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Haré Kršna drazí oddaní 
a příznivci vědomí Kršny,

Tak tu máme druhé letošní číslo 
časopisu a jak jste si určitě všimli, tak 
opět ve své černobílé podobě. Bohužel 
si nemůžeme barevnou obálku dlou-
hodobě dovolit, i když jsme se o to 
pokoušeli, a tak prosím berte přede-
šlý barevný výtisk jako takový malý 
dárek. Snad se nám podaří pro náš 
neziskový „transcendentální“ časopis 
sehnat sponzora, abychom ho moh-

li vylepšit a přidat nějakou tu barvu, 
neboť duchovní svět je nekonečně 
barevný, zábavný a blažený...

Za redakci časopisu
Divja-kišorí dd
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Slovenská republika

V březnu tohoto roku v Indii změ-
nil duchovní mistr Rodasí déví dásí 
její jméno.

Dostala nové jméno Rádhika Sun-
darí déví dásí.

 
Duchovní jména

Členové Mezinárodní společ-
nosti pro vědomí Krišny dostá-
vají jména Pána Krišny nebo Jeho 
oddaných ve spojení se slovem 
dás (ženy dásí), což znamená 
„služebník“. Například jméno 
Krišna dás znamená „služebník 
Krišny “.
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Šrutakírti dás  seriál

Má první setkání se Šrílou 
Prabupádou

Co je za problém?
Nastěhoval jsem se do pittsbur-

ského chrámu v dub-
nu 1971. V červenci 
téhož roku nás Kírta-
nánanda Mahárádž 
několik vzal do bro-
oklynského chrámu, 
abychom obdrželi 
první zasvěcení. Ani 
nemusím říkat, že 
jsme měli pěknou 
trému.

Jakožto služebník 
Kírtanánandy Mahá-
rádže jsem mohl být 
během přednášky 
velmi blízko vjásása-
nu Šríly Prabhupády. 
V den mého zasvěcení jsem se 
ocitl poprvé v osobní přítomnosti 
mého věčného duchovního mis-
tra. Na tu chvíli nikdy nezapome-
nu. Byl nesmírně působivý, nemo-
hl jsem odtrhnout oči od každého 
jeho pohybu. Kírtan byl extatický. 
Po zpívání musela teplota v chrá-
mové místnosti vylítnout nejmíň 
na čtyřicet stupňů.

V chrámové místnosti se mač-
kaly stovky oddaných a každý se 
snažil dostat ke Šrílovi Prabhupá-
dovi co nejblíže. Po kírtanu jsme 
všichni najednou skládali poklo-
ny, takže v místnosti vznikla 
ještě větší tlačenice než předtím. 
Když jsem pak vstával, nechtě-
ně jsem oddanému, co byl za 
mnou, kecnul zadkem na hla-
vu. Vylítnul jako šílený, a tak mě 
vší silou odstrčil přímo směrem 
k Prabhupádovu vjásásanu. Při-
stál jsem rukama a hlavou přímo 

na jeho pravém boku.
„Co je za problém?“ zeptal se 

mě.
Skulil jsem se zpátky na podla-

hu a nebyl jsem schopen ze sebe 
vykoktat ani bé. 

Šrílo Prabhupádo, mnohokrát 
jsem vás slyšel, jak se ptáte: „Co je 
za problém?“ Pokaždé, když jste 

se takhle ptal, věděl jste, že nedo-
kážeme odpovědět, protože jste 
milostivě všechny problémy z toho-
to procesu odstranil. 

„Tento proces je nesmírně jed-
noduchý,“ vysvětloval jste. „Stačí 
zpívat Hare Krišna a být šťast-
ný. Když budete zpívat šestnáct 
kol a dodržovat čtyři usměrňu-
jící zásady, pak se na konci toho-
to života vrátíte domů, zpátky 
k Bohu.“

Sláva tobě, Šrílo Prabhupádo!

A tvé jméno je 
„Šrutakírti dása“

Přijel jsem do 
n e w y o r s k é h o 
chrámu z Nového 
Vrindavánu s Kír-
tanánandou Mahá-
rádžem a několika 
dalšími bhakty, aby-
ch obdržel zasvěce-
ní. Zmínil jsem se 
už o prvním setká-
ní s Prabhupádou, 
několik dní předtím, 
kdy jsem nechtěně 
přistál na jeho vjá-
sásanu. Mé první 

formální setkání s Jeho Božskou 
Milostí se uskutečnilo toho dne, 
kdy jsem obdržel první zasvěce-
ní. Bylo to přesně tři měsíce poté, 
co jsem potkal oddané v jednom 
parku ve Filadelfi i.

Během Prabhupádova poby-
tu v brooklynském chrámu bylo 
každý den zasvěceno deset bhak-
tů. Živě si vzpomínám, jak při 

Vzpomínky na Šrílu Prabhupádu
z knihy „What is the Difficulty?“

Šrutakírti 
dás byl dva 
a půl roku 
osobním 
služební-
kem Šríly 
Prabhupády

Šríla Prabhupáda se Šrutakírtim dásem při rozhovoru na letišti



4 4 

obřadu jeho tajemník ohlásil: 
„Bhakta Vin“. Protlačil jsem se 
nacpanou chrámovou místností 
k Prabhupádovu vjásásanu a ner-
vózně jsem složil svoje poklony. 
Jeho tehdejší služebník, Aravinda, 
řekl mé jméno: „Šrutakírti.“

Stál jsem před Šrílou Prabhupá-
dou a on si mě prohlížel. Řekl: 

„Šrutakírti, ten, jehož činy jsou 
slavné po celém světě.“  Odda-
ní volali sborem „Džaj, hariból.“ 
Prabhupáda si mě dál prohlížel 
a pravil: „A tvé jméno je Šrutakír-
ti dása.“ Zvláštní důraz položil 
na slovo „dása“. Ukázal rukou 
a vyzval mě „Pojď sem!“ Naklonil 
jsem se dychtivě kupředu, abych 
dostal mé džapovací korálky, na 

kterých Prabhupáda právě čen-
toval. Pak se mě zeptal: „Jaké 
jsou zásady?“ Odpověděl jsem: 

„Žádné jedení masa, žádný nedo-
volený sex, žádné drogy, žádný 
hazard.“ Vzpomněl jsem si na ně 
snadno. Celou poslední hodinu 
jsem si ta slova v duchu opakoval. 
Při zasvěcování jsme byli všichni 
dost nervózní. Nebylo nic zvlášt-
ního, když někdo jednu nebo více 
usměrňujících zásad zapomněl. 

Prabhupáda se na mě znovu 
podíval a zeptal se: „Kolik kol 
džapy budeš odříkávat?“ Jako 
hlupák jsem pyšně odpověděl: 

„Asi tak dvacet, Prabhupádo.“
S pochopením se na mě podí-

val a zamumlal: „Hmmm.“ Bylo 

jasné, že moje odpověď na něj 
neudělala žádný dojem. Rychle 
jsem složil poklonu a vrátil se na 
své místo v chrámové místnosti. 
Když jsem se posadil, někdo se 
mě zeptal, jaké jsem dostal jmé-
no. „Nevím,“ odpověděl jsem. Jak 
bych také mohl?

Nikdy jsem to slovo předtím 
neslyšel. Těch sanskrtských slov, 
které jsem nedokázal ani vyslovit, 
bylo habaděj. 

Naštěstí jsme měli možnost 
zkontrolovat si po ohňové oběti 
svá jména na seznamu vyvěše-
ném na Prabhupádových dveřích. 
Šli jsme tam a zapsali si svá nová 
jména na kousek papíru, se správ-
nými diakritickými znaménky, 
takže jsme mohli zjistit, jestli 
jsme je pochopili správně.

Bylo to, jako by se sen stal sku-
tečností. Cítil jsem se v hmot-
ném světě mizerně, ale nikdy 
jsem nevěděl proč. Než jsem se 
stal v devatenácti letech odda-
ným, chodíval jsem spát se slzami 
v očích a prosil jsem neznámého 
Boha: „Jestli tam jsi a slyšíš mě, 
prosím ukaž se. Jsem naprosto 
zoufalý a nevím, co si počít s živo-
tem.“ Za týden byla má modlitba 
vyslyšena a já jsem potkal v parku 
oddané.

Šrílo Prabhupádo, v těchto 
třech světech není nic bolestněj-
šího než existovat bez poznání 
našeho postavení jako tvého 
pokorného služebníka. Pokorně 
prosím, dovol mi, abych na tebe 
nikdy nezapomínal, a prosím, 
ať mohu pobývat ve společnos-
ti tvých oddaných a vykonávat 
nějakou službu, i když bude 
úplně bezvýznamná.

Přeložil: Oldřich Janota
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Kapitalistická ideologie se 
zakládá na představě (iluzi), že 
prostřednictvím pokroku vědy, 
techniky a rozvoje celosvětové-
ho obchodu člověk dosáhne ráje 
na zemi. Tato ideologie je stará 
teprve 300 let, ale na obzoru 
se již rýsuje její nevyhnutelný 
konec. Snaha nahradit lidskou 
práci strojem – produktem vědy 
a techniky – je jak 
z fi losofi ckého 
tak ze sociál-
ního hlediska 
n e b e z p e č n á . 
Čím víc strojů, 
tím víc 

nezaměstnaných, čím víc neza-
městnaných tím větší krize – 
taková je realita. Naše civilizace 
stojí na výrobě strojů (zejména 
automobilů), které spotřebová-
vají obrovské množství energie. 
Naše civilizace padá s ukonče-
ním či omezením výroby strojů. 
Čím více budeme potřebovat 
energie pro výrobu a pohon 
strojů, tím více se civilizační kri-
ze bude prohlubovat. I když jsou 
stroje relativně novým vynále-
zem lidstva, život bez strojů si 
dnes nemůže nikdo představit. 
To však neznamená, že to bude 

stejné i pro budoucí genera-
ce. Během úpadku egypt-
ské a římské civilizace 
si také nikdo nedokázal 
představit, že život může 
být jiný, než na jaký si 
lidé zvykli.

Varnašrámská civili-
zace, na rozdíl od úpad-

kových civilizací, které 
považují hmotný pokrok 

za podstatu lidské 
existence, vede člově-
ka k jednoduchému 
prostému životu bez 
strojů.  Varnašrám-
ská civilizace nezná 

stroje. To nezname-
ná, že člověk se v této 

civilizaci stává primitiv-
ním, živořícím tvorem. 
Naopak. Skutečnost, že 

varnašrámská 
civilizace, 

kterou ustanovil samotný Bůh, 
Nejvyšší Osobnost Božství Šrí 
Krišna, stále existuje, přes veš-
keré krize, kterými lidstvo za 
posledních pět tisíc let prošlo, 
svědčí o její dokonalosti a živo-
taschopnosti. Když zakladatel 
Mezinárodní společnosti pro 
vědomí Krišny, A.Č. Bhakti-
védanta Svámí Prabhupáda, 
v roce 1972 hovořil s profeso-
rem Kotovským z Lomonosovy 
univerzity v Moskvě, vysvět-
lil mu, že varnašrámská spo-
lečnost existuje od nepaměti 
a nelze ji nikdy zrušit – lidé se 
vždy budou dělit na inteligent-
ní, administrativní, produktivní 
a pracovní třídy. Dal profeso-
rovi Kotovskému jasně najevo, 
že beztřídní společnost není 
pokrok, ale jen iluze pokroku. 
Stejně tak dal Šríla Prabhupáda 
jasně najevo, že „strojová civili-
zace“ není pokrok, ale jen další 
zapletení člověka do sítí hmot-
né existence. Opravdový pokrok 
člověka znamená vymanit se ze 
sítí hmotné existence prostřed-
nictvím oddané služby Pánu. 
Pohodlná existence v krutém 
a nelítostném prostředí nemo-
ci, stáří a smrti je jen iluze. Sen 
o nezadržitelném pokroku lid-
stva brzy skončí. 

Civilizace v krizi

Džajgurudéva dás úvaha
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Gesta, neboli mudry, mají pro 
každého člověka důležitý význam 
při vyjadřování jeho myšlenek, 
úmyslů a emocí. Mohou pomoci, 
když chceme zdůraznit, jak nalé-
havé je to, co říkáme. Někdy stačí 
jedno jednoduché gesto a ušet-
říme si několik minut vysvětlo-
vání toho, co bychom rádi sdě-
lili. Podtrhnou náš údiv, projeví 
překvapení, radost, spokojenost, 
nebo naopak ukážou náš strach, 
nejistotu a potřebu pomoci. Ges-
tem vyjádří učitel svému žáku své 
požehnání, tanečnice nebo he-

rec gesty vypráví příběh, aniž by 
k tomu potřebovali jediného slo-
va. Vzpomínáte si na další situace, 
kdy jste viděli používat gesta? Je 
jich určitě mnoho a já se zaměřím 
na některé z nich, které se vážou 
k vaišnavské tradici.

Tanec a divadlo
Při tančení takového tance, jako 

je Bharat Natjam, jsou mudry 
jistě velmi podstatné, neboť jsou 
jedním z hlavních prostředků 
vyjádření toho, co nám chce 
tanečnice a její příběh sdělit. 
Několik gest doplněných výra-
zy ve tváři a pohyby těla, nám 

s u g e s -
t i v n í m 
způsobem vysvětlí více, než by-
chom mohli říci slovy.  

Je mnoho různých muder. Něk-
teré ukáže tanečnice jen levou, 
či pravou rukou, někdy oběma 

rukama zároveň, aniž by je spo-
jila (asamyukta hastah) a jindy je 

Věčná kultura duše

neboli gesta

Význam vaišnavských obřadů a védské kultury

Dharmí dásseriál
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třeba pro ukázání mudry spojení 
obou rukou (samyukta hastah). 

Mudry, které používá tanečni-
ce, vyobrazují určitou božskou 
osobnost, jakou je Višnu, Šiva, 
Brahma, Sarasvatí, nebo Lakš-
mí. Další mudry nám sdělí, zda 
osoba, o které příběh vypráví, je 
bráhmana, kšatrija, vaišja, či šůd-
ra, nebo se k někomu vztahuje 
jako matka, otec, dcera, manžel, 
milenec, atd. Mudry vypráví 
o nádherném zvuku víny, krásné 
tváři dívky, ničivé bouři, klidných 
vlnách řeky. Také zobrazují zářící 
slunce, měsíc, svaté řeky, jakými 
jsou Ganga nebo Jamuna a mno-
ho muder je věnováno znázorně-
ní zvířat a předmětů, jako jsou 
plovoucí ryba, tančící páv, letící 
čmelák, voňavá květina, hrající 
fl étna či bubínek a další. 

Některé mudry mají i více 
významů a záleží na okolnostech, 
co v daný okamžik značí. Každá 
mudra je pojmenovaná v sanskri-
tu podle toho, co znázorňuje. Zde 

jsou jména několika z nich: Suči, 
Pataka, Andžali, Šikhara, Majura, 
Alapadma, atd.

Pokud rádi sledujete předsta-
vení tradičního indického tance, 
nebo divadla, ve kterém jsou ges-
ta a mimika také velmi podstatné, 
zapamatujte si význam těchto 
muder a díky tomu si budete moci 
vychutnat celé představení, aniž 
byste tonuli v nejistotách, o čem 
vyprávěný příběh vlastně je. 

Obřady
Během obřadního uctívání 

Nejvyššího Pána bývá používáno 
několik muder, které mají různé 
významy a funkce. 

Pro očišťování obřadních před-
mětů slouží Čakra mudra, pro 
jejich proměnění v nektar Dhe-
nu nebo Surabhi mudra a Matsja 
mudra je ochrání před znečiš-
těním. Gáliní mudra je použita, 
když očišťujeme vodu, než ji 
použijeme k uctívání. 

Další druh muder se 
užívá k přivolávání (vzý-
vání) určité osobnosti, 
nebo Božstva. Příkladem 
může být Ankuša mudra, 
při které žádáme sva-
té řeky Gangu, Jamunu, 
Godávarí, atd., aby vstou-
pily do nádoby s vodou, 
kterou chceme použít 

pro potěšení Pána. 
Njása mudry jsou 

další sérií muder, kte-
ré jsou určené nejen 

pro Nejvyššího Pána, ale mají 
ochranný účinek i pro nás, pokud 
je na sebe namíříme. Njása mud-
ry využívají nejen kněží pro svou 
ochranu a očištění, ale ze Šrímad 
Bhágavatamu se dovídáme, že 
i pastevci ve vesnicích je kdysi 
znali a používali pro své děti.

Když není možné použít pro 
uctívání Božstev nějaký před-
mět, je možné ho nahradit urči-
tým druhem Upačára mudry. 
Nemáme-li sladký medový nápoj 
madhuparku, ukážeme Páno-

Buddha ukazující Varada mudru

Nrsimhadév ukazuje Abhaja mudru

Dhenu mudra

Surabhi mudra
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vi Madhuparka mudru a On je 
tím potěšen. Stejným způsobem 
použijeme Arghja, Páda, Snánija, 
Svágata a Ásana mudru.

Než nabídneme Božstvům jíd-
lo (bhoga), můžeme ho očistit 
Bhoga Arpana mudrami. K tomu 
je zapotřebí Váju, Agni a Amri-
ta Bídža mudra. Ty jídlo nejen 
očišťují, ale zlepšují jeho chuť 
a stravitelnost.

A poslední druh muder použí-
vaných při uctívání Božstev 
a provádění vaišnavských obřadů, 
jsou Krišna mudry, neboli mudry 
obětované výlučně pro potěšení 
Pána Krišny. Jsou to mudry, které 
představují Jeho oblíbené před-
měty, a tak pokud mu je ukážeme, 
přinese mu to jistě radost. Draho-
kam Kaustubha, Krišnova fl étna 
(venu), girlanda z lesních květů 
(vanamála) nebo Krišnovu hruď 
zdobící Šrívatsa, mají své zástup-
ce mezi mudrami. 

Podoby Božstev
Podle spisu Tan-

trasara mají Božstva 
Nejvyššího Pána 
a také mnoho vedou-
cích osobností mezi 
polobohy ruce v roz-
ličných pózách urči-
tých muder. Pán Viš-
nu používá devatenáct 
muder, například pro 
držení svých zbra-
ní a symbolů (Gada, 
Šankha, Padma, atd.). 

Šiva má deset muder 
(Trišula, Linga,...), 
Sarasvatí sedm 
(Mála, Vína, Pušta-

ka,...), atd.
Pokud Božstvo ukazuje Abhaja 

mudru, nabízí vám tím ochranu. 
Varada mudra dává najevo, že 
Božstvo je připraveno vám dát 
nějaké požehnání, stačí si jen přát. 
Vjakhna mudru používá Pán 
Buddha při učení a vysvětlování 
fi losofi e svým žákům. 

Písma dále vysvětlují, že kromě 
gest, které Božstva ukazují ruka-
ma (Hasta mudra), jsou nemé-
ně důležité taky polohy nohou 
(Páda mudra) těchto vznešených 

osobností, neboť vyjadřují jejich 
činnosti a náladu. Různé podo-
by Pána Narasimhy jsou toho 
dobrým příkladem. Například 
některé Božstvo Narasimhy sedí 
v jógovém sedu (Jóga Patta) a jiné 
zase v sedu, kdy je uctíváno svý-
mi oddanými (Vaišnavam). 

Ájurvéda
V konečcích prstů je několik 

tisíc nervových zakončení, která 
jsou spojená s různými orgány 
v těle. Proto mají mudry také moc 
léčit a vyrovnávat energie v těle 
a mysli. Mohou pomoci během 
několika dní, někdy minut, nebo 
některé mudry dokonce i vteřin. 
Apána a Šunja mudra účinkuje 
ihned, zatímco např. Gjána, Apá-
na Prithiví a Prána mudra účin-
kuje lépe při delším, pravidelném 
cvičení.

Akáša mudra je používaná vše-
mi vaišnavy při zpívání na růžen-
ci. Právě spojení palce a pro-
středníčku se používá při držení 
kuliček růžence a to napomáhá 
nejen koncentraci, ale tato mudra 
také řeší nervové, nebo psychické 
problémy spojené s nedostatkem 
prostoru (akáša). 

Nrsimhadév v sedu Jóga Patta

Višnu ukazující Varada mudru
Apána mudra
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Linga mudra zvyšuje horko 
v těle, takže pomáhá člověku, 
když je mu zima. Je prospěšná při 
nachlazeních, od kterých linga 
okamžitě uleví. Dokonce i v zimě 
se při delším cvičení této mudry 
můžete začít potit. Také odstra-
ňuje přebytečný hlen v těle.

Prána mudra zase posiluje vita-
litu. Pomáhá při únavě a nervozi-
tě. Její cvičení odstraňuje problé-
my se zrakem.

Apána váju mudra dokáže 
během několika vteřin pomo-
ci při příznacích infarktu, nebo 
také pomáhá při záchvatech kašle 
a astmatu. Ulehčuje problémy se 
žaludkem, například při plyna-
tosti. Je prospěšná při bolestech 
v hrudním koši.

Ke zlepšení močových problé-
mů a bolestí je užitečná Apána 
mudra. Také z těla odstraňuje 
toxické látky a pročišťuje celou 
soustavu.

Další mudra má jméno Surabhi 
a používá se též při uctívání Božs-
tev. Symbolizuje posvátnou krávu 
Surabhi a je účinná proti revma-
tismu a zánětech kloubů. Bystří 
také inteligenci. 

Za velmi důležitou mudru je 
považována Gjána mudra. Pří-
znivě ovlivňuje svaly a mozek. 
Dává klid mysli, posiluje srdce, 
pomáhá při nespavosti, depre-
sích a vysokém krevním tlaku. Je 
výborná proti stresu a nervozitě. 
Podporuje pozornost, zlepšuje 
paměť a inteligenci. Dělá se tak, 
že špičky ukazováčku a palce se 
lehce spojí. Ostatní prsty zůsta-
nou uvolněny a natažené. Tuto 
mudru je nejlepší vytvořit obě-
ma rukama, přičemž pravou dlaň 
držte na levé dlani. Oba palce se 
dotýkají.

Prithiví mudra odstraňuje 
všechny druhy fyzické slabosti 
a zvyšuje vitalitu. Pomáhá hube-
ným lidem přibrat na váze. Příz-
nivě působí na játra a žaludek.

Sahadža Šankha mudra zlepšu-
je krevní oběh, opravuje hlasové 
vady, jako třeba koktání a zajíkání 
se. Je užitečná zejména zpěvákům 
a řečníkům, neboť posiluje a zlep-
šuje hlas. Je pomocníkem k lepší-

mu trávení jídla a je schopná pře-
dejít problémům s trávením. 

Šankha mudra léčí nemoci 
pupeční žlázy a štítné žlázy, zlep-
šuje problémy krku, hrdla. 

Šunja mudra je skvělá pro zlep-
šení ušních a sluchových problé-
mů. 

Udána mudra pomáhá při pro-
blémech s rukama a nohama.

Váju mudra léčí revma, artri-
tidu, dnu, Parkinsnovu nemoc, 
ochrnutí obličeje a ztuhlá záda 
a krk. Je také výborná na boles-
ti kolen. Pomáhá od nadýmání, 
překyselení, a špatného trávení.

Smána mudra pomáhá na pro-
blémy celého těla.

Súrja mudra snižuje množství 
tuku v těle, a odstraňuje stres 
a mentální napětí.. í.

  Šunja    Akáša  Apána váju      Prithiví        Váju        Súrja

Prána mudra

Udána mudra
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Den zjevení Šrí Nrsimhadévy
Přednáška Šríly 

Prabhupády v Bosto-
nu 1. května 1969

Šrí Nrsimhadéva 
se zjevil, aby přesvědčil ateisty 
o existenci Boha. Lidé tvrdí, že prý 
nikdo ještě neviděl Boha, 
ale to je pouze lživá pro-
paganda. Každý viděl 
Boha. Oddaný Ho vidí 
ve svém srdci, v chrá-
mu, všude. A ateista Ho 
uvidí, až když bije dva-
náctá a má na kahánku. 
Prahlád Maharádž viděl 
Nrsimhadévu neustále.

Ti, kdo vyvinuli lás-
ku k Bohu, prému, pre-
manjana-cchurita...,  ho 
vidí očima potřenýma 
balzámem lásky. Jestliže 
své oči potřeme mas-
tí lásky k Bohu, jsme 
schopni Ho vidět. Bůh 
není neviditelný. Když 
člověk s šedým záka-
lem či jinou oční vadou 
nemůže vidět, nezna-
mená to, že pro něj nic 
neexistuje. Bůh je zde, 
ale protože Ho jejich oči 
nejsou schopné vidět, 
popírají Jeho existenci. 
Bůh je všude.

Naše oči jsou zaslepe-
né hmotnou podmíně-
ností. Nejen oči, ale všechny naše 
smysly. Jelikož jsme tak pyšní na 
své oči, říkáme: „Můžete mi uká-
zat Boha?“ Nezajímá nás však, zda 
jsou naše oči schopné Boha vidět. 
Tomu se říká ateismus. Pro oby-
čejného člověka je obtížné vidět 

i velkou osobnost jako je prezi-
dent Nixon, a oni by chtěli bez 
jakékoliv kvalifi kace vidět Boha. 
To není možné. Naham prakasah 
sarvasya yoga-maya-samavrtah. 
Kršna říká v Bhagavad-gítě, že se 
každému nezjeví. Je zastřen závo-

jem jógamáji. Jógamájá nedovo-
luje každému spatřit Boha. Když 
chce někdo jít do našeho chrámu, 
je podmínkou, aby si nejprve 
vyzul boty. Stejně tak musíme 
splnit určité podmínky, chceme-
li vidět Boha. Bůh se nám zjeví 

jen tehdy, budeme-li Ho milovat. 
Jinak Bůh je zde neustále. Preman-
jana-cchurita-bhakti-vilocanena 
santah sadaiva hrdayesu. Jinak je 
zde Bůh neustále Boha můžeme 
vidět nejen v chrámu. Odda-
ný vidí Boha neustále – sadaiva. 

Sada znamená neustále, 
dvacet čtyři hodin den-
ně. To je vědomí Kršny. 
Jednou jsem dal příklad 
o ženě, která má milen-
ce a je velice zaměstna-
ná svými povinnostmi, 
ale neustále myslí na to, 
kdy se se svým milen-
cem setká. 

Šríla Rúpa Gósvá-
mí k tomu dodává, že 
její mysl je neustále 
zaměstnaná přemýš-
lením o podobě a čin-
nostech jejího milého. 
Stejným způsobem 
můžeme vyvinout lás-
ku k Bohu a pak bude-
me vidět Boha všude 
a neustále, dvacet čtyři 
hodin denně. Takový 
byl Prahlád Maharádž. 
Neustále viděl Boha, 
Kršnu, ale jeho otec Ho 
neviděl, protože byl ate-
ista. Zeptal se vyzývavě: 

„Kde je tvůj Bůh? Pořád 
o Něm mluvíš. Dob-
rá, dnes ti něco ukáži.“ 

Vytasil meč a chtěl zabít svého 
vlastního syna. Ateista je tak zlý 
a krutý, že je schopen zabít svého 
vlastního syna. To je ateismus.

Po smrti svého otce se Prahlád 
Maharádž modlil k Nrsimha-
dévovi: „Prosím, odpusť mému 

Šríla Prabhupádapřednáška
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otci.“ To je teismus. I když ho 
otec mučil, modlil se za něj. To 
je rozdíl mezi vědomím Kršny 
a obvyklým vědomím. Oddaní 
jsou velice milostiví. 

vancha kalpatarubhyas ca  krpa-
sindhubya eva ca

Vaišnava je oceánem milos-
ti, který nemá konce. Z oceánu 
nikdy nemůžeme vysušit všech-
nu vodu. Stejně tak je vaišnava, 
oddaný, oceánem milosti. Můžete 
od něho vzít tolik milosti, kolik 
jen chcete, ale stále jí bude plný. 

Prahlád Maharádž je symbolic-
kým příkladem vaišnavy. Snažte 
se ho následovat, nikoliv napo-
dobovat: „Prahláda Maharádže 
hodili do vroucího oleje. Také mě 
tedy hoďte do vroucího oleje.“ Ne. 
To je napodobování. Nejprve se 
snažte být jako Prahlád Maharádž. 
Nesnažte se experimentovat. To 
není dobré. Snažte se ho násle-
dovat. Mahajano yena gatah sa 
panthah. Nemůžete napodobo-
vat činnosti mahádžanů, velkých 
osobností. Měli byste následovat 
pokyny Kršny nebo Jeho zástup-
ce, ale nemůžete je napodobovat. 
Poklesli byste. Anusarana nikoliv 

anukarana. Anukarana znamená 
napodobování, zatímco anusara-
na následování.

Měli bychom následovat 
příklad Prahláda Maharádže. 
Navzdory tomu, že ho otec neu-
stále mučil, nikdy nezapomněl na 
Kršnu. I přes všechny nepříjem-
nosti od ateistů bychom neměli 
nikdy zapomenout na Kršnu. Je 
mnoho takových příkladů, jako 
například Ježíš Kristus. Ukřižo-
vali ho, ale on nikdy nepřipustil, 
že Bůh neexistuje. To by mělo 
být naše motto. Prostě následo-
vat. Ať už jsi křesťan, hinduista 
či kdokoliv jiný, ale buď si vědom 
Boha. Vědomí Kršny znamená 
být si vědom Boha a za žádných 
okolností na Něho nezapome-
nout. Tomu se říká saranagati, 
odevzdanost. 

Ateistům jako byl Hiranjakaši-
pu, kteří popírají existenci Boha, 
se Bůh zjeví v posledním oka-
mžiku života. Ano. Ateista uvidí 
Boha, ale až v okamžiku smrti. 
Uvidí Ho v podobě smrti. Zatím-
co teista, Kršny si vědomý odda-
ný, vidí Boha ve svém srdci dvacet 
čtyři hodin denně. Takový je mezi 
nimi rozdíl.

Smrti se nikdo nevyhne. I když 
ateista popírá existenci Boha, uvi-
dí Ho v podobě smrti. V Bhaga-
vad-gítě je vysvětleno, že každou 
chvíli o něco přicházíme. To není 
těžké pochopit. Jako můj věk. Je 
mi sedmdesát čtyři let, to zname-
ná, že mi je již odebráno sedm-
desát čtyři let mého života. Proto 
bychom si měli vážit každé chvíle 

– naším nejcennějším majetkem 
je život. I ten nám bude odebrán. 
To je zákon přírody. Nakonec 
přijde smrt. Kršna říká mrtyuh 
sarva-haras caham. Mrtyu, smrt 
odebere všechno. Vaše vzdělá-
ní, tituly, bankovní konto, mili-

ony dolarů, dobré jméno, dům, 
rodinu, přátele, vlast – všechno 
vám vezme. Pro ateistu má Bůh 
podobu smrti. Když mu vezme 
všechno, pochopí, že Bůh exis-
tuje. Tak jako neposlušný člověk, 
který pochopí: „Ano existuje vlá-
da,“ až tehdy, když je uvržen do 
vězení a tvrdě potrestán. I spořá-
daný občan musí dodržovat záko-
ny státu. Využívá všech výhod 
nabízených vládou a řídí se její-
mi zákony. Bez potíží. Ale když 
někdo řekne: „Nezajímá mě vlá-
da. Jsem svobodný. Budu chodit 
nahý...“ Jako John Lennon. Uká-
zal se nahý a ihned ho zadrželi.

Tak to chodí. Ateisté se považují 
za svobodné a to je nesmysl. Jsou 
popsáni jako mudha, prvotřídní 
blázni. Na mam duskrtino mudha 
prapadyante naradhamah. Stu-
dujte Bhagavad-gítu. Najdete v ní 
všechno. Ateisti jsou naradhama, 
nejnižší z lidí, a stejně tak nejlepší 
ze všeho je vědomí Kršny. Snažte 
se být nejlepší ze všech. Svět trpí 
nedostatkem takových lidí. Buďte 
příkladní. Poučte se z tohoto dne 
příchodu Šrí Nrsimhadévy.    

přeložil:
Líla Purušóttama dás
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Védská kultura 
a varnášrama dharma

Skutečná civilizace se nezají-
má pouze o živočišné potřeby 
lidí – jedení (ahar), spaní (nidra), 
bránění se kvůli strachu (bhaya) 
a páření se (maithun) – ale o to, 
aby člověku umožnila pochopit 
jeho vztah s Bohem, Nejvyšším 
otcem. Védská literatura popi-
suje tři stádia duchovního vývo-
je: sambandha – poznání naše-
ho vztahu s Nejvyšším pánem, 
abhideja – jednání podle toho, 
a prajódžana – dosažení cíle, kvůli 
kterému ustanovujeme svůj vztah. 
V písmech nacházíme mnoho 
zásad a příkazů, které se zdají 
v naší novodobé situaci složité. 
Nicméně je skutečně nezbytné 
pochopit pravý význam skrytý za 
védskými pokyny a zasadit ho do 
našich životů. Védská kultura je 

natolik hezká a dokonalá, že by-
chom měli vyvinout vážné úsilí 
tyto zásady skutečně uplatňovat 
v našem každodenním životě, jak 
jen to je možné. 

Téma představené v této mono-
grafi i se zabývá povinnostmi 
a zodpovědnostmi hospodáře, 
grihasty, což je nedílný aspekt slo-
vutné védské společnosti a véd-
ské kultury.

Šástra popisuje, že existuje 
400 000 druhů lidských bytostí, 
které skýtají vzácnou příležitost 
vymanit se z koloběhu zrození 
a smrti a jít zpátky k Bohu. Nej-
vyšší Pán Krišna je stvořitelem 
všeho. Je stvořitelem daiví var-
nášrama dharmy (božského spo-

lečenského uspořádání) začínající 
u inteligentní třídy lidí, technicky 
nazývané bráhmani, díky tomu, 
že jsou umístěni v kvalitě dobra 
(satva guna). Další je třída vládců 

a válečníků, technicky nazýva-
ná kšatrijové díky tomu, že jsou 
umístěni v kvalitě vášně (rajo 
guna). Třída obchodníků nazý-
vaná vaišjové se nachází ve smí-
šené kvalitě vášně a nevědomosti, 
a šúdrové neboli dělnická třída se 
nacházejí v kvalitě nevědomosti 
(tamo guna).   

Lidská společnost na celém 
světě může být rozdělena podle 
činností a kvalifi kací, ne podle 
zrození. A pak také existují čtyři 
životní stavy v rámci duchovního 
společenského systému, a to život 
studenta (brahmačatí ášram), 
život hospodáře (grihasta ášram), 
život v ústraní (vánaprastha 
ášram) a život v odříkání (sanjás 
ášram). Mělo by být zdůrazněno, 
že cílem všech výše zmíněných 
rozdělení života musí být potěšit 
Nejvyšší Osobnost Božství. To je 
védská kultura. 

Pán Čaitanja Maháprabhu pou-
čil Sanátanu Gósvámího, že ze 
400 000 druhů lidského života je 
jen velmi málo kulturních, to jest 
následujících zásady varnášra-
ma dharmy. Ti, kteří je násle-
dují, nemusí nutně rozumět, že 
účelem je postupně se pozved-
nout na transcendentální úroveň, 
ustanovit náš vztah (sambandha) 
s Nejvyšším Brahmanem, Pánem 
Krišnou. 

Rodinný život ve 
vědomí Krišny

Grihasta ášram je důležitou 
a nedílnou součástí systému 
daiví varnášramy. Tato 
příručka o grihasta ášramu 
je založena na informacích 
sesbíraných ze spisů Šríly 
Prabhupády v jeho cenných 
významech ve Šrímad 
Bhágavatamu a Bhagavad-
gítě, z jeho přednášek 
a dopisů a z příspěvků 
mnoha vedoucích oddaných 
ISKCONu.

Rádhanáth Maharádžbhaktijóga v praxi
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Védská kultura a grihasta 
ášram

Šríla Prabhupáda prohlásil, že 
grihasta ášram je určen k usměr-
nění lidské mysli, aby se mohla 
zklidnit pro duchovní pokrok. 
Lidská bytost je obdařena hru-
bohmotným a jemnohmotným 
tělem. 

K udržení hrubohmotného těla 
je zapotřebí nabýt majetek, dům, 
vybavení domácnosti, obilí atd. 
Co se týče jemnohmotného těla, 
je potřeba mít správné duchovní 
poznání a zaměstnání. Grihasta 
ášram je ve védské kultuře kom-
pletním balíčkem. 

Proto je přípustné, aby grihas-
ta vydělával, pořídil si domác-
nost a další vybavení. Podle šás-
try je mu také dovolen omezený 
smyslový požitek zahrnující sex 
za účelem vychovávání Krišna 
vědomých, zodpovědných dětí. 
Naneštěstí se v dnešní morálně 
zkažené společnosti element sexu 
oddělil od tohoto védského balíč-
ku a bylo z něj vytvořeno těžiště 
manželského života. 

Sexuální vztahy mezi muži 
a ženami bez posvěcení manžel-
stvím jsou považovány za věc, 
která je „in“. 

Cíl grihasta ášramu 
a ostatních ášramů

❧ Ášram je místo, kde člověk 
přijímá útočiště u Nejvyššího 
Pána.

❧ Grihasta ášram je „griha 
stitha ášram“ neboli jinými slovy 
místo, kde člověk přijal útočiš-
tě u Pána tím, že zůstává doma, 
žije s rodinnými členy, ale má ve 
středu Krišnu. 

❧ Všechny čtyři ášramy jsou si 
rovny co se týče důležitosti, kte-

rá je přikládána zásadě přijímání 
ášraji neboli útočiště u Pána.

❧ Vykonávání oddané služby 
Pánu Harimu je jediným smys-
lem života. Neexistuje řádný jiný 
smysl života. 

Rozdílnost ášramů 
založená na síle 
odříkání a způsobu 
obživy

❧ Podle Šríly Prabupády je síla 
odříkání a způsoby obživy tím, 
co činí rozdíly mezi čtyřmi ášra-
my. Brahmačáríni, vanáprasthové 
a sanjásíni nevlastní žádné pení-
ze, nebo si alespoň nemají žádné 
peníze vydělávat. Plně závisí na 
grihasta ášramu, který je jediným 

ášramem, který je určen k vydělá-
vání si na živobytí.  

❧ Brahmačárí, vánaprastha 
a sanjásí jsou symboly odříkání 
a mají ustanovit příklad, který 
následuje grihasta ášram. Jelikož 
grihasta ášram je rovněž ášram, 
grihastové by se měli snažit vnitř-
ně rozvíjet stejnou náladu odří-
kání, jaké mají ostatní tři ášramy. 

Ale rozvíjení odříkavého ducha 
nesmí být vnější nebo umělé. 

V této souvislosti je možné 
citovat praktický pokyn, který 
dal jednomu hospodáři Šrí Čai-
tanja Maháprabhu, Nejvyšší Pán 
Samotný.

Pán řekl oddanému, „Buď trpě-
livý a vrať se domů. Nebuď blázen. 
Postupně budeš schopen překo-
nat oceán materiální existence. 
Neměl bys být oddaným jen na 
oko a falešně si odříkat. Mezitím si 
užívej světa správným způsobem, 
ale nepřipoutávej se k němu. Uv-
nitř svého srdce by ses měl udržo-
vat velice svědomitý, ale navenek 
můžeš jednat jako obyčejný člo-
věk. Tak s tebou bude Pán Krišna 
brzy spokojen a vysvobodí tě ze 

spárů Máji.“ (ČČ Ádi 15.26.27) 
❧ Hospodář by měl vzít zásadu 

odříkání velice vážně, ale neměl 
by být „odříkavcem na okrasu“.

Důležitost grihasta ášramu
❧ Grihasta ášram je důležitý, 

protože dává vzniknout, vyživuje, 
podporuje a udržuje všechny čty-
ři ášramy. Službou ostatním ášra-
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mům a také bráhmanům v rámci 
vlastního ášramu grihasta ášram 
vzkvétá, prosperuje a je vyživo-
ván v duchovní kultuře védské 
civilizace.

❧ Védská a duchovní kultura 
se nejvíce projevuje skrze grihas-
ta ášram.

Grihamedí vs grihasta
❧ Samotný život doma 

s manželem/manželkou a dětmi 
z nás neudělá grihasty. Grihamedí 
je někdo, kdo žije nave-
nek v prostředí grihasty, 
ale jehož smyslem života 
je smyslový požitek.

❧ Grihasta žije život 
soustředěný na Boha. 
Zná konečný cíl živo-
ta, ale není schopen být 
naprosto odříkavý. Gri-
hasta si je vědom toho, že 
smyslový požitek, který 
je mu povolen, nakonec 
povede k utrpení a proto 
se upřímně snaží překo-
nat svůj sklon ke smyslo-
vému požitku praktiko-
váním vědomí Krišny.

❧ Je velice pěk-
né, pokud se manžel 
s manželkou spojí ve 
vědomí Krišny a pokoj-
ně spolu žijí, navzájem si 
pomáhají a slouží si. Nic-
méně pokud je někdo 
přitahován k opačnému pohlaví 
jen kvůli sexuálnímu požitku, sta-
ne se to překážkou v duchovním 
pokroku a znovu se vrátí násled-
ky materialistického života. 

❧ Je to skvělá kombinace, 
pokud manžel zaměstná sebe 
a svou ženu v oddané službě, 
a manželka je věrná a zbožná 
podle védských zásad. 

❧ Nejvyšší Pán Krišna soucit-
ně popisuje, jak by měl hospodář 

jednat dokud nepřekoná svůj 
přirozený sklon ke smyslovému 
požitku, k užívání si smyslových 
objektů, a dokud plně nedosáhne 
vlastností čistého oddaného. 

„Poté, co probudil víru ve vyprá-
vění o Mé slávě, co si zošklivil 
všechny hmotné činnosti, věda že 
veškeré uspokojování smyslů vede 
k utrpení, ale přesto neschopen 
odříci si všechen smyslový poži-
tek, Můj oddaný zůstává šťastný 
a uctívá Mě s velikou vírou a pře-

svědčením. I přesto, že se někdy 
zaměstnává smyslovým požitkem, 
můj oddaný ví, že všechno uspo-
kojování smyslů vede k ubohému 
výsledku a upřímně lituje tako-
vých činností.“

❧ V tomto hmotném světě je 
sexuální pud tak silný, že dokonce 
i upřímný uchazeč o láskyplnou 
službu Pánu může být někdy roz-
rušen sexuální přitažlivostí nebo 
přetrvávajícími city k manželce 

a dětem. Přestože je připoutaný 
k hmotným věcem, může jas-
ně vidět, že nevedou k ničemu 
dobrému, protože mu jen působí 
potíže a rozrušují jeho oddanou 
službu Nejvyššímu Pánu. Proto 
upřímně lituje své pošetilé při-
poutanosti k tolika hmotným 
věcem a trpělivě očekává milost 
Pána Krišny. (Šrímad Bhágava-
tam. 11.20.27-28)

Role grihasta ášramu 
a systému 
varnášramy

Šríla Prabhupáda řekl, 
že nezáleží na tom, zda 
je člověk brahmačárí, 
grihasta nebo sanjásí. 
Musí se snažit být důvěr-
ným služebníkem Pána 
Krišny.

❧ Instituce manžel-
ství z védského hlediska 
by neměla být zavrho-
vána. Pán Brahma, Pán 
Šiva a Jamarádž, kdo 
jsou popisováni jako 
mahádžanové, jsou gri-
hastové. Pán Gouranga 
byl dokonalý grihasta 
a poté dokonalý sanjásí. 
Také mnoho společní-
ků Pána Gourangy bylo 
ženatých. Ardžuna byl 
grihasta, král a politik. 

Nejvyšší Pán Krišna si vybral 
Ardžunu, aby mu předal nejvyšší 
transcendentální poznání. Šríla 
Vjásadéva byl hospodář. 

❧ Je naší svatou povinností 
sloužit původnímu systému, aby 
vědomí Krišny mohlo převládat 
v celé společnosti a přinést všem 
štěstí.

Přeložila: bhaktin Kristínka

Pán Gauranga a Višnuprija déví
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Když jsem byl před lety v blázin-
ci na civilce, poslali mě na geronto 
oddělení, staří umírající lidé, no 
žádný med, spíš peklo na zemi. Jen 
to je skryté našim zrakům, jako 
by to neexistovalo, ale až to přijde, 
každý se pak diví, každý je překva-
pený, tohle jsem přeci neměl v plá-
nu, já já já, pan mocný z velkomož-
nova, bůh největší. Toho 

dědouška 
t e h d y , 

co tam šel umřít, bylo to někdy 
v roce 1997, tehdy už defi nitiv-
ně odpojili od přístrojů, kapaček 
a hadiček, jako že do rána bude 
po něm. Požádal jsem tedy sest-
ry, jestli u něj mohu zůstat. Vědě-
ly, že se zajímám o duchovní život 
a nebránily mi v ničem. Postupně 
také všichni pochopili, že pacienty 
nikdy masem krmit nebudu, jak si 
přáli, a proto mě potom i vyhodi-
li a hrozili vězením pro neplnění 
povinností a poslali mě hrabat listí 
do parku. To si ale příliš nepolepšili, 
jelikož museli pro změnu celý zby-
tek mojí služby poslouchat Hare 
Kršna Mahámantru, den co den, od 
rána do večera. Co jiného se dá také 
dělat při takové práci, je to ideální 
kombinace. Navíc jsem byl na ide-
álním místě pro zpěv na veřejnosti, 

nikdo se nedivil, ani lidé na dru-
hé straně plotu, byl jsem přeci 
v blázinci. Bylo to zatím nej-
krásnější období mého života. 

Montérky, slamák, hrábě, 
vzrostlé stromy a neko-

nečná zahrada, neko-
nečná práce, nekonečná 
píseň, nekonečná radost, 
nekonečná svoboda, neko-

nečná láska, nekonečná síla. Tako-
vá je společnost Boha. Šel jsem 
hrabat proto, že jim vadily moje 
řeči o Bohu, a že jsem postupně 
přebral autoritu hlavní sestry i dra-
hého pana primáře, jehož takzvaná 

léčba byla založená na otupění 
pacienta hromadami pilulek. 

Já jsem s těmi, se kterými to 
šlo, vedl rozpravy, hrál šachy, 
předčítal jim, naslouchal 
jejich životním příběhům. 

Bylo otřesné vidět, co se stane 

s normálním člověkem po několika 
týdnech takové takzvané terapie. 
Člověku, který je třeba jen více citli-
vý, proto mu nikdo nerozumí, nebo 
v životě vybouchne, a proto se ocitá 
na takovém místě. Pro mě to neby-
la žádná léčba, čímž se tak pyšně 
chvástají na mezinárodních konfe-
rencích za věčný život v hmotném 
těle. Byl to jen další podvod v řadě, 
ten poslední nejbrutálnější, úplně 
tou chemií „zabíjí“ duši člověka, 
v rámci uzdravení, nemluvě o elek-
trošocích, často jsem z toho plakal. 

Ale abych se vrátil k tomu 
dědouškovi. Místo toho, abych šel 
domů, vzal jsem knihu a četl mu 
nahlas příběhy o Krišnovi a zpíval 
mantry a modlitby. Celou dobu 
byl v bezvědomí, ale vnímal mě, 
poslouchal to. Co se ale druhého 
dne ráno nestalo. Místo toho, aby 
si milý „dědýno“ umřel, jak všich-
ni předpokládali, seděl na posteli, 
sladce se usmíval a zvědavě roz-
hlížel po pokoji. Nikdy už potom 
nemluvil, jen se usmíval…

Zázračná medicína
bhakta Jarek vyprávění
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Prohlášení o nezávislosti
Zastavte chvilku běh očí a než 

budete pokračovat ve čtení, 
zamyslete se, co vás napadne na 
téma nezávislost.  

Je to stav samostatnosti, suvere-
nity, soběstačnosti, volnosti? Stav 
bez omezování se podmínkami 
kolem? Projevuje se touha po 
nezávislosti v činnostech člově-
ka?

Je známá věc, že v každé dospí-
vající generaci se projevuje touha 
se osamostatnit. Nebýt již závis-
lý na rodičích, zvycích předešlé 
generace, předsudcích doby, spo-
lečnosti, zastaralých názorech, 
módě, mluvě, zájmům, čemkoliv. 
Nebýt kontrolován všeobecně, 
pokud možno bezpodmínečně 
ničím.

Tím se automaticky utváří nový 
styl života, módy, kultury, až 
vzniká další hnutí mladé genera-

ce. To pravidlo je tak jisté, že se 
na něm už dobře vydělává. Lidé 
dávají touhu, obchodníci zby-
tek. Obchodníci ostatně dodávají 
prostřednictvím reklam i tou-
hu. Komfort pocitu nezávislosti 
s sebou samozřejmě přináší řadu 
nezbytných doplňků k posílení 
víry. Buď svůj. Buď sám sebou. 
Buď in. Nezní to skvěle? Koncept 
nezávislosti prorůstá celou kul-
turou a je tedy zcela zásadní pro 
vývoj celé společnosti. Zkusme si 
projít několik příkladů, jak roz-
manitě se projevuje.

Poručíme větru
Kdo jsou idoly nastupujících 

generací? Koho jste milova-
li v pubertě? Přirozeně takové 
osobnosti, které boří hranice, ať 
už v kultuře nebo sportu, něko-
ho, kdo se nebojí být svůj. Jeden 
z idolů, kterým se to povedlo, byl 

například James Dean, americ-
ká hvězda legendárního fi lmu 
s výstižným názvem Rebel bez 
příčiny. To byla padesátá léta 
a pro děti rock´n´rollu to byl ved-
le Elvise Presleyho někdo, s kým 
se konečně mohli ztotožnit. A co 
zpěvák a básník Jim Morrison, 
kultovní psychedelický leader 
hledačů bran vyššího vědomí? 
Nebo charismatická legendární 
zpěvačka Janis Joplin, žijící na 
plné obrátky? Daleko posunuté 
hranice let šedesátých jim byly 
malé a trička s jejich podobou 
můžete vidět dodnes.

Velkým symbolem suvereni-
ty i revolty se stala ve 20. století 
cigareta, částečně i přičiněním 
rebela Deana. Největším fraje-
rem reklamních ploch asi všech 
dob se navždy stal Marlboro Man, 
osamělý kovboj, zapalující si ciga-
retu v úžasné scenérii americké 
nespoutané divočiny. Byl ztěles-
něním dojmu svobody a životu 
po svém.

Chuť po nezávislosti je v nás 
a je vedlejší, projevuje-li se jako 
slogan let komunistických „Poru-
číme větru, dešti“ nebo jako 
text slavných rebelů Sex Pistols 

„Nevím, co chci, ale vím, jak toho 
dosáhnout – zničit všechno“. 
Samozřejmě existují i ušlechtilej-
ší projevy této touhy, jako když 
v době britského solného mono-
polu v Indii překonal Gándhí se 
svými následovníky pěšky vzdá-

Deklarace 
nezávislosti

bhakta Robertzamyšlení
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lenost čtyř set kilometrů, aby na 
konci pochodu nabral na břehu 
oceánu symbolicky špetku moř-
ské soli, se slovy: „S tímto otřesu 
základy britské říše.”

Ale ať už přední osobnos-
ti vytvářely jakékoliv myšlenky, 
našly své následovníky a to samo 
svědčí o velikosti touhy po nezá-
vislosti v člověku. 

Nevaž se, odvaž se
Kde ta touha vzniká? Ve sku-

tečnosti pochází z představy 
plné nezávislosti na čemkoli. Na 
přízni počasí, úrody, přírodních 
podmínkách… Po ryze materi-
ální stránce toto zajišťování se 
člověka prakticky vedlo k osa-
mostatnění se od práce na poli 
k vyhřáté kanceláři s počítačem. 
Při budování měst se tedy před-
stava nezávislosti manifestovala 

v plné míře. Všechny ty zdokona-
lující se a přibývající vymoženos-
ti, kdy můžeme svítit, kdy chce-
me, jíst kdy a co chceme, mluvit 
kdykoliv s kým chceme, vidět co 
chceme, spát, kdy chceme, mít 
teplo v zimě, chlad v létě a to vše 
jen prakticky stiskem příslušného 
tlačítka, to vše je výsledek touhy 
být nezávislý na zákonech příro-
dy. Z duchovního pohledu je to 
však touha nezáviset na zákono-
dárci – Bohu. Tento fakt je zřejmý 
především z práce západních věd-
ců a fi lozofů, kteří se snažili stále 
důkladněji vysvětlit chod vesmí-
ru se stále více odeznívajícím při-
znáváním si nějaké vyšší autority. 
Ještě Darwinovi jeho současníci 
říkali, aby děkoval Bohu za to, 
že ho nechá vysvětlovat vznik 
člověka jeho způsobem. Během 
století se ale ve většině západní 

společnosti přesunulo do pozadí 
i uvažovaní v souvislostech mezi 
lidskou činností na planetě a pří-
rodou samotnou.

Odvrácená strana
Dnes určitě můžeme říct, že 

o zákonech přírody není třeba 
nijak pochybovat. Během 20. sto-
letí lidská aktivita odstartovala 
tání ledovců na pólech, nevídaná 
věc. Není tajemství, že násled-
kem toho může dojít například 
k vychýlení Golfského proudu. 
Planeta je totiž jeden souvislý 
ekosystém, kde nic není nezávis-
lé na okolí. Stejně jako lidské tělo. 
Jak vzkázal v roce 1885 indián-
ský náčelník Seattle americkému 
prezidentovi Franclinovi Piercovi, 
který usiloval o prodej indián-
ského území ve státě Washington 
a odchod indiánů do rezerva-
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ce: „Vše je spojeno. Co postihuje 
zemi, postihne i syny země. Člo-
věk nestvořil pohyb života, on je 
v něm pouze vláknem. Co uděláte 
tomu pohybu, uděláte sami sobě… 
Nabídku bílého muže koupit naši 
zem uvážíme. Ale můj lid se ptá, 
co vlastně chce bílý muž? Jak je 
možno koupit oblohu či teplo 
země nebo rychlost antilopy? Jak 
vám to můžeme prodat – a jak to 
můžete koupit? Copak můžete se 
zemí dělat, co chcete jenom proto, 
že rudý muž podepíše kus papíru 
a dá bílému muži? Když nevlast-
níme svěžest vzduchu a třpyt 
vody, jak to od nás můžete koupit? 
Mohou vaše peníze vrátit buvolům 
život, až bude i ten poslední zabit? 
Vaši nabídku uvážíme. Víme, že 
když neprodáme, přijde nejspíš 
bílý muž se zbraněmi a naši zem 
si vezme. Ale my jsme divoši. Bílý 
muž, přechodně držící moc si mys-
lí, že už je snad Bohem, kterému 
patří země. Jak může nějaký člo-
věk vlastnit svou matku?“

Jen z historie můžeme pozoro-
vat, že touha po osamostatnění 
je doprovázena získáváním pro-
středků k jejímu dosažení. A aby 
představa nezávislosti mohla být 
úspěšná, je nezbytné ji podpořit 
patřičnou stimulací smyslovými 
objekty. S hledáním nezávislosti 
materiálními prostředky, zájem 
po takových objektech přirozeně 
roste. Protože abych se osamo-
statnil, potřebuji nějaký hmatatel-
ný důkaz, že jsem to udělal. Pro 
rychlou životní jízdu Jamese Dea-
na konečný důkaz čekal v havárii 
jeho porsche, kterému mimo-
chodem přezdíval Malý Bastard. 
Pro Janis a Jima a spoustu jiných 
to byla neslavně slavná přemí-
ra alkoholu a drog, kterou jejich 
těla nezvládla. Nikdo z těch tří se 

nedožil třiceti let. Drsný kovboj 
z reklamy na cigarety svou celo-
životní úspěšnou kariéru dovršil 
předčasnou smrtí na rakovinu 
plic. Jeho neslavného příkladu 
následovaly miliony, a mezitím se 
ze závislosti lidí nejen na cigare-
tách stal závislý chod světové eko-
nomiky. A ačkoliv jsou lidé věřící 
v to, že Elvis stále žije, podle vše-
ho byl po letech přehánění s dro-
gami nalezen svojí snoubenkou 

mrtev na podlaze koupelny ve 
svém domě nazvaném Graceland, 
neboli Země milosti. 

Příkladů je celá historie. Zvláš-
tě na přelomu tisíciletí jsou však 
úžasně odvázaných mladých 
lidí celé generace, se svými pad-
lými hrdiny. Pamatuju si ze své 
puberty plakát svého oblíbeného 
kytaristy v tričku s nápisem Žít 
naplno, zemřít mladý. Nemysle-
te si, že mě to neoslovilo. Teď to 
chápu jako svrchovaný výsledek 

touhy žít nezávisle na Bohu. Vše 
ztrácí souvislosti a nakonec smy-
sl. Každý chce být nezávislý na 
svém okolí a tak se hroutí vztahy 
a struktura celé společnosti. Jako 
když by někoho napadlo z oro-
sené krásné pavučinky vystříhat 
všechny kapky rosy. Co se stane?

A co se týče svobody měst, tak 
je fakt, že tohle nejspíš čtete v tep-
le, osvětlené místnosti, ačkoliv 
jste dříví dnes nejspíš neštípali… 
Ale jinak jsme se stali zcela závislí 
na dodávkách elektrického prou-
du, plynu a ropy z Ruska, textilu 
a elektroniky z Číny (jednoduše-
ji vyhoditelné, než opravitelné), 
na psycholozích, na chodu svě-
tové burzy a v neposlední řadě 
na pravidelnosti dovozu spíše 
podřadných anebo velice dra-
hých potravin do supermarketu. 
A když amerického prezidenta 
napadlo k udržení národní eko-
nomiky vyzvat občany, aby kupo-
vali povinně jen americké zboží, 
Evropa dostala šok, neboť na 
americkém trhu je zcela závislá.

Přemýšleli jste někdy, co by dělal 
svět, kdyby jednoho večera zhaslo 
elektrické světlo? I my sami jsme 
tak pyšní na své oči a schopnost 
jimi kontrolovat naše okolí. Přes-
to si přiznejme: jsme velice závislí 
na přítomnosti slunce.

Víme, že totální výpadek prou-
du nastal v roce 2003 v části ame-
rických a kanadských velkoměst. 
Představte si ten tichý večerní 
Manhattan.

Hranice vnější závislosti
Není nám příjemné na něčem 

záviset, něčemu podléhat, něko-
ho poslouchat. Socha svobody je 
pěkný maskot touhy po vyma-
nění se. Jistě, jsou-li okolnosti 
nespolehlivé, a to v hmotném svě-
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tě jsou vždycky, je věc inteligence 
hledat řešení. K jeho nalezení 
je však nezbytné vědět v jakých 
podmínkách jsme a hlavně kdo 
vlastně jsme. Předně je nám často 
v životě překážkou vlastní pova-
ha. Co je ta povaha? Bhagavad 
Gítá popisuje hmotné tělo jako 
souhrn osmi prvků: země, vody, 
ohně, vzduchu, éteru, mysli, inte-
ligence a falešného ega, z toho tři 
poslední jsou jemnohmotné. Tyto 
složky jsou pak oživeny duší. Jak 
je rozeznáme? Uveďme si příklad.

Řekněme, že jsme někomu blíz-
kému řekli něco, co nás pak mrze-
lo. Možná už během toho nám to 
začalo být líto. Potom začneme 
přemýšlet: „Proč jsem to udělal?“ 
A hledáme způsob smíru. A mož-
ná si i říkáme: „Co si teď o mně 
asi pomyslí?“ Večer se nám to 
honí hlavou a nemůžeme usnout. 
A ráno už vytáčíme číslo oné oso-
by.

Tak to, že nemůžeme usnout, 
je aktivita mysli, která neustává 
v činnosti dokonce ani v noci. 
Otázku, proč jsem to udělal, 
ačkoliv to za moc nestálo, poklá-
dá inteligence. Strach o to, co si 
kdo o mně pomyslí, vyvíjí falešné 
ego. A konečně to, že nás to mrzí, 
je soucit, přirozená vlastnost 
duše. Takže cesta našeho živo-
ta, ať už jsme Elvis Presley nebo 
náčelník Seattle, je výsledkem 
naší činnosti, která je podmí-
něná výsledkem dohody 
jemnohmotných složek 
naší povahy. Ty jsou 
závislé na informa-
cích, kterých se 
jim dostává. 
A jak 

říká Bhagavad Gítá, výsledek 
utváří naši karmu. Na čem že to 
tedy nezávisíme?

Naše činy již plodí své násled-
ky, stejně jako ve hře šachy, kde 
každý tah dokonale ovlivní prů-
běh a výsledek celé hry. Při mis-
trovském šachu se také jednotlivé 
tahy stopují – jako přiznáni faktu, 
že současně jsme zcela jistě závislí 
na běhu času. Šachy, stejně jako 
život, je královská hra. A je zcela 
praktické pro královskou hru při-
jmout královské znalosti.

Původní závazek
Zkusil jsem nastínit element 

lidské touhy po nezávislosti, jak 
ho můžeme potkávat v bezpro-
středním kontaktu každý den. 
Z uvedených skutečností vyplývá, 
že je to víceméně pouhá představa, 
ale také je zřejmé, že je v nás pře-
sto silně zakořeněna. Kde je ten 
kořen?

Védská písma nám vyjevují, že 
vstupenkou duší do divokých vod 
hmotné existence bylo zneužití 
naší nepatrné nezávislosti, kterou 
nám Bůh dal. Opravdu nepatrné, 
jak by mohla být větší, pokud je 

Bůh příčinou všeho? A dokonce 
nejen vstupenkou, ale i podmín-
kou k prodloužení víza. Zároveň 
se tak duše dostaly do nesmlou-
vavých podmínek hmotné příro-
dy.

Trochu nepatrné nezávislosti 
a tolik patrných následků.

Šríla Bhaktivédanta Svámí 
Prabhupáda nám ve svých kni-
hách předložil védské závěry 
o naší původní závislosti na Bohu, 
jejímž vědomým přijetím je auto-
maticky o všechny naše potřeby 
postaráno. V porovnání s celým 
kolosem západní kultury je to 
jen několik desítek knih, pouhá 
hrstka. Přesto, na základě vlastní-
ho studia nebo výroků osobnos-
tí jako Einstein, Schopenhauer, 
nebo Goethe, ale i s přihlédnutím 
toho, jak toto učení lze následovat 
v praktickém životě ve prospěch 
nás všech, bych rád po vzoru 
Mahátmy Gándhího dodal: „Toto 
otřese základy hmotného světa.“

Na závěr bych chtěl jen dodat, 
že smyslem této úvahy je nechat 
pracovat vás, v přirozené závis-
losti na faktech. Nechat vás pra-
covat s vaším materiálem, s vaším 
životem.

Já se budu taky snažit. 

Hare Krišna
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Gaudíja-vaišnavská teologie 
zahrnuje uvědomování si jak žen-
ského tak mužského aspektu osob-
nosti Boha.

Božský protějšek Šrí Krišny 
je známý jako Šrí Rádhá. Pod-
le prastaré vaišnavské tradice je 
toto Božstvo o dvou pohlavích 
společně božsky mužskou a žen-
skou dimenzí Absolutní pravdy. 
Šrí Rádhá je dokonalou energií 
a Šrí Krišna dokonalým ener-
getickým zdrojem. Nejsou 
navzájem odděleni, stejně 
jako je pižmo navždy spo-
jené se svou vůní, nebo 
jako oheň nelze oddě-
lit od tepla.

Rádhá a Krišna 
jsou jedním, přijali 
však dvě různé podoby, 
aby si užívali lásky-
plných zábav. Jakým 
způsobem k tomu dochá-
zí, vysvětlují četné teolo-
gické texty, avšak nejúplnější 
je dílo Krišnadáse Kavirádže 
Gosvámího a Rúpy Gosvámí-
ho, významných mistrů vaišna-
vské tradice, jejichž knihy byly 
přeloženy a okomentovány Jeho 
Božskou Milostí A. Č. Bhaktivé-
dantou Svámím Prabhupádou. 
Pro pochopení Šrí Rádhy by se 
proto všichni, nejraději měli obrá-
tit na knihy Šríly Prabhupády.

Šrí Rádhá v literatuře
Z historického hlediska toho 

o manifestovaných zábavách Šrí 
Rádhy mnoho odhalují prastaré 
Purány, ačkoli Šrímad-Bhágava-
tam (10.30.28), smetana veškeré 

takové puránické literatury, zmi-
ňuje Její jméno pouze jednou 

– a to nepřímým anayaradhitah, 
což znamená, že Ona je „ta, která 
nejlépe uctívá Krišnu.“ Na druhou 
stranu Padma Purána a Brahma-
vaivarta Purána detailně rozvádě-
jí Její láskyplné zábavy s Krišnou 
a vyjevují, jakým způsobem je 

Božský pár zdrojem vše-
ho, co existuje. Brahma-vaivarta 
Purána ve skutečnosti odhaluje 
esoterické dějiny stvoření, v němž 
Rádhá tvoří hmotný svět společně 
s Krišnou.

Význam Šrí Rádhy ve vaišna-
vské teologii vyšel více na světlo 
ve dvanáctém století, kdy zbož-
ný básník Džajadéva Gosvámí 
napsal své slavné sanskrtské dílo 
Gíta Govinda. Poté začala být 
Krišnova duchovní láska osla-

vovaným tématem napříč celou 
Indií, barvitě vyjadřovaným na 
festivalech i v umění, s osobností 
Rádhy zastiňující občas dokonce 
i Krišnu.

Je důležité podotknout, že 
Džajadéva chápal duchovní 
povahu lásky Rádhy a Krišny. 
Věděl, že lidé by si ji mohli snad-
no mylně vykládat jako světskou, 
a jeho dílo by mohli přirovnávat 

k milostné poezii (jak to také 
mnozí činí). Jelikož toto chyb-
né pojetí předvídal, zahajuje 

svou Gíta Govindu částí 
zvanou Daša-avatara, 

v níž jasně vysvětlu-
je Krišnovu Božskou 
povahu a vyjmenovává 
a oslavuje Jeho tran-

scendentální pří-
chody a inkarnace 

(avatáry). Z této před-
mluvy je zjevné, že 

následující milostné vzta-
hy toho samého Krišny, 
jenž přichází v podobě 

tolika avatárů, nejsou obyčej-
né. Ve skutečnosti představují 

vrchol duchovní lásky.
Tato láska byla v ještě větší 

míře vyjádřena až po Džajadévo-
vě éře. V patnáctém století složili 
dva bengálští básnící, Čandidá-
sa a Vidjápati, o Božském páru 
nádherné bengálské verše. Šrí 
Čaitanja Maháprabhu – kombi-
novaná podoba Rádhy a Krišny 
přestrojená za Jejich oddaného 

– v šestnáctém století vychutná-
val tuto poezii spolu s průlomo-
vým Džajadévovým sanskrtským 
dílem. Těšil se také z naslouchá-
ní příběhům o Rádě a Krišnovi 

Šrí Rádhá: Ženská podoba Boha

Satjarádža dásesej
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popsaným v prastarém díle Bil-
vamangala Th ákura, Šrí Krišna-
karnámritě a v soudobé básni 
Džagannátha-vallabha-natakam 
od Rámánandy Ráje.

Následovníci Šrí Čaitanji poho-
tově přidali své vlastní realizace 
a vhledy vycházející z dřívější 
literatury. Dvěma vynikajícími 
příklady toho jsou Radha-rasa-
sudha-nidhi-stotram složená 
Prabhódanandou Sarasvatím 
a Radha-Krsna-ganoddesa-dipi-
ka od Rúpy Gosvámího, která 
je bezpochyby nejdetailnějším 
pojednáním o Božské osobnosti 
Šrí Rádhy, jaká kdy byla publiko-
vána.

Její Božské zábavy
Jak se odvíjí příběh Rádhy 

v trojrozměrném světě? Ačkoli 
existuje mnoho verzí tohoto pří-
běhu, ten nejpoutavější obsahuje 
Padma Purána (Patala-khanda, 
kapitola 71): Jednoho časného 
rána ve venkovské atmosféře 
Vradži (150 km od dnešního Dillí) 
před nějakými padesáti staletími 
prováděl Vrišabhánu Maharádž 
svou ranní koupel ve svaté řece 
Jamuně. Právě v tu chvíli kolem 
plula nádherná novorozená hol-
čička ležící na plně rozkvetlém 
zářivém lotosu. Vrišabhánu vzal 

božské dítě s radostí plnou citu 
do náručí a odnesl ji své královně, 
Kirtídě Déví. Když Kirtída uvidě-
la svého manžela s tímto překrás-
ným děťátkem, rozběhla se k nim 
a zahrnula božské nemluvně neu-
tuchající láskou. Král s královnou 
si však brzy všimli, že děvčátko 
neotevírá oči. To jim přirozeně 
zlomilo srdce a modlili se, aby Jí 
Bůh požehnal schopností vidět.

Brzy nato přijela z Gókuly na 
návštěvu Jašódá Deví, manžel-
ka Nandy Maharádže, a v náručí 
držela svého syna, malého Šrí 
Krišnu. Vrišabhánu a Kirtída, 
nyní již rodiče Šrí Rádhy, ji při-
vítali s veškerou úctou, ale Jaš-
ódá nemohla odtrhnout oči od 
novorozené holčičky, kterou na 
rukou držela Kirtída Déví. Přišla 
s malým Krišnou blíže, a jakmile 
se Krišna ocitl tváří v tvář děv-
čátku, otevřela Šrí Rádhá poprvé 
Své oči. Její první pohled patřil 
měsíci podobné tváři Jejího milo-
vaného Šrí Krišny, a ona dlouho 
upřeně hleděla na Jeho půvabnou 
podobu. Krišna byl také zaplaven 
láskou, když před Sebou uviděl 

Svou věčnou společnici ve formě 
nemluvněte.

Tímto způsobem posvátná pís-
ma líčí, jak se Božský pár „setká-
vá“, když se znovu a znovu zjevu-
je v hmotném světě. Zatímco oba 

„vyrůstají s léty“, hrají si s milují-
cími přáteli, koupou se v Jamu-
ně, pasou krávy a vychutnávají 
svá vzájemná láskyplná objetí. 
Posvátné texty a realizace mudr-
ců rozvádějí detaily, a poskytují 
tak příběhy sloužící jako skuteč-
né magnety, jež přitahují všech-
ny, kdo jim naslouchají, zpět do 
duchovní sféry.

Kruhový tanec lásky
Ze všech takových příběhů je 

v mnoha směrech nejdůležitěj-
ší rása-líla, kruhový tanec lásky 
popsaný ve Šrímad-Bhágavata-
mu. 

Tento Božský tanec se ode-
hrává za jedné měsícem ozářené 
podzimní noci, kdy vrindávanské 
pastýřky krav (gópí) zaslechnou 
zvuk Krišnovy fl étny, a vytratí se 
z domovů od svých rodin, aby byly 
s Ním. Rása-líla je považována za 
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jednu z nejvrcholnějších a neje-
soteričtějších Krišnových proje-
vených zábav, a nikdy by neměla 
být zaměňována se světskými 
zábavami motivovanými chtíčem. 
Vaišnavští komentátoři proto jed-
noznačně vyjasňují jednu věc: že 
romantická láska mezi lidskými 
bytostmi je nedokonalým, pře-
vráceným odrazem původní 
extatické lásky duše ke Krišnovi, 
k Bohu v duchovním světě. Pro-
střednictvím studia rása-líly pod 
vedením pravého duchovního 
učitele to může člověk konkrétně 
zrealizovat coby zjevnou pravdu. 
A může díky němu také rozvinout 
lásku k Bohu, tak jak to dělají gópí 
ve svém tanci lásky.

Milost Šrí Rádhy
Teologie spojená s Rádhárání 

je zkrátka hluboká. Posvátná pís-
ma popisují, že člověk musí projít 
mnoha životy zbožných činností, 
náboženských rituálů a jógové 
dokonalosti, předtím, než získá 
milost Šrí Rádhy. A když ji dosta-
ne, Krišna není daleko. Krišna se 
vlastně stává dosažitelným pro-
střednictvím milosti Šrí Rádhy.

Rádhá je ztělesněním Krišnova 
milosrdenství a člověk skrze Ní 
může dospět na vrchol duchov-
ního hledání. Šríla Prabhupáda to 
shrnuje takto:

„Rádhárání, Ty jsi Krišnovi 
tolik drahá. Proto ti nabízíme 
své uctivé poklony. Šrí Rádhá je 
hari-prija – „velmi drahá Kriš-
novi“. Díky milosti Rádhárání se 
můžeme snadno přiblížit ke Kriš-
novi. Jestliže Mu Šrí Rádhá dopo-
ručí: „Toto je velmi pěkný oddaný,“ 
pak mne Krišna okamžitě přijme, 
jakkoli velký hlupák mohu být. 
Krišna mne přijme, protože mě 
doporučila Rádhárání. Proto se 
ve Vrindávanu setkáte s tím, že 
tam všichni oddaní zpívají jmé-
no Rádhárání více než Krišnovo. 
Všude, kam přijdete, se oddaní 
navzájem zdraví ‚Džaj Rádhé!‘ 
Toto vidíte ve Vrindávanu dodnes. 
Oddaní oslavují Rádhárání.“

Snažíte-li se Krišnu pochopit 
spekulativním procesem, bude to 
trvat mnoho a mnoho životů. Jest-
liže však začnete s oddanou služ-
bou a jen se snažíte potěšit Rádhá-
rání, získáte Krišnu velmi snadno. 
Rádhárání vám může Krišnu udě-

lit. Je velikou oddanou, symbolem 
mahá-bhágavaty. Dokonce ani 
Krišna nedokáže pochopit kva-
litu oddanosti Šrí Rádhy. Ačkoli 
Krišna říká vedaham samatitani 

– „Vím vše“, chápat Rádhárání se 
Mu nedaří. Tak velká je.

Aby tyto pravdy byly naplněny, 
sestupují Rádhá a Krišna jako 
Čaitanja Maháprabhu, neboť 
v této podobě vychutnávají tu 
nejvyšší milost a rozdávají ji 
druhým. Hlavním projevem této 
milosti je svaté jméno ve formě 
mahá-mantry: Hare Krišna, Hare 
Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare 
/ Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma 
Ráma, Hare Hare.

V této mantře jsou jak Rádhá 
tak Krišna plně manifestovaní. 
Touto modlitbou k Rádhárání 
(Hare je pátým pádem slova Hara, 
dalšího jména Rádhárání) naléha-
vě prosíme Krišnu o zaměstnání 
v oddané službě, nejvyšší formě 
jógy. Rádhá je médium, skrze něž 
je taková služba udělována, neboť 
Ona je ztělesněním oddanosti, 
esencí lásky ke Krišnovi.

Přeložil: 
bhakta Ondřej Hládek
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Drazí oddaní a přátelé, 
v návaznosti na článek z posled-
ního čísla minulého roku 
s názvem „Víme, co jíme, víme, 
čím se myjeme?“, bychom vás 
rádi zapojili do projektu „KAR-
MA FREE“. Víme, že mezi vámi 
je mnoho tvořivých a nápady 
oplývajících nadšenců. 

Proto pro vás máme soutěž!
Byli bychom rádi, kdybyste 

se s námi podělili o vaše nápa-

dy, jak byste vy navrhli znač-
ku (logo) projektu „KARMA 
FREE“, který bude mít infor-
mační účel pro spotřebitele. 
Podmínka je, že v návrhu musí 
být slova – KARMA FREE a měl 
by být čitelný i při zmenšení. 
Značku (logo) „KARMA FREE“ 
můžete buď vytvořit v počítačo-
vém programu, nebo jednoduše 
nakreslit na papír.

Tři nejlepší návrhy budou 
otištěny v dalším čísle tohoto 
časopisu a jejich autoři budou 
odměněni hodnotnými cenami.

Těšíme se na vaše návrhy!!! 

Návrhy posílejte do 31. květ-
na 2009 buď na e-mailovou 
adresu: rodasidasi@gmail.com, 
nebo korespondenční adresu: 
Radhika Sundarí dd, Jílová 290, 
Praha 5 – Zličín 155 21
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Projekt „Projekt „KARMA FREEKARMA FREE““



Indický „Gudžarat“ salát

1 nakrájený pomeranč
0,5 hrnku nakrájeného 
manga 
1 nakrájené rajče
1 nakrájený banán
1 hrnek hroznů
1 hrnek naklíčeného 
munga (mung dálu)
0,5 hrnku vařené měkké 
cizrny

2 pl čerstvého koriandru
1 nasekané zelené čilli 
(nebo podle chuti)
1 čl citronové š´ávy
2 čl cukru
sůl na dochucení

Všechny ingredience 
dejte dohromady do mísy 
a pořádně promíchejte. 

Obětujte s láskou 
a oddaností Šrí Kršnovi 
a poté podávejte chlazené. 
Dobrou chu´t!

Recept poskytla 
Rádhika Sundarí dd
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