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Duchovní jména

Členové Mezinárodní společnosti pro
vědomí Ky dostávají jména Pána
Ky nebo Jeho oddaných ve spojení
se slovem dāsa (ženy dāsī), což zna-
mená „služebník“. Například jméno
Ka dāsa znamená „služebník Ky“.  

Sanskrt a klíč k výslovnosti

ā, ai, au, e, ī, o, ū,  jsou v sanskrtu
dlouhé samohlásky, vyslovují se dvakrát
déle než krátké;  samohláskové r, zjed-
nodušeně vyslovováno jako ri; c se
vyslovuje jako č; j se vyslovuje jako dž;
ñ se vyslovuje jako ň; y se vyslovuje jako
j; ś,  se vyslovuje jako š.
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Z knihy Prabhupāda Nectar 
od Satsvarūpa dāse Goswamiho, 
vydané v nakladatelství GN Press 1996 

Anekdoty ze života A.C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy, zakladate

Když se Šríla Prabhupáda chystal odjet z Los
Angeles na světové turné v roce 1976, zavolal si
k sobě do pokoje několik oddaných. „Otevři moji
almiru,“ řekl Ráméšvárovi Svámímu, který otevřel
kovovu skříňku s Prahbupádovým oblečením.

„Vidíš ty kurty?“ zeptal se Šríla Prabhupáda.
„Vyber si jednu.“ Rámešvara Svámí si vybral zářivě
oranžovou.

„Líbí se ti?“ zeptal se Šríla Prabhupáda.
„Ano.“
„Dobrá, tak si ji vezmi.“ 
Ráméšvara nemohl uvěřit svému štěstí. Dostat

něco z Prabhupádova oblečení, to bylo víc než po-
klad. Ostatní oddaní také dostali nějaké jeho oble-
čení nebo dárek. Nastal čas Prabhupádova odjezdu
na letiště. Prabhupáda usedl ke stolu a zkušeně si
na čelo jemně nanesl vaišnavský tilak. Ráméšvara
Svámí si uvědomil, že všechno co Prabhupáda dělá,
způsob, jak sedí nebo chodí, jak se obléká i způsob
jakým si nanáší tilak, to vše je majestátní a vzne-
šené. Když se Prabhupáda postavil a chystal se vyjít
z pokoje, Ráméšvara vyslovil svůj obdiv nahlas.

„Prabhupádo, připadáte nám úplně jako nějaký
král.“

„Jsem mnohem víc než nějaký král,“ řekl Prabhu-
páda a vydal se po schodišti dolů. Tam ho očeká-
vala stovka oddaných, aby ho vyprovodila na le-
tiště, kde začínal své další světové turné.

Jeden starší indický vážený muž, který navštívil
Prabhupádu v jeho pokoji, začal postupně kritizo-
vat jeho kázání.

„Svámídží,“ řekl muž, „neměl byste kritizovat to-
lik lidí. Na všechny byste měl pohlížet úplně stejně.
Bhagavad-gítá říká paitā sama-darśina —
člověk má na všechny pohlížet stejně.“

Prabhupáda odpověděl: „To je vyšší stupeň, já na
takové úrovni nejsem. Na vyšší úrovni nerozlišujete
mezi zbožnou a hříšnou činností. Ale já rozlišuji.
Říkám: „Hřešíš, a měl bys s tím skoncovat.“



Č Í S L O  1  /  8 .  R O Č N Í K   2 0 0 2  N Ā M A  H A   A   5

ele-ācāryi Mezinárodní společnosti pro vědomí Ky

Když hovor pokračoval, Prabhupáda citoval na
podporu svého stanoviska předcházející áčárje. „Já
mám svoji Bhagavad-gítu,“ řekl. „Mám své áčárje
a opírám se o jejich autoritu.“

Prabhupádův host na to namítl: „A co jste udělal
kromě toho? Opakujete jen to, co udělali oni. Co
jste udělal vy?“

Prabhupáda mu odpověděl: „Já jsem neudělal
nic, pouze opakuji. Mým přínosem je, že jsem toto
učení zpřístupnil lidem na celém světě. Bez
jakéhokoli rozlišování jsem předal vědomí Krišny
všem. To je můj přínos a moje verze paitā
sama-darśina.“ S těmito slovy Šríla Prabhupáda
ukončil rozhovor a muž mu vyjádřil svoji vděčnost.

Později při odchodu v hale muž hlasitě pozna-
menal: „Velmi zajímavé...Pohlíží na všechny lidi
stejně...“

O původu živé bytosti.
„Následující otázka se týká živé bytosti padající

do tohoto materiálního světa, ale nikoliv z neosob-
ního Brahmanu. Existence v neosobním Brahmanu
patří také do kategorie nevědomí Krišny. Ti, kdo
setrvávají v záři Brahmanu, jsou v pokleslém stavu,
a k pádu z pokleslého stavu nemůže dojít. Když
nastane pád, znamená to padání z nepokleslého
stavu. 

Tímto nepokleslým stavem je vědomí Krišny.
Živá bytost nepadá, dokud si dokáže uchovat čisté
vědomí Krišny. 

Nezáleží na tom, kde přebývá. V materiálním
světě také existují různé úrovně podmínek života
a setrvávat v záři Brahmanu znamená další fázi
pokleslého stavu. V Bhagavad-gítě stojí, že pod-
míněné duše se mohou zbožnými skutky dostat na
vyšší planetární soustavy, ale jakmile jsou jejich
nashromážděné zbožné skutky vyčerpány, se-
stupují opět na zemskou planetu. Ti, kdo jsou po-
zvednuti nad planetární soustavy do záře Brah-
manu, mohou rovněž poklesnout dolů, stejně jako
živá bytost z vyššího planetárního systému.“

Z Prabhupádova deníku:
1. V Bhagavad-gítě se rozebírají následující témata:

a) Co je živá bytost.
b) Tato živá bytost není tělo, ale duše.
c) Duše je uvězněna v hmotném těle.
d) Toto tělo podléhá zrození, smrti, stáří a ne-

mocem.
e) Duše je věčná, nikdy se nerodí ani neumírá,

ale existuje i po zániku hmotného těla.
f) Živá bytost přechází z jednoho těla do dru-

hého.
g) Může však zastavit tento proces převtělování  

a dosáhnout věčného blaženého života
plného poznání prostřednictvím vědomí
Krišny.

2. Kdo je Bůh.
a) Bůh je individuální osoba. Je vládcem všech

ostatních osob v různých postaveních, jmeno-
vitě polobohů, lidských bytostí, zvířat
a ptáků, hmyzu, stromů a vodních živočichů.

b) Všechny tyto živé bytosti jsou syny Boha,
a všechny tedy jsou Božími služebníky.

Jak otevřít středisko:
1) Nejméně tři oddaní utvoří skupinu pro otevření

střediska.
2) Dvakrát denně budou chodit do ulic zpívat kír-

tan — ráno a večer.
3) Třikrát týdně budou pořádat přednášky

z Bhagavad-gíty apod., přičemž na začátku a na
konci bude vždy kírtan.

4) Každou neděli se musí konat festival — hostina
lásky.

5) S přibývajícími členy se zvětší sankírtanová
skupina pro kírtany na ulici, stejně jako síla pro
prodávání časopisu Back to Godhead a knih.

„Nechystám se zemřít — kīrtir yasya sa jīvati.
Ten, kdo dělá něco podstatného, žije věčně,
neumírá. Osoba musí přijmout další tělo podle své
karmy, ale pro oddaného nic takového neplatí.
Vždy přijímá tělo pro službu Krišnovi, takže není
žádný problém.“ (Šríla Prabhupáda)





Přednáška z Bombaje, 4. ledna 1975
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

zakladatel-ācārya Mezinárodní společnosti pro vědomí Ky

vaikārikād vikurvāān

manas-tattvam ajāyata

yat-sakalpa-vikalpābhyā

vartate kāma-sambhava

„Falešné ego v kvalitě dobra prochází další přeměnou,
při které vzniká mysl. Její myšlenky a úvahy jsou půvo-
dem různých přání.“

— Šrímad-Bhágavatam 3.26.27

M
ysl je výtvorem hmoty a výsledkem přeměny
kvality dobra. Je znečišována různými hmot-
nými touhami, a tak postupně degraduje,

kāma ea krodha ea rajo-gua samudbhava. Z úrovně
kvality dobra pak přechází do kvality vášně, rajo-guy.
Rajo-gua znamená nekonečné chtivé touhy. Pokud ne-
jsou naplněny, přijde krodha, hněv. Pak začínají převlá-
dat kāma, krodha, lobha, moha, mātsarya — chtíč,
hněv, chamtivost, iluze a závist — a my se stáváme
služebníky těchto vlastností. 

Tato postupná degradace mysli se nazývá iluze. Zamě-
stnání mysli je sakalpa a vikalpa. Sakalpa znamená
chtít něco udělat a vikalpa znamená něco zamítnout.
Každý chce mít klidnou mysl, avšak povahou mysli je
sakalpa a vikalpa — neklid. 

Mechanický proces mystické jógy napomáhá ovlád-
nutí mysli a smyslů. Jen tak je možné se znovu umístit ve
vlastním duchovním postavení. To je účelem jógového
systému, jenž je doporučován zvláště pro osoby s neklid-
nou myslí.   

Každý má ve skutečnosti neklidnou mysl. Zklidnit
mysl je velmi obtížné. Dokud po něčem dychtíme, není
vůbec možné mysl zklidnit. To je způsobeno sakalpou

a vikalpou. Krišnadás Kavirádž Gosvámí se ve své Čai-
tanja Čaritámritě zmiňuje, že i ti, kdo jednají zbožně, ne-
jsou klidní. U hříšných lidí nemůže být o klidu mysli ani

řeči, avšak i ti, kdo jednají zbožně nebo dokonce i ti, kdo
chtějí se všemi činnostmi skončit, nemohou mysl ovlád-
nout. V první skupině jsou karmī, kteří chtějí být zbožní.
Dále jsou ti, kteří se nezajímají o zbožné, ani bezbožné
činy a snaží se veškerou činnost úplně zastavit. Například
buddhistická filozofie mluví o nirváně: „Zastav všechny
přání a činnosti mysli.“ V tomto stavu však také není
možné mysl ovládat, přestože se můžeme snažit medito-
vat. A jogíni také nemohou mysl ovládat. Co potom říci
o obyčejných lidech, kteří se nezajímají ani o zbožné čin-
nosti, vysvobození ani o jógovou dokonalost?

Ovládání mysli
Když Krišna v šesté kapitole Bhagavad-gíty Ardžunovi

radil, aby praktikováním jógy ovládl mysl, Ardžuna
odmítl. Řekl: „Drahý Krišno, radíš mi, abych ovládl mysl
praktikováním jógy, avšak nemám k tomu příležitost,
nebo jsem hospodářem. Jsem také politik, člen králov-
ské rodiny. Musím se proto starat o správu království.
Kromě toho si musím hledět svých zájmů v rodinném ži-
votě. Jak tedy mohu ovládat mysl?“ Ardžuna přímo řekl: 

cañcala hi mana ka

pramāthi balavad dham

tasyāha nigraha manye

vāyor iva sudukaram

„Drahý Krišno, myslím, že mysl je velmi, velmi ne-
klidná.“ Cañcala hi mana ka. „Jako šílenec.“
Pramāthi. „A je velmi silná. Snažím se ji ovládnout, ale
nejde to. Co můžu dělat. I když mě žádáš, abych ji ovládl,
myslím si, že je to těžší než ovládnout vítr.“ Tasyāha

nigraha manye vāyor iva sudukaram.
Představte si velmi silný vítr, cyklón. Pokud ho budete

chtít zastavit, nebude to možné. Arjuna přirovnal mysl

Mysli na Krišnu
Jediný jistý způsob, jak ovládnout činnosti mysli                
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plány a vy budete stále neklidní. Vymyslíte plán, který
přísné přírodní zákony zmaří. A nakonec — po všem
vašem plánování — přijde den, kdy vám někdo nařídí:
„Opus svůj prezidentský post nebo úřad ministerského
předsedy.“

Člověk se až do smrti (pralayānta) snaží úspěšně
plánovat a pak vše svěří do rukou své rodiny. „Drahý
synu, drahá dcero, nemohl jsem dokončit své plány.
Udělej to za mne. Nyní vše předávám tobě.“ Syn také
plánuje, avšak ani jeho plány se nikdy nenaplní.

Tak zní výrok śāster — durāśayā ye bahir-artha-

mānina. Durāśayā znamená „není to možné.“ Proto
sakalpa-vikalpa — přijmu nějaký plán a pak ho za-
mítnu. To se děje pořád. Mé plány se nikdy nenaplní, ale
kvůli svému plánování musím neustále měnit tělo za
tělem. Odejdu z jedné planety a jdu na jinou:

ūrdhva gacchanti sattva-sthā

madhye tihanti rājasā

jaghanya-gua-vtti-sthā

adho gacchanti tāmasā

Existuje plán v kvalitě dobra, vášně a nevědomosti.
Z různých plánů pochází různé druhy těl a různá umístění
na různých planetách.
Vidíme to i zde, v Bombaji. Pokud někdo žije v Bombaji

padesát let, kolik plánů již musel učinit, kolik bytů vystří-
dat? A přesto plánuje dál. Tak jako plánujeme v tomto
životě, plánování pokračuje — život za životem.

Inteligentní člověk by měl vědět, jak neomezené plá-
nování zastavit. Athāto brahma-jijñāsā. Skutečný život
znamená začít se zajímat o nejvyšší plán, plán Brahmanu.
Brahman znamená „Nejvyšší.“ Náš skutečný život začíná,
pokud se zajímáme o Nejvyšší plán. Obyčejně se ptáme:
„Kolik to dneska stojí?“ nebo „Jaká je situace ve stávce?“,
„Co se děje tam či onde?“ To se můžeme dočíst z novin
nebo kdekoliv jinde. Kde se však můžeme dotazovat na
Brahman, na Nejvyššího? Půjdete na burzu nebo na trh?
Ne. Tad-vijñānārtha sa gurum evābhigacchet. To je
pokyn Véd. Musíte najít gurua. Samit-pāi śrotriya

brahma-niham. Kvalifikací gurua je brahma-ni-

ham — je „upevněný v Brahmanu“. A śrotriyam —
naslouchal v posloupnosti učitelů a žáků, není to nějaký
šarlatán.

Krišna je původní guru. Je guruem Brahmy, první
stvořené bytosti. Kdo může být lepší guru než Krišna?
Tene brahma hdā ya ādi-kavaye. Krišna poučil Brahmu,
Brahma Náradu a Nárada Vjásadévu. Vjásadéva nám po-
skytl tolik knih s védskou literaturou. To je systém

k cyklónu. Jak je možné takovou mysl ovládnout?
Arjuna tedy Krišnův návrh, aby ovládl svou mysl, zamítl.
Aby Krišna Arjunu povzbudil, řekl mu, že nemá naříkat,
jelikož jeho mysl je vždy zaměstnána u Jeho lotosových
nohou. Arjuna je proto nejlepším z jogínů.

yogīnām api sarveā

mad-gatenāntar-ātmanā

śraddhāvān bhajate yo mā

sa me yuktatamo mata

Krišna Arjunu povzbudil: „Nebu zklamaný. Tvá
mysl se vždy soustředí na Mne.“ Arjuna vždy myslel na
Krišnu a neznal nic jiného. To je postavení prvotřídního
jogína. Jinak není možné mysl ochránit před kāmou,
krodhou, lobhou, mohou a mātsaryou. Musíme změnit
směr těchto činností.

Zde je řečeno kāma-sambhava. Kāma znamená
„touha.“ Mysl je svojí povahou neklidná a vždy něco
chce. Proto nejlepší způsob, jak mysl ovládnout, je šířit
vědomí Krišny. Naróttama dás Thákur říká: kāma

ka-karmārpae — zaměstnej své touhy pro Krišnu. 
Nemůžeš být bez tužeb. To není možné. Někteří

učitelé říkají: „Zbav se všech tužeb.“ Ne, to není možné.
Jak bych mohl? Zbavím-li se všech svých přání, zemřu.
Pokud jsem živý, musím si něco přát. Nemohu zastavit
svá přání. Te chceme být v tomto hmotném světě
štastní. Získat hodně peněz, to či ono. To je kāma —
touha. Pokud však svou mysl zaměstnáte ve službě
Krišnovi a přemýšlíte, jak šířit vědomí Krišny a lidi
o Krišnovi přesvědčit  — pokud plánujete, jak šířit vě-
domí Krišny — ovládnete svou mysl.

Nemůžete přestat toužit. To není možné. Přání je fun-
kce mysli. Něco si přeji a když se mi to nelíbí, odmítnu
to a přeji si něco jiného.

V mysli nemůžete mít prázdno. Pokud to chcete
přesto učinit, namáháte se zbytečně. Pán Krišna proto
říká: „kleśo ‘dhikataras teām avyaktāsakta-cetasām“,
zaměstnat mysl v něčem neosobním nebo v prázdnotě
je velmi obtížné.

Marné plány
Každý se podle svých tužeb snaží něco plánovat.

V naší indické vládě existuje plánovací komise.
Posledních dvacet let jenom plánují a žádný z plánů za-
tím nebyl úspěšný. Výsledkem například je, že cena
rýže drasticky stoupla na osm rupií za kilo. Dokud jste
ovlivněni hmotou, a plánováním se snažíte vysvobodit,
hmotná příroda je natolik silná, že překazí všechny vaše



parampary, učednické posloupnosti. Dále nám předal
čtyři Védy: Sāma, Yajur, g a Atharva. Poté je vysvětlil
ve 108 Upanišadách a shrnul ve Védánta-sútře. Pak vy-
světlil Védánta-sútru sepsáním Šrímad-Bhágavatamu,
kde v každé kapitole najdeme Vjásadévův výrok:
brahma-sūtra-bhāya — „komentář k Brahma-sútře
neboli Védánta-sútře.“ Brahma-sūtra-bhāya, komentář
na Védánta-sútru není Šankaráčárjova bhāya známá
jako Śārīraka-bhāya. Tento komentář je uměle
vytvořený. Brahma-sútru sepsal Vjásadéva, a jelikož
věděl, že v budoucnu přijde mnoho darebáků, kteří se ji
budou snažit vysvětlit po svém, osobně sestavil bhāyu.
Tou je Šrímad Bhágavatam. Bhāya brahma-sūtrāām

vedārtha-paribhitam: „Smysl Véd je popsán ve Šrímad
Bhágavatamu, původním komentáři na Brahma-sútru.

Šrímad Bhágavatam začíná slovy Brahma-sútry: jīva-

sya tattva-jijñāsā. Brahma-sútra říká: athāto brahma-

jijñāsā a Bhágavatam říká: jīvasya tattva-jijñāsā. „Jedi-
ným zájmem živé bytosti je dotazovat se na Absolutní
Pravdu.“ Nartho yaś ceha karmabhi: „Žádný jiný zá-
jem.“

Lidé si většinou myslí: „Zbožností pokročíme i eko-
nomicky.“ Pokud skutečně následujeme dharmu, prin-
cipy náboženství, hospodářský rozvoj bude následovat.
O tom není pochyb. My však nevíme, co dharma je. To je
problém. Musíme se to naučit od Krišny — athāto

brahma-jijñāsā — od gurua. A co říká guru? Co říká
Krišna?  Sarva dharmān parityajya mām eka śaraa

vraja: „Zanechej všeho takzvaného náboženství a jen se
Mi odevzdej.“ To je dharma. Všechno ostatní je podvod. 

Dharma projjhita-kaitava atra. Kaitava znamená
„podvod.“ Šrídhara Svámí, původní komentátor Bhága-
vatamu říká: „Moka je také podvod.“ Moka znamená
myslet si : „Zaniknu a zničím tak svoji individuální totož-
nost. Splynu s existencí Absolutního.“ Šrídhara Svámí
říká, že takové úvahy jsou podvod, protože nemůžete
splynout s Nejvyšším. Bhagavad-gítá praví: mamaivāmśo

jīva-loke jīva bhūta sanātana: „Jsi částečkou Nej-
vyššího. Jak s Ním tedy můžeš splynout?“ Krišna v Bha-
gavad-gítě říká: „Milý Arjuno, ty, já a všichni tito vojáci
shromáždění na bitevním poli jsme byli individuálními
osobami v minulosti, přítomnosti a zůstaneme jimi i v bu-
doucnosti.“ Kde je tedy otázka splynutí? Individualita
existovala v minulosti, přítomnosti a zůstane i v budou-
cnosti. Zničit individualitu není možné. Nazývá se to du-
chovní sebevražda. Pokud je někdo zklamaný a podřízne
si krk, nebo se pověsí či otráví, znamená to, že je s ním
konec? Když zničí své vlastní tělo, zanikne on sám?  Ne,
to není možné. Je to darebák, nebo neví, že duše
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neumírá (na hanyate hanyamāne śarīre), je-li tělo za-
bito. Sebevraždou překročil přírodní zákon a stane se
duchem. Nezíská další hmotné tělo, ale zůstane v jem-
nohmotném těle složeném z mysli a inteligence.

Duch se může v okamžiku přemístit kamkoliv, protože
se pohybuje myslí. Rychlost mysli je nepopsatelná. V hru-
bohmotném těle se nelze ihned přemístit na vzdálenost
stovek mil. Pokud jste však v subtilním těle, můžete ces-
tovat rychlostí tisíce mil za vteřinu. Duchové  tedy mohou
konat úžasné skutky. Nejsou však příliš šastní, jelikož
nemají hrubé tělo, ale stále touží po požitku. Duch je
hmotně orientovaná bytost. Kvůli něčemu hmotnému
spáchal sebevraždu. V tomto těle své touhy uskutečnit
nemohl, a proto spáchal sebevraždu. I nadále po něčem
touží, avšak nemůže to uskutečnit. 

Zaměstnání mysli
Touhy nemohou být potlačeny. Kāma-sambhava.

Nejlepší věc je tedy myslet na Krišnu ve vědomí Krišny.
Pokud mysl zaměstnáme v Krišnově plánu a budeme vše-
možně přemýšlet o tom, jak ho uspokojit, jen tehdy
budeme štastni. To je příznakem inteligence. Krišna po
nás chce, aby se mu každý odevzdal. Když říká: sarva-

dharmān parityajya mām eka śaraa vraja, ne-
mluví jen k Arjunovi — mluví ke každému. To je
Krišnovo přání. Pokud Mu chcete sloužit a plnit Jeho
touhy, znamená to, že budete nabádat každého, aby se
Krišnovi odevzdal. To je kázání. Krišna to chce, vyžaduje
to.

Vaší povinností je Krišnu uspokojit. Proč to neuděláte?
Ten, kdo jednal zbožně, půjde na nebeské planety, kde je
vyšší smyslový požitek. Na nebeských planetách můžete
žít po mnoho tisíc a miliónů let ve společnosti apsār,
nebeských tanečnic — velmi pěkný životní standard. To
vše představuje vlastní pohodlí, bhukti. Jít na nebeské
planety znamená miliónkrát vyšší životní standard, než je
na této planetě. Tato planeta se nazývá Bhúrlóka. Když
jdete stále výš a výš, dojdete na Bhuvarlóku, Svargalóku,
Janalóku, Tapolóku a Brahmalóku. Existuje nespočet lók
neboli planet. Ūrdhvam gacchanti sattva-stāh — Pokud
vyvinete více kvality dobra, postupně se povýšíte do po-
hodlnějšího postavení.

Půjdete-li na Siddhalóku, bude z vás okamžitě doko-
nalý jogín. Jogíni se snaží získat hmotnou sílu neboli
siddhi. Když například někdo vyvine prāpti-siddhi, může
okamžitě získat cokoliv si bude přát. Lidé budou říkat:
„Ó, zde je Bůh. Vytvořil rásaguly (mléčné sladkosti).“
[Směje se.]

Jeden jogín v Benáresu vykouzlil v hrnci dvě rásaguly,
kdykoliv ho někdo navštívil. I velké osobnosti jsou

uchváceny: „Ó, zde je Bůh.“ Neptají se: „Jakou mají cenu
dvě rásaguly?“ Řekněme čtyři centy? Takže se stal Bohem
žonglováním se čtyřmi centy. Takoví darebáci. Nebo
osmi centy. Nebo čtyřmi či čtyřiceti dolary. Může-li takto
žonglovat, stane se Bohem. To je nesmysl. Krišna proto
říká, že takové praktikování jógy je jen podvod. Krišna
popisuje prvotřídního jogína takto: yogīnām api

sarveā mad-gatenāntar-ātmanā. Ten, kdo neustále
myslí na Krišnu — „Hare Krišna, Hare Krišna“ — je
dokonalým jogínem.

Naslouchej oddanému
Někteří hlupáci jsou takovým žonglováním svedeni

a jogín tak získá hmotné výhody. I politik může zaujmout
mnoho lidí, kteří mu chtějí naslouchat. Jaký má však
takový poslech cenu? Musíme zaprvé vědět, jaký to při-
nese užitek. Śravaa kīrtana vio. Pokud rádi
posloucháte přednášky, śāstra doporučuje: „Naslouchej
o Višnuovi,“ ne o nějakém darebáku. Naslouchej vaišna-
vovi, oddanému. Tak získáš prospěch. Jinak ne. Avai-

avo gurur na syāt. Ten, kdo je avaiava, se nemůže
stát guruem.

a-karma-nipuo vipro mantra-tantra-viśārada.
Bráhmana může být velmi zběhlý v a-karmě — šesti
předepsaných činnostech: pahana, pāhana, yajana,
yājana, dāna a pratigraha. Pahana znamená, že bráh-
mana musí být velmi sečtělý ve védské literatuře.
Pāhana znamená, že musí védskou literaturu učit
ostatní. Dříve bylo zvykem, že bráhmani se nikdy neza-
městnali v ničí službě. Posadili se kdekoliv a mohli učit
védské poznání. Jejich žáci pak chodili ode dveří ke
dveřím a žebrali: „Matko, dej mi nějakou almužnu.“
Cokoliv donesli, uvařili, nabídli Krišnovi a prasádam si
rozdělili mezi sebou. Tak vypadalo tradiční vzdělávání.
Ne, že někoho podplatili, aby mohli nastoupit do školy
a stát se tak darebáky. Ne — prvotřídní vzdělání, bez
jakýchkoliv poplatků, přímo od seberealizované duše —
takový byl vzdělávací systém, varnášrama-dharma. 

Musíme najít takového gurua — vaišnavu. Śāstra

říká — a-karma nipuo vipro mantra tantra viśāra-

da. Vaišnava musí být nejen znalý šesti druhů předepsa-
ných povinností, ale i mantra tantra viśārada. „Musí
dokonale ovládat védské mantry  a tantry — zpěvy
i obřady.“ Avaiavo gurur na syāt: „Pokud je však
avaiava, nemůže být guru.“ Avaiava nevěří v Nej-
vyšší Osobnost Božství, Višnua. Nebo věří, že polobozi
jako je Šiva nebo Brahmá se rovnají Višnuovi. Například
Rávana byl velkým učencem, synem bráhmany a po
hmotné stránce nebyl chudý. Jeho slabou stránkou však
bylo to, že byl avaiava. Nestaral se o Pána Rámu. Proto



je znám jako rākasa, necivilizovaný ateista. Ten, kdo
není oddán Višnuovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, se
nemůže stát guruem. Není to možné. Vaiava śva-pa-

co guru. Śva-paca znamená pojídači psů, čandálové,
nejnižší z lidí. Caālo ‘pi dvija-śreho hari-bhakti-

parāyaa. Pokud se takový člověk stane vaišnavou,
může být guru. Avšak zkušený bráhmana, není-li vaišna-
vou, nemůže.

Krišna říká: „Kdokoliv, kdo se ke Mně uchýlí, i když
patří k pāpa-yoni — čandálům, může jít zpátky domů,
zpátky k Bohu.“

Neměli bychom brát v úvahu, zda vaišnava pochází
z rodiny nízkého původu, a ne z rodiny bráhmany.
Takové uvažování je nārakī-buddhi, pekelné. Šríla
Sanátana Gosvámí říká: 

avaiava-mukhodgīra

pūta hari-kathāmtam

śravaa na kartavya

sarpocchiam yathā paya

Pokud avaišnava, māyāvādī, mluví o Bhāgavatamu
a Bhagavad-gítě, neměli bychom mu naslouchat. Máme
se tomu vyhnout, nebo nás to nutně znečistí. Čaitanja
Maháprabhu to přísně zakázal —- māyāvādī-bhāya śu-

nile haya sarva-nāśa — „Naslouchá-li někdo
māyāvādīnovu výkladu Bhagavad-gíty či Šrímad
Bhágavatamu, je s ním konec.“ Proto, tad-vijñānartha

sa gurum evābhigacchet — musíme přistoupit k vaišna-
vovi, přijmout ho za gurua, učit se od něj a svůj život tak
učinit úspěšným. 

Děkuji Vám mnohokrát.

Uvědomování si Krišny je nejvyšší jóga, kterou
provádějí oddaní jogíni. Jóga, která byla předložena Šrí
Krišnou v Bhagavad-gítě, a která byla doporučena
Pataňdžalim, se liší od dnešní hathajógy, jež se obvykle
vyučuje v západních zemích.

Skutečná jóga znamená ovládání smyslů, a když je toho
docíleno, soustřeuje jogín mysl na podobu Nejvyšší
Božské Osobnosti, Nárájana, Šrí Krišnu. Šrí Krišna je
původní Absolutní Božská Osobnost a ostatní podoby
Višnua — se čtyřma rukama, ve kterých drží lasturu, lo-
tosový květ, kyj a disk — jsou úplné expanze Krišny.

V současné době bychom měli zpívat Hare Krišna
Hare Krišna Krišna Krišna Hare Hare Hare Ráma Hare
Ráma Ráma Ráma Hare Hare, chceme-li uspět v józe.
Zkuste to sami a uvidíte, jaké uděláte pokroky v du-
chovním životě.                               — Šríla Prabhupáda
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foto: Jerry Kozinski

„Really
want to
see you lord
But it takes
so long
my lord“

— My Sweet Lord*)

Vzpomínka na
George Harrisona



Vlevo: Praktikující japa-yogu
(zpívání Hare Krišna na růženci).

Nahoře: Před Bhaktivedanta
Manorem, 70. léta. Uprostřed:

Māyāpur, 1983. Dole, zleva: Śyāma-
sundara dāsa, George a Mukunda

Gosvámí u samādhi Šríly
Prabhupády ve Vrindávanu, 1977. 

George Harrison učinil pro rozšíření du-
chovního vědomí po celém světě s nej-
větší pravděpodobností víc než kteráko-

liv jiná postava kulturního světa.
Své vjemy stavu bytí za hranicemi obyčejného vě-

domí přenesl i do své hudby a textů, jež ovlivnily
milióny lidských životů.

Při svém hledání se spřátelil a zavázal Bhaktivé-
dántovi Svámímu Prabhupádovi, zakladateli hnutí
Hare Krišna. Georgův vztah k Hare Krišna byl hlu-
boký a dlouhodobý, od časů, kdy se s nimi koncem
šedesátých let setkal.

Krišnovi oddaní stáli po jeho boku i v jeho po-
sledních chvílích a své tělo opustil za zvuku Hare
Krišna mahámantry.

Prabhupádovi stoupenci jsou Georgeovi  Harri-
sonovi věčně zavázáni za jeho službu všem živým
bytostem.

George Martin, jenž se podílel na zvukové
podobě Beatles v EMI, říká: „Nikdy se nevzdával
ani se příliš nestaral o to, co se stane. Smrt pro něj
nebyla něčím strašlivým, jak tomu u většiny lidí
bývá. Měl nesmírný duchovní potenciál. Jsem si jist,
že dospěl do vyšších dimenzí. I on byl přesvědčen,
že k tomu dojde.“ Jeho přátelé doufají, že jeho
popel bude roztroušen na severu Indie. Kripamoj
dás se domnívá, že si vybral řeku Jamunu, 40 mil od
Tádž Mahálu. „Tato posvátná řeka protéká jeho
oblíbeným místem odpočinku,“ říká. „Zůstával zde
vždy několik dní. Bylo to místo, kde se s klidnou
myslí věnoval uctívání. George chtěl, aby jeho smrt
stejně jako jeho život zůstala soukromou záležitostí.
Po přijetí nenásilného Krišnova učení začal být
George Harrison  mezi Indy přijímán ne jako bo-
hatá hvězda popu, jež se povrchně zajímá o exo-
tický Východ, ale jako dobrý člověk, jenž našel
skutečný smysl života. George byl jednou z nej-
větších pomocí oddaným při počátcích šíření vě-
domí Krišny v Anglii. Kolem roku 1970 pomáhal
s nahráváním velmi úspěšných, klasických na-
hrávek. Tím poskytl hnutí Hare Krišna veřejnou
publicitu i zdroj příjmů prvních oddaných, z nichž
jedním byl například jeho velký přítel Mukunda
Gósvámí. Daroval jim také své letní sídlo, nyní
známé jako Bhaktivédantův Manor, které je jedním
z hlavních mezinárodních center ISKCONu.

Šríla Prabhupáda George neustále chválil a odra-
dil ho od toho, aby se zapojil na plný úvazek, pro-
tože, jak říkal, bude lepší, když umístí Krišnu do své
hudby a nabídne tak příklad známého hudebníka,
vědomého si Krišny. To bude nejlepší služba, jakou
může Krišnovi nabídnout.

(převzato z článku Mukundy Gósvámího a z tisku)

(* „Chci tě skutečně vidět, Pane.
Trvá to ale tak dlouho, můj Pane.“

— Můj Sladký Pane
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„I’m living in the material world
Living in the material world
I hope to get out of this place
by the LORD SRI KRSNA’S GRACE
My salvation from the material 
world“
— Living in the Material World **)

(** Žiji v materiálním světě
Život v materiálním světě
Doufám, že se z tohoto místa   
dostanu MILOSTÍ PÁNA KRIŠNY
Mé vysvobození z materiálního 
světa“

— Život v Materiálním Světě
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„Jeden po druhém musíme uniknout z máji (iluze).
Všichni lidé musí spálit svou karmu a uniknout z kruhu
zrození a smrti. Musí zavrhnout přesvědčení, že když
Británie, Amerika nebo Rusko či Západ začne vládnout,
potom budeme mít navždy klid a budeme žít šastně. To
není možné. Nejlepší věc, kterou člověk může darovat, je
vědomí Boha. Projev nejdříve svou božskou povahu.
Tam je pravda. Je přímo v nás. Pochop, co jsi. Kdyby si
lidé uvědomili, co je skutečné štěstí, neexistovaly by na
světě strasti. Myslím, že zpívání jmen Boha je vhodný za-
čátek.“                                             — George Harrison

„Všichni hledáme KRIŠNU. Někteří lidé o tom nevědí,
ale je to tak. KRIŠNA je BŮH, Zdroj veškeré existence,
Příčina všeho, co je, bylo a kdy bude. Jako BŮH je
neomezený a má mnoho jmen: Alláh - Buddha - Jehova -
Ráma. Všechna jsou KRIŠNA, všechna jsou stejná. Bůh
není abstraktní; Jeho osobnost, která je SVRCHOVANÁ,
VĚČNÁ, BLAŽENÁ a plná POZNÁNÍ, má jak osobní, tak
neosobní aspekty. Tak jako jediná kapka vody má stejné
vlastnosti jako oceán, tak také naše vědomí má vlastnos-
ti BOŽÍHO vědomí...ale vzhledem k našemu poutu
k hmotné energii a ztotožňování se s ní (s fyzickým
tělem, smyslovými požitky, hmotným vlastnictvím, egem,
atd.) bylo naše skutečné a TRANSCENDENTÁLNÍ VĚ-
DOMÍ znečištěno a není schopno odrážet zřetelný obraz,
tak jako špinavé zrcadlo.“

— George Harrison
(úvodní slova ke knize Krišna)

Drahý Georgi,                                   Bombay 4. ledna 1973
přijmi, prosím, moje požehnání. Někteří z mých žáků

v Londýně mě informovali o tom, že na den odchodu mého
Guru Maharádže, Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura,
si laskavě poslal své auto s řidičem plné ovoce a květin, pro
obětování Rádě a Krišnovi. Velmi me potešilo, že jsi na něj
myslel tímto způsobem. Děkuji Ti mnohokrát. Jistě od něj
budeš získávat stále větší požehnání. 

Ano, pokud někdo dospěje na úroveň spontánní lásky
k duchovnímu mistru, velmi rychle dospěje na úroveň lásky
k Bohu, Krišnovi, a všechny jeho životní ambice a útrapy
skončí. Takový je postup. Stejně když se potkají dva přátelé
a první z nich má s sebou psa. Druhý přítel nejprve pohladí
psa, není to tak? Jeho přítel bude okamžitě potěšen, když
uvidí, že někdo hladí jeho psa. Duchovní mistr je oblíbený
psík Krišny a když je on potěšen, Krišna je také potěšen.
Z tvých činů soudím, že Krišnovou milostí děláš rychlý
duchovní pokrok. To je pro mě velmi dobrá zpráva. Není ná-
hodou, že se postupně blížíš k pravému bodu, avšak není to
nic obyčejného.

bahūnā janmanām ante jñānavān mā prapadyate
vāsudeva sarvam iti sa mahātmā su-durlabha

„Po mnoha a mnoha zrozeních a smrtích se ten, kdo je sku-
tečně moudrý, odevzdá Mně, jelikož ví, že jsem příčinou
všech příčin a všeho, co existuje. Taková duše je velmi vzácná.“
(Bg. 7.19) Mahátma znamená velká duše a taková duše je velmi
vzácná. Velká duše neznamená politik, učenec, vědec,
takzvaný jógí nebo jiný, takzvaně velký člověk, známý hu-
debník, nebo cokoliv jiného. Ne, velký člověk je ten, kdo
chápe, že Vásudéva, Krišna, je příčinou všech příčin a všeho,
co existuje a odevzdá se Jemu. Ty to děláš, a proto tvrdím, že
jsi velká duše. Ne proto, že jsi získal hmotné jméno, slávu či
bohatství. To však v okamžiku tvé smrti zanikne, takže k čemu
to bylo? Ty však sloužíš Krišnovi v náladě oddané lásky, a proto
říkám, že jsi velká duše. Bengálské přísloví praví, že ten, kdo je

skutečně slavný, je oddaný uznávaný ostatními oddanými.
Takže velká duše se pozná podle svého odevzdání se Kri-

šnovi.  Pokud chceme uspokojit Krišnu, je tak laskavý, že nám
v Bhagavad-gítě dává návod, jak Ho potěšit. A pokud jsme in-
teligentní, budeme jeho pokyny a rady následovat přesně tak,
jak je dává. To Krišnu potěší. To je odevzdání. Nejvyšší doko-
nalostí našeho života bude, když se staneme nejlepším přítelem,
nejlepším oddaným Krišny. Jak je to možné? Pokud se zapojíme
do kázání a veškerý talent, zkušenosti a hmotné přednosti se
snažíme použít v šíření poselství vědomí Krišny po celém světě,
staneme se nejdražším Krišnovým přítelem a Krišnovým psem.

Já jsem tedy psem mého Guru Maharádže a Ty jsi mu byl tak
pěkně nápomocný v šíření Krišnova poselství neboli hnutí pro
vědomí Krišny. Jsem velice potěšen Tvým upřímným postojem.
Obdržíš plné požehnání mého Guru Maharádže, tím si bu jistý.
Kdykoliv vyvstane nějaká otázka nebo budeš v nesnázích, jsem
vždy Tvým pokorným služebníkem. Můžeš mi napsat, a jsem
kdekoliv. 

Slyšel jsem, že tvoje žena Patty úspěšně pečuje o Šrímatí
Tulasídeví. To je velmi příznivý znak. Tulasí by nežila u neod-
daných, a když tak pěkne roste, dává Ti svá požehnání, protože
jsi nejlepší oddaný, to je zřejmé. Nyní pravidelně zpívej, jak jen
je to možné. To tě jistě ochrání před útoky máji. Když vyjde
Slunce, jak lze mluvit o temnotě? Mája neobstojí v přítomnosti
Krišny. Proto vždy zpíváme Haré Krišna a tím se zbavujeme
všech pout máji. Vím, že jsi velmi inteligentní chlapec a mám Tě
velmi rád. Jsi lepší než můj vlastní syn. Proto mě tolik těší, že
postupně vyvíjíš symptomy Krišnova psa, jak jsem už vysvětlil.
Pokud budeš mít čas, můžeš mi laskavě napsat nebo můžeš
kdykoliv navštívit Indii a libovolně dlouho se mnou pobýt.

Doufám, že tě tento dopis zastihne v nejlepším zdraví
a nadšení.

Tvůj věčný dobrodinec,
A.Č. Bhaktivédanta Swami.

Dopis Šríly Prabhupády Georgi Harrisonovi
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Tato vaišnavská vlastnost je výslovně devo-
cionální. Sanskrtská slova ka-eka, „výhradně
Krišnovi,“ a śarana, „odevzdaný,“ jsou jasná
a výstižná. Přestože ostatní vlastnosti jako je
„milostivost“,  „pravdomluvnost“ a jiné se také
vztahují na Krišnu, u „kaika-śarana“ je spo-
jitost jasná a význam je naplněný bhakti. 

Existují však zastánci neosobní filozofie —
májávádíni — kteří se snaží slova kaika-
śarana mylně interpretovat a odvádět ostatní
od Krišny. Jednou, když Šrílu Prabhupádu na-
vštívil profesor hinduismu, se ho Prabhupáda
zeptal: „Co je to hinduismus?“ Když profesor
řekl: „Nevím,“ Prabhupáda odpověděl: „Učíte

hinduismus a nevíte, co to je?“ Profesor pak přiznal,
že hinduismus je tak složité a rozvětvené téma, že
neví, co říci. Šríla Prabhupáda pak vysvětlil, že slovo
„hindu“ je ve skutečnosti špatné označení a sku-
tečným účelem védské literatury je vzdělávat lid-
skou bytost o jejím vztahu k Absolutní Pravdě,
Osobnosti Božství. Prabhupáda citoval Bhagavad-
gítu (18.66):

sarva-dharmān parityajya
mām eka saranam vraja

aha tvam sarva pāpebhyo
mokayiyāmi mā śuca

„Zanech všech druhů náboženství a odevzdej se
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Oddaný je odevzdaný Krišnovi - kaika-śaraa



jen Mně. Já tě oprostím od všech následků za hříšná
jednání. Neboj se.“

Profesor hinduismu se pak místo toho, aby přijal
závěr Bhagavad-gíty, Šríly Prabhupády zeptal, zda
může uvést etymologický význam slova śaraam.
Prabhupáda však jednoduše odvětil: „Śaraam
znamená odevzdání se.“ Profesor se začal přít.
Nechtěl přijmout závěr, že Krišna je vším a že cílem
védské nebo hinduistické literatury je Mu poro-
zumět. Naléhal, aby Šríla Prabhupáda dal jiný ety-
mologický význam pro śaraam. Když Prabhupáda
řekl znovu, že śaraam znamená odevzdání se, pro-
fesor odpověděl: „Ne, to je definice, ptal jsem se na
slovní význam. Co je kořenem? Jaká je historie to-
hoto slova?“ Když Prabhupáda viděl, že host
nechce s pokorou naslouchat, řekl, že pokud hledá
vysvětlení původu slov, bude lépe, když vyhledá
sanskrtského učence namísto duchovního mistra.
Jelikož kvalifikace Šríly Prabhupády v překladu Šrí-
mad Bhágavatamu a Bhagavad-gíty byla oceněna
sanskrtskými profesory na celém světě, neměli by-
chom si myslet, že jeho přímý překlad slova
śaraam je nesprávný nebo nezkušený. Vždy se
najdou tací, kdo se Krišnovi nechtějí odevzdat
a pod záminkou učenosti se snaží této otázce vyh-
nout. Májávádíni také popírají slovo „Krišna“. Jeden
známý učenec se snažil Krišnovi vyhnout ve svém
komentáři na tento verš z Bhagavad-gíty:

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī mā namaskuru

mām evaiyasi yuktvaivam
ātmānam mat-parāyana

„Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, uctí-
vej Mě a klaň se Mi. Takto plně pohroužen ve Mně,
určitě ke Mně dojdeš.“ (Bhagavad-gítá 18.69).

Zde znovu vidíme jasný význam. Sanskrt není
vůbec nejasný. Tento komentátor přesto tvrdí, že se
nemáme odevzdat Krišnovi jakožto osobě, ale spíše
neosobnímu principu v Krišnovi. Neosobní filozof
tímto rozlišováním mezi Krišnovým vnitřkem
a vnějškem pouze odhaluje svoji nevědomost ohle-
dně pravé povahy Osobnosti Božství. Jak popisuje
Kurma Purāa: deha dehi vibhedo ‘yam neśvare
vidyate kvacit: „V Nejvyšším Pánu, v Krišnovi, ne-
existuje rozdíl mezi Jím samým a Jeho tělem.“ Vše,

co se Krišny týče — Jeho tělo, mysl či On sám — je
jedno a totéž. Sanskrtské slovo Krišna má mnoho
etymologických významů. Májávádští filozofové tak
vytváří mnoho absurdních pokusů  interpretovat
význam svatého jména. Nadále však platí, že jméno
Krišny se od Nejvyšší Osobnosti Božství, příčiny
všech příčin, neliší.

Vědomí Krišny je jednoduché pro ty, jež jsou
čistí, avšak pro darebáky je těžko dostupné.
Poznání o Kršnovi najdeme ve všech Védách a učí
ho i všichni velcí áčárjové. Bezprostřední násle-
dovníci Pána Čaitanji, jako je šest Gósvámích,
pečlivě prozkoumali všechna zjevená písma s cílem
představit Krišnu jako příčinu všech příčin a před-
mět veškerého uctívání. V Bhagavad-gítě, nejpřijí-
manějším a nejváženějším ze všech spisů, její mluvčí,
Krišna, říká: „Není vyšší pravdy nade Mnou. Vše
pochází ze Mě.“ Šrímad Bhágavatam (1.3.28) podává
stejný závěr: ete cāmśa-kalā pumsa, kas tu
bhagavān svayam: „Všechny inkarnace Boha jsou
buto Jeho částmi nebo částečnými expanzemi
Pána, avšak Krišna je původní Osobnost Božství.“

Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí jednou na základě
desátého zpěvu Šrímad Bhágavatamu sestavil ob-
sáhlou sbírku Krišnových vlastností. Zde jsou ně-
které z nich:

Krišna je mimo dosah smyslového vnímání. 
Krišna je Pánem nekonečného množství vesmírů. 
Krišna má moc stvořit neomezené.
Krišna projevuje neomezenou sílu.
Krišna vlastní neomezenou moc.
Krišna je nezrozený.
Krišna je poražen výlučnou oddaností.
Krišna je vnitřní vůdce.
Krišna je původní Bůh.
Krišna je prvotní Osoba, Puruša.
Krišna je ohromující záplavou blaženosti.
Krišna odstraňuje temnotu tzv. náboženství. 
Krišna je jedinou Pravdou.
Krišna je Osobou, která je čas.
Krišna je vlastní já Času.
Krišna je dokonce Časem času.
Krišna je přítomen v srdci všech živých bytostí, 
jako je oheň přítomný ve dřevě.
Krišna ničí pýchu pyšných.
Krišna je příčinou světa.
Krišna je stvořitelem světa.
Krišna se zjevuje pro dobro světa v těle podobném 
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tělu obyčejných živých bytostí.
Krišna je Guru (střed tíhy) světa.
Krišna ničí utrpení těch, kdo na Něj myslí. 
Krišna je Bohem bohů.
Krišnova přítomnost činí lidský svět směšným.  
Krišna projevuje veškeré světlo.
Krišna je neomezeně štědrý při rozdávání sebe 
těm, kdo na Něj myslí.

Pokrok ve vědomí Krišny můžeme soudit podle
toho, jak nás přitahuje naslouchání o Krišnovi
a oddaná služba. Vědomí Krišny je nepochopitelné,
avšak základní pochopení Krišny jakožto Nejvyšší
Osoby není těžké. 

Odevzdání se Krišnovi není obtížné, ani nepo-
chopitelné. Pán Čaitanja říká, že člověk může
odevzdat čtyři věci — svůj život, bohatství, in-
teligenci a slova. Naprosté odevzdání znamená
dát celý svůj život. Pokud to není možné, mů-
žeme Krišnovi nabídnout něco ze svého bohat-
ství, inteligence či slov. Studování Bhagavad-gíty
například znamená odevzdávat svou inteligenci
a mluvit o Krišnovi příznivě  je odevzdání slov. To
však není možné, nevzdáme-li se pýchy. 
(Bhagavad-gítá 15.5, význam)

Odevzdání začíná odevzdáním se duchovnímu
mistrovi po vzoru Ardžuny. „Nyní jsem Tvým
žákem a Tobě odevzdanou duší. Prosím, pouč
Mě.“ (Bhagavad-gítá 2.7)

Bali Maharádža odevzdal Krišnovi vše, i když
už nebylo co. Když Krišna požádal o víc, Bali řekl:
„Umísti, prosím, svůj třetí krok na moji hlavu. (Šrí-
mad Bhágavatam 8.2.22)

Bhaktivinóda Thákura odevzdal své tělo, mysl,
rodinu i domov. Říká, že chce žít jako pouhý
správce Krišnova majetku. (Šaranágati)

Odevzdání znamená dát Krišnovi vše, bez ná-
roku na odměnu. (Šikšáštaka 8)

Odevzdání bohatství a jiného vlastnictví nezna-
mená se jich zříci, ale spíše žít ve vědomí Krišny
a používat vše ve službě Pánu. (Rúpa Gósvámí)

Nejvyšší stupeň odevzdání však předvedly
gópie, když riskovaly své společenské postavení,
aby se v noci vydaly nástrahám lesa, a tím Kri-
šnovi projevily veškerou lásku a oddanost.
Odevzdaly svou mysl Krišnovi a neustále o Něm
přemýšlely, dokonce i poté, co odešel z Vrindá-
vany. (Krišna, díl první, „Jak se Krišna skryl před
gópiemi“)

Odevzdání se guruovi je bezpodmínečné. „Můj
Guru Mahárádža mi dal pokyn, avšak byl jsem
vždy odrazován svými duchovními bratry. Ani na
okamžik jsem na něj nezapomněl a s odhodláním
jsem následoval svoji povinnost.“ (dopis Šríly Pra-
bhupády, 5. listopadu 1972)

„Krišna se odvděčí podle míry našeho ode-
vzdání.“ (Bhagavad-gítá 4.12)

„Ten, kdo ví, jak se Nejvyššímu odevzdat,
dosáhne svrchovného království.“ (Bhagavad-gíta
15.5)

„Odevzdání znamená vstát časně ráno, vykou-
pat se a jít na mangala-árati, přestože nemáme
spontánní lásku, abychom to učinili.“ (Nektar
oddanosti)

„Odevzdání znamená následovat všechna
pravidla, i ta sebemenší.“ (Šríla Prabhupáda) 

Sárvabhauma Bhattáčárja popisuje, že Pán Čai-
tanja přišel, aby učil odříkání, sebepoznání
a bhakti-jógu neboli vědu odevzdání. Zpívání
Hare Krišna má za cíl zaměstnat schopnost mluvit,
mysl a naslouchání v yajñi svatého jména. Pán
Čaitanja učil, že při zpívání se máme vyvarovat
deseti přestupků a máme zasvětit své životy
pokynům duchovního mistra. Odevzdání není
náladové, ale autorizované a vědecké. Zkušenost
nám ukáže, jak se odevzdat. Oddaný, který svůj
život plně odevzdal Krišnovi, je stále činný a ne-
zahálí ani na okamžik. Jeho cílem je úplné ode-
vzdání Krišnovi. Vzdává se všech hmotných
tužeb, aby mohl Krišnovi stále lépe sloužit a ná-
sledovat tak ve šlépějích služebníka, jenž je
služebníkem služebníka gópí.
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16. ledna
Pro členy pražského podnikatelského klubu GOLEM

uspořádalo Centrum pro védská studia malý kulturní pro-
gram — Odkaz dávné Indie. Program byl netradičně za-
hájen vegetariánskou večeří. Hosté ochutnali speciality
staroindické kuchyně (prasádam). Další částí programu
byly tradiční bhadžany a indický tanec Bharat natyam
v podání Rásabihárí d.d. Příjemnou atmosféru doplnilo
promítání diapozitivů z dobrodružné cesty v Himálajích
k prameni řeky Gangy na místo zvané Gangotri.

5. února
V prostorách pražské Lucerny proběhl nominační

večer před finálem Českého Lva 2002. Hlavní organizátor
akce Petr Vachler připravil pro všechny zúčastněné již
tradiční bohaté pohoštění, na kterém se tentokrát nepo-
dávala žádná masitá jídla.

Mezi vybranými cateringovými společnostmi nechyběl
také vegetariánský klub Góvinda. Všichni byli překvapeni
bohatou nabídkou indických specialit a velice rádi si ně-
kolikrát přišli přidat. 
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vypráví Bradža Hari dás

Dodnes pořádáme obřad šráddha(1) pro mého dědečka a mou babičku. V den šrád-
dhy zveme kněze, aby provedl pindu(2) a různé další rituály. Zveme také další bráh-
many a dáváme jim jídlo. Když jsem byl dítě, přicházel k nám rodinný kněz. Byl už velmi
starý, ale přesto k nám stále docházel. Můj otec a matka mu nejprve umyli nohy, osušili je,
a potom vyzvali všechny členy rodiny, aby předstoupili a dotkli se jeho nohou, a on nám
na hlavy vysypal trochu akšaty(3). A potom nám uděloval požehnání, při kterém recitoval
verše v sanskrtu.

Bráhmanové se těšili velké úctě. Zachovávali řádně svoje principy. Nyní k nám
dochází vnuk toho starého muže, dnes je to mladík. A přestože je mému otci te už 70
let, také se dotýká jeho nohou. To je tradice, vzdávat úctu výše postaveným osobám.
Chlapci z rodin smárta-brahmanů(4) studovali kromě docházky do vesnické školy ještě
karma-kándské rituály. Učili se, jak vykonávat šráddhu, anna-prasanna(5) a další
obřady, astrologii, urísské vydání Rámájany a Mahábháraty a všechny ostatní druhy
znalostí, které potřebovali, aby se mohli stát vesnickými knězi.

Anna-prasanna, obřad prvního obilí, se koná, když je dítěti asi deset měsíců. Do té
doby dostává pouze mléko — mateřské a kravské mléko, v současné době i buvolí.
Zvláště mateřské mléko je velmi důležité pro to, aby dítě vyrostlo silné a zdravé. Ženy
obvykle kojily své děti až do věku pěti let. V mnoha komunitách se ve stejné době jako
anna-prasanna koná náma-karana, obřad udělování jména. Podle astrologického
horoskopu bráhmánové doporučují určitá jména, která je vhodné dítěti dát.

Součástí obřadu udělování jména je zkouška náklonnosti k povolání. Kněží pokládají
na tác různé předměty . Dávají tam Bhagavad-gítu, pár kousků zlata, nůž a krabici
s kunkumou(6). Předmět, který si dítě vybere, ukazuje na jeho budoucí povolání. Když
si vybere Gítu, předpokládá se, že bude zbožné a učené, jako bráhmana. Když uchopí
nůž, předpokládá se, že bude vznešené a odvážné, vůdce, jako kšatrija(7). Když sáhne
po zlatě, předpokládá se, že bude mít obchodnického ducha a majetek, jako vajša(8).
A když si dítě vybralo kunkumu, znamenalo to, že nebude mít ve svém životě žádné
vážné potíže nebo nešastné události.

Dalším příznivým obřadem byla čúdá-karana, první stříhání vlasů. Rodiče nechávali
svým synům růst vlasy až do doby, kdy je vzali na nějaké posvátné místo — zvláště do
Purí — a nechali je ostříhat dohola. I takové vzdálenosti, jako bylo 150 km do Purí,
chodili lidé pěšky. Na cestu si brali trochu nevařené rýže. Všude si mohli nasbírat dříví
a zeleninu na vaření. V těch dobách se zelenina nikdy neprodávala. Neexistoval žádný



byznys s velkými kamiony, které by vozily zele-
ninu do města na prodej. Lidé ji pěstovali místně,
a když si nějaký poutník vzal trochu zeleniny na
jídlo, byl vítán.

V té době se všechny děti rodily doma. Nepři-
padalo v úvahu, že by se někdo narodil v nemoc-
nici. Když člověk žil na vesnici, nevěděl ani, jak
nemocnice vypadá. Běžným zvykem však bylo
posílat těhotné ženy slavnostně do domu jejich
otce, aby porodily tam. Bylo to spojeno s obřa-
dem, který vedl rodinný kněz. Součástí tohoto
obřadu byla akšata, mantry, rozdávání prasádam
a tak podobně. Potom si ženy zdobily ruce po-
mocí mahéndi(9) a všude byla spousta květi-
nových girland.

Doba těhotenství, ve které se tento obřad
prováděl, závisela na kastě. V mé rodině to bylo
v sedmém měsíci. Mojí matku poslali ke svému
otci, kde porodila. Starší ženy věděly, jak se mají
o těhotné ženy starat a jak zvládnout všechny
problémy, které těhotné ženy mívají. Samy měly
spoustu dětí.

Ženy vykonávaly všechny práce v rodině až do
samotného porodu. Tím se udržovaly činné, a po-
rod pak byl velmi snadný. Někdy jsme slýchali
různé příběhy, například o tom, jak šla jedna
těhotná žena do lesa na dříví, porodila v lese,
a vrátila se s otepí dříví a děátkem.

Všechny starší ženy se o nastávající matky sta-
raly velmi hezky, a když se vyskytly nějaké bolesti
nebo jiné potíže, věděly, jaké byliny na to mají
použít. Pozvaly si těhotnou ženu, usadily ji
a předčítaly jí z Bhágavatamu, Rámájany, Mahá-

bháraty a dalších podobných knih — ale zvláště
z těchto tří. Někdy předčítaly starší ženy, jindy
zase starší muži. A to je myslím jeden z důvodů,
proč i malé děti v Indii rády poslouchají o Rámovi
a Krišnovi. Protože o nich už začaly poslouchat
v lůně, ještě před narozením.

Upanajanam, obřad předání posvátné šňůry, je
v bráhmanských rodinách velmi důležitý, stejně
jako svatba. Provádí se obvykle ve věku deseti
nebo dvanácti let. Pokud jsou v rodině dva
nevlastní bratři nebo bratranci podobného věku,
mohou obdržet upanajanam při stejném obřadu.

Před tímto obřadem jsme sedm dní chodili od
vesnice k vesnici a prosili o příspěvky. Lidé dávali
rýži, ovoce, zeleninu, peníze. Všechno jsme shro-
mažovali a po několika dnech se všechny tyto
věci společně s dalšími věcmi z domova rozdá-
valy lidem zpět. Když přišli na slavnost, dostali
bohaté pohoštění a dávali peníze knězi.

Pro obřad upanajanam se chlapci stříhali dohola,
aby vypadali jako brahmačáríni(10). Obřad upana-
janam je brán jako znamení doby, kdy jde chlapec
do gurukuly(11) studovat Védy. Ale dnes je to jen
formalita a společenská událost. Rodinný kněz
provede ohnivou obě a všichni mají na sobě
dhótí a čadar(12). Rodina vydává na obřad upa-
najanam spoustu peněz a po ohnivé oběti pořá-
dají velkou hostinu pro všechny vesničany
a jejich příbuzné. Když se ve vesnici koná ně-
jaká slavnost, je nutné pozvat všechny oby-
vatele. Po obřadu odvede kněz s vesničany
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chlapce na konec vesnice, kde už nestojí žádné
domy, a zazpívají mantru a nakreslí do písku tři čáry.
Potom se zeptají chlapce: „Chceš zůstat brahma-
čárínem nebo chceš přijmout stav odříkání?“ Dnes je
to ve skutečnosti pouze formalita. Starší lidé chlapce
předem poučí, aby neříkal, že chce stav odříkání při-
jmout.

Když si chlapec vybere stav odříkání, musí pře-
kročit tři nakreslené čáry a již nikdy se nevrátí domů.
To neudělá téměř nikdo, ale slyšeli jsme o vzácných
případech, kdy nějaký chlapec odešel a stal se sád-
huem. Poblíž naší vesnice odešel jeden takový chla-
pec. Nikdy se nevrátil zpět. Bylo mu v té době
čtrnáct let. Vždycky chodíval do okolních vesnic,
kde se pořádaly kírtanové festivaly. Měl velmi rád
zpívání Hare Krišna. Pak prostě odešel z obřadu
upanajanam. Převzal posvátnou šňůru, mantru,
všechno. Když někdo ty tři čáry překročí, nemůže ho
přivést zpět ani jeho otec nebo matka. Nemohou ho
zavolat, aby se přes ty tři čáry vrátil zpět. Něco
takového — přijmout sannjás a pak se vrátit k do-
mácímu životu — je nesmírně velký hřích.

Po obřadu upanajanam jsme sedm nocí spali
venku. A po zasvěcení se každý musel koupat, nej-
méně jednou, ale raději dvakrát i třikrát denně. Časná
ranní koupel byla přísný zvyk, který se musel do-
držovat i za chladných zimních rán, zvláště v bráh-
manských rodinách.

(1) Obřad vykonávaný u výročí smrti zesnulých
příbuzných. Obřad šráddha má několik částí, z nichž
nejdůležitější je obětování Višnu-prasádam zesnu-
lým prarodičům a rozdávání prasádam hostům,
zvláště čistým bráhmanům.
(2) Obětování potravy předkům.
(3) Nevařená nelámaná rýže. O této rýži se věří, že
přináší štěstí. Často se míchá s práškovou kurkumou
anebo kunkumou a hází se na hlavy těch, kteří si ke
vznešeným osobám přicházejí pro požehnání.
(4) Dědičný úřad kněze, spojený s prováděním kar-
ma-kándských obřadů.
(5) Obřad prvního podávání tuhé potravy — rýže —
malému dítěti. Stejně jako všechny podobné rodinné
obřady je nejen náboženskou, ale i společenskou
událostí.
(6) Červený prášek používaný pro kreslení přízni-

vých znaků na hlavy zbožných lidí.
(7) Příslušník druhé ze čtyř védských společenských
tříd. Kšatrijové jsou vládci a válečníci.
(8) Příslušník třetí ze čtyř védských společenských
tříd. Vajšové zastávají povolání obchodníků nebo
farmářů.
(9) Červené barvivo získávané z určitého druhu ros-
tlin. Ženy po celé Indii ho používají pro dekorativní
zdobení rukou a nohou, zvláště při slavnostních
příležitostech.
(10) Žák, žijící v celibátu.
(11) Tradiční škola pro výuku dětí ve védské lite-
ratuře, celibátu a dobrém charakteru.
(12) Kus látky nošený na horní části těla.

Poznámka: Bradža Hari dás se narodil r. 1953
v bráhmanské rodině ve vesnici Gulugunde ve státě
Orissa. Vzpomíná na své dětství, popisuje intimní
rodinné   vztahy a spolupráci mezi jednotlivými třída-
mi ve společnosti. Tímto nám Bradža Hari dovoluje
nahlédnout do duchovní kultury obyvatel Orije.
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Omyjeme hlávku zelí a na-
krájíme ji na malé kousky.
Ve větším hrnci rozehřejeme
ghí a krátce osmahneme in-
dický kmín. Potom přidáme
ostatní koření a rozkrájené
zelí. Dobře promícháme ode
dna a osmahneme zelí asi
5 minut. Přidáme nakrájené
brambory a mrkev (může
být i nastrouhaná), zalijeme
vodou, osolíme a vše vaříme
asi 1/2 hodiny až je vše uva-
řené. Na to dáme kousek
másla a společně s rýží nebo
s purí obětujeme Krišnovi.

1 kg zelí
1/2 kg brambor
1/4 kg mrkve
2 pl ghí (nebo másla)
1 pl indického kmínu
1 čl kurkumy
1 čl zázvoru
1/2 čl asafoetidy
1/4 čl garam masaly
1,5 l vody
3 čl soli
2 pl másla 
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