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Haré Kršna drazí oddaní 
a příznivci vědomí Kršny,

Je tu opět nový ročník našeho 
časopisu a to již dvanáctý. První 
číslo věnujeme Pánu Nijtánando-
vi vzhledem k jeho blížícím se na-
rozeninám. Přejeme Vám mnoho 
inspirace při čtení a spoustu tran-
scendentální blaženosti z oceánu 
milosti Pána Nitjánandy.

Za redakci časopisu Divja-kišorí dd
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Duchovní jména

Členové Mezinárodní společ-
nosti pro vědomí Krišny dostávají 
jména Pána Krišny nebo Jeho od-
daných ve spojení se slovem dás 
(ženy dásí), což znamená „služeb-
ník“. Například jméno Krišna dás 
znamená „služebník Krišny “. 
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Slovenská republika

OMLUVA!
Velice se omlouváme za chy-

by v receptu na Gulab džamu-
ny z minulého čísla. Správné 
míry jsou následující:

0,7 litru vody
0,5 - 0,7 litru cukru 

Doufáme, že jsme Vám ne-
způsobili žádné nepříjemnosti.

18
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 žánr

Vážný
Šríla Prabhupáda jednou vy-

světloval skupině svých žáků, 
že oddaný Pána Krišny je vždy 
vážný. Když to vyslechl jeden 
oddaný, který sám byl 
velmi pestrobarevnou a 
extravagantní osobností, 
rozhodl se, že se polep-
ší, a začal chodit všude 
s kamennou tváří. Po 
několika dnech se na něj 
Šríla Prabhupáda udive-
ně podíval a zeptal se ho, 
co se mu přihodilo. Žák 
odpověděl, že se snaží 
být vážný.

Na to se Šríla Prabhu-
páda rozesmál a vysvětlil 
mu, že být vážný zname-
ná brát vážně vědomí 
Krišny. Nemá to nic spo-
lečného s potlačováním 
vlastní osobnosti. Šríla 
Prabhupáda sám byl 
vždy velmi vřelý člověk. 
Jeho život přetékal smí-
chem a duchovní radostí, 

a přece vždy zachovával vážnost 
ve vztahu k vědomí Krišny. Nikdy 
na Pána Krišnu nezapomínal, ani 
na vteřinu, a tak poskytoval pří-
klad dokonalé vážnosti.

Nádherné transcendentální vlastnosti

Šríly Prabhupády
Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédánta Svámí 
Prabhupáda, který úspěšně šířil poselství Pána 
Krišny po celém světě, nebyl pouhá obyčejná 
podmíněná duše, ovládaná krutými zákony 
hmotného světa. I když se sám považoval za 
zcela bezvýznamného, je při pečlivém studiu jeho 
života zřejmé, že dokonale ztělesňoval dvacet šest 
vlastností čistého oddaného Krišny, jak je popisuje 
Šrí Čaitanja-čaritámrita.

Adžitánanda dás  seriál

Pokorný
V době, kdy Šríla Prabhupáda 

poprvé potkal svého duchovního 
učitele, Šrílu Bhaktisiddhántu Sa-
rasvatího Thákura, byl stoupen-
cem hnutí Mahátmy Gándhího za 
osvobození Indie z okovů britské 
nadvlády. V rozhovoru při tomto 
setkání Šríla Prabhupáda řekl, že 
aby Indie mohla být duchovně 
silná, musí se podle jeho názoru 
nejprve osvobodit politicky. Ale 
Šríla Bhaktisiddhánta mu na to 
s použitím jasné logiky a citátů 
z písem dokázal, že Indii, stejně 
jako ostatní svět, může od všech 
druhů hmotného utrpení osvobo-
dit jedině vědomí Krišny.

Protože Šríla Prabhupáda ne-
byl vzdorný, ale samou svojí po-
vahou pokorný a uctivý, neděla-
lo mu žádný problém upřímně 
uznat nezvratné závěry Šríly 
Bhaktisiddhánty a přijmout ho 
za svého duchovního učitele. Z 
této poučné transcendentální 
zábavy vidíme, že oddaný Pána 
Krišny není nikdy vzdorný, i to, 
jak se máme sami chovat v pří-
tomnosti skutečně pokročilých 
vaišnavů, pokud chceme dosáh-
nout úrovně duchovního vědo-
mí. Přestože byl Šríla Prabhupá-
da osobním společníkem Pána 
Krišny a dokázal poskytnout 
duchovní vedení celému světu, 
byl vždy odevzdaný lotosovým 
nohám svého duchovního uči-
tele a nikdy se ani náznakem 
nechoval vzdorně. 



Žijeme ve světě, kde má vše 
jak začátek, tak i konec. Nic z 
toho, co pochází z tohoto po-
míjivého dočasného světa, není 
věčné, ať už se to týká zvířat, 
rostlin, nebo i hor a řek, planet 

a hvězd. Lidské tělo pochopitel-
ně netvoří vyjímku a tak každý 
musí počítat s tím, že se jednou 
se smrtí setká. Co je to smrt a 
co se v takovém okamžiku děje 
s vlastním já, s duší? 

Smrt je okamžik, kdy tělo je 
neschopno další funkce a duše, 
která je uvězněna uvnitř něj a 
považuje ho za sebe sama, je 
přinucena toto tělo opustit. Od-
dělí se od něj a je zákony příro-
dy přepravena na jiné místo, kde 
začíná další život v novém těle. 
Takto se znovu a znovu rodí 
a umírá v jednom těle za dru-
hým. 

Vaišnavové, oddaní Pána 
Krišny vědí, že do jakého těla a 
do jaké situace se člověk dostane 
po smrti, je možné ovlivnit. Jak? 
Způsobem jakým žijeme, uva-
žujeme, jaké přijímáme životní 
hodnoty, zkrátka jaké máme vě-
domí, to vše je určující. V Bha-
gavadgítě je vysvětleno, že na co 
člověk myslí v okamžiku smrti, 
ovlivní i příští zrození. Když člo-
věk umírá, je zaplaven emocemi 
a jeho inteligence je velmi slabá, 

díky fyzické i mentální bolesti 
a kritické poruše funkcí život-
ně důležitých orgánů. Do jeho 
mysli se promítne vjem celého 
jeho života, mnoha významných 
okamžiků, které se kdysi udály a 

jemu se hluboko otiskly do jeho 
podvědomí. Pokud žil velmi ne-
uspořádaně, nečistě, bez rozlišo-
vání, co je vhodné či nevhodné 
jíst a dělat, narodí se zřejmě jako 
nějaké zvíře s podobnými zvyky 
a mentalitou, jako má třeba pra-

s á t k o . 
N e b o 
žil-li harmonickým, zbožným 
životem a usiloval o duchovní 
pokrok, je možné, že dosáhne 
duchovního světa. Nebude nu-

cen se znovu narodit v dalším 
pomíjivém těle, ale získá svou 
původní duchovní podobu. 

Proto se rozumný člověk vě-
nuje kultivaci vědomí během ce-
lého svého života, aby byl v oka-
mžiku smrti náležitě připraven. 
Ale i po smrti je možné pomoci 
právě odešlé duši, aby mohla 
dosáhnout klidu a co nejlepšího 
duchovního prospěchu. 

Antješthi Krijá

Obřad Antješthi Krijá, ne-
boli poslední obřad, pohřeb, je 
pro tento účel dokonalý. Tělo je 
spáleno, což je nesmírně důleži-
té, protože každá duše je na své 
tělo zvyklá, má k němu hluboké 
pouto. Duše je zmatená, když 
se po smrti ocitne mimo tělo, 
se kterým se ztotožňuje a vidí, 
jak leží na jednom místě a ona 

Věčná kultura duše
Dharmí Dásaseriál

Antješthi Krijá – Poslední obřad

Vaišnavský pohřeb

Samskáry aneb význam vaišnavských obřadů



je od něj oddělená. Je v šoku a 
nechce ho zcela opustit. Když 
je tělo spáleno, pomůže to duši 
odpoutat se a v klidu následovat 
cestu do dalšího zrození. Proto 
se spálení těla má provést co 
nejdříve, nejlépe ve stejný den, 
kdy ke smrti došlo. 

„Nechť je toto pomíjivé tělo 
spáleno na popel a ať je životní 
vzduch spojen s úplností vzdu-
chu. Nyní, ó můj Pane, prosím 
vzpomeň na všechny mé oběti, 
a protože jsi konečným příjem-

cem, prosím vzpomeň na vše, co 
jsem pro tebe udělal.“ (Íšopani-
šad)

Vaišnavové dbají na co největ-
ší prospěch zemřelého. Zpívání 
svatých jmen Pána, položení 
lístku z keříku Tulasí na jazyk 
zesnulého, pokropení mrtvé-
ho těla vodou z Gangy. To jsou 
některé prvky obřadu Antješthi 
Krijá. V Padma Puráně se píše, 
že duše je nejvíce požehnána, 
když je její tělo spáleno spolu s 
Tulasí a popel je poté vhozen do 
Gangy. 

Pokud byl zemřelý vaišnava, je 
vhodné jeho tělo obléci do čis-
tých vaišnavských šatů s Hari-
nám-čadarem a jeho tělo poma-
lovat tilakovými znaky. Kolem 
krku mu upevnit květinovou 
girlandu, kterou jsme před tím 
obětovali Božstvu Nejvyššího 
Pána, nebo Šrílovi Prabhupádo-
vi. Před kremací přečteme z pí-
sem filosofii o rozdílu mezi duší 
a tělem, a můžeme říci pár slov o 
činech a charakteru zesnulého. 

Rodinní příslušníci by měli 
několik dní poté jíst jen leh-
ká jídla, neboť trávení člověka, 

který je postižen zármutkem je 
oslabené.

Poněkud jinak vypadá obřad, 
když opustí tělo sanjásín, nebo 
duchovní učitel. Jeho tělo se 
umístí do vody na posvátném 
místě, nebo do jámy, která by 
měla být o něco hlubší než je 
délka člověka. A nebo je možné 
tělo spálit a popel vložit do země 
na nějakém svatém místě, jako 
je Vrindáván, nebo Majápur. 
Místo, kde se nachází ostatky 
duchovního učitele se nazývá 
samádhi. Krišnovou milostí je 
možné, aby byl duchovní učitel 
stále přítomen na místě svého 
samádhi. Dokonce to nemusí 
být samádhi s jeho ostatky, stačí, 
když je tam napsáno jeho jméno, 
namalována jeho podoba, nebo 

květiny z girlandy, kterou nosil. 
On je vždy přítomen ve svém 
samádhi, aby přijímal službu 
svých žáků a následovníků. Pří-
kladem je například samádhi 
Šríly Prabhupády ve Vrindáva-
nu a nebo jeho velkolepé Pušpa-
samádhi v Majápuru. 

Pušpa Samádhi v Majápuru

„Nechť je toto pomíjivé tělo spáleno na popel...“
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V Navadvípu žil jeden mladý 
bráhmana, jež byl vůdcem lu-
pičů. Tento bráhmana si všiml 
drahých ozdob na těle Pána Nit-
jánandy a chtěl je Nitjánandovi 
ukrást. Poté co zjistil, že Pán bydlí 
v domě Hiranji Pandita se s celou 
svou skupinou během příští noci 
ukryl na osamělém místě neda-
leko tohoto domu. Společně za-
čali diskutovat a přemýšlet, kdo 
jakou dostane ozdobu. Nicméně 
silou vůle Pána Nitjánandy tito 
lupiči brzy všichni usnuli. Když je 
brzy ráno vzbudilo krákání vran, 
rychle někam schovali své zbraně 
a vraceli se do svých domovů, za-
tímco jeden druhého obviňovali, 
kdo za to může. Příštího večera se 
rozhodli, že pro zajištění úspěchu 
budou nejdříve uctívat bohyni 

Čandí (Durga). Vykonali tedy 
oběť, nabízejíce bohyni mimo 
jiné i víno a maso. Poté co se 
řádně vyzbrojili mnohými 
druhy zbraní a připnuli na svůj 
krk ochranné amulety (kavači), 
obklíčili uprostřed noci dům 
Pána Nitjánandy. Naneštěstí 
však zjistili, že dům je střežen 
nespočetně mnoha hrozivě vy-
padajícími plně ozbrojenými a 
připravenými vojáky, jež nepře-
tržitě zpívali Svatá jména Pána 
Hariho. Byli samozřejmě velice 
udiveni touto nečekanou překáž-
kou a po nějakém čase argumen-
tování došli k závěru, že tuto noc 
rozhodně neuspějí v jejich dareb-
ném počínání a rozhodli se vrátit 
do svých domovů. Když třetí noc 
vstoupili na dvůr domu Pána, okamžitě všichni ztratili zrak. Za-

čali padat do různých špinavých 
míst jako jáma na odpadky a ně-
kteří si takto zlomili ruce či nohy, 
jiní spadli do trnitých keřů, kde 
se bolestivě poškrábali. Všichni 
byli plni strachu a nevěděli, co se 
vlastně děje. V ten moment spus-
til Indra prudký déšť a bouřku 
s ledovými kroupami,  blesky a 
hromy. Takto všichni promokli 
až na kost a trpěli velkou zimou. 
Po nějaké době tohoto utrpení, 
příznivé myšlenky vstoupily do 
mysli jejich bráhmanského vůd-
ce. Tento bráhmana si pomyslel: 
„ Nitjánanda rozhodně není oby-
čejná lidská bytost. On musí být 
Nejvyšší Pán. První den nás zmá-
tl spánkem, avšak díky Pánově 
iluzorní energii jsme to nemohli 
pochopit. Druhý den nám vyje-

Šrí Nitjánanda  
Kathámrita

Krišna-kathá
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vil ty úžasné vojáky a přesto jsme 
nepřišli k rozumu. Toto utrpení 
je vhodné pro takové osoby jako 
jsme my, jelikož jsme chtěli okrást 
Nejvyššího Pána. Kdo mě může 
nyní ochránit? Nemám jiné úto-
čiště než Pána Nitjánandu.“ Poté 
co takto přemýšlel, meditoval na 
Pána Nitjánandu a přijal 
plné útočiště u Jeho 
lotosových nohou. 
Tímto byl Pán potěšen 
a vrátil všem zpět jejich 
zrak. Skoro mrtví se do-
plazili domů. Ráno, poté 
co se vykoupali v Ganze, 
šel tento bráhmanský vůdce 
lupičů za Pánem Nitjánandou. 
Okamžitě jak uviděl Pána, začal 
naříkat a padl k Jeho lotosovým 
nohám. Mnoho příznaků extatic-
ké lásky se objevilo na jeho těle. 
Nikdo nemohl uvěřit svým očím. 
Mnoho oddaných si myslelo, že 
tento darebný pokleslý bráhmana 
jen něco předstírá, aby mohl 
Pánu Nitjánandovi ublížit, 
či ho okrást. Pán oslo-
vil tohoto bráhmanu: 
„Prosím, řekni nám 
co se ti stalo. Takové 
pokorné vystupo-
vání je u tebe velice 
nezvyklé. Viděl jsi 
snad či slyšel něco, 
díky čemuž jsi dosáhl 
realizace Kršny? Ne-
zdráhej se a řekni nám 
vše prosím.“  Bráhmana 
tedy pověděl Pánu Nitjá-
nandovi i všem přítom-
ným celý příběh. Na ko-
nec tento bráhmana řekl: 
„Ó Pane, dovol mi prosím 
nyní odejít. Jelikož jsem se 
snažil ti ublížit nezasloužím 
si dále žít. Jediným odčině-
ním bude, když se hned půjdu 
utopit do Gangy.“  Po vyslechnutí 

celého příběhu a vidíce bráhma-
novu vážnost a upřímnost byl Pán 

i všichni 

oddaní velice potěšeni. Nitjánan-
da Prabhu odpověděl: „ Ó bráh-
mano, máš ve skutečnosti veliké 
štěstí. Musíš být jistě Kršnovým 

služebníkem život za životem. 
Proč by ti jinak Pán udělil tako-
vou milost a vyjevil ti svůj maje-

stát. Čaitanja Gošáj se zjevil, aby 
vysvobozoval pokleslé duše. O 
tom není pochyb. Poslouchej 
tedy co ti nyní řeknu. Zba-
vím tě všech hříchů, kterých 

jsi se kdy dopustil, 
jestliže je již nikdy 
nebudeš vykoná-

vat znovu. Přestaň 
ubližovat ostatním, 

okrádat je a chovat se 
nemravně. Žij řádným 

životem oddaného a zpí-
vej svatá jména Pána Ha-

riho. Pak budeš moci osvo-
bodit i ostatní. Měl by si svolat 

všechny ty lupiče a darebáky a 
také je přimět ke zbožnému živo-
tu a zpívání svatých jmen.“ Poté 
co takto promluvil, sundal si Pán 
Nitjánanda z krku svou girlandu 
a věnoval jí bráhmanovi. Každý 

křičel: „ Džaj! Džaj!“ Tímto 
způsobem byl bráhmana 

osvobozen od veškerého 
materiálního zaplete-
ní. Jeho vlivem všich-
ni lupiči vzali útočiště 
u Pána Čaitanji a ne-
ustále zpívajíce svatá 
jména se stali velký-
mi oddanými Pána 

Kršny. 

Mahá Patita Pávana 
Šrí Nitjánanda Avadhúta 

Kí Džaj! 

Převyprávěno na zákla-
dě Šrí Čaitanja Bhágavaty 
sepsané Šrí Vrindávan dás 
Thákurem. 

 
  Přeložil  

  Líla Purušótama dás
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Ačjuta Gotra Dás

Jak pokračuje program Šástra Dána?

sankírtan

V tomto článku věnovanému 
programu Šástra Dána bychom 
chtěli informovat čtenáře o na-
šich posledních aktivitách, dále 
shrneme rok 2007 a nastíníme 
další plán pro rok 2008.

Za posledních několik měsíců 
obdrželo knihy z mezinárodního 
nakladatelství BBT mnoho insti-
tucí, které by si je za normálních 
okolností nekoupily, jako jsou 
např. terapeutické léčebny, Psy-
chiatrická léčebna Bohnice, Fond 
ohrožených dětí v Praze 10, Dět-
ské domovy a Domovy mládeže, 
další knihovny, střední školy, ale 
zejména Vysoké a Základní školy 
České republiky. Od září do listo-
padu jsme totiž doručili do 47 Vy-
sokých škol České republiky 294 
svazků knih Šríly Prabhupády, 
což je průměrně 6 knih na jednu 
Vysokou školu. Na začátku pro-
since jsme dále distribuovali troji-ribuovali troji-buovali troji-

ci knih (Mahábhárata, Skrytá Slá-
va Indie a Bhagavad-Gíta) do 41 
vybraných základních škol České 
republiky. Následně na to přišlo 
několik desítek děkovných dopi-
sů od vedoucích vysokoškolských 
knihoven a knihoven zákl. škol, 
kde nám vyjádřili vděčnost za da-
rované knihy a přislíbili zařazení 

knih do svých knižních fondů a 
jejich využití nejen studenty ale 
i profesory. Některé z těchto dě-
kovných dopisů najdete na strán-
kách www.sastradana.cz

Jiný způsob distribuce knih 
začali manželé Trachtovi, ze se-
veročeského pohraničí, pro které 
je hudba jejich živobytím, a kteří 
začali ve spolupráci s programem 
Šástra Dána zasílat knihy slavným 
osobnostem českého filmu, hud-
by a umění. Můžete se jich sami 
zeptat, co je k tomu inspirovalo 
a jaké mají ohlasy od slavných 
českých „celebrit“. V jednom 
z nejstarších textů dávné Indie 
– Bhagavad Gítě – je řečeno, „jad 
jad áčarati šresthas, tad tad eveta-
ro džanah …“ cokoli učiní slavná 
osobnost, běžní lidé následují. A 
jakýkoli standard svým jednáním 
stanoví, celý svět se tím řídí. Obě-
ma manželům patří naše hluboká 
ocenění za tuto hodnotnou služ-
bu. 

Co se týká statistiky, tak ta říká, 
že za rok 2007 bylo díky příspěv-Manželé Jarda a Brigita Trachtovi, kteří podporují program Šástra Dána

Gymnázium Rokycany
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kům přispívatelů na tento pro-
gram rozdáno 1006 knih Šríly 
Prabhupády, z toho mimo jiné 
154 Bhagavad Gít, 37 sedmisvaz-
kových kompletů Šrímad Bhága-
vatamu, 141 Mahábhárat, atd., to 
vše do více než 240 institucí, jako 
jsou Městské knihovny, knihovny 
středních, vysokých a základních 
škol, a také do 
různých domo-
vů, ústavů, věz-
nic, apod. 

N ě k o h o 
může napad-
nout, kam bude 
program Šástra 
Dána distribu-
ovat knihy dál, 
když už nyní 
začíná být vět-
šina veřejných 
institucí zapl-
něna, nebo jim 
přinejmenším byla dána nabídka 
našich knih! Prvotní povinnos-
tí tohoto programu bylo oslovit 
instituce, ve kterých knihy Šríly 
Prabhupády nesmějí chybět, jako 
jsou knihovny, školy, ústavy, a po-
dobná místa pro vzdělávání lidí, 
což se pomalu začíná uskutečňo-
vat. A právě od tohoto okamžiku 
začíná distribuce do míst, která 
jsou velmi efektivní, a kde je vel-
ká pravděpodobnost, že se kniha 
dostane lidem do rukou.  Těmito 
místy jsou čekárny různých ve-
řejných služeb, jako například če-
kárny praktických lékařů, zubařů, 
kadeřnictví, holičství, čekárny 
v módních, kosmetických a neh-
tových salónech, salónech krásy, 
a jiné čekárny, kde lidé tráví čas 
čekáním na konkrétní službu pro 
jejich dočasné fyzické tělo. Naše 
knihy tam mohou obohatit na-
bídku postarších novin a časopisů 
a tak vyplnit čas lidí v čekárnách. 

Lidé raději 
sáhnou po 
zajímavé kni-
ze než po lev-

né tiskovině. Po krátké zkušenosti 
s distribucí do čekáren můžeme 
říci, že poskytovatelé služeb rea-
govali v naprosté většině příznivě. 
Byli totiž rádi, že si jejich klienti 
zkrátí dobu čekání četbou zajíma-
vé literatury. Jaké čekárny jsme 
navštívili a které knihy jsme tam 
zanechali, najdete aktuálně na 
našich web stránkách v oddělení 
„Naše práce“. 

Tímto bychom chtěli dát mož-
nost komukoli, kdo by chtěl po-
stupně zaplnit čekárny veřejných 
služeb v okolí svého bydliště, a 
získat tak prospěch z distribuce 
knih Šríly Prabhupády. Dejte nám 
prosím kdykoli vědět, rádi po-
skytneme jak knihy, tak praktic-
ké rady k distribuci. V některém 
z příštích článků budeme infor-
movat, jak tato distribuce knih do 
čekáren pokračuje.

Na závěr bychom chtěli podě-
kovat všem, kdo se zapojují do 

tohoto programu distribuce knih, 
a to jakýmkoli způsobem.  Šríla 
Prabhupáda říkával, že tyto knihy 
jsou tak mocné, že každý, kdo je 
čte, se stane zcela jistě vědomý si 
Krišny, a proto je distribuce těch-
to knih velice cennou službou. 
Proto kdokoli by chtěl nějak po-
moci tomuto programu distribu-
ce knih Šríly Prabhupády, dejte 
vědět. Více aktuálních informací 
o programu Šástra Dána najdete 
na www.sastradana.cz

Dětský domov Praha 5

Gymnázium Praha 6,  Nad alejí

Kadeřnictví v Pelhřimově
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filozofie

Živý člověk je velmi silný, v 
dobré kondici a všechno ostatní. 
Ale jakmile padne, padne mrtvý 
na podlahu a ty ho kopneš do 
obličeje, nebude protestovat. 
Takže kde je ta síla? Síla je pryč. 
Je to duchovní síla. Tělo se hýbe 
díky této duchovní síle. Dejme 
tomu, že máte velmi dobré auto 
Mercedes nebo Rolls Royce, ale 
když v něm není benzín, jak se 
může takové auto pohybovat?

Je tu energie, energie bezínu. 
Stejně tak skutečná síla je ducho-
vní síla. Duchovní síla je Balarám. 
Balarám znamená síla. Proto mu-
síme vzít útočiště u lotosových 
nohou Balaráma, guru-tattvy.

 

Balarám znamená guru-tattva. 
Balarám představuje gurua.Yasya 
prasadad bhagavat-prasadah.

Jestliže chceme porozumět 
Čaitanjovi Maháprabhuovi, 
jestliže chceme porozumět 
Kršnovi, musíme vzít útočiště 
u Balaráma. Nayam atma bala-
himena labhyam. Tohle védské 
nařízení  bala-hinena labhyah  
znamená ‚ že bez milosti Balará-
ma nemůžeme pochopit svou du-
chovní identitu. A tento Balarám 
přichází jako Nitjánanda - balara-
ma haila nitai.

 Proto musíme přijmout útočiště 
u Balaráma.

Tuto píseň zpíval Naróttam dás 
Thákur. Nitai pada kamala koti-

candra susitala. Jestliže přijmeme 
útočiště u Nitjánandy Prabhua, 
pak dosáhneme míru. Koti can-
dra susitala. Stejně jako ve dne, 
hlavně v létě, jsme velice popuzeni 
z přílišného horka. Ale k večeru a 
v noci, hned jak vysvitne měsíc, 

jsme spokojeni. �nava z celoden-. �nava z celoden- z celoden-
ního pachtění je okamžitě pryč.

Tedy nitai pada kamala, stín 
nohou Nitjánandy Prabhua, je ko-
ti-candra-susitala, stejně příjemný 
jako jedna króša (10 milionů) 

Z přednášky Šríly Prabhupády 
v den zjevení Pána Nitjánandy
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měsíců. A jen jedna záře měsíce 
nám dá tolik potěšení. Takže 
jestliže chceme skutečný mír 
mysli, jestliže skutečně chceme 
ulevit od této hmotné únavy, 
musíme přijmout útočiště u 
Nitjánandy Prabhua. Nitjánanda 
Prabhu je síla , duchovní síla. A 
bez duchovní síly se nemůžeme 
přiblížit ke Kršnovi. Nayam atma 
pravaca…. pouhým mluvením o 
nesmyslech…. nayam atma pra-
vacanena labhyah...i když jsi do-když jsi do- jsi do-
brý řečník, neznamená to ještě, že 
jsi porozuměl svému já. Na med-
haya...ne díky dobrému mozku. 
Myslet si, že díky tomu, že mám 
velmi dobrý mozek porozumím 
Kršnovi, je chyba. Tak to není. 
Nayam atma pravacanena labhyo 
na medhaya na bahuna srutena.

Jestli si myslíš, že jsi velmi do-myslíš, že jsi velmi do- že jsi velmi do-
brý učenec, držitel univerzitního 
diplomu, a kvůli tomu jsi  všemu 
porozumněl… , jsi na omylu. Ne, 
to není možné. Musíme mít du- není možné. Musíme mít du-není možné. Musíme mít du- možné. Musíme mít du- Musíme mít du- mít du-
chovní sílu a zdrojem této síly je 
Balarám, Kršnova další expanze, 
prakasa-vigraha. Kršna se ma-ma-
nifestuje skrze Balaráma. Měli 
bychom tedy přijmout útočiště u 
Nitjánandy Prabhua.

nitai-pada-kamala, koti-can--pada-kamala, koti-can-
dra-susitala …  je chayay jagata 
juray

Celý svět trpí, ale pokud chcete 
mír, pak přijměte útočiště u Nitjá-ěte útočiště u Nitjá- útočiště u Nitjá-Nitjá-
nandy Prabhua.

heno nitai bine bhai, radha-krs-
na paite nai … dhrdha kori‘ dharo 
nitair pay

Náším hlavním cílem života je 
jít zpět domů, zpátky k Nejvyšší 
Osobnosti Božství a sdružovat se 
s Rádhou a Kršnou.

V jiné písni stejný autor zpívá: 
manusya-janama paiya, radha-
krsna na bhajiya …  janiya suniya 
bisa khainu

Pokud nedojdeš k Radhárání a 
Kršnovi, tak nedosáhneš opravdo-nedosáhneš opravdo-
vého požitku. Jestli chceš tancovat 
a zpívat a získat potěšení, netancuj 
nezávisle, tancuj s Kršnou. Pak 
budeš šťastný. Tancování je tady, 
ale tancování bez Kršny …

Balarám přichází jako Nitjánanda - balarama haila nitai
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Jako zde, v našem chrámu, 
také jíme, ale jíme zbytky jídla, 
které nám nechal Kršna. To je 
opravdové potěšení. To je pravé 
potěšení. Není to tak, že bychom 
přestali jíst. My nejsme suší filo-
sofové. Krsna baro doyamoy, 
koribare jihwa jay, swa-prasad-
anna dilo bhai… Všude po světě 
přijímáme prasádam (obětova- (obětova-
né jídlo Kršnovi) a máme s tím 
dobrou zkušenost. Minimálně 
deset tisíc mužů a žen u nás přijí-žen u nás přijí- u nás přijí-u nás přijí-
má prasádam, ale my kvůli tomu 
nejsme v úzkosti. Nemáme žád-úzkosti. Nemáme žád- žád-žád-
nou úzkost. 

Rodina se skládá z několika 
členů. Jsou plni úzkosti, jak se po-Jsou plni úzkosti, jak se po- plni úzkosti, jak se po-, jak se po- jak se po-
starat o rodinu.  A my se staráme 
o rodinu deseti tísic lidí, ale nem-, ale nem- nem-
áme úzkost. Potřebujeme tisíce a 
tisíce rupií k udržování Evropy, 
Ameriky, drahá záležitost.

Ale protože máme útočiště u 
Nitjánandy Prabhua, Balaráma, 
tak netrpíme úzkostí. Materiální 
život znamená úzkost. Pokud bu-
deme žít materiálním životem, 
tak se nikdy  nemůžeme vyhnout 
úzkosti… 

Pán Kršna říká Brahmovi: 

“Pán Balaráma, který je mou 
první expanzí a není ode mne 
odlišný se společně se mnou zjeví 
jako Šrí Nitjánanda. Stane se nej-
dražším drahokamem ze všech 
odpoutaných.”

“Přijme oblek avadhúty a bude 
zdarma rozdávat lásku k Bohu. 
Tuto lásku bude rozdávat různými 
způsoby a bude tak vysvobozovat 
všechny živé bytosti. Bude to dělat 
nejprve jako brahmačárí (student 

v celibátu) a pak jako grihasta 
(hospodář).”

“Všem lidem pak bude společně 
se svou ženou Džáhnaví-déví a 
mnoha ostatními blízkými společ-
níky vyjevovat své duchovní zába-
vy.”

Ananta Samhita:

Pán říká Anantadévovi:

 “Až se během Kali-jugy zje-
vím v oblasti Navadvípu, ty se-

stoupíš jako Nitjánanda. Budeš 
mít velice dlouhé krásné a silné 
tělo a budeš neustále zaměstnán 
ve zpívání Mých jmen a Mé slávy. 
Tímto způsobem, díky tvé bez-
příčinné milosti “obrátíš” všechny 
zmatené hlupáky, kteří ke mně 
nechovají žádnou oddanost na mé 
čisté oddané.”

 

Udharvmnaja-tantra

Pán Šiva říká své ženě Párvatí:

”Ti, kteří v Navadvípu uctívají 
Pána Gauru - jež je znám jako Šrí 
Kršna Čaitanja, s jeho pěti projevy, 
jakožto Panča-tattva: Šrí Kršna 
Čaintanja, Prabhu Nitjánanda, Šrí 
Advaita Áčárja, Šríla Gadádhár 
Pandit, Šríla Šrívás Thákur spo-
lečně s ostatními společníky Pána 
Čaitanji - jsou mi velice drazí.”

 
 

Citace z písem
Slávy Pána Nitjánandy jakožto inkarnace 

Pána Balaráma, který je zdrojem jak 

duchovního tak materiálního světa, tak jak 

jsou popsány ve zjevených písmech:

Pán Nitjánanda nás zbavuje 
všech hmotných strastí
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Čaitanja Čaritámrita   
Ádi-líla

Č.č. Ádi 1.8. 

”Nechť je Šrí Nitjánanda Ráma 
předmětem mých neustálých vzpo-
mínek. Sankaršana, Šéša-nága a 
Višnuové ležící na oceánu Kárana, 
Garbha a oceánu mléka, jsou Jeho 
úplné části a části jeho úplných 
částí.”

Č.č. Ádi 5.229.

”Pán Čaitanja a Pán Nitjánan-
da jsou vším pro ty vaišnavy, kteří 
neznají nic jiného než službu Šrí-
matí Rádharání a Šrí Kršnovi.”

Č.č. Ádi 11.60.

”Nikdo nedokáže spočítat neko-
nečné množství následovníků Nit-
jánandy Prabhua. Zmínil jsem se 
o některých z nich jen proto, abych 
sám sebe očistil.”

Toto jsou pouze některé ze sto-
vek veršů které popisují slávy a 
zábavy Pána Nityánandy.

Přeložil bhakta Josef Tolar.

O dalších slávách Pána Nitjá-
nandy se můžete dočíst v první, 
páté a jedenácté kapitole ŠRÍ ČAI-
TANJA ČARITÁMRITY, která ne-
dávno vyšla v českém jazyce.

Pán Nitjánanda a Pán Čaitanja září jako měsíc a slunce
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V učebnicích fyziky 
a ve vědecko-populární literatuře 
se nepřetržitě opakuje, že náš ves-
mír vznikl před miliardami lety 
mohutnou explozí (teorie velké-
ho třesku) a jeho vývoj  směřuje 
k nevyhnutelnému konci: sebez-
ničení. Vesmír nemá pána, vlád-
ce či stvořitele. Rozpíná se jako 
otesánek, až praskne a zmizí, jako 
vyhaslá hvězda. Vše trvá miliony 
a miliony světelných let. Ničím a 
nikým zapříčiněný kosmický au-
tomat se bez jakékoliv příčiny řítí 
časem, řízený inherentními záko-
ny evoluce a selekce. Nemá jiného 
účelu než se sám postupně zničit. 
Mechanickými kvantovými pro-
cesy. Co se struktury vesmíru týče, 
víme, že sestává z galaxií, z ne-
konečného prostoru a z černých 
děr, které mají neblahou tendenci 
doslova žrát hmotu. Veškerá ga-
laktická hmota dohromady tvoří 
pouhých 0,00000000000000001 
procent vesmíru. Všech ostat-
ních  99.9999… 
procent  je jen 
„nic“, „kos-
mické nic.“  

 
  

Naše (nicotná) planetární sousta-
va je heliocentrická – jejím stře-
dem je Slunce. Slunce je jednou 
z hvězd v naší galaxii. Všechny 
planety naší soustavy obíhají ko-
lem Slunce, gigantické ohnivé 
koule. Měsíc je satelitem Země. 
Je naším nejbližším planetárním 
sousedem. Merkur, Venuše, Mars, 
Jupiter a Saturn se všemi jejich 
měsíci, jsou mrtvou hmotou, 
žhnoucí nebo zmrzlou, tuhou či 
plynnou,  a proto jsou nezpůsobi-
lé k  životu, jak ho známe na Zemi. 
Přesto se předpokládá, že některé 
z těchto mrtvých planet  byly kdy-
si domovem velmi primitivní for-
my života (např. na  Marsu.) 

Na našem měsíci  život roz-
hodně také není. Potvrdili to 
američtí kosmonauti, kteří  v se-
dmdesátých letech minulého 
století na měsíci přistáli pětkrát. 
Všichni si dnes dokážou vyba-
vit měsíční krajinu tak, jak ji 
viděli v televizi a ve filmech.  

 

Nejen že měsíc je pustý, nýbrž 
celý širý vesmír je až do odvolání 
jediným ohromným pustým mís-
tem bez sebemenší známky živo-
ta. Bohapusté, prázdné a temné 
místo. Jsme tu „světově sami“.

Na rozdíl od svatých písem mo-
noteistických náboženství blízké-
ho a středního východu – judais-
mu, křesťanství a islámu – obsahují 
Védy strukturovanou a vysoce so-
fistikovanou kosmologii. V  Bha-

Kosmologie 
Bhagavadgíty

véda a věda Džaj Gurudév prabhu

V pusté jsme nebeské končině,
slunce i se planetami,

    jinde je světů jen naseto,
 my jsme tak světově sami!

  Jan Neruda, Písně Kosmické
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gavad Gítě, jejíž 700 veršů před-
stavuje esenci védského poznání, 
Pán Krišna Arjunovi vysvětluje: 
yathakasa-sthito nityam, vayuh 
sarvatra-go mahan, taha sarvani 
bhutani, mat-sthanity upadha-
raya – Věz, že všechno stvoření 
spočívá ve Mně tak, jako mocný 
vítr, který vane všude, stále spo-
čívá v nebi (BG 9.7).  Z významu 
Šríly Prabhupády: „Pro obyčejné-
ho člověka je téměř nepředstavi-
telné, že takové ohromné stvoření 
jako je náš vesmír, může spočívat 
v Kršnovi. Pán zde pro ujasnění 
uvádí jednoduchý příklad. Pro-
stor (ákáša) který nás obklopuje, 
nebe, je zjevně nejrozsáhlejší ob-
lastí kterou známe. Vítr a vzduch 
jsou nejrozpínavějšími elementy 
v tomto prostoru. Proudění větrů 
ovlivňuje všechen pohyb v příro-
dě. I když je vítr tak mocný, přesto 
je stabilně obsažen (sthita) v pro-
storu, v nebi. Nikdy nepřesáhne 
jeho meze. Podobně existují také  
všechny velkolepé projevy ves-
mírného dění  pouze v rámci vůle 
Boha. Bez Jeho vůle se nepohne 
ani stéblo trávy.Vše je v pohybu 
vůlí Pána. Jen Jeho vůlí dochází 
ke stvoření, udržování a zániku 
nekonečných vesmírů. Přesto se 
Pán nachází mimo kosmické dění, 
stejně jako se kosmický prostor 
nachází mimo proudění větrů. 
Yad bhisa vatah pavate – vítr vane 
ze strachu před Pánem (Taittírya 
Upanišad 2.8.1.) Brihad-Áranjaka 
Upanišad uvádí, etasya va aksara-
sya prasasane gargi surya- cand-
ramasau vidhritau tisthata eta-
sya va aksarasya prasasane gargi 

dhyau- aprithivyau vidhritau 
tisthatah – Měsíc, Slunce a ostatní 
velké planety se pohybují podle 
zákonů, které jednou provždy ur-
čil a nad kterými věčně bdí Nej-
vyšší Pán, Osobnost Božství.“

   Šrí Krišna dále vysvětluje: pra-
kritim svam avastabhya visrijami 
punah punah,  bhuta gramam 
imam kritsnam anasam prakrter 
vasat – Celý vesmírný řád pod-
léhá Mé vládě. Mou vůlí se vše 
samočinně znovu a znovu proje-
vuje a na konci zase ničí (BG.9.8.) 
Z významu Šríly Prabhupády: „…
Hmotný svět je projevem nižší 
energie Nejvyšší Osobnosti Bož-
ství. Když dochází ke stvoření, 
uvolňují se tvůrčí síly hmotné 
energie mahat-tattva prostřednic-
tvím purušy - inkarnace Pána, kte-
rý do ní vstupuje v podobě Mahá 
Višnua, ležícího na oceánu příčin. 
Při každém z Jeho výdechů vzni-
kají nesčetné vesmíry, při každém 
nadechnutí tyto vesmíry zase 
zanikají. Garbhodakášájí Višnu 
vstupuje do každého jednot-
livého vesmíru. Dále se Pán 
projevuje jako Kšírodakášájí 
Višnu a vstupuje do všeho, 
včetně nepatrného atomu. 
Poté je celá hmotná příro-
da oplodněna živými by-
tostmi, které své náležité 
postavení ve stvoření 
zaujímají podle dřívější 
karmy. Začnou vyvíjet 
novou karmu a celý 
hmotný proces se tak 
dá do pohybu. Růz-
né druhy živých by-
tostí se zaměstná-
vají různými typy 

činnos-

tí od samého počátku stvoření. 
Teorie evolučního vývoje tvorstva 
je nesprávná. Všechny životní 
druhy jsou stvořeny současně 
s vesmírem. Lidé, zvířata, ptáci a 
všechny ostatní organismy jsou 
stvořeny současně. Živé bytosti 
v novém stvoření tak navazují na 
své touhy z minulého  stvoření. 
To vše se děje svrchovanou vůlí 
Pána… K cyklům stvoření dochá-
zí proto, aby živé bytosti naplnily 
své touhy. Pán tímto stvořením 
není nikdy ovlivněn.“ 

  Co se struktury vesmíru týče, 
Šrí Krišna Ardžunovi vysvětluje: 
yad aditya-gatam tejo, jagat  bhá 
asayate´khilam, yac č candramá 
asi yac cagnau, tat tejo viddhi 
má mamakam – Záře Slunce, jež 
rozptyluje temnotu celého ves-
míru (džagat) pochází ode Mě. 
Stejně tak i záře Měsíce a ohně 
(BG.15.12.) Z významu Š.Prab-
hupády: „ …Z tohoto verše vy-
plývá, že Slunce osvětluje celý 
vesmír. Existuje nespočet ves-
mírů, Sluncí i Měsíců. V kaž-
dém vesmíru je však jen jed-
no Slunce.V Bhagavad Gítě 
(10.21) je také uvedeno, že 
Měsíc je hvězdou (naska-
tranam aham sasi.) Slu-
neční záře má svůj původ 
v duchovní záři Nejvyš-
šího Pána, jež zaplňuje 
duchovní prostor…“ 

  Zákon gravitace, 
který schematicky for-
muloval Newton v 17. 
století, jakož i vědec-
ky prokázaný vliv 
měsíčního svitu na 
biosféru, vysvětluje 
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Šrí Krišna v patnácté kapitole Bha-
gavad Gíty: gam avisya ca bhutani, 
dharayamy aham ojasa,  pusnami 
causadhí  sarvan,  somo bhutva 
rasatmakah – Vstupuji do všech 
planet (gám avišja) a svou ener-
gií je udržuji (dhárajámy odžasá ) 
na oběžných drahách. Stávám se 
Měsícem a tak dodávám šťávu ži-
vota všem rostlinám (BG.15.13.) 
Z významu Š. Prabhupády.: „ Veš-
keré planety se 
vznášejí v pro-
storu jen díky 
Pánově energii. 
Pán vstupuje do 
každého atomu, 
každé planety a 
každého živého 
organizmu. Tuto 
skutečnost  po-
pisuje Brahma 
Samhita – Pa-
ramátma, úplná 
část Nejvyššího 
Pána, vstupuje 
do všech planet, 
vesmírů, živých 
organizmů a 
atomů. Díky 
přítomnosti Pa-
ramátmy je vše 
tak, jak má být. 
Člověk, v jehož 
těle je duše, je 
schopen plavat 
a udržet se nad 
vodou. Naproti 
tomu mrtvé tělo, 
tělo bez duše, se potopí. Zetlelé 
tělo sice vyplave na povrch, jako 
tráva a jiné věci, ale tělo bezpro-
středně utonulého člověka se oka-
mžitě potopí. Ze stejného důvodu 
se planety vznášejí v prostoru. 
Nejvyšší Pán, svrchovaná duše 
vesmíru, je v nich přítomen a 
udržuje je, jako kosmický prach, 
na oběžných drahách. Když podr-

žíme hrstku prachu v ruce, neroz-
práší se. Jakmile prach vyhodíme 
do vzduchu, rozletí se do všech 
stran.

Planety jsou jako hrst prachu 
v dlani vesmírné podoby Nejvyš-
šího Pána.  Jeho silou a energií zů-
stávají na svém předem určeném 
místě. 

 Védské hymny praví, že Slunce 
a planety se na svých oběžných 

drahách pohybují rovnoměr-
ně jen díky Nejvyšší Osobnosti 
Božství. Nebýt Pána, všechny by 
se rozlétly, jako prach do větru. 
Nejvyšší Osobnost Božství pro-
střednictvím Měsíce působí na 
růst rostlin. Zelenina získává svou 
chuť vlivem Měsíce. Bez měsíční-
ho svitu by nemohla růst. Slovo 
rasátmakam je v tomto smyslu 

důležité – Nejvyšší Pán dává pro-
střednictvím Měsíce všemu svou 
chuť a šťávu. Lidé mohou praco-
vat, žít pohodlně a užívat si šťav-
natých pokrmů jen díky milosti 
Nejvyššího Pána. Bez této milosti 
by lidstvo nepřežilo.“ 

 V osmé kapitole Šrí Kriš-
na popisuje existenci života 
na všech planetách vesmíru:             
a-brahma-bhuvanal lokah punar 

avartino´rjuna 
mam upetya tu 
kaunteya punar 
janma na vi-
dyate – Od nej-
vyšší (brahma-
bhuvanát) po 
nejnižší, všech-
ny planety 
(lókáh) hmot-
ného světa jsou 
místem utrpení, 
opakovaného 
zrození a smrti. 
Ten však, kdo 
dosáhne Mého 
sídla, ó Ardžu-
no, se již nikdy 
více v tomto 
světě nenaro-
dí (BG.8.16.). 
Dále Krišna 
popisuje délku 
života obyvatel  
nejvyšší pla-
nety vesmíru, 
Brahm al óky :  
sahasra-yuga-

paryantam ahar yad brahmano 
viduh ratrim yuga sahasrantam 
te´ho-ratra-vido janah – Tisíc 
věků podle lidského výpočtu 
rovná se jednomu dnu Brahmy. 
Stejně dlouho trvá jeho noc (BG. 
8.17.) Význam od Š. Prabhupády: 
„Doba trvání hmotného vesmí-
ru je rozdělena do cyklů,  které 
se nazývají kalpa. Jedna kalpa je 

Veškeré planety se vznášejí v prostoru jen díky Pánově energii
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jeden den Brahmy. Tento den se 
skládá z tisíce cyklů čtyř yug, ne-
boli (kosmických) věků zvaných 
Satya, Treta, Dvapara a Kali. Sa-
tya-yuga trvá 1 728 000 let. Je to 
věk ctnosti, moudrosti a nábožen-

Jeden z návrhů plánovaného védského planetária v Majápuru

ství. Nevědomost, nemravnost  a 
neřesti se v tomto věku téměř 
nikdy neprojevují. Teprve v Tre-
ta-yuze, která trvá 1 296 000 let, 
se  zmíněné negativní jevy začí-
nají projevovat. V Dvapara-yuze,, 
trvající 864 000 let, ubývá ctnos-
tí a zbožnosti, zatímco neřestí a 
hříchů přibývá.  Kali-yuga, která 
začala přibližně před 5000 lety a 
bude trvat dalších 427 000 let, 
s sebou přináší přemíru svárů, ne-
vědomosti, bezbožnosti a neřestí. 
Skutečná ctnost se již dnes téměř 
vytratila, přičemž s postupem Ka-
li-yugy se věci zhorší natolik, že 
na jejím závěru samotný Nejvyšší 
Pán, v podobě Kalki-avatára, uči-
ní přítrž rozmachu neřestí pozabí-
jením všech démonů. Pán zachrá-
ní své oddané a započne nový věk, 
novou Satya-yugu. Jak již bylo 

zmíněno, tisíc cyklů těchto čtyř 
yug je jeden den Brahmy a dalších 
tisíc je jeho noc. Brahma žije sto 
let. Délka života Brahmy tedy činí 
plných 311 miliard a 40 miliónů 
let. Život Brahmy se může zdát 
neuvěřitelně dlouhý. Ve srovnání 
s věčností je však i tato doba pou-
hým zábleskem. V oceánu příčin 
(karanodakasa) se bez přestání 
objevují další a další Brahmové, 
jako nesčetné bubliny na hladině 
Atlantického oceánu…“ 

  
Jazykově upravené citáty a san-

skrtské verše z „ Bhagavad Gíty 
Taková Jaká Je“, Šrí Šrímád A.Č. 
Bhaktivédanta Svámí Prabhupá-
da, Edice BBT International, Pra-
ha 1998, (Všechna práva vyhraze-
na.) 
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My, duše obývající hmotný 
svět, jsme pod vlivem Krišnovy 
iluzorní energie, Mája-déví. Stej-
ně jako člověk zapomíná na svůj 
život, zatímco v noci sní, žijeme 
v hmotném světě v nevědomosti 
ohledně své skutečné identity a 
jsme považováni za spící. “Rea-
lita”, na niž jsme si tolik zvykli, 
je snem. Pravou realitou je naše 
duchovní existence, věčné bytí v 
duchovním světě, na které jsme 
zapomněli.

Jak můžeme rozlišovat mezi 
realitou a iluzí? Ve snu se všech-
no zdá být úplně skutečné. Pro-
cházíme stejným rejstříkem 
emocí a dojmů, jako když jsme 
vzhůru. Sny vypadají dosti reál-
ně. Co tedy pak činí sen nesku-
tečným? V Bhagavad-gítě na to 
Pán Krišna odpovídá zdůrazně-
ním, že realita je to, co existuje 
bez přerušení, co pokračuje a 

je věčné. Sen proto nemůže být 
skutečný, neboť má začátek a 
konec. Skutečná existence je 
kontinuální.

“Ti, kdo vidí pravdu, dospě-
li k závěru, že to, co je iluzorní 

(hmotné tělo), je pomíjivé, a to, 
co je věčné (duše), se nemění. 
K tomuto závěru došli, když stu-
dovali povahu obou.” (Bhagavad-
gíta 2.16)

Když Pán Krišna hovoří 
o hmotném těle jako “iluzor-
ním” či “neexistujícím”, pouka-
zuje tím na jeho dočasnost; jeho 
existence není trvalou skuteč-
ností. “Iluzorní” neznamená, že 
zde hmotné tělo a hmotný svět 
vůbec nejsou, nebo že jsou “fa-
lešné”, jak říkají někteří imper-
sonalisté.

V kontrastu k věčnosti je naše 
nynější dočasná existence po-
míjivá a neskutečná – krátký 
záblesk, něco jako sen. I dlou-
hý snový život dospěje ke své-
mu konci a v říši nekonečné 

Probuzení ze snu
Džahnudvípa Dásaúvaha

Faktor času vše nakonec zničí...
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věčnosti je náš šedesáti- nebo 
osmdesátiletý život kratičkým, 
až nepostřehnutelným zábles-
kem. To samé platí o počítači, 
na němž nyní píši. I kdybych ho 
nechal ležet na stole a ani se ho 
nedotkl, čas ho nakonec zničí, 
jeho identita či podoba přestane 
existovat.

Je nepodstatné, jak dlouho to 
bude trvat. Nám se může tisíc 
nebo milión let zdát jako značné 
množství času. Avšak z pohledu, 
řekněme, Pána Brahmy, první 
stvořené živé bytosti ve vesmíru 
(jenž žije nepředstavitelně dlou-
hých 311,04 triliónů let), o mém 
počítači, o stole, na kterém leží, 

a stejně tak o domě obklopují-
cím stůl, jistě není možné říci, 
že existují. Než Pán Brahma do-
končí své pouhé ranní obřadné 
mytí, my se mnohotisíckrát na-
rodíme a zemřeme.

Délka života Pána Brahmy 
je stejná jako doba trvání ves-
míru, v němž žijeme. Ano, Pán 
Brahma žije, dokud trvá tento 
vesmír. S ohledem na vnímání 
času, jaké má Pán Brahma, jsou 
tedy naše životy tak krátké a 
bezvýznamné, že ze všech prak-
tických hledisek je to stejné, jako 
by nikdy neexistovaly. Podobně 
je ve věčném čase duchovního 
světa Pán Brahma a vesmír, v 

němž žijeme, tak bezvýznamný 
a neexistující, jako jsme my ve 
vztahu k vesmíru. Krišna to v 
Bhagavad-gítě (8.17-20) vysvět-
luje:

“Tisíc lidských věků trvá 
Brahmův den a po tisíci věcích 
končí jeho noc.”

“Na začátku Brahmova dne 
se všechny živé bytosti projeví z 
neprojeveného stavu a s přícho-
dem noci s neprojeveným opět 
splynou.”

“S příchodem Brahmova dne 
všechny živé bytosti znovu vzni-
kají a s příchodem Brahmovy 

Délka života Pána Brahmy je stejná jako doba trvání vesmíru, v němž žijeme.
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noci jsou bezmocně zničeny.” 

“Existuje však jiná neproje-
vená příroda, která je věčná a 
transcendentální projevené a 
neprojevené hmotě. Je nejvyšší 
a není nikdy zničena. Nezaniká, 
ani když tento svět zanikne.”

Jiná sféra

Krišna říká, že mimo tento 
projevený, pomíjivý svět existu-
je věčná sféra bytí. Zde v tomto 
světě jsou všechny naše prožitky 
a činnosti podobné snu, neboť 
budou zredukovány na pomíje-

jící vzpomínky; ty se poté časem 
vytratí, jako by se nikdy nepři-
hodily. A nakonec v čase smrti 
usneme. V duchovní sféře však 
budeme mít nepřetržitý proži-
tek věčnosti. Probudíme se ke 
svému skutečnému životu.

Proto je naše současná exis-
tence v těle, jež se mění od dět-
ství do stáří, neskutečná a podo-
bá se snu. Náš život má v tomto 
konkrétním těle začátek a ko-
nec, a proto je snem. Náš život 
není neskutečný v tom smyslu, 
že by se neodehrával. Zjevně se 
odehrává. Udeřím-li hlavou do 
zdi, bude to bolet a ta bolest je 

skutečná dost. Faktor neskuteč-
nosti tohoto těla spočívá v tom, 
že má svůj konec. A nemůže ni-
kdy vyplnit svůj slib štěstí, v něž 
doufáme.

To je skutečná iluze hmot-
ného světa. Člověk může 
považovat požitek v hmotném 
světě za něco podstatného. Co 
je špatného na užívání si? Co 
je špatného na hledání trochy 
štěstí? Odpovědí je, že životní 
radosti vždy mají svůj konec. To 
je na tom špatně. Takový požitek 
nás nemůže nikdy uspokojit, 
jelikož naše pravé já je věčné a 
touží po trvalém štěstí.

“Požitky zrozené z kontaktu 
se smyslovými předměty jsou 
zdrojem strastí, mají počátek i 
konec, ó synu Kuntí, a moudrá 
osoba v nich nenachází potěšení.” 
(Bhagavad-gíta 5.22)

Jak můžeme z těchto 
Krišnových slov pochopit, nejen, 
že nemůžeme nalézt uspokojení Krišna říká, že mimo tento projevený, pomíjivý svět existuje věčná sféra 

bytí.  V této duchovní sféře budeme mít nepřetržitý prožitek věčnosti.

Vzpomínky nemohou uspokojit 
naše vnitřní touhy
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v dočasných radostech, ale tyto 
stejné radosti nám způsobí 
utrpení. Po hmotném štěstí 
vždy následuje strádání. Protože 
je duše ze své podstaty věčná, 
nemůžeme nalézt uspokojení v 
něčem dočasném. Život v hmot-
ném světě nás nikdy nemůže us-
pokojit, bez ohledu na to, kolik 
smyslového požitku získáme. 
Je to přesně jako sen. Když 
se zabýváme požitkářskými 
činnostmi, můžeme zakoušet 
nějaký pocit štěstí, ale vždycky 
se budeme muset probudit 

do reality utrpení a nářku. Ze 
snu se probouzíme do svého 
každodenního života a v životě 
se probouzíme do nemoci, stáří, 
smrti nebo nějaké jiné pohromy. 
 

Blednoucí vzpomínky

V životě se činnosti, jimiž se 
zabýváme, stávají vzpomínka-
mi, a tyto vzpomínky jsou jako 
sny. Všechny dobré a špatné 
prožitky, jimiž jsme za svůj 
život prošli, jsou nyní pouhými 

vzpomínkami – prchavými a 
bez skutečné podstaty – jako 
sen, který se nám mohl zdát. 
Zapomínáme na ně, jako by se 
nikdy nestaly. V podstatě není 
rozdíl mezi snem, jenž se nám 
jednou zdál a zážitkem, který se 
nám skutečně stal. Když stařec 
sedí před nákupním střediskem 
a unaveně pozoruje kolem 
spěchající mladé dámy, vz-
pomínání na všechny ty radosti, 
které kdysi prožil se ženami, je 
pro něj jen malou útěchou.

Lidé někdy říkají, že žili plným 
životem, takže se alespoň mohou 
uchýlit k pěkným vzpomínkám. 
Ve skutečnosti však vzpomínky 
na někdejší radosti pro naše us-
pokojení nestačí. Vzpomínky 
na požitky, které jsme v minulo-
sti měli, či naděje, že je budeme 
mít v budoucnu, nedovedou 
uspokojit hluboké touhy po 
naplnění, jež žijí v našich srd-
cích. Naše smysly a mysl mohou 
nalézt určitou úlevu ve vztazích 
nebo dokonce ve vlastnictví 
nějakého majetku, s tím je však 
posléze konec. I když celý život 
věrně milujeme jednu osobu, jež 
nám naši lásku opětuje, nemůže 
toto štěstí vydržet – jsme do-
nuceni se rozloučit, a poté nas-
tává trápení. Neexistuje způsob, 
jak se tomu vyhnout: hmotný 
život směřuje k bědování.

Krišna říká: “Všechny planety 
v tomto hmotném světě, Brah-
malókou počínaje a nejnižší 
planetou konče, jsou místa opa-
kovaných zrození a smrtí. Ale 
ten, kdo dosáhne Mého sídla, ó 
synu Kuntí, se znovu nenarodí.” 
(Bhagavad-gíta 8.16)

Náš život má v tomto konkrétním těle začátek a konec, a proto je snem.
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Kdyby tedy k takovémuto 
hmotnému životu nebyla žádná 
alternativa, existence by byla 
opravdu bezútěšná. Mnoho lidí, 
jež nejsou obeznámeni s pozi-
tivní alternativou vědomí Krišny, 
shledává pravdu o hmotném 
světě depresivní. Avšak stejně, 
jako sen naznačuje, že existuje 
něco skutečného, náš dočasný 
hmotný život není ničím jiným, 
než zvráceným odrazem našeho 
skutečného, věčného života.

Nyní naše vědomí a způsob 
myšlení pokrývá závoj hmot-
ného vnímání. Proto si myslíme, 
že je možné v hmotném světě 
nalézt štěstí prostřednictvím 
hmotného těla. Duše vystoupila 
ze svého přirozeného prostředí 
věčnosti a vešla do pomíjivého 
světa z hmoty. Šríla Prabh-
upáda to přirovnal k rybě na 
suchu. Ryba si nemůže užívat 
mimo své přirozené prostředí. 
Brzy chřadne a umírá. Nezáleží 
na tom, kolik požitku je rybě 
nabízeno. Ona nebude scho-
pna se z něj těšit, protože je 
mimo své přirozené prostředí. 
Podobně my musíme znovu a 
znovu chřadnout a umírat, když 
sebou několik bezvýznamných 
okamžiků uboze plácáme na 
břehu času. Tento koloběh bude 
ustavičně pokračovat, dokud se 
neprobudíme do své pravé exis-
tence.

Do hmotného světa jsme 
přišli, neboť jsme chtěli na-
podobit Krišnovo postavení 
nejvyššího poživatele a vládce. 
Protože si Krišnovu pozici nikdy 
nemůžeme přivlastnit, On nás 
laskavě umístil do spánku hmot-
ného života, abychom mohli 

snít sen o tom, že my jsme těmi 
poživateli a vládci.

Pravý duchovní proces vědomí 
Krišny pomáhá duši, jež spí na 
klíně Máji, probudit se do reality 
– do reality duchovního života. 
Ve skutečnosti jsme věčně plni 
poznání a blaženosti. Jelikož 
však spíme, neuvědomujeme si 
to. Místo toho se snažíme nalézt 
štěstí ve svých snech – ať jimi 
jsou honba za láskou, rodinou, 
úspěchem, bohatstvím, či za 
dosažením jakéhokoli počtu 
pomíjivých cílů. Hledáme štěstí 
vně mimo sebe samotné, zatím-
co štěstí celou tu dobu uvnitř 
nás je. Jsme jako jelen, který 
přehlíží blízkou říčku a utíká do 
pouště hledat vodu.

Mudrci nám říkají, že řešením 
tohoto žalostného stavu, 
prostředkem, jak se dostat ven z 
této existenciální nevědomosti, 
je zpívat Hare Krišna man-
tru. Proto členové hnutí Hare 
Krišna velmi dychtí po tom, 
aby každého získali pro zpívání 
Hare Krišna, Hare Krišna, 
Krišna Krišna, Hare Hare / Hare 
Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, 
Hare Hare. Kali-santarana 
Upanišad o mahá-mantře říká: 
“Je to jediný prostředek, po-
mocí kterého lze mařit působení 
špatností Kali-jugy. Ani poté, 
co člověk prostuduje celé Védy, 
nenajde vznešenější podobu 
náboženství.”

Zpívání svatého jména je nejvznešenější podobou náboženství
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Džalebi
TESTO
500 ml  hladké mouky
45 ml  cizrnové mouky 
30 ml  jogurtu 
320 ml  teplé vody 

SIRUP
200 ml  vody
500 ml  cukru
0,5 g  šafránu (cca)
 
ghí nebo olej na smažení

POSTUP
Smícháme obě mouky, přidáme 

jogurt a vodu a metlou na šlehání 
vypracujeme těsto. Zakryjeme a 
necháme na teplém místě dva dny 
odstát. Smícháme vodu s cukrem 
a šafránem a povaříme 10 minut. 
Těsto znovu promícháme a pod-
le potřeby přidáme mouku nebo 
vodu. 

Mělo by vypadat přibližně jako 
hustejší těsto na lívance. Můžeme 
také přidat špetku kypřícího práš-
ku.

Dávku těsta nalejeme do větší-
ho zdobícího pytlíku s obyčejným 
kruhovým nástavcem o průměru 
cca. 4 mm. V hlubší nádobě roze-
hřejeme ghí nebo olej a krouživý-
mi pohyby vytláčíme ze zdobící-

ho pytlíku do oleje těsto a tvoříme  
tak spirálky, prstence nebo smyč-
ky.

Olej nesmí být moc rozpálený a 
stačí menší vrstva, cca. 3 cm.

Džalebi smažíme z obou stran, 
aby byly zlatohnědé a křupavé. 
Vyndáme je děrovanou lžící a 
necháme okapat. Poté je na půl 
minuty namočíme do horkého 
sirupu, aby pěkně nasákly, ale zá-
roveň zůstaly křupavé. Nakonec 
nabídneme s láskou a oddaností 
Šrí Kršnovi. Podáváme horké či 
studené. Dobrou chuť! 

V případě dotazů či nejasností 
se obraťte přímo na kuchaře na 
email: rupavilasa.kks@gmail.com

Recept poskytnul  
Rúpa Vilás dás


