żywo. Wszyscy Przyjaciele Bhakti 
Margi mogli być świadkami tego wydarzenia dzięki transmisji na żywo, bez względu 
na to, gdzie byli! 
 

 Pod koniec marca mieliśmy włoski Tydzień Krajowy, podczas którego powitaliśmy  
138 przyjaciół. 
 

 Kwiecień był dla nas szczególnym miesiącem. Święta chrześcijańskie i hinduskie  
w SPN równoważyły się nawzajem. Zarówno dziewięciodniowe Wiosenne Nawaratri, 
jak i Wielki Tydzień, a następnie chrzty obchodzone były z taką samą miłością, 
radością i oddaniem. Tradycje Wschodu i Zachodu jednoczą się w wierze, co 
sprawia, że Centrum Bhakti Margi jest wyjątkowe. Jak powiedział Gurudźi, jest tylko 
jeden Bóg, który jest Miłością i wszyscy nosimy tę Miłość w swoich sercach. Wszyscy 
jesteśmy zjednoczeni przez tę Miłość i razem podążamy ścieżką oddania, Bhakti 
Margą. Om Namo Narajana!  
 

 W pierwszym tygodniu maja miał miejsce Tydzień Krajowy Francji, w którym udział 
wzięło 220 uczestników, wraz z 57 gośćmi z Belgii. Podczas kilku Satsangów  
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w języku francuskim Gurudźi odpowiedział na wiele pytań, ilustrując je historiami 
świętych i Awatarów. W ten sposób pomaga nam niezłomnie, szczerze i ufnie 
podążać naszą ścieżką duchową, nawet jeśli wielu innych ludzi nas nie rozumie czy 
nawet odrzuca. 
 

 W połowie czerwca odbył się Tydzień Krajowy dla Austrii i Niemiec, a następnie dla 
Czech i Słowacji. 

2. Inauguracja świątyni Rukmini Panduranga Mandir w Shree Peetha Nilaya,  
14 kwietnia 2019 roku 

Najważniejszym wydarzeniem w kwietniu była inauguracja nowej świątyni Pana Witthala 
Pandurangi i Rukmini, która miała miejsce podczas ostatnich trzech dni Nawaratri. 

O budowie tej świątyni pisaliśmy w Newsletterze z września 2018 roku. 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html 

 

 

 

http://media.bhaktimarga.org/newsletter/2018/fobm/09-sep.html
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Relacja Chidanandy (Brahmaćariego i rezydenta SPN) z otwarcia świątyni:  

Inauguracja świątyni Rukmini Panduranga Mandir, która miała miejsce w dniach  
12-14 kwietnia 2019 r. była  dla Shree Peetha Nilaya bardzo pomyślnym czasem. Ostatni 
dzień ceremonii był w rzeczywistości kulminacją trzech wydarzeń, jakie odbywały się 
jednocześnie w Aśramie, a mianowicie: inauguracji świątyni, Rama Nawami, podczas 
którego świętowaliśmy dzień pojawienia się Pana Ramy i ostatniego dnia Wiosennego 
Nawaratri. 

 

Inauguracja świątyni była trzydniowym wydarzeniem, z tradycyjnymi ceremoniami wedyjskimi 
odprawianymi przez samego Gurudźiego. Każdego dnia główne Murti Pandurangi i Jego 
żony Rukmini zdawały się ożywać, ponieważ Gurudźi poświęcił czas i uwagę na wykonanie 
starożytnego rytuału ich ożywienia, zwanego Prana Pratiszthą. Nowa świątynia, wykonana 
ręcznie przez wielbicieli Bhakti Margi z Włoch, mieniła się tysiącami specjalnych, lustrzanych  
płytek, stanowiąc idealne miejsce dla tych jaśniejących bóstw. 

Najpiękniejszą częścią ceremonii była jednak obecność Gurudźiego w świątyni przez 
wszystkie te trzy dni. Gurudźi każdego dnia osobiście wykonywał rytuały, wśród których 
głównym punktem programu był pełny abhiszekam odprawiony w ostatnim dniu na głównych 
bóstwach wewnątrz świątyni. 
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Kiedy ceremonie się skończyły, Gurudźi poprowadził Satsang na temat tego, jak ważne  
w naszym życiu jest oddanie. Opisywał pełną oddania wiarę ludzi żyjących na przestrzeni 
wieków, której rezultatem było nawiązanie osobistych relacji z Bogiem, tak samo 
namacalnych jak te, które mamy z przyjaciółmi i rodziną. W pewnej wzruszającej chwili 
Gurudźi zauważył: „Gdybyście tylko wiedzieli, jak bardzo On was kocha”. 

Wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć tych bóstw osobiście, zachęcamy, aby  
przybyli odwiedzić Pandurangę i Rukmini w Ich świątyni i otrzymali błogosławieństwa tej 
wyjątkowej, Boskiej Pary. 

Codzienne ceremonie w świątyni 

Gurudźi zdecydował, że Matadźi, które mieszkają w Aśramie, będą służyć murti w Rukmini 
Panduranga Mandir jako pudźari. Wszystkie one są Brahmaćariniami i są z tego powodu 
bardzo szczęśliwe, ponieważ służenie bóstwom jest wielkim darem. One naprawdę żyją,  
a nasza miłość i więź z Kryszną i Boską Matką pogłębia się.  

O 6:30 rano delikatnie budzimy Rukmini i Pandurangę za pomocą specjalnych rytuałów  
i mantr, a następnie ofiarujemy Im filiżankę ciepłego mleka z miodem. Potem wyjmujemy Je  
z Ich małego łóżeczka i umieszczamy na ołtarzu. Następnie murti są kąpane podczas 
ceremonii, zwanej abhiszekamem, ubierane w czyste szaty, a my podajemy Im śniadanie. 
Później możemy cieszyć się tym pożywieniem jako prasadem. Po Arati szklane drzwi 
świątyni są zamykane, jednak Murti mogą być oglądane i wielbione z zewnątrz. 

Wieczorem, o 21:15 drzwi są otwierane w celu odprawienia Arati, a po modlitwach 
końcowych wszyscy zapraszani są do świątyni, aby odbyć parikramę, okrążając bóstwa 
wewnątrz świątyni. 

Potem zasłony są zaciągane. Witthala Panduranga i Rukmini otrzymują ciepłe mleko  
z miodem i listkiem Tulsi, i są ubierani w piżamy. Z miłością kładziemy Je wtedy do łóżka  
i używając małej lampki do Arati, życzymy Im dobrego snu. Następnie cicho zamykamy 
drzwi, a bóstwa żyją dalej w naszych sercach. 

3. Wydarzenia z Gurudźim w Shree Peetha Nilaya w okresie lipiec-grudzień 2019 

Terminy podanych poniżej wydarzeń mogą ulec zmianie! Prosimy zawsze sprawdzać 
kalendarz na głównej stronie Bhakti Margi: www.bhaktimarga.org.  

Dopiero wtedy, gdy wydarzenie zostanie uruchomione w systemie, na pewno się odbędzie  
i tylko wtedy można się rejestrować i dokonywać rezerwacji noclegów w Shree Peetha 
Nilaya. https://www.bhaktimarga.org/events   

FESTIWAL JUST LOVE:   13, 14,  15 lipca 2019 

https://www.justlovefestival.org/ 

GURUPURNIMA:    16 lipca 2019 

KRYSZNA DŹANMASZTAMI:   23 sierpnia 2019  

GAJATRI JAGNIA:     7 - 8 września 2019 

NAWARATRI i DUSSERA:    29 września - 8 października 2019  

NOC KARTIK:     02 listopada 2019  

KARTIK PURNIMA:     11 - 12 listopada 2019 

DZIEŃ BABAJIEGO:     30 listopada 2019    

BOŻE NARODZENIE:     24 - 26 grudnia 2019 

DARSZAN DLA KOBIET:    27 i 29 grudnia 2019 

http://www.bhaktimarga.org/
https://www.bhaktimarga.org/events
https://www.justlovefestival.org/
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DARSZAN DLA MĘŻCZYZN:   28 grudnia 2019 

WIECZÓR NOWOROCZNY, KIRTAN:  31 grudnia 2019 

4. Ważne informacje  

 Opłata członkowska:  
Uwaga: Od 2016 roku minimalna składka dla PBM wynosi 10 euro miesięcznie. 
Prosimy o regularne przekazywanie swoich składek. Można utworzyć zlecenie stałe 
lub dokonywać wpłat za różne okresy czasu: za cały rok, za pół roku lub za kilka 
miesięcy z góry.  
 
Prosimy dopilnować, aby składki za pierwszą część roku zostały opłacone do końca 
czerwca. W razie potrzeby, Anjushri chętnie udzieli informacji o stanie konta. 
Wszystkie informacje o opcjach płatności, napisane w 14 językach, znajdują się 
na naszej stronie: 
https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments 
 

 Prezent od Gurudźiego na Boże Narodzenie 2018: Gurudźi przywiózł z Indii murti 

Rukmini i Pana Pandurangi dla wszystkich członków PBM. Osoby, które jeszcze go 

nie otrzymały, nadal mogą odebrać ten pobłogosławiony prezent do końca 2019 roku 

w Shree Peetha Nilaya przy biurku Friends of Bhakti Marga (patrz także: list 

świąteczny i Newsletter z września 2018 r.). 

 

 Zmiana nazwy i adresu zamieszkania: jeśli twój adres zamieszkania, numer 
telefonu, nazwisko lub imię duchowe uległy zmianie, prosimy nie zapomnieć nas  
o tym poinformować. 
 

 Livestream – transmisja na żywo: ze względu na nową ustawę o ochronie danych 
osobowych (RODO), niestety, nie możemy już transmitować żadnych Darszanów na 
żywo z SPN. 
 

 Za pozwoleniem Gurudźiego od teraz będziemy transmitować pewne 
wydarzenia na żywo wyłącznie dla PBM. Aby uruchomić transmisję, należy wpisać 
nazwę użytkownika FoBM (nie swoje imię!) i hasło. Hasło wysyłamy pocztą 
elektroniczną na około tydzień przed wydarzeniem. 
 

 Transmisje na żywo w 2019 roku: do tej pory transmitowaliśmy Śiwaratri, Wiosenne 
Nawaratri i Lakszmi Jagnię. 
  

 O dalszych planowanych transmisjach na żywo będziemy mogli poinformować 
was jedynie na krótko przed planowanymi wydarzeniami. Mamy nadzieję, że 
będziemy mogli transmitować dla PBM pierwszą część Gajatri Jagni oraz Jesiennego 
Nawaratri, które odbędzie się w październiku. 
 

 Informacje mailowe: nasze informacje dla PBM, takie jak Newslettery czy 
zaproszenia do oglądania transmisji na żywo są wysyłane do naszych członków 
pocztą elektroniczną w 14 językach. Adresy są zapisane na naszej liście mailingowej. 
Może się zdarzyć, że wiadomości e-mail wysyłane przez BM grupowo znajdą się  
w folderach SPAM lub WIADOMOŚCI-ŚMIECI. W przypadku, gdy nie będziecie mogli 
znaleźć naszej poczty nawet tam, prosimy o informację na adres: 
friends@bhaktimarga.org lub anjushri@bm365.org a wtedy będziemy mogli  
przyjrzeć się tej sprawie. 
 

 Karta członkowska PBM (patrz Newsletter PBM na luty 2018 r.) 

https://www.bhaktimarga.org/donate/fobm/payments
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
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Nowa karta członkowska okazała się strzałem w dziesiątkę i została doceniona. 
Całoroczna zniżka w wysokości 10% jest automatycznie potrącana przy płatności. 
Jeśli czasem nie zadziała, najprawdopodobniej wynika to z jakiegoś problemu 
technicznego i nie ma nic wspólnego z ewentualną jeszcze nieuregulowaną składką 
członkowską. W takich przypadkach prosimy zwracać się do Zespołu PBM,  
a najlepiej do Anjushri lub do Akshajanandy (który odpowiada za wydruk kart) lub 
podejść do recepcji, która skontaktuje się z nami. Problem ten jest znany obsłudze 
BM Shop. W takim przypadku pracownicy sklepu mogą ręcznie wprowadzić zniżkę 
(niestety, opcja ta nie działa w Bhajan Café). 

5. Wiadomość od Zespołu Sadhan BM Shree Peetha Nilaya  

 

 Festiwal Just Love 2019 
Zbliża się Festiwal Just Love i jesteśmy 
szczęśliwi, że możemy zaprosić was na 
medytację, jogę dla dorosłych i dzieci, 
rodzinny Maha OM Chanting i wiele 
innych atrakcji, które będziecie mogli 
odkryć w naszym Ogrodzie Jogi  
i Medytacji.  

Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie internetowej JLF: 

         https://www.justlovefestival.org/ 

Zespół Sadhan Shree Peetha Nilaya ma przyjemność ogłosić pierwszy 24-godzinny Maha 
OM Chanting w SPN. Dołączcie do nas na to specjalne wydarzenie 16 listopada 2019 roku. 
Ucieszymy się, mogąc was tam zobaczyć!  

Drodzy Przyjaciele Bhakti Margi! 

Serdecznie dziękujemy za Waszą lojalność i wsparcie. 
 
Wasza pomoc finansowa jest bardzo ważna i naprawdę niezbędna. Dokonujecie tak 
ważnego wkładu, aby przemienić Shree Peetha Nilaya, międzynarodową główną siedzibę  
a zarazem Centrum-Matkę Bhakti Margi w zapraszające miejsce, pełne miłości, radości,  
sprzyjające rozwojowi duchowemu.  
 
SPN jest domem Paramahamsy Sri Swamiego Vishwanandy. Stąd rozprzestrzenia się Jego 
przesłanie Miłości zachęcające ludzi, aby otworzyli swoje serca. Tutaj prowadzi On Satsangi  
w świątyni lub na zewnątrz, w swoim ogrodzie medytacyjnym. Ludzie wszystkich 
narodowości dołączają do nas tutaj w SPN, gdzie mogą spotkać przyjaciół, którzy myślą 
podobnie i znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia czy też własnej podróży 
duchowej. A co najważniejsze, otrzymują osobiste błogosławieństwo wielkiego, oświeconego 
Mistrza, prawdziwego Guru, Satguru. Jego Miłość jest niezmierzona i obejmuje wszystko!  
 
Przesyłając serdeczne pozdrowienia na lato, oczekujemy Waszej wizyty w Aśramie! 

W imieniu Bhakti Margi, 

Paartha i Anjushri 

 

   

 

 

https://www.justlovefestival.org/
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6. Dodatek specjalny  

Przemówienie Sri Swamiego Vishwanandy wygłoszone podczas inauguracji świątyni 

Rukmini Panduranga Mandir w Aśramie Shree Peetha Nilaya 14 kwietnia 2019 roku 

Podczas ceremonii otwarcia nowej świątyni Rukmini Panduranga Mandir w Shree Peetha 

Nilaya Paramahamsa Vishwananda wygłosił płynące z głębi serca przemówienie. Gurudewa 

wyjaśnił znaczenie tej świątyni, istotę karmy, cel Boskiego planu oraz niewidzialne sposoby 

działania Boga w naszym życiu.  

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-

happiness 

Część Pierwsza 

 PANDURANGA – PAN WIECZNEJ RADOŚCI I SZCZĘŚCIA   

Paramahamsa Vishwananda 

 

Dźej Gurudew! 

Niech błogosławieństwo Pandurangi i Rukmini będzie z wami wszystkimi, a szczególnie  

z tymi, którzy pomagali. 

Widzicie, wybudowanie świątyni nie jest celem każdego. Nie każdy ma tę Łaskę 

uczestniczenia w budowaniu świątyni. Świątynia jest miejscem, w którym mieszka sam Pan. 

Dzisiaj obchodzimy święto Rama Nawami, prawda? Rama przypomina o wewnętrznej 

świątyni. Ra znaczy „świątynia”, ma znaczy „wewnątrz”. Tak więc Rama oznacza to, co 

znajduje się wewnątrz. Dlatego w ten pomyślny dzień tę piękną świątynię Pandurangi  

i Rukmini czynimy również przypomnieniem tego, co mamy w swoim wnętrzu. 

 RAMA PRZYPOMINA O WEWNĘTRZNEJ ŚWIĄTYNI. 

—Paramahamsa Vishwananda 

Możecie nie czuć tego, co macie w swoim wnętrzu, możecie nie wiedzieć o tym, co macie 

wewnątrz, ale to tam jest. Ta Łaska, którą Bóg dał swojemu wielbicielowi, ta Łaska, którą 

Pan zaplanował na długo przed waszymi narodzinami w tym życiu, jest spowodowana waszą 

punją i pozwala wam w tym uczestniczyć. Nie myślcie, że to dzieje się przypadkowo. Nie 

myślcie, że to wy wszystko kontrolujecie. To jest ta kwestia, w której człowiek się myli. Bóg 

daje wam możliwość wyboru. To On odgrywa waszą rolę. Pozwala wam myśleć, że macie 

kontrolę, ale w rzeczywistości to On ją ma i robi wszystko, aby przyciągnąć was bliżej do 

siebie. On robi wszystko, aby wasz umysł był Nim pochłonięty. Ale by tak się stało, musicie 

tego chcieć. On nie będzie was zmuszał.   

Jeśli naprawdę czegoś chcecie, zrobicie wszystko, żeby to mieć, prawda? Dlatego posłużył 

się ludźmi z Włoch, aby zbudowali tę cudowną świątynię i posłużył się wami wszystkimi, 

abyście wzięli w tym udział. Tak naprawdę ona nie jest dla Niego, ona jest dla was, aby 

przypominać wam o najważniejszej rzeczy: że On jest z wami. Jak już powiedzieliśmy, 

Panduranga jest Panem, który jest zawsze radosny. Nie ma w Nim żadnego cierpienia. 

Cierpienie jest w waszym umyśle. Jeśli szukacie cierpienia, znajdziecie je. Jeśli szukacie 

problemu, stworzycie go! Nawet jeśli nie ma żadnego problemu! I oczywiście, kiedy Pan 

zobaczy, że chcecie problemów, poprosi swoją ukochaną siostrę, Maha Maję, żeby wam 

pomogła.  

https://www.paramahamsavishwananda.com/talk/panduranga-the-lord-eternal-happiness
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Wiecie? On poprosi swoją siostrę, aby zaciemniła wam obraz – nie dlatego, że jest bardzo 

złośliwy albo dlatego, że chce was skrzywdzić. Nie. To dlatego, że jesteście głupi! To takie 

proste!  On po prostu chce wam przypomnieć, jak bardzo jesteście głupi. 

Kiedy Pan daje siebie, wy mówicie „Nie”. A potem chcecie Maję. On na to odpowiada: „Tak, 

bierzcie ją!”. Jak długo będziecie się tym cieszyć? A więc w tej formie Pan mówi, że życie 

jest radością. Ale prawdziwa radość jest czymś trwałym, czymś, co stale trwa; to nie radość, 

która jest ograniczona. On chce wam dać wieczną radość.  

Zatem ten Pan radości, ten Pan szczęścia, chce, żebyście mieli wieczną radość, wieczne 

szczęście. I za to chce mieć was całkowicie dla siebie. Nie częściowo. Częściowo to ludzkie 

pojęcie. Pragniecie Go, ale nie jesteście szczerzy w tym pragnieniu. Chcecie Go, lecz jest 

ALE! Jest tak wiele rzeczy, które mają pierwszeństwo, zanim zapragniecie Jego. Chcecie tak 

wielu rzeczy: rzeczy materialnych, musicie mieć komfort, musicie mieć dobry związek, 

musicie mieć dobrego męża lub dobrą żonę, musicie mieć dobre dzieci. A wtedy Bhagawan 

spada na sam dół tej listy. 

Ale On ciągle przypomina tym, którzy do Niego należą. Na wiele różnych sposobów stale 

mówi: „Hej, kiedy wy się obudzicie? Teraz śpicie w Maji. Ale jak długo?”. 

Ten umysł, który jest przywiązany do rzeczy, który jest ograniczony, nigdy nie będzie 

szczęśliwy. Pan chce, żebyście byli szczęśliwi. On chce, żebyście byli wiecznie szczęśliwi, 

ale czy wy chcecie być wiecznie szczęśliwi? Co oznacza wieczne szczęście? Znacie tylko to, 

co jest ograniczone. Panduranga – to Imię, ta wieczna radość, ta wieczna Miłość – On 

właśnie to chce wam dać. I to właśnie dał. Jeśli spojrzycie na wszystkich świętych, którzy Go 

osiągnęli, [zobaczycie, że] On jest Liladhari. Jest tak drogi swojemu wielbicielowi, że 

przychodzi w ciszy, aby mu służyć. On robi swoje po cichu, nie pokazując tego, co robi.  

Ale my jako ludzie lubimy widzieć, prawda? Kiedy coś robimy, lubimy widzieć rezultat, 

prawda? [śmiech] Ale rezultat Jego działań jest dobrze ukryty. Ci, którzy naprawdę Go 

pragną, nie potrzebują zewnętrznego rezultatu. Oni wiedzą, że Go osiągną. To jest to 

zapewnienie, które obiecał w Gicie. On nie odstępuje od swojej obietnicy. Mogliście przeżyć 

miliony wcieleń, ale jak miłosierny jest Pan, że wam przypomina!? Hmm? Mimo to, nadal 

śpicie. 

Dzisiaj obchodzimy 9578 rocznicę narodzin Ramy, prawda? To dość długi okres czasu.  

A jednak Jego życie nadal jest opiewane. Dlaczego? Dlatego, że był dobry, czy dlatego, że 

był Boską inkarnacją, a może dlatego, że poszedł zabić Rawanę i ocalić swoją żonę? Nie, 

nie dlatego! Obchodzimy Jego urodziny, nawet po tych wszystkich latach, jako 

przypomnienie.  

Z jakiegokolwiek innego powodu nie przyszedłby na świat, przyszedł po to, aby być 

przypomnieniem dla ludzkości. Dlatego nawet teraz, w Indiach czy gdziekolwiek indziej, 

gdzie czyta się Ramaćaritamanasę, jeśli ludzie bardziej się w nią zagłębią, dzieje się tak, jak 

to zostało opisane: już samo imię Ramy może sprawić, że człowiek przekroczy ocean 

samsary. Po prostu: Rama! 

— Paramahamsa Vishwananda 

 


