e kar nekaj ljudi je odšlo
iz bungalova , kjer se dogajajo ta s reča nj a med
Prebujenim in iskalci
večnosti , bl aženimi , oblitimi s solzami sreče,
svetlih obrazov in oči .
So spoznali resnico ? So razsvetlje-

van Papaji . Visoke postave, v preprosti indijski obleki >> kurta pyjama<< se usede in zapre oči . Čez pol
ure, po meditaciji , Poonjaji po čas i
odpre o či in pozdravi zbrane z
beseda ini: »Naj bosta mir in ljubezen med vsemi bitji v tem stvarstvu. Om Shanti , Shanti, Shanti ,
Mir. mir , mir. Dobrodošli na satsa ngu. «
Poonj aji z ačne prebi rati pisma z
vprašanji , s komentarji. z opisi doživetij. Iz ozadj a so be se zasliši
ženski glas : »Papaji , moje delo s
ta bo še ni k on č ano . Želim si ga
k on ča ti zdaj , ker nameravam oditi .
Ali lahko pridem? « Poonjaji prikim a in prikupna ženska srednjih
le t se pre bij e v ospredje in se usede
predenj . Potem govori : »Ko se
sprašujem , kdo sem , v sebi nikoli
ne občutim blaženosti .« Poonjaji
jo vpraša : »Ali si srečn a?« On a
odgovori: »Ja , v tem tre nutku , ja.«
»T a trenutek je zelo pom emben ,«
reče Poonj aji . »Kaj če hočeš drugega ?« Že!lska spet začne : »Ko sem
sama s sabo in poizvedujem ... «
» Po ča k aj, prosim ,« jo ustavi Poonjaji in dvigne roko: »Kdaj nisi v
tem trenutku? Povej mi!« N avzo či
izbruhnejo v sme h. »Ti si zmeraj
v tem tre nutku ,« nadaljuj e Poonj aji. Ženska zmedeno in prazn o pogleda in mukoma izdavi : »To zame
ni resnica .« »Dobro , potem pa mi
samo povej , da nisi v tre nutku .«

ni ? Le kdo ·bi to vedel, saj lahko
samo Prebujeni sodi o tem. Kakor
koli že , biti v navzočn o sti takega ·
človek a je pravi blagoslov. To sem
skusila sama , ko sem lani preživela
mesec dni v Lucknowu iri se napajala iz tega čistega izvira. Slišala
sem veliko izpovedi o lastnih izkušnjah, resnici, Bogu . . . velikokrai
je govorila samo tišina. Dogajale
so se prave preobrazbe človeš kih
bitij v božanska bitja.
Z birali smo se uro pred začet 
kom satsanga in si jutranjo zaspanost preganj ali z indijskim sladkim
č ajem. N a tančno ob določe ni uri
so nas po posebnem vrstnem redu
spustili v bungalov. V večjo sobo ,
v obliki črk e L se nas stl ači okrog
sto ·in kakšen dan tudi v eč . Ča
kamo na doživetje nečesa novega,
kar pogrešarno robotskem življenju na Zahodu. Na drugem koncu
sobe je . lesena, malce dvignj ena
pl oščad z mikrofonom in nekaj bla.zinami . V ozadju je slika Ramane
Maharshija, obdan a s cvetj em.

v

je

Naenkrat vsi vstanemo •. vstopil
prič a k ov ani - Poonjaji, imeno-

VESNA FORCA PREMA

Lucknow, glavno mesto države Uttar Pradesh na
severu · Indije, že dve leti privlači duhovne iskalce z
vseh vetrov sveta. Vzrok temu je 82-letni Harivansh
Lal Poonjaji, ki ga mnogi njegovi učenci in obo,ževalci
.imenujejo Papaji - oče. Iskreneinu iskalcu, ki se
obrne nanj s pismom ali z vprašanjem neposredno na
satsangu, je zmeraj pripravljen prisluhniti. Vsa vprašanja večinoma prevede na tisto temeljno »Kdo si?«
·in omogoči vsakomur, ki je pripravljen, da neposredno doživi sebe, svojo pravo naravo, prvinsko bit.
\'
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»To je nap aka. ki jo delaš. Zato
si .potova la teh 35 milijonov let, se
rodila, umrl a ter se znova in znova
rojevala . Šla si skozi 8.4 milij ona
življenjskih krogov. Re kla si: »Jaz
ne najdem bl aženstva v tem trenut- ·
ku. Kaj je t a ,Jaz' ? Kateri je ta
.Jaz' v tem več n e m trenutku. ko
se te niti smrt ne more dotakniti ?
Kaj je ta .1 az', ki je pr i čuj oč vsa
ta leta? Če j e to objekt , kaj je to ?
T o so samo prizori, igra, to je
tvoje telo. to je tvoje ogrinjalo .
Kje je ta .Jaz' ? Kako d a leč od tebe
je nam eščen , da ti ga je tako težko
najti ?« Tišina, sekunde . minute tečejo . Poonj aji vpraša: »Ali si poskušala najti ta ,Jaz?' Kaj se je .
zgodilo?« Ženska odgovori : » Ni č.«
»> šč i naprej ,« reče Poonj aji. »Ta
.Jaz' je ni č . Ta trenutek je ni č.
Poskusi iti ven iz tega ni čes ar. «

tuale in čašče nje. Ne uči manter,
· bhajanov, niti jape, ne tehnik meditacije. Samo poskuša zbuditi. In
»Živela si v zlobni družbi, « nanjegovo dobro znanje angleščine
daljuje Poonjaji. >>Ta družba ti .je
je pomemben dejavnik. Mogoče je
poskušala naprtiti idejo, da nisi
veliko mojstrov v skritih predelih
svobodna. Poskusi poiskati, kaj je
Himalaje ali na jugu Indije, toda z
ta ,Jaz'. To je satsang. Tukaj ti
njimi ne moremo neposredno ko·nihče ničesar ne svetuje; naredi to,
municirati. Od 1971 je Poonjaji
naredi ono. Tako so nam zmeraj
potoval po svetu in imel satsange
govorili starši, družba , duJlovniki.
v Evropi , Ameriki, Avstraliji. V
Tukaj smo se zbrali samo zato, da
zadnjih letih pa je moral svoja pospoznamo, kdo zares smo. Nismo
tovanja omejiti zaradi bolezni in
telesa. Imamo jih , toda nekega dne
starosti. In zdaj , namesto da bi
jih bomo morali zapustiti. Tudi um
hodil k svojim učencem ; prihajajo
nismo. Podobno kot naša telesa
oni k njemu. Ko sem priše l jaz. je
nam tudi um ne pripada. Tudi inbilo tukaj le 35 ljudi na satsangih
telekt nismo . Obstaja nekaj drugein poleti le pet, šest. Ljudje pri haga, kar je ,Jaz'. Ni izgubljen niti
jaja večinoma iz treh virov. To so
najd~n. Opusti svoja stališča, natisti, ki imajo ozadje v budistični
mene , prepričanja in tvoje konmed itaciji. Tudi jaz sem se zanimal
cepte iz preteklosti. Vsega tega,
za budizem in sem me-sece prežive l
kar si dobila, se moraš znebiti.«
v Dharemsali pri tibetanskih laIn tako se nadaljuje dve uri,
mah. Potem so tu· učenci Neem
vsako dopoldne , pet dni v tednu.
Karoli Babe iz Kanchija , katerega
Učenci govorijo o svojih težavah,
učenj e je podobno PoonjajijevePoonjaji pa daje na voljo svoje
mu. In v zadnjem času so tu učenci
zaupanje, sočutje in komentarje.
Osho Rajneesha. Odkrili so ga
Vsak dan -ga čakajo nova pisma ,
prejšnjo -zimo , in to je povzro či lo
novi ljudje.
velik naval obiskovalcev. OshoLucknow ni nikoli privlačil turi- - jevci imajo močno komunikacijsko
stav, čeprav je glavno mesto Uttar
mrežo in celo po Oshojevi smrti
Pradesha, znan po Agri in Tay
obišče Poono vsako leto okoli
Mahalu, svetem kraju Varanasi ali
100.000 uče ncev. Veliko jih uvrsti
Benaresu in Allahabadu,. kjer je
Lucknow v svoje duhovno potovavsakih 12 let znani hindujski festinje . Zdaj je duhovna turistična seval Kumbha Mela. Toda prejšnjo
zona , poleti , ob monsunih pa se
zimo so se razmere zelo spremenipretok drastično zmanjša. Samo
le . Vse hotele in tudi manjše lože
pravi učenci bodo ostali. Tako kot
so zasedli Poonjajijevi oboževalci. ·v Pooni tudi v Lucknowu Indijci
Peter, 42 le t, ki je bil 17 let budiniso prijazno sprejeli tujcev . Nezastični menih v Bodh Gayi, se je
dovoljni so in se pritožujejo zaradi
srečal z Poonjajijem marca 1991 ,
n avzočnosti žensk brez spremstva,
in odtlej je z njim.
zaradi »izzival nih oblačil« in naravnega izkazovanja fizične naklonjeNa vprašanje, zakaj je tukaj in
nosti. Toda Poonjaji pravi, da se
ne kje drugje, odgovori takole : lahko preselimo , če so ljudje ne» Večina sadanas (nalog), ki jih gusrečni z nami.<<
ruji določijo, so poti, namenjene k
Po kratkem pogovoru s Petrom
cilju. Ponavadi je cilj nirvana. Enin Murrayem se mi je porodila
kratna značilnost Poonjajijevega
zamisel o pogovoru s Poonjajijem.
sporočila je, da ni poti in nikogar,
Vedela sem , da je to korak v neki bi hodil po poti. Ni oddaljenega
znano. Kako ostati radoveden in
cilja. Cilj je tukaj in zdaj. Če nirspraševati v neposredni navzočno
vana obstaja, jo lahko najdemo
sti razsvetljenega učitelja , ko betukaj in zdaj . Veliko učiteljev obsede zelo malo povedo o razsežnoljublja razsvetljenje in svobodo tustih ponujenega . To vprašanje je
kaj in zdaj, vendar na koncu zmepestiJo tudi starejšo časnikarko iz
raj dodajo ,toda' . Narediti moraš
Kčlna. ·Toda želja biti v njegovi
to, narediti moniš ono. Poonjaji je
bližini je bila močnejša od strafi-u:
bil prvi, k.i mi je rekel: ,Nič ti ni
Vprašala sem -in čez nekaj dni je
treba narediti!' Ko sem ga srečal,
sledilo povabilo na njegov dom .
sem se popolnoma sprostil. 'ob noIstega dne se je na satsangu v
benem od prejšnjih učiteljev nisem
Lucknowu znašel še en Slovence.
čutil tega .«
Dušan, ki sem ga spoznala preti
Dr. · Murray , kanadski homeo- ·nekaj leti v Ljubljani. Pridružil se
pat , ki je v Lucknowu že od leta mi je in popoldne sva se z rikšo ·
odpeljala do hiše, kjer živi Poonjaji
1989 in odhaja domov le občasno,
da si zasluži denar, pripoveduje o z nekate.rimi svojimi učenci , ki
svoji izkušnji: »Poonjaji je zelo poskrbijo zanj . Ti so naju odpeljali v
pularen med zahodnjaki. Mogoče
veliko, preprosto urejeno sobo, z
zato, ker so njegovi koncepti daleč velikim OM-om na eni steni in
·od hinduizma , ki je vezan na risliko Ramane Maharshija na drugi .

Ženska glasno smrknc in plane v
jok.

G Ali je zahodni um usposobljen
Posedli smo okrog mize . Poonjaji
za satsang?
nama je ponudil čaj in posušene
banane, in se začeli mirno pogo- ·
Zadovoljen sem z ljudmi, ki so
varjati. Videti je bilo , kot da
tukaj, iz vzhoda ali zahoda, ne
opravljam najpreprostejše stvar v glede na to, kakšno podlago imajo
svojem življenju, obenem pa je za- ali iz kakšnega ozadja prihajajo.
dovoljstvo prežemaJo vsako celico
Pridejo tisti ljudje, ki imajo neko
mojega telesa. Vse je bilo zelo
izkušnjo, drugi kmalu odidejo,
preprosto. Tega ne bi nikoli verjetako ali drugače. Pravzaprav, če
la , če ne bi skusila sama. Vse je
povem po resnici , višji jaz (self) ne
bilo v trenutku. Ko je meni zmanjpotrebuje nobenega ozadja . Niče
kalo vprašanj in sem se samo presar ne potrebujemo . Toda nekako
pustila »energiji blaženosti <<, ki je smo izgubili pot.
ves čas sevala od Poonjajija, je
Na neki način prav nič ne verjanadaljeval Dušan. Saj veste, momem v kakršno koli prakticiranje.
škim je veliko težje prepustiti se.
Seveda, vse je potrebno - igra je
No, pa šalo na stran. Tukaj je del
potrebna in igralci so potrebni, da
tega, kar se nama je dogajalo pri
vidiš, katere igre igraš in katere
»intervjuju<< s Poonjajijem. kar
karmične dejavnosti potrebuješ.
lahko gre na papir in v besede .
Potem sledi hrepenenje po svobodi
in tedaj boš sposoben poizvedova® Kaj je satsang?
ti, kdo si.
To je sanskrtska beseda, ki jo
@ Velikokrat ste rekli, da je za
najdemo v Vedah, Upanishadah, _ spoznanje potrebna le ena sekunda.
Yyas in Brahma sutrah . Lahko jo
Spoznanje je v eni sekundi, venprevedemo, kot 'živeti z resnico'.
dar mnogi ne pridejo do te sekunIma veliko pomenov.
de . Na potovanjih po ZDA, AvsVsakega vodim v njegovo na- traliji, Evropi sem videl, da ljudje
nimajo časa. Da pa se udeležiš
ravno stanje. To je bitje, zavest,
blaženost. To je vse. Ljudi samo s'a tsanga, moraš imeti čas. Zato ni
vpeljujem v to, ne dajem jim nič dvoma, da imajo ljudje , ki pridejo
na satsang, kvalifikacije za to. Satnovega. Satsang pomeni, da nesang je usposobljenost sama po sekomu predstaviš njegovo naravo.
bi.
To, kar zares je ; je bitje samo,
Spominjam se svojega brata, ki
je sama zavest. Ne išči od zunaj.
ima denarno usmerjen um , ko me
Biti moraš pozoren, zaveden in
je zmeraj spraševal, kako je mogozavreči moraš vse, kar ni resnica ,
če, da sva si tako različna , saj
kar se ne sklada s tabo , kar ni
pripadava istemu drevesu , istim
blaženstvo, zavest. Postaviti si mokoreninam . Drevo je isto, sadovi
raš le eno vprašanje ... in pazi na
so raz lični. Se pravi, da mora biti
svoje delovanje in potem, če želiš,
bistvonekaj drugega . Jaz se nisem
si zaželi svobode. In tukaj je ta
odločil za satsang, satsang je sam
čas; ne odlagaj na jutri . ·
prišel k meni. In zdaj govorim in
govorim, postal sem pravi profe® Ali lahko v nekaj besedah sionalec.
predstavite ·esenco vašega učenja?
Zadostuje, da si tiho, da te nič
Brez napora, brez misli. To je ne ovira in vsa umazanija gre stran.
esenca ne-učenja.
@ Zdi se, da je um velik problem. Kako lahko razumemo na@ Kaj pride za tem, če temu
ravo uma?
slediš? _
To vprašanje mi velikokrat postavljajo na satsangu. Če hočeš raLepota. Če ne misliš in se ne
zumeti naravo uma, vprašaj to um
naprezaš, bo vzniknila neka leposam. Um je »Jaz<< in če se vprašaš:
ta. Zavračali ste svoje resnično bi»Kdo sem?<<, boš videl naravo
tje, zavračale svobodo z željami,
uma. Misliti na ·preteklost in prihočem to, hočem ono. Tvoje lasthodnost - to je narava uma. Če ne
no, naravno bitje, tvoja zavest je
misliš, potem si tisto, kar v resnici
prekrita z Željami . Torej , če se
si. To te bo povezalo.
nekako znebiš želja, se bo le-to
Val se dvigne iz oceana. Mi mu
. prikazalo samo po sebi. Ko bosta
rečemo val, tej dvigajoči se vodi
prišla na plan zavest in blaženstvo,
damo ime. Toda ta val , ki se
se bodo druge reči odmaknilc. Ko
dvigne iz morja, je še zmeraj ista
je pričujoča iluzija, je bistvo prekrivoda . Um izhaja iz istega izvora.
to. Iluzija se razblini, ko je bistvo
pričujoče. Ko vidiš pesek , ne vidiš · Ko to zares vidimo, ni težav. Gledamo, kako se dvigne, gre k nereke.
kemu objektu in se vrne. To ni nič
Satsang pomeni, da skočiš v
samo resnico, povezavo s tvojim
drugega kot višji Jaz. Če rečemo, ~
- :·
da je nekaj drugega, potem nastaatmanom. Vse drugo je iluzija, ker
nejo problemi.
boš vse to izgubil.
AURA
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tresla, me močila z mrzlo vodo, jaz
pa sem bil v sebi, blažen, vsega
sem se zavedal, toda nisem mogel
govoriti . Odločili so se, da mi
edino duhovnik lahko pomaga, saj
so tisti čas v Pakistanu verjeli, da
če se zgodi nekaj brez vzroka, potem imajo duhovi svoje prste vmes.
Odnesli so me v bližnjo mošejo,
tam me je duhovnik pregledal, nekaj govoril, nato pa mojim povedal , da · je z mano vse v rediL V
tem stanju sem bil še vse popoldne
in vso noč in šele naslednje jutro
sem odprl oči. Mati me je vprašala,
ali sem videl Krišno. Odvrnil sem
ji , da ne, da pa sem bil zelo srečen.
Zgodilo se je torej nekaj privlačne
ga, čarobnega in šele kasneje sem
bolje razumel, kaj je to bilo.

@ Kakšen odnos naj imamo do
tega sveta?

Neki budist je rekel : >>Ne morem
da maye ni, niti da je.« Ko
spiš, si sam. Sanjaš; vidiš goro,
reko, ptico. V sanjah je vse resnič
no . Tega ne imenuješ maya, nerealno . Ko· se zbudiš, lahko rečeš,
da ni bilo resnično, da je bila samo
maya. Gora, reka ... niso mogli
priti v 30. nadstropje zgradbe, kjer
spiš. Vse se je dogajalo znotraj.
Bila je le nevednost v spanju. Ko
se zbudiš, izgine. Včasih sanjaš o
dekletu, imaš jo rad. Zbudiš se in
si želiš nazaj. Lahko se vrneš v to
iluzijo. To je maya. Hočeš uživati.
Ko si v samoti in tišini, nenadoma
potrebuješ nekog;1, želiš se igrati .
Tako vzide lila (igra), maya . To je
ista kreacija kot v sanjah. Igraš
se .. . to je samo tvoja Šakti, tvoje
igrišče, tvoja lila. Če se tega ne
zavedaš, zaideš v težave . In za
večino ljudi je to resničnost, zato
so nenehno v težavah . Na primer,
če nekdo umre, si v težavah . Toda,
če bi to resnično razumel , težav ne
bi bilo. Tako kot v sanjah, ko se
zbudiš, ne trpiš več.
reči;

Veliko časa ste preživel.i v Tiruvannamalaju, pri svojem učitelju
Ramana Maharshiju. Ali vaše uče
nje presega njegovo?

de/ico na mizi?

V bistvu je isto . Ramana Maharshi .je bil zelo tih modrec. Kaj je
torej nad tišino?

Če vidiš skodelico, si zgrešil bistvo. Bistvo je glina. Ime in oblika
nič ne pomenita.

veliko Oshojevih
Ali ima vaše učenje kaj
skupnega z njegovim?

. Kar koli vidiš , otipaš, vohaš, je
samo objekt čutiL Torej skodelico
vidimo s čutili, zato ni nič drugačna
1od naših čutiL Čutila niso drugačna
od telesa, telo ni drugačno od ega
in ego ni raz ličen od uma . Um,
ego. telo, čutila te vodijo na stransko pot in potem vidiš skodelico.
Vrnimo se k >>lazu<<. >>Jaz« vsebuje vse te stvari, ki sem jih omeniL Zdaj ugotovi, od kod prihaja
ta >>Jaz« . To je točka , ko lahko
razumeš .

Oshoja ni več. Mogoče potrebujejo živečega mojstra. Nekatere
stvari imava skupne; oba sva usmerjena v iskanje svobode, imava
pa različne načine.
Njegovo knjigo Meditacija skozi
seks berejo po vsem svetu, tako
kot Joganandovo Avtobiografija
jogija in popularne knjige C. Castanede. To je samo bogha . Svet
je samo bogha: spanje, hrana, spolnost. Toda ena stvar je dobra pri.
vsem tem učenju: ko greš skozi vse
to , si zaželiš svobode. To je ena
izmed poti. Saj če meditiraš in
misliš na spolnost, ti meditacija ne
bo pomagala . ·Če ne greš skozi to,
bo to ostalo. V Himalaji so ljudje,
ki še zmeraj nosijo spoln.ost v sebi.

@) Kako lahko dojamem to ska-

·'"

To je kot v globokem spanju,
veš, da s·anjaš, toda se zavedaš.

Ko spoznaš sebe, svoj višji jaz,
ko imaš to izkušnjo, potem lahko
vidiš, od kod >>Jaz« izhaja. Izhaja
iz oceana zavesti, Bitja, višjega jaza, Atmana. In zdaj , če se hočeš
igrati , imaš na voljo igrišče in ustvarjaliwst. Veš, da igraš dramo
ali pa komedijo. In ko veš vse te
stvari, lahko rečeš, da maya je ali
da maye ni. To je čisto vseeno .
Če imaš koncept praznine, mora
pred tem biti tudi koncept polnosti. Če rečemo , da je ta skodelica
prazna, mora imeti tudi možnost,
d.a je polna. Polnost je zavračanje
praznine in obrnjena.

Ne ka ženska z Zahoda mi je
napisala: >>Vse je izginilo. Jaz sem
izginila, učitelj je izginil, njegovo
učenje je izginilo. « Odpisal sem ji
in jo vprašal, kdo se zaveda izginotja.
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Privlačile

učencev.

@ Veliko bralcev ezoterične literature se zanima za oku/tne pojave.
Kaj menite o tej tematiki?

Ne vidim, da bi to imelo kakšno
vrednost. Vidim, da je toliko poti,
toliko različnih terapij ... in ljudje
·
izgubljajo čas.
@ Raja joga uči, da je lshvara
guru vseh gurujev, Bog. Ali je to
realno, ali pa je to samo moja
kreacija. Včasih je videti, kot da je
človek sam ustvaril Boga.

Najprej si bil ustvarjen .ti. Nato
si ti ustvaril Brahmo, Šivo, Višnuja . To so tvoje kreacije. Če si v

OKTOBER-NOVEMBER 1993

tišini, je tudi yse drugo v tišini in
vse se pojavi. V prvi sekundi, ki
te pripelje iz sanj v budnost , ustvariš čas, sonce in nemudoma Erahmo, Šivo, Višnuja in tu je okrog
35 milijonov let. Z rastjo >>Jaza«
vse drugo simultano raste.
Vsa stanja so projicirana na zaslon , ki ga imenujemo Turiya, če
trti. To pomeni , da imamo povezavo z vsemi tremi stanji ~ budnostjo, spanjem, sanjami. Obstaja pa
še tako imenovani Turiya pet, in
to je konec kroga. Je brez imena,
nobene zasnqve ni .
@ Vaše sporočilo bralcem Aure?

>>Shanti ki khoj kahin baharnahi
karni hai. « . Ni treba iskati miru
zunaj sebe. Kabir pravi : 'Riba v
vodi joče, da je žejna. Samo usta
mora odpreti, in ne bo več žejna.'
Svoboda, zadovoljstvo in mir so v
vas. Sreča se začne, ko se konča
želja. «

Maurivansh ll.al FPoonjaji
pripoveduje o Sl!Oji iiva
ljlmjsld poti
Rodil sem se še pred l. svetovno
vojno, leta 1910 v Gujranwali v
okrožju Lahore, ki je zdaj v Pakistanu. Odraščal sem v družini, kjer
je bila duhovnost znana, saj je bila
moja mati predana Krišna bakta in
eden izmed mojih stricev znan modrec , ki je že zelo mlad odšel v
Himalajo.
Tudi meni se je že v otroštvu
odkrilo božanstvo . Bil sem star devet let, ko me je mati odpeljala· v
Lahore, da bi mi pokazala kraljevske vrtove in spomenike . Spominjam se zbrane družine v hiši njene
sestre, pri slavnostni pogostitvi z
mango sokom. Nenadoma sem izgubil zavest. Mati me Je klicala,

Nato se spomnim, ko sem bil še
učenec, da sem videl v knjigi za
zgodovino sliko Bude. Slika je prikazovala Budov post pod drevesom Bodhi; Buda je bil kot okostnjak, toda sijočih oči in sijočega
obraza. Tedaj nisem vedel, kdoje
to bil, kaj je počel, toda zaljubil
sem se v človeka na tej sliki. In
pomislil sem, da bi lahko tudi jaz
postal tako sijoč, če ne bom jedeL
Hrano, ki mi jo je dajala mati, sem
odnašal revnim in jo delil psom. V
tem času očeta ni bilo doma, ker
je služboval v drugem mestu, tako
da sem bi( najstarejši moški v družini. Ko se je po šestih mesecih
vrnil ln potipa) moje kosti , mu je
bilo jasno, da nič ne jem . Posvetoval se je z zdravnikom in sam
skrbel za to, da sem dobival najboljšo hrano. Toda v šoli so me
zaradi mojega shujšanega telesa že
začeli klicati Mahatma Buda. Tako
sem začel tudi meditirati, zakaj,
ne vem . Preprosto sem posnemal
Budo, ki sem ga videl na sliki. On
je sedel v lotosu in tudi meni je ta
položaj nekako uspel. Tedaj nisem
poznal meditacije, ne joge, ne
asan, saj v tem času v Pakistanu .
ni bilo du~ovnih učiteljev , svetih
spisov in le redki so bili templji
Rame ali Krišne . Tu je bilo 95
odstotkov muslimanov, ki so poleg
svojih obredov le včasih imeli večere sufi poezije .
Velikokrat sem sedel na vrtu in
meditiral med grmi vrtnic . Ko me
je oče opazil, mi je dejal, da če
sem zaspan , naj grem raje spat v
sobo. Tudi ponoči sem se zbujal,
sedel na posteljo in tako začel meditirati.
Iz knjige sem tudi zvedel, da je
bil mož .z imenom Buda, berač.
Tudi to sem poskusiL Materi sem
vzel kos oranžnega blaga, se ovil
vanj, odšel ven in prosiL V tem
času sem slišal za svete može, ·saduje, ki so bili ob kanalu, le tri
milje oddaljenem od nas. Odšel

sem k njim in se zvečer nisem vrnil
domov. Oče me je povsod iskal in
spraševal naokrog, vendar šele tre·
tji dan mu je nekdo sporočil, da je
videl suhega dečka s kodrastimi
lasmi in belo kožo pri Sadujih.
Prišel je in se jezil na Saduje, zakaj
me zadržujejo. Sadu pa je odvrnil:
>>Ta fant je prišel sem in prosil, če
lahko ostane, ker nima doma, ne
staršev. Rekli smo ja in tako je
ostal.« Oče je molčal. Take reči so
se dogajale.
Sedel sem v tišini, niti vedel
nisem, da je to meditacija, .toda
nekaj me je klicalo z veliko ljube·
znijo. Mati je zmeraj govorila, da
je to Krišna, saj je bila njegova
oboževalka. Verjel sem ji, in zakaj
ji ne bi, saj nisem dvomil. Šel sem
po njenih stopinjah, h Krišni . Tako
sem ponoči gledal Krišno; bil je
pri meni tudi, če sem zaprl oči.
Večkrat sem mu rekel: >>Pusii me
zdaj spati in pojdi k moji materi.«
Poklical sem jo in se pritoževal
nad Krišn9; češ da me ne . pusti
spati. >>Kje je? << me je spraševala.·
Jaz pa sem ji začudeno odvrnil:
>>Ali ga ne vidiš? Spi poleg mene .<<
Rekla je samo: >>Ne.<< Tako se je
razvijala moja ljubezen do Krišne.
Odraščal sem, študiral, nato slu·
žil vojaščino , toda z meditacijo sem
nadaljeval. Veliko noči sem presedel in videl samo Krišno. V tem
času sem nekje prebral, da naredi
človek v enem dnevu 21.600 vdi·
hov in naj ne bo noben dih zamu·
jen, ne da bi se spomnili Boga. Jaz
sem temu dodal še izdih , in to je
pomenilo, da sem okrog 5000-krat
na dan izgovoril sveto ime. Najprej
sem ustno ponavljal ime Boga, Kri·
šne, čez čas pa sem začel slišati,
da se njegovo ime ponavlja, tudi
če ga ne izgovarjam. Vrti se naprej
in naprej, brez napora in jaz samo
poslušam. Zaradi tega nisem mo·
gel ne spati in ne delati v vojski .
Dal sem odpoved in se vrnil do·
mov. Tedaj sem bil že poročen in
oče dveh otrok. Družina se je pre·
selila v Lucknow. Začel sem iskati
svete može. Najprej sem se odpra·
vil v Rishikesh v ašram Shivanande. Spraševal sem, ali je kdo videl
Boga in če ga je, naj mi ga pokaže.
Sw. Shivananda mi je svetoval, naj
naprej meditiram in opravim svojo
sadhano, toda to me ni zadovoljilo,
in odšel sem na jug Indije, v Puri
in druge kraje, toda nihče mi ni
znal odgovoriti, mi pokazati Boga.
Čedalje bolj sem bil razočaran, in
odšel sem domov. V mestu sem
srečal starega prijatelja, šla sva na
čaj in se pogovarjala . Na mizi so
ležali časniki, pogledal sem vanje,
čeprav me politika ni zanimala. Tu
je bil oglas za neko delo v Madra·
su, ki je ustrezalo moji izobrazbi.

Prijavil sem se in to službo tudi
dobil. Nekaj dni, preden sem od·
potoval na jug Indije, na novo de·
lovno mesto, sem med kosilom pri
vratih restavracije zagledal Saduja.
Povabil sem ga, naj se .mi pridruži
pri jedi . Takoj sem ga nagovoril:
»Ti si sanyasin, potuješ okrog, ali
poznaš koga, ki bi mi lahko poka·
zal Boga? << Odvrnil je: »Poznam
nekoga. Živi na jugu Indije v Tiru·
vannamalai. «
Prvič sem slišal za ta kraj , toda
nisem dvomil. Preden sem nastopil
novo službo, sem se odpeljal tja .
Veliko presenečenje me je čakalo
v Tiruvannamalaju, v ašramu Ra·
mane Maharshija. Sveti mož, s ka·
terim sem se pogovarjal pred nekaj
dnevi, in Ramana Maharshi sta
bila ista oseba. Bil sem besen, ho·
tel sem takoj oditi. Toda nekdo
me je ogovoril: >>Videl sem, da si
šele prišel. Zakaj ne ostaneš nekaj
dni?<< Odvrnil sem mu: >>Ta moški
se je pojavil v mojem kraju in mi
dal svoj naslov, pod pretvezo, da
bom našel nekoga, ki bo znal od·
govoriti na moja vprašanja. Zelo
sem razočaran, saj je slepar.<< Moj
sogovornik me je začudeno pogle·
dal, se nasmehnil in dejal : >>Mahar·
shi se ni premaknil iz tega kraja že

včasih pa ne. Tvoj Krišna se pojav40 let. Toda slišal sem že za po·
lja in izginja.« In dodal: »Kar se
·dobne zgodbe. Videti je, da se je
pojavlja in izginja ni resničnost.
tudi tebi pojavil in te usmeril, ker
Resničnost mora biti zmeraj tu,
ga potrebuješ.« Odpeljal me je k
ves čas. Kar izginja in se pojavlja ,
predstojniku ašrama Sw. Vivananje iluzija.« To me je pretreslo. Saj
di, bratu Ramane Maharshija, ki
sem videl · nekoga in nisem mogel
mi je dal sobo. Takoj po kosilu
biti zadovoljen s takšnim ·odgovosem odšel k bhagvanu in izrazil
rom. Ranil je moj ego. Odšel sem
svoje nerazumevanje: >>Torej, če
·res lahko vidiš Boga, zakaj mi ga _ v Madras. Še zmeraj sem ponavljal
božja imena. Vstajal sem ob dveh
nisi takoj pokazal? Zakaj si nie
poklical sem?« Ramana je bil tiho .
zjutraj, se skopal in ob pol treh
Jaz pa sem dejal : >>Ne razumem
začel meditirati, ponavljal sem
tvoje tišine.« Zapustil sem ga je'
mantre, bral Upanishade in .Gito.
zen, saj za odgovor v tišini dotlej
Ob devetih sem šel v pisarno in
še nisem slišal. Nastanil sem se na
med potjo ves čas molil. Ogibal
drugi strani Arunachale, svete go· · sem se druženju s kolegi, ker je to
re, in šele po petih dneh sem spet
lahko zmotila moje mantranje.
prišel v ašram. Ramana mc je na·
Tako sem živel. K sebi sem pokli·
prej vprašal, zakaj nisem prišel
cal svojo družino, oba otroka in
prej, kje sem bil in kaj sem počel.
ženo, toda ·vseeno sem ohranil svoj
Z veseljem sem mu odgovoril, da
ritem, svoj način življenja. Nisem
sem se veselil in igral s svojim
se veliko pogovarjal. Skoraj ves
prijatelJem Krišno. On pa: »Videl
čas sem ponavljal sveto ime, le dve
si Krišno? Ali ga vidiš zdaj?<< Oddo tri ure v pisarni .tega nisem
govoril sem mu: »Ne, zdaj ga ne
mogel.
vidim. Zdaj vidim samo vas, bha·
Neko noč sem pred svojo sobo
gvan .. Krišno sem videl, ko sem
zaslišal glasove. Pomislil sem, da
~pal, v meditaciji. Zato bi rad spo·
so morda obiski iz Punjaba. Odprl
zn&! ljudi, ki ga vidijo ves čas.
sem vrata in pred sabo zagledal
Želel bi videti Krišno v fizični obli·
Ramo, Sito, Lakšmi. Nikoli nisem
ki, ker ga ljubim.<< Ustavil me je:
ponavljal njihovih imen, zato sem
>>To pomeni, da ga včasih vidiš,
jih vprašal: »Zakaj ste prišli k me·
ni, saj vas ne častim, častim samo
Krišno .« Seveda sem vedel, da je
to blagoslov. Priklonil sem se jim.
Vsi so imeli zelo lepe angelske
oblike. Odšel sem v ženino sobo,
jo zbudil in ji povedal, kdo je na
obisku. Ona pa je dejala, da sanjam. Odšel sem nazaj v svojo
sobo in še so bili tam. Samo gledal
sem j.ih, dolgo časa, dokler nisem
zaslišal ženinega glasu, naj že
grem, sicer bom zamudil službo.
Vso noč sem bil torej fiksiran, usmerjen v univerzum . Vendar, ne·
kaj je bilo narobe, ves ta čas nisem
ponavljal božjega imena.
Ponovno sem odšel pod Aru noehalo, k Ramani Maharshiju. Pove·
dal sem mu to zgodbo in ga prosil,
naj zdaj ne ostane tiho, naj mi
odgovori. Vprašal me je, kako sem
prišel iz Madrasa. Povedal sem
mu . Spraševal je naprej: »Kje je
vlak\ Kje je tanga? Da si lahko
prišel sem, si pustil vlak na postaji,
vprego na cesti in zdaj si tukaj. To
so le sredstva, ki so te pripeljala
sem. Zdaj ne potrebuješ . ničesar.
Videl si že Ramo, Krišno , prišli so
in odšli. Kar pride in · odide, ni
resnica. Ugotovi, kdo je opazova~
lee teh bogov? Hitro ugotovi, kdo
je gledalec? Poišči, kaj je 'Jaz'!<<
Dobil sem to izkušnjo. Videl ·
sem, kdo je gledalec. Prišel sem
do opazovalca, vidca. Tako me je
Ramana Maharshi rešil obsedena·
sti s Krišno in me popeljal izza
obžalovanja in služenja v mojo no·
tranjost in tišino.

AURA
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