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Dodatkowy komentarz do medytacji Mandhavani Kriya
 

Gurucharan Singh z Kundalini Research Institute:
Niech każdy dźwięk rezonuje przez całe ciało będąc niczym kamyczek, który wpada w toń
spokojnego jeziora. Bądź świadomy swojego ciała – w tym momencie – bezczasowo i 
całkowicie zaangażowany. Kiedy słuchasz przez bramę pomiędzy skończonością, a 
nieskończonością, mantra którą recytujesz staje się Shabd – dźwiękiem, który rozpuszcza ego i 
zaprasza Nieskończoność do twojego ucieleśnionego serca. 

Yogi Bhajan zostawił nam instrukcję:
“To jest Shabd. Jeżeli opanujesz do perfekcji ten Shabd— a perfekcja
oznacza, że potrafisz poprawnie wyrecytować mantrę o każdym czasie i nic
cię nie powstrzyma - to jest właśnie perfekcja Shabd.
Kiedy recytujesz możesz usłyszeć mantrę dokładnie. Słyszysz ją w sobie, nie
w kimś innym. To oznacza, że opanowałeś mantrę do perfekcji. Wtedy
kiedykolwiek ją wypowiesz, cud się wydarzy.”

Nawet krótka praktyka tej medytacji umiejscawia cię w sercu, otwiera percepcję i
pozwala ci natychmiast rozpoznać drogę przed tobą. Wszystkie blokady zdają się
absolutnie rozpuszczać. Kiedy ciemność otacza cię, promień światła odnajduje swą
drogę i jest nawet łatwiej dostrzec go z ciemności. To jest stan zwykłych cudów. 
To jest stan gotowości i wdzięczności za dostrzeganie nieustannego przepływu cudów na
twojej ścieżce. To jest Dharma.
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Shabd Guru

Sukhani Sahib Aad Sach, Jugaad Sach, Hai Bhay Sach, Naanak 
Hosee Bhay Sach

Siri Guru Grant Sahib

 – technologia kwantowa dźwięku, która bezpośrednio zmienia naszą świadomość 

poprzez moc NAAD – wewnętrzego przepływu dźwięku. Dźwięk, który jest naszym 

nauczycielem. 

W Kundalini Jodze Shabd Guru jest podstawowym narzędziem podnoszenia własnej 
świadomości. Źródłem mantr i shabdów dla studentów i nauczycieli Kundalini Jogi jest 

niezwykły zbiór pieśni – Siri Guru Grant Sahib. 

* , z którego pochodzi mantra 
 to zbiór hymnów Siri Guru Granth Sahib. Ashtapadi (ashta - osiem) oznacza 

podzbiór składający się z 8 hymnów.

 to 1,430 stronicowy zbiór duchowej, mistycznej i metafizycznej poezji 
napisanej lub recytowanej przez pół tysiąclecia w XII-XVII w.n.e. na terenie Środkowego i 
Dalekiego Wschodu. Jest to pierwszy w historii uniwersalny skrypt stworzony ponad religiami.
Siri Guru Granth Sahib zostało po raz pierwszy skompilowane przez Guru Arjan Dev, piątego 
Guru Sikhów na początku XVIIw. który sam był autorem 2,216 z 5,894 pieśni zawartych w 

skrypcie. Zbiór jest kompilacją poematów i pieśni ujętych jako naad – wewnętrzny nurt 

dźwięku dla podnoszenia ludzkiej świadomości, z wykorzystaniem ragas – klasycznej muzyki 

Indii. Wszystkie kompozycje są dziełem świętych ludzi, mędrców i bardów z różnych tradycji 

kulturowych – muzułmańskiej, Sufi, hinduskiej i Sikhów. Autorzy pochodzili z różnych warstw 

społecznych i posługiwali się różnymi językami. Wszystkie kompozycje zostały zapisane w 

jednym języku – Gurmukhi, by ten bogaty repertuar mógł służyć każdemu. Dzięki tej 

transformacji zbiór Siri Guru Granth Sahib stał się uniwersalnym narzędziem podnoszenia 
własnej świadomości dla ludzi wielu kultur. Jest on bardzo precyzyjnym narzędziem, dokładnie 
odwzorowuje wibrację słów i pieśni swych autorów. 
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