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KAKO DONOSITI ISPRAVNE ODLUKE

ÇRÉLA PRABHUPÄDA: POTREBA ZA ČITANJEM 
ÇRÉMAD-BHÄGAVATAMA I REZULTAT ČITANJA

Morate postići jasnoću s kojom možete donositi odluke. Da 
biste znali što vam je činiti a što ne, trebate pronaći svrhu svoga 
postojanja – osobni razlog zbog kojega živite ovaj život, vaše 
osobno poslanje. Postoji nešto što čeka na vas, nešto što je 
namijenjeno samo vama.

Svatko tko dođe na ovaj svijet ima vlastitu svrhu postojanja 
koju može otkriti pitajući se: „Zašto sam ovdje?“ Navest ću svoj 
odgovor na ovo pitanje: „Ovdje sam da bih razvio ljubav prema 
Bogu i pomagao drugima.“ To je svrha moga postojanja. Kada 
pronađete svrhu svoga postojanja, dobro je saznati za što ste 
nadareni. Nadarenost podrazumijeva nešto što morate raditi, 
nešto bez čega se ne možete zamisliti. To je Gospodinov dar.

Ako nakon ovih koraka još uvijek niste potpuno sigurni kako 
postupiti, dobro je moliti se i čekati na usmjerenje – gledajte što 
vam Kåñëa stavlja na put i što vam je lako učiniti ili što možete 
učiniti uz malo uloženog napora.

U posljednje vrijeme jako puno razmišljam o tome kako trebam 
pomoći bhaktama da pronađu svrhu života. Pronađete li odgovor 
na pitanje „Zašto sam ovdje?“, sve će se kretati u vrlo lijepom 
smjeru.

 Iz osobnog pisma Çacénandane Swamija, siječanj 2016.

Moramo poznavati sadašnju potrebu ljudskog društva. Kakva je to 
potreba? Ljudsko društvo nije više strogo podijeljeno zemljopisnim 
granicama na određene zemlje ili zajednice. Ljudsko je društvo 
obimnije  nego u srednjem vijeku, a svijet teži stvaranju jedne 
države, jednog društva. Prema Çrémad-Bhägavatamu, ideali du-
hovnog komunizma temelje se, manje ili više, na jedinstvu cijeloga 
ljudskog društva, štoviše, cjelokupne energije živih bića. Veliki 
filozofi osjećaju potrebu da od toga stvore uspješnu ideologiju. 
[...] U sadašnjem trenutku, ljudsko društvo nije obavijeno tamom 
zaborava. Diljem svijeta postiže se brz napredak na polju materi-
jalnih udobnosti, obrazovanja i gospodarskog razvoja. No negdje na 
cjelokupnome društvenom tijelu postoji bolno mjesto i stoga dolazi 
do svađa širokih razmjera, čak i oko nevažnih pitanja. Potrebno je 
iznaći rješenje kojim će se čovječanstvo ujediniti u miru, prijatelj-
stvu i napretku za opće dobro. Çrémad-Bhägavatam ispunit će tu 
potrebu jer je kulturni prikaz namijenjen ponovnom produhovlja-
vanju cijeloga ljudskog društva. [...]

Nejednakost u ljudskom društvu nastaje zbog pomanjkanja načela 
u bezbožnoj civilizaciji. Postoji Bog, Svemogući, iz koga sve 
proistječe, koji sve održava i s kojim se sve stapa da bi u Njemu 
počivalo. Materijalna znanost veoma neuspješno pokušava pronaći 
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     ÇACÉNANDANA SWAMI
seminari & događanja::

20.-21. kol.  Ratha-yäträ, Köln, Njemačka

23.-26. kol.  Janmäñöamé, Goloka-dhäma, Njemačka

Više na: www.sacinandanaswami.com

27. kol.  Ratha-yäträ, Leipzig, Njemačka

8.-11. rujna   Rädhäñöamé festival, Ljubljana, Slovenija

PITANJE: 
Kako mogu pronaći snagu za postojanost u svojoj duhovnoj 
praksi mantranja Svetih Imena, čak i kada se u životu susretnem 
s neizvjesnostima?

ODGOVOR: 
Vjerujem da je to postupan proces. U početku ćemo se ponovno 
povezati sa Svetim Imenom nakon duže vremena. Zatim ćemo 
postupno uočavati da smo uvijek pomalo odsutni u tom
odnosu kada život postane težak. I bit ćemo tužni zbog toga. 
Pitati ćemo se: „Zašto se uvijek Kåñëi okrenem jako kasno – 
zašto to ne učinim ranije?“ i na osnovu te spoznaje postupno 
ćemo naučiti da se probudimo i okrenemo Kåñëi ranije. 

U životu će uvijek biti neizvjesnosti. Sve će se uvijek odvijati 
drugačije nego što smo planirali. Jedna pametna osoba je rekla: 
„Život je ono što vam se događa dok ste zauzeti smišljanjem 
drugih planova.“ Kako istinito. Priroda ovog života jest da smo 
poput ribe izvan vode. Što se ranije vratimo prekrasnoj svježoj 
vodi svjesnosti Kåñëe, manje patimo. Trebamo malo vremena da 
to ostvarimo, ali to je za nas neophodno.

Samo dajte sve od sebe i vjerujte da će Kåñëa pomoći. Postup-
no ćete biti u stanju promijeniti tu nesretnu naviku. Dakle, 
vježbajte, vježbajte, vježbajte ... i s vremenom ćete naučiti tajnu 
postojanosti u svome duhovnom životu.

 Iz osobnog pisma Çacénandane Swamija, srpanj 2016.
krajnji izvor stvaranja, ali činjenica je da postoji jedan krajnji 
izvor svega što postoji, koji je razumno i autoritativno objašnjen u 
prekrasnom Bhägavatamu, ili Çrémad-Bhägavatamu. [...] Çrémad-
Bhägavatam je transcendentalna znanost ne samo za spoznavanje 
krajnjeg izvora svega, već i za spoznavanje našega odnosa s Njim 
i naše dužnosti prema savršenstvu ljudskoga društva na temelju 
toga savršenog znanja. Moćno je štivo pisano na sanskrtu, a sada 
je prevedeno na engleski jezik, tako iscrpno da će čitatelj pomnim 
čitanjem upoznati Boga tako savršeno da će biti dovoljno obrazovan 
da se obrani od napada ateista. Osim toga, moći će druge uvjeriti da 
prihvate Boga kao stvarno načelo.  

 Çréla Prabhupädin predgovor Çrémad-Bhägavatamu


