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U srcu svakog iskrenog učenika mora postojati jedno pitanje koje 
nikada ne smije umrijeti: „Koji je moj sljedeći korak?" Odnos između 
gurua i učenika postoji upravo u tu svrhu jer guru i učenik putuju 
prema Kåñëi. Duhovni učitelj iskreno pokušava pomoći učeniku 
na tom putu i zato mu prenosi znanja i potiče ga da razmišlja o 
sljedećim koracima. Ići dalje na putovanju podrazumijeva kretati se 
korak po korak, nikad ne prestajući kretati se naprijed. 

Što bi mogao biti taj sljedeći korak? Odgovor očigledno ovisi o 
pojedincu. Međutim, postoji opće načelo za svakoga, i s tim je 
načelom Çréla Prabhupäda podučavao svoje učenike: da preuzmu 
više odgovornosti za svoj duhovni život i za službe koje obavljaju. To 
znači usvojiti svjesnost: Ovo što radim moja je odgovornost. 

Da biste preuzeli više odgovornosti potrebni su vam snaga i ukus; 
trebate biti sretni u duhovnom životu. Duhovni život nije borba. 
Trebate osjećati, „Da, ojačan sam." U vezi s tim postoji jedan 
prekrasan stih: „Služenjem stopala duhovnog učitelja, osoba postaje 
sposobna razviti transcendentalni zanos služenja Božanske Osobe, 
nepokolebljivog neprijatelja demona Madhua, čije služenje uništava 
materijalne bijede." (Çrémad-Bhägavatam, 3.7.19)

ŽELIO BIH NAGLASITI DVA ASPEKTA OVOG 
STIHA:
1) Služba treba biti radosna. Prema tome, osoba doživljava 

transcendentalni zanos dok služi duhovnog učitelja.  

2) To isustvo dovodi osobu do oslobađanja od svih materijalnih 
bijeda.

Za razinu na kojoj se većina nas nalazi, najveću prepreku iskustvu 
kušanja ukusa i ojačanosti u našem duhovnom životu predstavlja 
naša podijeljena priroda. Jedan dio nas zaista cijeni svjesnost Kåñëe, 
Sveta Imena, boravak u hramu i u društvu bhakta. Ali drugi dio nas 
ima vezanosti o kojima ne volimo otvoreno razgovarati s bhaktama. 
Dakle, mi smo podijeljeno jastvo – jedna strana želi ići na zapad a 
druga na istok. Tako postajemo zaglavljeni u sredini i ne krećemo 
se ni u jednom smjeru. Ne 'razvijamo' se u materijalnom životu i ne 
napredujemo u duhovnom životu. Taj je problem uzrok svih naših 
patnji i nemira. 

Vidio sam da neki od mojih učenika, jer su i dalje podijeljena jastva, 
gube entuzijazam, duh i sreću. Oni stariji izgledaju pomalo ostarjeli i 
osijedili su. To je zato što rade stvari snagom volje i još uvijek misle i 
osjećaju, „Ja bih to trebao učiniti."

Želio bih ponuditu savjet o tome iz predavanja Çréla Prabhupäde, 
u kojem je rekao da, ako ste izgubili entuzijazam: „Bolje je sjesti u 
bilo koji prikladan hram i pjevati Hare Kåñëa. Nema razloga da budete 
razočarani. Uostalom, činimo mnogo pogrešaka. To je ljudska priroda. 
Pogriješiti je ljudski. To nije mana. Ali pokušajte to ispraviti hladnom 
glavom. To je neophodno."

Prabhupäda je koristio i analogiju: „Kad neka stvar padne u vodu, 
u rijeku, ne možemo je vidjeti na dnu dok je voda namreškana. Samo 
mirno pričekajte neko vrijeme. Čim se voda umiri, vidjet ćete stvari 
kakve jesu." (predavanje 27. siječnja 1973., Kolkata)

Kad izgubite entuzijazam – kroz iskustvo razočaranja, nesretne 
sukobe s bhaktama ili zato što su vaše emocije uznemirene i 
ne možete više jasno vidjeti – ZASTANITE. Otiđite u hram ili 
Våndävanu, ili čak na mjesto u prirodi gdje se osjećate sigurno i 
slobodno da budete sami, ili bilo koje mjesto na kojem se možete 
povezati s onim što je u vašem životu važno, s onim tko ste zapravo, 
koja je vaša stvarna misija i što uistinu trebate i ne trebate u životu. 

Samo s tog položaja možete povratiti svoju duhovnu snagu – poput 
vode koja postaje čista od blata. Vidjet ćete nakon nekog vremena 
da vam svjetlost ulazi u srce i doći će vam odgovor od Kåñëe. To je 
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     ÇACÉNANDANA SWAMI
seminari & događanja:

9. ožujka   Gaura-pürëimä, Hram Jagannäthe, Berlin, Njemačka

9.-12. travnja  Retreat 'Living Name', New Vrndaban, SAD

Više na: www.sacinandanaswami.com

24.-29. travnja   Retreat 'Living Name', Rusija

5.-7. svibnja  Nåsiàha-caturdaçé, Simhacalam, Njemačka

U svetim spisima je rečeno da se grešnik, ako samo jednom 
izgovori sveto ime Gospodina, oslobađa tolike količine grijeha 
koju je nesposoban počiniti. Takva je moć izgovaranja svetoga 
imena Gospodina. U ovoj izjavi nema ni najmanjeg pretjerivanja. 
Zapravo, Gospodinovo sveto ime ima tako snažnu moć, ali kvaliteta 
izgovaranja ovisi o kvaliteti osjećaja. Bespomoćan čovjek može 
osjećajno izgovoriti sveto ime Gospodina, dok čovjek koji izgovara 
isto sveto ime s velikim materijalnim zadovoljstvom ne može biti 
tako iskren.

 Çréla Prabhupädin komentar, Çrémad-Bhägavatam, 1.8.26.

SRILA PRABHUPADA:  
TO OVISI O KVALITETI OSJEĆAJA

zato što već imate sklonost ka duhovnosti – više nego što mislite. 
To zaboravljate samo zato što često niste u svjesnom kontaktu s 
božanskim darom koji ste primili. Kad vam se um smiri i nestane 
uznemirenost od razmišljanja „Moram to učiniti, trebam to učiniti", 
vidjet ćete što stvarno želite.

KAKO MOŽETE TO PRAKTICIRATI?   
1) Sjednite u miru s cijem da nađete istinsku želju koju imate u 

svjesnosti Kåñëe; želju zbog koje se osjećate živo. Zapitajte se: 
„Što stvarno želim učiniti za Kåñëu?" 

2) Nakon što ste je ustanovili, pogledajte ponovno: „Je li to stvarno 
ono što želim, ili mislim da bih trebao to željeti kako bih bio dobra 
osoba ili bhakta?" 

3) Kad ste utvrdili da ste pronašli nešto stvarno, upotrijebite 
inteligenciju. Samo željeti nešto dobro nikada nije djelotvorno! 
Morate pretvoriti svoju želju u nešto konkretno i izvedivo, inače 
će ostati samo želja. 

Želje mogu biti nejasne, a što je još važnije – nisu djelotvorne: 

„Volio bih da mogu biti svjesniji Kåñëe", „Volio bih da mogu mantrati 
bolje krugove", „Volio bih da mogu čitati više", „Volio bih da mogu ustati 
ranije." Nikad nećete biti uspješni samo s ovim.

Prevedite svoje želje: „Volio bih biti svjesniji Kåñëe, stoga ću jednom 
tjedno ići u hram i mantrati krugove pred Božanstvima ", ili „Volio 
bih biti svjesniji Kåñëe, stoga ću slijediti ovaj zavjet [ispunite] tijekom 
mjeseca Kartika."

 To su konkretni, djelotvorni i mjerljivi ciljevi i pošto aktivnosti 

poput pjevanja Svetog Imena ili posjeta Våndävani posjeduju 
neodvojivu duhovnu snagu, pročistit će vaše srce i osjećat ćete se 
drugačije. Osjećat ćete da vam je duhovni život stvarniji i pojaviti će 
se mnoge nove prilike. To je rezultat pretvaranja želje u konkretno, 
stvarno iskustvo. 

Na ovaj način činite promjenu. Ovako odnos između gurua i učenika 
živi na razini na kojoj je usredotočen na Kåñëu i vi preuzimate 
odgovornost za sljedeće korake u svom duhovnom životu i 
predanom služenju.

 Predavanje Sacinandane Swamija, 1. siječnja 2020., Goloka-dhama, 
Njemačka


