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SV: Niin, kertokaa minulle!
Yleisö: Jokaisessa lahjoituksessa on siunauksensa.
SV: Kyllä, mutta miksi tehdä lahjoitus?
Yleisö: Lahjoittamista on, kun antaa jotakin. On hyväksi sielulle, itselle, antaa jotakin.
Se on Bhaktia. Se on antautumista tavallaan.
SV: Lahjoittaminenko on tavallaan antautumista?

Yleisö: Kyllä, lahjoittaminen jotakin antaakseen. Jos antaa jotakin omaansa, se on
ikään kuin Bhaktia, eikö olekin?
SV: Te siis sanotte, että kaikilla, jotka antavat suurensuuria lahjoituksia
suurensuurille yrityksille, sanotaan nyt vaikka Punaiselle Ristille ja tällaisille, on
sisällään Bhaktia?
Yleisö: Ei, he ajattelevat saavansa jotakin lahjoitusta vastaan.
SV: Ei niin. Sillä on aina merkitystä, millaisella asenteella lahjoituksen tekee.
Yleisö: Kyllä, vasemman käden ei tulisi tietää, mitä oikea käsi antaa.
SV: Totta. Lahjoituksen käsite ei ole vain hindulaisuudessa, vaan sama periaate on
kaikissa uskonnoissa. Krishna sanoo Bhagavad Gitassa, että 10 % siitä mitä saa, tulisi
mennä johonkin positiiviseen. Se on totta. On paljon ihmisiä, jotka antavat
lahjoituksia. Heillä on niin paljon rahaa, etteivät he tiedä, mitä tehdä: “Okei, tuolla
on tuo hyväntekeväisyysjärjestö, annanpa sinne.” Mutta luuletteko, että he saavat
jotakin näin tekemällä? Eivät he saa mitään, eivät edes siunauksen sadasosaa. Kun
ylpeys antaa, mikä siunaus siitä seuraisi? Ei mikään.
Lahjoittamisen asenteen täytyy olla kohdallaan. Jos henkilö antaa jotakin, mutta
hänen mielensä on yhä kiintynyt siihen: ”Oi, olen antanut tuolle järjestölle”, tai ”Olen
antanut noin paljon”, mieli on takertunut siihen. Onko silloin antanut? Ei, ei ole
antanut! On antanut fyysisen asian, mutta siitä ei ole päästänyt irti. Mieli roikkuu
yhä annetussa. Silloin sanoo: ”Voi kyllä, olen tehnyt tämän”, tai ”Olen tehnyt tuon.”
Nämä ihmiset eivät saa mitään… yhtikäs mitään!
Kuitenkin ne, jotka tekevät sen kaikista vaatimattomimmalla tavalla, saavat kaiken.
Vaikka heillä ei olisi mitään, Jumala hukuttaa heidät kaiken paljouteen. Tämän
vuoksi lahjoittamisen asenne – niinhän Kristus sanoi, eikö sanonutkin? Vasemman
käden ei tulisi tietää, mitä oikea tekee. Anna ja unohda se; tämä on oikea asenne.
Tietenkin, kuten sanoin, kaikissa uskonnoissa sanotaan, että 10 % tuloistaan tulisi
antaa joko ashramille tai palveluksen tekemiseen, jotta mieli ei vain keskittyisi
ulkoisiin asioihin. Tämä on myös mielen ohjaamiseksi siihen, että tämä osa on
yhteiskunnalle, tämä henkisen kasvun hyväksi, tiedättehän. Kun tällä asenteella
antaa jotakin, saa tietenkin siunauksen.
Edes sitä ei kuitenkaan tulisi ajatella – katsokaas, lahjoitus ei tarkoita vain rahaa.
Puhun nyt mistä vain lahjoituksesta. Kun joku tekee hyväntekeväisyyttä ja antaa
minkä vain lahjoituksen, sillä hetkellä, kun summa on lähtenyt hänen käsistään, se
ei ole enää hänen. Sitä ei tulisi edes ajatella tai sanoa: ”Kyllä, olen tehnyt tämän ja
tuon.”
Tämä on oikea lahjoittamisen tai antamisen asenne. Jos vain antaa jotakin ja yhä
ajattelee sitä, on parempi olla antamatta, sillä tämä ei hyödytä antajaa eikä
saajaakaan.

Miksi se ei hyödytä saajaa? Jos kyseessä on jokin aineellinen, odotusten tai antamisen
tavan vuoksi se ei kanna oikeaa hedelmää. Jos joku taas antaa puhtaasti sydämellään
antamisen halustaan, silloin he saavat hyödyn.
Tämä on jokaisessa uskonnossa, ei vain hindulaisuudessa. Bhagavan Krishna jopa
puhui siitä Bhagavad Gitassa. Hän sanoi, että on hyvin tärkeää antaa. Se myös lisää
punyaa, jotta sielu voi kehittyä – muuten se ei kehity. Niinpä tämä oikea asenne on
hyvin tärkeä.
Kerron erään tarinan, kauniin tarinan, jonka eräs Mataji kertoi, kun olimme
Mauritiuksella. Se on hänen oma kokemuksensa. Se on yksi koskettavimmista ja
ihmeellisimmistä kokemuksista.
Kun rakensimme temppeliä Mauritiuksella, meillä ei ollut paljonkaan rahaa. Niinpä
kerroimme ihmisille, että jos he halusivat, he voisivat lahjoittaa ja että lahjoitus ei ole
tietenkään pelkästään rahaa, vaan he voisivat myös tulla auttamaan tai mitä vain.
Hän kuitenkin halusi kovasti lahjoittaa jotakin.
Kun hän avasi kukkaronsa, hänellä oli vain 20 senttiä. Hän ei ollut rikas, tiedättehän.
Niinpä hän otti 20 senttiä ja raskain sydämin rukoili. Hän sanoi: ”Herra, minulla on
antaa sinulle vain tämä. Minulla ei ole tätä enempää. Ole kiltti, hyväksy se.” Niin
hän laittoi sen laatikkoon, palasi kotiinsa ja oli kovin surullinen, sillä ei voinut antaa
sen enempää. Tämä tuli hänen sydämestään. Koko yönä hän ei saanut rauhaa siltä,
että oli antanut vain 20 senttiä, mutta se oli kaikki, mitä hänellä oli.
Seuraavana päivänä hän sai kirjeen ja kun hän avasi sen, hän huomasi voittaneensa
20 000 rupiaa. Näettehän, kuinka Hän maksaa kaiken takaisin, kuinka Hän antaa?
Niinpä kun teet hyväntekeväisyystyötä, kun autat, annat lahjoituksen, ei ole kyse
vain rahasta. Raha, mitä se on? Tänään se on täällä ja huomenna ei ole. Olen nähnyt
miljonäärien muuttuvan köyhiksi kuukaudessa.
Olipa eräs rouva ja hänen miehensä. Itse asiassa tunnen nämä henkilöt. He
työskentelivät, olivat hyvin köyhiä, tekivät töitä pellolla. Heillä oli puutarhansa ja
kaikkea, hyvin nöyriä ihmisiä. Eräänä päivänä he voittivat lotossa. Heistä tuli hyvin
rikkaita. Kun heistä tuli rikkaita, sen myötä heissä nousi ylpeys. Aivan yhtäkkiä
heillä olikin suurensuuret talot ja he alkoivat elää ylellistä elämää ajatellen, että rahaa
kestäisi loputtomiin.
Joka ilta mies ja vaimo menivät kasinoon ja mies joi ja tappeli. Eräs kiinalainen sanoi
hänelle: ”Olet juuri rikastunut. Me olemme rikkaita myös, mutta tiedämme, kuinka
rahaa käsitellään. Sinusta on vasta tullut rikas, joten et tiedä, kuinka käsitellä
rahojasi. Tulet ajamaan itsesi perikatoon.”
Kuukauden kuluttua hän ei ollut vain kuluttanut rahoja, vaan oli jopa köyhempi
kuin ennen. Aikaisemmin, kun hän oli köyhä, hänellä oli sentään talo, puutarha ja
pelto, josta huolehtia. Miljoonalottovoitostaan nauttimansa kuukauden jälkeen

hänestä tuli jopa köyhempi. Hänellä ei ollut edes taloaan, hänellä ei ollut mitään.
Kaikki oli viety, sillä pelattuaan hänellä oli velkoja ja niin edelleen, tiedättehän. Hän
tuhosi kaiken täydellisesti.
Siispä, kun sijoittaa rahojaan… Jos sijoittaa ne Jumalaan, Hän kyllä säilyttää ne. Jos
sijoittaa maailmaan, Mayakin tietää, kuinka käsitellä kaikkea ja hän tietää parhaiten.
Katsopas siis, Mataji, on helppoa tehdä lahjoitus, mutta asenteen täytyy olla oikea.
Täytyy olla oikea palvelemisen tai lahjoittamisen asenne eikä toimia vain siksi, että
on rahaa, vaan siksi, että haluaa tehdä niin. Jos haluaa tehdä niin, tulee saavuttamaan
vielä enemmän. Jos tätä halukkuutta ei ole ja vain sanoo: ”Okei, kyllä, teen tämän
saadakseni Jumalalta lisää asioita”, ei, ei se niin toimi.
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