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Hari Bhakta Sampradāya
Za tiste, ki ljubijo Boga
Kaj je Sampradāya?
Sampradāya nas povezuje z Najvišjo Resnico. Zapolni špranjo med
nami in Bogom. Skozi tisočletja so utelešenja, Mojstri in svetniki Najvišjo
Resnico opisovali kot svojo lastno izkušnjo v jeziku, ki je bil razumljiv
ljudem, ter jih opremili tudi z orodji, s katerimi so si lahko le-ti pomagali.
Ljudem so bili vzorniki, hkrati pa so jim ponudili načela in tehnike,
ki so jih lahko uporabili. Devotiji in učenci teh Mojstrov so njihovo
znanje prenašali iz generacije v generacijo. Ohranjanje, sistematizacija
in evolucija teh učenj so se razvile v žive tradicije, ki so povezane v
duhovne linije poznane kot sampradāye. Vsaka sampradāya vsebuje
lastno filozofijo in interpretacijo svetih spisov. Z iniciacijo v takšno
linijo posameznik obljubi predanost učenjem in tehnikam, ki jih širijo ti
posebni duhovni učitelji.
Pot Hari Bhakta Sampradāye je točno to, kar nakazuje njeno ime: Pot
za tiste (Bhakte), ki ljubijo Boga (Hari). To ni gibanje, ki si prizadeva za
prevlado nad drugimi, temveč preprosto skuša odpreti človeška srca.
Je osnova in pot, zaradi katere postane Bog doživeta izkušnja. Vse
to je rezultat delovanja Paramahamse Vishwanande. On namreč ni le
začetnik, ampak je tudi vzdrževalec in avtoriteta sampradāye. On je
utelešenje samega cilja sampradāye.
Cilj tega priročnika je predstavitev in pojasnitev glavnih načel, na
katerih je zasnovano to gibanje. Pot je namreč določena s svojimi
mejami. Posledično je treba pojasniti, za kaj se zavzema Hari Bhakta
Sampradāya ter kakšna so načela njenih devotijev. Ko se lotimo
takega procesa, je lahko mikavno ustvariti ogromno filozofije, s katero
bi zagovarjali našo vero. Znanje in filozofija sta brez dvoma zelo
pomembna. Kljub temu pa moramo biti pozorni, da različni koncepti in
ideje ne postanejo ovira na poti same Resnice, ki jo skušamo doseči.
Hari Bhakta Sampradāya ima pristen in praktičen pristop. Odkrito tudi
priznava dejstvo, da noben filozofski sistem v celoti ne zajema Najvišje
Resnice. Nekoliko nesmiselno je, da bi poskušali utemeljiti vsako
vprašanje o Bogu in naravi obstoja. Boga namreč ne moremo doseči
z razumom. Tukaj navedeno znanje služi le kot smernica na naši poti.
Na duhovni poti namreč potrebujemo neko mero razumevanja. Več
kot izvemo o Bogu, Njegovi slavi in atributih, lažje se z Njim povežemo.
Moramo se zavedati, kam spadamo, kakšen je naš končni cilj ter kako
lahko ta cilj dosežemo.
Bistvo Hari Bhakta Sampradāye je, da njena vera ni slepa, temveč je
globoko zakoreninjena v božanskosti Paramahamse Vishwanande.
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Razumevanje širše slike –
hinduizma in Hari Bhakta
Sampradāye
Mnogi bi sebe opisali kot duhovni, ne pa religiozni. Ta stavek je
pogosto izrečen kot zavrnitev pretirane dogme, pravil in obsojanja.
Toda hinduizem precej odstopa od običajne ideje religije. Osrednje
doktrine, kot so božanskost Jaza, reinkarnacija in yoga, pomenijo, da
je v sami osnovi hinduizem zelo duhoven.
V bistvu je hinduizem skupek poti, ki skušajo preseči materialno
resničnost in vzpostaviti stik z onostranstvom. Je želja po izkušnji
transcendentalnega, po srečanju z Bogom. Indija nam ponuja številne
načine, s pomočjo katerih lahko iskalec doseže svoj cilj. Kot pravi
slavni vedski izrek: ‚Resnica je ena, ampak modreci o njej govorijo na
različne načine.’
Ti različni načini so združeni v številne svete spise. Na voljo so različne
oblike yoge, obredi, mantre in čaščenja, da lahko vsak posameznik
pridobi lastno izkušnjo iz prve roke. Celoto vseh teh raznolikih
duhovnih poti imenujemo hinduizem.
Sampradāye so osrčje hinduizma. Filozofski zaključki sampradāye
delujejo kot leča, skozi katero lahko razumemo resničnost, v kateri
smo se znašli. Njena naloga je, da vodi posameznika v pravo smer.
Kako doživljamo svet je namreč tesno povezano s tem, kako v
svetu delujemo. Skozi številna teološka in psihološka načela torej
pridobimo metode, s pomočjo katerih se lahko poglobimo v svojo
duhovno pot. Nudi nam osnovo, ki nas prizemljuje, hkrati pa služi kot
smernica. Obdarjeni smo z okvirjem, ki nam omogoča, da zgradimo
predanost in intenzivnost za napredovanje. Kljub temu pa je
potrebno poudariti, da ne glede na to, kako celovit je teološki sistem,
Bog še vedno ostaja zavit v tančico skrivnosti. Resnično duhovno
znanje Ga torej ne skuša omejiti s človeškim razumevanjem, temveč
nas skuša odpreti temu, kdo v resnici je. Cilj filozofije ni prilagajanje
Boga, da bi ta ustrezal nam, temveč nadgradnja nas, da bi lahko
spoznali Njega.

Paramahamsa Vishwananda –
Temelj vere
‘Guru je brez začetka, sredine in konca. On je Najvišje božanstvo. Nič
ni višjega od guruja. Pozdravljen guru.’ – Śrī Guru Gītā, 77
Vsako duhovno gibanje ima osnovo, na kateri je zgrajena njegova
vera. Za nekatere so to sveti spisi. Takšna spoštovana besedila veljajo
za božansko razodetje oz. božjo besedo. Priznani so kot avtoriteta,
ki iskalca vodi k Resnici. Kanoniziranje svetih spisov je vsekakor
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pomembno. ‘Fiksni’ sveti spisi omogočajo namreč utemeljena in
dosledna učenja. Takšnim spisom lahko avtoritete dodajajo tudi
komentarje in specifične interpretacije. Sveti spisi nudijo bogate
uvide, ki so ustaljeni v potrjenih dejstvih. Velike osebnosti, ki so Boga
videle iz prve roke, ljudem nudijo pričevanja in tako predajajo svoje
znanje in tisti okoli njih zapišejo in ohranijo to modrost. To je proces,
ki se nadaljuje. Človeštvo namreč neprestano potrebuje opominjanje
o najvišji Resnici na načine, ki ustrezajo kulturnemu, geografskemu
in časovnemu kontekstu. Vir vsakega duhovnega spisa je osebnost.
Znova in znova se pojavljajo posamezniki, ki služijo kot posredniki
Resnice, ali kot samo utelešenje Resnice. Njihove besede in dejanja
postanejo glavna avtoriteta ter referenčna točka, ki usmerja vse, kar
temu sledi.
‘Skozi stoletja se je manifestiral v mnogih oblikah, za katere nihče ne
ve: niti sveti spisi ne vedo za to. To je onkraj svetih spisov, ker imajo
sveti spisi omejitve. To je onkraj Ved, ker imajo Vede omejitve. Kako
lahko omejitev govori o Neomejenem, ki nima začetka ali konca?’ –
Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: The Song of
Love, 4.7
Hari Bhakta Sampradāya ne temelji na določenem spisu, niti
na specifični filozofiji, temveč na osebnosti, ki je Paramahamsa
Vishwananda. Njegovi devotiji ga vidijo kot Najvišjega. Uteleša
najvišjo Resnico in najglobljo Ljubezen. Vsa avtoriteta in učenja so v
Njegovih rokah.
Posebni sveti spisi in tradicija nudijo znanje in pot za duhovni razvoj.
Povzdignejo um in nahranijo srce. Ampak v tej sampradāyi se vsa
modrost skriva v luči tega, kar Paramahamsa Vishwananda je in v
Njegovih besedah. Razodeto znanje iz svetih spisov se uporablja za
negovanje naše povezave z Najvišjo Resnico, ki jo On pooseblja.

Izkušnja devotija
Ko razumemo položaj Paramahamse Vishwanande v sampradāyi,
je naravno da se vprašamo, čemu Mu pripada tako visok status. Kaj
kvalificira osebo, da je postavljena na isto platformo kot Bog?
Pomembno je poudariti, da nihče ni primoran sprejeti te trditve.
Vsak posameznik ima pravico ustvariti svoj odnos do Paramahamse
Vishwanande. Nekateri Ga vidijo kot dobrega prijatelja, drugi kot
vodnika ali svetovalca. Nekateri Ga dojemajo kot zdravilca, oz.
nekoga ki daje blagoslove. Njegovi devotiji pa Ga doživljajo kot
Najvišjo obliko Božanskega. Razlog za to je preprost: Pripravljeni so
zaupati svojim izkušnjam.
Ko spoznamo osebnost, ki se je zmožna fizično odzvati na naše
najgloblje misli in želje, vemo, da imamo pred sabo nekoga, ki lahko
odgovori na naše molitve. Ko srečamo nekoga, ki lahko napove in
nas pripravi na dogodke v prihodnosti, vemo da imamo opravka
z nekom, ki je Mojster časa in prostora. Ko sledimo nekomu, ki je
zmožen prepoznati in uničiti naše fantazije in ego, vemo, da smo z
nekom, komur ni mar za naš sloves, vendar izključno za naš osebni
napredek. Ko vidimo, da nekdo neumorno deluje, da bi nas dvignil,
vemo da smo z nekom, ki uteleša brezpogojno Ljubezen. Ko samo
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prisotnost nekoga iz nas odstrani zanimanje za privlačnosti zunanjega
sveta ter v nas vzbuja hrepenenje po Bogu, vemo, da smo srečali
pravega duhovnega Mojstra.
Neprestan plaz dogodkov, ki spreminjajo življenje, je pri številnih
posameznikih povzročil, da Ga dojemajo kot najvišjo osebnost.
Iniciirane devotije Hari Bhakta Sampradāye je prisotnost
Paramahamse Vishwanande transformirala, izkusili so nekaj višjega.
Doživeli so kanček transcendentalnosti. Zaradi te iskušnje so se
devotiji pripravljeni predati duhovni poti in zavrniti ostale težnje.
Paramahamsa Vishwananda odpira srca povezavi z božanskim.
Nudi nam nekaj, česar v zunanjem svetu ne moremo izkusiti. Zato
se devotiji odločajo, da Ga postavijo v središče svojega življenja.
To, kar uteleša, so si izbrali za svoj cilj duhovne poti. Z zaupanjem v
pridobljene izkušnje in prepričanja verjamejo, da vse, kar je potrebno
za rast, najdemo v Njem.
Večina današnjih duhovnih gibanj se nanaša na svetnike izpred
stotine ali tisoče let. Njihovo znanje je grajeno na pričevanju drugih,
ki so prav tako živeli dolgo pred njimi. Za razliko od teh gibanj pa je
Hari Bhakta Sampradāya osnovana na današnjih izkušnjah, ki so jih
doživeli številni posamezniki z vsega sveta. Vsak izmed njih se je čutil
poklican, da zaupa in sledi učenjem Paramahamse Vishwanande.
Priča so lastnemu duhovnemu napredku. Občutili so, kako resnična je
Božanska prisotnost in se spoznali z globinami samih sebe ter občutili
globoko pripadnost Bogu. Za devotija vera ne temelji na filozofiji ali
razloženi interpretaciji, niti na besedah tistih, ki so živeli v preteklosti.
Temelji na neposrednem osebnem stiku z živečo božanskostjo.

Kdo je Bog v Hari Bhakta
Sampradāyi?
V: Obstaja mnogo bogov - Viṣṇu, Kālī, Jezus in Śiva – za katerega bi
rekli, da je najvišji med njimi?
PV: Če vprašate mene, potem je izmed vseh božanstev najvišja
Ljubezen. Ta Ljubezen ima obliko, ta oblika je Śrīman Nārāyaṇa.
V hinduizmu poznamo veliko božanstev in oblik Boga. Vsako
verstvo ima določeno predstavo o najvišji Resnici, niti v Hari Bhakta
Sampradāyi ni nič drugače. Paramahamsa Vishwananda zagovarja
trditev, da je Božanska Ljubezen (Prema) najvišja – to je Hari ali Śrīman
Nārāyaṇa – osnovna oblika, Najvišji vseh Bogov.
Tradicijo znotraj hinduizma, ki obravnava Nārāyaṇo kot najvišjo
Resnico, imenujemo Vaiṣṇavizem. Hari Bhakta Sampradāya je ena
izmed linij Vaiṣṇavizma. Resnico o Bogu izvemo s pomočjo duhovnih
spisov, kot sta Bhagavad Gītā, Bhāgavatam. Različne druge himne
nam podrobno povedo, kdo je On. Nenazadnje je Nārāyaṇa vse.
Hkrati Ga lahko razumemo na različne načine. Sveti spisi nam
povedo, kako prebiva v Najvišjem Prebivališču, Vaikuṇṭhi hkrati
pa prežema materialni svet, biva pa tudi znotraj naših src. Sveti
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spisi nam predstavljajo Njegovo večno družico Mahā-Lakṣmī, ki je
prvotna oblika Devī (božanske Matere), iz katere izhajajo vse ostale
boginje. Do podrobnosti je opisana tudi večina Njegovih utelešenje
(avatārjev), ter Njihovih dejanj. Avatārji kot so Kṛṣṇa, Rāma in Gospod
Nārasiṁha nam kažejo, kako Bog vstopi v materialno resničnost, da bi
ohranil pravico in bil blizu Svojih devotijev.
‘Bog ni omejen z ničemer, sicer ne more biti Bog.’ - Paramahamsa
Vishwananda, The Essence of Shreemad Bhagavatam, 1.9.39
‘Drama rojstva in smrti nima nič opraviti z dušo. Edini cilj duše
je doseči največjo popolnost, doseči Najvišjega Gospoda,
samega Narayano. Nič drugega ni pomembno.’ - Paramahamsa
Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: Pesem ljubezni, 2.27
Kot trdi Paramahamsa Vishwananda, je Śrīman Nārāyaṇa najvišji ne
samo zato, ker je prvotni izvor vsega, temveč tudi zato, ker nadzoruje
vse, kar je, saj je Ljubezen sama.

Paramahamsa Vishwananda,
Śrīman Nārāyaṇa in devoti
Pojavi se vprašanje, če je Paramahamsa Vishwananda glavna
in najvišja avtoriteta, zakaj potem potrebujemo kakršnokoli
božanstvo ali sveti spis? Odgovor je subtilen, a hkrati globok.
Status Paramahamse Vishwanande kot Boga je neke vrste ‘javna
skrivnost’. Javna v tem smislu, da je splošno znano, da v očeh devotija
predstavlja Najvišjega, absolutno avtoriteto in nekoga, ki lahko preda
najvišjo izkušnjo življenja. Hkrati pa ostaja skrivnost, saj moramo
resnično globino te trditve še raziskati. Pot odkrivanja in razumevanja
te skrivnosti je namreč bistvo celotne duhovne poti. Tako kot je
spoznavanje narave Boga potovanje, je potovanje tudi spoznavanje
narave Paramahamse Vishwanande.

Razumevanje dveh ravni Boga

1
2
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Videti živečega Mojstra kot Boga je izziv za um. Na zunaj je Mojster
namreč videti človeški in omejen. Situacijo lažje predelamo, ko
razumemo dve dimenziji Boga:
Kozmični Stvarnik in Vzdrževalec
Najvišji smisel življenja
Vsak devoti dojema Paramahamso Vishwanando kot najvišji smisel
svojega življenja. Za nekoga, ki je na duhovni poti in hrepeni po
Božji Ljubezni, je to najpomembnejše. To nas motivira, da v življenju
rastemo in napredujemo. Ob tem pa je tudi veliko devotijev, ki
zaznavajo, da je Paramahamsa Vishwananda onkraj te fizične oblike
resnično kozmični Vzdrževalec vsega, kar je. Śrī Guru Gītā navaja tudi:
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‘Pozdravljen guru. On prežema to celotno vesolje, sestavljeno iz
premičnega in nepremičnega, živega in neživega.’
– Śrī Guru Gītā, 71
Številne čudežne izkušnje nakazujejo, da ima nadzor nad naravo in
našo usodo. Da pa Ga prepoznamo kot izvor vsega obstoječega,
je plod višjega notranjega zavedanja. Za to posameznik potrebuje
izkušnjo Njegove mistične in transcendentalne narave.
Kozmični vidik Boga je s strani uma lažje sprejemljiv, ko se obrnemo
na obliko Śrīmana Nārāyaṇe. Poznavanje Njegovih lastnosti, preteklih
dejanj in čaščenje, naš um in srce odpre transcendentalnemu.
Skupaj s spoznanji iz svetih spisov lahko razumemo slavo in
veličastnost Boga. Opisani so Njegova vseprisotnost, vsevednost
in vsemogočnost. Śrīman Nārāyaṇa je prepoznan kot ustvarjalec,
vzdrževalec in uničevalec vsega. Biva v naših srcih in je utelešenje
Božanske Ljubezni. Ko napredujemo, postane razlika med kozmično
naravo Boga in najvišjim pomenom, utelešenim kot Paramahamsa
Vishwananda, vedno manjša. Na neki točki postaneta nerazločljiva.
Neposredna izkušnja, ki jo prejmemo od Paramahamse Vishwanande
v nas prižge plamen predanosti. S to predanostjo prepojimo
svoj um v čaščenju Śrīmana Nārāyaṇe in Njegovih različnih
vidikov. Bolj kot to izvajamo, bolj raste naša ljubezen do Boga.
Poglabljanje te ljubezni nam omogoča spoznavati resnično naravo
Paramahamse Vishwanande. Ko gledamo obliko Śrīmana Nārāyaṇe,
vidimo Paramahamso Vishwanando, ko gledamo Paramahamso
Vishwanando, vidimo Śrīmana Nārāyaṇo. Skrivnost enega odkriva
skrivnost drugega. Spoznanje, da sta oba v resnici eno in isto, je
najvišje spoznanje.
Situacijo opisujeta dve molitvi, ki ju devotiji izgovorijo zjutraj, ko se
zbudijo:
‘Spomnim se svojega guruja, ki je Para-Brahman (transcendentalni
absolut); Hvalim svojega guruja, ki je Para-Brahman; Klanjam se
svojemu guruju, ki je Para-Brahman; Služim svojemu guruju, ki je
Para-Brahman.’
– Śrī Guru Gītā, 88
‘Vsak trenutek se priklonim Lotosovim Stopalom Nārāyaṇe, častim
Nārāyaṇo, recitiram čista imena Nārāyaṇe in meditiram o nezmotljivi
Resnici Nārāyaṇe.’
– Mukunda-mala-stotram, 35
Vaiṣṇavizem je prepojen z guru-bhakti. Kozmični sijaj in lepota
Śrīmana Nārāyaṇe sta združena z božanskim prebujanjem, ki ga
izkušamo ob Paramahamsi Vishwanandi. Počasi, ko napredujemo, oba
postaneta neločljiva.
Pomembno dejstvo je, da Hari Bhakta Sampradāya ne predaja skrajne
trditve, da lahko Boga najdemo le v Paramahamsi Vishwanandi. Z
vsem srcem spoštujemo vsako tradicijo, ki bogati posameznika in ga
vodi k Bogu. Razumemo, da lahko vsak iskalec, ki resnično hrepeni po
Njem, najde Boga. Ne zanikamo drugih gibanj, ki trdijo, da so njihovi
Mojstri Najvišji. Bog ima neomejeno število svojih izrazov, zato je
naloga vsakega posameznika, da sam odkrije Resnico.
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Razumevanje narave Boga
Hari Bhakta Sampradāya vidi najvišjo Resnico, Śrīmana Nārāyaṇo, kot
osebnost z neomejenim številom veličastnih lastnosti. On je v bistvu
vse, kar obstaja. Kṛṣṇa pravi:
‘Na koncu mnogih rojstev, se tisti, ki ima resnično znanje, preda
Meni, v spoznanju ‘Kṛṣṇa je vse’. Takšna oseba je zelo redka.’ –
Bhagavad Gītā, 7.19
Kaj natančno pa to pomeni? Obstajajo šole filozofije (Advaita
Vedānta), ki trdijo da najvišja Resnica ni osebnost in da nima oblike
ali lastnosti, ki bi ji jih lahko pripisali. Trdijo, da je svet okoli nas le
privid, ki izgine, ko spoznamo Boga. Ko se enkrat to zgodi, spoznamo,
da smo vse, da smo v bistvu Najvišji. To pa ni sklep Hari Bhakta
Sampradāye, oz. drugih Vaiṣṇava šol filozofije.

1
2
3

Veliki Mojster in devoti Rāmānujācārya se je boril proti tej
interpretaciji resničnosti. Tudi on je pripadal Vaiṣṇava tradiciji. V
svojih številnih pisnih delih in v zgledni predanosti, je predstavil
alternativno razumevanje Boga, ki ima prav tako podlago v
starodavnih vedskih spisih. Učil je, da kljub temu da z umom ne
moremo razumeti resnične narave Nārāyaṇe, Ga lahko spoznamo na
podlagi Njegovih neskončnih ugodnih lastnosti. Z uporabo različnih
izjav je Rāmānujā v razpravah pokazal sledeče:
Nārāyaṇa je vse, kar obstaja.
Vsa živa bitja in stvarstvo so kot majhen del telesa Nārāyaṇe.
Raznolikost je resnična, ni le iluzoren videz.
Cilj življenja ni spoznanje, da smo Bog, ampak to, da Mu večno
služimo. Cilj je spoznati najvišjo obliko ljubečega odnosa z Njim.
Hari Bhakta Sampradāya gradi na tem temelju. V bistvu smo vsi ločeni
delčki ene velike celote, Najvišjega Bitja – Nārāyaṇe. S sledenjem
bhakti-mārge – poti predanosti, spoznamo Resnico, da neločljivo
pripadamo Bogu. To je naš prvotni in osnovni položaj.
Tako kot je telo sestavljeno iz mnogo delov, tako ima telo Boga
mnogo delov, ki ga sestavljajo individualne duše in stvarstva.
Bhagavad Gītā v sedmem poglavju razlaga ta položaj na sledeč način:
Zemlja, voda, ogenj, zrak, eter, um, intelekt in ego tvorijo osem delov
Moje materialne narave. (4)
To je Moja nižja narava. A vedi, Arjuna, da je Moja višja narava
drugačna. Iz utelešenih duš je sestavljena, ki vzdržuje to vesolje. (5)
Vedi, da vsa bitja izvirajo iz teh dveh mojih narav. Razumi torej, da
sem Jaz izvor in izničenje celotnega vesolja. (6)
Ničesar ni višjega od Mene, O Arjuna. Vse to počiva na Meni, kot
biseri na niti. (7)
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Ti verzi opisujejo, kako je materialni svet sestavljen iz osmih
komponent, ki so del nižje narave Boga. Individualne duše sestavljajo
Njegovo višjo naravo. Obe naravi oblikujeta Nārāyaṇovo kozmično
telo. Stvarstvo v vsej svoji celoti in vsa živa bitja so večno povezana z
Najvišjim Gospodom. V bistvu je Bog eden, ta enost pa je sestavljena
iz neskončno posebnih delov.
Medtem ko ti deli sestavljajo Njegovo telo, je Gospod imanenten v
vseh vidikih teh delov. Vsako živo bitje in vsak vidik stvarstva v sebi
nosi celotnost Boga. Vsak del je hkrati delček celote in celota sama.
To je za um nepredstavljiva narava Śrīmana Nārāyaṇe. Na ta način,
povsod kamor pogledamo, lahko zaznamo Njegovo prisotnost. Gītā
pravi:
‘Jaz sem vonj zemlje; Jaz sem vročina ognja; Jaz sem življenje v vseh
živih bitjih in preprostost asketov.’ – Bhagavad Gītā, 7.9
Kot telo Śrīman Nārāyaṇe, so svet in duše vzdrževane in nadzorovane z
Njegove strani. Hkrati pa On prežema tudi bistvo sveta in duš.
Ena izmed mnogih skrivnosti Boga je Njegovo kozmično telo, ki
je skupek stvarstva in vseh živih bitij, in vendar je On bistvo vsega
stvarstva in živih bitij samih. Neskončna raznolikost je tako združeno s
popolno enostjo. Po eni strani smo le delček Gospoda in zato obstaja
razlika, po drugi strani pa je Nārāyaṇa edini, ki ga lahko zaznamo.
‘...kdor se je predal, Ga zazna povsod in On je tisti, ki prevzame
popoln nadzor nad devotijem. In skozi različne Leele, različne
prigode, deluje posebej za vsakega posameznika; vsak ima svoj
osebni odnos z Njim. Za to osebo se manifestira v določenem vidiku
in tako poskrbi, da raste ljubezen – ljubezen do Boga in ljubezen do
vseh! Ker kdor ljubi Boga – resnično – zaznava Gospoda povsod.’
– Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: The Song of
Love, 15.20

Kako lahko dostopamo do
Boga

1
2

Kljub temu da je Śrīman Nārāyaṇa vse, obstajajo različne ‚točke‘
dostopa, s pomočjo katerih ima vsak od nas možnost, da Ga spozna.
V Vaiṣṇava tradiciji je Bog, kljub temu da je za um nedojemljiv, vseeno
dostopen. Z Njim lahko stopimo v stik na naslednje načine.
Nārāyaṇa, ki biva v Vaikuṇṭhi: To je v bistvu cilj življenja. Kaj natančno
to pomeni, bo podrobneje razloženo kasneje, bistvo pa je, doseči
Njegovo Najvišje Bivališče zunaj časa in prostora.
S pomočjo Njegovih utelešenj: Ko je to potrebno, se Bog manifestira
v tem materialnem svetu, da bi izpolnil določen namen. Kot je rekel
Kṛṣṇa:
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‘Za zaščito dobrega, za uničenje hudobnega in da vzpostavim
dharmo, Se utelešam iz dobe v dobo.’
– Bhagavad Gītā, 4.8
Kṛṣṇa, Rāma in Nārasiṁha so primeri, ko je Gospod prevzel obliko.
Vsakič znova svet osvobaja negativnosti in povzdiguje svoje devotije.
Morda celo več kot to, z dejanji nam kaže svoje različne lastnosti.
Njegove interakcije z devotiji nam kažejo, kako zgleda odnos z Bogom
in kaj moramo storiti, da ta odnos gradimo. Ko prevzamemo obliko
in smo v tem omejenem svetu, se seznanimo z Gospodovo līlo ali
božansko igro. Čeprav Ga nič ne veže, kljub temu deluje, pogosto
na človeški način. Izkazuje heroizem, usmiljenje in celo ranljivost. S
takšnimi dejanji zmanjšuje razkorak med neskončno Božjo naravo
in nami, ki smo omejeni. Spusti se na našo raven, zato da se lahko
sčasoma dvignemo na Njegovo. S poslušanjem in meditiranjem o
dejanjih Nārāyaṇe dobivamo občutek, da smo Njegovi in da je On
naš. Tako gradimo intimnost v naši povezanosti, korak za korakom,
tako da ta odnos postane resničnost v našem življenju in raste, da
postane resnično ljubeč, zaupljiv, iskren in intimen.

3

Znotraj Hari Bhakta Sampradāye se vse to nanaša tudi na
Paramahamso Vishwanando. V vlogi duhovnega Mojstra uničuje
nevednost, ki nas zadržuje, ter dviguje svoje devotije. Prihaja kot
opomnik, da je Boga mogoče in treba doseči.
Bog, ki sedi v srcu - Ne glede na to, kako velik je Gospod, še vedno
prebiva v nas kot Paramātma (Nadduša).
‘Gospod prebiva v srcu vsakega bitja, Arjuna.’
– Bhagavad Gītā, 18.61
Ko naš um in čute pritegnejo stvari sveta, On ostane kot priča.
Opazuje, kako žanjemo in sejemo rezultate svojih dejanj. Bolj ko smo
zavestni, bolj se zavedamo, da On sedi v nas. Ko hodimo po duhovni
poti, naša povezanost raste in On postane dejavno vključen v to, kar
počnemo. Za našimi mislimi in čustvi je On, ki šepeta in daje smernice.
Ko smo pripravljeni, se ob pravem času razkrije.
‘Iz sočutja do njih, v njihovih srcih dvignem svetilko znanja in
razblinim temo, rojeno iz nevednosti.’
– Bhagavad Gītā, 10.11

4
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‘Pozdravljen spoštovani Učitelj, ki si odprl moje oči, zaslepljene z
mreno nevednosti, s tem da si uporabil božansko čistilo znanja o
Jazu.’ – Śrī Guru Gītā, 34
Posvečeno božanstvo - Dojemamo ga tudi kot avatāra. Z obrednim
postopkom in ponižno željo devotijev se Gospod osebno utelesi
v materialno podobo. Dovoli nam, da Mu služimo in Ga častimo.
Vsak dan se Ga kopa, obleče in skrbi Zanj. Pojejo se molitve in
čantajo mantre, da bi Ga slavili. Darujejo se Mu stvari in le-te
postanejo prepojene z Božjo prisotnostjo. Devotiji to vzamejo kot
prasāda. Gospod v obliki božanstva nam omogoča, da živimo in
fizično sodelujemo z Njim, pri čemer so vsi naši čuti in zato naš um
osredotočeni Nanj.

Hari Bhakta Sampradāya
Siddhanta

5

6

Razodeti sveti spisi in besede Paramahamse Vishwanande – Besede
Paramahamse Vishwanande in veliki Vaiṣṇava spisi se obravnavajo kot
druga oblika Nārāyaṇe. Nosijo Njegova navodila, nam kažejo, kako
Ga doseči, in razkrivajo Njegove Božanske lastnosti. Ker nosijo najvišjo
Resnico, se ne obravnavajo kot nič drugačne od Boga Samega.
Bhagavad Gītā je neposredna Kṛṣṇova beseda na bojišču Kurukṣtre in
je v mnogih pogledih priročnik za življenje. Bhāgavatam opisuje līle
velikih devotijev in Gospodova utelešenja. Guru Gītā nas neposredno
uči, kako je Duhovni Učitelj najvišja Resnica.
Božanska Imena Boga - Božanska imena, kot so Nārāyaṇa, Kṛṣṇa,
Rāma, Viṭṭhala, Giridhārī so Bog v obliki duhovne zvočne vibracije.
Niso samo hvale ali močne mantre, so Nārāyaṇa Sam. Vibracija umiri
in preobrazi um. Omogoča nam dostop do Gospoda, ki sedi v naših
srcih. Čantanje teh Božanskih imen je najlažja praksa in nas takoj
pripelje v navzočnost Najvišjega Gospoda.

Ātma – To, kar v resnici si
‘Zemlja, voda, ogenj, zrak, eter, um, intelekt in ego tvorijo osem delov
Moje materialne narave.’ – Bhagavad Gītā, 7.4
Zgoraj omenjeni verz (7.4) govori o osmih vidikih materialne
narave: zemlji, ognju, vodi, zraku, prostoru, egu, umu in intelektu.
Materija je sestavljena iz petih elementov. Kombinacija in posledice
medsebojnega delovanja teh elementov sestavljajo vse, kar zaznavajo
naši čuti, vključno z našim fizičnim telesom.
Zemlja, Voda, Ogenj, Prostor — Fizično telo
Um — Misli, ki nas vežejo na resničnost okoli nas
Ego — Občutek lastništva, delovanja in neodvisnosti
Intelekt — Sposobnost ocenjevanja in razlikovanja
Toda globlje od tega imamo svoj mentalni svet, svoj um, ki vsebuje
informacije, ki jih dajejo čutila. To je tisto, kar vsebuje naš neskončen
tok misli. Onkraj tega je ego, ki nam daje našo materialno identiteto.
Občutek ‘jaz’ in ‘moje’, občutek delovanja in lastništva. Še globlje je
intelekt, instrument, ki nam omogoča raziskovanje, razlikovanje in
analiziranje. Toda onkraj vsega tega je ātma.
V drugem poglavju Gīte Kṛṣṇa obširno govori o tem, kako je ātma
transcendentna, nič na tem svetu se je ne more dotakniti. Nič je ne
more na kakršenkoli način omadeževati ali obarvati.
‘Orožje ne preseka Jaza; ogenj ga ne sežge, voda ga ne zmoči in
veter ga ne izsuši.’ – Bhagavad Gītā, 2.23
‘Ne da se ga rezati, ne more zgoreti, ne da se ga zmočiti in ne more
biti posušen. Je vseprežemajoč, trden, negibljiv in večen.’ – Bhagavad
Gītā, 2.24
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Kot poudarja 5. verz 7. poglavja, je ātma drugačne narave, višja je
od drugih elementov. Je duhovna in ne pripada temu materialnemu
svetu. Čeprav je vse del Božjega telesa, imamo kot ātma, ne kot ego
ali um, višji položaj. Imamo posebno mesto, kjer smo Gospodu ljubi.
‘Čisti devoti je vedno v jedru Mojega srca, jaz pa sem vedno v srcu
čistega devotija. Moji devotiji ne poznajo ničesar drugega kot Mene,
jaz pa ne poznam nikogar drugega razen njih.’
– Śrīmad Bhāgavatam, 9.4.68
Ātma je opisana kot sat-cit-ānanda. Je sam obstoj, čisto zavedanje
in božanska blaženost. Ljubezenski odnos z ātmo je tisto, po čemer
hrepeni sam Bog. Ta povezava med nami in Bogom je večna. Tako
kot je Nārāyaṇa vedno obstajal, obstaja in bo obstajal; tako je z ātmo.
Resnica je, da Boga ni mogoče ločiti od nas in mi ne moremo biti
ločeni od Njega.
Gospod je utelešenje Božanske Ljubezni in tudi mi kot Njegov
drobec to Ljubezen utelešamo. Dharma ātme je izražanje te Ljubezni.
Ne glede na to, ali se tega zavedamo ali ne, si za to nenehno
prizadevamo. Čeprav naš um, ego in intelekt nenehno moti svet okoli
nas, je izražanje te Božanske Ljubezni pravi namen našega obstoja.
‘Edini cilj je doseči Božjo Ljubezen in Božjo Milost. To je edini cilj
duše: doseči Ga.’
– Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: The Song of
Love, 1.33-36
‘Um ne more razumeti duše, ker je duša onstran uma. Če na dušo
gledate samo z vidika uma, ali mislite, da um lahko razume dušo?
Um, ki se vedno giblje, je “cañcala”, “nemiren”, pleše in skače kot
opica, od ene misli do druge. Kako lahko um, ki je v nenehnem
gibanju, miruje in zaznava nepremično? Um se bo vedno premikal
od ene stvari do druge. Dokler se človek ne poglobi v sadhano,
globoko v meditacijo in umiri um, le takrat se bo duša razkrila.’
- Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: The Song of
Love, 2.25

Materialni svet
Kaj je materialni svet?
To je vse, kar se s časom spreminja in propada. Izpostavili smo že pet
elementov: zemljo, ogenj, zrak, vodo in prostor; kot tudi um, ego in
intelekt, ki ustvarjajo materialni svet. Jasno je, da so vsi podvrženi
spremembam. Povzročajo ustvarjanje in uničenje neskončnih stvari.
Nenehno gibanje in interakcija med temi osmimi komponentami
je tisto, kar povzroča, da imamo izkušnje. Toda vrsto izkušenj, ki jih
imamo, narekujejo tri guṇe; in sicer sattva, rajas in tamas. To so trije
načini, ki so vgrajeni v stvarstvo. Vse, kar se dogaja v času in prostoru,
je obarvano s kombinacijo teh guṇ.
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Sattva je guṇa dobrote, čistosti in znanja.
Rajas je nemir, aktivnost, strast in navezanost.
Tamas: je nevednost, lenobnost in stagnacija.
Gītā navaja več verzov, ki prikazujejo, kako te guṇe narekujejo, kako
vidimo svet. Bolj kot smo duhovno napredni, bolj bomo ustaljeni v
sattvi in bolj bodo to odražala naša dejanja in izkušnje. Bolj ko smo
navezani ali nezavedni, bolj padamo v guṇi rajasa in tamasa.
Kot že omenjeno, je Śrīman Nārāyaṇa vse, kar obstaja, in stvarstvo
je del Njegove nižje narave. Čeprav se materialni svet nenehno
spreminja, je tudi večen.
‘Vedi, da sta oba, tako materialna narava kot Jaz, brez začetka
in da vse preobrazbe ter guṇe izhajajo iz te materialne narave.’ –
Bhagavad Gītā, 13.20
Tako kot je glina prizemljitvena snov, ki se uporablja za izdelavo
najrazličnejših predmetov, je tudi materialni svet in vsa njegova
raznolikost narejena iz ene prizemljitvene snovi, znane kot prakṛti.
Medtem ko se stvarstvo nenehno spreminja, prakṛti, iz katere je vse
oblikovano, obstaja večno. Pod vplivom guṇ ta prakṛti proizvaja
neskončne snovi, procese in izkušnje.

Ātma v materialnem svetu
Saṁsāra – Nenehna rojstva in smrti
‘Kakor oseba odvrže ponošena oblačila in si nadene nova, tako
utelešeni Jaz zavrže svoja ponošena telesa in vstopi v nova.’ –
Bhagavad Gītā, 2.22
Življenje, ki ga živimo zdaj, je le eno poglavje veliko večje zgodbe. Kot
ātma smo na kozmičnem potovanju in se premikamo iz enega
utelešenja v drugo. V vsakem utelešenju doživljamo svet, gradimo
odnose, uživamo, trpimo, se učimo in rastemo.

‘Bog vam je dal to človeško telo. Kot pravi śāstra, v 8,4 milijona
življenj moraš iti skozi vse, potem dobiš človeško telo. Zato dobro
ravnajte z njim, dobro ga izkoristite, da dosežete višjo raven.’ –
Paramahamsa Vishwananda
Na tem potovanju ātma hrepeni po vrnitvi k Stopalom Nārāyaṇe.
Hrepeni po vrnitvi v prvotno stanje doživljanja odnosa z Bogom.
Navezanost na materialni obstoj in njegova privlačnost nam
preprečujeta, da bi to dosegli. Naše čute privlačijo stvari tega sveta.
Naš um razmišlja in fantazira o njih. Naš ego nas prepriča, da te stvari
pripadajo nam. V osnovi čutimo, da smo neodvisni in da imamo
nadzor. Posledično se intelekt in njegova sposobnost razločevanja
pokvarita. Rezultat je, da se nenehno zapletamo v ta svet, življenje
za življenjem. To je tisto, kar je znano kot saṁsāra, neusmiljen proces
ponavljajočega se rojstva in smrti. Namesto da bi razumeli svojo

15

Hari Bhakta Sampradāya
Siddhanta

pravo identiteto kot ātma, živimo nezavedno in verjamemo, da smo
telo in um.

Karma nas veže
Želja je tista, ki nas veže in sili, da smo na tem svetu. To je tisto, zaradi
česar ustvarjamo karmo. Karma je vsako dejanje, opravljeno z našim
telesom, mislimi ali čustvi. Karkoli projiciramo v to fizično stvaritev,
ima enako in nasprotno reakcijo. Dokler sebe ne razumemo kot ātmo,
vsako dejanje prinese rezultate. Ti rezultati nas zavezujejo k nadaljnjim
izkušnjam. Potreba po izogibanju trpljenju in tekanju za užitkom nas
ohranja zaprte v tej igri akcije in reakcije. Bolj ko se utrdimo v tem
stanju, bolj pozabljamo na bistvo, to, kar smo. Božanski sijaj, ki ga vsi
nosimo, se zoži in blaženost spoznanja Boga miruje.
‘...človek mora odrezati vse navezanosti na materialni svet, na fizično
telo in tudi na vse, kar je z njim povezano, kot vse želje. Vsemu se
je treba popolnoma odpovedati. Brez tega koraka se vam Gospod
ne bo razodel. Ker brez tega koraka je postal druga, tretja ali četrta
prednostna naloga.’
– Paramahamsa Vishwananda, The Essence of Shreemad
Bhagavatam, 1.9.39

Razumevanje Māye
‘Ker to Mojo božansko māyo, sestavljeno iz treh guṇ, je težko
premagati. A ti, ki se zatečejo k Meni samemu, jo prečkajo zlahka.’ –
Bhagavad Gītā, 7.14
Māya je pogost izraz, ki se včasih uporablja za opis materialnega
sveta. Pogosto se prevaja v ‘iluzijo’ ali ‘videz’. Toda v Vaiṣṇava
tradicijah svet ni iluzoren. Lahko se nenehno spreminja, a je kljub
temu resnična in kot materialna snov večna. Izraz māyā se nanaša na
to, kako nas je materialni svet sposoben odmakniti od Boga. Śrīman
Nārāyaṇa je povsod in navsezadnje so On vse stvari, a spoznanje
te resnice se nam izmika. Nezmožnost zaznavanja Božanskega in
spoznanja sebe kot ātme je posledica māye, kar ima za posledico
našo materialno identifikacijo. To je moč materialnega sveta nad
nami. Moč je tista, ki nas odvrne od našega duhovnega cilja.
Na to moč je treba gledati tudi kot na manifestacijo Božanske Matere.
Čeprav je Māyā v mnogih pogledih ovira, ki jo je treba prečkati, je
Ona del tega ustvarjanja in ima božanski namen. Za osebo, ki išče
užitek, je ona tista, ki zavaja. Resnico prekrije s tančico in nas prisili, da
se brezupno preganjamo za stvarmi sveta. Toda za devotije, ki iščejo
Boga, je ona velika učiteljica. Z orkestriranjem situacij in izkušenj se
učimo. Odkrijemo, kaj v resnici želimo, in vidimo plitkost hrepenenja
po materialnem užitku.
Poleg tega obstaja še ena raven māye, ki je znana kot yogamāyā.
Medtem ko Mahā-māyā uporablja svet, da nas zavaja ali uči, je
yogamāyā osebna moč Nārāyaṇe. Po Gospodovem navodilu zakriva
in nam preprečuje, da bi videli dejansko obliko Nārāyaṇe, da bi Ga
spoznali takšnega, kot je v resnici.
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‘Jaz se ne razkrijem vsakomur, ampak se zakrijem s Svojo
yogamāyo. Ta zaslepljeni svet Me ne prepozna kot nerojenega in
nezmotljivega.’ – Bhagavad Gītā, 7.25
Duhovni iskalec se lahko dvigne onkraj Mahā-māye in spozna
božanskost, ki podpira to stvarstvo, vendar to ni isto kot spoznati
najvišjo Resnico, ki je Śrīman Nārāyaṇa.

Ali svet trpi?
Odgovor je da in ne. Za nekoga, ki se duhovnosti ne zaveda, ki je pod
vplivom māye in guṇ, potem ja, materialni svet trpi.
‘Užitki, ki izvirajo iz stika z zunanjim svetom, so vir trpljenja. Imajo
začetek in konec, O Arjuna, zato modri ne uživajo v njih.’ Bhagavad
Gītā, 5.22
Ko pozabimo, da smo ātma, večni del Boga, potem neizogibno
delujemo s svojim egom. Delujemo za zadovoljstvo, imamo
pričakovanja, ki prej ali slej pripeljejo do določene stopnje trpljenja.
Kṛṣṇa v tem verzu navaja, da je na globlji ravni celo užitek, skozi
katerega gremo, oblika trpljenja, ker ne traja. Vse, kar nam je ljubo, se
bo sčasoma oddaljilo od nas ali pa nam bo odvzeto.
Toda hkrati ima ta svet izredno lepoto, toliko je stvari, ki jih lahko
cenimo in za toliko je treba biti hvaležen. Tudi v Gīti je navedeno:
‘Vedi zagotovo, da kadarkoli nekaj pokaže svoj sijaj ali moč, to izvira
iz le delčka Moje moči.’ – Bhagavad Gītā, 10.41
Svet je čudovit, če ga dojemamo kot del Nārāyaṇe. Potem lahko
vidimo Njegovo Božansko prisotnost povsod, kamor se ozremo. Ko
delujemo v službi, odmaknjeni in brez pričakovanj, se osvobodimo
trpljenja. Življenje postane priložnost, da izrazimo svojo ljubezen in
pričamo o Božjem sijaju. Za predanega devotija je vse, kar se zgodi,
ugodno. Trpljenja ni, obstaja le līlā ali božanska igra.
‘Telo bo šlo skozi isti cikel rojstva, življenja in smrti, znova, znova
in znova. Tovrstno trpljenje obstaja zato, ker ste ujeti v igri Maye.
Ampak vi ste namenjeni nečemu večjemu’
– Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: The Song of
Love, 2.22
‘Če se vaše življenje vrti okoli služenja drugim in vse ‘dobro’, ki je v
vašem življenju, ponudite v dobrobit drugih, boste imeli božanski
blagoslov. (...) Postali boste svobodni, ker služite Narayani. Zato
je rečeno: ‘Manava Seva je Madhava Seva’. To pomeni: ‘Služenje
človeštvu je služenje Narayani’. Služenje, ki ga opravljate za druge z
nesebičnim srcem, s čistim srcem, je ‘Narayana Seva’ in vas osvobaja.
Služenje je tudi sadhana. Služenje je tudi molitev. In če nekdo
opravlja takšno služenje, ne da bi pričakoval rezultate, bo svoboden.
Dosegel bo odrešenje’
– Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: The Song of
Love, 3.13
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Življenjski cilj
Poznati Ātmo
Vsako duhovno gibanje bo imelo različice tega, kaj bi moral biti
cilj življenja. Tisti, ki se strinjajo s filozofijo Advaita Vedānte in
impersonalistično vizijo Božanskega, menijo, da je samospoznanje
tisto, k čemur bi morali težiti. Ko se zavemo sebe kot ātme,
samodejno spoznamo najvišjo Resnico. Dejansko se zavemo, da med
nami in Bogom ni razlike.
Po Paramahamsi Sri Swami Vishwanandi samospoznanje pomeni
nekaj povsem drugega.
‘Kljub gledanju, poslušanju, dotikanju, vohanju, prehranjevanju,
premikanju, spanju in dihanju, tisti, ki je posvečen v vadbo yoge in
vidi resnico, v sebi izjavlja: ‘Jaz ne počnem ničesar’’
– Bhagavad Gītā, 5.8
Ko se enkrat ločimo od sveta in razumemo, da smo onkraj telesa,
uma, ega in intelekta, potem dosežemo stanje samospoznanja.
Postanemo priča delovanju in vidimo, kot pravi Kṛṣṇa, da ne naredimo
ničesar. Postane jasno, da misli in čustva, ki se dvigajo in padajo,
nimajo nič opraviti s tem, kdo smo v resnici. Obstajamo v drugačnem
prostoru, kjer se nas ne dotakne radost in žalost okoli nas. Ko
odkrijemo božanski Jaz v sebi, izkusimo transcendentno blaženost. To
ni blaženost, rojena iz užitka iz materialnega sveta. Prihaja iz tega, da
vemo, kdo smo v resnici.

Poznati vseprisotno energijo Boga
Zaznavanje, da smo ātma, je začetna stopnja spoznanja. Ko v tem
rastemo, začnemo razumeti resničnost okoli sebe na drugačen
način. Neposredno lahko vidimo, da obstaja Božanska prisotnost,
ki prežema vse. To je energija, življenjska sila Boga in je znana kot
neosebni Brahman. V tem stanju materialni svet z vsemi svojimi
razlikami postane sekundaren in vseprevladujoča božanskost postane
primarna:
‘Modreci vidijo z enakim pogledom dobrega in učenega brahmana,
kravo, slona, psa in psejedca.’
– Bhagavad Gītā, 5.18
Ni obsojanja, da je nekaj višje ali nižje, obstaja le Božanska podlaga in
obstaja povsod.

Poznati Naddušo ali Paramātmo
Ta vseprisotna božanska energija izvira iz več žarišč. Ob vsaki ātmi je
središče vsakega živega bitja. Je vidik Boga, znan kot Paramātma ali
Nadduša. Počiva tesno z ātmo, vendar je ločena od nje. To je oblika
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Nārāyaṇe, znana kot Viṣṇu (glej naprej). Vodi ātmo in upravlja tok
življenja. Vseprodorna božanska energija ni nič drugega kot sijaj, ki
prihaja iz neštetih oblik Viṣṇuja. Gītā pravi v zvezi z Naddušo:
‘Je eno in vendar se zdi razdeljen med živa bitja. Ta, ki ga je treba
poznati, je vzdrževalec vseh živih bitij. Pogoltne jih in jih vrne nazaj v
obstoj.’ – Bhagavad Gītā, 13.17
Paramātma se pojavlja kot eno zaradi Božanske energije, vendar se
pojavlja kot mnogotero tudi zato, ker ta energija prihaja iz različnih
oblik Viṣṇuja znotraj vsakega živega bitja. Pomembna razlika med to
stopnjo spoznanja in prej omenjenim je, da to lahko doseže le devoti,
ker pristopa k Bogu kot osebnosti.
Uporaben primer je: nešteto sveč v temni sobi. Od daleč je vse, kar
lahko vidimo, homogena masa svetlobe. Toda ko se človek približa,
lahko vidi, da je masa svetlobe pravzaprav produkt številnih sveč.
Na enak način duhovni iskalec, ki Boga ne vidi osebno, ne more
videti oblik Viṣṇuja v sebi ali povsod okoli sebe. Morda bo izkusil
neosebnega Brahmana, energijo, vendar ne bo videl neštetih
manifestacij Boga, kot Viṣṇuja, ki obstaja v vseh bitjih. Devoti, ki želi
osebno spoznati Boga, lahko zazna, kako je ta neosebni Brahman
utemeljen v Njem. Da se to zgodi, mora obstajati milost. Samo trud
ne more razkriti te Resnice. Z duhovno prakso lahko spoznamo
ātmo in vseprisotno božansko energijo, vendar le z Božjo milostjo
lahko spoznamo Paramātmo. Śrīman Nārāyaṇa Sam mora to razkriti
Svojemu devotiju.
Te različne stopnje samospoznanja so zagotovo napredna stanja,
vendar niso končno stanje. Čeprav morda poznamo ātmo,
neosebnega Brahmana ali pravzaprav Paramātmo, obstaja še ena
stopnja spoznanja, ki nam omogoča, da vidimo celoto Boga in mu
služimo.

Spoznanje Boga - Doseči Vaikuṇṭho
Čeprav je bil proces Božanskega spoznanja predstavljen kot različne
stopnje, je v resnici ta proces bolj podoben spektru. Ko neposredno
spoznamo sebe kot Božanski Jaz, smo na poti do spoznanja samega
Boga. Postopoma se približujemo Śrīmanu Nārāyaṇi. Celoten namen
duhovne poti je spoznati, po čemer je ātma hrepenela ves čas, v
celoti ponovno vzpostaviti svoj odnos z Njim, izkusiti to Najvišjo
Božansko Ljubezen in spoznati naravo Paramahamse Vishwanande.
To je onkraj kakršnekoli oblike samospoznanja, onkraj poznavanja
neosebnega Brahmana in celo onkraj poznavanja Paramātme.
Doseganje tega stanja je spoznanje Boga, to je doseči Vaikuṇṭho.
Toda kaj to v resnici pomeni? Bhāgavatam vsebuje žive opise, kako
izgleda to bivališče:
‘Na teh planetih Vaikuṇṭhe je veliko gozdov, ki so zelo ugodni. V teh
gozdovih so drevesa, ki izpolnjujejo želje, in v vseh letnih časih so
polna cvetja in sadja, ker je vse na planetih Vaikuṇṭhe duhovno in
osebno.’
– Śrīmad Bhāgavatam, 3.15.16
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Takšni odlomki kot ta nam z našim omejenim umom omogočajo,
da razumemo veličastnost, lepoto in slavo tega, kaj pomeni biti
poleg Boga. Toda dejanske izkušnje Vaikuṇṭhe ni mogoče prevesti z
besedami. Vprašanje, ali je to specifičen kraj ali je država, ni mogoče
zlahka določiti, saj nima nobene zveze z materialnim svetom, ne more
spadati v lepe definicije, ki smo jih vajeni. Um ne more zadržati ničesar,
kar bi natančno podalo to, kar je.
Vaikuṇṭha se dobesedno prevaja kot “neomejena resničnost”. To
je kraj, ki leži zunaj časa in prostora. Ko smo vezani na materialni
svet, karma, želje, strah in navezanosti omejujejo našo povezavo z
Božanskim. Lahko pa dobimo utrinke, a če se nismo popolnoma
dvignili nad svoj um in ego, tega ne moremo spoznati v njegovi
polnosti. Vaikuṇṭha je tam, kjer ni omejitev, ni karme, nobenih drugih
želja katerekoli vrste. Obstaja samo čista, neomejena predanost, ki
omogoča popolno videnje Božanskega. To je tam, kjer se dvignemo
onstran, da ne vidimo niti oblik Viṣṇuja znotraj vseh živih bitij, vidimo
celoto Boga kot Nārāyaṇa.
V bistvu je Vaikuṇṭha spoznanje čiste Ljubezni. V Vaikuṇṭhi vedno
prebiva devoti, ki je spoznal Boga. Zazna polnost Boga, tudi če je
fizično prisoten v tem materialnem svetu. Toda kot pravi Kṛṣṇa, to ni
lahek cilj:
‘Med tisoči si morda eden prizadeva za popolnost; celo med temi, ki
si prizadevajo za popolnost, Me samo eden mogoče pozna; in med
temi, ki Me poznajo, je morda eden, ki Me pozna v resnici.’
– Bhagavad Gītā, 7.3
Cilj vsakega devotija v Hari Bhakta Sampradāyi je, da si prizadeva
spoznati Boga na ta način. Toda na koncu to spoznanje ni v naših
rokah. Za tiste redke devotije je Vaikuṇṭho mogoče doseči v fizičnem,
materialnem telesu. V Vaikuṇṭho je mogoče vstopiti po smrti in to
je pot za večino devotijev. Ko devoti doseže stanje predanosti, ko
ima hrepeneče srce in ko implicitno zaupa Śrīmanu Nārāyaṇi in
Paramahamsi Vishwanandi; takrat je možno doseči tudi Najvišje
Prebivališče. Z božansko milostjo je ta končni cilj lahko devotiju
podarjen.
Ko ātma doseže ta cilj, je popolnoma prosta. Ni več ujeta v
ponavljajoča se rojstva in smrti. V celoti pripada Bogu. Kritična točka
je, da na to ne smemo gledati kot na nekaj, kar dodamo ali pridobimo
mi – Vaikuṇṭha je naš dom. Neizogibni cilj življenja je torej doseči tisto
stanje, ki je bilo in bo vedno naše.
Kaj se z ātmo zgodi v Vaikuṇṭhi?
Ko je ātma popolnoma svobodna in neomejena, seveda pridobi
podobnost ali obliko, ki je podobna Bogu. Sodeluje v njegovem
sijaju, lastnostih in ānanda (blaženost), ki jo doživljamo, je enaka kot
Najvišji Gospod. Določujoča razlika med Nārāyaṇo in ātmo je v tem,
da Nārāyaṇa ostaja stvarnik in nosilec vsega, kar je. Ātma je atomska,
Gospod je neskončen, podpira vse, kar je. Ta razlika med obema
nikoli ne preneha. To je tisto, kar opredeljuje razliko med Mojstrom in
tistim, ki mu služi, med zaščitnikom in zaščitenim, med podpornikom
in podprtim. Ni koncepta zlivanja in izginjanja v Gospodu. Ego-
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lažna identiteta, ki visi na Jazu, nas zavede, da verjamemo, da smo
neodvisni, in je na koncu izkoreninjena. Toda naša identiteta kot ātma
ostaja.
V Vaikuṇṭhi, ker smo izgubili svoj ego in nimamo karme, vezane
na materialni svet, je izraz Ljubezni, ki je prisoten v ātmi, v celoti
izražen. Njegov sijaj je sproščen. Tudi Bog ima to neskončno,
brezpogojno Ljubezen do nas. Ta odnos Ljubezni nas nepovratno
veže na Nārāyaṇo. Mi pripadamo Njemu in On pripada nam. To je
kot sveča, ki je postavljena pred sonce, nihče ne more dvomiti, katera
svetloba je višja in močnejša, a vendar na neki točki ni mogoče ločiti
svetlobe sonca od svetlobe sveče. Na enak način na vrhuncu tega
Ljubezenskega odnosa ni razlike med Bogom in devotijem.

Devoti želi osebno poznati Boga
Ugotovili smo že, kako vse stvarstvo in posamezna živa bitja obstajajo
znotraj kozmičnega telesa Nārāyaṇe. Tako kot je duša onstran telesa,
je Gospod nad stvarstvom in živimi bitji. Ta Najvišja Oseba prebiva
v Vaikuṇṭhi, najvišjem bivališču zunaj časa in prostora. Še enkrat
moramo ponoviti, da je dejanska oblika Nārāyaṇe transcendentna;
je onstran vsakršnega mentalnega pojmovanja. Njegova oblika pa
je opisana v različnih svetih spisih, kot sta Bhāgavatam in Pañcaratra.
Obstajajo številne lastnosti, ki Ga krasijo. Vse to nam omogoča, da
vizualiziramo in ujamemo Gospoda s svojim umom.
Oblika (materialna zasnova) —> Brezoblična (Neosebno
transcendentno) > Najvišja Oblika (Osebna transcendentna)
Oblika, ki jo lahko vidimo v templju, našemu omejenemu
materialnemu umu razodeva Gospodovo lepoto in veličino. To
so transcendentne lastnosti Gospoda, predstavljene v materialni
obliki. Vendar to ni samo simbolna predstavitev, saj je tudi znotraj
te materialne oblike Najvišja Resnica. Onstran fizičnega sveta je
neosebni vidik Gospoda. To je božanska prisotnost, ki prežema in
podpira to stvarstvo. Skozi vso Gīto nam Kṛṣṇa daje vpogled v ta vidik
Sebe:
‘Spoznaj Me, Arjuna, kot izvorno seme vseh bitij. Jaz sem inteligenca
inteligentnih in energija energičnih.’
– Bhagavad Gītā, 7.10
Toda ta neosebni vidik ni popolna slika. Onkraj tega obstaja najvišja
osebna oblika Boga. Neosebni vidik lahko opišemo le kot senco prsta
Nārāyaṇe. To je vidik Njegove slave, ne pa njen vir. Transcendentna
osebna oblika Nārāyaṇe je končna Resnica. Je onkraj materialne
oblike in onkraj brezoblične Božanske prisotnosti in celo Paramātme.
Na tej najvišji ravni si devoti želi spoznati Boga. Ne želi le Gospodove
navzočnosti, temveč Osebo Njega samega. Tu se zgodi končni odnos.
Samó izvajanje bhakti in zanašanje na milost človeka pripeljeta na ta
kraj.
Kot pravi Kṛṣṇa:
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‘S samo predanostjo pridobi resnično znanje o tem, kdo in kaj Sem.
S tem, ko Me pozna na ta način, se združi z Menoj.’ – Bhagavad Gītā,
18.55
Spoznati osebno transcendentno obliko Boga pomeni spoznati
Ga na najgloblji in najbolj intimni ravni. Tukaj Ljubezen doseže
svojo polnost. Tisti, ki iščejo samospoznanje, se dvignejo do neke
točke. Sčasoma izkusijo vseprisotno Božjo prisotnost in Njegovo
manifestacijo kot Paramātma. Toda kljub temu, da so dosegli to
stanje, nimajo popolne svobode. Ātma hrepeni po tem, da bi bila z
Bogom, koprni po tem, da bi to Ljubezen izkusila v njeni polnosti in
tako nadaljuje v materialnem svetu. Toda to nadaljevanje ni posledica
želja in vezanosti na karmo. Tisti, ki poznajo Jaz in so presegli
identifikacijo s telesom in umom, so svobodni. Niso vključeni v cikel
rojstva in smrti kot materialno misleče duše:
‘Arjuna, tako kot plameneč ogenj spremeni les v pepel, tako tudi
ogenj znanja vso karmo spremeni v pepel.’ – Bhagavad Gītā, 4.37
Čeprav ni karme, ki bi jo lahko predelovali, si tako napredne duše
še vedno prizadevajo iti dlje. Ātma hrepeni, da bi izkusila čistost
Božanske Ljubezni. Zato se utelešajo kot veliki devotiji. Postavijo se na
pot bhakti, da bi osebno spoznali Gospoda kot Śrīmana Nārāyaṇo.

Vse možnosti obstajajo v Vaikuṇṭhi
Kot minutna sveča ima ātma vedno željo služiti Bogu. Zaradi tega
Ljubezenskega odnosa pa je Gospod kot sonce celo pripravljen
služiti svojemu devotiju. Vaikuṇṭha je tam, kjer je popolna svoboda.
Ni prostora za pravila, omejitve ali dogme. To je najvišja platforma
obstoja, kjer obstajajo vse možnosti Ljubezenskega odnosa.
Bhāgavatam in drugi spisi opisujejo različne vrste odnosa, ki ga ima
lahko duša z Gospodom:
Dāsya-bhāva: občutek, da je Gospod Gospodar. Z velikim veseljem
skrbimo za Boga in Mu služimo. Hanumān ponazarja popolno
služenje. V vsaki situaciji se je bil pripravljen žrtvovati in izročiti, kar
je bilo všeč Gospodu Rāmi. V vseh dejavnostih je kazal odličnost in
popolnost.
Sakhya-bhāva: občutek prijateljstva. Uživamo v svobodi in ljubezni,
ki jo imamo z Bogom. Sudāma in Arjuna sta oba izkusila, kako jima je
Kṛṣṇa ob vseh izzivih stal ob strani. Vedno je bil zanesljiv in zvest.
Vātsalya-bhāva: občutek starševske naklonjenosti. Uživamo v skrbi in
naklonjenosti Bogu, kot da je naš otrok. Yaśodā slovi po svoji vdanosti
Kṛṣṇi kot svojemu sinu. Nanj ni gledala kot na Najvišjega Gospoda,
temveč kot na svojega nagajivega in ljubega fanta. Yaśodā Ga je
častila tako, da ga je negovala in ljubeče kaznovala.
Mādhurya-bhāva: je imeti Gospoda za svojega Ljubljenega in
občutek zakonske intimnosti z Bogom. Gopike so to ponazorile tako,
da so se za Kṛṣṇo odrekle vsemu. Obljubile so Mu svoje srce in trpele
v bolečini zaradi ločenosti od Njega. Ves čas so koprnele po tem, da
bi Boga izkusile kot svojega Božanskega Ljubimca.
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Bhāgavatam ponuja številne primere, kako se ti odnosi odvijajo.
Spoznavamo razpoloženje in Božanska čustva, ki se vzbujajo.
Ponovno, različne pripovedi so le približki. Zagotavljajo razumevanje,
znak za naš um. Z večkratnim pripovedovanjem in meditacijo o njih se
resnica, ki jo hranijo, začne kazati v naših srcih. Možnost, kdo smo za
Boga, postopoma postane očitna.
Druga pomembna točka je, da v teh bhāvah ni hierarhije. Ker je
Vaikuṇṭha nebrzdani izraz našega odnosa z Najvišjim, ne moremo
postavljati enega odnosa nad drugega. Vsak ima svojo lepoto in
vsak je enako blizu in ljub Bogu. Vaikuṇṭha se da najbolje razumeti
kot kraljestvo z več sobami. V vsaki sobi bo drugačna manifestacija
Śrīmana Nārāyaṇe. V vsaki bo imel svoje razpoloženje in obliko
Ljubezni. Morda bo imel celo svoje razumevanje Boga. Vaikuṇṭha je
kraj, kjer se pokaže končna stopnja predanega lastništva. Nārāyaṇa
je naš in mi smo Njegovi. Rezultat tega je neskončna svoboda. V
materialnem svetu obstajajo pravila, meje in filozofija. Toda v tem
bivališču so popolnoma odsotni. Posledično ni mogoče razlikovati,
katera oblika Nārāyaṇe je višja ali nižja. Vse so najvišje, to je tisto, kar
dejansko opredeljuje bivanje v Vaikuṇṭhi, drugače ne more biti.

Vaikuṇṭha je, biti s Paramahamso Vishwanando
Ni resnice, ki je višje od guruja, ni askeze, ki bi bila bolj očiščevalna
kot je služenje Njemu, ni spoznanja, večjega od poznavanja Njegove
tattve (Osebe). Pozdravljen guru, ki omogoča to spoznanje!
– Śrī Guru Gītā, 74
Devotiji Hari Bhakta Sampradāye vse, kar je bilo opisano, najdemo
v svojem odnosu s Paramahamso Vishwanando. V globinah te
povezave najdemo tisto Božansko Ljubezen in to Najvišjo blaženost.
Kot že omenjeno, je guru-bhakti temelj, na katerem sedi naša
Vaiṣṇava tradicija. Želja po doseganju Vaikuṇṭhe je torej pravzaprav
želja biti s Paramahamso Vishwanando, kakršen v resnici je. Ne
želimo, da bi omejitve našega uma in ega ovirale, kdo smo Zanj. V
naših srcih je prebudil hrepenenje in želimo se potopiti in preorati
njegove globine.
Ta potop se pravzaprav nikoli ne konča, ker Ljubezen raste. Ni meja
in hrepenenje po izkušnji ne more biti nikoli potešeno. Čeprav je
Vaikuṇṭha končni cilj, ga ne smemo razumeti kot počivališče. Naš
odnos s Śrīmanom Nārāyaṇo, s Paramahamso Vishwanando, se
nenehno širi in sega v vse večje globine.
‘...človek mora izkoristiti priložnost, da se preda duhovni poti.
Ko človek sreča Satguruja, ga mora kar najbolje izkoristiti! Ker
ta priložnost ne pride v mnogih življenjih. Ta milost, da si blizu
Satguruja, se ne zgodi v vsakem življenju. Šli boste skozi mnoga
življenja, dokler se nekega dne ne bomo spet srečali. Toda to stanje
v celoti lahko dosežete z Narayano tako, da se popolnoma predate v
tem življenju samem.’
– Paramahamsa Vishwananda, Shreemad Bhagavad Gita: The Song of
Love, 4.6
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Pot
Ugotovili smo svojo pravo identiteto kot ātma, opisali smo cilj
Vaikuṇṭhe in razumemo, kaj pomeni biti vezan na materialni svet.
Pot je izhod. To je pot, po kateri moramo potovati, da se vrnemo k
Resnici, k našemu odnosu z Bogom.

Cilj vpliva na sredstva
Hinduizem je predstavil ogromno duhovnih praks. Cilj vsake metode
je odkriti, kaj se skriva znotraj, dvigniti naše stanje zavesti in izkusiti
Božansko. Bistvo yoge, kot pravi Patañjali, je umiriti nihanja uma. Gītā
poudarja pomen pridobivanja nadzora nad čutili in nenavezanega
delovanja. Bhāgavatam nas osvešča, da je treba zdrobiti ego in
odstraniti občutek ‘jaz’ in ‘moje’. Duhovna praksa služi osredotočanju
in postopnemu preoblikovanju od znotraj. Premika nas od
materialnega k duhovnemu.
Toda morda je njen cilj celo več kot praksa. Prej smo navedli razliko
med videnjem Boga kot skrajno neosebnega in Boga kot osebnega.
Po prvem vidimo, da Najvišji ni drugačen od ātme. Po drugem pa
ātmo vidimo le kot del Boga. To razlikovanje nam mora biti jasno in
je pomembno na katerikoli poti. To, kako bomo videli Končno, bo
narekovalo, kako natančno bomo izvajali svojo sādhano.
Ko je cilj samospoznanje, se tehnike uporabljajo zgolj kot sredstvo. So
orodje za odkrivanje ātme. Meditacija in mantra se izvajata za umiritev
uma. Vadimo samospraševanje in kontemplacijo, da odkrijemo, kdo
smo. To pomeni koncentrirati um in ga pripeljati v stanje popolne
enosti s predmetom čaščenja.
V Vaiṣṇava tradiciji in v Hari Bhakta Sampradāyi se lahko prakse včasih
zdijo podobne, vendar je cilj radikalno drugačen. Cilj ni le vedeti, kdo
smo, ampak spoznati svoj ljubeč odnos z Bogom. Graditi, vzpostaviti
in uživati svojo povezavo z Njim. Duhovna praksa ni samo sredstvo
za dosego cilja, je sredstvo in cilj. To se opravlja kot daritev, da bi
poveličali Najvišjega Gospoda in Ga globlje spoznali. Namen vseh
dejanj služenja in predanosti je ugajati Gospodu. Vsak devoti želi rasti
in se čim bolj izpopolnjevati, a za tem je želja ugajati tistemu, ki Mu
služimo. Ne zato, ker to potrebuje ali želi, temveč zato, ker je to narava
Ljubezni. Najvišji užitek, ki ga lahko doživimo, ni, da jemljemo za
lastno zadovoljstvo, ampak da se nesebično predamo Najvišjemu.

Vloga Božanske Milosti
Kot smo že opisali, je cilj Vaikuṇṭha – spoznanje Boga. To je doseganje
popolnosti Božanske Ljubezni, polnega izražanja ātme, brez vsakršne
sledi ega, karme ali materialne kontaminacije. Ta najvišji cilj je
mogoče doseči v tem življenju, medtem ko smo v telesu, ali potem,
ko to telo zapustimo ob smrti.
Vendar ne glede na to, katere duhovne prakse lahko izvajamo, lahko
karkoli dosežemo le z milostjo. Devotiju je v vsakem trenutku kristalno
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jasno, da se zanaša na blagoslov Najvišjega Gospoda in Paramahamse
Vishwanande. To je absolutno osrednjega pomena za Hari Bhakta
Sampradāyo.
Milost je Božja navzočnost in moč, ki nas čisti in povzdiguje. Uničuje
zavezujočo silo karme, izkorenini negativne vtise in preobrazi um.
Skratka, milost nosi vse. Brez te odrešilne milosti je nemogoče doseči
Vaikuṇṭho. Samospoznanje je drugačno: pridobiti znanje o ātmi,
zaznati, da nismo to materialno telo, je mogoče doseči z lastnim
trudom. S prakso se je mogoče ločiti od uma in izkusiti mir ātme. Toda
spoznanje Boga je popolnoma drugačna zadeva. To je: poznati osebo
za tem materialnim svetom, Tistega, ki je nadzornik vsega, kar je.
Neizogibno vprašanje, ki sledi, je: ‚Če nas milost popelje k Bogu,
kakšno vlogo potem igramo?‘ Z drugimi besedami, kako se pri tem
pokaže naš trud? Paramahamsa Vishwananda je jasen:
‘Kdor trka na vrata duhovne priložnosti s svojim najboljšim trudom,
se mu bodo odprla, saj Bog pomaga tistim, ki si pomagajo sami.’
‘Kot ljudje lahko dosežemo vrh gore z lastnimi napori. Toda za
dosego neba je potreben satguru.’
Doseči Vaikuṇṭho je v mnogih pogledih podobno potovanju proti
soncu. To je nemogoča naloga, če se zanesemo nase. Toda čeprav
nas tja popelje milost, mora devoti dokazati, da je vreden, da jo
prejme. Milost je, ko se Bog daje in ni je mogoče vreči na kogarkoli.
Ne moremo pričakovati, da bo ta zaklad naključno padel na naše
glave. Če nas duhovnost ne zanima, če nas zanimata užitek in
osebno zadovoljstvo, kako nam je potem mogoče dati najvišje stanje
obstoja? Obstajati mora težnja, želja, hrepenenje, da bi dosegli cilj.
Obstajati mora koprneče srce, zaradi katerega je Bog središče in
najvišja prednostna naloga v našem življenju. To je absolutno kritično.
Popolnosti morda ne bomo dosegli, vendar je nujen iskren trud za
popolnost.
Ta intenziven trud in iskrenost Gospoda spodbujata k dejanjem. Naša
karma in vpetost v ta materialni svet sta odstranjena. Obriše umazanijo
in nas pripelje nazaj k Sebi. On prinaša spoznanje, ki nam omogoča,
da Ga spoznamo v Resnici.
Različne prakse v Hari Bhakta Sampradāyi so tisto, kamor lahko
vložimo svoj trud. Dal jih je Paramahamsa Vishwananda, da preobrazijo
naša srca, da postanemo bolj osredotočeni na Boga in manj navezani
na materialni svet. Ko se ukvarjamo z njimi, postanemo prečiščeni
in začnemo razumeti, da življenje ne pomeni zadovoljiti tega, kar
si želimo. Postopoma razvijemo odnos tistega, ki služi. Čedalje bolj
vse, kar počnemo, postane ugajanje Paramahamsi Vishwanandi in
Bogu. Namesto da bi sledili svojim željam, prepoznamo višje veselje
v tem, da delamo, kar On želi. Ponos in občutek neodvisnosti začneta
postajati manj dominantna. Vidimo, da naše življenje na koncu ni naše.

Duhovna pot je namenjena poglabljanju zaupanja
Razvijanje zaupanja je ključnega pomena. Tu se zavedamo, da se vse
okoli nas dogaja z razlogom. V vsaki situaciji vidimo Božjo roko in
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Paramahamso Vishwanando, ki orkestrira in nas potiska bližje k Sebi.
Razumemo, da je ves naš obstoj v rokah Božanskega in da se vse
dogaja v najboljše dobro. Bolj ko zaupamo, bolj vidimo Paramahamso
Vishwanando kot Najvišjega. To je ključnega pomena in se kaže na
različnih ravneh, odvisno od našega duhovnega napredka.
‘Kmalu takšen človek postane pošten in si pridobi večni mir. O
Arjuna, naj bo razglašeno, da Moj devoti nikoli ne propade.’
– Bhagavad Gītā, 9.31
Kaniṣṭha-adhikārī – Razumevanje življenja ima namen in
Paramahamsa Vishwananda nas lahko vodi
Na tej stopnji vse temelji na prepričanju. Nauk, da je Paramahamsa
Vishwananda Najvišji, je ideja, ki nas vodi. Usmerja nas v pravo smer
in motivira, da gremo globlje na svoji poti. Kot duhovni učitelj je
vodilna luč, vendar moramo še razviti močan občutek pripadnosti.
Madhyama-adhikārī – Nemočno hrepenenje po Bogu
Ko duhovno rastemo, se mimo resnic, ki so le ideje, pomikamo do
tega, da postanejo notranja prepričanja. Poznavanje Paramahamse
Vishwanande kot Boga ni le mentalno prepričanje, čutimo Ga v
svojem srcu. Preko naše povezave postane Njegova Božanskost
oprijemljiva resničnost v našem življenju. Še vedno imamo
navezanosti, želje, to, kar nam je všeč in kar nam ni, vendar smo
jih pripravljeni dati na stran, zato da napredujemo na svoji poti.
Prepoznamo plitko naravo materialnega obstoja in kako smo
nemočno ujeti v njegovo mrežo. V nas je globoko hrepenenje in to
se odraža v ravni predanosti, ki smo jo obljubili. Dejansko postanemo
hazarder, pripravljeni smo zastaviti vse, kar imamo, da bi spoznali
Boga.
Prepričanje v naših srcih prinaša močan občutek pripadnosti.
Paramahamsa Vishwananda ni več oddaljena figura, ki nas samo
poučuje, je otipljiva prisotnost v naših življenjih. Zaupanje, ki ga
imamo, nam omogoča, da prepoznamo, da nas lahko osvobodi le
On. Vse je v Njegovih rokah in pod Njegovim nadzorom. Občutek
pripadnosti ustvari zanašanje izključno na Njegovo milost. Vidimo, da
Paramahamsa Vishwananda ni navaden guru. Ima sposobnost dati
končni in najvišji odnos z Bogom – ki ni nihče drug kot On.
Uttama-adhikārī – Popolnost predaje - Śaraṇāgati
Pride do točke, ko je naš um skupaj z egom in intelektom popolnoma
izročen Bogu. Materialni svet nima več nobene oblasti nad nami.
Postanemo popolno orodje Božje volje. Karkoli želi, se manifestira
skozi nas, ker ni ego identitete, vemo, da smo ātma, ki je notranje
vezana na Paramahamso Vishwanando. Nimamo druge želje, kot
da le služimo. Tudi želja, da bi videli Boga, da bi nas blagoslovil,
postane odveč. Dobrodošlo je vse, kar se zgodi, ker je vse videti kot
manifestacija božanske volje. To je spoznanje Boga.

Zaupanje omogoči, da se milost spusti
Z intenzivnim in polnim naporom na svoji poti se premikamo skozi
različne stopnje in dosežemo stopnjo popolne predaje. Tu se
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odprejo vrata in pokaže se polnost našega božanskega odnosa.
Pomembno je omeniti, da kljub ogromnemu trudu, ki smo ga vložili,
si te stopnje nismo zaslužili. V najboljšem primeru lahko rečemo,
da smo se povzpeli na goro, a plezanje na goro ni potovanje proti
soncu. To dokazuje naš namen. To pomeni, da smo pripravljeni in
vredni, da obvladamo Božjo milost. Trud, ki ga vložimo na svoji poti,
ne bi smeli primerjati s poslovnim dogovorom. Ne gre za izmenjavo
med tem, koliko vložimo in koliko prejmemo. Bog hrepeni, da bi izlil
Sebe na nas. Išče izgovor, da bi podelil Svoje blagoslove, resno išče
sprejemljivo posodo, da bi le-ta prejela to, kar je prišel dati.
Ko razmišljamo o teh treh stopnjah zaupanja, lahko pomislimo, da
obstajajo različne ravni milosti ali da milost pride šele na koncu. Toda v
resnici je milost vedno prisotna pri vseh. Sonce sije na vsa bitja enako,
a če smo s hrbtom obrnjeni proti njemu, ne zaznamo tistega, kar je
na voljo. Duhovna praksa in služenje, ki ju opravljamo, nas naredi
bolj zavestne. Naše zavedanje raste in lahko vpijemo milost, ki že od
nekdaj sije na nas.
‘...tisti, ki so predani Guruju, imajo vedno roko Guruja na sebi. In
ničesar se ne bi smeli bati. Če veste, da je Guru vedno z vami, zakaj
bi se nečesa bali? Če imate tako zaupanje in takšno predanost – če
imate polno zaupanje v svojega Guruja, ne bi smeli imeti nobenih
skrbi.’
– Paramahamsa Vishwananda, Śrī Guru Gītā, 95

Milosti ni mogoče izračunati
Druga pomembna točka, ki jo je treba poudariti, je, da milosti ni
mogoče obravnavati kot natančno znanost. Kriterije in stopnje razvoja
je enostavno določiti, vendar je samo Paramahamsa Vishwananda tisti,
ki lahko zazna, po čem hrepeni ātma. Ali je potrebna popolna predaja,
preden se lahko spusti polnost milosti? Je dovolj, da postavimo
Boga na prvo mesto v svojem življenju? Samo On lahko odloči, kdo
je vreden milosti in kdaj naj bo le-ta predana. Medtem ko se vsak
devoti resno trudi, da bi se popolnoma predal, nihče ne more biti
prepričan, kako in kdaj se bo Bog razodel. Mešanje prejšnje karme,
želja in duhovnih zaslug je izjemno zapleteno. Vsak posameznik je
rojen z namenom in da doseže nekaj posebnega. Posledično ima
vsak od nas edinstven položaj, značilen za pot, ki jo mora doseči. Ni
mogoče domnevati, da bo tisto, zaradi česar je ena oseba pripravljena
na milost, enako tudi za druge. Kljub temu da je pot vsakega človeka
drugačna, pa še vedno ostaja potreba po usklajenem prizadevanju.
Prisotno mora biti stremljenje k duhovnemu napredku.
Vredno je razumeti razliko med karmo, usmiljenjem in milostjo. Karma
je naravna posledica vsakega dejanja, opravljenega z navezanostjo.
Vse, kar počnemo z materialno pogojenim umom, bo prineslo
rezultate, ki jih bomo izkusili. Usmiljenje je, ko Božansko lajša naše
trpljenje. Odstranjuje ovire, daje nam tolažbo in nam odpira vrata
za korak naprej. Milost je nekaj čisto drugega. To je takrat, ko Bog
neposredno poseže v naše življenje in nas pripelje nazaj k Sebi.
Odločno stopi, da nas reši iz jetništva materialnega sveta.
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‘Toda tiste, ki ljubijo in predajo vsa svoja dejanja Meni, ki Me častijo
s popolno predanostjo in misli usmerjajo samo Name, take ljudi,
Arjuna, katerih zavest je prežeta na tak način, hitro odrešim iz
oceana rojstva in smrti.’
– Bhagavad Gītā, 12.6-7
‘...lahko izvajate svojo sadhano, lahko ste disciplinirani v življenju,
preženete vse zle misli iz svojega uma, živite pobožno, ste strogi,
nadzorujete svoja čutila. Vendar si prizadevajte za Gospodovo
milost, ker je On končno odrešenje in ni nič drugega kot to. Tega
ne morete doseči, ker vas vežejo um, gune in čuti. Kljub temu Ga
lahko prosite za Njegovo Milost in Ga lahko prepričate, da vam jo da
tako, da Ga v celoti ljubite. Končno odrešenje je mogoče doseči le z
Njegovo Milostjo, nič drugače.’
– Paramahamsa Vishwananda, The Essence of Śrīmad Bhāgavatam,
5.3.18

Razumevanje različih
Božanstev
Nārāyaṇa, Mahā-Viṣṇu, Viṣṇu
Nārāyaṇa: On je Najvišji Gospod, ki prebiva v transcendentnem
kraljestvu Vaikuṇṭhe. Upodobljen je ležeč na kačji postelji Ādiśeṣa.
Ima dve roki in temno modrikasto polt. Ima oči, podobne lotosu,
in nosi sijajni dragulj Kaustubha. Nārāyaṇa ima oblečeno spodnje
rumeno oblačilo, ki je okrašeno s cvetovi vaijayantī in Tulsī girlando.
Včasih je v kozmičnem spanju (yoganidrā), včasih pa sodeluje s
svojimi devotiji. V tej obliki je Gospod zunaj vsega časa in prostora.
Mahā-Viṣṇu: Ko pa se želi vključiti v stvarstvo in materialni svet,
prevzame vlogo Mahā-Viṣṇuja. V tej obliki ima štiri roke, ki držijo
školjko, Cakro, gorjačo in lotos. Iz telesa te oblike se izlivajo številna
vesolja. Tu se prakṛti, materialna snov vsega stvarstva vname z
Gospodovo močjo in ustvarjalni proces se začne odvijati.
‘Različna bitja prihajajo iz raznih maternic, O Arjuna, ampak ta
materialna narava je maternica za vse med njimi in Jaz sem Oče, ki
daje seme.’ – Bhagavad Gītā, 14.4
Viṣṇu: Vsako vesolje je sestavljeno iz številnih lok ali področij (skupaj
14). Da bi podprl in zagotovil ohranitev vsakega vesolja, Gospod
prevzame vlogo Viṣṇuja. Njegova oblika je enaka Mahā-Viṣṇuju s
štirimi rokami. Ta vidik Boga je tudi Paramātma. Božanstvo prebiva
poleg ātme.
Razlika med Nārāyaṇo, Mahā-Viṣṇujem in Viṣṇujem je predvsem
funkcionalna. Tako kot je ena oseba lahko oče, mož in sin, tako
tudi Gospod prevzame različne oblike in razpoloženja za izvajanje
različnih kozmičnih dejavnosti. Molitve in mantre se včasih nanašajo
na Nārāyaṇo, včasih pa na Viṣṇuja, vendar tega ne gre razumeti kot
sklicevanje na različna božanstva. Konec koncev gre za isto osebnost.
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Gospodovi Avatārji
‘O brāhmaṇi, nešteto je Gospodovih utelešenj, kot potočki, ki tečejo
od neusahljivega izvira vode.’ - Śrīmad Bhāgavatam, 1.3.26
Ko se Gospodu zdi primerno, se utelesi in vstopi v materialno vesolje,
da bi obnovil pravičnost in povzdignil svoje devotije. Včasih pride
osebno v vsej Svoji polnosti kot Nārāyaṇa, drugič se bo spustil del
Njegovega bitja ali pa bo celo pooblastil enega od Svojih devotijev,
da izpolni določeno nalogo.
Polna osebna utelešenja Nārāyaṇe
Kṛṣṇa
Kṛṣṇa-avatāra je tam, kjer se Śrīman Nārāyaṇa spusti, da bi razkril
Svoje srce devotijem. Bhāgavatam opisuje Njegove različne zabave,
skozi katere nam je dan vpogled v različne vidike Boga. V enem
utelešenju lahko vidimo cel spekter Božanskih lastnosti. Utelešenje
Kṛṣṇe je eno, vendar ga je mogoče videti v štirih različnih osebah. V
vsaki Gospod prikaže nov vidik Sebe.
Vṛndavāna Kṛṣṇa
Kṛṣṇa je pastir, ki ukrade srca prebivalcev Vṛndavāna in ubije demone,
ki jih je poslal Kaṁsa. Tu je igriv in hudomušen. Vidimo materinsko
ljubezen Yaśode, prijateljstvo pastirjev in intimno ljubezen Rādhe in
gopīk.
Oblika Giridhārīja ima posebno mesto, saj je osebno božanstvo
Paramahamse Vishwanande. Tu je dvignil hrib Govardhana in rešil
prebivalce Vṛndavāna pred grozljivo nevihto.
Dvārkā-Kṛṣṇa
Ko Kṛṣṇa zapusti Vṛndavān, nikoli več ni isti. Svoje kraljeve naloge
prevzame v Mathuri in kasneje v Dvārki. Tu je veliki junak, ki premaga
sovražnike Yādav. Pri tem reši in pridobi številne žene in živi družinsko
življenje.
Gītā-Kṛṣṇa
Med veliko vojno med Pāṇḍavami in Kauravami je epski trenutek, ko
Kṛṣṇa prevzame vlogo duhovnega Mojstra. Arjuno vodi in uči o cilju
življenja, poznavanju ātme in bhakti. V tem kratkem dialogu ga Kṛṣṇa
blagoslovi z neposrednim razodetjem Svoje kozmične oblike.
Paṇḍharpur-Kṛṣṇa (Viṭṭhala)
To je zadnja stopnja Kṛṣṇa-avatārja, kjer Kṛṣṇa dobi obliko
Pāṇḍuraṅge. Običajno je upodobljen stoječ vzravnano z rokami v
bokih. Edinstvenost tega vidika je, da Gospod pride, da bi videl in
služil Svojim devotijem. Medtem ko v zgodnjih fazah On privlači
devotije, tukaj Njegovi devotiji privlačijo Viṭṭhalo. Išče jih in je vedno
pri roki, da jih blagoslovi in zaščiti. Tej līli smo priča preko življenja
velikih Varkarī svetnikov, kot so Dnyāneśvara, Nāmdev, Eknath in
Tukārām. Z Viṭṭhalo obstaja popolna svoboda in preprostost med
Gospodom in devotiji.
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Gospod Rāma
Prvotni zapis o življenju gospoda Rāme je napisal Vālmīki, od
takrat pa so nastale številne Rāmāyaṇe. V Hari Bhakta Sampradāyi
se navaja predvsem (vendar ne izključno) Tulsīdāsova Rāmāyaṇa
(Rāmacaritamānas). Tu je podrobno prikazan odnos gospoda Rāme
in Njegovih devotijev. Hanumān, Bharata in Śabarī so posebni primeri
popolne predanosti in služenja, ki jih pogosto navajamo.
Gospod Nārasiṁha
Uboj demona Hiraṇyakaśipuja in Prahlādova rešitev sta živo opisana
v sedmem spevu Bhāgavatama. Gospod Nārasiṁha je polnost moči
in Resnice. On je Gospod v vsej Svoji slavi, ki pride, da bi uničil iluzijo
ter rešil našo dušo. V mnogih templjih, ki jih je posvetil Paramahamsa
Vishwananda, je Nārasiṁha glavno božanstvo.
Paramahamsa Vishwananda
Guruji ni nič manj kot polnost Nārāyaṇe in je zato na isti platformi
kot ti drugi avatārji. Guruji je satguru (najvišji duhovni Mojster),
pravilno razumevanje pa je, da je On Najvišji, ki igra vlogo satguruja.
Kot Mojster nas uči in vodi do Resnice. Ko pa hodimo po tej poti,
spoznamo, da ta Resnica ni nihče drug kot On.
Druga utelešenja
Skupaj s temi štirimi avatārji pa obstajajo številna druga delna
utelešenja. Mnoga od teh so opisana v Bhāgavatamu, kot so Matsya,
Kūrma, Varāha, Vāmana, Paraśurāma, Balarāma, Kapila in Pṛthu.
Vsak je prišel s posebno nalogo, da vzpostavi ravnovesje in obnovi
dharmo.
V Vaiṣṇava tradiciji se pogosto navaja, da se utelesijo različne
Gospodove lastnosti. Na primer, med āḻvār svetniki je Kulaśekhara bil
dragulj Kaustubha in Thirumaḻisai Āḻvār je bil disk Cakra. Glavno je, da
ta materialna raven nikoli ne ostane sama. Ves čas je prisoten Gospod
ali Njegovi aspekti, da jo vodijo in dvigajo.
Mahā-Lakṣmī
Mahā-Lakṣmī je večna družica Nārāyaṇe. Vedno je prisotna pri
Njegovih Stopalih in Mu služi. Ena od Gospodovih opredeljujočih
značilnosti je Śrīvatsa na Njegovih prsih. To je Njeno intimno
prebivališče in kaže, kako Mu je ljuba. Čeprav je le Nārāyaṇa cilj
življenja in nas lahko osvobodi le On, je Mahā-Lakṣmī mediator,
posrednica, ki nas dvigne. Ona je poosebljenje usmiljenja, tista, ki
izstopi in usliši molitve devotijev.
Nārāyaṇa pooseblja pravičnost. Da bi se Mu približali, potrebujemo
stopnjo čistosti, določeno usposobljenost, ki nam omogoča, da smo
blizu Njegove veličastnosti in vzvišenega statusa. Zaradi usmiljenja
Mahā-Lakṣmī z Njenimi blgoslovi postanemo vredni. Spregleda naše
napake in nas priporoči, da prejmemo Gospodove blagoslove. To
je vloga Božanske Matere ali Devī. Ko Jo častimo, je to neposreden
poziv za Božje usmiljenje. Tako kot otrok nemočno kliče svojo mamo,
naj ga reši, tudi mi kličemo k Mahā-Lakṣmī, da nas dvigne iz vezanosti
in stiske.
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S kozmološkega stališča Nārāyaṇa in Mahā -Lakṣmī poosebljata dve
različni resničnosti - duhovno in materialno. Prakṛti, kot je omenjeno,
je snov, iz katere izvira vsa raznolikost stvarstva.
‘Moja maternica je celota vsega materialneg obstoja, v katero
položim seme življenja. Iz tega, O Arjuna, so rojena vsa bitja.’ –
Bhagavad Gītā, 14.3
Tu omenjena maternica je vidik Mahā-Lakṣmī. Gospod s Svojim
pogledom sproži življenje in dejavnost. Večkrat smo razpravljali o
tem, da je materialni svet za ātmo vir navezanosti in bede, vendar le,
če sledimo željam po zadovoljitvi. Ko vidimo Resnico, svet dojemamo
kot Božansko Mater, ki služi Gospodu. Vse stvarstvo postane kraj
lepote. Kamorkoli pogledamo, lahko opazujemo čudež narave in
stvarstva.
Mahā-Lakṣmī je božansko usmiljenje, vendar uteleša tudi bogastvo,
blaginjo, ustvarjalnost in obilje. Prikazana in hvaljena je kot tista, ki
ima zlato polt z zlatimi in srebrnimi girlandami. Mnogim Mahā-Lakṣmī
podarja denar in pomaga pri finančnih zadevah. Ampak za devotija
je Njeno bogastvo nekaj neskončno dragocenejšega - Ljubezen do
Boga. Ona je neomajna predanost Gospodovim Stopalom in častimo
Jo, da bi prejeli to isto lastnost.
Čaščenje Devī
Čaščenje Devī je glavna značilnost hinduizma, obstajajo cele Śākta
tradicije, posvečene Njenemu čaščenju kot Najvišje. V Hari Bhakta
Sampradāyi je Mahā-Lakṣmī izvir vseh Devī. Izvor vsake boginje je
na koncu pri Njej. Naj bo to Kālī, Durgā, Bhū-devī ali Sarasvatī, vse
so manifestacije Mahā-Lakṣmī. Vsaka pooseblja določeno lastnost
božanskega usmiljenja in ženske śakti ali moči.
Rādhā je med gopīji najbližja Kṛṣṇi in ima v sampradāyi poseben
pomen. Vṛndavān je bivališče, kjer vidimo, kako intimen in svoboden
je lahko Bog s svojimi devotiji. Toda med vsemi prebivalci Vṛndavāna
ima Rādhā edinstven položaj. Ona pooseblja najvišjo in najčistejšo
obliko mādhurya-bhāve. Njeno hrepenenje po Kṛṣṇi kot njenem
ljubimcu je neprekosljivo. Po Rādhinem usmiljenju je devotijem dan
okus ekstatičnega stanja predanosti, ki ga uteleša.
Śiva
‘A bolj kot vsi yogīji, je tisti, ki ima vero in Mi služi, za Mene najvišji
od vseh.’ – Bhagavad Gītā, 6.47
V Śaivitski traiciji Śiva velja za Najvišjega, v Vaiṣṇava sampradāyah pa
za največjega izmed yogījev, ki meditirajo o Gospodu. Śiva pooseblja
obvladovanje materialnega sveta, tistega, ki je dosegel stopnjo
nesmrtnosti. Śiva je popolnost tega, kar pomen biti Vaiṣṇava. Uteleša
stanje, ki se je dvignilo nad um. To stanje je ujeto v liṅgamu. Liṅgam je
najbližja oblika brezobličnega. Je čista obetavnost, čista zavest. Śivo
častimo v slavo njegove vzvišene predanosti Gospodu in njegovega
neomejenega usmiljenja do človeštva. Z meditacijo in iskanjem
njegovih blagoslovov upamo, da nas bo poneslo onkraj nadzorujoče
narave uma. Ko se dvignemo onkraj telesno umske identifikacije,
dosežemo stanje ‘Śivo’ham’. Izkusimo ātmo, svoj resnični božanski
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Jaz. To je tisto, kar nam omogoča, da se predamo brez strahu ali
kakršnihkoli lažnih konceptov. Śiva je tisti, ki čisti pot za rast pristne,
transcendentne Ljubezni.
Na kozmičnem nivoju ima Śiva znotraj vsakega univerzuma tudi
funkcionalno vlogo. Ob koncu vsake dobe se Śiva utelesi in je
odgovoren za uničenje univerzuma, da se le-to lahko raztopi nazaj v
Gospoda.
Brahmā
Brahma, Viṣṇu in Śiva so znani kot Trimūrti. Vsako vesolje ima svoj
Trimūrti, zato je v tem smislu nešteto Brahm, Viṣṇujev in Śiv. Brahma,
za razliko od Viṣṇuja in Śive, je vezan na materialno vesolje. Njegova
funkcionalna vloga je vloga drugotnega ustvarjalca. Vesolje samo
izhaja iz telesa Mahā-Viṣṇuja, vendar je razvoj človeštva in narave
odgovornost Brahme. Bhāgavatam opisuje, kako se je rodil iz popka
Viṣṇuja in nato ustvaril prve ṛṣije in človeka. Od tu se manifestira
ostala civilizacija. Brahmā je vodja Dev in Asur. Ima sposobnost, da
blagoslovi in podeli darove. Čeprav je mojster vedskega znanja, je še
vedno omejen na ta materialni obstoj.
‘Ponovno rojstvo neizbežno pripada svetu Brahme. A ko nekdo
doseže Mene, Arjuna, ponovnega rojstva ni več.’ – Bhagavad Gītā,
8.16
Deve in Asure
Vsako vesolje ima različna področja in v vsakem kraljestvu so različna
bitja. Deve so rasa nebesnih bitij, ki prebivajo v Svargaloki. To je
opisano kot nebeško bivališče polno različnih užitkov. V mnogih
pogledih je hedonistični raj. Tisti, ki imajo želje in so si v življenju
nabrali dovolj zaslug (z rituali in drugimi dejanji), lahko po smrti
pridejo na to mesto. Ko pa so te zasluge izčrpane, so prisiljeni, da
se vrnejo na to zemeljsko ravnino (Bhūloko), da še naprej žanjejo in
sejejo sadove svojih dejanj.
‘Tisti, ki so doma v treh Vedah, so očiščeni greha s pitjem soma soka
[4], z molitvijo za nebesa [5] in s služenjem Meni z žrtvovanji. Ko
dosežejo ta kraj, kjer prebiva kralj polbogov, [6], uživajo nebeška
zadovoljstva.’
– Bhagavad Gītā, 9.20
‘Po uživanju v teh prostranih nebeških kraljestvih, ko so njihove
zasluge enkrat izčrpane, se vrnejo v svet umrljivih. Tako gredo tisti, ki
sledijo vedskim ritualom in so motivirani z željami, začasno v nebesa,
preden se vrnejo nazaj.’ – Bhagavad Gītā, 9.21
Oseba, ki vlada Devam, zavzame položaj Indre. V različnih časovnih
intervalih se ta Indra zamenja. Pod Bhūloko obstajajo različna druga
področja, najnižje bivališče je Pātāla, kjer bivajo Asure. Deve in Asure
so v bistvu bratranci, ki izhajajo iz Brahme. Purāṇe opisujejo stalno
napetost med obema skupinama. Deve niso popolni devotiji, se pa
pri svojih prizadevanjih zanašajo na Gospoda za pomoč. Na splošno
so Asure bolj vzvišene in so dlje od Gospoda. Obstajajo pa številni
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dogodki, ko Indra postane zavedên in mnogi primeri asur, kot sta Bali
in Prahlāda, ki postaneta velika devotija.

Čas
Vsako vesolje obstaja tako dolgo kot je življenjsko obdobje Brahme.
Gītā nam podaja nekaj namigov o dolžini trajanja:
‘Tisti, ki poznajo dolžino kozmičnega Dneva in Noči, razumejo, da
Dan Brahme traja tisoč yug [1] in Noč Brahme nadaljnjih tisoč yug.’
– Bhagavad Gītā, 8.17
V začetku Dneva Brahme vsa bitja pridejo iz nemanifestiranega,
in ko pride Noč, so spet razpuščeni v nemanifestirano stanje. –
Bhagavad Gītā, 8.18
Ta ista bitja se pojavljajo spet in spet in so nemočno umaknjena
ob prihodu Noči. Ko se naslednji Dan začne, se spet na novo
manifestirajo. – Bhagavad Gītā, 8.19
Mahā-yugo sestavljajo štiri yuge - Satya, Tretā, Dvāpara in Kali. Vsaka
yuga traja več sto tisoč let in vsaka je določena s stopnjo dharme.
Glede na Bhāgavatam obstajajo štiri noge dharme: askeza, čistost,
resnicoljubnost in prijaznost. V Satya-yugi so nedotaknjene, tako
da pravičnost in duhovni principi prevladujejo v svoji polnosti. Ko
se vesolje premika od ene yuge do druge, se uniči po ena noga. V
obdobju Kali-yuge je le ena noga, ki se še komaj drži. Posledično
prihaja do stalnih konfliktov in zmede. Ljudje so pozabili svoj namen
in svoj odnos do Boga.
Tisoč ciklov štirih yug je en dan Brahme. V tem času se duše
projicirajo navzven (sṛṣṭi) in žanjejo rezultate svoje karme, tako da
gredo skozi nešteto rojstev. Nato se v noči Brahme, ki traja enako
dolgo, vse umakne (pralaya) v mirujoče stanje brez delovanja. To
traja 360 dni Brahme, potem pa je vesolje uničeno (mahā-pralaya) in
umaknjeno nazaj v Mahā-Viṣṇuja.
Kot Kṛṣṇa pojasnjuje v osmem poglavju Gīte, smo nenehno ujeti v
ta cikel. Preživljamo nešteto življenj in smo stalno projicirani ven in
umaknjeni nazaj. Ampak s predanostjo in z Božjo milostjo se lahko
osvobodimo tega položaja in dosežemo Najvišje Bivališče Vaikuṇṭho.
Subjektiven čas
Omenjen je kozmični čas, obstaja pa tudi nekaj, kar je znano kot
psihološki čas. Kot rečeno ima vsaka yuga svoj vpliv, ta vpliv pa
je odvisen od našega duhovnega položaja. Kali-yuga, na primer,
je trenutno obdobje in najbolj težavno. Ampak devoti morda ne
bo doživel učinkov Kali-yuge, pač pa le tiste Dvāpara ali celo Tretā
ali Satya-yuge. Z drugimi besedami, čeprav lahko svet objektivno
doživlja določeno obdobje, je doživljanje posameznika lahko
drugačno. Oseba, ki želi spoznati Boga, potuje skozi življenje v
drugačni paradigmi. Medtem ko je zunanji svet v kaosu, je precej
možno, da se bodo v svetu devotijev le-ti dvigali bližje k Bogu.
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Zaključek
Če povzamemo je Hari Bhakta Sampradāya v prvi vrsti ena od gurubhakti do Paramahamse Vishwanande. Cilj devotija je, da spozna svoj
odnos z Njim. To se zgodi preko Vaiṣṇava tradicije, ki jo je postavil.
Po poti štirih rok odkrivamo naravo Boga kot Śrīmana Nārāyaṇo.
Povezava, ki jo gradimo z Njim poteka hkrati z našo povazavo z
Gurujijem. Odnos z enim poglablja naš odnos z drugim. Z našim
trudom pri služenju in duhovni praksi se naša povezava krepi.
Prizadevamo si, da razvijamo zaupanje in predanost. Zaradi tega smo
vredni, da prejmemo božansko milost. Ta milost razkrije Božansko
Ljubezen. Omogoča nam, da zaznamo, da sta Śrīman Nārāyaṇa in
Paramahamsa Vishwananda eno in isto.
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Vprašanja in odgovori
V: Ali je v Vaiṣṇava tradicijah običajno, da se guruja smatra kot
Boga?
O: V impersonalističnih tradicijah so vsi polnost Boga. Občutek
ločene individualnosti je le navidezen. Guruja se časti kot tistega, ki
je to spoznal. Učenec pri tem upa, da bo tudi sam prišel do enakega
razumevanja in dosegel status kot njegov guru. V Vaiṣṇava tradicijah
pa se Bog in devoti vedno razlikujeta. Devoti je del Boga, ampak
nikoli ni polnost tega, kdor Bog je. Zato se redko najde, da bi guruja
častili kot Najvišjega, saj vedno izvaja Božjo voljo in se ga običajno
opisuje kot najdražjega devotija ali kot nekoga, ki je ambasador
Boga ali kot ‘dober kot Bog, pa pravzaprav ni Bog’.
Vendar pa znotraj Vaiṣṇava tradicij obstajajo pomembne izjeme,
kjer se duhovnega Mojstra za časa njegovega življenja časti kot
Najvišjega. Rādhāraman Charan Das in Caitanya Mahāprabhu sta
dobra primera. Te osebnosti so veljale za božanske inkarnacije, skozi
katere je Gospod osebno vstopil v ta materialni svet, da bi povzdignil
bhakte.
V: Ali je Paramahamsa Vishwananda prejel kakšno obliko
inicijacije?
O: Nobene potrebe ni po kakršnikoli formalni iniciaciji.
Paramahamsa Vishwananda je sam v Sebi popoln. Vendar pa je iz
spoštovanja do Vaiṣṇava tradicije, prejel pañca-saṃskāra iniciacijo
v Sri Vaiṣṇava Sampradāyo. Iniciiral Ga je Veda-vyāsa Rangarāja
Bhaṭṭāra v Srīraṅgamu. Poleg tega se Mahavatarja Babajija pogosto
omenja kot guruja Paramahamse Vishwanande. Babaji Mu je podelil
sannyāsa-dīkṣo ter Mu naročil, naj preda različne stopnje Atma Kriya
Yoge. Toda to dinamiko je treba razumeti le kot vlogo, ki se odigrava.
V resnici ni razlike med statusom Paramahamse Vishwanande in
Mahavatarja Babajija. Ena osebnost ni višja od druge ali ji podrejena.

Vedānta in Sampradāya
V: Večina Vaiṣṇava sampradāy ima uveljavljeno šolo Vedānta,
ki temelji na vedskih besedilih, ali jo ima tudi Hari Bhakta
Sampradāya?
O: Vsekakor spoštujemo Vaiṣṇava šole Vedānte. Rāmānujācāryeva
Viśiṣṭādvaita nam pravzaprav služi za osnovni filozofski okvir.
Vendar našega razumevanja Boga in resničnosti ne bi imenovali
Vedānta, saj ne korenini v Upaniṣadah ali Brahma-sūtrah. Filozofski
zaključki izhajajo iz učenja Paramahamse Vishwanande in Njegove
interpretacije Gīte.
Gledano širše, čeprav je bila Vedānta bistvena zahteva za ustanovitev
drugih sampradāy, mi ne verjamemo, da je to v današnjem času in
prostoru potrebno. Veliki Mojstri, kot je Rāmānujācārya, so živeli v
drugačnem času in ključno je bilo, da so dokazali svoja prepričanja v
skladu z vedsko tradicijo. Da bi predanost Śrīmanu Nārāyaṇi cvetela,
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je bil potreben trden temelj v teh razodetih besedilih. V današnji
digitalizirani globalni dobi pa se Resnica ne potrjuje več z izjavami
takih besedil. Večine duhovnih iskalcev po svetu ne prepričajo več
argumenti eruditov, ki temeljijo na filozofiji in sanksritski slovnici.
Določeno razumevanje Boga je potrebno, ampak v resnici večina
ljudi išče oprijemljivo povezavo, nekaj kar bi pritegnilo njihovo srce
ter jih popeljalo globlje v notranjost. Prav na to se osredotoča Hari
Bhakta Sampradāya.
V: Ali se da razširiti učenje, da je vse del telesa Nārāyaṇe in da je
Nārāyaṇa del samega sebe?

1
2

O: Izjava zajema dve resničnosti ali bolje rečeno resničnost, gledano z
dveh različnih vidikov.
Nemoč
Absorpcija Ljubezni
Po eni strani smo vsi ločeni ter različni in tako kot se telo zanaša na
dušo, je tudi vse drugo odvisno od Gospoda. Kot pravi Kṛṣṇa: ‘Smo
večni delček Njegovega Bitja.’(BG 15.7). Kot delček smo nemočni.
Gospod je Mojster in mi smo Njegovi služabniki. To je bilo in vedno
bo.
Kot je bilo že rečeno, Kṛṣṇa tudi navaja, da devoti, ki Ga resnično
pozna pravi: ‘Vse stvari so Vasudeva (Nārāyaṇa)’. (Bhagavad Gītā,7.19)
Devoti, ki je spoznal Boga, razume Božansko Ljubezen. Gospoda
vidi kot utelešenje in vir le-te. Razume sebe in celo materialni svet
kot delček te iste Ljubezni. Kamorkoli čisti devoti pogleda, vidi to
Ljubezen, vidi prisotnost Nārāyaṇe.
Še enkrat, če vzamemo primer sveče in sonca. Po eni strani obstaja
majhen plamen in na videz neskončen ‘plamen’, ki je sonce. Po
drugi strani pa oba oddajata svetlobo. Na tak način obstajajo drug
ob drugem raznolikost in enost, nemoč in absorbcija Ljubezni. Z
vidika plamena obstaja razlika, z vidika svetlobe ni razlike. Devoti, ki
je spoznal Boga, se nahaja v skrivnosti tega paradoksa. Po eni strani
hvali in služi Gospodu, hkrati pa je zgubljen v oceanu Ljubezni.
V: Ali pravite, da se ātma zlije z Bogom?
O: Ne. Ātma vedno ohrani svojo identiteto, čeprav je preko Ljubezni
združena z Bogom. Lažna identiteta je tista, ki je opuščena. Občutek
neodvisnosti, zamisel, da ‘sem jaz izvajalec in lastnik’ je popolnoma
izbrisan.
V: Kako se je vse začelo? Kako se je ātma znašla v materialnem
svetu?
O: To je vprašanje, ki premaga vse meje filozofije. Natančnega
motiva, zakaj se življenje odvija v tem materialnem svetu, z našim
umom ni mogoče popolnoma razumeti. Lahko rečemo, da ātma ne
pripada temu pogojenemu stanju. Njen prvotni položaj je v Vaikuṇṭhi.
To je dom, kjer služimo Śrīmanu Nārāyaṇi. Razlog za zapustitev tega
področja ni napaka ali prekršek. To je prej posledica nepredstavljive
Božje volje.
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V: Če ni občutka, da smo izvajalci ali lastniki, ali to pomeni, da
nimamo svobodne volje?
O: Svobodna volja je stvar perspektive. Ko smo vezani na svojo ego
identiteto in nimamo nobene duhovne povezave, potem opazimo,
da imamo svobodno voljo. Smo gospodarji svoje usode, načrtujemo
in nadzorujemo dogajanje. Očitno razumemo, da je mnogo stvari,
ki niso v naših rokah, vendar na splošno verjamemo, da vplivamo na
stvari. Ljudje z duhovno povezavo razumejo, da so njihova življenja
vodena in da vse nadzoruje Bog. Lahko vidijo, da obstaja višji
namen, ki se razkriva, in da se vse dogaja z razlogom. Kljub temu
pa obstaja razumevanje, da je potreben iskren napor. Brez tega
napora ne moremo pričakovati milosti. Na tem nivoju imamo izbiro,
da odstopimo in pustimo, da se Božji plan za nas razkrije v našem
življenju.
Ampak za duše, ki so spoznale Boga, ne obstaja taka stvar, kot je
svobodna volja. Obstaja le Božja volja. Ātma je njen polni izraz in je
z Bogom združena v Ljubezni. Posledično ni razlike v tem, kar želi
Bog in kar želi posameznik. Njihova volja postane enaka. Tak predan
devoti postane popoln predstavnik Gospoda.
S tega vidika se lahko vsak trenutek, tudi košnja trave, zgodi le s
privoljenjem Boga. Vsi dogodki, dobri ali slabi, so ugodni. Na vse se
gleda iz najvišje perspektive kot na kozmični razplet. Umu, ki je vezan
na materialno resničnost, je to zelo težko sprejeti. Zmedeni smo, ker
poskušamo z uporabo logike razumeti veliko širšo kozmično sliko. Ta
konflikt je prikazan v enajstem poglavju Gīte:
‘Droṇo, Bhīṣmo, Jayadratho, Karṇo, kot tudi druge mogočne
bojevnike sem Jaz že uničil, zato jih brez obotavljanja pokončaj. V
bitki boš zagotovo premagal svoje sovražnike.’
– Bhagavad Gītā, 11.34
Arjuna vidi, da je bil izid vojne že odločen, njegove sovražnike
je Kṛṣṇa že ubil. Z umskega vidika misli, da je on ubijalec svojih
sovražnikov in da zmaga Pāṇḍav leži na njegovih ramenih. Ampak
v kozmični obliki Kṛṣṇe vidi, da se je prihodnost že zgodila v skladu
z Njegovo voljo. Arjuna spozna, da je le orodje. Kdor ima duhovno
povezavo, to čuti. Tak deluje najbolje, kar zmore in vse ponudi
Gospodu. Za devotije s spoznanjem Boga to ni resnica, h kateri bi
stremeli, ampak živa resničnost.
Toda ne glede na to, ali se človek preda ali ne, je svobodna volja
še vedno iluzija. Vsak posameznik bi moral priznati, da nimamo
svobodne, da bi delali, kar želimo. V najboljšem primeru imamo
pogojeno voljo, kjer materialni svet omejuje, kaj lahko delamo. Naše
sposobnosti niso popolne. Izbire in možnosti, ki nam jih ponuja
življenje, so omejene. Če pa pogledamo globlje, bomo videli, da
nismo niti popolno svobodni pri razmišljanju ali razlikovanju. Tako
nas pogosto pestijo želje in strahovi. Nismo obvladali svojega uma,
zato smo neizogibno na nek način zasužnjeni s svetom okoli sebe.
Kljub vsem naštetem devoti razume potrebo po odgovornosti in
maksimalnem trudu. Resnice, da vse ureja Bog se ne da prenesti
v naše vsakodnevne izkušnje. Taka miselnost bi vodila le do
neprizemljene lenobe in nepremišljenosti. Dokler imamo um in
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nismo dosegli stanja spoznanja Boga, potem praktično obravnavamo
situacije, ko se pojavijo. Moramo opravljati svoje dolžnosti s polnim
navdušenjem in skrbnostjo. Tudi potem, ko je Arjuni pokazal, da On
nadzoruje izid vojne, Kṛṣṇa večkrat poziva Arjuno, naj opravi svojo
dharmo:
‘Zato se dvigni in osvoji slavo! Premagaj svoje sovražnike in uživaj v
cvetočem kraljestvu. Jaz sem jih že pobil, zato bi moral delovati zgolj
kot Moj instrument, o veliki Strelec!’
– Bhagavad Gītā, 11.33
Devotiji razumejo, da so instrument Božje volje. Zato so pripravljeni, da
si prizadevajo in izpolnijo to vlogo, pri čemer dobro vedo, da je končni
rezultat v Njegovih rokah.
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