
Zahvala deklic in dečkov iz Rikhije Swamiju Satyanandi

Mi, kanye in batuki (dekleta in fantje iz Rikhije) smo zelo počaščeni, da se lahko 
poklonimo velikemu jogiju, ki je živel med nami – našemu ljubljenemu Swamiju 
Satyanandi. Ko smo 6. decembra slišali, da v ashramu zgodaj zjutraj pojejo Bhagavad 
Gito, smo vedeli, da se je ponoči zgodilo nekaj zelo velikega.

Kmalu smo zvedeli, da je Sri Swamiji dosegel samadhi in naketeri od nas nismo mogli 
zadržati solz, ker je to pomenilo, da nikdar več ne bomo videli njegovega sijočega 
nasmeha, njegovega ljubečega pogleda, njegovih lesketajočih oči, niti ne bomo slušali 
njegovih prijaznih besed. Ko pa sta se med nami pojavila Swami Satsangi in Swami 
Niranjan in nam povedala, da je Sri Swamiji bil in je vedno v naših srcih, nam je to dalo 
moč, da smo se spet nasmehnili.

Navsezadnje bi nas Paramahamsaji rad videl takšne. Močne, pogumne, samozavestne in 
neustrašne. Ko se je novica širila, so se ljudje z vseh koncev sveta začeli zlivati v ashram. 
Mislim, da so je ves svet prišel k ashramskim vratom. Tudi mi, kanye in batuki (dekleta 
in fantje iz Rikhije), smo se  prišli poslovit od ljubljenega Swamijija. Sodelovali smo pri 
abhisheku (ritualu kronanja) Sri Swamijija in med tisoči ljudi imeli zadnji darshan 
(videnje). Sri Swamiji je bil videti žareč kot vedno, tako miren, tih in veder. Celo v tistem 
trenutku, ko je zapustil svoje telo, je bil videti tako kraljevski kot vladar ter tako 
eleganten in lep. Vedno se ga bomo spominjali v svojih srcih, kajti tam je za vedno našel 
svoje mesto.

Ko se je začel šestnajsti dan shodashi puje (ritualnega obreda čiščenja), smo se tudi mi 
udeležili slovesnosti. Kakšen večji poklon in počastitev bi lahko ponudili Sri Swamijiju? 
Zaradi njegove milosti lahko stojimo pred vami tako samozavestno, odločno in mirno. 
Zaradi njega smo se naučili mnogih koristnih stvari, na primer sodobnega in klasičnega 
plesa, angleščine, petja sanskrtskih besedil in računalništva. Spisek je neskončen. Nikdar 
nismo sanjali, da bi zmogli vse to, vendar je verjel v nas in mi smo zaupali njemu, da se 
je vse to zgodilo naravno in lahko. Rečete lahko, da je vse naše življenje spremenjeno. 
Dejansko smo kanye in batuki (dekleta in fantje iz Rikhije) odsev sveta, ki ga poganja 
Gurujeva milost.

Preden je Sri Swamiji vstopil v naša življenja, nismo imeli ničesar. Našemu življenju je 
dal smisel ter prebudil naš naraven in pravi potencial. Dal nam je samozaupanje, 
samovrednost ter cilj in smer v življenju. Nas kanye (dekleta iz Rikhije) je pobral iz nič 
in nas naredil za Devi (boginje) – to je resnična moč Guruja, kateremu smo bili priče v 
našem življenju.

Kanye in batuki (dekleta in fantje iz Rikhije) smo se vsi rodili potem, ko je Sri Swamiji 
prišel živet v Rikhia panchayat (okraj) in resnično smo bili blagoslovljeni, da nas je 
posvojil Sri Swamiji. Ponosni smo, da smo njegovi otroci.

Rikhia je bil nekoč oddaljen in zapuščen panchayat (okraj). Starši so nam pripovedovali o 
časih, ko ni bilo hrane, obleke in dela. Odkar je sem prišel Paramahamsa, se je v Rikhiji 
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zgodila spektakularna sprememba iz enega najnajrevnejših panchayatov (okrajev) v Indiji 
v stanje, ki ga vidimo danes – v dinamičen in odmeven panchayat (okraj) z obilico miru, 
obilja in blaginje. Z milostjo Guruja imamo hrano, šole in prelep ashram, kjer se učimo in 
rastemo pod miroljubnim vplivom sannyasinv (tistih, ki so svoje življenje posvetili za 
dobrobit drugih), predvsem pa z upanjem za boljšo in svetlejšo prihodnost.

Sri Swamiji nam je vedno bil blizu v naših srcih in umu. Vendar pa, ali veste? Celo za 
kanye in batuke (dekleta in fante), ki smo živeli tukaj v Rikhiapeethu (svetišču Rikhia), je 
bil darshan (videnje) našega ljubljenega Sri Swamijija vedno redek in dragocen trenutek. 
Ko smo v Rikhiji 2. decembra 2009 praznovali 88. rojstni dan Swamija Satyanande, smo 
bili zelo srečni, da smo imeli njegov zadnji darshan (videnje). Ali veste, da je ta dan 
govoril le nam kanyam in batukom (dekletom in fantom) ter našim staršem? Vprašal nas 
je, kdo je naš oče. Kanye in batuki (dekleta in fantje iz Rikhije) smo z ljubeznijo 
preplavljenim srcem odgovorili »Vi, Vi. Vi ste naš oče in vedno boste.« Swamiji, kako se 
vam lahko dovolj zahvalimo, da ste našemu življenju dali smisel?

Zelo smo ponosni, da smo poznali Swamija Satyanando in smo zelo počaščeni, da je 
takšen veliki človek prišel živet v našo nepoznano in odročno vas. Zdaj pa je Rikhia 
postala nesmrtna, saj se je samadhi sthal (mesto končnega samouresničenja) Sri 
Swamijija zgodil tukaj. Vse njegovo življenje je bilo posvečeno izboljšanju človečnosti. 
Njegov guru, Swami Sivananda je sam primerjal Swamija Satyanando z Nichiketo, ko je 
rekel: »Le redki imajo takšno vairagyo (odpovedovanje) v tako mladih letih. Swami 
Satyananda je poln Nichiketa elementa. Pa vendar, vsako delo, ki se ga je lotil, je izvedel 
do popolnosti. Opravlja delo štirih ljudi in se vseeno ne pritožuje. Je mnogostranski genij, 
pa vendar skromen in preprost.«

Pravijo, da ljudje, kakršen je Paramahamsa Satyananda, ko zapustijo svoje grobo telo, 
postanejo še močnejši, njihov duhovni potencial pa se poveča, ker ni več omejen z 
omejitvami telesa. Naš ljubljeni Swami Satyananda je zdaj osvobojen spon grobega telesa 
in njegova božanska prisotnost prežema celotno kreacijo. Zdaj je vsemogočen in 
vseprisoten. Mi, kanye in batuki (dekleta in fantje iz Rikhije), čutimo, da je Sri Swamiji 
še vedno prisoten med nami, da nas vse blagoslavlja, ker živi v naših srcih. Njegovo 
prisotnost čutimo vsepovsod, v nežni sapici in toplem soncu, v ščebetanju ptičev in 
preganjanju oblakov, kamor koli pogledamo, vidimo Njega.

Swamiji, kadarkoli bomo potrebovali vašo prisotnost, bomo pogledali v nebo in bomo 
vedeli, da se smehljate dol na nas in nas škropite s svojo ljubeznijo in blagoslovom. 
Swamiji, z vašimi blagoslovi ni stvari, ki je ne bi mogli doseči, in ni stvari, ki je ne bi 
mogli premagati. Prosimo, Swamiji, poškropite nas s svojimi blagoslovi.

Vemo, da je Swami Satyananda zelo zelo ljubil Rikhijo in bil zelo srečen, kadar nas je 
ugledal, kajti njegov obraz je zasijal s prelepim nasmehom. Leta 2007 je Swami 
Satyananda med sveto Sat Chandi Poojo (ritualom, posvečenim boginji) razglasil, da bo 
Rikhia poznana kot svetišče Rikhia. Swami Satyasanganando je imenoval za prvo 
Peethadhishwari Rikhiapeetha (boginjo svetega mesta Rikhia). Dal ji je sankalpo (cilj), 
da mora zagotoviti, da se bo v svetišču Rikhia prakticiralo in živelo tri osnovna učenja 
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Swamija Sivanande – »Služi, ljubi, daj.« Rekel je tudi »Svetišče Rikhia ima zelo svetlo 
prihodnost, ker sem jaz njen temelj.«

Danes smo kanye in batuki (dekleta in fantje iz Rikhije) z gurujem kot sakshijem (pričo), 
ki smo zelo srečni otroci Rikhia panchayata (okraja), sprejeli svojo sankalpo (cilj), da 
bomo izpolnili sanje, ki jih je Sri Swamiji imel za nas, in se obvezujemo, da bomo vedno 
vredni gurujeve milosti in da bomo cenili dva cveta, ki ju je za seboj pustil za nas – 
Swamija Niranjana in Swami Satsangi.

Namo Narayan
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