
Sri Anandamayi Ma (1896-1982) je bila ena od najbolj vplivnih svetlečih osebnosti dvajsetega 
stoletja. Njene sledilce so sestavljali vse od predsednika vlade in velikih svetnikov, pa vse do 
preprostih vaščanov in ljudje so priši iz celega sveta preprosto, da bi Jo videli in sedeli v Njeni 
prisotnosti. Čeprav tako rekoč neizobražena, Je govorila s suverenostjo neposredne izkušnje in je 
očarala vse z Njeno sladkostjo in močjo. Do danes čutitjo Njeno pristnost in vodstvo ti, ki se 
obrnejo k Njej in moljijo, Njeno življenje je navdih vsem, ki so se podali po duhovni Poti.

Ma je bila rojena 30. aprila 1896 v Khelori v vzhodnem Bengalu (sedaj Bangladeš). Že od rojstva je 
kazala popolno zavedanje in zavest, kar se je tudi kazalo še pred njim z mnogimi čudesnimi znaki in 
vizijami. Nikoli ni zajokala, vedno je bila mirna in sevajoča in pozneje je presenetila ljudi s tem, da 
se je spominjala imen ljudi, ki so bili prisotni v določenem času Njenega rojstva.

Dali so ji ime Nirmala Sundari Devi, kar pomeni “Boginja brezhibne lepote”. Na vsaki stopnji 
Njenega življenja je spontano manifestirala primer poponosti v izpolnjevanju različnih stopenj 
človeškega obstoja. Kot otrok Je bila utelešenje sladkobe in lepote in ni kazala Svojih lastnih želja, 
živela Je, da služi drugim, in je v vsem videla le Enega in Enega kot vse. Lastnosti popone 
ubogljivosti, nezvijačnosti in popolne čistosti so se prikazovale v vseh Njenih videnjih, skupaj z 
označenimi mističnimi kvalitetami občasne samo-absorpcije v notranja jogijska stanja in vizije.

Ko Je rastla v mlado šolarko, je bila vsa dharma njenih let čudovito odsevana na Njeno življenje. 
Popolna odkritost in ubogljivost sta se združili z Njeno spontano svobodno in radostno naravo, da 
sta manifestirali osebnost, ki je osvetlila okolico Njene vasi s svojim sojem. Dodatno k temu, da se 
je učila lekcije v šoli, se Je izmojstrila v še gospodinjskih opravilih in veščinah, ki so potrebne za 
dekle Njenih let. Občasno, medtem, ko se je igrala s svojimi prijatelji, Je postala negibna in obraz Ji 
je sijal z notranjo, sevajočo lepoto, božanske mantre (formula svetih zvokov) bi prihajale iz njenih 
ustnic s popolnim naglasom. Ko je slišala kirtan, Je vstopila v globok notranji bhav s solzami, ki so 
tekle po njenem obrazu.

Glede na navade, je bila Ma’jina poroka dogovorjena v maldih letih in se je poroka zgodila, ko Je 
bila stara le trinajst let. Ko je bila stara osemnast let, jo je poklical njen mož, da se mu pridruži v 
mestu Ashtagram. Njen mož, Sri Ramani Chakravarty je predvideval, da se je poročil s preprostim 
dekletom iz vasi, vendar pa, ko Je vstopila v njegovo življenje, je odkril, da je obdana s takšno auro 
svetosti in blagoslovljenost, da so se vse misli o normalnem vojaškem odnosu razblinile v njegovem 
umu. Bisveno starejši kot Ona, je začel Nanjo gledati kot na božanskega otroka in sebe kot Njenega 
zaščitnika. Pozneje se je nanjo obrnil za duhovni nasvet kot na svojega Guruja in oblikovala Je 
njegovo življenje in ga vodila do višin duhovnega dosežka.

Tukaj v Ashtagramu smo videli v šestih letih življenju Ma igro sadhane (duhovne discipline in 
prizadevanja). Le-ta se imenuje Lila (Božanski Šport ali Igra), ker s tem, da imaš popolno, 
integralno znanje o Resničnosti od rojstva, ni bilo nič za Njo osebno, kar je bilo potrebno doseči. 
Zaradi vseh, ki bi kasneje prišli k Njej po vodstvo, je bilo potrebno, da so se vse kriye in sadhane v 
vsaki religiozni tradiciji spontano manifestirale v Njeni osebi in se popolnoma dozorele v 
razsvetlitvi. In tako se je zgodilo. Prakse, za katere so potrebovali sadhake dolga življenja, da jih 
izpopolnijo, so se odigrale skozi Njeno telo v nekaj minutah. Zaradi tega Je postala dom sahdane 
shakti (duhovne moči) in v poznejših dneh, so Ji v trenutku bile znane težave in prakse vskogar, ki 
je prišel k Njej po nasvet, neglede iz katere kulture ali religije je prišel.

Čeprav ni imela zunanjega Guruja, Je leta 1922 šla spontano skozi ritual Iniciacije prav tako, kot je 
to omenjeno v Shastrah, kjer pravi, da Guru vznikne od znotraj, in po prejemu navodil in okrepitve, 
se je absorbiral nazaj v Njen lastni Jaz. Pozneje je dala svojemu možu diksho, s tem ko je čantala 
Bhlonathovo ime in je začela njegovo preobrazbo preprosto, do takrat krepostnega človeka v 
velikega sadhako in svetnika.

Leta 1924, ko je Bhlonath delal kot manager velikega Nawabovega vrta v Dacci, se je zgodba 
razširila od ust do ust, saj je bilo nenavadno, da je nenavadna Mataji živela v vrtovih in je bila 
globoko potopljena v duhovno stanje. Častlici so bili pritegnjeni kot čebele na rožo in hitro se je 



veliko sledicev zbrali okoli Ma, mnogi od katerih so bili Njeni podaniki preostanek svojega 
življenja. Vrtni nasad je postal center dnevnega kirtana in religioznega festivala. Ma ni nikoli 
uradno govorila, vendar pa je odgovorila vsakomur in vodila vse, glede na njihova notranje potrebe. 
Čeprav malo uradno izobražena, Je govorila s suvernenostjo neposredne zaznave in Njene spontane 
odgovore so celo občudovali učenjaki in poznavalci.

Leta 1932 je Ma zapustila Bengal in je v naslednjih petdesetih letih Njenega življenja tavala na 
dolgo in široko po Indiji, in ni inkoli ostala dolgo na enem kraju. S tem, ko so jo vodile le potrebe 
mnogih podanikov, ki so Jo obkrožali in notranji klic človešta, da udejanji duhovnost, Je dala 
tolažbo in vodstvo vsem, ki so prišli do Nje. Božanskega privlaka, ki je vodil ljudi do Nje, ni moč 
izraziti z besedami. Ljudje so odkrili radost in notranje prebujenje v Njeni prisotnosti in čutili so, da 
je Ona nekdo, ki jih pozna že celo večnost. Obstaja bogastvo zgodbic Ma-jinega vodstva in 
blagoslovov, katere mnogo spremljajo nadnaravne manifestacije. Mnogi ashrami so vzniknili v 
Njenem Imenu in postali centri duhovnih aktivnosti. Celo politični vodje so prišli do Nje, ljubil in 
spoštoval pa so jo Mahatma Gandhi in predsednik vlade Nehru ter Indira Gandhi. Mnogi znani 
Svetniki in Mahatme so prepoznali Njeno božanskost in jo javno priznali.

Ma je zapustila svoje umrljivo telo leta 1982 v Njenem ashramu v Dehradun-u UA. Leži v templju 
v čudovitem marmorju Samadhi v Kankhal-i, južno od romarskega centra v Haridwar-ju in do tega 
dne Jyoti Peeth (Center Luči) seva blagoslove in svetlobo na cel svet. Ma-jina božansko prisotnost 
se še vedno čuti s strani teh, ki se obrnejo Nanjo v svojih molitvah.

Naj bodo vsi navdihnjeni, da se poučijo o Ma več in se obrnejo k Njej za vodstvo, blagoslove in 
ispiracijo. Jai Ma!


