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BHAKTI JE TREĆI PUT!
PITANJE

Što se tiče prepoznavanja sebe kao duše, a ne kao uma i tijela, 
potrebno je pronaći delikatnu ravnotežu između nastojanja da 
se odvojim od tijela i uma, i poniznog prihvaćanja da zapravo 
imam određene mentalne i fizičke potrebe. Godinama se borim 
i molim se – koliko trebam nastojati u tome, kako nadići 
koncept poistovjećivanja s umom i tijelom, a da ih budalasto ne 
zanemarim? Nije mi jasno kako se nositi s time?

ODGOVOR
Ovo je divno pitanje. I ja sam bio takav. Navest ću primjer 
koji sam ispričao mnogo puta. U Hamburgu smo prevodili 
Bhagavad-gitu u sobi blizu hrama. Da bismo došli do hrama, 
morali smo proći kroz vrt i prijeći terasu da bismo ušli u 
zgradu. Zimi je ovo područje obično prekriveno snijegom. 
Odlučio sam ne obuvati cipele jer 'nisam tijelo'! Sjećam se da 
sam to radio često. Znate, zimi ići u sankirtan u dhotiju bez 
toplih dugačkih hlača ... I vidio sam, nakon 30 ili 40 godina, 
da me takvo nastojanje ne vodi nikamo. Nadao sam se da ću 
utjecati na duboku promjenu u smislu duhovne  realizacije – ali 
realizacija ne proizlazi iz takvog ponašanja. Kad mi je to postalo 
jasno, još se sjećam, sjeo sam i molio se Kåñëi – što bih trebao 
učiniti? Došao je sljedeći odgovor: u životu postoje trenutci 
u kojima je vrlo dobro nadići svoje granice. I ti to znaš. Na 
primjer, ako te kirtan potpuno uvuče, ali osjećaš umor i misliš 
da tijelu treba san. Budući da ti kirtan zaista ulazi duboko u 
srce, odlučiš 'ostajem u kirtanu'. To je tako jasno jer znaš 'ako ne 
ostanem, izdajem ono u što vjerujem'. To je odgovor za određene 
trenutke koji se pojavljuju relativno rijetko. 

Međutim, općenito bismo trebali sagledati naša ograničenja – 
gdje smo – i postupati u skladu s njima. Prihvatiti ograničenja 
i pozvati Kåñëu u tu situaciju ili se usredotočiti na Kåñëu u toj 
situaciji. Kåñëa će je razriješiti. Kad svakodnevno čitaš o Kåñëi i 
razmišljaš o Njemu, živiš svoj dan na uobičajen način i nekako 
si s Kåñëom. Na primjer, kao voditelj projekta trebaš održati s 
nekim još jednu dosadnu raspravu. Ovaj put pozovi Kåñëu u 
situaciju i pomisli: 'Vi ste djelić Kåñëe, sada ću vas slušati kao 
Kåñëina djelića.' Ako netko uvede Kåñëu u svoj život – čak i 
prisilnom mišlju – Gospodin će mu pomoći sve riješiti. Pitanje 
nije bi li trebalo to učiniti ili ne. Pitanje je: 'Mogu li misliti na 
Kåñëu?' Bhakti je 'treći put'; Kåñëa je treća alternativa. To je ono 
što mi dodajemo. Previše nas je u raspoloženju potiskivanja - 

"odreći ću se uma i tijela" i tako dalje. Nije u tome stvar; to neće 
donijeti napredak. To nije jnana (odricanje) ili karma (uživanje) 
već bhakti koja djeluje. Pravi bhakta misli na Kåñëu. Uvjeren 
sam u to. Puno godina bio sam gospodin Krajnost – toliko 
intenzivan da ne biste vjerovali. Primjerice, godinu dana jeo 
sam jednu jabuku na dan i ništa drugo. Ili, mnogo dana ne bih 
spavao kako treba ili bih spavao samo neke dane. Ili, jednu 
godinu sam živio samo od hrane koju sam isprosio. Učinio sam 
mnogo takvih strogosti. Pretpostavljam da mladići trebaju raditi 
divlje stvari, inače će zapaliti kuću... tako da sam učinio sve ove 
'Hare Kåñëa' divlje stvari. Ali sam vidio da mi nisu pomogle. 
Ono što mi pomaže jest mantranje, imajući na umu Kåñëu, 
čitanje o Kåñëi i, vjerovali ili ne, razmišljanje o Kåñëi. Svi sveti 
spisi navode da trebamo stalno misliti o Kåñëi – što On stvarno 
želi – i ne zaboraviti Ga. 

 Sastanak učenika sa Çacénandana Swamijem, 26. svibnja 2019.,     
Boone, USA.
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PITANJE
Ponekad radim puno službe, ali se na kraju dana osjećam 
prazno. Kako prijeći s količine na kvalitetu? 

ODGOVOR
Ponekad tražimo rješenje na mjestu gdje ga ne možemo naći. 
Evo priče koja to ilustrira: Bila jednom jedna kraljica koja je 
imala neprocjenjivu ogrlicu od dragulja. Jednog dana kraljica 
nije mogla naći ogrlicu, otišla je svome mužu i rekla: „Molim te, 
vrati mi moju ogrlicu.“

Suprug je rekao: „Što se dogodilo s njom?“ 

„Ne znam. Možda sam je izgubila, možda je ukradena; stalo mi 
je samo da je dobijem natrag.“

Muž je rekao: „Dobro, opiši mi kakvu ogrlicu želiš imati i naći 
ću novu za tebe.“ 

„Ne! Želim natrag svoju ogrlicu; data mi je na dan mog 
vjenčanja.“

Kralj je naredio da se pronađe ogrlica. Šest mjeseci jedan je 
čovjek pretraživao kraljevstvo sve dok nije ugledao svjetlucanje 
ogrlice od dragulja na dnu jezera. Zaronio je, ali kad god bi se 
približio dnu jezerca ne bi mogao vidjeti ogrlicu zbog blata koje 
bi uzburkao. Nakon nekog vremena opet bi pokušavao i opet bi 
bilo previše zamućeno da bi vidio ogrlicu!

Osjećam da je ovo poput situacije onih bhakta koji se trude 
raditi službu, a opet se osjećaju prazno! Opet se osjećaju 
uznemireno, opet se osjećaju problematično. 

Naposljetku je svetac prišao čovjeku i rekao mu: „Oprostite, 
tražite na pogrešnom mjestu! Ogrlica visi na drvetu, pogledajte! 
Ono što ste vidjeli bio je odraz na jezeru i svaki put kada ste 
zaronili samo ste uzburkali blato!“

Prema tome, možda taj problem osjećaja praznine nije u 
količini niti kvaliteti. Moglo bi biti da nisi angažiran u pravoj 

službi ili nemaš pravo društvo u životu. Vrlo je važno, kada se 
želimo pozabaviti osjećajem „Zašto se osjećam prazno nakon 
svih ovih godina?“ da znamo gdje tražiti. Možda se ne hraniš 
duhovno? Većinom nalazim da je to pravi razlog. Kad se osjećaš 
nahranjeno, možeš raditi bilo koju količinu posla; to radiš 
iz ljubavi. Ali ako ti nedostaje duhovna hrana, vrlo je teško 
izdržati čak i male količine službe. Duhovnom hranom tvoje 
aktivnosti postaju služba svjesna Kåñëe. Inače samo djeluješ i 
djeluješ i djeluješ...

Ali opet, kao što nas uči priča, vrlo je važno znati gdje se 
“ogrlica“ treba tražiti. Mislim da je najbolji način da razgovaraš 
s iskusnim bhaktom iz svog kraja koji te dobro poznaje i može 
pomoći da zajedno shvatite što trebaš naučiti kako bi mogao 
služiti tamo gdje se osjećaš živim u svjesnosti Kåñëe.

 Sastanak učenika sa Çacénandana Swamijem, 22. rujna 2019.,   
Ljubljana, Slovenija.

KADA SE OSJEĆATE PRAZNO IAKO RADITE 
PUNO SLUŽBE

16.-21. studenog  Retreat Svetog Imena, Govardhan, Indija 

25. stu.-2. pros.   Govardhan Retreat, Govardhan, Indija


