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KOLIKO JE SNAŽNA MOJA VJERA? 
Na pitanje Çré Caitanye Mahäprabhua o tome koje su kvali-

fikacije potrebne za pjevanje svetih imena, uzvišeni bhakta Çréla 
Haridäsa Öhäkura odgovorio je da svatko tko ima nepokolebljivu 
vjeru u utočište koje pruža pjevanje svetog imena Gospodina 
Kåñëe, znajući da je pjevanje yuga-dharma, postiže sve. 

Çréla Bhaktivinoda Öhäkura pojašnjava iznimnu važnost vjere: 
kod obavljanja pobožnih djelatnosti  kao što su davanje milos-
tinje, vatrena žrtvovanja, ritualno kupanje ili mantranje vedskih 
mantri, valja razmotriti činjenicu je li vrijeme odgovarajuće i 
jesu li mjesto i objekti čisti ili ne. Dakle, pri obavljanju takvih 
djelatnosti mnogo se toga mora uzeti u obzir. Međutim, Bhak-
tivinoda Öhäkura dalje kaže da je sama vjera kvalifikacija za 
mantranje Kåñëina svetog imena. Ništa drugo ne treba uzimati 
u obzir. Drugim riječima, za mantranje svetog imena neće vas 
kvalificirati vaša brojanica pa čak ni vaša inicijacija ili predivno 
ime na sanskrtu koje ste dobili. Ne, pristup mantranju pruža 
isključivo vjera. 

To znači da nećete stići daleko ako ste lišeni vjere tijekom 
prakticiranja procesa bhakti. Stvorite li naviku da mantrate iz 
dužnosti, uskoro ćete se pridružiti taboru vječnih početnika, 
žutokljunaca u Hare Kåñëa pokretu. Stalno ćete se boriti s umom 
i ostat ćete agresivni zapadnjaci  koji su skloniji kontroverznim 
raspravama nego pročišćavanju srca. Posljedica će biti ta da ćete 
početi tragati za nadomjescima predanog služenja zbog bolnog 
osjećaja praznine u srcu, bolnog nedostatka istinskoga transcen-
dentalnog iskustva. 

Prema Jévi Gosväméju postoje dvije vrste vjere. Lokika-çrad-
dhä je vjera iz materijalnog svijeta. Naprimjer, netko može vjero-
vati u to da će lijepom odjećom ostaviti dobar dojam ili da će 
studiranjem na sveučilištu povećati mogućnost za dobro plaćeni 
posao. Ovu vrstu vjere nije teško dostići, svi smo to već iskusili. 
Takva je vjera neophodna da bi se netko uključio u svjetovne ak-
tivnosti.  Druga vrsta vjere naziva se alokika- çraddhä, transcen-
dentalna vjera, vjera koju nije lako iskusiti niti logički razumjeti. 
To je stanje uma iz kojega je uklonjena sumnja i u kojemu je 
stvoren povoljan stav prema procesima predanog služenja. To 
je onaj osjećaj u srcu: „Da, to je proces za samospoznaju i učiniti 
ću to sada!“ Ne odlučujete se za to jer mislite: „Moram to učiniti, 
ipak sam to obećao“, nego dragovoljno, s malo ljubavi, zahvalno-
sti ili s nekim lijepim osjećajem prema Kåñëi. 

Vjera je isto što i predaja. Onaj tko ima vjeru lako se preda-
je, dok se osoba sa slabom vjerom ne može predati i dati puno 
Kåñëi – to je prirodno. Više ćete se moći predati mantranju imate 
li vjeru, što znači da se možete odreći svog ega i uma i uroniti u 
mantranje u potpunosti. Tada će vas sveto ime ispuniti svojom 
energijom i osjetit ćete veliko oduševljenje. 

UČENJA, SPOZNAJE I INSPIRACIJE



Prava svrha je näräyaëa-paräìmukham. Ne razmišljate li o 
Näräyaëi, ili Kåñëi, ili Viñëuu, nijedna vas druga metoda neće 
moći pročistiti. Ovo pjevanje svetih imena jednostavan je proces 
pročišćenja. Pjevanje Hare Kåñëa, Hare Kåñëa; „Ovo ime 'Kåñëa' 
moj je podsjetnik. Moram čuti i moram pjevati koristeći jezik.“ 
Tada ćete uvijek biti u svjesnosti Kåñëe. Naša je metoda vrlo jed-
nostavna. Ne zahtijeva puno obrazovanja, niti to da ste bogati, ili 
lijepi, ili rođeni u visokoj obitelji. Ne. U svim uvjetima. Ahaituky 
apratihatä. Želite li pjevati mantru Hare Kåñëa, na svijetu nema 
prepreka. Možete pjevati Hare Kåñëa šećući ulicom. Tako ćete 
ostati čisti. Na nijedan drugi način. 

 S predavanja Çréla Prabhupäda u Denveru, SAD, 1. srpnja 1975.

Kako točno djeluje vjera? Transcendentalna vjera rađa ono što 
se naziva vérya, snaga, energično nastojanje u provođenju prakse 
bhakti. Također, ako je vaša vjera slaba nećete imati energije za 
prakticiranje bhakti. Rano ustajanje na maìgala-ärati, pjevanje 
i plesanje tijekom mnogo sati, dijeljenje knjiga na ulici ili bilo 
koja duhovna aktivnost u kojoj vam je potrebno nešto discipline 
mogući su samo imate li vjeru. U protivnom ćete te aktivnosti 
obavljati manjkavo.

Nadalje, imate li potrebnu unutarnju snagu, također ćete do-
biti småti, neuznemiren um, što znači da ćete se uvijek, neovisno 
o svojoj situaciji, sjećati načela bhakti. Bez obzira na sve, moći 
ćete u umu zadržati svoj cilj i sjetiti se savjeta çästra. Iz vérye i 
småti razvijaju se mnoge druge sposobnosti, poput nepodijel-
jene usredotočenosti i spoznaje da niste tijelo i um, već vječna, 
nepovrediva duša. Stoga mislim da je jako važno pitati se: „Ko-
liko je snažna moja vjera?“

Sigurno je da kada započnete mantrati sveta imena već imate 
određeni stupanj vjere. U protivnome ne biste ni počinjali. Kako 
jačate vjeru, vidjet ćete da sveto ime počinje uzvraćati tijekom 
mantranja. Drugim riječima, drugačije iskustvo ima mantrač s 
vjerom od mantrača koji ne posjeduje vjeru. Prvi razumije ono 
što potonji i dalje traži – spoznaju da Kåñëa mu tijekom njeg-
ova mantranja prilazi vrlo blizu i počinje raditi čuda u njegovu 
životu. 
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     ÇACÉNANDANA SWAMI
seminari & događanja:

13. – 16. kolovoza  Proslava Janmäñöaméja, Goloka Dhäma

31. kolovoza   Kirtan večer, Bhakti Centar, New York

Više na: www.sacinandanaswami.com

4. – 9. rujna    Ukrajinski ljetni festival

10. – 14. rujna   Festival na Crnome moru, Rusija

ÇRÉLA PRABHUPÄDA: TAKO ĆETE OSTATI ČISTI

VJEŽBA 
PROMIŠLJANJA

 Moje mi iskustvo govori da vjeru moramo redovito ob-
navljati. Pronalazite li i vi u tome istinu, od pomoći vam 
može biti suočavanje s ovim pitanjem: „Što mogu učiniti 
da bih produbio vjeru u sveto ime?“ Prvo se upitajte što je 
to što vam općenito pomaže u tome da ojačate vjeru u 
mantranje. Zatim se zapitajte što možete u tom smislu 
praktično činiti, a što će vjerojatno biti djelotvorno u 
vašoj trenutnoj životnoj situaciji.

 Iz radionice Çacénandane Swamija u Räòhadeçu,  
Belgija, 26. lipnja 2017.


