
SPRAVODAJ FEBRUÁR 2016
Satsang Sri Swami Vishwananda
Otázky a Gurudžího odpoveď (Satsang z 1. augusta 2015)

Otázka: V Guru Gíte hovoríte o prekliatí Guruom. Z akého dôvodu by Guru 
niekoho preklial?
V skutočnosti, Guru nikoho nepreklína. Guru je inkarnáciou lásky, milosrdenstva a 
súcitu. Myslíte si, že existuje nejaká stopa negativity v majstrovi? Nie! Aby bolo 
možné niekoho prekliať, to znamená, že by tam mala existovať nejaká stopa 
negativity, nie je to pravda? To Guru nerobí. V Svätom písme sa dočítame, že 
mudrci sa zvykli nahnevať veľmi rýchlo a prekliať ľudí. Ale vždy to bolo kvôli 
vyššiemu dobru, rovnako ako v príbehu Anjany, Hanumánovej matky.
Bola  apsarou, nebeskou tanečníčkou. Jedného dňa cestovala so svojimi priateľmi
po svete. Zrazu, sa ich nebeské vozidlo nemohlo pohnúť smerom hore, do neba. 
A tak sa rozhodli pozrieť si krásu Zeme. Bola uchvátená jej prírodou. V jednom 
okamihu zbadala stĺp svetla v mravenisku a premýšľala, čo to je. Starostlivo sa 
pozrela a pomyslela  si, že je to opica a tak vzala vetvičku a začala ju čistiť, aby 
uvidela jej tvár. Avšak to bol mudrc meditujúci v mravenisku. Mudrc vyšiel z 
meditácie a hneď povedal: „Keďže si ma vyrušila zo sádhany, narodíš sa na Zemi!“
Potom povedala: „Prosím, odpusť mi! Myslela som si, že je to opica.“ Mudrc sa 
ešte viac rozzúril a povedal: „Keďže si si myslela, že som opica, narodíš sa ako 
opica!“ Veľmi sa zľakla. Keď sa mudrc upokojil, a videl, že ju to úprimne mrzí, 
uvedomil si: „Och, čo som to urobil? Kvôli k sile svojho pokánia, nemôžem vziať 
späť to, čo som povedal.“ Potom prostredníctvom svojho Božského zraku 
pochopil, prečo vyslovil tieto slová. Takže jej prezradil: „Pozri, nemôžem vziať späť 
to, čo som povedal, pretože to bola samotná Jógamájá, vo forme Sarasvati, ktorá 
ma prinútila vysloviť tú kliatbu, aby si mohla porodiť Šivu ako svojho syna. "
Bola nebeskou tanečníčkou z Indra Lóky, ale jej oddanosť Pánovi Šivovi bola v 
nebi dobre známa. Jej jedinou túžbou bolo, aby mala Pána Šivu, nič iné. Takže to 



je dôvod, prečo bola táto udalosť zahraná. (Predtým jej Brihaspati už požehnal a 
povedal: „Žehnám ti, aby si mala syna.“ Potom si uvedomila: „Och! Ako môže mať 
nebeská tanečníčka dieťa?“ Nebeské tanečnice, apsary, nemôžu mať deti, sú ako 
anjeli. Potom povedala: „Sarasvati spôsobila, že som povedal, že môžeš porodiť 
Pána Šivu ako syna.“) Potom bola šťastná. Pre toto prekliatie sa narodila na Zemi 
ako Anjana, aby porodila Pána Šivu ako jej syna vo forme Hanumána.
Ako viete, Pán Ráma bol poslaný na 14 rokov do vyhnanstva. Kaikeyi mala 
jedného syna menom Bharata, ale ona veľmi milovala Rámu, dokonca viac ako jej 
vlastného syna. Ale jej myseľ bol v ilúzii Májé, aby Ráma mohol byť poslaný na 
Lanku a splniť tam svoje poslanie. Tak, ako to, že často niektorí ľudia môžu tvrdiť, 
že Guru preklína. Ale Guru nepreklína, pretože čokoľvek príde od majstra je 
požehnaním.
Avšak existuje prekliatie, ktoré sa nazýva Guru aparadh. Keď sú ľudia na 
duchovnej ceste a prijmú dikšu od Gurua, sú požehnaní, aby mohli duchovne 
rásť. Ale z nejakého dôvodu sa niekedy títo ľudia voči Guruovi stávajú 
negatívnymi, a hovoria o Guruovi rôzne druhy nezmyslov (Guru drohi). Kvôli 
negativite ich vlastnej mysle začínajú hodnotiť Gurua, ako keby bol obyčajnou 
ľudskou bytosťou. Takže čo sa stane? Vzhľadom na požehnanie, ktoré Guru dal, si 
automaticky pritiahnu určité prekliatie z kozmickej ríše a sami sa prekľajú. To je 
výčitka duše, pretože duša chce napredovať a myseľ vytvára bariéru medzi átmá a
Guruom, čo je najväčšie nenapredovanie. Takže automaticky sa títo ľudia sami 
preklínajú. Nie je to dobrovoľná kliatba od majstra, ale je to prekliatie dušou. 
Desivé, však? Áno je! Preto že toto prekliatie môže spôsobiť pád. Guru vždy 
pozdvihne ľudí, ale ich vlastná ľudská negativita môže byť príčinou ich vlastného 
pádu.
Keď sa pozriete na to, ako myseľ funguje, myseľ sa bude vždy čo najviac snažiť, 
aby ste padli. To je dôvod, prečo vás neustále odhovára od vašej sádhany. Guru 
je pripomienkou, že musíte robiť svoju sádhanu. Guru vás vždy tlačí k relizácii 
Boha a pripomína vám, že toto je tá najdôležitejšia vec; nič iné nie je dôležité! 
Vaša duša nie je zameraná na nič iné, len na Boha! Ale ak to nechcete, Guru vás 
nemôže nútiť. Takže, ak sa myseľ stane negatívna, duša prekľaje seba samú. A keď
duša samú seba prekľaje, potom spadnete naozaj, naozaj, ale naozaj hlboko dolu.
Takže ... potom sa môžete pýtať: „Ako môžeme zachrániť samých seba, keď sme 
spôsobili  Guru aparadh?“ Odovzdajte sa! Ak ste to niekedy urobili, choďte za 
majstrom a požiadajte priamo jeho o odpustenie. Iba majster vám môže odpustiť.
A majster z jeho milosrdenstva vás môže naozaj pozdvihnúť, nech už ste 
kdekoľvek. Samozrejme, že nebudete pozdvihnutý späť do rovnakej pozície. 
Budete musieť prejsť mnohými testami, viacerými než predtým. Avšak, vzhľadom 
k láske a milosrdenstvu majstra, z jeho milosti vám pomôže.
 


