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Wstęp 
 

Nasza rodzina Bhakti Marga rozrasta się! Coraz więcej ludzi poszukujących miłości  

i szczęścia znajduje drogę do międzynarodowego centrum Bhakti Margi w Springen, aby 

świętować, śpiewać i tańczyć ze Sri Swamim Vishwanandą i nami wszystkimi oraz zanurzyć 

się w niebiańskiej wibracji miłości. Móc podążać ścieżką duchową pod przewodnictwem 

Gurudźiego i powierzyć się Jemu to wielka Łaska! 
 

Przepełniony miłością i oddaniem Aśram Paramahamsy Vishwanandy, Shree Peetha Nilaya, 
w czerwcu i lipcu miał zaszczyt być gospodarzem najważniejszych i niezapomnianych 
wydarzeń tego lata. 
 

13 i 14 czerwca świętowaliśmy razem z Gurudźim Jego 41 urodziny. Mieliśmy okazję służyć 

Mu, odprawiając pudźę w świątyni Bhutabhrteshwarnath Mandir i uhonorować Go 108 

jagniami, które odbyły się na dużym trawniku. To był dzień, w którym mogliśmy ofiarować Mu 

całą naszą miłość i pogłębić swoją relację z Nim. 
 

Wieczorem Gurudźi zaprosił wszystkich gości na piknik na dużym trawniku. 
 

Cóż to była za bezcenna uczta! Nikt z nas nigdy nie zapomni tych cennych chwil z naszym 

ukochanym Boskim Mistrzem. 
 

Najważniejszym wydarzeniem lipca był Festiwal Just Love, który odbył się w dniach 13, 14  

i 15 lipca 2019 r. Chociaż w pierwszych dniach pogoda była chłodna i deszczowa, rozjaśniła 

się w sam raz na kolorowy festiwal Holi w sobotnie popołudnie, a w niedzielę lato powróciło. 
 

 

Drogowskazy na terenie Festiwalu wskazywały drogę na Wajkuntę, niebiańską siedzibę 

(lokę) Śri Wisznu i Jego wielbicieli. I rzeczywiście, elewacja i cały teren Aśramu 

przekształciły się w Wajkuntę. Patrząc na scenerię na szczycie głównego wejścia do 

Aśramu, można było odczuć, jakby naprawdę się tam było. 
 

Odnotowaliśmy około 2400 odwiedzających, czyli mniej więcej tyle samo, co w ubiegłym roku.  
Wielu przybyło po raz pierwszy i nawiązało kontakt z Gurudźim i Bhakti Margą. 
 

Pozwól się oczarować słowami Swamini VishwaParagatishwari na temat Festiwalu: 
 

Kiedy przybyłam do siedziby Miłości, Cierpliwości i Jedności – Shree Peetha Nilaya – byłam 
zdumiona, widząc, jak wiele rzeczy się zmieniło. 

 

Dekoracja przy głównym wejściu zapowiadała wielkie, radosne wydarzenie. Wielbiciele 
pędzili w górę i w dół pięter Aśramu, sprzątając, malując, pomagając i prowadząc budowę 
struktur dekoracyjnych oraz straganów na ten wielki dzień. 

 

W końcu, w piątek 12 lipca nadszedł ten długo oczekiwany moment: początek JLF 2019. Byłam 

odpowiedzialna za stoisko, przy którym pracowali wielbiciele z Mauritiusa. Gotowanie  

i podawanie potraw doprawionych egzotyczną mieszanką smaków naszej wyspy, pełną miłości 

do Boga było dla mnie ogromną przyjemnością. Najlepszą częścią tych dni były chwile, kiedy 

Gurudewa odwiedzał nasze stoisko, a wielbiciele śpiewali i tańczyli wyłącznie dla Niego. 

 

Duża scena przeznaczona była na koncerty, podczas których artyści z miłością i radością 
wyrażali swoje oddanie. 

 

Ostatniego dnia melodyjny głos Gurudewy precyzyjnie zgrał się z głosem Prakriti. Chłodna  
i kojąca atmosfera Aśramu mieszała się z melodyjnością i hymnami recytowanymi przez 
Gurudźiego, podczas których wszyscy wielbiciele tańczyli z miłością, tylko miłością. 
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Dzień 16 lipca, Gurupurnima, był niczym wisienka na torcie Festiwalu Just Love 2019. 
Stanowił mieszankę czystego bhakti z aromatem Guru Parampary. Wielbiciele zgromadzili 
się w ogrodzie wokół Gurudewy, okazując Pada Sewana Bhakti. Pomimo chłodnej pogody 
wielbiciele siedzieli tam, wpatrując się w Gurudewę i słuchając doświadczeń wielbicieli.  
To był moment, który będziemy pielęgnować w swoich sercach przez bardzo długi czas. 
 

Dźej Gurudew!  
Swamini VishwaParagatishwari (Mauritius) 
 

 

1. Przegląd wydarzeń 
 

W dniach 1-8 lipca odbyła się Letnia Sangha Młodzieży, w której udział wzięło 65 młodych 

ludzi w wieku od 12 do 27 lat. Gurudźi pobłogosławił ich Darszanem. 
 

Na Gurupurnimę w dniu 16 lipca 2019 r. zarejestrowało się 1017 osób. Sympatycy, 

Wielbiciele, Brahmaćari, Riszi, Swaminie i Swami z wielu krajów przybyli złożyć hołd 

swojemu Satguru, Paramahamsie Vishwanandzie, aby Mu podziękować i wyrazić swoją 

miłość do Niego. 
 

Wieczorne uroczystości miały odbyć się w świątyni, ale Gurudźi spontanicznie przeniósł je 

na zewnątrz, na duży trawnik, gdzie wszyscy szczęśliwie znaleźli miejsce i mogli pozostać 

blisko Niego, aż do późnej nocy. 
 

W dniach 23 i 24 sierpnia 400 osób świętowało wraz z Gurudźim Kryszna Dźanmasztami – 

urodziny Kryszny w świątyni Bhutabhrteshwarnath Mandir. 
 

 Krajowe tygodnie 

 

W dniach 18-25 lipca odbył się tydzień krajowy dla Afryki Południowej, Mauritiusa i Kenii; 

wzięło w nim udział 45 uczestników. 
 

W dniach 05-11 sierpnia odbył się tydzień krajowy dla Portugalii, Hiszpanii i Ameryki 

Łacińskiej. Wzięło w nim udział 148 uczestników. 
 

W dniach 26 sierpnia-1 września odbył się tydzień krajowy dla Rosji, Łotwy, Ukrainy i Litwy; 
wzięło w nim udział 145 uczestników. 

 
 Świątynia Rukmini Panduranga Mandir  

 
 

 

Świątecznym prezentem na 2018 rok dla 

Przyjaciół Bhakti Margi było murti Rukmini  

i Pana Pandurangi, przywiezione z Indii,  

z Pandarpuru i pobłogosławione przez 

Gurudźiego. 
 

Można je odebrać w Shree Peetha Nilaya do 

końca 2019 roku. 
 

Nowi członkowie otrzymują je jako prezent 

powitalny. 
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Dlaczego tilak Pandurangi jest inny? 
 

To często zadawane pytanie. 
 

Paramahamsa Vishwananda odsłonił tę tajemnicę i wyjaśnił jego znaczenie podczas 

satsangu po inauguracji świątyni Rukmini Panduranga Mandir w SPN, 14 kwietnia 2019 r. 
 

Dźej Gurudew, 
 

Dlaczego tilak Pandurangi jest inny? Ponieważ On jest Kryszną, a Panduranga to nikt inny, 

jak Kryszna, prawda? Na północy mówimy o różnych aspektach Pana Kryszny, a Lila 

Pandurangi stanowi czwarty aspekt Kryszny. Kiedy Kryszna odgrywał Lilę Pandurangi, był 

nie tylko sobą w tym aspekcie Pandurangi, Witthali, ale był z Nim także Śiwa. 
 

Na głowie Pandurangi jest 

Śiwalingam. jest tak dlatego, że kiedy 

Kryszna wybierał się do Rukmini, aby 

odegrać Lilę jako Panduranga, 

najpierw udał się do Śiwy i powiedział: 

„Zamierzam się inkarnować, aby 

odegrać teraz tę Lilę, więc Ty też ze 

Mną pójdziesz”. Tak więc Śiwa 

znalazł się głowie Pandurangi.  
 

Dlatego ludzie przez bardzo długi 

czas nie wiedzieli, że Panduranga to 

Kryszna. Nawet dzisiaj wielu uważa, 

że Withoba to Śiwa. Ale  

w rzeczywistości tak nie jest, On jest 

Kryszną. Jednak z powodu 

Śiwalingamu i ozdoby na ramieniu  

w postaci Adiśeszy, Śesza Nagi – 

węża, wielu ludzi myli Go z Śiwą. 

Oczywiście w dzisiejszych czasach już 

nie, ale w XII wieku było zamieszanie. 

Tak samo jak z Tirupatim, Baladźim. 
 

Wracając do twojego pytania: ten tilak 

reprezentuje Śiwę. To bardzo 

ciekawe, ponieważ wisznuici i śiwaici 

bardzo często są rozdzielani, ale  

w tym aspekcie nie, ponieważ Śiwa 

jest największym bhaktą Kryszny. Nie 

ma nikogo bardziej oddanego niż Pan  
Śiwa. Dlatego tilak na czole Pandurangi ma kształt lingamu Śiwy. To jest joni, a czerwony 

punkt w środku to sam lingam. To oznacza, że Jego umysł jest zawsze skupiony na bhakcie, 

tak jak umysł bhakty jest zawsze skupiony na Panu. Dlatego Panduranga ma ten tilak. 
 

Śiwa jest największym bhaktą Kryszny. Jego umysł jest zawsze skupiony na bhakcie, tak jak 

umysł bhakty jest zawsze skupiony na Panu. 
 

Paramahamsa Vishwananda 
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2. Zapowiedzi 

 

Daty wydarzeń na październik, listopad i grudzień 2019 r. 

 

Październik / listopad 

 

• 12 października 
• 15 października 
• 27 października 
• 02 listopada  
• 16 listopada  
• 30 listopada 

 
 

Darszan w Monachium z Paramahamsą Vishwanandą  
Maha Samadhi Śirdi Sai Baby  
Diwali 
Kartik 

24-godzinny Maha OM Chanting w SPN 

Dzień Babajiego 
 

 

Grudzień 2019 

 

• 24-25 grudnia 

• 27, 28, 29 grudnia 

 
 

Boże Narodzenie 

Darszany dla mężczyzn / kobiet 
 

 

 

3. Newsletter na Boże Narodzenie i Nowy Rok oraz prezent od Gurudźiego 
 

 Newsletter na Boże Narodzenie 

 

List na Boże Narodzenie i Nowy Rok jest jedynym dokumentem dla PBM, który zostanie 

wysłany pocztą tradycyjną. Wszystkie inne informacje wysyłane są pocztą elektroniczną. 

Aby list na Boże Narodzenie i Nowy Rok dotarł do wszystkich krajów na czas, rozpoczniemy 

wysyłkę pocztą od połowy listopada. 
 

• Wysyłamy tylko te listy, odnośnie których posiadamy pełne dane adresowe, w tym: 

imię i nazwisko, ulicę z numerem domu, nazwę miejscowości, kod pocztowy i kraj. 
 

• Jeśli wolisz osobiście odebrać list w Shree Peetha Nilaya, niż otrzymywać go pocztą, 

prosimy powiadomić nas o tym najpóźniej do końca października. 
 

• Nie wszyscy członkowie PBM podali nam swój adres podczas rejestracji, co jest dla 

nas sygnałem, że nie chcą otrzymywać listu pocztą. Szanujemy ten wybór. 
 

• Uwaga: Jeśli twój adres, nazwisko lub imię duchowe uległy zmianie, prosimy  

o powiadomienie nas o tym na piśmie do połowy października na adres: 

friends@bhaktimarga.org lub anjushri@bm365.org 
 

• Prosimy sprawdzać, czy zadeklarowane, miesięczne składki są opłacane regularnie. 

Jeśli nie masz pewności, czy je otrzymaliśmy, wyślij Anjushri wiadomość e-mail na 

adres: friends@bhaktimarga.org lub anjushri@bhaktimarga.org 
 
 

 Świąteczny prezent od Gurudźiego 2019 

 
Podczas Pielgrzymki Rezydentów do Indii Południowych w styczniu 2019 r. Gurudźi w swojej 

miłości wybrał prezenty świąteczne dla członków PBM. Jest to wyraz podziękowania dla 

wszystkich, którzy regularnie wspierają finansowo Jego centrum Bhakti Margi, Shree Peetha 

Nilaya. Tradycja równoważenia aktu dawania i przyjmowania ma swoje korzenie w tradycji 

hinduskiej. 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bhaktimarga.org
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Więcej informacji na temat prezentu podamy w liście na Boże Narodzenie i Nowy Rok oraz 

w pierwszym Newsletterze na 2020 r. Na razie pozostanie to niespodzianką! 
 

Nie jest możliwe dołączenie prezentu do listu na Boże Narodzenie i Nowy Rok. Dlatego 

będzie go można odebrać przy stanowisku Przyjaciół Bhakti Margi (Friends of Bhakti Marga) 

od Urmilaavati i Anjushri na początku Adwentu w grudniu. Prosimy mieć ze sobą kartę 

członkowską. 
 

4. Prace renowacyjne 

 Rekonstrukcja elewacji budynku Świątyni 
 

 
Podczas budowy budynku 50 lat temu, do 
budowy ścian obecnej Świątyni użyto płyt  
z betonu płukanego.  
Kiedy jesienią 2018 roku pęknięta płyta 
zaczęła się luzować, konieczna stała się nie 
tylko naprawa, ale i kompletna ich odbudowa. 
Wsporniki płyt mocujących okazały się 
zardzewiałe i spróchniałe, i należało je 
natychmiast usunąć. To trudne zadanie!  

 
 
 
 
 

 

Bardzo trudno było znaleźć firmę, która byłaby 
przygotowana, aby sprostać temu wyzwaniu. 

 

Po wielu zapytaniach i odmowach znaleźliśmy 
w Bad Schwalbach profesjonalną firmę, która 
była przygotowana do usunięcia płyt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prace rekonstrukcyjne zachodniej elewacji rozpoczęły 
się we wrześniu 2018 r., a pomiędzy marcem i majem 
2019 r. wszystkie płyty betonowe zostały usunięte  
z budynku Świątyni. 

 

 

Następnie do cegły przymocowano płyty termoizolacyjne wykonane z mineralnego materiału 
izolacyjnego, a na koniec zastosowano siatkę jako materiał podtrzymujący dla zaprawy  
i farb. Spośród kilku porównywalnych ofert wybrano bardzo dobrą firmę z Wiesbaden. 
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Zgodnie z życzeniem Gurudźiego, na fasadach 
tego i innych budynków zostały namalowane 
pomarańczowe pasy. Prace te ukończono  
z końcem sierpnia.  

 

Inne oczekujące prace związane z budynkiem 
Świątyni to: montaż nowych parapetów, a także 
wymiana osłon przeciwsłonecznych, ponieważ 
starych nie można było już uruchomić. 

 

Niektóre okna muszą zostać wyposażone  
w odpowietrzniki do odprowadzania ciepła  
i dymu. Ponadto stolarz przymocował do 
elewacji drewniane okapy. 

 

W przyszłości planowane jest zamontowanie 
dużego, przeszklonego dachu przy wejściu do 
świątyni, ale realizacja tego projektu musi 
zostać przełożona ze względów finansowych. 
W tym celu powstanie tymczasowy dach 
wykonany z pleksiglasu, dzięki czemu będzie 
można przedostać się z pomieszczenia  
z butami do świątyni, mając suche stopy! 

 
 Przebudowa zewnętrznych schodów po stronie zachodniej  

Stare schody były zrujnowane i należało je wymienić. Miały złą podbudowę, a w niektórych 

miejscach nawet jej brakowało. Wszystkie stopnie różniły się i były nierówne, a tym samym 

stanowiły zagrożenie bezpieczeństwa (upadki). Musiały zostać wymienione, ponieważ 

większość ludzi korzysta z tej drogi, aby dostać się do głównego wejścia do Aśramu.  
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5. Udoskonalenie wyposażenia części hotelowej 
 

Życzeniem Gurudźiego jest, aby jak najwięcej Jego gości miało możliwość przebywania 
blisko Niego podczas wydarzeń w SPN. 

 

Chcąc spełnić Jego życzenie i umożliwić większej liczbie gości nocowanie w Aśramie, 
rezydenci przenieśli się. Niektórzy dzielą teraz pokoje na pierwszym piętrze Aśramu 
(budynek A), podczas gdy inni przeprowadzili się do domów Bhakti Margi we wsi.  
W rezultacie pewna liczba pokoi została świeżo odnowiona i stanowi obecnie pokoje 
gościnne. 

 

Gurudźi jest bardzo szczęśliwy z powodu tej zmiany, a my cieszymy się, że możemy służyć 
Mu w ten sposób. 
 
 

Podziękowania 
 

Widzisz, jak ważne i niezbędne są Twoje składki członkowskie dla międzynarodowej 
siedziby Bhakti Margi. Dzięki Twoim regularnym wpłatom jesteśmy w stanie w dłuższej 
perspektywie planować i przeprowadzać niezbędne prace renowacyjne. 
 

Rozpoczęliśmy już nowe prace renowacyjne, w tym rozbudowę sklepu Bhakti Shop. Z tego 
powodu Muzeum Świętych Hinduskich przeniesiono do jaskini Babajiego. Wkrótce 
rozpoczną się inne prace, takie jak renowacja Sali Darszanowej. 
 

Przyjaciele Bhakti Margi i Bhakti Marga z całego serca dziękują za Twoje wsparcie 
finansowe, które stanowi nieocenioną pomoc w utrzymaniu Shree Peetha Nilaya! 
 

Z niecierpliwością oczekujemy, by móc często witać Cię tutaj jako członka naszej rodziny, 
Bhakti Margi. 
 
 

 

Mataji Urmilaa, Mataji Anjushri i Paartha  
 
 
 
 
 
 

 

W imieniu 
 

Shree Peetha Nilaya, Centrum Bhakti Margi, Springen 
 
 
 
 

 

7. Załącznik 

 

Cel twojego życia 

 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/your-life-purpose 

 

Dźajanti Paramahamsy Vishwanandy 

w Aśramie Shree Peetha Nilaya, 13 czerwca 2019 
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W dniu swoich urodzin Paramahamsa Vishwananda wygłosił dla wszystkich 
przemówienie mówiące o istocie i celu ludzkiego życia. Gurudźi podkreślił także, że 
bez względu na to, gdzie jesteśmy, bez względu na to, jak długo jesteśmy na ścieżce 
duchowej, w jakiekolwiek sytuacji się znajdujemy, nigdy nie powinniśmy zapominać, 
że Guru i Bóg są zawsze z nami, aby prowadzić nas na drodze ku Miłości. 

 

Dźej Gurudew! 

 

Inkarnacja, narodziny są tajemnicą samą w sobie. To głęboka tajemnica. Dlaczego to jest 
tajemnica? Ponieważ ludzkie narodziny są bardzo wyjątkowe. Słyszeliście wiele satsangów 
na ten temat. Narodziny w ludzkim ciele nie przychodzą łatwo. Ale gdy już osiągniecie 
ludzkie życie, bardzo ważne jest, jak będziecie z tym życiem postępować. 

 

Widzicie, wszyscy jesteście wzywani, aby zrobić w życiu coś wielkiego, ponieważ nie 
jesteście tylko tymi ograniczonymi rzeczami, którymi wydaje się wam, że jesteście. Jesteście 
czymś więcej. Nie tylko wy... Kiedy mówię o „was”, mam na myśli całą ludzkość. Ludzie 
bardzo często nie są świadomi, dlaczego życie istnieje, dlaczego człowiek przychodzi na 
Ziemię, dlaczego się rodzi. Mówi się, że życie samo w sobie jest służbą, ale służbą dla 
kogo? Służbą dla Śriman Narajany, służbą dla Boga. Kiedy już to sobie uświadomicie, 
będzie to oznaczać, że wypełniliście swój życiowy cel. 

 

„Życie samo w sobie jest służbą. Służbą dla Śriman Narajany, służbą dla Boga”. 

 

Paramahamsa Vishwananda 

 

Jak myślicie, dlaczego Guru się inkarnuje? Dlaczego Guru przychodzi? 

 

Guru przychodzi dla swoich wielbicieli. Wielbicie nie mogą przyjść dla Guru, ponieważ 
wielbicie wciąż są związani mają. 

 

Jest taki piękny werset w Uddhawa Gicie, w którym Uddhawa zadaje Krysznie pytania. 
Uddhawa powiedział: „Wiesz, nigdy Cię o nic nie pytałem”. Widzicie, Uddhawa dorastał  
z Kryszną, ale nigdy o nic Go nie pytał. Kiedy inkarnacja Kryszny dobiegała końca, Pan 
powiedział do Uddhawy: „Zapytaj Mnie o coś. Nigdy Mnie o nic nie pytałeś”. 

 

Uddhawa zastanawiał się: „O co mógłbym Go zapytać? On jest samym Panem, wie 
wszystko. Zapytam Go o coś”. Najpierw poprosił Go o pozwolenie. Pan Kryszna zgodził się  
i powiedział: „Dobrze, o cokolwiek Mnie zapytasz, wiedz, że ponieważ Ardźunie przekazałem 
Bhagavad Gitę, to co przekażę tobie, będzie nosiło twoje imię. Będzie to Uddhawa Gita”. 

 

Pierwsze pytanie, jakie Uddhawa zadał Krysznie, brzmiało: „Kto jest prawdziwym 
przyjacielem?”. 

 

Pan Kryszna odpowiedział, że prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto przychodzi pomóc swojemu 
przyjacielowi, nawet jeśli się go o to nie prosi. 

 

„Pan Kryszna powiedział, że prawdziwym przyjacielem jest ten, kto przychodzi pomóc, 
nawet jeśli się go o to nie prosi”. 

 

Paramahamsa Vishwananda 

 

Uddhawa odpowiedział: „Ach, cóż za wspaniała odpowiedź! Czy mogę zadać Ci kolejne 
pytanie? 
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Kryszna odpowiedział: „Tak, pytaj”. 

 

„Powiedziałeś mi, kim jest prawdziwy przyjaciel. Powiedz mi zatem, za kogo uważasz 
Pandawów? Oni są Twoimi prawdziwy przyjaciółmi, prawda? Ale Ty nie przyszedłeś im  
z pomocą”. 

 

Uddhawa kontynuował, mówiąc: „Gdzie byłeś, kiedy Duhśasana ciągnął Draupadi? Mówisz, 
że jesteś prawdziwym przyjacielem. Gdzie byłeś, kiedy Pandawowie grali w kości? Dlaczego 
nie zatrzymałeś gry, kiedy Judhiszthira postawił swoich braci w grze? Gdzie wtedy byłeś? 
Mówisz, że jesteś prawdziwym przyjacielem”. 

 

Historia Draupadi o umiejętności odpuszczania 

 

Kiedy Uddhawa zadał już pytania, Pan Kryszna odpowiedział: „Tak, to prawda, ale najpierw 
musisz zrozumieć, że byłem związany modlitwą samego Judhiszthiry. Judhiszthira Mi na to 
nie pozwolił, modlił się o to, żebym nie interweniował w grę. Nie chciał, żebym dowiedział 
się, że przegrał grę przez podstępne działanie drugiej strony. A więc to Judhiszthira Mi na to 
nie pozwolił. Modlił się i mówił, żebym nie interweniował w jego sprawy. Jak zatem mogę 
interweniować, skoro ktoś związał Mnie swoją modlitwą? 

 

Po drugie, mówisz Mi o Draupadi. Draupadi była ciągnięta za włosy. Co ona robiła? 
przeklinała Duhśasanę, przeklinała Durjodhane i tak dalej. Była bardzo zajęta swoją własną 
siłą. Pandawowie płakali nad swoim nieszczęściem, przeklinając Durjodhanę. Żaden z nich 
nawet o Mnie nie pomyślał. A Ja tam byłem, byłem tuż za drzwiami”. 

 

To właśnie Kryszna powiedział w Uddhawa Gicie: „Byłem tuż za drzwiami”. Stwierdzenie „tuż za 

drzwiami” może oznaczać drzwi umysłu, które oddzielają nas od ujrzenia samego Pana. „A więc, 

wszyscy oni byli bardzo zajęci sobą. Ale na końcu, kiedy Duhśasana obnażał Draupadi, ona  

w końcu użyła zdrowego rozsądku i przypomniała sobie o Mnie. I wtedy właśnie wydarzył się 

cud. Właśnie wtedy interweniowałem. Ale Ja byłem tam przez cały czas”. 

 

Wtedy Uddhawa powiedział: „Ależ Panie, dopiero co powiedziałeś, że prawdziwy przyjaciel 
pomaga, nawet jeśli się go o to nie prosi. Ty wiesz, że oni nawet o Tobie nie pomyśleli.  
A zatem, czy to oznacza, że pomożesz tylko wtedy, kiedy ktoś Cię o to poprosi?”. 

 

Kryszna uśmiechnął się i powiedział do Uddhawy: „Uddhawo, nie zrozum mnie źle. Ci ludzie 
są bardzo mądrzy. Widząc, że stale są sami, widząc, że przegrywają, Judhiszthira mógł 
chociaż przez moment o Mnie pomyśleć; wystarczyła jedna myśl, żebym zainterweniował”. 
Następnie powiedział: „Popatrz na Durjodhanę, on jest mądry, ponieważ w sensie 
materialnym miał wszystko, ale brakowało mu umiejętności gry. Co więc zrobił? Skorzystał  
z pomocy swojego wuja, który miał talent do gry w kości, nawet jeśli oszukiwał”. Następnie 
Kryszna powiedział: „Czy myślisz, że jeśli Judhiszthira poprosiłby o moją pomoc, nie 
pomógłbym mu? Pomógłbym! Czy myślisz, że wtedy jakakolwiek liczba, o którą prosili 
Durjodhana i jego towarzysze, wypadłaby i że Ja bym im to dał? Nie, nie dałbym! 
Wystarczyła jedna myśl, żeby tak się stało. I jeszcze jedno: jak oni mogli pomyśleć, że są 
sami, wiedząc, że Ja zamieszkuję we wszystkim, że Ja jestem świadkiem wszystkiego?”. 

 

Jak zatem możesz coś robić, wiedząc, że Bóg jest zawsze z tobą? Nie możesz! Ale to nawet 
nie przeszło im przez myśl. Na tym przykładzie widzimy więc, że ludzie bardzo często o tym 
zapominają. Ponieważ są tak bardzo zajęci robieniem wszystkiego innego i myśleniem  
o tym, jak osiągnąć szczęście, zapominają, że nigdy nie są sami. Guru i Bóg zawsze są  
z nimi, czy tego chcą, czy nie. Bardzo często ich ego może rosnąć. Myślą wtedy, że są tacy 
wspaniali i nie potrzebują nikogo innego, nie potrzebują Guru, nie potrzebują Boga, myślą, 
że ze wszystkim potrafią poradzić sobie sami. Ale jest inaczej. 
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To Guru przychodzi dla uczniów. Jednak uczniowie przychodzili na świat już setki, a może  
i miliony razy, aby otrzymać wystarczającą ilość punji, żeby móc kontynuować swoją ścieżkę 
duchową. Ale tym, co powstrzymuje ich od ujrzenia tej prawdziwej rzeczywistości, jest 
umysł. Dopóki umysł jest podsycany, myślicie, że jesteście szczęśliwi. I właśnie tutaj ludzie 
popełniają błąd. Dopóki umysł nie będzie poddawany próbom, nie pójdziecie naprzód. 
Rzucanie wyzwań umysłowi to zadanie Guru. Wy sami nigdy nie pozwolilibyście umysłowi 
się zmienić, ponieważ tak bardzo go kochacie. Tak bardzo lubicie to, co umysł wam mówi, 
że nie pozwolicie na to, by był poddawany próbom. Sam umysł nie pozwoli, żebyście poddali 
go próbie, ponieważ wydaje się wam, że ten umysł jest waszym drogim przyjacielem. 
Wiedzieliście o tym? Kiedy pojawia się taka myśl, przychodzi Guru i poddaje go próbie. 
Kiedy już zaakceptujesz te wyzwania, kiedy już przez to przejdziesz, tylko wtedy będzie 
możliwa transformacja. W przeciwnym przypadku umysł pozostanie taki sam. 

 

Ile razy jeszcze chcecie się odrodzić? Nie myślcie, że Guru przyjdzie w każdym z tych wcieleń. 

To jest błąd, który ludzie bardzo często popełniają. Myślą: „Za każdym razem, kiedy przyjdę, 

Guru przyjdzie ze mną”. Nie, Guru pozwoli na pomoc i sprowadzi ją z innych źródeł, ale tylko 

wasz Guru może naprawdę was wyzwolić. Jednak nie każdy Guru może wyzwolić wszystkich. 

Wielu Guru powie: „Tak, bądź szczęśliwy, ciesz się światem itd. To prawda, musicie być 

szczęśliwi, musicie się cieszyć, ale musicie także dążyć do Najwyższego Szczęścia, nawet jeśli 

tego nie rozumiecie. To Najwyższe Szczęście jest głęboko wewnątrz was. Kiedy stanie się dla 

was jasne, czego naprawdę chcecie, wtedy pozwolicie Guru przejąć kontrolę. Jak powiedziałem, 

w Bhagavad Gicie Kryszna wyjaśnił Ardźunie, że to tak, jakbyście siedzieli w samochodzie. 

Wewnątrz waszego ciała zamieszkuje sam Pan, ale jeśli pozwolicie Mu przejąć kontrolę i was 

poprowadzić, to co innego. Jeśli jednak nadal będziecie siedzieć na miejscu kierowcy, mówiąc 

„Nie, ja poprowadzę”, On powie „OK, w porządku, prowadź”. 

 

„Waszym obowiązkiem jest ciągle przypominać sobie, że nigdy nie jesteście sami”. 

 

Paramahamsa Vishwananda 

 

A zatem inkarnowanie się jest bardzo ważne, aby uświadomić sobie, dlaczego tu jesteście  
i dlaczego Guru również jest tutaj. Guru nie jest tutaj dla siebie. Ja nie przyszedłem tutaj, bo 
muszę coś osiągnąć. Mówicie, że wielbiciele przychodzą z powodu Guru, ale tak nie jest. 
Kiedy macie wystarczająco dużo dobrej punji, Guru przychodzi, żebyście mogli się wyzwolić. 
Dlatego wy również musicie spełnić swój obowiązek i uświadomić to sobie. Waszym 
obowiązkiem jest ciągłe przypominanie sobie, że nigdy nie jesteście sami. Łatwo jest 
siedzieć i być nieszczęśliwym, powtarzając: „Tak, jestem sam”. Tak wielu ludzi robi to 
codziennie! Ten świat jest pełen ludzi, którzy siedzą i płaczą nad swoim nieszczęściem 
każdego dnia. Ale nie to jest celem. Celem jest przebudzenie. 

 

Jeśli macie relację z Bogiem, to znaczy, że w jego oczach jesteście wyjątkowi. Tak jak wy 
jesteście Mu drodzy, tak samo On jest wam drogi. Dlatego Kryszna powiedział: „Tańczę  
w sercu wielbiciela”. On jest obecny w każdym sercu. Ale bardzo często jest w tym sercu 
bardzo znudzony czekaniem na dana osobę. Wyobraźcie to sobie! To właśnie dlatego Śri 
Ranganath leży tam, mówiąc: „W wielu sercach po prostu sobie leżę. Ale w sercach 
wielbicieli tańczę”. To ta relacja, którą ma cie z Panem sprawia, że On tańczy. A Guru jest 
świadkiem tego, że ten taniec ma miejsce. A więc jestecie dla Niego wyjątkowi z powodu 
swojej pokory, a nie z powodu dumy i ego, ponieważ duma i ego są tylko tutaj. 

 

Często powtarzam, że kiedy umrzecie, wszystko się skończy. Kto będzie o was pamiętał? Jeśli 

macie wnuki, będą o was pamiętać. Powiedzą: „Miałem kiedyś babcię albo dziadka”. – a potem 

koniec. W następnym pokoleniu już nawet nie będą o was pamiętać. Póki żyjecie, myślicie sobie, 

że jesteście tacy wspaniali. A potem koniec. Myślicie, że jesteście najwspanialsi w całym 

wszechświecie. Wyobraźcie sobie, że siedzicie w domu i myślicie, jacy 
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to jesteście wyjątkowi. Jak już powiedziałem, wasz sąsiad prawdopodobnie nawet was nie 
zna. A wyobraźcie sobie wioskę albo miasto, w którym mieszkacie. Ilu ludzi kiedykolwiek o 
was słyszało? Garstka. Kim jesteście w swoim kraju? Nikim! A wy myślicie o tym, jak 
wyjątkowi jesteście na tym świecie! Jesteście nikim. To teraz wyobraźcie sobie, kim 
jesteście dla wszechświata. 

 

Jest taki obraz, na którym wszystkie planety są umieszczone obok siebie. Można na nim 
zobaczyć, że świat jest bardzo mały. Na tle całego wszechświata ta planeta i cały układ 
słoneczny są niczym. A jednak tym, co sprawia, że człowiek czuje się wyjątkowy, jest jego 
relacja z Bogiem, z Tym, który wszystko stworzył. To właśnie sprawia, że czujecie się 
wyjątkowi: wasza relacja z Nim. Rzecz w tym, że On was zna, a wy Jego nie. I to właśnie 
[Jego] musicie poznać. A poznacie Go jedynie poprzez pokorę w swoim sercu, jedynie 
wtedy, gdy umysł się przetransformuje i zmieni. Wtedy będziecie mogli osiągnąć prawdziwe 
szczęście. Ale jeśli będziecie myśleć tylko o ograniczeniach, stanie się to bardzo trudne. 
 A więc, kto was ogranicza poza wami samymi? To, czego chce Bóg, to wasze 
przebudzenie. Obudźcie swój pełen potencjał. Po to tu przyszliście. 

 

„Bóg chce, abyście obudzili swój pełen potencjał. Dlatego tu przyszliście”. 

 

Paramahamsa Vishwananda 

 

Oczywiście teraz świętujecie urodziny Guru, ale to są także wasze urodziny. Ponieważ jeśli 
macie to Urzeczywistnienie, nie ma żadnej różnicy. Guru przychodzi dla was wszystkich. I to 
właśnie musicie zrozumieć. Wtedy zrozumiecie, po co tu przyszliście i czego naprawdę 
pragniecie. 

 

Dźej Gurudew!  


