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Namaste
Rakas Mestarimme on hyväksynyt kolme vuotuista juhlaa:
Kunnioitetun Lalaji Maharajin, Babuji Maharajin ja Mestarimme
syntymäpäivät. Sydämissämme olemme kaikki valmiita juhlimaan
jokaista näistä, mutta niin monen muun ulkoisen tekijän vuoksi se ei
ehkä ole mahdollista. Ei tarvitse tuntea syyllisyyttä, jos ei osallistu
satsanghiin juhlallisuuksissa tai vastaavissa tilaisuuksissa. Juhli
kotona jos voit. Jos et voi lähteä paikalle, pyydän, älä masennu.
Sydämesi on paikalla. Älä pilaa sitä, vaikkei puolisosi halua sinun
lähtevän, vaikka vanhempasi eivät halua sinun lähtevän, tai
taloudellinen tilanteesi estää sinua tai työtilanteesi estää sinua.
Pyydän, älä pakota itseäsi, oli syy mikä tahansa. Kaikkien ei ole
mahdollista osallistua kaikkiin syntymäpäiväjuhlallisuuksiin.
Voimme kutsua Mestarin luoksemme missä ikinä olemmekaan.
Lausumme vain täydestä sydämestämme: ”Rakas Mestarini, pyydän,
en aio kertoa surkeasta tilanteestani, mutta juhlikaamme sitä täällä ja
nyt.” Mestarit tulevat olemaan paikalla koko voimallaan kun
sydämemme niin pyytää, niin anoo. Meidän tulee siis valmistaa
sydäntämme säilyttämään yhteys häneen, oli kyse mistä tahansa
juhlatilaisuudesta. Se on hyvin pieni tavoite, joka voidaan saavuttaa.
Se on vain hyvin pieni pyrkimys. Ideaalina on se, että pysymme
yhteydessä Mestariin aina ja kaikkialla. Aivan kuten aamulla
meditoidessamme, vaivumme meditaation tilaan – kutsumme sitä
meditaatiotilaksi – koko päiväksi. Samalla tavalla juhlatilaisuudet
voivat olla kolmasti vuodessa mutta juhlan tulee jatkua aina. Tämä
tarkoittaa sitä, että pysymme kiitollisina Mestareille siitä, että he
ohjaavat elämäämme siten kuin haluavat meidän elävän. Sen
toteutuessa tunnemme kiitollisuutta.
Sahaj Margissa on yksi hieno erikoisuus – se, ettei meidän tarvitse
odottaa kuolemamme jälkeistä Brighter World´ia, joka ei ole fyysinen
maailma, vaan ulottuvuus, ja se voi syntyä sydämessämme ja voimme

tuntea sen sydämessämme. Olotilan tulisi olla sellainen, ettei sen ja
tämän maailman välillä olisi eroa. Muistan erään kohdan Babujin
omaelämänkerrasta. Siinä Lalaji sanoo hänelle: ”Olen jättänyt
Brighter World´in sinun takiasi. Sydämestäsi on tullut asuinsijani.
Siksi en palaa takaisin Brighter World´iin.” Kuvitelkaa sen tilan
laatua, jonka Babujin on sydämeensä täytynyt synnyttää. Ja hän
lupaa, hän vakuuttaa, että voimme kaikki synnyttää tilan, missä tästä
sydämestä voi tulla Brighter World täällä ja nyt. Silloin jokainen
päivä on juhlapäivä.
Kehotan siis teitä valmistautumaan tällä tavalla. Mestarien apu, kuten
sanon yhä uudestaan, on olemassa. Rukoilemme uudestaan ja
uudestaan: ” Mestari, Mestari, siunaa minua. Pyydän, että siunaat
minua tällä.” ”Pyydän , että siunaat minua tuolla.” Lopettakaa tällaiset
kuvottavat pyynnöt. Pyytäkää jotain suurempaa, jonka saatuamme
emme enää tarvitse mitään muuta elämässä.
Juhlatilaisuuksista puheen ollen, tällä kertaa Babuji Maharajin
syntymäpäivää juhlitaan Lucknowssa. Vuosien mittaan olemme
huomanneet, että ihmiset hinkuvat niin monia asioita juhlinnan
aikana. Tehdään paljon bisnestä, solmitaan sopimuksia, ja jotkut
meistä rynnistävät Mestarin talolle kuin se olisi ainut paikka, jossa
armoa ja transmissiota olisi saatavilla. Ja siinä samassa loukkaamme
koko Hierarkiaa: ”En pääse sinne. En saa transmissiota. Se on vain
etuoikeutetuille henkilöille.” Sahaj Marg -Yhteisössä ei ole
etuoikeutettuja ihmisiä. He seisovat jonossa ja jotenkin pääsevät
olohuoneeseen tai makuuhuoneeseen. Mutta sanon yhä uudestaan:
voit seurustella Mestarin kanssa, mutta milloinkaan et saavuta sitä
oikeaa asiaa, ennen kuin sydämesi on siihen valmis. Ja jos sydämesi
on valmis, voit saada sen vaikka olisit miljoonan kilometrin päässä
hänestä.
Joten pyydän, käyttäkää näitä syntymäpäiväjuhlia tilaisuutena
sukeltaa syvemmälle, pysykää uponneena Heidän muistamiseensa
suurella rakkaudella, antaen itsenne sulaa heidän läsnäoloonsa.
Tässä kaikki mihin teitä kehotan. Älkää pilatko näitä juhlatilaisuuksia
alentumalla siihen, että keskitytte Mestarin taloon tai yrittämällä
täyttää pienempiä tavoitteita elämässä.
Kiitos.

