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MODLITWA MATKI
PUTA MATA KI ASIS

KAŻDA KOBIETA UCIELEŚNIA ENERGIĘ Kundalini Mata Siakti: Twórczej Mocy Matki. Gdy kobieta decyduje
się dopomóc duszy w przyjściu na tą planetę w ludzkiej postaci, jest to ogromna odpowiedzialność. W
Dżapdżi Sahib Guru Nanak powiedział, że narodziny w ludzkiej postaci są bardzo rzadkie i bardzo cenne,
gdyż tylko w ludzkiej postaci można znaleźć Dziesiątą Bramę, bramę wyzwolenia. Dusza może tylko
wtedy wcielić się w postać ludzką, jeśli uzyskała ten przywilej podczas woich poprzednich odrodzeń, i jeśli
została pobłogosławiona wdziękiem. Tak więc gdy kobieta poczyna dziecko, staje się kanałem boskiej
sposobności dla godnej tego i zasługującej na to duszy; może też ona użyć swej twórczej mocy do
obudzenia - swojej tożsamości jako Mata Siakti – by swoją modlitwą błogosławić swe dziecko.
Ponieważ matka jest pierwszym nauczycielem, a te nauki zaczynają się już w łonie, świadomość matki
jest ogromnie ważna. Każde słowo, jakie matka wypowiada podczas ciąży, każda myśl, każde uczucie,
każde doznanie dają podstawę, wibrację z której kształtowane jest ciało dziecka. Jest naturalne, by
kobieta wyobrażało sobie to, czego pragnie i na co ma nadzieję dla swojego dziecka. To pragnienie,
dobrze czy złe, oddziałuje na wrażliwą świadomość duszy, jaka medytuje i rozwija się w jej łonie.
By pomóc kobiecie w utrzymywaniu najwyższej intencji i modlitwy dla jej dziecka, Guru Ardżan, piąty
Mistrz Sikhów ułożył ten szabaad, Puta Mata Ki Asis. Ten Szabaad ucieleśnia najczystszą modlitwę, jaką
matka może życzyć sobie dla swojego dziecka. Podświadomie, ten szabaad pomaga kobiecie i dziecku
rozumieć cel ich wzajemnego związku. Celem matki jest służyć i wspierać duszę dziecka tak, by miało
szansę osiągnięcia wyzwolenia w tym życiu. Celem dziecka jest zrozumieć tę sposobność i zrobić jak
można najlepiej dla jej wypełnienia. Każda inna relacja pomiędzy matką a dzieckiem to maja, to ziemska
pułapka. Jeśli związek ten stanie się ukształtowany przez ego i zbyt wiele przywiązania, to zarówno matka
jak i dziecko mogą stworzyć dla siebie karmę. Jeśli związek będzie mieć ze strony matki naturę modlitwy
o najwyższe duchowe przeznaczenie jej dziecka, i gdy dziecko może przyjąć tę modlitwę i spełnić ją – to
oboje zostają wyzowleni. Mało tego, gdy dziecko osiąga stan opisany przez ten szabaad, to również
siedem poprzednich i przyszłych pokoleń osiąga wyzwolenie. Jakaż mogłaby być wspanialsza nadzieja i
modlitwa dla naszego dziecka?
Ten szabaad mówi o pięknie życia poświęconego medytowaniu nad Boskim. Mówi o głębokim spokoju,
miłości i szczęśliwości. Tak jak wibruje matka, taka staje się rdzenna tożsamość jej dziecka. Gdy ten
szabaad jest ofiarowany jako modlitwa i śpiewany bez ego, przywiązania czy pragnienia, w całkowitym
poddaniu się Boskiemu, zwłaszcza kiedy dziecko przygotwouje się do przyjścia na świat, podczas ciąży,
daje to duszy tego dziecka o wiele większą szansę na urzeczywistnienie jej przeznaczenia i stania się
wyzwoloną – stapiając się w doświadczeniu jedności z Boskim.
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MODLITWA MATKI PUTA MATA KI ASIS Guru Ardżan Dejw, Siri Guru Granth Sahib, strona 496 Raad
Gudżri Mehla Pańcza Dżis simrat sabh kilwikh nasej pitri ho-łej odaro So har har tum sad
hi dżapo dża ka ant na paro Puta mata ki asis nimakh na bisaro tum kau har har Sada
bhadżo dżagdis (Rahau) Satgur tum kou hołej dejala santsang tejri prit Kapar pat
parmejsar rakhi bhodżan kirtan nit Amrit piho sada czir dżiho har simrat anad anant Rang
tamasa puran asa kabej na biapej czinta Bhawar tumara eho man howe har czarna ho-ho
koula Nanak das on sang laptajo dżio bundej czatrik moula RAAG GUDŻRI, PIĄTY KANAŁ

ŚWIATŁA Gdy się Go pamięta, to wymazywane są wszystkie grzechy i nasze pokolenia są zbawione.
Medytuj więc nieprzerwanie nad Panem, Har, Har, On nie ma końca ani granic. || 1 || O dziecię, to jest
błogosławieństwo od twojej matki, abyś nigdy nie zapomniało Pana, Har, Har, nawet na chwilę. Obyś
zawsze wibrowało imię Pana Wszechświata. || 1 || Pauza || Oby Prawdziwy Guru był dobry dla ciebie, i
obyś kochało towarzystwo Świętych. Oby ochrona twej czci przez Transcendentnego Pana była twoim
strojem, i oby wyśpiewywanie Jego Chwały było twoim pokarmem. || 2 || Spijaj więc zawsze
Ambrozyjski Nektar. Obyś żyło długo, oby medytacyjne rozpamiętywanie Pana dało ci nieskończony
zachwyt. Oby radość i rozkosz były twim udziałem. Oby twe nadzieje się spełniły, i by nigdy nie trapiły cię
zmartwienia. || 3 || Niech ten twój umysł będzie trzmielem a stopy Pana będą lotosem. Mówi sługa
Nanak, skup swój umysł na nich, i rozkwitnij jak śpiewający ptak, gdy znajduje krople deszczu. || 4 || 3.
|| 4 ||

