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Haré Kršna drazí oddaní 
a příznivci vědomí Kršny,

jsme moc rádi, že opět držíte v ruce 
nové číslo našeho časopisu. Protože 
právě probíhá všepříznivý a duchov-
ně nabitý měsíc Kártik, připravili 
jsme pro vás trochu zajímavého čtení 
o slávách tohoto měsíce a o tom, co 
se děje ve Vrindávanu a především 
na Rádha-kundu v tomto obdo-
bí duchovního „nadělení“ milosti 
a neuvěřitelných požehnání. Také se 

můžete ponořit do úžasných zábav 
Nejvyššího Pána ve Vradži na kopci 
Góvardhanu, Jehož také uctíváme 
během festivalu Góvardhan-púdža, 
který každoročně slavíme na naší 
farmě Krišnův dvůr a samozřejmě 
všude jinde po světě. Dočtete se také 
vše známé i neznámé o tilaku a jeho 
malování a nošení. Dozvíte se toho 
ještě mnohem více, tak do toho…

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
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Adžitánanda dás  seriál

Bezchybný

Protože byl svým po-
stavením plně přítom-
ný ve vnitřní, duchov-
ní energii Pána Krišny, 
byl Šríla Prabhupáda 
bezchybný, osvoboze-
ný od čtyř hmotných 
nedostatků; jmenovitě 
od sklonu dělat chyby, 
žít v iluzi, podvádět 
ostatní a mít nedoko-
nalé smysly. Protože 
vykonával své odda-
né činnosti v náladě 
úplné oddanosti Pánu 
Krišnovi, byl vedený 
osobně Pánovou ru-
kou a v důsledku toho 
oproštěný od chyb. 
Jeho vysvobození z ilu-
ze dokazuje skutečnost, 
že díky jeho kazatelské 
práci došly miliony 
duší osvícení skrze du-
chovní poznání. Tím, 
že obětoval svoje vlast-

ní tělesné pohodlí ve službě lid-
stvu, prokázal Prabhupáda svoji 
úplnou svobodu od sklonu pod-
vádět ostatní. A konečně jeho oči, 
potřené balzámem lásky k Bohu, 
byly plně duchovní, stejně jako 
jeho ostatní smysly, stále zapoje-
né do transcendentální láskyplné 
služby Šrí Krišnovi.

Odevzdaný Krišnovi

Prabhupádova úplná 
odevzdanost Pánu Kriš-
novi byla zjevná v jeho 
nepřetržitém zapojení 
do oddané služby myslí, 
tělem a slovy. Dalším 
takovým znakem duše 
plně odevzdané Kriš-
novi je naprostá lhos-
tejnost k tělesnému po-
jetí života. 

V pokročilém věku 
sedmdesáti let, i přes 
několik vážných srdeč-
ních příhod a mno-
ho jiných útrap, Šríla 
Prabhupáda sám, bez 
pomoci, pronikl do 
nedobytné pevnosti 
Máji a zasadil semeno 
oddané služby do ti-
síců padlých duší. Síly 
k takovému činu mu 
dalo to, že byl úplně 
osvobozený od hmotné 
připoutanosti díky své 
naprosté odevzdanosti 
Krišnovi.

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.
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Co je to tilakové 
znaménko

Tilaka v sanskritu znamená – 
znaménko, znak. V Indii uvidíte 
mnoho různých takových tila-
kových znamení na čelech sád-
huů, sanjásínů, mnichů a mnoha 
dalších zbožných lidí. Jsou nejen 
různých velikostí a tvarů, ale 
i barev – zelené, červené, žluté… 
Vaišnavové nosí jiný tilak než na-
příklad impersonalisté a uctívači 
Šivy a jejich tilak má také jiný 
symbolický význam. Při návštěvě 
některých chrámů v Indii vám 
kněz označí čelo tilakem – může 
to být i malá tečka z popele, který 
zbyl z posvátného ohně. 

 Když lidé vidí tilak na čele 
vaišnavy, často si mohou myslet – 
tento člověk je hinduista. To však 
není správné. Vaišnavský tilak je 
označení oddaného, služebníka 
Nejvyššího Pána, kterým je při-

rozeně nejen každý člověk, ale 
všechny živé bytosti. 

Jeho tvar 
Vertikální linky tilakového zna-

ménka spojené v ohbí mají tvar 

připomínající otisk chodidla. Je 
to chodidlo Nejvyššího Pána Šrí 
Višnua, Krišny, a vaišnavové si 
ho s pokorou kladou na své čelo, 
čímž vyjadřují svůj služebnický 
postoj láskyplné oddanosti. Jeli-
kož na lotosových nohách Krišny 
jsou vždy lístky Tulasí, maluje se 
pod tímto chodidlem také tento 
lístek a tím si připomínáme pří-
kladnou oddanost Tulasí deví, 

k t e r á 
je nej-
vznešenější služebnicí Pána. 

Ačkoliv tvar, barva tilaku a ma-
teriál, ze kterého se vyrábí, je 
v každé vaišnavské sampradáji 
různý, přesto je v základě po-
dobný a má také všude stejný vý-
znam. 

Chrám Višnua 
 Tilak se nanáší na dvanácti 

různých místech na těle, které 
nejsou vybrány nahodile, ale jsou 
to specifi cká místa mající zvláštní 
schopnost absorbovat duchovní 
energii svatých jmen Pána, která 
jsou recitována při malbě tilaku. 
Při malování tilaku bychom měli 
v mysli zvát Nejvyššího Pána 
do těchto bodů, které jsou, díky 
Jeho přítomnosti, chrámem. Je-
likož nižší část těla od pasu dolů 
se nepokládá za příliš vznešenou, 
abychom tam Pána pozvali, ma-

Věčná kultura duše

dobný a m
znam.

Chrám V
Tilak s

různých m

Význam vaišnavských obřadů a védské kultury

Dharmí dásseriál
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luje se tilak pouze na horní část 
těla. 

Máme-li při nanášení tilaku 
správné vědomí, chápeme, že naše 
tělo je chrámem Pána a mělo by se 
s ním podobně zacházet. Chrám 
patří Pánu a je určen k tomu, 
abychom Ho uctívali a sloužili 
Mu. My také žijeme v tomto chrá-
mu, podobně jako služebník žije 
v domě svého pána. Znamená to 
tedy, že ačkoliv se možná domní-
váme, že tělo, které na sobě nosí-
me, jsme my samotní, skutečnost 
je taková, že nejenom nejsme toto 
tělo, ale není dokonce ani naše! 

Patří Bohu, stejně jako všechno 
ostatní kolem nás, a mělo by být 
použité pro Jeho potěšení. 

Způsob přípravy 
a nanášení tilaku

Tilak lze připravit buď tak, že 
si do levé dlaně dáme pár kapek 
vody, ve které pak rozmícháme jíl 
nebo hlínu, dokud nevytvoříme 
dostačující množství nepříliš hus-
té tilakové pasty, anebo můžeme 
použít nějakou čistou nádobku, 
ve které můžeme mít větší množ-
ství této pasty neustále připrave-
né. 

Při dělání tilaku je doporuče-
né sedět na nějaké čisté podlož-
ce, například vlněné. Pokud je to 
možné, vybíráme si k tomu i čis-
tou místnost, tedy ne koupelnu, 
záchod nebo garáž.

Se značením tilaku začínáme 
na čele. Prsteníčkem pravé ruky 
vezmeme malé množství tilaku 
a vytvoříme svislou linku od ko-
řene nosu až k vrchní části čela. 
Přitom tlačíme prstem tak silně, 
aby se vytvořila uprostřed této 
linky mezera a po jejích obou 
stranách dvě tenké svislé čáry, 
které se spojují ve své dolní čás-

ti, takže to vypadá jako prodlou-
žené písmeno „U“. Je řečeno, že 
Brahmá, stvořitel vesmíru, sídlí 
v pravé části, Šiva v levé a Pán 
Višnu má Své sídlo uprostřed.

Na nos ještě namalujeme lístek 
Tulasí, což prakticky vypadá, jako 
kapka otočená směrem nahoru, 
která se dotýká dolního konce 
onoho písmena „U“. Takto by měl 
vypadat tilak na všech dvanácti 
místech těla. 
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Tato místa jsou:
1. Čelo
2. Břicho
3. Uprostřed hrudi v oblas-

ti srdce
4. Dolní část krku
5. Pravá část břicha
6. Nad loktem pravé ruky
7. Pod nebo nad pravým 

ramenem
8. Levá část břicha
9. Nad loktem levé ruky

10. Pod nebo nad levým ra-
menem

11. Na zádech mezi lopatka-
mi

12. Dolní část zad

V okamžiku, kdy vytváříme 
mezeru mezi oběma tilakovými 
linkami, pronášíme svatá jména 
Krišny v podobě manter. Pro kaž-
dé místo je určitá mantra. 

1. om kéšavája namaha
2. om nárájanája namaha
3. om mádhavája namaha
4. om govindája namaha
5. om višnave namaha
6. om madhusúdanája na-

maha
7. om trivikramája
8. om vámanája namaha
9. om šrídharája namaha
10. om hršíkéšája namaha
11. om padmanábhája na-

maha
12. om dámodarája namaha

Někteří vaišnavové si zbytek 
tilaku, který j i m zbyl na dlani 
utřou do svých vlasů 
(vlasy sle- pené jílem 
nejsou pří- liš přitaž-
livé), ale Pančarátra 
P r a d í p a d o p o r u -
čuje umýt si ruce  
vodou, do- tknout se 
v rchol ku své hlavy 
a pronést mantru om 
vásudevája namaha. 

T i l a k si děláme 
p e č l i v ě a mantry 
pronášíme zře- telně. Tilakové 
znamení by nemělo být nerovné, 
pokřivené, nesouměrné, z nečis-
tého nebo zapáchajícího materi-
álu.

Mladí vaišnavové si na tělo nanášejí tilak přímo z jílu na břehu řeky 
Gangy ve Šrídhám Majápuru
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Materiál pro výrobu tilaku
Je poměrně mnoho možností 

jak získat materiál pro tilak. Hlí-
na je svou přirozeností v kvalitě 
dobra a tak, pokud není znečiš-
těná, může být pro výrobu tila-
ku použitá. Přesto mají písma 
několik svých doporučení. Ob-
zvláště je oceňovaný speciální jíl 
ze svatého místa Dváraky Purí, 
který se nazývá Gopíčandana. Je 
velice příznivý a duchovně očiš-
ťující, neboť je z místa, kde před 
pěti tisíci lety žil Pán Krišna. Šríla 
Prabhupáda napomínal své žáky, 
aby neplýtvali Gopíčandanem, 
neboť je velmi drahocenný. To 
je potvrzené Padma Puránou, ve 
které je psáno, že nejlepším ma-
teriálem pro tilak je Gopíčandana 
a také hlína z pod keříku Tulasí. 
Pokud to není k dispozici, je mož-
né použít hlínu z vrcholu pohoří, 
mraveniště, ze břehu nějaké řeky 
(neznečištěné), jezírka či mořské-
ho pobřeží. Tradičně se používá 
také z různých svatých míst, jaký-
mi jsou Šrí Rangam, Venkata Giri, 
Kúrma Kšetra, Varáha Kšetra, 

Narasimha Tírtha, Dváraká nebo 
Prajága. Šrí Čaitanja také použí-
val jíl z Rádha Kundu, posvátné-
ho jezírka ve Vrndavánu. 

Jestliže nemáte k dispozici žád-
ný z výše zmíněných materiálů 
pro tilak, lze je nahradit vodou se 
kterou se koupala Božstva Pána 
a nebo i obyčejnou vodou. Z toho 
je zřejmé, že tilak si můžeme na 

svém těle udělat každý den, vždy 
a za každých okolností, pokud 
máme alespoň vodu. To je prak-
tické zejména pro někoho, jemuž 
by viditelné nošení tilaku dělalo 
potíže na veřejnosti, která není 
něco takového schopna tolerovat. 

Písma opěvují tilakové zna-
ménko 

Když si oddaný značí své tělo 
tilakem, Pán je s ním potěšený 
a zůstává neustále s ním. V Pad-
ma Puráně vysvětluje Šiva své 
choti Párvatí, že když člověk za-
hlédne oddaného s tilakem, osvo-
bodí ho to od všech jeho hříchů. 
Brahmánda Purána píše, že vaiš-
nava, který se dívá do zrcátka, 
nebo odrazu ve vodě, aby si s vel-
kou pečlivostí udělal tilak, půjde 
na konci života do svrchovaného 
sídla Nejvyššího Pána. V témže 
spisu je uvedeno, že pro koholiv, 
kdo má v okamžiku smrti své tělo 
označeno tilakem, dokonce i pro 
velmi pokleslého člověka, který 
jí psy, přiletí letadlo z Vaikunthy 
a odnese ho do Pánova věčného 
sídla.Typické  balení Gopíčandanu
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Vzpomínky na Indii

Měsíc Kártik je velice příznivý! 
Oddaní v tento měsíc vzpomí-
nají a oslavují Krišnu v podobě 
Šrí Dámodara. Zábava, která se 
odehrála právě během Kártiku, 
je krásně popsána v prvním díle 
knihy Krišna a také samozřejmě 
v desátém zpěvu Šrímad Bhága-
vatamu. Je to zábava, kdy se mat-
ka Jašódá snažila Krišnu svázat 
provazem okolo břicha za Jeho 
nezbednost, kdy rozbil nádobu 
s máslem, které stloukala. Tento 
měsíc je nejpříznivější pro vy-
konávání duchovních činností 

a během této doby (přelom října 
a listopadu) můžeme získat mno-
honásobně větší prospěch při vy-
konávání naší oddané služby, než 
v jiných měsících. V písmech je 
doporučeno v tento čas vykoná-
vat oddanou službu v Mathuře 
nebo Vrindávanu a získat tím ne-
skonalý prospěch. 

V Padma Puráně se říká: „Pán 
může oddanému poskytnout 
osvobození nebo hmotné štěstí, 
ale vykonají-li oddaní nějakou 
oddanou službu, zvláště je-li to 
v Mathuře během měsíce Kártika, 

pak už touží jedině po čisté oddané 
službě Pánu.“

Jak ovšem víme, tam kde se 
uctívá Nejvyšší Pán, a kde jsou 
čistí oddaní, takové místo se neliší 
od duchovního světa. Nemusíme 
být tedy nešťastní, že se nemůže-
me každý Kártik vydat do Vrin-
dávanu a Mathury. Měli bychom 
společně s ostatními oddanými 
vykonávat oddanou službu ještě 
s větším zapálením a nadšením. 
Umístit obrázek Pána Damódara 
na domácím oltáři a každý večer 
zpívat překrásnou Dámodara-
áštaku, modlitbu o zábavách Pána 
Dámodara, a obětovat ghíovou 
lampičku. Takto určitě přitáhne-
me pozornost Pána Dámodara 
a Šrímatí Rádharání!

Sláva měsíce Kártik
„Kártik je nejlepší, nejčistší z nej-

čistších a nejslavnější ze všech mě-
síců. Měsíc Kárttik je zvláště drahý 
Pánu Krišnovi. Tento měsíc je plný 
bhakta-vatsalja. Jakýkoliv slib, 
i ten nejmenší přinese ohromné vý-

Milí čtenáři, přestože jsem již před několika 
čísly uzavřela sérii článků Vzpomínky na Indii, 
díky vaší inspiraci a novým zážitkům jsem pro 
vás opět připravila malou reportáž z našich 
cest po Indii. Tentokrát bych se s vámi ráda 
podělila o zážitky z měsíce Kártik minulého 
roku během mého pobytu ve Vrindávanu.

Rodasí déví dásí na motorové rikše 

Rodasí déví dásíreportáž
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sledky. Účinek z následování Kár-
tika-vraty trvá sto životů, kdežto 
u obyčejné vraty (slibu) trvá jen 
jeden život! Tak jako Krišna říká 
v Bhagavad-gítě, že je měsícem lis-
topad – prosinec, podobně Šrímatí 
Rádhika je posvátným měsícem 
Kártikem, který předchází Krišno-
vě měsíci. Rúpa Gosvámí a ostatní 
označují Šrímatí Rádharání jako 
Kártika Déví. Jinými slovy, Rádhi-
ka je Bohyní neboli vládnoucím 
Božstvem Kártika-vraty.“

(Padma Purána, citováno Šrí-
lou Sanátanem Gosvámím v jeho 
Hari-bhakti Viláse.) 

„I když někdo jen na krátkou 
dobu zapálí lampičku v chrámu 
Pána Šrí Hariho, všechny jeho 
hříchy, kterých se dopustil během 
miliónů kalp (jedna kalpa = 1000 
yug) jsou zničeny.“ Hari-bhakti 
Vilása, 16.99 ze Skanda Purány.   

Bahuláštamí
Požehnáním Šrímatí Rádhará-

ní jsem minulý rok na prvních 
deset dní Kártiku mohla být ve 
Vrindávanu. Tentokrát jsem tam 
ovšem nebyla s mým manželem, 
ale s Ratnamálou matadží. 

Pokud jsem si někdy myslela, 
že už jsem zvyklá na indické pře-
plněné chrámy během slavností 
a festivalů, Kártik ve Vrindávanu 
mě opět vyvedl z iluze. Myslím, 
že už se ani nedá mluvit o přepl-
něném chrámu. Umění totiž bylo 
vůbec se do chrámu vtlačit, kte-
rýmkoliv vchodem! Když se nám 
to úspěšně podařilo první man-
gala árati, tak to mělo jen jednu 
chybu – neviděly jsme Božstva. 
Za celé mangala árati po usilov-

ném snažení jsem na konci při 
poklonách viděla špičku koruny 
Pána Šjámasundara. Přemýšlela 
jsem, jestli to takto půjde dál, kaž-
dý den….

Naštěstí ten den byla neděle 
a spousta návštěvníků ve Vrindá-
vanu. Další den už bylo v chrámu 
poněkud “volněji“, takže jsme 
na špičkách zpresované ze všech 

stran viděly i Božstva ☺. Poma-
lu jsme si zvykly na tlačenice na 
mangala árati a hlavně večer na 
gaura aráti, neboli sandhja árati. 
Přicházely jsme do chrámu dří-
ve, už na šestou hodinu večerní, 
kdy přichází pro potěšení Božstev 
zpívat Aindra prabhu. Pokaždé 
jsme se snažily zaujmout strate-
gickou pozici, která nám zajisti-
la dobrý výhled i během celého 
árati a zpívání a obětování Pánu 
Dámodarovi. Musím říci, že ně-
kdy se zdálo obětování lampiček 
dosti nebezpečné. Ohromný dav 
se hrne a tlačí vás vpřed, každý 
má v ruce lampičku, kterou chce 
obětovat na všech oltářích, krou-
ží s ní a ostatní ho tlačí a strkají 
dál. Tlačenice trvala většinou 
půl hodiny, potom jsme se od-
hodlaly obětovat lampičku Pánu 
Dámodarovi i my. Na co nejvíce 
vzpomínám z této návštěvy Vrin-
dávanu jsou úžasné večerní kír-

Kártik a Bahuláštamí
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tany a Bahuláštamí. Každý večer 
předzpívával Dámodar-áštaku 
některý z maharádžů, žáků Šríly 
Prabhupády, nebo zkrátka nějaký 
úžasný oddaný ☺. Pamatuji si na 
čtyři večery, které se protáhly až 
do zavírání chrámu. Jeden večer 
zpíval např. Kadamba Kánana 
Svámí, Aindra prabhu, Šrí Pra-
hlád… Všechny tyto večery byly 
naprosto úžasné, plné nektaru 
svatého jména a touhy potěšit 
Nejvyššího Pána. 

Druhým velkým zážitkem tedy 
bylo Bahuláštamí, neboli zjevení 
Rádhakundu, které 
se také slaví v měsíci 
Kártik. V tento den 
se všichni vaišnavo-
vé, kteří mají mož-
nost, koupou o půl-
noci v Rádha-kundu. 
A to se nám právě 
poštěstilo. Ratnamá-
la byla velice entuzi-
astická jet o půlnoci 
na Rádha-kund. Já 
jsem se také samo-
zřejmě těšila, proto-
že zpáteční letenku 
jsme si naplánovaly 
tak, abychom stihly 
Bahuláštamí. Abych 
zvýšila Ratnamálinu 
touhu, trochu jsem 
se ji snažila vysvětlo-
vat, že to nebude nic 
jednoduchého dostat se na Rád-
ha-kund, a co potom tam, tolik 
lidí, o půl noci, ztratíme se, spad-
neme do Rádha-kundu, atd. …

Mé pochyby Ratnamálu vy-
burcovaly a vzala “akci“ do svých 
rukou. Domluvila se s Líla Pu-
rušótamem prabhu, který tam 
byl společně s manželkou Indu-
lékhou matadží. Dozvěděli se, že 
v deset hodin večer přijede Ain-
dra prabhu se svou kírtanovou 

skupinou do samádhi Ragunátha 
Dáse Gosvámího a bude kírtan 
do půlnoci! Ratnamála a Líla Pu-
rušótama pronajali taxi a v devět 
hodin večer jsme vyrazili. Do-
zvěděly jsme se, že nemůžeme jet 
na Rádha-kund cestou, kterou se 
jezdí na Góvardhan, protože ji 
uzavřela policie. Minulý rok tam 
o Bahuláštamí večer zastřelili dva 
lidi. Místní mafi e si vyrovnávala 
účty, tak z bezpečnostních důvo-
dů nebyla cesta otevřená. Naše 
odhodlání a touha se ještě zvýši-
ly. Jeli jsme jinou cestou a celkem 

rychle jsme se dostali do města 
Rádha-kund. Všude byla spousta 
lidí a aut. Byl to opravdový indic-
ký zmatek. Držely jsme se s Rat-
namálou za ruce, abychom se ne-
ztratily. Vedl nás Líla Purušótama 
prabhu a my jsme za ním rychle 
spěchaly, abychom stihly včas do-
jít do samádhi. Došly jsme, usa-
dily se a přišel Aindra prabhu. Za 
pár minut bylo samádhi úplně 
plné, už se nikdo nevešel… Kír-

tan byl úžasný, na břehu Rádha-
kundu…, stále přicházeli další, 
kteří se chtěli zapojit v kírtanu, 
ale už nebylo místo k sezení, tedy 
přesněji, ani ke stání.

Ve dvanáct hodin kírtan skon-
čil, byl čas na koupel. Vyšly jsme 
ze samádhi a draly jsme se davem 
k prvnímu ghátu. Lidé na Rádha-
kund přijížděli už od rána, možná 
od předešlého dne, seděli okolo 
a čekali na příznivý okamžik pro 
koupel. Tolik lidí jsem snad nikdy 
neviděla, určitě ne na Rádha-
kundu ☺. Snažily jsme se dostat 

ke schodům vedou-
cím dolů ke ghátu. 
Naprosto jsme sply-
nuly s davem, spíše 
jsme se sjednotily, 
protože už nebyl 
rozdíl mezi mužem 
a ženou a nevědě-
li jste, kde je vaše 
ruka a noha. Byli 
jsme všichni úplně 
natlačení na sebe 
a už nešlo udělat 
samostatný pohyb, 
hýbal se jednotně 
celý dav. Takže jsme 
občas všichni pře-
padli na jednu stra-
nu, pak na druhou, 
chvíli nás to neslo 
dopředu, pak doza-
du. Přemýšlela jsem 

o tom, že se tam asi ani nedosta-
neme, protože jsme nedělaly žád-
né zásadní posuny kupředu. Přes-
to v jednu chvíli se cesta otevřela 
a my jsme šťastně poskakovaly 
dolů z vysokých schodů přímo 
k Rádha-kundu. Celý prostor byl 
osvícen lampami a podél celého 
břehu byla lana, aby se lidé mohli 
držet. Uprostřed byla loď, která 
hlídala bezpečnost koupajících se. 
Přestože tam bylo tolik lidí, atmo-
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sféra byla velice poklidná, žádný 
křik a tlačenice, kterou jsem oče-
kávala. Rychle jsme si s Ratna-
málou našly místo, položily svoje 
věci na stranu a dychtivě přistou-
pily k Rádha-kundu. Vzdaly jsme 
svoje poklony, Ratnamála se pří-
mo ponořila do vod Rádha-kun-
du. Já jsem seděla na břehu a po-
lévala se vodou z Rádha-kundu 
litrovou plastikovou lahví, kterou 
jsem si za tímto účelem přinesla. 
Byl to neuvěřitelný zážitek! Před-
stavte si, o půlnoci se koupete 
v Rádha-kundu… Nebyla zima, 
nefoukal vítr, atmosféra byla tak 
čistá, duchovní… Skončily jsme 
koupel a chtěly si převléknout 
mokrá sárí. Ale najednou jsme 
obě měly stejný nápad: musely 
jsme se ještě jednou vrátit a zo-
pakovat celou koupel. Bylo to ne-
popsatelné! Nakonec jsme znovu 
vzdaly svoje poklony a modlitby 
Šrímatí Rádharání a převlékly se 
do suchých sárí. Cesta zpět už ne-
byla tak náročná, mnoho lidí už 

odešlo a cesty nebyly tak přeplně-
né. Do Vrindávanu jsme dorazily 
okolo druhé hodiny ranní, šťast-
né a očištěné. Opravdu jsem měla 
pocit, když jsem lila Rádha-kund 
na svou hlavu, jako bych ze sebe 
smývala nečistoty…

Zažily jsme něco, co se nedá po-
psat slovy a na co budeme vzpo-
mínat do konce tohoto života.

Šrí Rádha-kunda kí Džaj!
Šrí Kártik-vrata kí Džaj!

Koupel v Rádha-kundu  byla nezapomenutelným transcendentálním zážitkem

Aindra prabhu a jeho kírtanová skupina
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Haré Kršna všem oddaným, kte-
ří rádi a s chutí naslouchají Kršna 
kathá. Omlouvám se za malý vý-
padek v minulém čísle, ve kterém 
jste bohužel nenašli žádný článek 
z rubriky Šrí Kršna Kathámrita. 
Jelikož se většinou snažím, 
aby téma bylo nějakým způ-
sobem vhodné k datu vydá-
ní časopisu, stalo se nyní 
to neštěstí, že jsem propásl 
dvě veledůležité události či 
svátky v roce Gaudija vaiš-
navy, jimiž jsou Šrí Kršna 
Džanmáštamí (den zjevení 
Nejvyšší Osobnosti Božství 
na této planetě ve své pů-
vodní podobě jako Svajam 
Bhagaván Vradžendra 
Nandana Šrí Kršna) a Šrí 
Rádháštámí (zjevení Jeho 
zosobněné  energie blaže-
nosti hládiní šakti v podobě 
Šrímatí Rádháraní). Záro-
veň však připadá vydání 
tohoto čísla na měsíc Kártik, 
během kterého se také slaví 
několik svátků v naší tradici, 
z nichž zřejmě nejvýznam-
nější (pomineme-li den od-
chodu Šríly Prabhupády) je 
Govardhana Púdža, jež se 
slaví jako připomenutí celé úžasné 
zábavy zvednutí kopce Govard-
hanu, která se odehrála před pěti 
tisíci lety ve Vradži, jak je popsá-
no v desátém zpěvu Šrímad Bhá-
gavatamu. No a tak nezbývá, než 

to všechno nějakým pěkným a ro-
zumným způsobem spojit. Což ve 
skutečnosti není zas až tak náročné, 
jelikož jak víme, Rádha s Kršnou 
mají nekonečně mnoho úžasných 
transcendentálních zábav a také 

se mnoho z nich samozřejmě ode-
hrává v oblasti kopce Govardhanu. 
Vybral jsem tedy několik takových 
zábav a věřím, že je budete schop-
ni transcendentálně vychutnat 
a napomohou vám ke zvýšení vaší 

dychtivosti a touhy vrátit se domů 
zpátky ke Kršnovy a zapojit se 
svojí osobní službou do takových 
sladkých láskyplných duchovních 
výměn s Nejvyšší Osobností Bož-
ství Šrí Kršnou.

Abychom čtenářům umož-
nili vstřebat a vychutnat tyto 
popisy sladkých láskyplných 
výměn mezi Šrí Kršnou 
a jeho věčnými společníky 
ve Vradža-dhámu bez obav 
a strachu, jestli jsme nebo 
nejsme kvalifi kovaní o ta-
kových zábavách naslouchat, 
rád bych zde nastínil alespoň 
stručně pochopení předlo-
žené Šrílou Bhaktivinodem 
Th ákurem v jedné z jeho 
stěžejních knih, Šrí Čaitan-
ja Šikšámritě. V této knize, 
která velice systematickým 
způsobem vede sádhaku 
(oddaného praktikujícího 
na úrovni sádhana-bhak-
ti) v jeho duchovním životě, 
vysvětluje, že existují dva 
druhy zábav, které Nejvyšší 
Osobnost Božství projevuje. 
První z nich se nazývá Nitja 
Líla, neboli zábavy, které se 
věčně odehrávají v duchov-

ním světě a příležitostně i ve světě 
hmotném v čase Pánova sestou-
pení. Podstatou těchto zábav jsou 
jen a jen láskyplné výměny mezi 
Pánem a Jeho oddanými. Druhá 
kategorie se nazývá Naimitika 

Šrí Šrí Gandharvika 
Giridhárí Kathámrita
Transcendentální zábavy Nejvyššího Pána Šrí Krišny

Líla Purušótama dásKrišna kathá
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Líla a jedná se o zábavy, které Nej-
vyšší Pán projevuje jen ve vztahu 
k hmotnému světu. Jedná se ze-
jména o zabíjení démonů a s tím 
spojenou ochranu oddaných (BG 
4.8). Tyto zábavy nikdy neprobí-
hají v duchovním světě (ať už na 
Vaikuntských planetách či kdeko-
liv jinde až po Góloku Vrindávan).  
Šríla Bhaktivinóda Th ákura vy-
světluje, že naslouchání těmto dvě-
ma druhům Pánem projevených 
zábav má také dva různé účinky 
na podmíněnou živou bytost. Kon-
krétně naslouchání Naimitika Líly 
má za výsledek očišťování srdce 
oddaného od nechtěných anárth 
(návyků). V této souvislosti popsal 
Bhaktivinód Th ákur, kterou kon-
krétní anárthu jaký démon ve Vra-
dža líle reprezentuje a tudíž, které 
anárthy se zbavujeme, naslouchá-
me-li o zábavě zabití toho které-
ho démona (Aghásura, Bakásura, 
Pútana, atd., které známe z knihy 
Krišna.)

Naopak, naslouchá-
ní Pánovým zábavám 
spadajících do katego-
rie Nitja Líla (láskyplné 
výměny mezi Kršnou 
a matkou Jašódou, pa-
sáčky či gópími apod.) 
má za výsledek, že v srdci 
oddaného vzniká pouto 
či přitažlivost ke Kršnovi 
jako k osobě. Na zákla-
dě tohoto závěru, jelikož 
je zřejmé, že praktikující 
oddaný (tzn. ten, který 
ještě nedosáhl dokonalos-
ti – čisté lásky ke Kršnovi) 
potřebuje oba aspekty zá-
roveň (očistu srdce a při-
poutanost ke Kršnovi), 
radí Bhaktivinód Th ákur 
takovému sádhakovi, aby 
se nevyhýbal ani jedné 
z dvou výše zmíněných 

kategorií Pánových zábav.
Tyto dva druhy zábav jsou plně 

obsaženy v knize Kršna 
od Šríly Prabhupády 
a také v knihách před-
chozích áčarjů (jako 
např. Gosvámí z Vrin-
dávanu), které bychom 
měli studovat pod vede-
ním duchovního učitele.

Zábava první  – 
Kusum Saróvar

Jednou, když Rád-
hárání a její přítelkyně 
sbíraly květiny, zjevil se 
na scéně z ničeho nic 
Kršna a začal s Rádhi-
kou žertovně povídat. 
Jejich rozhovor probí-
hal následovně:

Kršna (K): Kdo to 
zde trhá květiny?

Rádhá (R): Kdo jiný 
než já.

K: Hm. A kdo vlastně jsi?
R: Tak ty mě neznáš?
K: Kdybych tě znal, tak bych se 

přeci neptal.
R: Co na tom záleží, jestli mě 

znáš nebo ne. Proč raději hned 
neodejdeš?

K: Jsem zahradník, kam bych 
měl odcházet?

R: Jsi-li čmelák, najdi si něja-
kou včelu.

K: Ty jsi včela.
R: Hraješ si na čestného a aske-

tického člověka, ale ve skutečnosti 
znáš umění jak ukrást srdce mla-
dým dívkám. Nestydíš se za sebe?

K: Má drahá dámo, Maharádž  
Kandarpa (amor) je králem toho-
to lesa a jelikož je se mnou velice 
potěšen, delegoval mi veškerou 
moc. Jelikož jsi takto pyšná, za-
bavím ti všechny tvé nasbírané 
květiny.

Ó krásná dívko, jsem brahma-
čárí a asketa. Zdá se mi, že jsi sem 



14 

přišla jen abys mě ošálila svou 
krásou. Ale nemysli si, že jsem tu 
v lese sám. Mí přátelé (sakhové) 
jsou mi vždy nablízku. Tak na mě 
prosím nehraj žádné fígle a cho-
vej se jako čestná osoba.

Tvá krása mluví stejně hlasitě-
ji než jakákoliv slova. Snažíš se 
ukrást Maharádžův majetek. Kaž-
dá část tvého těla je jako zloděj. 
Nemysli si, že ti bude prominuto 
jen proto, že jsi žena. Dopustil 
bych se velké chyby, kdybych 
ti odpustil. Až tě předve-
du před Maharádže, budeš 
potrestána různými tresty 
a s tvou ješitností bude ko-
nec. Bez povolení jsi zde tr-
hala květy a já nemám moc 
ti tento prohřešek odpustit.

Myslíš si, že to je jen oby-
čejný les a že král není příliš 
mocný, protože jeho králov-
ství je tak malé, ale uvidíš jak 
budeš potrestána za své kra-
dení. Různými částmi svého 
těla jsi ukradla různé věci: 
dlaně tvých rukou a cho-
didla tvých nohou ukradly 
krásu okvětních lístků loto-
su, tvá chůze ukradla slůně 
a labutě, tvé nehty zrcadla, 
tvá kolena zlatá klubka, tvé 
boky zlaté banánové stromy, 
horní část tvého pasu ukrad-
la zlatý oltář, tvůj pupek 
ukradl jezero nektaru, tvá 
hruď Amorovu postel, tvé 
prsty Amorovy květiny (jež jsou 
zdrojem jeho síly), tvé zuby per-
lový náhrdelník, a tvé oči ukradly 
jelínka a ptáka čakori, linky na 
tvém krku ukradly lasturu a linky 
na tvém břiše jemné vlny Jamuny. 
Ukradla jsi tolik věcí, že ti nemů-
že být odpuštěno. Krása našeho 
království je jedinečná v celém 
světě. Ale ty jsi dnes vše ukradla, 
včetně našeho věhlasu.

R: Ó Kršno, jsi velice vychytra-
lý. Jsi ten největší zloděj a přesto 
nyní jednáš jako světec a nazýváš 
ostatní zloději. Co se na to dá říct? 
Když jsi ukradl šaty gopím, tvůj 
charakter byl zřejmý. Ty nebohé 
nahé gopí tam stály se sepjatýma 
rukama a ty sis užíval velkou le-
graci.

Neexistuje lepší příklad tvé 
čestnosti.

Ó Kršno, je zde mnoho dívek 
ve věku na vdávání a ty jsi mla-

dý princ. Přesto ti žádný z otců 
nechce dát svou dceru. Musí pro 
to mít jistě dobrý důvod. Je velice 
pravděpodobné, že nejsi normál-
ní muž a žádná dívka si nechce 
vzít nenormálního muže.

Můj drahý Kršno, nyní chápu, 
že jsi brahmačárínem spíše z do-
nucení, než z vlastní vůle.

Ó Kršno, máš ve zvyku hrát na 
svou fl étnu, která má moc přitáh-

nout všechny mladé dívky. Styď 
se! Jak se opovažuješ nazývat se 
brahmačárím. Je to ve skutečnos-
ti velice špatné a hříšné, že se na-
zýváš brahmačárím a pak svádíš 
mladé dívky.  A nepřibližuj se již 
ke mě prosím.  Také je zajímavé, 
že jsi v tomto lese nezasadil jedi-
ný strom a přesto se prohlašuješ 
jeho majitelem. Celý les byl zni-
čen tvými kravami. Naší sakhí 
Vrindá Deví dalo spoustu práce, 
aby tento les udržela čistý a pěk-

ný. Proto ho nazýváme Vrin-
dávan, a ona mi ho věnovala 
jako dar. Tamhle na cestě je 
cedule, která říká: „ Vstup 
pouze pro ženy“.

My zde jen sbíráme kvě-
tiny, abychom mohly uctít 
boha slunce. Kdo jsi, abys 
nám v tom bránil? Toto mís-
to patří nám, ó brahmačárí, 
mužům je sem vstup přísně 
zakázán. Jak ses vůbec opo-
vážil sem vkročit? Běž odtud 
i se svými přáteli pasáčky 
a starej se o své krávy.

V tu chvíli vstoupila do 
rozhovoru Višákha a sváza-
la cíp Rádharánina sárí s Kr-
šnovým čadarem a oznámi-
la Božskému Páru, že je již 
čas přemístit se na Rádha-
Kund.

Božský Pár (Rádhá a Kr-
šna) provádí mnoho nekta-
rových zábav na Kusum Sa-

rovaru a je řečeno, že kdokoliv se 
vykoupe v jeho očistných vodách, 
stane se způsobilým k uzření 
úžasných osmero denních zábav 
(ašta-kalija-lílá) Rádhy a Kršny.

Zábava druhá – Manasí 
Ganga

Mnoho úžasných zábav Rádhy 
a Kršny se odehrává na Manasí 
Ganze. Šríla Džíva Gosvámí popi-
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suje jednu z nich, která se nazývá 
Noka-vihár (zábava na člunu), ve 
své knize Gopála-čampu.

Jednou pozdě odpoledne při-
šla Šrímatí Rádhárání se svými 
přítelkyněmi ke břehu Manasí 
Gangy. Dívky se potřebovaly do-
stat na druhou stranu, aby mohly 
prodat hrnce plné jogurtu, másla 
a mléčných sladkostí na tamním 
tržišti. Naneštěstí zde zbýval jen 
poslední velmi starý člun. Pře-
vozník byl nějaký mladý chlapec 
oblečený do velkého pláště s pa-
vím perem ve vlasech. Gópí požá-
daly převozníka, jestli by je mohl 
převést na druhý břeh. Převozník 
souhlasil a hned se otázal kolik 
mu mohou za tuto službu zaplatit. 
Po krátkých domluvách gópí sou-
hlasily, že zaplatí máslem a mléč-
nými sladkostmi. Rádhárání se 
svými sakhími (přítelkyněmi) 
nastoupily do člunu a převozník 
začal pádlovat. Po nějaké chvíli 
však najednou zastavil a lehl si ve 
člunu na záda. Oznámil gópím, že 
je příliš unavený a hladový, a že 
dokud mu nedají nějaké ze svých 
sladkostí, dál nepojede. Gópí byly 

nahněvané a toto ultimátum od-
mítly. Vidíce však převozníko-
vo odhodlání nepohnout se ani 
o píď, věnovaly mu nakonec část 
ze svých sladkostí. Poté co se do 
sytosti najedl, oznámil převozník 
gópím, že se příliš přejedl a musí 
si tedy chvíli odpočinout. Požá-
dal je, jestli by dvě z nich mohly 
masírovat jeho nohy a další dvě 
jeho ruce. Nyní byly gópí ještě 
rozzlobenější a řekly převozníko-
vi, že ho samozřejmě velice rády 
chytí za nohy a ruce a vyhodí ho 
ven z člunu. Když to převozník 
uslyšel, posadil se a začal pádlo-
vat. Nepopojeli však příliš daleko, 
když se převozník znovu zasta-
vil. Ukazujíce na podlahu člunu, 
oznámil gópím, že se jeho starý 
člun, díky váze, kterou veze, rych-
le plní vodou a brzy se potopí. 
Požádal je tedy, aby hodily přes 
palubu všechny své těžké hrnce 
a nádoby. V šoku z toho co prá-
vě vyslechly, hodily gópí  všechny 
své hrnce plné másla a jogurtu do 
vody. Poté jim převozník řekl, že 
náklad je stále příliš těžký, a že 
musí odhodit i všechny své oz-

doby a šperky.  Ačkoliv s velkou 
nevolí, i to gópí udělaly. Poté jim 
převozník řekl, že náklad je stále 
ještě příliš těžký a je tedy potřeba, 
aby se svlékly a odhodily všechny 
své šaty. Rozzuřené gópí oznámi-
ly převozníkovi, že raději hodí do 
vody jeho, což dozajista úplně po-
stačí k vyřešení problému s pří-
lišným zatížením člunu. Když to 
převozník uslyšel, začal znovu 
pádlovat.

Než se však vůbec někam mohl 
dostat, objevila se nad jezerem 
bouře. Tmavé mraky zakryly ob-
lohu, začal foukat silný vítr, čímž 
se vlny značně zvětšovaly. Pře-
vozník viděl strach gópí a jejich 
obavu z utonutí. Aby je uklidnil 
a ukázal odolnost svého člunu, 
začal s ním houpat ze strany na 
stranu. V tu chvíli ve strachu, že 
spadne do vody, Rádhárání při-
skočila k převozníkovi a pevně se 
ho chytila svýma rukama. Jakmi-
le se ho dotkla, pochopila, že to 
není nikdo jiný, než její milovaný 
Kršna v převleku za převozníka. 
Najednou se mraky rozptýlily, 
vítr se utišil a vlny uklidnily a na 
večerní obloze se objevil měsíc. 
Když ostatní gópí viděly Rádhá-
ránino počínání, podivovaly se. 
Jako odpověď na jejich otázku vy-
táhla Rádhárání Kršnovu fl étnu 
zpod jeho kabátu. Tak gópí také 
zjistili, kdo ve skutečnosti je ten 
podivný převozník. Poté vzal Kr-
šna Rádhárání a ostatní gópí na 
úžasnou projížďku po všech ost-
rovech Manasí Gangy.

Zábava třetí – Dána-
nivartana-kund

Tento posvátný kund (jezírko) 
je místem další úžasné zábavy, při 
které se Kršna snaží vybírat od 
gópí daně.

Mánasí Ganga - místo zábav Nejvyššího Pána
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Jednou, když byly Rádhárání 
a její přítelkyně na Rádha-kundu, 
jeden z Rádhárániných papoušků 
jí oznámil o velké oběti, která se 
koná na Góvinda-kundu. Poté, 
co se vykoupaly a pěkně oblék-
ly, odešly všechny gópí v čele 
s Rádhikou na Góvinda-kund, 
nesouce na svých hlavách zlaté 
hrnce s mléčnými výrobky.

Mezitím oznámil Kršnovi jeho 
papoušek, že Rádhá se právě 
chystá odejít na Góvinda-kund 
spolu se svými přítelkyněmi. Kr-
šna a jeho přátelé pasáčci oka-
mžitě odešli a usadili se u tohoto 
posvátného jezírka (Dána-nivar-
tana-kund), čekajíce až bude tudy 
procházet Rádhárání se svou sku-
pinou. Když gópí došly k tomuto 
místu, Kršna je zastavil a vyzval 
je, aby zaplatily mýtné za užívání 
cesty. Obvinil je, že jsou zloději, 
jelikož běžně používají tuto cestu, 
aby prodaly své mléčné produkty 
a nikdy neplatí žádné daně. Pak 
propukla debata mezi oběma 
tábory. Nakonec ke Kršnovi pro-
mluvila kukačka z nedalekého 
stromu a poradila mu, aby jed-
noduše mluvil hezky k této velice 
pyšné dívce (Rádhárání) a jen si 
vybral nějakou daň.

Kršna tedy řekl 
gópím, ať chvíli 
počkají, než jeho 
přátelé vypočítají 
správnou výši daně. 
Poté Kršna Rád-
hárání oznámil, že 
každá z gópí bude 
muset zaplatit hrst 
diamantů jako daň. 
Jí však řekl, že bude 
muset zaplatit ex-
tra daň za všechny 
krásné části Jejího 
těla.

Když Rádhika uslyšela tato slo-
va, nahněvala se a chtěla odejít, 
ale Kršna jí v tom zabránil. Řekl 
Jí, že může daň zaplatit, až se 
bude vracet z oběti na Góvinda 
kundu, pod podmínkou, že Lalita 
zůstane s nimi (pasáčky) jako zá-
ruka, že se vrátí a zaplatí. Když to 
Lalita slyšela, velice se rozzlobila 
a poprosila jiné gópí, aby zavolaly 
matku Jašódu, bráhmany z oběti 
a Rádháráninu tchýni 
Džatilu. V tu chvíli do-
razila na místo blízká 
společnice Rádhy, Nan-
dí Mukhí a navrhla řeše-
ní problému. Oznámila 
Kršnovi, že by měl gópí 
okamžitě propustit, ji-
nak zničí jejich reputaci 
jako cudných a svatých 
žen. Poté ujistila Kršnu, 
že se gópí vrátí na toto 
místo k břehu tohoto je-
zírka druhý den a zaplatí 
daň v plné výši. Jelikož 
gópí slíbily, že se vrátí 
(nivartana) k tomuto 
kundu (jezírku) a zaplatí 
daň (dána), stalo se toto 
místo slavné jako Dána-
nivartana-kund.

Nicméně gópí byly 
nyní na Kršnu velice na-

hněvané za to, jakým způsobem 
jednal s jejich přítelkyní Rádhou 
a rozhodly se, že mu dají pořád-
nou lekci. Příštího dne se Lalita 
s Višákhou a stovkami dalších 
gópí schovaly všude okolo jezírka, 
kam si měl Kršna přijít pro svou 
daň. Když tam Kršna dorazil s ně-
kolika svými přáteli, gópí se na ně 
vrhly a daly jim pořádný výprask. 
Poté je připoutaly ke stromům 
a různými způsoby je zesměšňo-
valy. Lalita se potom dožadovala, 
aby Kršna zaplatil daň Rádhice, 
královně Vrindávanu, jelikož Jeho 
krávy spásaly trávu z jejích lesů. 
Potom Lalita přivedla Rádhárání 
před Kršnu a donutila Ho, aby se 
poklonil u Jejích lotosových no-
hou a požádal o odpuštění a přijal 
Rádhárání jako královnu Vrindá-
vanu.

Tato zábava byla detailně po-
psána Raghunáthem dásem Go-
svámím v jeho knize Dána-keli-
čintámani.

Dána - nivartana - kund



číslo 5  ročník 12  NÁMA HATTA  17číslo 5  ročník 12  NÁMA HATTA  17

Život je krátký.. .
Před dávnými časy žil byl jeden 

velký mocnář, který přišel ke svému 
oblíbenému podkonímu a řekl mu:  

„Když nasedneš na koně a přejedeš 
tolik země, kolik se ti zlíbí, pak ten 
stejný lán země ti věnuji.“

Podkoní nečekal 
a okamžitě na-
skočil na koně 
a bleskurychle 
vyrazil, aby po-
kryl tolik země, 
kolik bylo 
v jeho silách. 
Jel a jel, po-
v z b u z u j í c 
svého koně 
k jízdě tak rychle, 
jak jen to šlo. Když 
byl hladový, nebo 
znavený, nezasta-
voval, neboť chtěl 
přejet co nejvíce 
země bylo možné. 
Až přišla chvíle, kdy 
urazil pořádný kus 
cesty, kůň i jeho tělo vy-
pověděli službu a oba pad-
li bezvládně k zemi v čase 
jejich poslední hodinky. 
Tehdy se podkoní začal 
ptát sám sebe: „Proč 
jen jsem se hnal jako 
šílenec, abych po-
kryl co největší 
kus země? Teď 
umírám, a stačí 
mi pouze dva metry země p r o 
uložení mého těla…“

Tento příběh je podobenstvím 
cesty našeho života. Klademe si 

na sebe nároky, abychom vydělali 
více a více peněz, získávali moc 
nebo se snažili o to být výjimeč-
ní. Opomíjíme svoje zdraví, dra-
hocenný čas a v neposlední řadě 

svůj vlastní duchovní 
život. Jeden den se 

třeba ohlédneme 
zpátky a zjistí-

me, že jsme 
ve sku-

t e č - nosti 
nepotřebovali t a k 
moc, ale čas, který 
jsme ztra- t i l i , 
už nepů- jde 
vrátit. Ži- vot 
není o vydělá- vání 
peněz, získávání m o c i 
nebo snaze stát se vý- j i m e č n ý -
mi. Život není defi nitivně o hmot-

n é 
prác i ! 
Práce je 
jen nezbyt-
nost k udržení živobytí 
tak, abychom mohli rozvíjet du-
chovní vědomí a žít plnohodnot-
ný vnitř- ní život. Sami 

rozhodujeme, 
jak chceme 
náš život 
v y v a ž o v a t . 
Definujeme 

naše priority, 
realizujeme, jak 

jsme schopní dělat 
kompromisy, ale vždy 

jsou naše rozhodnutí založena na 
naší touze a inteligenci. Vezmě-

me si to k srdci, dělejme, co 
potřebujeme pro naše du-
chovní zdraví a štěstí a oce-

ňujme, co jsme dostali. 
Život je křehký. Ži-

vot je krátký…

Sledujme svoje 
myšlenky : stávají se slovy.

Sledujme svá slova: stávají se 
činy.

Sledujme své činy: stávají se 
zvyky. 

Sledujme své zvyky: stávají se 
povahou. 

Sledujme svou povahu: stává se 
naším osudem…

bhakta Robert poučení
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V létě roku 2000 došlo k událos-
ti, která drasticky změnila životy 
členů naší rodiny i můj vlastní. 
Prověřila také naši víru v Krišnu 
a přinutila nás nahlížet na život s 
novým povědomím – s povědo-
mím o smrti.

Cestovali jsme napříč Ameri-
kou, když se naší dodávce na jed-
né planině ve Wyomingu rozpá-
rala zadní pneumatika a odletěla 
pryč. Vůz se stal neovladatelným 
a po několika přemetech přistál 
vzhůru nohama.

Jeden z mých synů, Kéšava 
Kumára, utrpěl poranění hlavy, 
kterému následující den podle-

hl. Bylo mu pouhých dvanáct let. 
Dělali jsme, co jsme mohli, aby-
chom jej duchovně připravili na 
odchod z tohoto světa. Tělo opus-
til ozdobený a pomazaný tilakem, 
vodou z Jamu-
ny a prachem z 
Vrindávanu, a 
s rukama spo-
čívajícíma na 
knihách Šríly 
Prabhupády.

V y p a d a l o 
to, jako by čas 
ztratil veškerý 
smysl, protože 
jsme byli jeden 
den na rodinné 

dovolené, druhý den v nemocni-
ci a třetí den v krematoriu. Když 
nám doktor oznámil, že syn své 
zranění nepřežije, mou první 
myšlenkou bylo: „Můj život je v 
troskách.“ Bublina iluzí o šťast-
ném životě v tomto světě prask-
la. Nikdy dříve jsem se necítila 
tak dezorientovaná. Jak se tohle 
mohlo stát? O sedm měsíců dří-
ve jsme byli ve Vrindávan-dhámu 
a plánovali jsme se tam vrátit, až 
skončí léto. Tohle vypadalo jako 
strašlivá noční můra, která prostě 
nemůže být pravdou.

U Kéšavovy postele jsme se zou-
fale snažili najít útočiště ve verších 
druhé kapitoly Bhagavad-gíty po-
pisujících nesmrtelnost duše. Ná-
hlá ztráta milovaného člověka je 
tou nejvíce matoucí událostí. Tr-
valo mi měsíce, než jsem její rea-
litu byla schopna pochopit. Velký 
smutek může být velmi izolující, 
neboť se jen vzácně stane, že ně-

Bezpochyby ke Mně 
dospěješ
Nádherné a věčné Pánovy sliby

Bhránti déví dásíesej
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kdo kolem vás dovede pochopit 
hloubku vaší bolesti.

Když jsem později zno-
vu četla Gítu a modlila se 
ke Šrílovi Prabhupádovi, 
aby mi pomohl se s touto 
situací vyrovnat, povšim-
la jsem si, že mnoho veršů 
bylo Pánem vysloveno v 
podobě úžasných věčných 
slibů. Pán Krišna prohla-
šuje, že jsme s Ním natr-
valo spojeni. Pronáší slo-
va lásky a ujištění, která 
září jako maják v temno-
tě. Slovníky defi nují slib 
jako „vyslovený závazek“, 

„smlouvu“, „základ pro 
očekávání“. Každý slib je 
vzácnou úmluvou. O ko-
lik je však vzácnější, když 
pochází ze srdce Boha a je 
věčný! Bůh je všemohou-
cí, nepřipadá tedy v úva-
hu, že nebude schopen 
své sliby splnit, jak tomu 
někdy může být s lidský-
mi přísliby, ať jsou jakkoli 
upřímné. Připadá mi, že 
slib je dar – takový, který 
je vysloven. Pevně jsem se 
těchto Pánových ujištění 
chytila, oddala jsem se 
jim a získala útěchu a uklidnění.

Říkala jsem si: „Když jsem s 
Nejvyšším Pánem věčně spojena 
já, můj syn je tedy také – a stejně 
tak všichni ostatní.“

Každá živá bytost, každá duše, 
má ze své podstaty věčný vztah 
s Krišnou. V Bhagavad-gítě Pán 
přednáší Ardžunovi nadčasovou 
moudrost, která je určena všem 
duším v jakékoli době. Chtěla 
bych se s vámi podělit o šest slibů 
Pána Krišny. Doufám, že v těch-

to věčných slibech lásky, jež Sám 
Nejvyšší Pán dává každému, na-
leznete povzbuzení.

Šest slibů Pána Krišny

Šrí Krišna slibuje: „Proto bys 
měl, Ardžuno, neustále myslet 
na Mě v Mé podobě Krišny a zá-
roveň konat svou předepsanou 
povinnost – bojovat. Když své 
činnosti zasvětíš Mně a soustře-
díš na Mě svou mysl a inteligen-
ci, bezpochyby ke Mně dospěješ.“ 
(BG 8.7.)

Toto není nějaký neurčitý slib, 
ale jasné a konkrétní prohlášení. 
První zpěv Šrímad-Bhágavata-

mu uvádí podobně zřejmý výrok 
ohledně výsledku naslouchání 
o slávě Pána: „Láskyplná služba 

Osobnosti Božství je usta-
novena jako nezvratná 
skutečnost.“ Nezvratná 

– tzn. trvalá a nezměnitel-
ná. Vše, co pro Krišnu v 
tomto životě uděláme, je 
trvalé a zůstane s námi i 
po zániku tohoto jedno-
ho těla a tohoto jednoho 
dočasného života.

Šrí Krišna slibuje: 
„Vždy na Mě mysli, staň 
se Mým oddaným, sklá-
dej Mi poklony a uctívej 
Mě. Plně upoután Mnou 
ke Mně pak zaručeně do-
spěješ.“ (BG 9.34)

Tento slib je tak nád-
herný. Šríla Prabhupáda 
ve významu tohoto verše 
uvádí, že bychom na Kriš-
nu měli myslet v náladě 
oddané lásky a neustále 
o Něm kultivovat své po-
znání. Taková je naše role 
v tomto nejopravdověj-
ším a vzájemném vztahu.

Když Šríla Prabhupáda 
píše o vzájemném vztahu mezi 
Pánem a oddaným, používá ve 
významu verše 9.29 krásné při-
rovnání: „Pán i živá bytost věčně 
září, a jakmile živá bytost projeví 
sklon ke službě Nejvyššímu Pánu, 
vypadá jako zlato. Pán je diamant 
a vznikne krásná kombinace.“

Šrí Krišna slibuje: „Těm, kteří 
jsou neustále oddáni láskyplné 
službě Mně, dávám poznání, kte-
ré jim umožní ke Mně dospět.“ 
(BG 10.10)
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Používá zde slova „neustále od-
dáni“, jež znamenají oddanost bez 
přestávky či ukončení, nepřetrži-
tě plynoucí. Mnozí lidé uctívají 
Boha kvůli nějakému hmotnému 
prospěchu, což je zbožné, jelikož 
své modlitby předkládají Jemu. 
Avšak zde v tomto verši Krišna 
hovoří o těch osobách, které touží 
pouze po Něm.

Ke Krišnovi nemůžeme jít ze 
své vlastní moci. On Sám nám k 
Sobě umožní přístup, je-li s námi 
spokojený. Od počátku vesmí-
ru jsou zde coby vodítko Védy a 
napříč věky Pán nestále posílá in-
karnace a svaté osoby, aby džívám 
(duším) přinesly transcendentál-
ní poznání.

Velmi důležitým bodem, který 
však nelze přeceňovat, je nezbyt-
nost přijetí útočiště u pravého 
gurua, jenž je Pánu zcela oddán. 
Ardžunovo uznání Krišny coby 
jeho gurua je v Bhagavad-gítě 
velkým zlomem. Poté, co pro-
jevil smutek, nářek a zmatenost 
Ardžuna říká: „Nyní jsem Tvým 

žákem a Tobě odevzdanou duší. 
Prosím, pouč mne.“ (BG 2.7) 
Naše soudobá společnost klade 
velký důraz na diplomy, vysvěd-
čení a pověřovací listiny, avšak v 
duchovních otázkách mají lidé 
sklon přijímat rady 
od kohokoli, kdo 
na toto téma napíše 
poutavou knihu. Ži-
vot je však dočasný 
a naše spojení s Bo-
hem je tou nejdů-
ležitější oblastí pro 
studium. Při výběru 
duchovního učitele 
musíme být opa-
trní, stejně jako si 
dáváme pozor, když 
si vybíráme svého 
lékaře. Nesvěřili 
bychom se chirur-
govi, který pro naši 
operaci nemá jiné 
kvalifi kace, kromě 
toho, že je dobrým 
vypravěčem.

Šrí Krišna slibuje: 
„Můj drahý Ardžu-

no, ten, kdo Mi prokazuje čistou 
oddanou službu, bez znečištění 
plodonosnými činnostmi a myš-
lenkovou spekulací, kdo pracuje 
pro Mě, činí Mě nejvyšším cílem 
svého života a je přátelský ke 
všem živým bytostem, zaručeně 
dospěje ke Mně.“ (BG 11.55)

Šríla Prabhupáda ve významu k 
tomuto verši uvádí, že každý, kdo 
chce být v důvěrném spojení s 
Krišnou, se musí tohoto pravidla, 
jež zde Krišna předkládá, držet ve 
svém životě. Dále píše, že tento 
verš je podstatou Bhagavad-gíty. 
Pán Krišna zde popisuje oddané-
ho jako někoho, kdo je přátelský 
ke každé živé bytosti. Šrinivása 
Áčárja ve své písni oslavující šest 
Gosvámích z Vrindávanu říká, 
že byli „populární jak u dobráků, 
tak u darebáků, protože nebyli 
vůči nikomu závistiví.“
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Jak můžeme projevovat laska-
vost a přátelství vůči všem? Ší-
řením Krišnových pravidel, aby 
lidé nepromarnili onu nesmírně 
cennou příležitost, již skýtá lid-
ská životní forma, a vysvobodili 
se z veškerého strádání v tomto 
hmotném světě. A můžeme být 
prospěšní dokonce i těm duším, 
které v současné době nejsou v 
lidských tělech, tím, že 
nahlas zpíváme svaté 
jméno a dáváme jim 
prasádam, jídlo oběto-
vané Nejvyššímu Pánu.

Šrí Krišna slibuje: 
„Jen upři svou mysl na 
Mě, Nejvyšší Osobnost 
Božství, a nech u Mne 
spočinout veškerou 
svou inteligenci. Tak 
budeš bezpochyby stále 
žít u Mě.“ (BG 12.8)

Stejně jako ve verši 
8.7. zde Pán znovu pou-
žívá ujišťující formulaci 

„bezpochyby“. Ve význa-
mu Šríla Prabhupáda 
uvádí: „Ten, kdo je za-
městnán oddanou služ-
bou Nejvyššímu Pánu 
Krišnovi, žije v přímém 
vztahu s Ním, a proto je 
nepochybně již od sa-
mého začátku v transcendentál-
ním postavení. Oddaný nežije na 
hmotné úrovni – žije u Krišny.“

Šrí Krišna slibuje: „Vždy na Mě 
mysli, staň se Mým oddaným, 
uctívej Mě a skládej Mi poklony. 
Tak ke Mně bezpochyby dospěješ. 
Slibuji ti to, protože jsi Můj velmi 
drahý přítel.“ (BG 18.65)

Tento verš jsem vybrala pro pa-
mětní desku umístěnou před mla-

dým dubem u školy v Alachua na 
Floridě, kam Kéšava naposledy 
chodil. Tento slib Nejvyššího 
Pána shledávám tak utěšujícím, 
tolik osobním – On skutečně zná 
každého z nás a opravdu chce, 
abychom k Němu přišli.

Ve významu Šríla Prabhupáda 
hovoří o tomto konkrétním Pá-

nově poselství jako o slibu. Je to 
bezpochyby velmi osobní, ujiš-
ťující sdělení. „Protože jsi Můj 
velmi drahý přítel – neboť jsi se 
Mnou spojen ve vztahu – odhalu-
ji ti tato tajemství.“

Nejdůvěrnější poznání je způ-
sob, jakým je možné znovu obno-
vit náš původní vztah s Krišnou. 
To je tím největším tajemstvím 
ze všech tajemství. Šríla Prabód-
hananda Sarasvatí píše ve Vrin-

dávana Mahimámritě : „Toužím 
dosáhnout té nejvyšší nálady [lás-
ky k Bohu], která je tajemstvím 
dokonce i pro Védy.“

Šríla Prabhupáda nám ve vý-
znamu k tomuto slibu rovněž říká, 
abychom svou mysl soustředili na 
podobu Krišny, která je popsána 
v Brahma-samhitě: načernalý 

chlapec s dvěma paže-
mi, tváří krásnou jako 
lotos, fl étnou, pavími 
pery ve Své koruně. 
To je podoba Šjáma-
sundara, podoba tak 
přitažlivá, že přitahuje 
mysl a srdce každého.

Zármutek ze ztrá-
ty dítěte velice otes-
tuje vaši rozvážnost. 
Ardžuna prožívá pří-
znaky smutku i při 
pouhém uvažování o 
ztrátě členů své rodiny, 
přesto pokračuje dál a 
ztrácí v bitvě jednoho 
ze svých synů. Ztráta 
mého syna mi převrá-
tila život vzhůru no-
hama. Krišnovy sliby 
jsou však drahocenný-
mi záchrannými lany, 
kterým důvěřuji. Za-
chraňují mne znovu a 

znovu před zoufalstvím. Modlím 
se, abych byla schopna plnit svou 
úlohu ve vzájemném vztahu s Pá-
nem a měla neochvějnou víru, že 
Jeho věčné sliby budou splněny, v 
každém úžasném ohledu.

„Bezpochyby ke Mně do-
spěješ. Slibuji ti to, protože 
jsi Můj velmi drahý přítel.“ 
(BG 18.65)

Přeložil: Ondřej Hládek
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Opět jsme pro Vás přichystali malou inspiraci na vánoční dárky.

Od 1. listopadu bude každá objednávka nad 500,- kč odměněna dárkem!

U objednávek nad 1.500,- kč nebudeme účtovat poštovné!

Nabídka Govinda butiku

108 receptů od Govindy
opět v prodeji za pouhých 60,- 

Kniha Kršna 1. a 2. díl!
Vychází na konci litopadu! 
cena 100,- 

Návraty
jednoduché vysvětlení 
reinkarnace
cena 30,- 

Rádha a Krišna na lotosu
výška 14 cm, cena 390,-

Krišna s pávem
dvě velikosti: výška 11,5 cm za 
260,- , výška 16 cm za 375,- 

Damodar Krišna
výška 13,5 cm
cena: 390,-

Dřevěná mini komoda 
s dvěma šuplíčky
vhodná jako šperkovnice
výška 11,5 cm, šířka 18 cm 

cena: 335,- 
Ozdobná bavlněná taška 
s bambusovými držadly.
momentální cena: 372,- 
od listopadu velké slevy

 , výška 16 cm za 375,  

h K š 1 2

ka 14 cm, cena 390,-
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Náramek z mědi a mosazi
Podle ajurvédy je velice příznivé 
a zdravé, aby se těla dotýkala 
měď.
Náramek je s nápisem 
HARE KRISHNA. 
cena: 155,- 

Povlak na polštář, černý 
s bordó, krémovými 
aplikacemi a zrcátky
Rozměry 40x40 cm
Původní cena 195,- nyní 160,-

Omalovánky zobrazující 
zábavy Krišny a Balaráma 
ve Vrindávanu
cena: 85,- 

Krásné indické sárí
určitě každou ženu potěší k váno-
cům elegantní a slušivé sárí
různé barvy se zlatě vyšívaným 
okrajem
cena: 1.080,-

Širší nabídku naleznete na 
www.govindabutik.cz , nebo pří-
mo v Govinda butiku v Soukenic-
ké ulici 27, Praha 1.
Objednat si můžete i přes telefon: 
737 581 198.



Oříškový marcipán

Nejprve najemno nameleme ořechy a v hrnci se silným dnem smícháme s mlékem 
a cukrem. Poté na mírném plameni za častého míchání vaříme tak dlouho, než se 
nám vytvoří hustší hmota, ze které po vychladnutí vytvarujeme malé špičky a navrch 

KrKršnovi a úžasasnáná sladkdkost jej  hotová. Přejej me dobrorou u chutut´!!

Suroviny:
450 g lískových ořechů
2,5 dcl třtinového cukru
2,5 dcl mléka

Recept poskytlaR t k tl
ŠjŠjjámámaa ViVilálásisiníní d ddd
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