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Uvod
Ljubezen je beseda, ki jo najveÆ uporabljamo in najmanj razumemo.
Te«ava je v tem, da je ljubezni veliko vrst. Med drugim se loÆijo
tudi po trajanju. Lahko trajajo le nekaj dni, vse «ivljenje ali veÆno.
VeÆina zaljubljencev hrepeni po veÆni ljubezni, vendar zaman.
Telesna ljubezen je brez dvoma minljiva, saj je takØno tudi telo.
Kaj pa duØa? Se zaljubljenci sreÆajo v veÆnem duhovnem svetu in
u«ivajo v nesmrtni ljubezni?
Morda. VpraØanje pa je, kako priti v ta svet. Za to je potrebna
posebna vrsta ljubezni, med duØo in Vrhovno duØo, Bogom. Ker
smo pozabili, kako ljubiti Boga, smo se zapletli v mre«o minljivih
ljubezenskih zvez, ki nas ne morejo osreÆiti. Duhovna ljubezen
med duØo in Bogom je najpomembnejØa in edina, ki je resniÆno
veÆna. Pravzaprav je vsaka druga vrsta ljubezni le odsev izvornega ljubeÆega odnosa med duØo in Vrhovno duØo. V sanskrtu
se ta posebna ljubezen imenuje bhakti. Metodi, s katero jo lahko
prebudimo, pa pravimo bhakti-yoga, umetnost veÆne ljubezni.
Bhakti zajema troje: tistega, ki ljubi, predmet ljubezni in ljubezen
samo. Vse troje je veÆno, tako predmet ljubezni ƒ Bog, kot tisti, ki
Ga ljubi ƒ duØa, pa tudi ljubeÆa vez med njima ƒ bhakti.
V Øestnajstem stoletju je izvrsten poznavalec bhakti-yoge, êråla
RÅpa GosvÉmå, napisal teoretiÆni in praktiÆni priroÆnik z naslovom
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bh a k t i
Bhakti-rasÉmÇta-sindhu (Ocean nektarja bo«anske ljubezni). Skrivnosti
tega dela so bile dolgo skrite v starodavnem sanskrtu, k sreÆi pa ga
je velik sodobni poznavalec bhakti-yoge, Njegova bo«anska milost
A. C. Bhaktivedanta Swami PrabhupÉda, prevedel v angleØÆino
in o njegovih skrivnostih zaÆel pouÆevati svoje uÆence. AngleØki
izvirnik je izØel pod naslovom The Nectar of Devotion, v slovenØÆino
pa smo ga prevedli kot Nektar vdanosti.
Misel na posvetno ljubezen nam po navadi vzbudijo doloÆeni
kraji ƒ pomladni Pariz ali obala, po kateri se sprehajajo zaljubljenci.
Tako je tudi z duhovno ljubeznijo. Najbolj vzviØen duhovni kraj je
VÇndÉvana, zemeljska razliÆica duhovnega sveta, kjer Bog u«iva
v ljubeÆih odnosih z veÆnimi dru«abniki. V VÇndÉvani so Øtevilni
templji, eden od njih, tempelj RÉdhe in DÉmodare, pa je za vedno
povezan s êråla RÅpo GosvÉmåjem. Tam je na enem od tempeljskih
dvoriØÆ nagrobni spomenik (samÉdhi) z njegovimi posmrtnimi
ostanki.
Preden je êråla Prabhupada leta 1965 odØel v Ameriko, je «ivel
v mirni sobi v tem templju in Ærpal navdih iz samÉdhija êråla RÅpe
GosvÉmåja, ki ga je lahko videl skozi okno. Po sedmih letih se je
vrnil in ob samÉdhiju na tempeljskem dvoriØÆu uÆencem predaval
iz Nektarja vdanosti. Knjigo Bhakti sestavljajo deli teh predavanj, ki
ponujajo globok duhovni vpogled v bhakti, in odlomki iz Nektarja
vdanosti.
Vabimo vas, da se poglobite v napotke RÅpe GosvÉmåja o
bhakti-yogi, skrivnosti veÆne ljubezni, kot nam jih je pojasnil
njegov najveÆji sodobnik v nasledstvu uÆiteljev. æe se z bhakti-yogo
nauÆimo ljubiti Boga, bomo pravilno vzljubili tudi vsa druga bitja
in tako izkusili najveÆjo, resniÆno sreÆo v veÆni ljubezni.
Zalo«niki
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Kaj je Nektar vdanosti?
Nektar vdanosti je strnjena Øtudija sanskrtskega dela BhaktirasÉmÇta-sindhu, ki ga je napisal êråla RÅpa GosvÉmå PrabhupÉda,
vodja Øestih gosvÉmåjev, neposrednih uÆencev Gospoda Caitanye
MahÉprabhuja. êråla RÅpa GosvÉmå PrabhupÉda je bil ob prvem
sreÆanju z Gospodom Caitanyo minister v muslimanski vladi
indijske pokrajine Bengalije. Takrat so mu rekli Dabira KhÉsa, njegovemu bratu SanÉtani pa SÉkara Mallika. Oba sta bila pomembna
ministra Navaba Huseina øaha. Hindujska dru«ba je bila takrat,
pred petsto leti, zelo stroga. Pripadnika brÉhmaÜskega stanu, ki
je sprejel slu«bo pri muslimanskem vladarju, so takoj izobÆili.
To je doletelo tudi Dabiro KhÉso in SÉkaro Malliko. æeprav sta
pripadala ugledni skupnosti sÉrasvata-brÉhmaÜ, so ju izloÆili, ker
sta postala ministra v vladi Huseina øaha. Gospod Caitanya pa je
vzviØena brata milostno sprejel med Svoje uÆence in ju povzdignil
v gosvÉmåja, predstavnika najviØje ravni brÉhmaÜske kulture. Za
uÆenca je sprejel tudi HaridÉso óhÉkuro, ki je bil sicer iz muslimanske dru«ine, in ga pozneje postavil za ÉcÉryo petja Gospodovih
svetih imen: Hare KÇâÜa, Hare KÇâÜa, KÇâÜa KÇâÜa, Hare Hare /
Hare RÉma, Hare RÉma, RÉma RÉma, Hare Hare.
NaÆela Gospoda Caitanye so namenjena vsem. Vsakdo, ki
pozna znanost o zavesti KÇâÜe in slu«i Gospodu, velja za viØjega
9

