Duchovná púť do ášramu Sri Swamiho
Vishwanandu
12. - 15. Novembra 2015
V živote každého človeka, či už dosiahol skoro všetko po čom túžil alebo stratil niečo dôležité a cenné,
nastanú chvíle kedy si kladie zásadné otázky: „Na čo je to všetko dobré? Prečo ja? Kto som? Kam idem?“
A keď nedostaneme hneď a zaraz správne odpovede, môžeme jasne povedať, že vo vnútri, niekde
možno v srdci, duši je prázdne miesto, ktoré nedokážeme naplniť žiadnou radosťou pochádzajúcou
z vonkajšieho sveta. A človek začína svoju duchovnú púť. Cesty sú rôzne a spôsoby hľadania seba a Boha
tiež. Jednou z takýchto ciest bola Duchovná púť do ášramu Sri Swamiho Vishwanandu.
Cesta
Vo štvrtok v skorých ranných hodinách dňa 12. 11. 2015 vyrazil z Levíc autobus so svojimi prvými
pútnikmi na dlhú cestu do Nemecka. Postupne sa pridávali priatelia z Trnavy a Bratislavy, aby sa spoločne
vydali na miesto, kde verili, že nájdu čo hľadajú a ešte niečo viac. Cesta bola dlhá, trvala 13 hodín ale
ubiehala veľmi pokojne napriek tomu, že v autobuse boli aj veľmi malé deti.
Ášram
Pre niektorých zo Slovákov to bola úplne prvá návšteva
ášramu v Shree Peetha Nilaya. Budova pripomínajúca
internátnu školu, obklopená malebnou záhradou,
ukrýva v sebe viac než sa na prvý pohľad zdá. Všade
dookola vidno lesy, lúky a maličké dedinky, celé
prostredie dýcha tichom a pokojom. Keď vstúpite do
ášramu prekvapí Vás množstvo symbolov z rôznych
náboženstiev, zobrazených vedľa seba. Steny, na
ktorých sú namaľované hinduistické božstvá
a kresťanské ikony.
Program
Program bol naozaj bohatý a nikto nemohol povedať, že
nemá čo robiť. Poniektorí sa nedostali von ani na malú
prechádzku lebo nebol na to čas. Všetky udalosti
sprevádzal prekladateľský tím a aj keď dorozumievacím
jazykom bola angličtina, všetci mali možnosť rozumieť
a pýtať sa. Dni začínali štandardne rannými spievanými
modlitbami.

www.bhaktimarga.org

Spievanie a oslava Božieho mena niesla v sebe
obrovský náboj šťastia a napĺňala človeka pokorou
a vďakou za všetky dary, ktoré život prináša. Bol to ten
pravý začiatok, aby cez úsmev alebo slzu dojatia ľudia
kráčali... O najmenších bolo tiež veľmi dobre
postarané, mali otvorenú herňu kde ich hry
usmerňovali rezidentky a zároveň sa učili robiť detskú
púdžu (hinduistický obrad). Každý deň sa konal OM
Chanting kde Slováci spoločne spievali a ďakovali.
Jedným z najkrajších a najsilnejších zážitkov bol
Satsang so Sri Swamim Vishwanadom, kde Gurudží
s neuveriteľnou múdrosťou a humorom odpovedal
na všetky otázky. Neodmysliteľnou súčasťou každého
dňa bola strava a stretávanie sa v jedálni ☺. S láskou
pripravované a požehnané trocha indické jedlo
a stretnutie pri ňom bolo príležitosťou spoločne
s priateľmi zdieľať veľké zážitky a pocity.
Daršan
Veľmi silný zážitok priniesol daršan a Svámího požehnanie. V momente, keď predstúpite pred
Gurudžího a on položí ruky na vašu hlavu, pozerá sa vám pritom do očí, zabudnete na všetko a ste len
vy a On. Sníma z vás ťažobu minulosti a otvára vám cestu lásky a odpustenia. Každý po jednom alebo
celé rodiny pristúpili k miestu, kde sedel Swami a spolu prežili chvíľku neopakovateľného stretnutia.
Popritom im krásne spievali Slováci, rezidenti a oddaní. Hudba bola nádhernou súčasťou celého
pobytu a ako sa hovorí, keď spievate, spájate sa s Bohom a keď pri tom tlieskate, z mysle vyplašíte
negatívne myšlienky, ktoré ako vtáky zo stromu odletia preč...

Džal brahmačári
Veľkou udalosťou bolo
zasvätenie veriacich, ktorí
navždy chceli spojiť svoju cestu
s Bohom a napĺňať tak jeho
plány. Dohromady 21 ľudí
zložilo svoj sľub oddanosti.
Slovo brahmačári v sanskrite
doslovne znamená človek,
ktorý cieľavedome nasleduje
večného Brahmana alebo
Naddušu. Brahmačári (muži) a
brahmačáriní (ženy) možno
prirovnať k mníchom a
mníškam v kresťanskej tradícii.

Aby sa niekto mohol stať jedným z brahmačáriov, potrebuje mať hlbokú túžbu po Bohu, vôľu a
odhodlanie dopracovať sa k cieľu realizácie vlastného božstva. Boh má byť na prvom mieste
všetkého úsilia. Bhakti Marga brahmačári nasleduje pokyny a učenie Sri Swamiho Vishwanandu. Pri
zasvätení skladá sľub pravdivosti, vernosti, oddanosti, poslušnosti a odovzdá sa do rúk Boha. Nikto
nedokázal predpokladať čo sa počas iniciácie stane, ale zasvätenie bolo určite jedným z najhlbších
zážitkov všetkých prítomných a prinieslo so sebou znovuzrodenie bytia a nádej, že ruku ktorú Boh
ponúkol svojim oddaným už nikdy nepustia.

Noc Karthik
Nedá sa nespomenúť oslava Boha počas noci Karthik. Táto oslava je spojená s príbehom Krišnu ako
držal stráž nad ľuďmi, ktorí to veľmi potrebovali. Vďakou za pomoc je celonočný tanec oddaných.
Ďakovali naozaj všetci a pri obrovskom svietniku, kde v tme svietilo mnoho drobných ohňov,
tancovali do kruhu okolo svetla a striedali sa muži a ženy a v skupinách. Ku koncu osláv okolo 4 ráno
sa ku tancujúcim pridal aj Svámí. Oslavovalo sa od šiestej večer do šiestej rána nasledujúceho dňa.
Niektorí v ten deň naozaj nespali.
Cesta domov
Plný dojmov, unavení po pretancovanej noci, šesťdesiati šiesti slovenskí oddaní nastúpili v nedeľu do
autobusu a vydali sa na cestu domov. Veľa z nich nazvalo ášram „druhým“ domovom, ktorý nateraz
musia opustiť a srdiečka stískal smútok, clivota a zároveň neuveriteľné šťastie, že v duchovnom
význame boli súčasťou tak veľkých udalostí. Oslava Božieho mena neutíchala ani v tichu spiacich či
bdejúcich účastníkov „zájazdu“. V Bratislave sa v pondelok veľmi skoro ráno priatelia rozlúčili
a nastúpili do svojich „starých“ životov, ktoré už nikdy nebudú také isté ako boli predtým.

Ďakujeme všetkým účastníkom púte za
spoločné nezabudnuteľné okamihy a
tešíme sa na ďalšie spoločné udalosti!

Bhakti Marga Slovensko

