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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 Satsvarūpy dāse Goswamiho, 
vydané v nakladatelství GN Press 1996 

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

Šríla Prabhupáda vypráví příběhy

Při jedné ranní procházce po pláži Venice Beach
v květnu 1973 Šríla Prabhupáda uváděl řadu analogiíí
odhalujících falešnou logiku.

Vysvětloval Svarúpovi Dámódarovi, Brahmánandovi
Svámímu a ostatním, že každá živá bytost žije v určitém
prostředí, které je pro ni vhodné. Nikdy proto nenajdeme
žábu v oceánu. Právě tento způsob života žáby dal vznik-
nout příkladu, známému jako „žába ve studni“.

„Tento příklad se uvádí v Bhágavatamu, Prabhupádo?“
ptal se Svarúpa Dámódara.

„Ano,“ řekl Šríla Prabhupáda. „V nyāya śāstře stojí:
kūpa-maūka-nyāya. Kūpa znamená studna a ma-

ūka znamená žába. Žába ve studni. Dr. Žábu nikdy
v oceánu nespatříte. Nikdy oceán neviděl – a proto jsou
všichni vědci přirovnáváni k žábám. Nikdy neviděli, co je
to Boží království.“

Šríla Prabhupáda pak vysvětlil další analogii falešné
logiky, známou jako bakāa-nyāya. „Baka znamená
kachna a aa znamená býčí varlata. Býk jde, varlata mu
visí a kachna to následuje. Myslí si „Hleme, ryba.“ A tak
vidíte kachny jak stále jdou a čekají kdy ta „ryba“ spadne.
„Ryba“ nikdy nespadne, ale kachna ji přesto pronásle-
duje. A dokonce to ani není ryba. Bakāa se dá přirov-
nat ke každému materialistovi žijícímu v iluzi, který se
žene za májou.“

Pak Prabhupáda vysvětlil aja-gala-stana. „Můžete to
vidět u koz na krku – vypadá to stejně jako bradavky,“
řekl Prabhupáda. „Když někdo čeká, že z takové bra-
davky poteče mléko, je také blázen. Není to bradavka, ale
vypadá to stejně. Takové jsou iluze. Aja-gala-stana se
vztahuje na ty darebáky, kteří si myslí, že život pochází
z hmoty. Stejně jako ten blázen si myslí, že tady je bra-
davka, ze které poteče mléko. ,Pojme tady dojit. Možná
z toho v budoucnosti něco bude.‘

Jinou analogií je nagna-mātkā. To znamená, jako
kdyby někdo říkal: ,Matko, když jsi byla dítě, byla jsi
nahá. Proč si te oblékáš šaty?‘ Matka byla jako dítě nahá.
Podle této logiky by tedy měla zůstávat nahá stále. Když
někdo nebyl příliš důležitý a nyní se stal důležitým, tato

logika se ptá: ,Jak je to možné, že je ten člověk najednou
tak důležitý?‘ Protože matka byla jako dítě nahá, neměla
by si tedy oblékat žádné šaty? Měníme se podle okol-
ností. Nemůžete říct, že tato věc musí zůstávat pořád
stejná. Pokud se tedy někdo dostane k vědomí Krišny, je
to dokonalé.“ (A není možné tvrdit, že je nezpůsobilý
kvůli nižšímu zrození nebo špatnému chování v před-
cházejícím životě.)
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tele-ācāryi Mezinárodní společnosti pro vědomí Ky

V roce 1972, když Šríla Prabhupáda přebýval v domě
Kártikéji Mahádévii v Bombaji, došlo jednoho rána
k neobvyklému incidentu. Prabhupádův tajemník Šjáma-
sundar dás a služebník Šrutakírti dás vzali Prabhupádu
na pláž Čaupatti na jeho ranní procházku. Šjámasundar
je vezl autem pana Mahádévii, jedním z těch černých
Ambassadorů, které jsou populární po celé Indii. Když
se po procházce chystali na zpáteční cestu, Šjámasundar
zjistil, že nemůže auto nastartovat. Zasunul klíček do za-
palování, ale klíčkem nešlo otočit. Šjámasundar se po-
koušel klíček otočit silou, ale po marném zápolení
a proklínání propadl naprosté beznaději.

„Nefunguje to, Šrílo Prabhupádo,“ prohlásil. „Jdu
sehnat nějaký taxík.“ Vystoupil z auta a zanechal Šrílu
Prabhupádu odříkávajícího džapu se Šrutakírtim na zad-
ním sedadle. Po několika minutách přišli k autu dva
Indové v oblecích a kravatách, otevřeli přední dvířka
a nasedli dovnitř. Šrutakírti se polekal, ale Šríla
Prabhupáda se s Indy začal přátelsky bavit v hindštině.
Když jeden z mužů zasunul klíček do zapalování, nas-
tartoval auto a rozjel se, Šrutakírti konečně pochopil, co
se stalo. Šjámasundar zavedl Šrílu Prabhupádu do špat-
ného auta! Když praví majitelé černého Ambassadoru
vyslechli od Šríly Prabhupády vysvětlení, byli poctěni
a trvali na tom, že dovezou Prabhupádu zpátky do domu
pana Mahádévii.

Šrutakírti se pokoušel omlouvat za to, co se stalo, ale
jeden z mužů se otočil a odpověděl: „Vůbec se neo-
mlouvejte, pro nás je to úžasná příležitost prokázat
Svámídžímu nějakou sévu (= službu).“

Šríla Prabhupáda pak začal vysvětlovat základy vě-
domí Krišny a svoje poslání ve světě, a muži pozorně
naslouchali.

Když přijeli k domu pana Mahádévii, Šríla Prabhupáda
pozval muže na prasádam.

„Bohužel musíme do kanceláře, ale děkujeme mno-
hokrát, Svámídží.“

„Ano, děkujeme vám, Svámídží. Hare Krišna!“
Po tomto příjemném incidentu Šríla Prabhupáda poz-

namenal ke svému služebníkovi: „To je rozdíl mezi Indií
a Amerikou. Kdybychom nastoupili do něčího auta
v Americe, dostali bychom se do velkých problémů.“

„V sanskrtské logice všechny tyto příklady pocházejí
z pozorování přírody,“ dodal Šríla Prabhupáda.

V září 1976 navštívil chrám Krišny a Balaráma ve
Vrindávanu cirkusový kouzelník a předváděl Prabhupá-
dovi a oddaným repertoár svých triků. Když Prabhupá-
dův přítel Bhagatží slyšel, že Prabhupáda souhlasí s tím,
že se na kouzelníka podívá, utíkal do gurukuly pro
všechny žáky a učitele. Během několika minut se většina
učitelů a chlapců z gurukuly shromáždila v Prabhupá-
dově pokoji, aby shlédla tu zábavnou podívanou.
Prabhupáda seděl v dobré náladě za svým stolem a ze-
ptal se kouzelníka, co umí. Kouzelník vložil Prabhupá-
dovi do ruky minci. Když pak poručil „Běž,“ mince ně-
jakým záhadným způsobem Prabhupádovi z ruky vy-
klouzla.

„Dokážete peníze také přičarovat?“ zažertoval Šríla
Prabhupáda.

„Ne,“ odpověděl kouzelník.
„Umíte peníze pouze nechat odejít,“ řekl Šríla

Prabhupáda. Kouzelník pak předvedl krabice, kde se ve
škvírách náhle objevovaly různé barvy. Dalším jeho
číslem byly hry s ptačími péry. Vzal bílé péro, třel ho,
pak ho prsty natáhnul a péro se měnilo do nejrůznějších
barev. Několikrát kouzelník požádal Šrílu Prabhupádu,
aby mu s jeho triky pomohl. Mince se objevovaly
v Prabhupádových uších a Prabhupáda se té iluzi smál,
ale některým oddaným nebylo příjemné, že jejich
duchovní učitel je předmětem mystifikací a triků. Zdálo
se, že Šríla Prabhupáda se pouze baví, ale po nějaké
době náhle záměrně změnil náladu.

„A co životní utrpení?“ zeptal se kouzleníka. „Můžete
to nechat zmizet? Zrození, smrt, nemoc a stáří?“

Kouzelník pokorně odpověděl: „Ne, to neumím.“ S
těmito slovy usedl, a vedoucí postavení převzal Šríla
Prabhupáda.

„Ale já umím nechat tyto věci zmizet,“ řekl. „To je
skutečné kouzlo.“ Kouzelnické představení skončilo
a Šríla Prabhupáda přednášel svoji realizovanou tran-
scendentální moudrost kouzelníkovi a všem shromáž-
děným oddaným. Potom dal kouzelníkovi květinovou
girlandu a rozdal všem přítomným sladkosti.





rāja-vidyā rāja-guhya
pavitram idam uttamam

pratyakāvaga dharmya     
su-sukha kartum avyayam

Vidyā znamená “vzdělání” a rāja
znamená “král”. Co je králem
vzdělání? 

V hmotném světě existují různé
úrovně života. Někdo má titul,
někdo doktorát. Někdo se učí tři,
někdo čtyři roky. Jsou různé stup-
ně vzdělání. Co je tedy sumum
bonum — nejvyšší forma vzdělání?
Nejvyšší vzdělání, rāja vidyā, je
vědomí Krišny. Skutečné vzdělání znamená pocho-
pit, kdo jsem. Pokud nedojdeme k tomuto bodu,
schází nám poznání. 

Když Čaitanja Maháprabhu začal své kázání, Jeho
prvním žákem byl Sanátana Gosvámí, ministr financí
Nawab Hussain Šáha. Sanátana byl natolik osloven
hnutím Čaitanji Maháprabhua, že odešel ze služby
a přidal se k Pánu. Když poprvé přišel za Pánem Čai-
tanjou, zeptal se: „Jaká je nejvyšší podoba vzdělání?”

Sanátana měl vysoké vzdělání. V té době se v Indii
vyučovala perština. Podobně jako za dob britské
nadvlády, kdy jsme se museli učit angličtinu, za
vlády pathanské dynastie byla státním jazykem
perština. Sanátana Gosvámí byl také velkým
expertem na sanskrt a přesto se ptal: „Co je
vzdělání?” 

Proč se takto ptal? Řekl Pánu Čaitanjovi: „Lidé mě
považují za velkého učence a já jsem takový hlupák,
že to přijímám.”

Následuje tedy otázka: „Proč si myslíš, že nejsi
vzdělaný?” 

Sanátana odpověděl: „Myslím si
to, nebo nevím, kdo jsem. Nechci
trpět, ale jsem nucen. Nevím,
odkud pocházím, ani kam budu
muset jít, a lidé si přesto myslí, že
jsem velice učený. Označili mě za
velkého učence a já se s tím spoko-
jil. Jsem však tak hloupý, že nevím,
kdo jsem.” 

Ve skutečnosti takové je i naše
postavení. Jsme velice pyšní na svůj
pokrok ve vzdělání. Když se však
někoho zeptáte: „Kdo jsi?”, bude to
těžko schopen říci. Každý má

pochopení, že je toto tělo. Ve skutečnosti však ne-
jsme toto tělo. O tom jsme již mluvili několikrát.
Když složíme tuto zkoušku — když víme, že ne-
jsme toto tělo — pak přijdeme na úroveň pravého
poznání. 

Poznání a činnosti

Krišna říká o poznání, které Ardžunovi předává:
„Je to rāja-vidyā.” Rāja-vidyā znamená znát sám
sebe a podle toho jednat. Pokud nevím, kdo jsem,
budu zmaten i ohledně svého postavení a všechny
mé činy budou chybné a iluzorní. Samotné
poznání, že se liším od hmotného těla, nestačí.
Nejsi hmotný, jsi duchovní povahy a musíš podle
toho jednat. Duchovní činnost znamená vědomí
Krišny neboli rāja-vidyā, královské poznání. 

Rāja-guhyam znamená „velice důvěrné”. Vědo-
mí Krišny není tak snadné přijmout. Milostí Krišny

Nejvyšší vzdělání
přednáška z New Yorku, 22. listopadu 1966

A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda
zakladatel-áčárja Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny

Č Í S L O  5  /  8 .  R O Č N Í K   2 0 0 2  N Ā M A  H A   A   7

Védská písma popisují základní kvalifikace pro přijetí duchovního mistra
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a Pána Čaitanji a zpíváním Hare Krišna Hare
Krišna, Krišna Krišna Hare Hare/ Hare Rama
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare je však snad-
no přístupné. Pán Čaitanja dává podrobnou  studii
živé bytosti. Nejprve říká, že v celém vesmíru exis-
tuje nespočet živých bytostí. V zemi najdete
spoustu bytostí, studujete-li vzduch, najdete také
mnoho bytostí, a prozkoumáte-li vodu, spatříte
mnoho dalších bytostí. 

Pán Čaitanja dělí živé bytosti do dvou kategorií:
na hybné a nehybné. Mezi nehybné patří kámen,
stromy, rostliny a tráva. V kameni je také život.
Je však natolik překryt, že nemá rozvinuté vědomí.
Pokud někdo vlastní lidské tělo, avšak nechápe
své postavení, podobá se kameni. 

Pak existují pohyblivé živé bytosti jako vodní
živočichové, zvířata, ptáci, plazi, lidské bytosti,
polobozi a nebeští andělé. Z pohybujících se
živých bytostí je jen velmi malé procento lidských
bytostí. Existuje 8.400.000 druhů života. Z toho
pouze 400.000 lidských forem. Pán Čaitanya říká:
„Z těchto 400.000 lidských druhů je jen několik,
které jsou civilizované. A z mnoha civilizovaných
lidí se pouze někteří podřídili písmům. Lidé říkají:
„Patřím ke křesanství. Patřím k hinduismu či islá-
mu.” V dnešní době však většina lidí, kteří tvrdí,
že patří k určitému náboženství, v písma nevěří. 

Tři druhy zbožných skutků

Ti, kdo v písma věří, jsou většinou přitahováni
zbožnými, lidumilnými skutky. Například si myslí,
že nejlepší věc je dávat milodary. Zbožné skutky
se dají rozdělit do tří skupin: yajña-dāna-tapa.
Yajña znamená „obě”, dāna znamená „rozdávání
milodarů” a tapa znamená „askeze”. Duchovní
řád brahmacārya (student žijící v celibátu) a san-
nyās (život v odříkání) zahrnují tapa. Tapa zna-
mená dobrovolné přijetí přísných principů
odříkání. Dávání milodarů znamená dobrovolně
se vzdát hmotného vlastnictví.

Tapa znamená „obě”. V dnešní době nevíme,
co obě je. Obě však popisuje mnoho dávných
písem jako je Mahābhārata. Dříve byla obě
výsadou králů. Rozdávali milióny rupií a cenné
předměty ze zlata a stříbra. To dnes již není
možné. Králové vybírali od svých poddaných
daně a když konali obě, nashromážděné bohat-
ství obyvatelům volně rozdali. Dnes stát pouze vy-
bírá daně a nikdy nerozdává. Proto nevíme, co
slovo yajña znamená. 



Yajña je povinností králů a hlav státu, dāna je
povinností všech hospodářů a tapa je povinností
brāhmaů, sannyāsīnů a vānaprasthů (ti, kteří od-
chází do ústraní). Taková jsou pravidla zbožného
života. Ti, kdo mají víru v písma, tyto pravidla
aplikují. Lidé však většinou přijímají jen druh určité
víry. Tvrdí, že následují nějaké náboženství, ale
ničím se neřídí. Přesto se z mnoha miliónů
takových lidí najde několik skutečně zbožných.
Konají oběti, askezi a dávají milodary.

Pán Čaitanja říká: „Z mnoha miliónů lidí, kteří
opravdu praktikují milosrdnost, odříkání a oběti,
jen někteří začínají skutečně chápat, co jsou:
„Nejsem toto tělo.”

Pouhé teoretické poznání: „Nejsem toto tělo,
jsem duše” však není dokonalost. Musíme se
skutečně vymanit z hmotného zapletení. To je
mukti, osvobození. Z mnoha tisíců lidí, jež vědí,
kdo jsou, je osvobozených jen několik. A z mnoha
tisíců osvobozených osob je jen několik schopno
potěšit Krišnu. 

Symptomy osvobození

Pochopit Krišnu tedy není snadné. Je k nám však
laskavý. Ví, že ve věku Kali bude pro lidi velmi
obtížné dosáhnout osvobození — stát se nejprve
civilizovaný, potom zbožný, dávat milodary, konat
oběti, pak dojít na úroveň poznání a nakonec
dospět k osvobození. Proto přišel jako Šrí Čaitanja
Maháprabhu a dal nám přímou metodu, jak se stát
vědomými si Krišny. 

Po dosažení osvobození můžete znát Krišnu. To
popisuje Bhagavad-gītā:brahma-bhūta prasann-
ātmā. Prvním symptomem osvobození je být velmi
šastný. Nikdy pak nejsme zasmušilí. Na śocati na
kākati: nemáme strach. Nyní jsme plni úzkosti.
„Ó, tohle mi schází, to musím získat. Musím zaplatit
účet, udělat tamto.” Tolik trápení. Vysvobozený
člověk se však netrápí. Je-li beze strachu, musí to
nutně znamenat, že je velmi bohatý? Jistě ne. Nemá
však obavy. 

A také nenaříká. Nemyslí si: „Jsem chudý.” Proč
by si to měl myslet? Když uvažuji: „Jsem částí toho-
to světa a něco mi schází,” pak si budu myslet:
„Jsem chudý.” Ten, kdo se vymanil z hmotného po-
jetí života, se nestará, co má a co by chtěl. Je
prasannātmā, radostný. „Nemám, co bych ztratil či
získal. Jsem k tomu zcela lhostejný.” To je
osvobození. 

Pohled osvobozené osoby je: sama sarveu

bhūteu — nevidí nikoho jako chudého nebo bo-
hatého, hlupáka či vzdělance. Hmotný svět je plný
dualit. Pohled osvobozeného člověka je zcela
duchovní. Vidí každou živou bytost jako část
Krišny. Proto se snaží je všechny přivést k vědomí
Krišny. Nerozlišuje: „Ten je brāhmaa, ten śūdra
(dělník). Ten je Ind, to je Američan. Ten je černoch,
ten běloch. Ten je vzdělaný, ten není. Ne. Každý
má mít přístup k vědomí Krišny. To je jeho názor.
Sama sarveu bhūteu. Má-li někdo tyto kvali-
fikace, pak mad-bhakti labhate parām. Pán
Krišna říká: „Může se stát Mým oddaným. Proces
dosažení osvobození pomocí regulativních prin-
cipů není snadný, zvláš v tomto věku. Bhāgvatam
popisuje lidi tohoto věku jako prāyeālpāyua:
„Délka jejich života je velmi krátká” a jsou mandā,
což znamená „velmi pomalí”. Z celého dne prospí
12 hodin a ze zbylých 12-ti hodin promarní 10 vy-
děláváním peněz. Takže jim zbydou dvě hodiny.
Co mohou udělat pro duchovní realizaci? Nemají
čas. Śrīmad Bhāgavatam dále popisuje: sumanda-
mataya. Chce-li někdo skutečně učinit duchovní
pokrok, najde se tolik duchovních společností,
které ho zastaví. A manda-bhāgyā: „Většina lidí je
nešastných”. Nemají dostatečné pokrytí základ-
ních životních potřeb jako jsou jedení, spaní,
bránění se a rozmnožování. To jsou základní věci
dostupné i u zvířat. V tomto věku jsou však i tyto
základní potřeby — manželka, potrava a útočiště
— těžko dostupné. A každý má strach: „Kdy vy-
pukne válka a pošlou mě na bojiště?” A konečně
upadrutā: „Lidé jsou nadevše rozrušováni různý-
mi nemocemi a jinými věcmi.” 

Takové je postavení lidí v tomto věku. Krišna
proto zvážil, že tyto osoby nemohou dosáhnout
dokonalosti s pomocí usměrňujícího procesu,
a proto ze své bezpříčinné milosti přišel jako Pán
Čaitanja a rozdával nejvyšší životní dokonalost —
duchovní extázi — zpívání Hare Krišna Hare
Krišna, Krišna Krišna Hare Hare/ Hare Rama
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Je to prak-
tické. Nezáleží, zda jste osvobozeni, nebo na vašem
postavení či stavu. Jen to zkuste a okamžitě
zakusíte duchovní extázi. Proto se tento proces
nazývá pavitram — ryzí. Kdokoliv ho přijme, očistí
se. A tato očista začíná ihned. 

Uttamam znamená nejvyšší nebo „transcenden-
tální”. Včera jsem slovo uttamam vysvětlil
citováním významu jednoho verše. Komentátor
vysvětlil slovo uttamam odkazem na verš z Padma
Purány: 
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tak, jakmile se rozhoří vaše vědomí Krišny, reakce
za všechny hříšné činy, které jste v životě spáchali,
budou zničeny. 

Význam písem

Naše utrpení je způsobeno hříšnými činy, které
konají ti, kdo neví, co je co. Dítě neví, co se stane,
když se dotkne ohně. Je nevědomé. Když dítě strčí
ruku do ohně, popálí se. Oheň nebere ohledy.
Jedná jako oheň. Podobně nevíme, jakým způ-
sobem tento svět funguje, podle jakých zákonů
a kterého vládce. Z nevědomosti jednáme určitým
způsobem. Příroda je tak krutá, že nám nikdy
nepromine, cokoliv jsme vykonali. Nevědomost je
tedy zdrojem utrpení. Musíme proto získat pravé
poznání, což znamená znát věci jaké jsou, vědět,
kdo jsme my, jaká je povaha tohoto světa, kdo je
Bůh a jaký je náš vztah k Němu. To bychom měli
vědět. Neměli bychom pouze chtít stát se technic-
kým či nějakým jiným expertem. To není poznání.
Musíme znát, kdo jsme a jak jednat. Toto poznání je
dostupné v lidské životní podobě, nikoliv ve
zvířecí. Pro získání poznání ve světě existuje
nespočet písem. To nesmíme opomíjet. 

Čaitanja Maháprabhu říká: „Od pradávna lidé
zapomněli na vztah s Nejvyšším Pánem. Proto
vysílá své zástupce, aby nám pomohli. Musíme
písem využít, zvláště Bhagavad-gīty, kde najdeme
všechno pěkně popsáno. Můžete předložit své
argumenty nebo se snažit porozumět s pomocí
vlastního poznání, vlastní inteligence. Pak se vše
vyjasní. 

Měli bychom využít Bhagavad-gīty. Naše schop-
nost rozumět Bhagavad-gitě se zvýší, pokud své
studium začneme s transcendentální zvukovou
vibrací: 

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare 
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare. 

Děkuji Vám mnohokrát.

„Tato moudrost je královské poznání a nejdů-
věrnější tajemství. Je to nejčistší moudrost a protože
umožňuje realizaci vlastního já, je dokonalostí
náboženství. Vykonává se s radostnou náladou
a nikdy nekončí.”

— Bhagavad-gítá 9.2

aprārabdha-phala pāpa
pūta bīja phalonmukham

krameaiva pralīyante
viu bhakti-ratātmanā

Tento verš vysvětluje, že když jste si vědomi
Krišny — máte nejvyšší transcendentální poznání
— semínka reakcí za všechny vaše hříchy zmizí.
V Bhagavad-gītě najdeme příklad, že když něco
vložíme do ohně, přemění se to na popel. Stejně



Č Í S L O  5  /  8 .  R O Č N Í K   2 0 0 2  N Ā M A  H A   A   11

Vzáří nás poctil svou návštěvou Lokanáth Svámí, žák A.Č.
Bhaktivédánty Svámího Prabhupády. K ISKCONu se
připojil v Indii na počátku 70. let. Je hlavní osobou, která

řídí celosvětovou Padajátru (pěší festival). Byl hlavním iniciá-
torem projektu Sahashra Titha Jala (1008 posvatných řek) —
program koupání Šríly Prabhupády vodou z 1008 posvátných řek
a jezírek při 100. výročí oslav jeho narozenin v roce 1996. Je
členem GBC a autorem několika knih v angličtině — Festivals
a The Festival of Immortality.

Za doprovodu asi sta oddaných Lokanáth Svámí vedl více než
dvouhodinové zpívání Hare Krišna mahámantry v ulicích Prahy.
Během průvodu se několikrát zastavil a promluvil ke shromáždě-
ným lidem o důležitosti zpívání svatých jmen Boha v tomto věku
hádek a pokrytectví. Řekl, že toto je skutečná metoda pro
dosažení klidu a míru ve světě.

Lokanáth Svámí přednášel v pražském Centru pro védská stu-
dia, odkud odjel na ekologickou farmu Krišnův dvůr, kde se
zúčastnil oslav Rádháštámí — Dne zjevení Šrímatí Rádhárání.

Další fotografie lze najít na internet. stránkách www.harekrsna.cz



A na svých cestách po indickém kontinentě zajdete
kamkoliv, všude najdete stopy po Krišnovi. V chrámech,
při slavnostech, u jmen lidí, obchodů, obrazů a soch —
všude vyniká Krišna, mluvčí Bhagavad-gíty. 

Po krátké cestě vlakem z Nového Dillí dorazíte do
Mathury a Vrindávanu, míst Krišnových dětských zábav.
Další vlak z Dillí vás přivede na Kurukšétru, bitevní pole,
na kterém byla vyřčena Bhagavad-gíta. Existuje i řada
dalších míst Krišnových zábav. Krišnova přítomnost ve
starověké a současné Indii je zjevným faktem, avšak
dopátrat se Krišnových historických kořenů je velká
výzva.

Ti, kdo věří, že Krišna existoval, se opírají o pět tisíc let
staré údaje Véd. Většina lidí dnešní Indie se tohoto
náhledu drží z toho důvodu, že védská duchovnost
dávné Indie zakládala během mnoha tisíciletí svoji věro-
hodnost na předchůdcích neboli áčárjích — živoucích
příkladech védského poznání, kteří ji činili živou. Říká
se, že áčárjové učí původní závěry Véd pocházející od
Pána Brahmy, který je získal na počátku stvoření od
Krišny. Všechny čtyři védské školy neboli sampradáje
přijímají, že Krišna, Nejvyšší Absolutní Pravda, sestoupil
na tuto Zemi před 5.000 lety.

Dokonce i škola impersonalistů se musí smířit
s Krišnovou Božskou Osobností. Jejich uznávaný vůdce,
Šankara, rovněž potvrdil Krišnovo Božství. Zakládající
áčárjové všech indických duchovních směrů předkládají
důkazy o věrohodnosti Krišnovy osoby. Také védské do-
datky jako jsou Purány, zvláště Šrímad Bhágavatam, po-
drobně vysvětlují, že Krišna je původním zdrojem všech
duchovních i hmotných světů.

Krišna a vesmír

Bhágavatam, známý též jako smetana védské
moudrosti, nám předkládá obraz védské civilizace, která
po dlouhou dobu udržovala styk s vyspělými i méně

Historie védského podání Krišny



pokročilými civilizacemi. Dozvídáme se, že mezipla-
netární spojení existovalo až do dob před pěti tisíci lety.

Dočteme se zde například o vesmírné slávě
Maharádže Judhišthiry, jenž zvítězil v bitvě na Kuru-
kšétře. Na jeho korunovaci byli přítomni i nebeští
polobozi, jež byli častými hosty v jeho paláci. Vysoce
kvalifikovaní králové, jakým byl Judhišthira, mohli navíc
navštívit bez výměny těla i vyšší planetární systémy. Zdá
se, že duchovní kultura činí meziplanetární cestování
možné i v tomto těle.

Judhišthira jakožto védský vládce světa shromáždil
nezbytné potřeby k provádění obětních obřadů. Tyto
události přitáhly pozornost i hlavních administrátorů
vesmíru, dévů. Kvůli nedostatku zdrojů a kvalifiko-
vaných bráhmanů (kněží) však obdobné obětní obřady
dnes nejsou prakticky možné. Šrímad Bhágavatam říká,
že v současném pokleslém věku Kali-jugy vyspělá lidská
kultura postupně zanikne. Svedení vůdci a učitelé Kali-
jugy se pyšní pouze materialistickou vědou; duchovní
věda se vytrácí. Lidé jsou zbaveni tělesné a duševní síly.
Příroda omezuje dodávky přírodního bohatství a to, co
bylo v předchozích dobách dostupné, se v tomto věku
hádek a pokrytectví stává vzácným. 

Bhágavatam krále Judhišthiru zobrazuje jako natolik
mocného a ryzího, že mohl osobně navštívit Nejvyšší
Osobnost Božství a přednést následující prosbu: „Můj
drahý Pane, Krišno, obě známá jako Rádžasúja-jadžňa
má být vykonána vládcem a je králem mezi oběmi. Chci
vykonat tuto obě a pozvat všechny polobohy, abych
dokázal, že jejich síla není od Tebe oddělená. Chci tak
prakticky předvést, že Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství
a ostatní jsou Tvými služebníky.”

Bhágavatam zjevně naznačuje, že zmatení ohledně
Krišnovy osoby není ničím novým. Zdá se, že Bhága-
vatam předkládá pohled na duchovní konflikt dávných
dob.

Řešení krále Judhišthiry — obě, která by ustanovila
Krišnovu svrchovanost, byla tedy vhodná, avšak dnes
nepraktická. V dobách, kdy meziplanetární výměny byly
běžnou záležitostí, neměl problém přemýšlet: „Proč

neuspořádat událost, jež by přivedla vůdčí osobnosti
vesmíru? Pokud by v tomto elitním shromáždění bylo
dokázáno unikátní postavení Krišny jako Nejvyššího
vládce, prospělo by to všem, jednou provždy.”

Judhišthira se z lásky ke Krišnově všepřitažlivé osobě
snažil předvést, že Krišna je mimo dosah hmotné
přírody. „Chci předvést tuto skutečnost, aby celý svět
viděl rozdíl mezi přijímáním Tebe jako Nejvyšší
Osobnosti Božství a jako obyčejné historicky vlivné
osoby.”

Poté, co se obyvatelé vyšších planetárních soustav
doslechli, že Judhišthira úspěšně shromáždil všechny
obětní předměty, sešli se, aby se zúčastnili této neoby-
čejné události. Na seznamu hostů byli dokonce i vládci
nad stvořením a zničením, Brahmá a Šiva.

Během oběti král Judhišthira přesvědčil všechny pří-
tomné o Krišnově svrchovaném postavení. Hosté z ce-
lého vesmíru se pak spokojeně odebrali do svých sídel.
Šrímad Bhágavatam poznamenává: „Poté, co byli
polobozi, lidé a obyvatelé středních planetárních soustav
takto králem poctěni, vydali se do svých sídel, přičemž
opěvovali Pána Krišnu a tuto velkou obě.”

Záhady a jejich vysvětlení

Tradičním stoupencům védského poznání připadne
pohled Bhagavad-gíty a Šrímad Bhágavatamu na vesmír
přirozený. Pro ostatní, jež jsou zaslepeni západními před-
sudky, je však jednoduchost védského cestování v roz-
poru se zavedeným světonázorem. 

Přesto, že semická náboženství také připouští božské
překračování přírodních zákonů, tyto tradice nemají
v rámci archeologie přílišné problémy. A už například
učenci přijímají božskost Krista či nikoliv, většina souhlasí
s tím, že Nový zákon věrně zachycuje společensko-kul-
turní pohled na svět prvního tisíciletí. Shodu textů a toho,
co akademici považují za skutečné historické pozadí,
potvrzuje i archeologický výzkum. 

Co se však védského poznání týče, zde narážíme na
pravý opak. Archeologie dosud nebyla schopna potvrdit
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to, co popisují védští mudrci — že Bhagavad-gíta a Šrímad
Bhágavatam popisují svět doby 3.000 let před Kristem.

Díky západním vlivům na Blízkém východě docházelo
k hodnocení biblické historie. V Indii však tato možnost,
jež by byla výzkumu dávné historie nápomocná, chybí.
K překvapení všech však omezený výzkum probíhal i na
úzkoprofilových nalezištích, pojících se s Judhišth-irem
a Krišnou. 

Védský obraz získává také podporu dalšího vědního
oboru —  astronomie. Védská literatura uvádí často události
astronomicky srovnatelné s těmi, ke kterým došlo v dobách
před pěti tisíci lety.  

V Indii je půlnoc. Je 18. února. 3102 př.n.l. Sedm planet,
včetně Slunce a Měsíce, není viditelných. Jsou v jedné linii
po straně planety Země. Podle védských astronomických
textů, vastu-šáster, tato ojedinělá konstelace spolu s datem
naznačuje počátek Kali-jugy, nynějšího věku úpadku.
Védská písma tvrdí, že několik let před tímto klíčovým
bodem Krišna ukončil své pozemské zábavy a brzy poté
začala celosvětová védská kultura upadat. 
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Počítače a softwarové programy byly velmi nápomocné
při dokazování této verze. Počítačový program zpracuje
zadaná data a souřadnice, a pak zobrazí postavení, ve
kterém oblohu viděli naši dávní předci. Současné kalkulace
tak podporují védský obraz oblohy roku 3102 př.n.l.
Americký matematik Dr. Richard Thompson, jenž se
specializuje na teorii pravděpodobnosti a statistickou
mechaniku, se snažil védskou dávnověkou kosmologii
analyzovat, přičemž část jeho výzkumů byla zaměřena na
védské datování počátku Kali-jugy.

Thompson, který vystudoval na Cornelově a pracoval na
Cambridgské Univerzitě, o védské kosmologii a astrologii
píše: „Navrhovali jsme, že datování počátku Kali-jugy na
rok 3102 př.n.l. se zakládá na skutečných historických
faktech, a co se týče nezvyklého uspořádání planet, to je
také fakt. Podle hypotéz byla epocha Kali-jugy smyšlena
v období středověku (okolo 500 n.l.) a indičtí astrologové
převzali metody k určování ekliptiky planet od Řeků. Po
dokončení náročných a složitých výpočtů přišli se smyšle-
nou érou Kali-jugy a přesvědčili celý indický subkontinent
o tom, že toto období trvá déle jak 3.000 let. Stejně tak
mnoho Purán bylo sepsáno podle této chronologie a lidé
v celé Indii začali věřit, že tyto texty jsou staré tisíce let. 

Někdo může namítat: „Proč by někoho napadlo, aby
dělal astronomické výpočty tisíce let zpátky a na základě
určitého jevu pak předefinoval celou civilizaci? Zdánlivě
věrohodnější by bylo navrhnout, že vyprávění o Kali-juze je
skutečné, určování konstelace planet z počátku Kali-jugy se
týká dávné historie a Purány byly sepsány před začátkem
tohoto období.”  

Pokud budeme následovat obyčejné indologické
konvence a původ védských astronomických textů
zařadíme do období 500 let n.l., nezbyde nám než vysvětlit,
jak lidé této doby přišli k pokročilému astrologickému
poznání, jež je nezbytné k výpočtu konstelace, která se
vyskytla před tisíci lety. Moderní učenci však takové
vědecké schopnosti přisuzují až lidem z období 500 let n.l.
Thompson nás tedy nabádá, abychom přijali zjevné — že
planetární konstelace označující počátek Kali-jugy je his-
torickou skutečností a byla popsána ve starověkých véd-
ských záznamech. Lidé, kteří to později přijali (kolem roku
500 n.l.), to nevěděli z těchto nepravděpodobných zdrojů
— což by navíc bylo mimo jejich tehdejší chápání, ale
z dávných, tradovaných příběhů.

Poučením pro nás, čtenáře Bhagavad-gíty a Šrímad
Bhágavatamu, je, že okno dnů Krišny se blíží. Oddaní
Krišny věří, že stále více otevřených myslí nahlédne do
dávné historie tradiční Indie. Další případné příspěvky
akademiků mohou být slibné.

Kdo jsem? Tvář, kterou vidím ráno v zrcadle? Oči,
kterýma se dívám? Tlukot mého srdce nebo myšlenky,
které mi právě běží hlavou?

Podle dávných védských písem nejsem ničím z těchto
věcí. Jsem věčnou duší — džívou — zachycenou
v tomto městě devíti bran (očí, uší, nosních dírek, úst,
konečníku a genitálií).

„Když koneček vlasu rozdělíte na 100 dílků a každý
znovu na sto dalších, vzniklá část je rozměrem duše.”
Tento výrok Švétášvatara Upanišady objasňuje, proč
vědci doposud nebyli schopni zachytit duši svými
mikroskopy. Přesto, že duše je svou velikostí nepatrná, je
tak mocná, že skrze vědomí hýbe celým tělem. Sídlí
v srdci a když tělo opustí, červené krvinky, přenášející
kyslík do plic, již nemohou déle z duše čerpat energii.
Činnost krve proto zaniká, srdce přestává fungovat a celé
tělo se začíná rozkládat.

Co se stane s duší?

„Duše se nerodí, ani neumírá,” vysvětluje Bhagavad-
gíta. „Je nezrozená, věčná, původní a nezahyne, je-li tělo
zabito.” (Bg. 2.20) 

„Tak jako vtělená duše prochází z dětství do mládí
a stáří, stejně tak přechází v okamžiku smrti do jiného
těla. Moudrý člověk se takovou změnou nenechá zmást.”
(Bg. 2.13) 

„Tak jako si člověk obléká nové šaty a odkládá staré,
stejně tak duše přijímá nová těla a odkládá stará
a neužitečná.” (Bg.2.22)

Atomická duše (džíva) je částečkou Nejvyššího celku
a svou kvalitou je Bohu rovna. Oba jsou věční, plni
poznání a blaženosti. Kvantitou se však liší. Džíva vždy
zůstává atomicky malou, a v duchovním či vtěleném
stavu bytí, stejně jako molekuly slunečního svitu, které
zůstávají atomickými částicemi Slunce. Sluneční svit je
zároveň totožný i odlišný od Slunce. Vyrovná se mu svo-
jí teplotou a světlem, ne však kvantitou. Podobně džíva
vždy zůstává částí nejvyššího celku — kvalitou stejná,
avšak kvantitou odlišná.

Nejvyšší celek je ve Védách popisován jako Krišna.
Jelikož je energetickým zdrojem všech, vlastní nespočet
energií, které se dají rozdělit na vnitřní, vnější a okrajo-
vou.

Vnitřní, vyšší energie se projevuje duchovní rozmani-
tostí království Boha; vnější neboli nižší energie vytváří
tento kosmický projev a okrajová energie sestává

Jīva — nezničitelná duše



z nesčetných vědomých částic známých jako džívy. Stejně
jako jsou údy těla určeny k tomu, aby sloužily celému tělu,
džívy mají sloužit Nejvyšší Bytosti. Díky svým nekonečně
malým rozměrům však mají sklon podléhat vlivu vnější
Pánovy energie. Některé džívy se tak mylně považují za
nezávislé poživatele. Jinými slovy: stanou se soupeři Boha.
Přestože tento sen není uskutečnitelný, Krišna, který
odnepaměti plní touhy všech, splní jejich přání stvořením
světa hmoty. Hmotný svět je však pouze zvrácený obraz
duchovního světa. Vzpurným živým bytostem je tak
umožněno, aby své fantazie naplnily v některém
z 8.400.000 druhů těl, stvořených vnější, iluzorní energií.

Jakmile džívy vkročí do hmotné energie, jsou vystaveny
vlivu minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Vlivem času
jsou tak přemoženy strachem a velmi trpí. Jediným řešením
je přijmout službu Pánu. Džívy však k tomuto závěru samy
nedospějí, jelikož zapomněly na svou pravou totožnost
jakožto duše a považují se za výtvor hmotné energie.

Krišna, Nejvyšší otec všech džív, je natolik laskavý
a soucitný, že osobně přichází, aby vyslovil Bhagavad-
gítu, a posílá také své důvěrné služebníky, aby jednali
v pozici duchovních mistrů. Jako Nadduše v srdcích všech
dává poznání, se kterým můžeme Védy a duchovního
mistra přijmout. Studiem Bhagavad-gíty se džíva učí
pochopit své skutečné postavení služebníka Krišny a pod
vedením duchovního mistra pak zaměstnává své smysly,
mysl a inteligenci v Krišnově službě. To samotné ji
postupně povýší na úroveň transcendentální láskyplné
služby Krišnovi, která vrcholí dosažením blaženého,
důvěrného vztahu s Krišnou — dokonalostí života.

V sedmé kapitole Bhagavad-gíty Krišna říká, že všechny
stvořené bytosti mají svůj původ ve dvou podstatách,
hmotné a duchovní, a že On je zdrojem obou.

Prakriti, příroda, je trojího druhu. Příroda sestává
z vyšší energie (pará), nižší energie (apará) a okrajové
energie. Vyšší energie manifestuje duchovní říši. Nižší
energie (vědci označovaná jako „příroda”) projevuje
hmotný svět. Okrajovou energii, která je svojí podstatou
také duchovní, tvoří nekonečně malé částečky vědomí
známé jako džívy neboli živé bytosti. Když džívy zatouží
sdružovat se s hmotou a ztotožní se s nižší energií, snaží se
ji manipulovat a celý svět se dá do pohybu.

Vše, co vidíme, je výtvorem hmoty a ducha, avšak
duše je základem celého stvoření. Duše není vytvořena
v určitém stádiu hmotného vývoje. Hmota se vyvíjí na
základě ducha. Například tělo dítěte prochází z dětství do

mládí a poté do dospělosti na základě toho, že je v těle
přítomna duše. Podobně celý vesmírný projev se vyvíjí
proto, že je přítomna Nejvyšší duše.

Krišna je otcem, dávajícím símě všech živých bytostí
a hmotná příroda je lůnem neboli matkou. Krišna říká:
„Pod mým dohledem se otáčí hmotná příroda, jedna
z Mých energií, a vydává vše pohyblivé i nehybné.
Z této příčiny, ó synu Kuntí, je tento svět opakovaně
tvořen a ničen.” (Bg 9.10) Krišna svým pouhým pohle-
dem umisuje živé bytosti do lůna hmotné přírody a ty se
pak projevují v různých podobách a druzích na základě
svých minulých tužeb a činností.

Hmotná příroda sestává z osmi elementů: země, vody,
ohně, vzduchu, prostoru, mysli, inteligence a falešného
ega. Ty jsou známy jako Krišnovy „oddělené hmotné
energie”. (Bg. 7.4) Jiné rozdělení popisuje počet
hmotných elementů na 24. Prvních je pět hrubých prvků
(země, voda, oheň, vzduch a prostor) a tři jemné prvky
(mysl, inteligence a falešné ego). Poté deset smyslů —
pět pracovních (ruce, nohy, žaludek, konečník
a genitálie) a pět pro získávání poznání (oči, uši, nos,
jazyk a kůže). Dále existuje pět smyslových objektů
(podoba, chu, vůně, dotek a zvuk) a konečně vědomí.
Těchto čtyřiadvacet prvků tvoří pole činností pro živou
bytost. Hmotné tělo džívy se také nazývá pole činností. Je
to jakýsi miniaturní vesmír vytvořený z dvaceti čtyř
vesmírných prvků. Přesto, že je duše pokryta hrubohmot-
ným i jemnohmotným pokryvem, stále si v tomto nečin-
ném stavu udržuje svou individualitu věčného Pánova
služebníka. Čistá duše se v hmotném světě snaží
vykořisovat zdroje hmotné přírody a falešné ego je
ztotožnění bytí, odděleného od Krišny.

Hmotná příroda se zakládá na třech kvalitách hmotné
přírody (gunách): dobru, vášni a nevědomosti. Jakmile se
tyto kvality spojí, jejich obměny vytvářejí různé druhy
vědomí, stejně jako základní barvy — červená, žlutá
a modrá — vytváří mnoho dalších barev. Živá bytost,
podmíněná těmito kvalitami, se drží určitého druhu víry,
upřednostňuje určitý druh potravy a těší se z vlastního
druhu chápání, odhodlání, poznání a štěstí. V Bhagavad-
gítě (4.13) stojí, že sklon k určitému druhu činností závisí
na kvalitách přírody. Kvalita dobra obecně podmiňuje
pocitem štěstí; vášeň činností a nevědomost šílenstvím.
Všechny tyto kvality nás však poutají ke koloběhu zrození
a smrti. „Tato Má božská energie, sestávající ze tří kvalit
hmotné přírody, se dá stěží překonat,“ říká Krišna. „Ale ti,
kdo se Mi odevzdají, ji snadno překročí.” (Bg.7.14) 

(Přeloženo z multimediálního CD ROMu Bhagavad-

gíta As It Is, vydaného nakladatelstvím BBT).
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Mahábhárata
— první vydání v českém jazyce—
ze sanskritu přeložil Krišna Dharma

Mahábhárata je nejoblíbenější dílo indické klasické
literatury, které před 5000 lety sepsal velký mudrc
Vjásadéva. Líčí životní příběh pěti hrdinských bratrů,
Pánduovců, kteří byli předurčeni vládnout Zemi. Jejich
bratranci je však o království připravili, poslali je do vy-
hnanství a celý spor vyvrcholil bratrovražednou válkou.
Jednou z hlavních postav příběhu je Krišna, Nejvyšší
Osobnost Božství, díky němuž je Mahábhárata považo-
vána za posvátný text. Významnou částí tohoto eposu je
Bhagavad-gítá, drahokam duchovní moudrosti Indie
pojednávající o karmě, reinkarnaci a józe.

Prodejní cena: 360 Kč

Krišna Dharma, vaišnavský kazatel, učenec a učitel
starověké sanskritské indické literatuty. Náleží do učed-
nické posloupnosti, parampary, pocházející od Vjása-
dévy, původního autora Mahábháraty. Do angličtiny
rovněž přeložil další významné dílo indické klasiky —
Rámájanu.

Objednávky: e-mail: info@vedavision.cz, mob.: 603 700 512 (Priya-kīrti dās), www.harekrsna.cz



Vlastnosti Vaišnavy se nemusí projevit
okamžitě, jakmile se člověk chopí oddané
služby, ale vyvinou se postupně, když

dozraje. Oddaní kategorie nityasiddha, kteří nikdy
neklesají do stavu podmínění, projevují věčně
všechny Vaišnavské vlastnosti. Když však přijde
podmíněná duše k vědomí Krišny, musí trpělivě
sloužit a časem se vyvine všech 26 vlastností.
Vlastnosti oddaného najdeme u každé živé bytosti,
nebo jsou samotnou povahou duše a projeví se po-
mocí procesu bhakti. 

Podobně jako zápalky obsahují oheň, mléko
obsahuje máslo, v tupém noži se skrývá ostrá čepel
a správnými procesy — škrtáním sirek, stloukáním

másla a ostřením nože — můžeme obnovit jejich
původní vlastnosti, stejně tak bhakti-jóga pomůže
projevit vlastnosti Vaišnavy. Láska k Bohu a 26
průvodních vlastností oddaného existují v každém
z nás.   

Růpa Gosvámí popisuje postupný vývoj odda-
ného. Podmíněná duše musí nejprve naslouchat
s pevnou vírou o Krišnovi (śraddhā). Poté se
sdružuje s oddanými (sādhu-saga). Dále přijme
zasvěcení od pravého duchovního mistra (bhajana-
kriyā). A jakmile následuje pravidla a principy pod
vedením duchovního učitele, zbavuje se špatných
návyků (anartha-nivtti). Dalším krokem je stálost,
niha, což je synonym slova sthira, neměnnosti. 

Oddaný je neměnný — sthiraSa
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Oddaný musí být upevněn v Absolutní Pravdě.
Vyzve-li někdo s neosobní či ateistickou filozofií
oddaného, jenž je ustálený, nenechá se tím zviklat,
nebo jiné závěry než vědomí Krišny nebere vážně.
Nezmění náladově svoji filozofii a nepřijme novou
teorii pravdy. Ve Šrímad Bhágavatamu (6.5.14)
Nárada Muni srovnává stálost oddaného a těkavost
karmího:

„Nestálá inteligence každé živé bytosti, smíšená
s kvalitou vášně, je jako prostitutka, která mění šaty,
jen aby upoutala pozornost mužů. Pokud se někdo
plně zaobírá dočasným plodonosným jednáním
a nechápe, jak se toto děje, co ve skutečnosti
získává?”

Význam: Karmī každou chvíli mění svá zaměst-
nání, ale ten, kdo si je vědom Krišny, své zaměst-
nání nemění, nebo jeho jediným zaměstnáním je
přitahovat Krišnovu pozornost tím, že zpívá Hare
Krišna mantru a žije velice jednoduchým životem,
aniž by se řídil každodenními změnami módy.
V našem hnutí pro vědomí Krišny se ti, kdo si za-
kládají na módě, učí přijmout jednu módu — vaiš-
navský oděv, oholenou hlavu a tilak. Učí se vždy
udržovat čistou mysl, oblékání a jedení, aby
upevnili své postavení ve vědomí Krišny. Jakou má
cenu měnit oděvy, někdy nosit dlouhé vlasy
a vousy a jindy se oblékat zase jinak? To není dobré.
Člověk nemá ztrácet čas takovými lehkovážnými
činnostmi. Měl by být vždy pohroužen ve vědomí
Krišny a s pevným odhodláním přijímat lék oddané
služby.   

Přesto, že za příznivých okolností je nestálý od-
daný na začáteční úrovni schopen vykonávat
oddanou službu, je-li vystaven silnému pokušení,
odchýlí se. Védské příběhy vypráví o světcích, jenž
byli rozptýleni krásnými ženami. I oddaní na za-
čátení úrovni se mohou stát obětí opačného
pohlaví. Určitá situace či neštěstí mohou slabšího
oddaného odpojit. Oddaní jsou často znepoko-
jováni a jejich kázání je narušováno neoddanými.
Je-li však oddaný pevný, nezanechá zpívání Hare
Krišna ani za cenu vlastního života. Někdy se od-
daní mezi sebou hádají a to je další důvod, proč
slabší oddaný zanechá pokynů duchovního učitele.
Nejdůležitější je mít neochvějnou víru ve svého

duchovního mistra. Višvanáth Čakravartí Thákur
nás učí ve své Gurv-atace, že potěšit gurua zna-
mená uspokojit Krišnu, zatímco znepokojit gurua
znamená ztratit své postavení v duchovním životě.
Ten, jemuž se to podaří, ztratí svůj pevný směr
a bloudí bez cíle jako lo bez kormidla. Bez pevné
víry v duchovního mistra nemůžeme být sthira.
Prahlád Mahrádža ohledně dluhu vůči svému
duchovnímu mistru říká: „Klesal jsem na cestu
obyčejných lidí a můj duchovní mistr, Nárada, mě
zachránil. Jak bych ho mohl opustit?”

Oddaný chápe filozofii Absolutní Pravdy nejen
intelektuálně, nýbrž i z lásky. Stejně jako je oddaný
zaměřen na Krišnu a nikoho jiného, Krišna je za-
měřen na svého oddaného:

„Čistý oddaný je vždy v Mém srdci a Já jsem vždy
v srdci čistého oddaného. Moji oddaní neznají niko-
ho jiného než Mě a Já neznám nikoho než je.”
(Śrīmad Bhāgavatam 9.4.68)

Krišna je natolik pevný ve vztahu ke svým od-
daným, že nikdy neopustí Vrindávan a vždy zůstává
zaměstnán v zábávách se svými věčnými spo-
lečníky. 

Jak se oddaný může upevnit ve svém postavení?
Kecit kevalayā bhaktyā:.praktikováním oddané
služby. V našem opěvování, naslouchání a sloužení
pokynům duchovního učitele musíme postupovat
obezřetně a brát je jako svoji životní povinnost. Jistě
se upevníme tímto způsobem — pravidelnou praxí.
Pokračuje-li oddaný dále v naslouchání, pak
jakékoliv přesvědčení mu schází, přijde časem
s postupnou realizací. Když zpívá svaté jméno za-
čátečník, nezakouší plnou blaženost z jeho zpívání.
Pokračuje-li však dál, přirozená chu svatého jména
vyjde najevo. Ten, kdo je pokročilý ve zpívání
svatého jména, se upíná na jeho opakování, stejně
jako včela, která vychutnává med z květu a nic ji
nerozptýlí. Následujeme-li s odhodláním, dojdeme
k vytouženému cíli. Pomocí správné sádhany se
upevníme. Platí to nejen o vlastnosti sthira, ale
i o všech ostatních. Zpívání a naslouchání vytvoří
pravdomluvnost, milosrdnost, čistotu, odevzdanost
Krišnovi, nepřipoutanost k hmotnému vlastnictví,
atd. Jak vysvětluje Śrīmad Bhāgavatam: „Veškeré
nečistoty v srdci téměř zaniknou a láska ke Krišnovi
se probudí.”



Uspořádání vesnice
vypráví Bhakti Vikáša Svámí

Převážná většina orné půdy v Bangladéši je rozdělena do nesčetných malých
rodinných farem. Vlastnictví drží lidi u půdy a brání stěhování do měst. I když je
rodinný pozemek malý, poskytuje domov, kde se dá žít, určitou míru vážnosti, vě-
domí identity a naději na živobytí.

Hlavní pěstovanou potravinářskou plodinou ve všech oblastech je rýže, která se
dá sklízet dvakrát až třikrát do roka a zabírá nejméně pět šestin obdělávané
plochy. Druhou nejdůležitější potravinářskou plodinou jsou luštěniny, hlavní
zdroj rostlinných proteinů. Krásnou podívanou poskytují světle žluté květy
hořčice. Hořčice se běžně pěstuje jako koření a na výrobu hořčičného oleje — je
to nejoblíbenější kuchyňský olej v Bengálsku. Hlavní plodinou pěstovanou pro trh
je juta. Přes 50 procent světové produkce juty pochází z Bangladéše.

Zámožnější rodiny ve vesnicích vlastní skupinu domů, obrácených průčelím
k sobě. Stojí tam domy každého z ženatých bratrů, někdy i malý domek na vaření
a jeden malý rodinný chrám. Typickým bengálským vesnickým stavením je
hliněná chýše s doškovou střechou. Bydlení v takové chýši je ve skutečnosti pří-
jemnější než v luxusním bytě, protože tlusté zdi udržují v létě chládek a v zimě
teplo.

Dvůr mezi domky je místem pro večerní odpočinek a hry dětí. Používá se také
pro sušení dálu a rýže na slunci a pro sušení prádla. Běžně na dvorcích bývá také
malý podstavec, na kterém se pěstuje posvátná rostlina tulasí.

Ženy čistí domy směsí kravského trusu a vody, uchovávané ve vědru. Každé
ráno vytírají hadrem touto směsí dům, verandu a stěny. Vzpomínám si, že jsem
slyšel bengálské křesany kritizovat tento zvyk jako špinavý, zaostalý a primitivní,
ale ve skutečnosti to vůbec špinavé není. Moderní věda ověřila, že kravský trus má
antiseptické a čistící vlastnosti. Když se dům vytírá kravským trusem, nelétají tam
žádné mouchy. Kravský trus je také vynikající hnojivo a palivo na vaření. Po celé
Indii vesnické ženy sbírají kravský trus a tvarují ho rukama do bochánků, které
připlácnou na kmen stromu nebo na ze, aby na slunci uschly.

Lidé ve svých domech většinou sedávají na podlaze, bu přímo, nebo na ro-
hožích utkaných z trávy nebo vyrobených z bavlny. Nenajdete tam téměř žádný
nábytek,až na několik otlučených lavic a židlí. Spí se běžně venku, kromě stu-
dených a deštivých období. A už uvnitř, nebo venku spávají lidé na zemi na ma-
tracích z trávy nebo na jednoduchých dřevěných postelích. Spaní na postelích
poskytuje větší ochranu před hady, zvláště v období dešů, kdy hadi vnikají do
domů častěji. Pod postele se navíc dají ukládat různé věci.

Kromě svých dědičných polí má většina rodin u domu malou zahradu, na které
je každý centimetr využitý pro pěstování zeleniny, květin na oběti při obřadech,
koření a bylinek, jako jsou čili a koriandr. Vesničané pěstují také různé ovocné
stromy, nejčastěji mango, banánovníky, kokosové palmy, citronovníky a papáji.
Po stěnách domů rostou popínavé rostliny plodící dýně, tykve a mnoho dalších
odrůd zeleniny. Je pozoruhodné, kolik toho vesničané z malého kousku země
dokáží vypěstovat.

Kromě těch nejchudších mají všechny rodiny cenné předměty, které obvykle
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uchovávají v zamčených kovových kufrech nebo
v zamčených skříňkách. Jako zabezpečení pro pří-
pad finančních nesnází uchovávají rodiny šperky
a ozdoby, které nikdy nevyndávají ani o nich niko-
mu neříkají. Je běžné, že se takové poklady za-
kopávají pod hliněnou podlahu. Někdy o tom neví
ani všichni členové rodiny. Drahé kovy a šperky
mají při investování přednost před papírovými
penězi. Papírové peníze a bankovní vklady ves-
ničané nikdy nepovažovali za příliš spolehlivé in-
vestice, i když v současné době se tyto postoje
mění.

Šperky a ozdoby se předávají z generace na ge-
neraci a uchovávají je ženy — i když v minulosti
nosili ozdoby i muži. Ženy se bez šperků neobej-
dou; musí mít alespoň pár stříbrných nákotníčků,
zlaté náušnice a možná kroužek v nose — ale pro-
pracovanější šperky nosí jen při zvláštních příleži-
tostech, jako jsou svatby.

I když většina obyvatel bojuje o holé živobytí, nez-
namená to, že by v Bangladéši byli samí chudáci. Žijí
tu i vesničtí vlastníci půdy s rozsáhlými pozemky
a zámožní obchodníci ve městech. Jsou obvykle
poněkud při těle a oblečeni bývají do dhótí z jemné
bavlny (oproti hrubé látce těch chudších). Většina
z nich neustále žvýká pan. Lidé je oslovují babu
(výraz úcty), mají mnoho služebníků, velký vliv a těší
se velké úctě.

Po celé Bangladéši kvetou řemesla. Každá oblast
má své místní speciality. Tangail je vyhlášené svý-
mi sárí, Naton svými sladkostmi z mléka a tak
podobně. Ratanový nábytek většinou pochází
z okresu Sylhet. Existuje také určitý druh trávy,
který roste především v Sylhetu a ze kterého se
tkají chladivé matrace na sezení nebo ležení —
v dlouhém období horka poskytují úlevu. Dhaka
bývala vyhlášená zvláště jemnými látkami, dokud
Angličané neuřezali tkalcům palce, aby zničili
konkurenci anglickým tkalcovnám.

Vesnické obchody jsou obvykle omšelé malé
stavby, nabízející všechny druhy zboží, většinou za
ceny nižší než jeden americký dolar. Bistra tu ne-
mají, ale venkovské obchody prodávají suchary
a další připravené poživatiny, jako je channa chur
(křupavé nudličky vyráběné z hrachové mouky
a mletého koření).



Jednou týdně se koná trh, který vnáší zmatek   do
beztak již chaotických městeček. Putující obchodníci
sedávají před rohožemi nebo látkami rozprostřenými
jedna přes druhou na zemi a vystavují své zboží:
léčivé byliny z jiných oblastí, drahé koření (jako je
skořice a hřebíček), lesní med, laciné tretky, kuriozity
a hrubé doma vyráběné hračky. Chraplavě vyvolávají
své zboží ječivými nakřáplými hlasy, už dávno
zničenými od nadměrného užívání. Všemu vévodí
jakýsi prodavač zázračného všeléku, který slibuje
divy a láká důvěřivý dav. Vesničané se strkají
a prodírají tlačenicí, každý chce získat co nejvíce
a utratit co nejméně a je připraven smlouvat do
posledního paisa.

Nakupovat v Bengálsku znamená smlouvat.

Člověk ze Západu si na to obtížně zvyká. Zdá se mu,
že prodavač, který požaduje přemrštěnou cenu, ho
chce podvést. Ale takový je systém. Prodavač bude
za své zboží chtít příliš vysokou cenu — za jablka,
zeleninu, hrnce na vaření, tašku nebo cokoliv
jiného. Potom kupující nabídne nižší cenu. Prodavač
něco sleví a kupující odmítne cenu přijmout, dokud
nesleví víc. Když se na nějakém poměru dohodnou,
je obchod uzavřený. Pokud kupující není spokojen
s obchodníkovou poslední cenou, může jít zkusit
štěstí jinam. Sledovat, o kolik až kupující dokáže
cenu srazit dolů, je stejně napínavé jako nějaký
závod. Životu to přidává na zábavnosti — i když
v chudé zemi, kde se počítá každá paisa, to není tak
úplně hra.
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1 čl soli
voda
ghí (olej)
1/2 kg celozrnné mouky

Z mouky, soli a vody uhně-
teme vláčné těsto. Necháme ně-
jakou dobu uležet a potom ho
rozdělíme na kousky asi 4 cm
velké. Na namaštěném stole
vyválíme asi 7 cm velkou plac-
ku, kterou dvakrát přeložíme,
aby vznikl trojúhelník. Ten poté
ještě rozválíme asi na 15 i více
cm (podle velikosti pánve).
Smažíme je po dvojicích na pán-
vi v asi 2 pl rozpušteného ghí.
Když jsou po obou stranách ho-
tové (asi tak za 4-6 minut),
necháme je okapat a můžeme je
nabídnout Krišnovi.
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