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BLISKOST S KÅÑËOM
Uvijek iznova moramo pronalaziti smisao duhovnog života – 
u tome važnu ulogu igra bliskost s Kåñëom. Ovdje mislim na 
povjerljiv, prisan odnos koji je ispunjen ležernim, ugodnim 
raspoloženjem, na unutarnju povezanost i bliskost ali i na 
određenu vrstu neformalnosti prema Kåñëi, gotovo nalik 
odnosu koji imate sa svojim najboljim prijateljem. Bez 
takve će nam bliskosti s Kåñëom duhovni život uvijek ostati 
izvanjski, a sve dok djelujemo s izvanjskim razumijevanjem 
duhovnosti, nećemo biti povezani s Kåñëom iznutra, što 
znači da zapravo odnos ne postoji. 

Kåñëa može i treba imati takvo povjerljivo mjesto u našem 
životu jer je s nama od vremena prije našeg rođenja i također 
će biti s nama nakon smrti. Sve u našem životu pokreće se 
pod Njegovim nadzorom. Slobodni smo odlučiti što bismo 
željeli, ali Kåñëa ima slobodu odlučiti što će se u našim 
životima doista dogoditi. On odlučuje gdje ćemo ili koliko 
daleko otići na svome duhovnom putu.  

Stoga, iako Bog ima središnje mjesto u našim životima, 
još uvijek se ponekad osjećamo iznimno daleko od Njega. 
Slušamo da Kåñëa nije daleko jer je prisutan u našem srcu i, 
iako zasigurno imamo vjeru u to i neko iskustvo o tome, još 
uvijek se često pitamo: gdje je Bog sada i zašto se ovo događa 
tako kako se događa? Ako se sve događa prema Božjem planu, 
tada molim da mi se kaže koji je plan u ovoj situaciji?

Kåñëi se možemo približiti kroz službu. Çréla Prabhupäda 
jednom je rekao da se Kåñëi trebamo okrenuti kroz službu 
ako Ga želimo doživjeti, i On će uzvratiti onoliko koliko Mu 
se predamo. Često u životu zaboravljamo Kåñëu jer mislimo 
da sami pokrećemo i izvršavamo aktivnosti u svome životu, 
te ga u skladu s tim uređujemo. Zbog toga se često nađemo 
u okolnostima u kojima se ono za što smo mukotrpno radili 
raspadne i više nismo u mogućnosti nositi se sa zahtjevima 
koje život stavlja pred nas. Odjednom u izvanjskom svijetu 
dolazimo do granice kada naša sigurnost biva narušena – i 
tada Svevišnji Gospodin opet postaje važan. Dobro bi bilo 
da Mu se okrenemo prije no što se takve stvari dogode i da 
vodimo transcendentalan život u kojemu se Kåñëa nalazi na 
najvišem položaju 'Onoga kome se obraćamo'. To je moguće 
svjesnom sevom. Prabhupäda je jednom rekao, "Služenje je 
najiskreniji oblik bliskosti." 

Drugim riječima, s duhovnoga gledišta, smisao života 
možemo pronaći u svojoj službi za Kåñëu. Tek tada možemo 
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iskusiti bliskost i povezanost za kojima čeznemo i tek tada 
možemo voditi duhovni život koji je živ i blistav, te ispunjen 
iskustvima.

Bhakta nudi ovu vrstu spontanog služenja s ljubavlju, 
koje više ne potiču izvanjske stvari poput straha, osjećaja 
dužnosti i izvanjskog pritiska (Oh, ako to napravim krivo, 
GBC će doći i kazniti me!), kada se osjeća blizak Kåñëi, kada 
osvijesti činjenicu da je Kåñëa naš najbolji prijatelj. Trebamo 
napredovati u tom raspoloženju, tom osjećaju bhakti. To 
znači da radimo svoju službu sa stavom ljubavi i da je potiču 
privlačnost i unutarnja ispunjenost.

Iznimno je važno uspostaviti osjećaj bliskosti, duboke 
povezanosti, pa čak i prijateljstva s Kåñëom da bismo živjeli 
blistavu duhovnost. 

Znate, cilj našeg pokreta bhakti jest ljubav, bliskost s Bogom. 
Jeste li već čuli za ovo? To je pravo značenje bliskosti. To je 
pravo značenje prisnosti. To je pravo značenje povezanosti i 
zbog toga sam ovdje izabrao izraz bliskost.

 Iz predavanja Çacénandane Swamija u Kränzlinu u Njemačkoj, 
2. siječnja 2016.

Nešto je palo u vodu, u rijeku. Ne možete vidjeti što je to 
uzburkate li vodu. Samo ostanite mirni neko vrijeme. Čim se 
voda smiri, vidjet ćete stvari onakve kakve jesu. Dakle, čim 
nam se entuzijazam naruši, najbolje je sjesti u bilo koji hram 
i pjevati Hare Kåñëa. Nema sumnje da ćemo biti razočarani. 
Uostalom, činimo toliko pogrešaka. To je ljudska priroda. 
Griješiti je ljudski. To nije nedostatak. Ali pokušajte pogreške 
ispraviti hladne glave.

 Iz predavanja Çréla Prabhupäde u Kolkati, 27. siječnja 1973.

Pitanje: Gdje je duhovni svijet, gdje je materijalni svijet i 
koja je razlika između njih?

 
Odgovor: Duhovni svijet je ovdje i materijalni svijet je ovdje. 
Razlika je u vašoj svjesnosti. Kada imate duhovnu svjesnost 
– nalazite se u duhovnom svijetu. Kada ste u materijalnoj 
svjesnosti – nalazite se u materijalnom svijetu. Hare Kåñëa.

 Iz predavanja Çacénandane Swamija na Goloka-dhämi u Njemačkoj, 
20. veljače 2016.

ÇRÉLA PRABHUPÄDA: 
KAKO SE NOSITI S UZNEMI-
RENJIMA GDJE JE DUHOVNI SVIJET?


