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PRIATELIA  
BHAKTI MARGY 
 

SPRAVODAJ OKTÓBER 2019 
ČÍM VIAC SPIEVATE BOŽIE MENÁ, TÝM VIAC SEBAVEDOMIA, 

RADOSTI A ŠŤASTIA BUDE VO VÁS. 

- PARAMAHAMSA VISHWANANDA 

 

Obsah 

Úvod 

1.Prehľad  

➢ Púť do ášramu 

➢ Chrám Rukminí Pandurangu 

Satsang s Gurudžím: Prečo je tilak Pándurangu okrúhly?  

2. Prehľad  

➢ Kalendár udalostí október - december 2019 

3. Vianočný a novoročný spravodaj a gurudžího darček 

4. Renovačné práce 

➢ Budova chrámu 

➢ Vonkajšie schodisko 

5. Vylepšenia ubytovacích priestorov 

6. Poďakovanie 

7. Príloha 

➢ Džajantí Paramahamsu Vishwanandu v ášráme 

Shree Peetha Nilaya, 13. júna 2019  

Prejav: Účel vášho života 



2 
 

Úvod 

Naša Bhakti Marga rodina rastie! Stále viac ľudí na ich pátraní po láske a šťastí 

nachádza cestu do medzinárodného centra Bhakti Margy v Špringene, aby tu oslavovali, 

spievali a tancovali so Šrí Svámím Vishwanandom a s nami všetkými a aby sa ponorili 

do tejto nebeskej vibrácie lásky. Aká je to milosť kráčať duchovnou cestou pod 

Gurudžího vedením a zveriť mu seba samotného! 

Ášram Paramahamsu Vishwanandu, Shree Peetha Nilaya, ktorý je tak naplnený láskou 
a oddanosťou, sa v júni a júli vyznačoval nezabudnuteľnými letnými podujatiami. 
 
13. a 14. júna sme spolu s Gurudžím oslavovali jeho 41. narodeniny. Mali sme 

príležitosť poslúžiť mu púdžou v chráme Bhutabhrteshwarnath a uctiť si ho 108 jadžňami 

vonku na veľkom trávniku. Bol to deň, kedy sme mu dali všetku našu lásku a prehĺbili si 

svoj vzťah s ním.  

 

Večer Gurudží pozval všetkých návštevníkov na piknik na veľkom trávniku za budovou.  

Aká neoceniteľná oslava! Nikto nikdy nezabudne na tieto vzácne chvíle s našim 

milovaným božským majstrom. 

Vrcholom júla bol 13., 14. a 15. júla festival Just Love. Hoci počasie bolo počas prvých 

dní chladné a upršané, v sobotu poobede sa na pestrofarebný Holi festival vyjasnilo a v 

nedeľu bolo leto opäť späť. 

Smerovka vo festivalových priestoroch ukazovala na Vaikuntu, nebeský príbytok (lóku) 

Šrí Višnua a jeho oddaných. A skutočne, fasáda a celý priestor ášramu sa premenil na 

Vaikuntu. Pohľad na scénu nad vchodom do ášramu vyvolával pocit, že tam naozaj ste. 

Zaznamenali sme okolo 2400 návštevníkov, čo je približne ten istý počet ako minulý rok. 

Mnohí prišli po prvý krát a nadviazali kontakt s Gurudžím a Bhakti Margou. 

Nechajte sa okúzliť slovami o festivale od Sváminí VishwaParagatishwari: 

Keď som prišla do príbytku lásky, trpezlivosti a jednoty, Shree Peetha Nilaya, žasla som 
nad tým koľko veľa vecí sa zmenilo. 
 
Výzdoba hlavného vchodu ohlasovala veľkú radostnú udalosť. Oddaní pobehovali hore 
dolu po ášrame, upratovali, maľovali, pomáhali a stavali konštrukcie a stánky pre ten 
veľký deň. 
 
Nakoniec tá dlho očakávaná chvíľa prišla v piatok, 12. júla. Začiatok JLF 2019. Mala 
som na starosť stánok Maurícia. Bolo obrovským potešením variť a servírovať jedlo s 
exotickou príchuťou nášho ostrova, plné lásky k Bohu. Najlepšou časťou týchto dní bolo, 
keď Gurudév navštívil náš stánok a oddaní spievali a tancovali vyslovene len pre neho. 
 
Veľké pódium bolo určené na koncerty, na ktorých umelci s láskou a radosťou vyjadrili 
ich vlastnosti oddaného. 
 
Posledný deň bol Gurudévov melodický hlas jemne zladený s Prakriti. Pokojná a 
upokojujúca atmosféra ášramu sa miešala s hudbou a spevmi Gurudžího, počas ktorých 
všetci oddaní tancovali s láskou, len s láskou. 
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Deň gurupúrnimy, 16. júla, bol ako čerešnička na torte, ktorou bol JLF 2019. Dodalo to 
zmes čistej bhakti s vôňou guru parampary. Oddaní, zhromaždení v záhrade okolo 
Gurudéva, vykonávali padaséva bhakti. Napriek chladnému počasiu tam oddaní sedeli, 
hľadeli na Gurudéva a počúvali zážitky ďalších oddaných. Bol to moment, ktorý sa 
zachová na veľmi dlhý čas. 
 
Džai Gurudév! 
Sváminí VishwaParagatishwari (Maurícius) 
 
 

1. Prehľad  

Letná sangha pre mládež s 65 mladými ľuďmi od 12 do 27 rokov sa konala 1. – 8. júla. 

Gurudží im všetkým požehnal daršanom. 

Na gurupúrnimu, 16. júla 2019, sme mali 1017 registrácií. Nasledovníci, oddaní, 

brahmačáriovia, brahmačáriní, rišiovia, sváminí a svámiovia z mnohých krajín prišli vzdať 

úctu ich satguruovi Paramahamsovi Vishwanandovi, poďakovať a vyjadriť svoju lásku k 

nemu. 

Večerné oslavy boli naplánované v chráme, ale Gurudží ich spontánne premiestnil von na 

veľký trávnik, kde si každý šťastne našiel miesto blízko pri ňom do hlbokej noci. 

23. a 24. augusta oslavovalo 400 ľudí Krišna džanmáštamí, Krišnove narodeniny, spoločne 

s Gurudžím v chráme Bhutabhrteshwarnath. 

➢ Týždne krajín 

18. – 25. júla sa konal týždeň pre Južnú Afriku, Maurícius a Keňu s 45 účastníkmi. 

148 účastníkov mal týždeň pre Portugalsko, Španielsko a latinskú Ameriku 5. – 11. augusta. 

Rusko, Lotyšsko, Ukrajina a Litva mali 145 účastníkov počas týždňa 26. augusta – 1. 
septembra. 

 
 

➢ Rukminí Panduranga mandír 
  

 

Vianočný darček z roku 2018, požehnané múrti 

Rukminí a Pána Pandurangu, priniesol 

Gurudží priateľom Bhakti Margy z Pandarpúru v 

Indii.   

Môžete si ich vyzdvihnúť v Shree Peetha Nilaya 

do konca roka 2019.  

Noví členovia ich dostanú ako uvítací darček.   
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Prečo je tilak Pandurangu odlišný?  

Často kladená otázka. 

Paramahamsa Vishwananda odhaľuje túto záhadu a vysvetľuje význam za tým počas 

satsangu po inaugurácii Panduranga mandíru v SPN 14. apríla 2019. 

Džai Gurudév, 

Prečo je tilak Pandurangu odlišný? Pretože je On je Krišna a Panduranga nie je nik iný ako 

Krišna, však? Na severe, hovoríme o rozličných podobách Pána Krišnu a Pandurangova lílá 

je štvrtá podoba Krišnu. Keď Krišna robil lílu Pandurangu, nebol len ním samotným; v tejto 

podobe Pandurangu, Vitthalu, je s ním aj Šiva. 

 Na Pandurangovej hlave je 

šivalingam. Je to preto lebo, keď 

Krišna išiel k Rukminí hrať lílu 

ako Panduranga, najprv šiel za 

Šivom a povedal: „Idem sa teraz 

inkarnovať na túto lílu, takže ty 

pôjdeš so mnou tiež.“ A tak sa 

Šiva dostal na hlavu 

Pandurangu.  

To je dôvod prečo ľudia veľmi 

dlho nevedeli, že Panduranga 

bol Krišna. Dokonca aj dnes 

mnohí veria, že Vitthoba je Šiva. 

Ale v skutočnosti to tak nie je, je 

Krišna. Ale kvôli šivalingamu a 

pretože na jeho ruke je tiež 

Ádišéš, Šéšnág, had, na jeho 

ozdobách, si ich mnohí ľudia 

zamieňajú. Samozrejme nie 

dnes, to bolo v 12. storočí. Tak 

ako to bolo v Tirupati s 

Baladžim. 

Takže, keď sa vrátim späť k 

vašej otázke: ten tilak 

predstavuje Šivu. Je to veľmi 

zaujímavé, pretože višnuisti a 

šivaisti sú veľmi často rozdelení, 

ale v tejto podobe to tak nie je, 

pretože Šiva je najväčším 

bhaktom Krišnu. Nikto mu nie je 

viac oddaný ako pán Šiva. Preto je to šivalingam. Toto je jóní (šakti) a ten bod je lingam 

samotný. Čo znamená, že myseľ Boha je vždy sústredená na jeho bhaktu tak, ako bhaktova 

myseľ je vždy sústredená na Pána samotného. Preto má takýto tilak. 

Šiva je najväčší bhakta Krišnu… Jeho myseľ je vždy sústredená na jeho bhaktu tak ako je 

bhaktova myseľ vždy sústredená na Pána samotného. 

Paramahamsa Vishwananda 
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2. Prehľad 

Dátumy udalostí na október, november a december 2019 

október / november 
 
• 12. október   Daršan Paramahamsu Vishwanandu v Mníchove 
• 15. október   Širdí Sáí Mahá Samádhi 
• 27. október  Díválí 
• 02. november Kártik  
• 16. november  24-hodinový Mahá OM Chanting v SPN 
• 30. november  Babajiho deň 
 
 
december 2019 
 
• 24. – 25. december   Vianoce 
• 27./29. december   Daršany pre mužov/ženy  
 
 

3. Vianočný a novoročný spravodaj a Gurudžího darček 2019 

➢ Vianočný spravodaj 

Vianočný a novoročný list je jediný dokument Priateľov BM, ktorý bude zasielaný poštou. 

Všetky ostatné informácie budú zasielané mailom. Aby vianočný a novoročný list prišiel včas 

do všetkých krajín, začneme ho odosielať poštou v polovici novembra. 

• Posielame len tie listy, ktoré majú úplnú poštovú adresu vrátane krstného mena a 

priezviska, ulice a čísla domu, mesta, PSČ a krajiny. 

• Prosíme vás, pošlite nám najneskôr do konca októbra správu, či je vám lepšie 

osobné vyzdvihnutie listu v Shree Peetha Nilaya alebo zaslanie poštou. 

• Nie všetci členovia Priateľov BM nám pri registrácii dali ich adresy. To pre nás 

znamená, že nechcú zaslať list poštou. Rešpektujeme ich voľbu. 

• Dôležité: Do polovice októbra nám, prosíme vás, dajte písomne vedieť, či sa 

zmenilo vaše meno alebo duchovné meno na adresu friends@bhaktimarga.org alebo 

anjushri@bm365.org . 

• Prosíme vás, aby ste si skontrolovali, či ste nám posielali vami sľúbené príspevky 

pravidelne. Ak si nie ste istí, či sme ich obdržali, kontaktuje Anjushri mailom na:  

friends@bhaktimarga.org alebo anjushri@bhaktimarga.org 

 

➢ Gurudžího vianočný darček 2019 

Gurudží v jeho láske vybral vianočné darčeky pre priateľov BM počas našej rezidentskej 

púte do južnej Indie v januári 2019. Je to pozornosť pre všetkých, ktorí pravidelne finančne 

podporujú jeho Bhakti Marga centrum, Shree Peetha Nilaya. Tradícia rovnováhy dávania a 

brania je zakorenená v indickej tradícii. 

Viac detailov o darčeku bude v našom vianočnom a novoročnom spravodaji a v prvom 

spravodaji roku 2020. Nateraz to zostane prekvapením! 

mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bm365.org
mailto:friends@bhaktimarga.org
mailto:anjushri@bhaktimarga.org
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Nie je možné priložiť darček do vianočného a novoročného listu. Z toho dôvodu si darček 

môžete vyzdvihnúť pri stolíku Priateľov BM u Urmilaavati a Anjushri na začiatku adventu v 

decembri. Majte, prosím, pripravenú vašu členskú kartu. 

 

4. Renovačné práce 

➢ Rekonštrukcia fasády budovy chrámu  

Počas stavby budovy pred 50 rokmi boli na 
steny súčasného chrámu použité panely z 
vymývaného betónu. 
Keď sa na jeseň 2018 začal uvoľňovať 
prasknutý panel, naraz sa stala nevyhnutnou 
nielen oprava, ale kompletná rekonštrukcia. 
(Vysvitlo, že medzery v bezpečnostných 
platniach boli hrdzavé a prehnité a potrebovali 
byť okamžite odstránené.) Ťažká úloha! 
 
  
 

 
Bolo veľmi komplikované nájsť spoločnosť, 
ktorá by vyriešila tento problém.  
 
Po mnohých dopytoch a odmietnutiach sme 
našli profesionálnu firmu v Bad Schwalbachu, 
ktorá bola pripravená odstrániť panely.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Rekonštrukčné práce na západnej fasáde 

začali v septembri 2018, v marci až máj 2019 boli 
odstránené všetky betónové panely z budovy chrámu.  

  
 

Nasledovne bolo murivo zaizolované minerálnymi termoizolačnými  doskami a nakoniec bola 
osadená mriežka ako nosník na omietku a farbu. Po niekoľkých porovnávacích ponukách 
bola vybraná veľmi dobrá spoločnosť z Wiesbadenu. 
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Na Gurudžího želanie boli na fasádu 
namaľované oranžové pásy a takisto aj na 
ostatných budovách. Tieto práce boli 
dokončené koncom augusta. 
Ostatné práce na budove chrámu čakajú na 
vybavenie: osadené potrebujú byť nové 
okenné parapety a slnečné clony musia byť 
vymenené, pretože staré sú už 
nepoužiteľné. 
 
Niektoré okná musia byť vybavené 
prieduchmi na teplo a dym. Okrem toho 
tesár pripevnil na fasády drevené podhľady. 
 
Do budúcnosti je plánová veľká sklenená 
strecha na vchod do chrámu, ale realizácia 
tohto projektu bola pozastavená z 
finančných dôvodov. Z tohto dôvodu tu bude 
dočasná strecha z plexiskla, aby sme mohli 
prejsť z domčeka na topánky do chrámu 
suchou nohou!  
 
 

 

➢ Rekonštrukcia vonkajšieho západného schodiska 

Staré schodisko bolo schátrané a potrebovalo byť vymenené. Malo zlý a v niektorých 

miestach dokonca žiadny základ. Schody neboli rovnaké a rovné a hrozilo riziko pádu, 

keďže mnohí ľudia využívajú tento chodník, aby sa dostali k hlavnému vchodu centra. 
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5. Zlepšenie ubytovacieho zariadenia  

Je Gurudžího želaním, aby čo najviac hostí malo možnosť bývať blízko pri ňom počas 
udalostí SPN.  
 
Na základe jeho želania a umožnenia väčšieho množstva hostí ubytovať sa v budove 
ášramu, sa presťahovali rezidenti. Niektorí teraz zdieľajú izby na prvom poschodí ášramu 
(budova A), zatiaľ čo iní sa presťahovali do domov Bhakti Margy v dedine. Výsledkom je, že 
niekoľko izieb sa čerstvo zrenovovalo na hosťovské izby. 
 
Gurudží je z tejto zmeny veľmi šťastný a my sme šťastní, že sme schopní slúžiť mu touto 
cestou. 
 

Poďakovanie 

Môžete vidieť aké dôležité a nevyhnutné sú vaše členské príspevky pre medzinárodné 
centrum Bhakti Margy. Vďaka vašim pravidelným príspevkom sme schopní v dlohodobom 
horizonte naplánovať a vykonať niektoré nevyhnutné renovácie. 
 
Nové renovácie už začali. Také ako je rozšírenie Bhakti Shopu. Kvôli tomu sa muselo 
presťahovať múzeum hinduistických svätcov do Babajiho jaskyne. Ďalšie vylepšovania, ako 
renovácia daršanovej sály, začnú čoskoro. 
 
“Priatelia Bhakti Margy” a Bhakti Marga vám ďakujú z celého srdca za vašu finančnú 
podporu, ktorá je podstatnou pomocou v hospodárení Shree Peetha Nilaya! 
 
 
Tešíme sa, že vás tu budeme môcť často vítať ako členov našej Bhakti Marga rodiny. 
 

 Mátadží Anjushri, Mátadží Urmilaa and Paartha 

 

 

v mene Shree Peetha Nilaya, Bhakti Marga centra v Springene 

 

 

 

 

7. Príloha 

Účel vášho života 

https://paramahamsavishwananda.com/talk/your-life-purpose 

Paramahamsa Vishwananda džajantí v ášrame 
Shree Peetha Nilaya, 13. júna 2019 
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Na svoje narodeniny Paramahamsa Vishwananda zdieľal so všetkými podstatu 
zmyslu ľudského života. Gurudží tiež zdôraznil, že nech sme kdekoľvek, akokoľvek 
dlho sme na duchovnej ceste, v akejkoľvek situácii sa ocitneme, nikdy by sme nemali 
zabúdať, že guru a Boh sú vždy s nami, aby nás sprevádzali na našej ceste k láske. 

Džai gurudév, všetkým! 

Viete, vtelenie, aby ste sa vôbec narodili, to samo o sebe je záhadou. Je to hlboké 
tajomstvo. Prečo je to záhada? Pretože ľudské narodenie je veľmi zvláštne. Počuli ste o tom 
na mnohých satsangoch. K narodeniu sa ako človek sa nedostanete tak ľahko. Ale akonáhle 
ste dostali ľudský život, je veľmi dôležité ako s ním naložíte. 

Viete, každý je v živote povolaný na niečo veľké, pretože vy nie ste len tími obmedzenými 
vecami, ktoré si o sebe myslíte. Ste viac ako len to. Nielen vy ... keď hovorím o vás, hovorím 
aj o samotnom ľudstve ako takom. Ľudia si často neuvedomujú, prečo sa život deje. Viete, 
prečo niekto príde na Zem, prečo sa narodí. Ako sa hovorí, život sám o sebe je služba, ale 
služba komu? Služba Šríman Nárájenovi, služba Bohu. Akonáhle si to uvedomíte, slúžite 
samotnému účelu svojho života. 

Samotný život je služba. Služba Šríman Nárájenovi, služba Bohu. 

Paramahamsa Vishwananda 

Prečo si myslíte, že k inkarnácii dochádza? Prečo prichádza guru? 

Guru prichádza pre oddaných. Oddaní nemôžu prísť za guruom, pretože ako viete, oddaní 
sú stále zviazaní májou. 

V Uddháva Gíte je tento krásny verš, kde sa Uddháva pýta Krišnu. Povedal: „Vieš, nikdy 
som sa ťa nič nespýtal.“ Viete, Uddháva vyrastal s Krišnom, ale nikdy Krišnu o nič nežiadal. 
Keď Krišna končil svoju inkarnáciu, povedal Uddhávovi: „Prosím, požiadaj ma o niečo. Nikdy 
si ma o nič nežiadal.“ 

Uddháva teda premýšľal: „Čo sa ho môžem opýtať? On je samotný Pán, vie všetko. Ale ja 
sa ho na niečo spýtam.“ Preto ho najprv požiadal o povolenie. Pán Krišna súhlasil a povedal: 
„Fajn, kedže Ardžunovi som dal Bhagavadgítu, o čokoľvek ma požiadaš, bude to mať tvoje 
meno. Bude sa to nazývať Uddháva Gíta.“ 

Prvá otázka, ktorú položil, bola: „Kto je skutočný priateľ?“ 
Pán Krišna odpovedal, že skutočný priateľ je niekto, kto príde pomôcť svojmu priateľovi 
dokonca aj bez toho, aby o to požiadal. 

Pán Krišna povedal, že skutočný priateľ je niekto, kto príde pomôcť dokonca aj bez 
požiadania. 

Paramahamsa Vishwananda        

Povedal: „Wau, akú hlbokú odpoveď si mi dal! Môžem ti položiť druhú otázku? “ 
Povedal: „Áno, pýtaj sa.“ 

„Povedal si mi, kto je skutočný priateľ, ale povedz mi, čo si myslíš o Pánduovcoch? Sú to 
tvoji skutoční priatelia, nie je to tak? Ale nezachránil si ich.“ 
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Uddháva pokračoval hovoriac: „Keď bola Draupadí ťahaná Dušásanom, kde si bol? Hovoríš, 
že si skutočný priateľ. Keď Pánduovci hrali kocky, kde si bol? Judíštir už stavil svojich 
bratov, prečo si tú hru nezastavil? Kde si vtedy bol? Hovoríš, že si skutočný priateľ. “ 

Príbeh o odovzdaní sa Draupadí  

Keď ukončil svoje otázky, Pán Krišna mu odpovedal a povedal: „Je to pravda, ale najskôr 
musíš pochopiť, že som bol zviazaný modlitbou samotného Judhíštira. Judhíštir mi nedovolil 
zasiahnuť, modlil sa, aby som do hry nezasahoval. Nechcel, aby som zistil, že prehral hru 
pre zlý úmysel z druhej strany. Takže mi to nedovolil. Modlil sa a povedal, že by som nemal 
zasahovať do jeho vecí. Ak ma už niekto modlitbou zaviazal, ako do toho môžem 
zasiahnuť? 

Po druhé, hovoríš mi o Draupadí. Draupadí ťahali za vlasy. Čo robila? Prekliala Dušásana, 
prekliala Durjódhana a tak ďalej. Bola veľmi zaneprázdnená svojou vlastnou silou. 
Pánduovci plakali pre svoje vlastné utrpenie, ako viete, preklínajúc Durjódha. Nikto z nich na 
mňa ani len nepomyslel. A ja som tam bol, bol som hneď za dverami.“ To je to, čo povedal v 
Uddháva Gíte: „Bol som hneď za dverami.“ To znamená, že „dvere“ môžu byť dvere mysle, 
ktoré nás oddeľujú od toho, aby sme videli Pána samotného. Takže všetci boli veľmi 
zaneprázdnení sami sebou. A Draupadí na konci, viete, keď ju Dušásana vyzliekal, na konci 
mala dobrý nápad, spomenúť si na mňa. A práve vtedy nastal zázrak. Vtedy som zasiahol. 
Ale bol som tam stále.“ 

Potom Uddháva povedal: „Pane, práve si povedal, že skutočný priateľ zasahuje bez toho, 
aby bol o to požiadaný. Vieš, že na teba ani nepomysleli. Znamená to, že len keď ťa niekto 
požiada o pomoc, len vtedy pomôžeš? “ 

Krišna sa usmial a povedal Uddhávovi: „Uddháva, necháp ma nesprávne. Títo ľudia sú 
veľmi múdri. Keďže Judhíštir vnímal, že sú neustále osamotení a vidiac, že prehrávajú, 
mohol na mňa len na okamih pomyslieť, len jedna myšlienka a ja by som bol zasiahol.“ 
Potom povedal: „ Pozri sa na Durjódhana, je múdry. Pretože mal všetko materiálne, ale 
postrádal zručnosť hry, čo urobil? Vzal si na pomoc svojho strýka, ktorý vedel hrať kocky, aj 
keď podvádzal.“ Potom Krišna povedal: „Myslíš si, že keby ma Judhíštir požiadal o pomoc, 
nepomohol by som mu? Pomohol by som! Myslíš si, že akékoľvek číslo, ktoré by Durjódhan 
a jeho priatelia žiadali, myslíš si, že by toto číslo vyšlo a že by som im ho dal? Nie, nedal! To 
sa mohlo stať iba prostredníctvom jednej myšlienky. A ďalšia vec, s vedomím, že prebývam  
vo všetkom, že ja som ten, kto je svedkom všetkého, ako si mohli myslieť, že boli sami? “ 

Ako teda môžeš robiť niečo s vedomím, že Boh je vždy s tebou? Nemôžeš! Ale to ich ani 
nenapadlo. V tom vidíme, že ľudia veľmi často zabúdajú. Pretože sú tak zaneprázdnení robiť 
všetko ostatné a premýšľajú o tom, ako dosiahnuť šťastie, zabúdajú, že nikdy nie sú sami. 
Guru a Boh sú vždy s nimi, či to chcú alebo nie. Ich ego často môže narásť už pri myšlienke, 
že sú takí veľkí, že nepotrebujú nikoho iného, nepotrebujú gurua, nepotrebujú Boha, vedia 
všetko zvládnuť sami. Ale vieš, je to inak. 

Je to guru, ktorý prichádza za svojim žiakom. No žiak už sem prišiel stokrát alebo možno 
miliónkrát, aby získal dosť punje, aby pokračoval na svojej duchovnej ceste. To, čo ich 
oddeľuje od toho, aby skutočne videli realitu, je myseľ. Viete, pokiaľ sa myseľ zabáva, 
myslíte si, že ste šťastní. A tu sa ľudia mýlia. Pokiaľ nebude myseľ vyzývaná, nepohnete sa 
vpred. Ako dať výzvu mysli je úlohou gurua, pretože sami by ste nikdy nedovolili, aby sa 
vaša myseľ zmenila, tak veľmi ju milujete. Páči sa vám natoľko, čo vám vaša myseľ povie, 
že nedovolíte, aby bola spochybnená. Táto myseľ sama o sebe vám nedovolí byť vyzvaní, 
pretože si myslíte, že vaša myseľ je váš drahý priateľ. Viete? Akonáhle sa takéto myšlienky 
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objavia, príde guru a vyzve tú myseľ. Len čo túto výzvu príjmete, len keď cez to prejdete, 
môže nastať transformácia. Inak myseľ zostane rovnaká. 

Koľko ďalších životov chcete? Nemyslite si, že v každom živote príde guru. Viete, toto je 
chyba, ktorú ľudia veľmi často robia. Myslia si: „Zakaždým, keď prídem, príde aj guru“. Nie, 
guru vám umožní a prinesie pomoc z iných zdrojov, ale iba váš guru vás môže skutočne 
oslobodiť. A tiež nie každý guru môže oslobodiť každého. Mnoho guruov vám povie, áno, 
buďte šťastní, užívajte si svet a tak ďalej. Je to pravda, musíte byť šťastní, musíte sa tešiť, 
ale musíte sa tiež usilovať o najvyššie šťastie, aj keď tomu nerozumiete. Ale to najvyššie 
šťastie je hlboko vo vašom vnútri. Akonáhle bude zrejmé, čo skutočne chcete, potom 
dovolíte guruovi, aby prevzal kontrolu. Ako som povedal v Bhagavadgíte, Krišna vysvetlil 
Ardžunovi, že je to ako keby ste boli v aute. Viete, vo vašom tele, vo vašom vnútri, prebýva 
samotný Pán, ale ak mu dovolíte, aby prevzal kontrolu a viedol vás, je to niečo iné. Ak však 
stále sedíte v sedadle vodiča a hovoríte: „Nie, ja budem šoférovať“, povie: „Oukej, dobre 
teda, šoféruj.“  
 

Je vašou povinnosťou neustále si pripomínať, že nikdy nie ste sami. 

Paramahamsa Vishwananda 

Preto je vtelenie veľmi dôležité, aby ste si uvedomili, prečo ste tu a prečo je tu aj guru. Guru 
tu nie je pre seba. Neprišiel som, pretože musím niečo dosiahnuť. Ak hovoríte, že oddaný 
prichádza kvôli guruovi, nie. Guru prichádza, keď máte dosť punje, aby ste mohli byť 
slobodní. Tiež si musíte plniť svoju povinnosť, je vašou povinnosťou neustále si pripomínať, 
že nikdy nie ste sami. Pretože je ľahké sedieť, byť nešťastní a hovoriť: „Áno, som sám“. 
Koľko ľudí to hovorí každý deň! Tento svet je plný ľudí, ktorí každý deň sedia a plačú pre 
svoje utrpenie. To však nie je cieľom. Cieľom je prebudiť sa. 

Ak máte vzťah medzi Bohom a vami, potom ste v jeho očiach výnimoční. Ak ste k nemu milí, 
aj on je k vám milý. Preto Krišna povedal: „Tancujem v srdci svojho oddaného.“ Ale on je 
prítomný v každom srdci. Ale v mnohých srdciach sa veľmi často ohromne nudí, keď čaká 
na ľudí. Predstavte si! Preto tam Šrí Ranganáth leží. Hovorí: „V mnohých srdciach len tak 
ležím, ale v srdci oddaného tancujem.“ To, vďaka čomu tancuje je vzťah, ktorý s ním máte. 
A guru je ten, ktorý to dosvedčuje, viete, že sa to stane. Takže ste výnimoční vďaka pokore, 
ktorú máte, nie pre pýchu a ego, pretože pýcha a ego sú len tu. 

Ako často hovorím, keď raz zomrieš, je po všetkom. Kto si ťa bude pamätať? Ak máte 
vnúčatá, budú si vás pamätať. „Raz som mal babičku, alebo dedka,“ hotovo. V ďalšej 
generácii si vás nepamätajú. Takže, keď ste teda nažive, tak si myslíte, že ste takí skvelí. 
A potom je koniec. Myslíte si, že ste v tomto vesmíre takí úžasní. Predstavte si, že sedíte 
doma, mysliac si, že ste takí výnimoční. Ako som povedal, váš sused vás asi nepozná. 
Predstavte si, dedinu alebo mesto, v ktorom bývate. Koľko ľudí o vás niekedy počulo? 
Hŕstka. Kto ste v celej krajine? Nič! Dokonca aj v tomto svete si myslíte, akí ste výnimoční! 
Ste nič. A teraz si predstavte aké to je v tomto vesmíre. 

Viete, je taký obrázok, kde máte všetky planéty vedľa seba a vidíte, že svet samotný je 
veľmi malý. A potom v celom vesmíre nie je táto planéta ani celá táto slnečná sústava ničím. 
A predsa, to čo dáva človeku pocit výnimočnosti, je vzťah, ktorý máte s Bohom, s tým, ktorý 
vytvoril všetko. To je dôvod, prečo sa cítite výnimoční: váš vzťah k nemu. Ide o to, že on vás 
pozná, ale vy ho nepoznáte. A to je to, čo musíte spoznať. A spoznáte ho iba cez pokoru vo 
svojom srdci, iba vtedy, keď sa myseľ transformuje a zmení. Potom môžete dosiahnuť 
skutočné šťastie. Ale ak uvažujete iba o obmedzeniach, stáva sa to veľmi ťažkým. Kto vás 
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obmedzuje okrem vás samotných? Pretože to, čo pre vás Boh chce je, aby ste sa prebudili. 
Aby ste sa prebudili do svojho plného potenciálu. Preto ste sem prišli. 

Boh chce, aby ste sa prebudili do svojho plného potenciálu. Preto ste prišli. 

Paramahamsa Vishwananda 

Teraz, samozrejme, oslavujete narodeniny gurua, ale sú to aj vaše narodeniny, pretože po 
realizácii tu už nie je žiaden rozdiel; guru prichádza pre vás všetkých. A to je to, čo musíte 
pochopiť. Potom pochopíte, prečo ste prišli a po čom skutočne túžite. 

Džai gurudév! 

 

 

 

 


