Znaczenie święta Anant Chaturdashi.
Istota ludzka przychodząc na Ziemię, ma do spełnienia z góry określone obowiązki. To
(ziemskie) życie jest dla człowieka kolejną sposobnością do przerwania powtarzającego się cyklu
narodzin i śmierci; uwolnienia się od 480 tysięcy możliwych ponownych narodzin (wcieleń). Każdy
człowiek poszukuje sposobu na uwolnienie się od bólu i cierpienia związanego z materialną
egzystencja na tym świecie.
Tylko nieliczni jednak znają zawoalowaną, boską prawdę, ukrytą niczym cenne „kasturi”
(piżmo jelenia Kasturi, znane ze swojego wyjątkowego, niebiańskiego zapachu). Te wyjątkowe osoby
patrzą na życie z zupełnie innej perspektywy. Ich postawa wobec ludzkości jest wyjątkowa. Ich
zmagania nie dotyczą spraw tego świata, ale tego, by pokazać ścieżkę duchowego szczęścia tym,
którzy jeszcze uczestniczą w „wyścigu szczurów” – gonitwie codziennego życia. Ci oddani Mistrzowie i
Przewodnicy pracują bez wytchnienia, wcielając w życie motto: „zmagać się nieustannie, bez
odpoczynku i bez oczekiwań, aby podnieść ludzkość – to prawdziwa i jedyna misja Świętych”. Kiedy
osiągnie się taki stan Świętości, nazywany jest on „Oświeceniem”. W taki właśnie sposób i z tego
powodu pojawił się wśród nas Mistrz, Nauczyciel Wszechświata, Vishwatmak Sadguru Atma Malik
Mauli.
Gurudev pozostawał w bezustannej, 11-miesięcznej medytacji bez jedzenia w Somgiri Mutt,
małej wiosce nieopodal miasta Yeola w indyjskim stanie Maharasztra. Oświecenie, którego doznał,
było skutkiem surowych wyrzeczeń, ascezy i medytacji. W podziękowaniu za ten boski dar uczniowie i
wielbiciele każdego roku świętują Anant Chaturdashi. Święto to przypada na dzień przed pełnią
księżyca w miesiącu Sharavan (przełom sierpnia i września).
W czasie Oświecenia, mieszkańcy Yeoli przez dziewięć dni i nocy byli świadkami wyjątkowych
wydarzeń. Niektórzy starsi uczniowie, którzy doświadczali tych cudów, są z nami po dziś dzień.
Towarzyszyli oni Gurudevovi oferując mu swoją pełną wdzięczności służbę z całkowitym oddaniem.
Moment, w którym Gurudev przerwał głęboką medytację i wyszedł z boskiego transu, ze stanu
Samadhi, jako Oświecony Guru, obchodzony jest odtąd jako Anant Chaturdashi. Od tego momentu
rozpoczęła się również misja Vishwatmaka – „Uniwersalnej Duszy”.
Wydarzenie to miało miejsce około czterdziestu lat temu. „Chcę być wszędzie tam, gdzie
najbardziej potrzeba Atmy, boskiej duszy”. Ten przekaz Gurudev niósł wędrując do wsi i miast, gdzie
przyjmowany był z wielkim szacunkiem i atencją. Wszędzie, gdzie się pojawiał, ludzie gromadzili się
na satsangach, czyli „spotkaniach z prawdą”. Tysiące ludzi doznało wielu łask (anugraha) pod jego
przewodnictwem. Jego osoba i działalność przyciągały kolejno coraz więcej ludzi, którzy przyłączali
się do misji Vishwatmaka. Tak zaczynała się ich wielka podróż od zwykłego człowieka do Świętego.
Gurudev był przewodnikiem na tej drodze, czuwając nad ich wzrostem ku świętości. Wielu uczniów
wiodło odtąd żywot ascetów, przyjmując Sannyasę i poświęcając swoje życie służbie Gurudevowi.
Również wiele rodzin przyjęło ascetyczny styl życia w celu poszukiwania Universalnej Duszy
(Vishwatma) i poddania się Atmanowi. Wkrótce, wraz z sannyasinami, utworzyli oni Uniwersytet
Sannyasinów. Wielu młodych ludzi zrezygnowało z życia w komforcie, światowych ambicji i z radością
poddało się Gurudevowi i jego Misji.

Wiele spośród osób, które Gurudev skierował na ścieżkę świętości – czyli podążania za prawdą
Jedności – Atmy – z czasem same stały się Mistrzami i przewodnikami dla kolejnych poszukujących.
Rozprzestrzenili się oni po całym świecie, szerząc filozofię i Misję Vishwatmaka w najdalszych jego
zakątkach. Ludzie ci ofiarowali swoje ciało, umysł i duszę w służbie Sadguru. Złożyli swoje pragnienia
materialnych korzyści, pozycji i prestiżu u stóp tej Oświeconej Duszy (Samartha).
Kiedy składamy wszystko u stóp Sadguru, urzeczywistniają się w nas cztery królestwa
boskości i objawia się nam Prawda – poznajemy naszą własną Atmę (Duszę). Jest to możliwe tylko
dzięki licznym wyrzeczeniom i sile medytacji Gurudeva. W tym procesie sadhaka, czyli praktykujący
na duchowej ścieżce, doświadcza niebiańskich podróży. Rozkwita jego osobowość, myśli i słowa stają
się czyste. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że jedyną wartością była i jest prawda Sadguru jako
manifestacji Atmy. Jego życie zaczyna obracać się wokół czystości Sadguru. Służba staje się
fundamentem jego życia.
Z inspiracji Gurudeva powstało wiele aszramów w Indiach i na całym świecie. Sannyasini,
zarówno mężczyźni jak i kobiety, pracują z oddaniem na rzecz wypełnienia swojej życiowej misji pod
przewodnictwem Gurudeva, za Jego zgodą i z Jego błogosławieństwem. Wielu z nich opuściło już
swoje ziemskie ciała i połączyło się z Boską Atmą. Służba i oddanie uczyniło ich Amar,
nieśmiertelnymi. Choć różne są daty ich narodzin i śmierci, wszyscy zatopili się w tej samej,
ponadczasowej Atmie.
Gurudev zdecydował, że Anant Chaturdashi, dzień Jego oświecenia, będzie poświęcony
pamięci tych osób. Jest to okazja do wyrażenia naszej wdzięczności, miłości i podziwu dla ich służby,
poświęcenia i oddania. Oddajmy więc cześć tym Duszom, które odeszły i pamiętajmy o ich dziele
oddania, o ich wkładzie w dzieło Atmy.
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