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Haré Kršna drazí oddaní 
a příznivci vědomí Kršny,

vítáme vás v posledním čísle 
13. ročníku časopisu Náma Hatta 
a doufáme, že vám minulý rok při-
nesl spoustu duchovních realiza-
cí a zážitků a že vám v tom byl náš 
časopis nápomocen. Do roku 2010 
vám přejeme hodně Krišnovy milos-
ti, ať už na stránkách našeho časopi-

su v podobě devocionálních článků 
nebo při vykonávání vaší oddané 
služby všeobecně. Děkujeme, že nám 
zůstáváte i nadále věrní a budeme se 
snažit, aby vás časopis bavil a byl pro 
vás duchovním přínosem.

Za jakékoliv podněty a připomín-
ky budeme samozřejmě moc vděční.

Za redakci časopisu
Dajápara dás
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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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„...když to umíš, tak jsou takhle lepší.“
11. září 1972, ISKCON Dallas, Texas. 

Těch několik posledních dní bylo to nejúžasnější, 
co jsem v hnutí pro vědomí Krišny zažil, i když jsem 
ani pořádně nevěděl, co vlastně dělám. Třikrát jsem 
Šrílu Prabhupádu masíroval a jeho jediný komentář 
po každé masáži byl: „Děkuji mnohokrát.“

Den předtím přišel do kuchyně a ukázal mi, jak 
mám pro něj připravovat oběd ve varném hrn-
ci. Uvařil dál a zeleninu s použitím jednoho čón-
su, koření připraveného na oleji, a předvedl mi jak 
vyválet čápátí bez válečku na těsto. Řekl, že když to 
umíš, tak jsou takhle lepší.

Znovu si sám připravil oběd, aby mi pomohl. Uva-
řil tři druhy zeleniny, dál a rýži. Já jsem pekl čápá-
tí. Řekl mi, že ráno si přeje vždycky trochu ovoce a 
mléko a odpoledne ovoce. Nic víc. Zdůraznil, že na 
talíř mu mám dávat jen malé porce.

Naučil jsem se za těch několik dní spoustu věcí, víc 
než jen dělat čápátí bez válečku na těsto a použí-
vat koření. Zažíval jsem, jak vypadá život s čistým 
Pánovým oddaným. Každý okamžik byl velkou lek-
cí. Pochopil jsem výrok Pána Čajtanji, že i jediným 
okamžikem ve společnosti čistého oddaného může 
člověk dosáhnout úplné dokonalosti. Každé jeho slo-
vo, každý jeho pohyb byl službou jeho duchovnímu 
učiteli. Pokud člověk následuje jeho příklad, stane se 
vědomým Krišny.

„Šruto“
12. září 1972, ISKCON Dallas, Texas. 

Šríla Prabhupáda mě zavolal zacinkáním zvoneč-
ku. Vstoupil jsem do jeho pokoje a složil mu poklo-
nu. Když jsem vstal, usmál se a řekl: „Šrutakírti, 
tvoje jméno je příliš dlouhé. Budu ti říkat Šruto.“ V 
následujících dnech mě Jeho Božská Milost laškov-
ně oslovovala „Šruto.“ Byl jsem z toho celý pryč. To, 
že mi Šríla Prabhupáda dal osobní přezdívku, mě 
okouzlovalo. 

Jiný večer při našem pobytu v Dallasu zůstal Šríla 
Prabhupáda vzhůru až do půl dvanácté a živě s námi 
rozmlouval. Byl jsem utahaný, přesto jsem se nedo-
kázal od tak sladkého rozhovoru odtrhnout.

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

Šrutakírti dás byl dva 
a půl roku osobním 
služebníkem Šríly 
Prabhupády

Šrutakírti dás seriál
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Šrílo Prabhupádo, po odjezdu z Dallasu už jste mě 
nikdy „Šruto“ neoslovil. Nezáleží na tom, jakým jmé-
nem jste mě volal, moje neuvěřitelné štěstí bylo to, že 
jste mě volal do svého pokoje. V roce 1975, v mandiru 
Krišny a Balarámy, mi Mahárádž Tamál Krišna jed-
nou řekl, že my všichni budeme v duchovním světě a 
vy zazvoníte na zvonek a zeptáte se: „Kde je Šrutakír-
ti?“ Nemohu se toho dne dočkat.

„..a tak si po obědě zdřímnu“ 
12. září 1972, ISKCON Dallas, Texas

Při různých příležitostech Šríla Prabhupáda hovo-
řil o spánku. Když jsem se stal jeho služebníkem, 
zdříml si po obědě a pak mě zavolal do svého poko-
je. Bylo to v dallaském chrámu po návštěvě školní-
ho zařízení, gurukuly. Zeptal se mě, zda jsem si po 
obědě odpočinul. Řekl jsem, že ne. Tehdy jsem na to 
nebyl vůbec zvyklý. 

„Já jsem starý člověk,“ řekl. „Nedokáži již spát 
dlouho v kuse, a tak si po obědě zdřímnu.“

Byl jsem tehdy se Šrílou Prabhupádou teprve pár 
dní, ale jeho pokora mě ohromila. Při jiné příležitos-

ti, když se chystal k večernímu odpočinku, mi řekl: 
„Pokaždé, když jdu spát, tak si pomyslím – teď se 
chystám marnit čas.“

Šríla Prabhupáda nikdy svůj čas nemarnil. Když 
jsem byl jeho služebníkem, bylo mi teprve dva-
cet, ale měl jsem co dělat, abych mu stačil při jeho 
cestách po světě, když jezdil povzbuzovat své žáky. 
Prabhupádovi bylo tehdy sedmdesát pět let. Na ran-
ních procházkách někdy jeho žáci po sobě pokuko-
vali a potřásali hlavami s nadějí, že se obrátí zpátky 
na cestu do chrámu, protože únavou už sotva pletli 
nohama.

„Každý je služebníkem...“
19. září 1972, ISKCON Los Angeles, Kalifornie
Zahrada Šríly Prabhupády

Když jsme jednoho večera posedávali v jeho 
zahradě, Šríla Prabhupáda seděl velmi zpříma a s 
očima dokořán.

„Góvindam ádi-purušam tam aham bhadžámi,“ 
zpíval. „Na tohle jsme pyšní. Jsme služebníky té nej-
vznešenější osobnosti, Krišny. Každý je služebníkem, 
ale my jsme pyšní na to, že jsme služebníky Krišny. 
Góvindam ádi-purušam tam aham bhadžámi.“

Seděli jsme u vašich nohou a nemohli od vás odtrh-
nout oči, čekajíce na každé další slovo nektaru. Pohlé-
dl jste na své mladé americké žáky sedící před vámi a 
usmál jste se. Pak jste se smíchem dodal: „Možná je 
Bohem, nebo není. Na tom nezáleží. My Krišnu milu-
jeme tak jako tak.“

Byli jsme nadšení. Jsou to úžasná slova. Dokázal 
jste i ty nejhlubší pravdy říci prostě a půvabně. To je 
vzácnost chvil, strávených ve vaší společnosti. Každý, 
kdo má to štěstí, že těchto několik slov pochopí, se 
může stát čistým oddaným Nejvyššího Pána Krišny.

Šrílo Prabhupádo, my jsme pyšní na to, že jsme žáky 
Krišnova nejmilejšího služebníka. Kdo by si mohl přát 
víc?

Přeložil: bhakta Oldřich Janota



číslo 6  ročník 13  NÁMA HATTA  5číslo 6  ročník 13  NÁMA HATTA  5

Pozornost znamená stabilní 
upevnění mysli,  zaměření vědo-
mí na určitý objekt nebo děj. Je 
předpokladem pro vstup smys-
lového vjemu do vědomí. Závisí 
na prostředí i na vnímajícím sub-
jektu - pozornost upoutává napří-
klad nápadnost, neočekávanost, 
originalita vnímané-
ho objektu, oslabuje 
ji únava subjektu či 
dlouhodobé vnímá-
ní objektu. Jevy, kte-
ré upoutají pozor-
nost, se ukládají do 
paměti, ostatní jsou 
zapomenuty.

Moderní psy-
chologie rozlišuje 
pozornost záměr-
nou (subjekt cíle-
ně vnímá podnět) 
a bezděčnou (sub-
jekt vnímá podnět 
bez úmyslu). Někdy 
se může objevit též 
pozornost protivol-
ní (subjekt nedokáže 
potlačit vnímání 
podnětu), to může vést k obse-
dantnímu jednání. Obsese (z lat. 
ob-sessio, posedlost) je v psycho-
logii označení pro vtíravé myš-
lenky. Obvykle jde o myšlenkové 
nápady (kdy se např. stále vtírá 
určitá melodie) nebo o nutkání 
k jednání. Pokud je pozornost 
zaměřena na konkrétní podnět, 
zatímco vnímání ostatních pod-

nětů je potlačeno, je označována 
jako selektivní pozornost, kon-
centrace. Jejím protikladem je 
difúzní, rozptýlená pozornost.

Ať už si člověk zaměřuje svou 
pozornost na cokoliv, v jeho mys-
li to zanechává hluboký dojem. 
I když mysl se může pohybovat 

od jednoho objektu k druhému 
s fantastickou rychlostí, védská 
písma i moderní věda se shodu-
jí, že mysl může dělat v jeden čas 
jen jednu věc. Tento povahový 
rys mysli se nazývá princip jedi-
né myšlenky. Například, jest-
liže někdo čte vzrušující knihu 
s plnou pozorností, pak už neu-
slyší zvuky v okolním prostředí. 

Pozornost je navozením rezo-
nance mezi subjektem a objek-
tem. Souvisí se zájmem nebo 
přitažlivostí. Plná pozornost se 
projevuje vůči objektům pří-
jemným, oželet ji budou muset 
objekty bez zvláštní atraktivity. Je 
obtížné pro mysl soustředit se na 

nezajímavý objekt. 
Například je těžké 
věnovat pozornost 
přednášce, kdy řeč-
ník sedí jako socha, 
monotónní hlas 
splývá v jedno huče-
ní, a jen papouškuje 
dlouhý seznam dat 
z připraveného kon-
ceptu na podporu 
své řeči. Jednoduché 
je věnovat pozor-
nost řečníkovi, který 
se zaměřuje na pub-
likum, využívá živé 
fráze a dramatické 
tóny, a vypráví vzru-
šující, animované 
příběhy s výraznými 
gesty rukou.

  Co dělá objekty atraktivními? 
Je-li někdo velmi bohatý, je atrak-
tivní. Přitahuje pozornost všeo-
becně. Je-li velmi silný, uznávaný, 
slavný, přitahuje pozornost. Je-li 
velmi moudrý, učený, přitahuje 
pozornost. Pro malé děti je veli-
ce atraktivní čas Vánoc. V období 
nejdelších nocí je všude mnoho 
světel, barev, vůní, hudby, různé 

POZORNOST
bhakta Robert Hoffman esej

Nástroj pro dosažení svobody

(návod k použití)



6 

zvyky probouzí obrazotvornost 
v jejich fantazii, nemluvě o dár-
cích a především jejich dychtivém 
očekávání. Atraktivita je stimu-
lantem pozornosti.

Tam, kde něco vzniklo, 
byla přítomná pozornost.

Po vítězství v několika kláních 
v lukostřelbě, mladý a poněkud 
vychloubačný šampión vyzval 
mistra, který byl proslulý svou 
dovedností lukostřelce. Mladík 
prokázal pozoruhodné technické 
znalosti, když trefi l vzdálený terč 
na první pokus, a pak tento šíp 
rozdělil dalším šípem při druhém 
výstřelu.

„Nyní,“ řekl stařec, „zjisti, jestli 
se můžeš utkat tam.“ Klidný mistr 
nezačal natahovat luk, ale nazna-
čil mladému lukostřelci, aby ho 
následoval do hor. Zvědavý na 
záměr starého mistra ho šampión 
následoval vysoko do hor, až došli 
k hluboké propasti překlenuté 

poměrně křehkým a roztřeseným 
visutým mostem.

Klidně vystupujíc na nestabilní 
a nijak bezpečně vyhlížející most, 
starý mistr vybral vzdálený strom 
jako cíl, vytáhl luk a vystřelil čistě, 
přímý zásah.

„Nyní je řada na tobě,“ pokynul, 
když lehce vstoupil na pevnou 
zem. O chvilku později, hledíce 
s hrůzou do zdánlivě bezedné 
propasti, mladý muž uprostřed 
visutého mostu nemohl získat 
rovnováhu těla, ani se soustředit 
na vzdálený strom, tím méně cílit 
na terč.

„Jsi velice zručný v práci 
s lukem,“ řekl mistr, „ale nejsi 
vůbec zručný v práci s myslí, kte-
rá umožňuje volný výstřel.“

Pozorností sloužíme tomu, co 
považujeme za důležité. Vkládá-
me úsilí do vědomého spojení 
nás a objektů, které považujeme 
za hodné pozornosti. Co při tom-
to výběru rozhoduje, je výchova, 

sociální zázemí, kultura a měřít-
ka doby, ve které žijeme.

  Co říci však o kritériích spo-
lečnosti, kde se idolem teenagerů 
stane například Ozzy Osbourne, 
který na svém koncertě na podiu 
ukousl hlavu živému netopýro-
vi... Pozornost společnosti budí 
moderní guruové, jako vědci, 
politici a celebrity. A moderní 
písma světa, noviny, magazíny 
a další média vyjadřují chvalo-
zpěvy (či žalmy) na adresu těch-
to osobností a lidé to přirozeně 
přijímají jako vzorce života, které 
pak podvědomě následují. To vše 
je protkáno pozorností, vědomou 
či nevědomou, je to způsob pře-
dávání poznání, na jehož bázi lidé 
jednají ve svých vztazích, rodině, 
přátelství, společenství. Vývojem 
empirických postupů vědy začalo 
být chápání matky přírody deval-
vováno na jakýsi automatický 
bezduchý mechanismus a pozor-
nost vůči jemným zákonitostem 
života začala slábnout. Umění 
pozornosti je tak marněno fas-
cinací pomíjivou hmotou, jejíž 
podstatou, přes naše veškeré nad-
bíhání, je neustále se rozpadat na 
prach. Pro vědomí bytostí, vycho-
vané k důrazné závislosti na tak-
to se neustále znehodnocujících 
aspektech života, je tato nejistá 
situace zdrojem neustálé úzkosti.

To vše je způsobeno jen výbě-
rem objektů, které považujeme za 
hodné naší pozornosti. Můžeme 
si ve zkratce připomenout známý 
příběh, kdy indián z rezervace byl 
pozván svým přítelem do New 
Yorku. Když se procházeli po 
hlučné Times Square, najednou 
se zastavil a řekl: „Slyšíš? kobyl-
ka.., někde tu..“ V domnění nai-
vity svého přítele se Newyorčan 
pousmál a začal vysvětlovat, že 
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podobné formy života z tohoto 
města jistě zcela dávno vymize-
ly. Indián se nenechal odbýt, za 
chvilku objevil trs trávy rebelující 
na holém chodníku mezi dlaždi-
cemi a v něm skutečně – kobylku. 
Překvapený Newyorčan přisu-
zoval přítelovy schopnosti slyšet 
tak jemný zvuk jeho životu v pří-
rodě, ten ale oponoval argumen-
tem, že záleží pouze na tom, na 
co člověk zaměří svou pozornost. 
Newyorčan nevěřil, indián tedy 
vyhodil na chodník hrst drob-
ných z kapsy.. Všichni v dosahu 
několika metrů se ohlédli. „Vidíš 
?“, ptal se. Záleží jen na tom, co 
považujeme za důležité.

Na každý pád to, co považuje-
me za důležité, uctíváme svou 
pozorností. Pozornost je kanál, 
jímž k nám proudí poznání 
o daném objektu. Stanovením 
míry pozornosti dosahujeme 
různé úrovně realizace o skuteč-
nosti. Známý příběh z Mahábhá-
raty vypráví, jak velký učitel umě-
ní v boji, Drónačárja, vyzval své 
žáky lukostřelby, pět synů krále 
Pándua, ke střelbě na vzdálený 
terč, jímž byla ryba a středem 
bylo její oko. Každý, kdo ke střel-
bě na cíl předstoupil, byl dotázán 

na to, co vidí. Bratři odpovída-
li různě, viděli rybu, strom, na 
kterém byla umístěna, svůj luk 
a svou ruku. Po těchto odpově-
dích však Drónačárja každého 
zastavil a pokynul dalšímu v řadě. 
Až přišla řada na Ardžunu. „Co 
vidíš ?“, zeptal se Dróna. „Vidím 
oko“, řekl Ardžuna. „A ještě něco 
vidíš?“ „Nevidím nic, jen oko“, 
odpověděl Ardžuna. Potom mistr 
dal svolení k výstřelu.

Koncentrací na cíl není osoba 
ovlivněna vedlejšími okolnost-
mi, naopak, dokáže jich využít 
k rychlejšímu dosažení výsledku. 
K tomu jí pomáhá víra v pravost 
a nezbytnost dosažení cíle. Jak 
řekl Henry Ford: Problémy jsou 
všechno to, co uvidíte, odvrátíte-
li svůj zrak od cíle.

Protože 
koncentraceschopnost 
je přirozená vlastnost, 
nezaměříme-li svou 
pozornost na podstatné 
věci, tak věci nepodstatné 
ji uchvátí.

Moderní náboženství smyslo-
vého požitku učí zaměřovat svou 
pozornost na zcela nespolehlivé 

objekty, budící zdání něčeho, co 
nám v hojném počtu poskytne 
trvalé štěstí – to však ze své pomí-
jivé podstaty tyto objekty nejsou 
schopny poskytnout. Plody zís-
kané touto cestou jsou však silou, 
která živou bytost motivuje usi-
lovat o další. A to je navazování 
vztahu mezi smysly a smyslovými 
objekty prostřednictvím pozor-
nosti.

Jak zmínil indián v příběhu, 
pozornost je budována na víře 
v důležitost vnímaného objek-
tu. Víra nám je vštěpována od 
kolébky naším okolím. Ověřo-
vání si této víry v praxi vyžaduje 
pozornost a všímavost. Nejsme-li 
dostatečně informováni o hodno-
tě života, unikají nám podstatné 
způsoby jeho využití. Každý oka-
mžik stojí za pozornost a nedá 
se vykoupit žádnou částkou zpět. 
Šrímad Bhagavatam vypráví slav-
ný příběh Maharádže Paríkšita, 
jemuž bylo předpovězeno posled-
ních sedm dní života, i zanechal 
království a odebral se vyhledat 
světce na břeh Gangy, aby se po 
zbytek života mohl dotazovat na 
Absolutní Pravdu. Vědom si cen-
nosti svého času se stal žíznícím 
po věčném poznání, které mu 
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tišilo žízeň, tak jako matka tiší 
hlad kojence.

Také my pijeme od objektů, 
vzbuzujících dojem důležitosti. 
Tzv. vzdělání, jež je dnes považo-
váno za vrcholně pokročilé, ve 
srovnání s transcendentálním 
poznáním je pouze jakýmsi suna-
rem, náhražkou za skutečnou 
moudrost. Považováním podruž-
ných informací za podstatné je 
živá bytost zmatena a zaměňu-
je skutečnost za iluzi. Jakkoliv 
nápomocná schopnost koncen-
trace je tak zaměřena směrem, 
ze kterého nikdy nepřijde skuteč-
ný prospěch. Člověka vychovaný 
v prostředí materialismu nakonec 
opouštějí síly udržováním stále se 
rozpadajících priorit.

Védská písma nám sdělují, že 
očistí-li živá bytost svoje tran-
scendentální smysly a stane se 
skutečně situovaná v poznání 
o věčné povaze duše, stane se 
služebníkem reality. Očista smys-
lů probíhá během praktikování 
jógy koncentrací na transcen-
dentální vlastnosti Boha, aspekty 
Jeho přítomnosti se pak vyje-
vují závisle na síle koncentrace. 
Pozornost je základní nástroj 
k dosažení úspěchu v józe. Člo-

věk, který přijme autorizovaný 
systém seberealizace a osvojí si 
i další usměrňující zásady jógo-
vého systému, nakonec dospě-
je do stadia zvaného samádhi, 
pohroužení do Nejvyššího. Sútry 
popisují samádhi jako transcen-
dentální blaženost. Dokonalost 
duchovní realizace je zdrojem 
duchovního štěstí, které je v Bha-
gavad-gítě charakterizováno jako 
svrchované a mimo dosah hmot-
ných smyslů. V samádhi může 
živá bytost svými duchovními 
smysly vnímat duchovní podobu 
Boha. To je konečný cíl duchovní 

realizace. Oddaný v tomto vzta-
hu již není ovlivněn soubojem 
radosti a bolesti tohoto světa a při 
opuštění hmotného těla, plně 
ustálený ve své pozornosti vůči 
Bohu a svému věčnému místu 
u Jeho nohou opouští hmotný 
svět. Pozornost je tedy mocná 
zbraň, která dokáže vzkřísit, nebo 
zahalit vědomí duše.

A co dělá objekty vůbec atrak-
tivními? Je to Bůh, který vstupuje 
do tohoto divadla, které na naše 
přání vytvořil, vstoupil do objektů 
a oživil vztah mezi nimi a smysly. 
Pro ty, kteří už tuší, že tato interak-
ce navzdory zdání nemá žádnou 
pointu, projevil transcendentální 
poznání a své vlastnosti, vložené 
do Jeho Jmen. Nevnucuje se, jen 
pro ty, co chtějí něco víc, ote-
vřel vrátka. Co je třeba udělat, je 
použít tuto technologii - věnovat 
Jeho přítomnosti pozornost. Tak, 
jak to dokonale popisuje ve svých 
knihách Šríla A.Č. Bhaktivédanta 
Svámí Prabhupáda. Pozornost je 
to, co můžeme věnovat, a přesto 
se to stává věnem a požehnáním 
nám.
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Jak vyživovat a ochraňovat 
vědomí Krišny dětí 
oddaných?

❧ Jednou z hlavních starostí 
oddaných rodičů je poskytnout 
duchovní prostředí usnadňující 
dítěti být si vědomé Krišny. Kaž-
dá živá bytost je Krišnovým dítě-
tem a má nezávislou svobodnou 
vůli. Člověk nemůže své dítě nutit, 
aby sloužilo Krišnovi. To nelepší 
a nejmilostivější, co můžeme udě-
lat, je být co nejlepším příkladem 
svým vlastním životem. Potom 
bude dítě brát pokyny rodičů 
vážně. Rodiče musí svým dětem 
kázat a dělat vše, co je v jejich si-
lách, aby je přivábili ke Krišnovi. 
Děti budou brát vaše instrukce 
vážně do té míry, do jaké vidí, že 
rodiče vážně ve svých životech 
následují principy vědomí Krišny. 

❧ Pokud budou děti tak či 
onak přitahováni kamarády, kteří 
jsou oddaní, bude to pro ně veli-
ký přínos. Měli bychom je navá-
dět tímto směrem a umístit je do 
vhodného prostředí, ve kterém se 
z nich stanou čistí oddaní Pána. 
Toto je nejpřednější zodpověd-
nost rodičů. Přesto si musíme 
uvědomit, že jak bude dítě stár-
nout a dosáhne -nácti let, může 
samostatně vyvinout schopnost 
dělat, co bude chtít. Dítě, které 
dříve spořádaně doprovázelo své 
rodiče do chrámu, teď možná 
nebude spolupracovat. Pokud 
člověk bude dítě nutit, aby si bylo 
vědomé Krišny, může se proti 
vědomí Krišny postavit a dokon-
ce ho zavrhnout. Může se stát, že 
takové dítě sice se svými rodiči 
navštíví chrám, ale uvnitř k tomu 
bude cítit odpor. Takže rodi-
če musí použít svou inteligenci 
a posoudit, zda se vynucováním 
disciplíny dítě ke Krišnovi přib-
ližuje, či se od Něj vzdaluje.

❧ Pokud je dítě skutečně 
upnuté na materialistickou spo-
lečnost, vše co mohou rodiče 
udělat, je láskyplným způsobem 
dítěti vysvětlit, co je správné 
a co je špatné. Rodiče mohou 
skrze svá slova a příklad svým 
dětem ukázat, co je pro ně nejlep-
ší, a jaké následky by mělo sejít 
z cesty. Rodiče jakožto skupina 

by měli spolupracovat na vytvo-
ření prostředí pro vědomí Krišny, 
jež bude tak přitažlivé, vzrušující 
a dynamické, že k němu budou 
děti přitahovány. Pokud poté dítě 
přesto sejde z cesty, vše co mohou 
rodiče udělat je být dobrým pří-
kladem, dávat dobré pokyny a za 
své děti se modlit. Je také možno 
zvážit přestěhovat se do příhod-
nějšího prostředí.

❧ Ukázalo se, že děti, které 
vyrostly ve vědomí Krišny, které 
v určité fázi svého života odejdou, 
aby získaly z první ruky zkuše-
nost, co je to hmotný svět, se 
k vědomí Krišny vrátí a stanou se 
z nich úžasní oddaní oceňující, že 
vědomí Krišny je jedinečný dar.

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 Maharádž  bhaktijóga v praxi
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❧ Pokud rodiče dítěti nebu-
dou dávat dostatečnou lásku 
a zájem, dítě ve svém srdci cítit 
spíše prázdnotu než naplnění, 
dokonce i v prostředí vědomí 
Krišny. Z toho důvodu dávat své-
mu dítěti péči, čas a lásku je jeden 
z nejdůležitějších aspektů výcho-
vy dětí ve vědomí Krišny. Ale jest-
liže rodiče nemají dostatek času 
na svou vlastní sádhanu, nemají 
čas účastnit se satsangy a sdružo-
vat se s oddanými, pak nebudou 
schopni svému dítěti vštípit příliš 
kvalitní vědomí Krišny, navzdory 
své lásce. Proto je výchova dětí ve 
vědomí Krišny záležitost inteli-
gentní a zralé rovnováhy. 

❧ Šríla Prabhupáda ve 
významu ke Šrímad Bhágavatamu 
(1.5.24) zmiňuje, že děti stoupen-
ců varnášrama-dharmy neznaly 
nezodpovědný život smyslových 
požitků. Dítěti byla dána duchov-
ní prozíravost dokonce ještě dříve, 
než ho otec umístil do lůna matky. 
Otec i matka byli oba zodpověd-
ní za to, aby jejich dítě dosáhlo 
osvobození z hmotného otroc-
tví. Tomu se říká úspěšné rodin-
né plánování - plodit děti pro 
dosažení úplné dokonalosti. Bez 

sebeovládání, kázně a poslušnos-
ti, nelze úspěšně vykonávat poky-
ny duchovního mistra a bez toho 
není možné jít zpátky k Bohu.

❧ V jednom dopisu (pro 
bhaktin Toni; Sydney 18.2.1973) 
Šríla Prabhupáda děti jednoho ze 
svých žáků k Božstvům v chrá-
mu. Stejně jako někteří oddaní 
musí všechen svůj čas věnovat 
péči o Božstva v chrámu, někte-
ří oddaní musí velkou část svého 
času věnovat péči o své malé děti; 
a nejsou to obyčejné děti, jsou to 
oddaní. Tím, že budete sloužit 

Krišnovým oddaným, vést je 
a učit je, budete Pánu Krišnovi 
velice drazí.    

Rodiče by svým dětem 
neměli dovolit selhat

Rodiče by měli zajistit, aby 
jejich dítě vychované v prostředí 
vědomí Krišny nedostalo nálepku, 
že je neschopný ve svých studi-
ích nebo vybraném poli činnosti. 
Takové dítě má sklon vyhledávat 
novou identitu a úspěch tím, že se 
pustí do činností špatného druhu. 
Pokud dítě uspokojivě fungovalo 
pět let v rámci své rodiny, při-
chází do školy s důvěrou, že jeho 
úspěch bude pokračovat, doufá, 
že získá lásku a úctu od učitelů 
a spolužáků, podobným způso-
bem jak to fungovalo s jeho rodi-
či. Rodiče by měli svým dětem 
vštípit důvěru.

Samskáry

Samskára znamená „očistný 
obřad“. Aby své dítě učinila vědo-
mým si Krišny, dvojice grihastů 
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ihned od jeho narození radostně 
vykonává védské samskáry a tím 
způsobem dítěti pomáhá nako-
nec dosáhnout duchovní úrovně. 

Měli bychom si uvědomit, že 
duchovní zdraví a tudíž blaho 
lidské společnosti je velice ovliv-
něno samskárami poskytnutými 
dítěti. 

Janmana jayate shudrah sam-
skarat bhavet dvijah

Zrozením je každý šúdra, ale 
vykonáváním samskár se z člo-
věka stává bráhmana. Mahábhá-
rata (Šánti parva) se zmiňuje, 
že existuje 48 samskár, které 
mají být u každé lidské bytosti 
vykonány. Šríla Gópála Bhatta 
Gósvámí považoval 10 samskár 
za nejdůležitější pro Gaudíja 
Vaišnavy a také ve své knize „Sat-
kriya-sara-dipika“ popsal, jak je 
vykonávat. Šríla Bhaktisiddhánta 
Sarasvatí Th ákur považoval tuto 
knihu za nejautoritativnější, co se 
týče samskár pro Kalijugu. Zde se 
budeme zabývat jen garbhádána 
samskárou.

Garbhádána 
samskára:

O č i š ť o v á n í 
lidské bytos-
ti začíná ještě 
před jejím nar-
ozením a tato 
samskára se 
nazývá garbhá-
dána samskára. 
P r o v e d e n í m 
této samskáry je 
posvěcen fyzic-
ký kontakt mezi 
mužem a ženou. 
Také se silou 
vykonání gar-

bhádána samskáry rodí inteligent-
ní, zbožné a Boha si vědomé děti. 
Toto je ta nejdůležitější samskára, 
kterou Šríla Prabhupáda zdůraz-
ňoval ve všech svých výkladech 
na toto téma. Grihastové by měli 
tvořit děti jako oběť Pánu Višnu-
ovi. Grihastové plodí děti proto, 
aby je učinili vědomými si Krišny 
a osvobodili je. 

❧ Šríla Prabhupáda řekl, že 
manžel a manželka by měli před 
vykonáním této samskáry každý 
zpívat 50 kol Hare Krišna mahá 
mantry (Dopis Šjámě, Los Ange-
les , 18. ledna 1968) a celý den se 
zaměstnávat rozličnou oddanou 
službou jako je čtení a naslou-
chání. To pomůže očistit jejich 
vědomí

❧ Musíme zmínit, že je třeba 
zpívat 50 kol pokaždé, než se dvo-
jice spojí. Prabhupádovy jasné 
pokyny jsou, že každý ze dvojice 
musí v den garbhádána samskáry 
zpívat 50 kol.

❧ Tvrzení že my jsme se stali 
oddanými, přestože naši rodiče 
nezpívali, by nemělo sloužit jako 
výmluva pro rozmělňování prin-
cipů garbhádána samskáry.

Přeložila bhaktin Kristina



Pro oddaného, který zpívá svatá jména Krišny, je 
pravidelná koupel v Ganze velice nápomocná v jeho 
duchovním pokroku. Navíc pomáhá udržet zdravé 
i jeho tělo, takže se nemusí zbytečně znepokojovat 
tělesnými problémy, ale místo toho se může plně 
pohroužit do procesu vědomí Krišny. 

Voda Gangy léčí mnoho různých nemocí, někdy 
i vážných.  Šríla Prabhupáda ve svém komentáři ke 
Šrímad Bhágavatamu (4.21.31.) píše následující: „V 
Indii můžeme na vlastní oči vidět, že toho, kdo se 
každý den koupe v Ganze, téměř neohrožují žád-
né nemoci. Jeden úctyhodný bráhmana v Kalkatě 
nikdy nebral žádné léky, i když se někdy cítil nemo-
cen, nepřijal lék od lékaře, ale pil vodu z Gangy a 
vždy se za krátkou dobu vyléčil. Slávu vody z Gangy 
znají Indové i my. Řeka Ganga protéká Kalkatou a 
někdy obsahuje mnoho výkalů a dalších nečistot z 
přilehlých továren a mlýnů. Přesto se v jejích vodách 
koupou tisíce lidí a všichni jsou zdraví - navíc mají 
i sklon k duchovním činnostem. To je účinek vody 
Gangy.“

Podél toku Gangy je velké množství různých tová-
ren, které do jejích vod vypouští své odpady (naštěs-
tí bylo do dneška uzavřeno již 237 velkých průmys-
lových objektů, které do řeky vypouštěli nečistoty). 

Také velká města, jako jsou Kalkata, Váranásí a Dillí, 
přispívají k enormnímu znečištění říční vody, díky 
tomu, že veškerá městská kanalizace končí v řece. 
Přesto nedochází k závažným epidemiím, jak by se 
snad dalo čekat, když uvážíme, že se v Ganze každý 
den koupe tolik lidí a dokonce její vodu i pijí! Zají-
mavé také je, že voda Gangy se ani při dlouhodo-
bém skladování nekazí, jak je jinak u jiné vody běž-
né. Toho využívaly v minulosti některé posádky na 
lodích vezoucích zboží z Indie do Evropy. Námoř-
níci věděli, že nebudou muset každých několik dní 
přistávat u pobřeží pro nabrání čerstvé pitné vody, 
pokud budou mít v zásobě nekazící se vodu Gangy. 

Věčná kultura duše
Význam vaišnavských obřadů a védské kultury

Posvátnou řeku Gangu vyhledává každý 
den nespočetné množství zbožných lidí, aby 
se v ní očistili. Voda jako taková očiš´uje, 
ale voda Gangy smyje více než jen špínu 
našeho fyzického či mentálního těla. Její 
duchovní čistota a milost smývá zatvrdlé 
nánosy hříšných reakcí, které se na nás 
nahromadily během mnoha minulých 
životů. Očiš´uje naše vědomí, vědomí duše, 
která zapomněla na svůj vztah ke Krišnovi. 

druhá část

Dharmí dásseriál



V roce 1896 si chemik E.H.Hankin všiml, že nějaká 
látka v řece Ganze ničí bakterie způsobující choleru. 
Tahle látka byla později pojmenována jako bakteri-
ofág, neboli požírač bakterií. Tyhle bakteriofágy léčí 
dokonce i nemoci, na které nezabírají ani antibioti-
ka. Když byste vzali vzorek vody jen třeba deset cen-
timetrů od zetlelé mrtvoly plovoucí v Ganze a pak 
tuto vodu zkoumali, zjistili byste, že neobsahuje ani 
stopu po nějakých choroboplodných bakteriích, jak 
by tomu bylo zajisté u jiné vody.

Voda Gangy je navíc také schopná vázat velké 
množství kyslíku. Je jasné, že řeka Ganga je velmi 
výjimečně „vybavená“. Teď by to mohlo vypadat, 
že to je na její vodě to nejzajímavější. Ale jak nám 
pomůžou bakteriofágy z neustálého koloběhu zro-
zení a smrti? Nepomohou. Ganga nám dává mno-
hem víc, než jen zdravou a čistou (i když napohled 
hlínou zakalenou) vodu. 

Ve své Šrí Gangáštace hned v první sloce uvádí 
Šrí Šankaráčárja, že kterákoliv živá bytost se dotkne 
dokonce jen nepatrné kapičky vody z opěvované řeky 
Gangy, bude prostá znečištění a nemocí Kalijugy, 
temného věku hádek a hříchů, který trvá již několik 
tisíc let. Nemoci a znečištění, která na nás věk pána 
hříchů (Kali) vrhá, nejsou jen nemoci jako je angí-
na, či cholera, ale jsou to špatné vlastnosti lidí, které 
jsou dnes tak běžné, ale přitom svědčí o onemocně-
ní zvané nevědomost. V Brahmánda Puráně (1.2.31-
35) je psáno, že typickými vlastnostmi lidí v dnešní 
době jsou násilí, závist, lhaní, šizení a podvádění. 
Zbožnost a morální hodnoty dnešní společnosti 
upadají a šíří se strach. A Bhágavat Purána (1.1.10.) 
pokračuje v popisu nemocného stavu dnešního 
světa - dnešní lidé jsou často nešťastní, líní, svárliví, 

podvedení (svedení) a navíc neustále rozrušení. Žijí 
jen krátce (málokdo se dožije sta let). Váju Purána 
uvádí podobná slova. Lidé se velmi snadno rozzlobí. 
Neváhají zabít dítě v lůně matky (potrat). Používají 
velmi zlá slova, okrádají se navzájem a také svádějí 
manželky či manžely druhých. To je skutečná situa-
ce dnešní civilizace. Je ale téměř nemožné, abychom 
zaplavili celý svět vodou Gangy, aby se lidé mohli 
očistit od své žalostné situace koupelí v této laskavé 
řece. Mnohem lepší a snadnější činností je zaplavit 
svět nektarem svatých jmen Krišny, který vnikne i 
do těch nejšpinavějších srdcí lidí, kteří žijí tak dale-
ko od Gangy. 

Ještě jeden zajímavý rozhovor bych rád připojil. 
Džaimini Riši se kdysi ptal Šríly Vjásadévy (Padma 
Purána) na důležitost Gangy. Vjásadév mu odpově-
děl: „Musím ti povědět o tom, jak je posvátná Gan-
ga důležitá. Když hříšný člověk ráno pomyslí na dvě 
slabiky: Gan-ga, jeho hříchy budou zničené stejně 
jako temnota noci za svítání. Pokud se někdo koupe 
v Ganze, jeho hříšné reakce opustí jeho tělo a vstou-
pí do těla toho, kdo se v ní nikdy nekoupe. ... Když se 
někdo koupe v obyčejné vodě ze studny a vzpomíná 
na jméno Gangy, získá stejný výsledek, jako kdyby 
se koupal přímo v Ganze. Když v čase smrti člověk 
obdrží dokonce jen maličkou kapičku Gangy, která 
je velká třeba jen jako hořčičné semínko, dosáhne 
nejvyšší úrovně (duchovní dokonalosti). Pán Višnu 
je velmi potěšen a splní všechna přání tomu, kdo 
řekne někomu jinému: „Jdu na břeh Gangy, měl bys 
se mnou také jít.“

Sláva naší milostivé Matce Ganze!

V roce 1896
látka v řece G
Tahle látka by
ofág, neboli p
dokonce i nem
ka. Když byste
timetrů od ze
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Sladký dárek od Góvindy
Co se děje den před Vánoce-

mi, všichni důvěrně známe. Lidé 
nabuzení mohutným bombar-
dováním reklamami nakupují 
poslední dárky, obchodníci se 
chlubí rekordními tržbami a kap-
ři v kádích ve smrtelné agónii 
lapají po dechu.

Všichni si říkají, vždyť je to 
„šílenství“ rok od roku 
horší a intenzivnější, 
letos to udělám jinak. 
Zamysleme se, za čím 
se všichni na Vánoce 
ženou. Dá se říci, že 
všichni do jednoho 
touží po duchovním 
světě. Mají velkou, 
převelikou touhu 
těch několik málo 
dnů, nebo alespoň 
ten jeden večer zažít 
štěstí, veselí, radost, 
klid a všechny ostat-
ní věci, které si 
navzájem většina na 
Vánoce přeje. Alespoň na Váno-
ce! Alespoň na dvě hodiny! Štěstí 
a klid.

Naneštěstí toto své krásné 
přání nedokáží uskutečnit. Je 
to ukázkový příklad, jak roz-
položení štěstí a klidu nelze získat 
rozněcováním nových tužeb skr-
ze reklamy, nakupováním darů 
a snahou ukojit naše hmotné tuž-
by množstvím „požitku“, který je 
ve vánočních dnech tak koncen-
trovaný. V televizi tedy alespoň 
vysílají nejoblíbenější pořady pro 
dokreslení iluze, jiná forma zapo-
mnění.

Díky milosti našeho drahého 
áčarji Šríly Prabhupády v ty samé 
dny se stejnou a ještě větší inten-
zitou vyrážejí vstříc touze lidí po 
klidu a štěstí vaišnavové s ruka-
ma plnýma právě těch darů, které 
lidem dokážou splnit toto naše 
největší přání.

Je to tzv. Prabhupádův maratón, 

kdy se vaišnavové, dědici hod-
not a pokladů, snaží se stejnou 

„vánoční“ intenzitou předat milos-
tí Šríly Prabhupády dary Čajtanji 
Maháprabhua.

Tyto hlavní dary jsou kni-
hy popisující transcendentál-
ní poznání, které může dovést 
všechny živé bytosti k vytoužené-
mu cíli a prasádam, milost Kršny 
v podobě obětovaného jídla, kte-
ré všichni důvěrně známe :-).

Vyrazili jsme i my do ulic Pra-
hy na Anděl, kde jsme měli pro-
najatou část chodníku právě pro 

distribuci prasádam, kterou jsme 
horko těžko na poslední chvíli 
:-) s úřadem „vypapírovali“. Bez 
vstřícnosti vedoucího dopravní-
ho odboru bychom to nezvládli. 
Několik předcházejících týdnů 
a dnů se Pávaní snažila inspirovat 
známé i neznámé k fi nančnímu 
příspěvku na pokrytí nákladů 

rozdávání vánoční 
halvy a podařilo se.

Ráno 23.12. jsme 
v chrámové kuchyni 
připravili přibližně 
60 litrů sladké ana-
nasové halvy a asi 40 
litrů horkého jógín-
ského čaje z koření, 
vody a mléka. 

Po různých peri-
petiích, které vždy 
podobné akce pro-
vázejí, jsme stáli za 
stolkem, chráněni 
slunečníkem – proti 
sněhu :-) a jiné nepří-

zni počasí. Na stolku jsme měli 
velkou ohřevnou 20litrovou ter-
mosku na jogínský čaj a výdejní 
pult s ohřevem, pod jehož poklič-
kami šeptala horká halva s anana-
sem. Dále komínek kuchařek tzv. 
108ček, malých Návratů a několik 
životopisů Šríly Prabhupády. 

Tak pokračoval nektar rozdá-
vání prasádam. Lidé vytrháváni 
ze spěchu naším voláním, vůní 
halvy, možná velkým sluneč-
níkem, ale hlavně také nepře-
hlédnutelným nápisem DNES 
ZDARMA a SLADKÝ DÁREK 
OD GÓVINDY, přistupovali 

Vásudeva Nandana dásreportáž
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překvapeně se zvědavostí k dosti 
vysokému stolu, smáli se a naku-
kovali pod pokličku, odkud jsme 
s radostí nabírali kouřící hor-
kou halvu a jednoho po druhém 
obdarovávali dvěma kopečky této 
úžasné sladkosti.

Paleta osob na předvánočním 
Andělu je opravdu pestrá a tak 
prasádam opěvovali děti, babič-
ky, bezdomovci, taťkové z práce 
i šviháci v krokodýlích botách 
s bílou šálou a oblečeným chr-
tem na vodítku. Všichni se ptali 
na recept (nikdo si ho nenapsal), 
a tak jsme neustále mluvili, smá-
li se a přijímali děkovná slova 
i pohledy a mysleli na to, jaké 
štěstí nás se Šrílou Prabhupádou 
potkalo. Za čtyři hodiny bylo 60 litrů halvy rozdáno a rozebrá-

no a my hned plánovali, že příští 
rok toho musíme uvařit minimál-
ně jednou tolik.

Děkujeme všem za podporu 
a zejména Narakritimu prabhu, 
Alalanátovi prabhu za recept 
a že ochutnal :-) a mnoha dalším 
oddaným.
Za fi nanční příspěvek děkujeme: 

Antonínu Bořkovi Dohalskému
Marcele Miklošínové
Lence Jankové
Jaroslavu Procházkovi
Nikolovi Kosovi

Pokud se Vám tato skromná 
distribuce prasádam líbí, nevá-
hejme a domluvme se na příští 
rok, nakolektujme více peněz, 
otevřeme více stánků, rozdejme 
více prasádam a zažijme více nek-
taru :-)! 

Haré Kršna!

Vaši služebníci
Vásudeva Nandana dás a Pávaní 
déví dásí
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Šríla Prabhupáda se ve své bás-
ni „Kázání Bhágavata-dharmy 
v Americe“ modlí ke Krišnovi:

„Můj drahý Pane Krišno, jsi 
k této zbytečné duši tak milosti-
vý, ale já nevím, proč jsi mě sem 
přivedl. Nyní se mnou můžeš 
udělat, co se Ti zlíbí. Myslím však, 
že tu máš nějaký plán, proč bys 
mne jinak přivedl na tak hrozné 
místo? Většina lidí je zde zaha-
lená hmotnými kvalitami vášně 
a nevědomosti. Jsou pohrouženi 
v materialistickém životě a mys-
lí si, že jsou šťastní a spokojení, 
a proto nemají chuť k naslouchá-
ní transcendentálnímu poselství 
o Vásudévovi. Nedovedu si před-
stavit, jak mu porozumí. Vím ale, 
že Tvojí bezpříčinnou milostí je 
možné všechno, protože Ty jsi ten 
nejdokonalejší mystik.“

Šríla Prabhupáda vysti-
hl několika slovy situaci lidí 
pohroužených v hmotném poje-
tí života. Bez ohledu na zdánlivé 
a velmi sporné „úspěchy“ dneš-
ní vědecko-technické civilizace 
zůstává faktem, že většina lidí se 
v současnosti nachází na „hroz-
ném místě“, charakterizovaném 
vlivem kvalit vášně a nevědomos-
ti, pohroužením v materialistic-
kém životě a falešnou představou 
štěstí a spokojenosti. 

V této atmosféře nevědomos-
ti a vášně bychom našli spoustu 
relativních pohledů na to, co je 
dobré nebo špatné, a mezi nejdis-
kutovanější témata dnešní doby 
patří násilí a nenásilí. Abychom 
správně pochopili tato dvě slo-
va, je nejprve třeba vymezit, co 
je utrpení. Co moderní člověk, 

to názor. Někdo vidí utrpení ve 
špatné ekonomické situaci, jiný 
v nedostatku smyslového požitku, 
další vnímá jako utrpení nedosta-
tek lásky a jeho partner zase může 
trpět převisem emocí svého pro-
tějšku. Ale Védy nás informují, že 
skutečné utrpení znamená opa-
kovaně zažívat zrození, nemoc, 
stárnutí a smrt, to vše znásobené 
utrpením způsobeném naším 
tělem a myslí, jinými živými 
bytostmi a přírodními živly. To je 
pravé utrpení, a nenásilí zname-
ná zbavit živou bytost této agónie. 
Pro lepší pochopení si můžeme 
připomenout, jak Prabhupáda 
klasifi koval násilí: násilí znamená 
nedávat lidem vědomí Kršny.

Jak Šríla Prabhupáda uvádí 
v dalších verších, pro podmíněné 
duše v materiálním světě zrození, 
stáří, nemoci a smrti je jedinou 
pozitivní alternativou oddaná 
služba Kršnovi. Šríla Prabhupáda 
nám ve svých knihách a ve svých 
pokynech dává taky návod, jak 
toto transcendentální poselství 
o Vásudévovi nejprve sami při-
jmout a potom ho zprostředkovat 
ostatním lidem. Od Prabhupády 
jsme dostali všechno: úžasnou 
fi lozofi i jak pro nás, tak pro nej-
širší veřejnost. Dále je tu nejmoc-
nější duchovní proces společného 
zpívání jmen Boha – Hare Krišna  
Hare Krišna  Krišna Krišna  Hare 
Hare; Hare Ráma Hare Ráma  
Ráma Ráma  Hare Hare. Dalším 

PADAJÁTRA
pravé nenásilí

Muni Prija dásmírový pochod
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magnetem a zdrojem nevyčerpa-
telné chuti duchovního života je 
lahodné prasádam – laktovegeta-
riánské jídlo, uvařené a obětova-
né s láskou a oddaností Krišnovi. 
Šríla Prabhupáda nám dal skuteč-
ně vše. Nemusíme vymýšlet nic 
nového, všechny informace jsou 
tady. Na nás zbyla ta nejradost-
nější činnost – praktikovat odda-
nou službu a zprostředkovat ji 
ostatním. Je to jako s omalován-
kami. Nemusíme pracně vymýš-
let náměty a obrysy, ty nám dal 
Šríla Prabhupáda. Nemusíme ani 
přemýšlet kam s kterou barvou, 
máme na vše nádhernou předlo-
hu – příklad a pokyny Prabhupá-
dy. Na nás je jen vzít ty správné 
pastelky a vše podle předlohy 
krásně vybarvit. 

Oddaný Krišny je přirozeně 
nenásilný a má soucit s ostatní-
mi. Ale jak se projevuje skutečné 
nenásilí? Opravdu nenásilný člo-
věk se snaží předat vědomí Kršny 
tolika lidem, kolika je to možné. 
Existuje bezpočet způsobů jak 
to udělat, ale nejjednodušší je 
vzít pár knížek, nějaké dobroty 
a vyrazit mezi lidi. Aby to mělo 
větší „šťávu“, je lepší, když je 
nás víc. A aby ta šťáva byla ješ-
tě „hustší“, je lepší, když k tomu 
někdo zpívá, samozřejmě tu naši. 
Kdo to chce ještě trochu zahus-
tit, může začít tancovat (v tomto 

případě velmi široký pojem, je 
těžké v rámci jednoho článku 
specifi kovat všechny přípustné 
pohybové kreace, snad stačí jen 
podotknout, že tanec by měl být 
radostný a neměl by odpuzovat 
kolemjdoucí). Ale pokud chce-
te Prabhupádovy „omalovánky“ 
v plné palbě, musíte na Padaját-
ru. Všechno tu do sebe zapadá 
a jeden kazatelský aspekt doplňu-
je druhý. Padajátra je místo, kde 
víte, že konečně děláte to nejlep-
ší pro všechny. Na Padajátře jste 
skutečně nenásilní v každém slo-
va smyslu, dokonce se dá říct, že 
jste konečně i nenásilní sami vůči 
sobě! Jak jen je Padajátra příznivá 
třeba pro vaše tělo a mysl! Obojí je 
pozitivně zaměstnané a tím i při-
rozeně ovládnuté. Celý den jste 
na čerstvém vzduchu a neustále 
v pohybu, když pomineme hodi-
nový oběd a další hodinu tiché 
meditace po něm. A jak vypadá 
ten pohyb? Je to převážně tanec, 
nejpříjemnější a nejradostnější 
pohybová činnost. Ale tanec sám 
o sobě nestačí. Skutečný požitek 
z tance znamená taky si pořádně 
a od plic zazpívat. Takže tančíte 
a zpíváte, od rána jste na čerstvém 
vzduchu, nohama přijímáte sílu 
od matky Země, slunce to dopl-

ňuje shora a mahámantra působí 
ze všech směrů. Okolo vás jsou 
oddaní v extázi, lidé, které potká-
váte, jsou taky v extázi (občas vás 
některý z nich pošle dělat „něco 
pořádného“), a k tomu máte spo-
lečnost překrásných Božstev Šrí 
Šrí  Nitáj Goura Sundary a Šrí-
ly Prabhupády. Je to dokonalý 
duchovní svět – Gólóka Vrindá-
vana – i s dvěma velvyslanci krav 
surabhi. 

A jak je Padajátra prospěšná 
pro všechny, kdo ji potkají! Lidé 
okolo vnímají jinou atmosféru 
a jinou chuť, a i kdyby možná 
chtěli, nemůžou před tím utéct. 
Voli, vůz, zpěv a tanec – to je pří-
liš atrakcí najednou. Všichni oko-
lo to cítí – konečně se něco děje! 
Ve skutečnosti jen málo lidí touží 
po netečnosti, nehybnosti, prázd-
notě a statickém klidu. Skutečný 

„klid“ je totiž extatický a dynamic-
ký! Proto lidé skáčí s padákem, 
potápějí se hluboko do moře, jez-
dí rychle autem - hledají vzrušení, 
radost, extázi! Jenomže to pořád 
není ono. Ale Padajátra, to je tak 
trochu jiný soudek. Neskáče se 
s padákem, ale v kírtanu, nepotá-
píme se do moře, ale do oceánu 
Svatého Jména. A víte, kdy jsou 
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voli nejrychlejší? Když vám funí 
na záda do posledního kopce 
před vesnicí. A žádný adrena-
linový sport se nedá srovnat se 
vzrušením, které zažíváte, když 
chytáte tunového vola, abyste ho 
následně půl hodiny skládali na 
bok, protože potřebuje okovat. 
A to nemluvím o tom, co zažívá 
ten vůl! Je to pro něj asi docela 
legrace, protože ten kdyby chtěl, 
tak ho na zem nikdo nedosta-
ne. Spíš to vypadá, že si po tom 

„rodeu“dobrovolně lehne, aby to 
už měl za sebou a mohl se pak 
v klidu napást.

 Padajátra má prostě pro každé-
ho něco, ale co je hlavní, velice 
přímo nabízí chuť duchovního 
života a tak odstraňuje materiál-
ní utrpení. To z ní činí dokonalý 
projekt nenásilí. Když se nad tím 
zamyslíme, ve skutečnosti jsme 
nenásilní jenom ty dva – tři týdny 
o prázdninách, kdy se jí můžeme 
zúčastnit. Pokud po zbytek roku 
nejsme zaměstnáni v nějaké jiné 
prezentaci vědomí Kršny, jsme 
násilníci bez ohledu na náš čistý 

trestní rejstřík nebo vegetarián-
skou dietu. Samozřejmě jsou další 
důležité služby, které během roku 
musíme vykonávat, a také připra-
vit tento několikatýdenní pochod 
vezme hodně času a energie, ale 
když už to vypukne, měli bychom 
se snažit být co nejdéle u toho. 
Během roku můžeme být nenásil-
ní tím, že pomáháme s příprava-
mi, někteří zvlášť zapálení oddaní 
jsou nenásilní celý rok ve svém 
zaměstnání, když pak posílají 
pravidelné příspěvky na náklady 
spojené s Padajátrou – bez jejich 
podpory by bylo těžké cokoliv 
plánovat dopředu a pak to reali-
zovat. Jiní oddaní jsou nenásilní 
třeba tím, že upraví pro padaját-
rový web 300 fotek, jiní celý rok 
připravují nové šaty pro překrás-
ná padajátrová Božstva, další tré-
nují voly nebo připravují trasu 

– to všechno je pravé nenásilí. Ale 
přece jenom se nakonec počítá 
doba, kdy Padajátra projíždí měs-
ty a vesnicemi a rozdává největší 
poklad ze všech – extatickou nála-
du duchovního světa. Takže Vás 
všechny pokorně prosím – buď-

me co nejméně násilní a snažme 
se, aby tento festival trval každý 
rok déle a déle, a aby byl co nej-
krásnější, protože pak bude sku-
tečně reprezentovat Pána Krišnu, 
nejpřitažlivější Osobu, i s Jeho 
transcendentální říší plnou věč-
nosti, poznání a blaženosti. 

Kontakty pro všechny nenásil-
níky, kteří chtějí jakkoliv pomoci 
s realizací Padajátry  nejen 2010: 

Muni Priya dás, 731445474, 
email: muni.prija@centrum.cz

Gadádhara dás, 737860696, 
email gdd@centrum.cz 

číslo účtu Padajátry: 
220492238/0300

Důležitá informace: 
V lednu proběhne druhý pří-

pravný mítink PY 2010, zájemci 
hlaste se organizátorům, obdržíte 
bližší informace

Prosba:
Prosíme Vás o fi nanční podpo-

ru projektu nového odlehčeného 
vozu pro kopcovitý terén. Je mož-
né poskytnout jednorázový pří-
spěvek, nebo přispívat pravidelně, 
jak to dělají už 4 oddaní a přátelé 
Padajátry.

Na závěr prosíme všechny 
oddané a příznivce o požehnání 
pokračovat v rozvoji tohoto krás-
ného festivalu.



číslo 6  ročník 13  NÁMA HATTA  19číslo 6  ročník 13  NÁMA HATTA  19

Roku 1968 vydala Jeho Božská Milost A. C. Bhak-
tivedanta Svámí Prabhupáda Bhagavad-gítu takovou, 
jaká je, a od té doby se jí prodaly desítky miliónů 
kopií v mnoha jazycích. Jakožto celoživotní Krišnův 
oddaný a špičkový znalec sanskrtu vysvětluje Šríla 
Prabhupáda do detailů jasné závěry Gíty, které jsou 
často zamlžovány neznalými komentátory mající-
mi své vlastní cíle. Významy (komentáře) od Šríly 
Prabhupády nám objasňují verše pronesené Krišnou 
a Ardžunou. Následující zestručnělá verze jejich his-
torického rozhovoru kombinuje klíčové body veršů 
a významů ve stejném sledu jako v originále. Ne-
jde o přímé citace a nenahrazují proto kompletní 
Bhagavad-gítu takovou, jaká je. Místo toho nabízí 
souvislý přehled fi lozofi cké linie Gíty. Odpovídá 
vyčerpávajícímu vydání od Šríly Prabhupády a lze ji 
použít k úvodnímu představení obsahu Bhagavad-
gíty či pro jeho zopakování.

1. část: Jednání

Ardžuna: Krišno, zajeď prosím s mým vozem 
mezi ty dvě armády. Podívám se, kteří přívrženci 
toho zločince Durjódhany přišli bojovat.

Krišna (řídí nádherný zlatý vůz mezi dvě obrov-
ské armády, jež proti sobě stojí na rozlehlém rovném 
bojišti): Jen pohleď, bratranče, shromáždili se zde 
všichni velcí válečníci.

Ardžuna (zděšený): Krišno, nemohu bojovat 
proti všem těmto drahým příbuzným, učitelům 
a váženým starším osobám. Celá má rodina bude 
zničena. Raději zemřu, nebo budu žít jen jako žeb-
rák.

Krišna (laskavě se usmívá): Zapomínáš, že kaž-
dý je věčnou duší a nikoli fyzickým tělem. Můžeš 
zabít tělo, duši však ne.

Ardžuna: Krišno, jak bych mohl zabít tyto úcty-
hodné muže? Jakékoli vítězství bude poskvrněno 
jejich krví. Nevím, co dělat. Prosím, pouč mne.

Krišna: Můj příteli, jsi bojovník. Bojuj, ale ne 
kvůli sobě. Bojuj pro Nejvyššího. Pak budeš jednat 
jako věčná duše, kterou ve skutečnosti jsi. Postav se 
všem druhům materialismu a buď jogím.

Ardžuna: Co dělají jogí? Jak se chovají?
Krišna: Jogí vykonávají své vnější povinnosti 

bez připoutanosti, neboť ovládli svou mysl a smys-
ly. Těší se z vnitřního štěstí, jež je pro většinu lidí 
ztraceno.

Esence Gíty
Výstižné připomenutí nesmrtelného učení Pána Krišny

Kálakantha dás filosofie



Ardžuna: Říkáš mi, abych byl uvnitř šťastný 
a zároveň bojoval. To si odporuje. 

Krišna: Nemůžeš žít aniž bys jednal, Ardžuno. 
Namísto jednání pro sebe sama proměň vše, co činíš, 
v oběť Nejvyššímu. Pak budeš šťastný.

Ardžuna: Co je to za sílu, která mne nutí jednat 
sobecky?

Krišna: Chtíč, Ardžuno, zrozený z roznícené 
touhy. Chtíč ničí tvou schopnost jasně myslet. Dlou-
ho učím lidské bytosti, jak pomocí jogy chtíč přemo-
ci. Vyučoval jsem boha Slunce, který pak učil svého 
syna, jenž zahájil dlouhý řetězec učitelů. Nějakým 
způsobem však bylo původní poznání ztraceno, 
a proto ti ho dnes, drahý příteli, vyložím Sám.

Ardžuna: Jak jsi mohl učit boha Slunce, který je 
mnohem starší, než Ty?

Krišna: Běžné tělo stárne a umírá, Ardžuno, ale 
Mé tělo je duchovní a nikdy nechátrá. Čas od času 
se objevuji ve společnosti, abych pomohl dobrým 
lidem a rozdrtil ty špatné. Dobří lidé se zbavují 
chtíče a obracejí svou lásku vůči Mně. Existuje však 
mnoho druhů lidí a Já opětuji každému individuál-
ně.

Jednej v Mém zájmu, Ardžuno. Když tak činíš, 
pak se vše zúčastněné – tvá práce, tvé vybavení, tvé 
vědomosti – stává součástí blažené oběti nabízené 
Nejvyššímu. Je mnoho způsobů, jimiž lze provést 
oběť, Ardžuno, a proto potřebuješ najít skutečně 
osvíceného gurua, který ti pomůže si je utřídit.

Jak jednání bez připoutanosti tak jednání pro 
Mne je formou jogy. Jednáním pro Mne však auto-
maticky jednáš bez připoutanosti. Pamatuj na to, že 
jsem tvůj přítel, že vlastním vše, že veškeré konání 
je určeno pro Mne. Pak budeš mít bezbřehý vnitřní 
mír. Budeš svou povinnost vykonávat v dokonalé 
joze neboli jednotě se Mnou. Abys tak činil, mož-
ná shledáš nápomocným provádět dlouhá odříkání 
zahrnutá v mystickém procesu jogy a meditace.

Ardžuna: Přimět mysl, aby byla v klidu, je jako 
snažit se ovládnout vítr. Mystická joga se pro mne 
zdá být příliš těžká.

Krišna: Ano, je to těžké, možné to však je.
Ardžuna: Co když nastoupím cestu jogy a neu-

spěji? Potom jsem poražen, hmotně i duchovně.
Krišna: Činíš-li tu správnou věc, jak bys mohl 

prohrát? Přinejmenším budeš ve svém příštím živo-
tě v lepším postavení. Pokud se na druhou stranu 
jednoduše naučíš Mi s láskou sloužit, v čase smrti 
přijdeš ke Mně a opustíš tento hrozný svět.

2. část: Oddanost

Krišna: Ardžuno, jen poslouchej. Jsi jednou 
z těch vzácných duší, jež chtějí znát pravdu. Snaž se 
pouze porozumět těmto věcem:

Vše pochází ode Mě, Ardžuno, i tři druhy mate-
rialismu, jež ovlivňují každého, kromě Mě, jejich 
tvůrce.

Lidé, kteří jsou materialističtí, arogantní, falešně 
rozumní, či hloupí, Mne ignorují. Lidé se ke Mně 
obracejí, jsou-li zvědaví, zoufalí, smutní, či moudří.

Ti lidé, jež si myslí, že jsem jen mluvčím Brahmanu, 
beztvarého duchovního vědomí, Mne nikdy osobně 
nepoznají. Avšak moudří lidé, kteří Mi slouží, ke 
Mně po smrti přijdou.

Ardžuna: Pověz mi prosím o tomto beztvarém 
duchu, a také o polobozích, duši, karmě a Tvé pří-
tomnosti v mém srdci. A jak Tě prosím poznám 
v čase smrti?

Krišna: Onen beztvarý duch, neboli Brahman, 
je Mou duchovní září, a individuální duchovní duše, 
jež jsou jako jiskry, jsou téže duchovní podstaty. Při-
rozeností individuální duše je sloužit, pokud si však 
zvolí sloužit tomuto donekonečna se měnícímu svě-
tu hmoty, pak trpí karmou. Pokud jde o polobohy, 
tvořím je, aby řídili tento hmotný svět. A ano, oprav-
du žiji v tvém srdci jako Nadduše, Ardžuno.

Co se týče vzpomínání na Mne v čase smrti, cvič 
se v něm tím, že na Mne myslíš, zatímco bojuješ. Jin-
dy na Mě mysli jako na prastarého i svěžího, velkého 
i nepatrného, avšak vždy jako na osobu zářivou jak 
slunce. Mystičtí jogí se trénují dlouhou, hlubokou, 
mechanickou meditací, aby opustili své tělo přes-
ně ve správnou dobu. To jim pomáhá pokračovat 
ke Mně do duchovního světa – jediného světa zba-
veného vleklého utrpení v podobě zrození a smrti. 
Tam se však můžeš dostat prostým vzpomínáním na 
Mne. Službou Mně ve skutečnosti získáváš vše, co 
jen lze dosáhnout studiem, askezí, dobročinností, 
odříkáním, či jakýmkoli druhem náboženství.

Dovol, abych ti řekl ještě více. Toto učení je krá-
lem vzdělání, Ardžuno. Poněvadž vůči Mně necho-
váš závist, jsi schopen mu porozumět. Musíš jen 
s důvěrou naslouchat.

Já tvořím vesmír a vše, co je v něm, zůstávám 
však individuální osobou, nedotčenou Mým stvoře-



ním. Hlupáci Mne vidí jako obyčejného člověka, ale 
velké duše se Mi klaní a slouží Mi s láskou. Někteří 
místo toho nabízejí velké oběti polobohům, neboť 
mají rádi hmotný požitek, jejž jim polobozi mohou 
poskytnout. Pokud Mi však někdo nabídne trochu 
vody či květinu nebo nějaké vegetariánské jídlo, při-
jmu to.

I když snad uděláš chybu, přesto tě přijímám; 
jsem nestranný vůči všem, ale Svým oddaným jsem 
nakloněn. Buď můj oddaný a Já slibuji, že ke Mně 
dospěješ.

Zkrátka si jen buď vědom toho, že vše tvořím Já. 
Stále Mi služ a hovoř o Mně, a budeš šťastný, jelikož 
Já, přebývající v tvém srdci, rozsvítím lampu pozná-
ní a zničím v tvém životě veškerou nevědomost.

Ardžuna: Velmi rád Ti naslouchám, Krišno. Zdá 
se, že pouze Ty můžeš doopravdy znát Sám Sebe. Jak 
Tě mohu poznat já?

Krišna: Když vidíš to nejlepší z čehokoli – napří-
klad žraloka mezi rybami, či lva mezi zvířaty – mysli 
na Mne. Přesto vše úžasné, co můžeš spatřit v tomto 
světě, je pouhým odleskem Mé skutečné nádhery.

Ardžuna: Krišno, laskavě jsi rozptýlil mou iluzi. 
Ačkoli Tě nyní vidím takového, jaký jsi, tak mi pro-
sím ukaž Svou podobu, v níž jsi vesmírem a vším, 
co je v něm, pokud se domníváš, že ji jsem schopen 
uzřít.

Krišna: Ano, Ardžuno. Poskytnu ti božský zrak, 
abys mohl tuto božskou vizi spatřit.

Ardžuna: (ohromený): Krišno, vidím obrov-
ské polobohy se zbraněmi a klenoty, rozptýlené po 
všech planetách, oslňující všemi představitelnými 
barvami. Obklopuje a oslepuje mě sálající sláva toho 
všeho. A přesto se polobozi ve strachu klaní před 
Tebou. Ty jsi skutečně vším, Krišno! Vidíš všechno 
Svýma očima, jimiž je slunce a měsíc.

(vystrašený) Nyní Tě vidím, jak Svými strašlivě 
ostrými zuby drtíš tělo každé živé bytosti. Moji pří-
buzní, mí nepřátelé – všichni se ženou do Tvých úst! 
Proč tohle děláš?

Krišna: Já jsem čas, smrt všeho. Všichni tito 
bojovníci jsou již vlastně mrtví, Ardžuno. Bojuj 
coby Má zbraň a získej věhlas vítězstvím!

Ardžuna (chvějící se): Všemocný Pane, skláním 
se před Tebou z každé strany! Všechno živé by Tě 
mělo oslavovat, ale já jsem s Tebou pošetile jednal 
jen jako přítelem. Odpusť mi, prosím, jako otec 
odpouští synovi nebo žena manželovi. A nechej 
mne prosím spatřit Tě opět jako Krišnu.

Krišna: Má vesmírná podoba tě vyděsila, Ardžu-
no. Upokoj se. Uzři Mne nyní opět v podobě, jež ti 
je drahá. Ardžuno, ani díky vykonávání všech dru-
hů dobrých skutků Mě člověk nemůže spatřit takto, 
takového, jaký jsem, jako Krišnu. Pravdivě mohu být 
spatřen jedině prostřednictvím láskyplné oddanosti.

Ardžuna: Můj Pane, mám o Tobě rozjímat jako 
o Krišnovi, nebo jako o nekonečné beztvaré duchov-
ní podstatě?

Krišna: Někteří lidé o Mně meditují jako o neo-
mezené duchovní podstatě. Tento druh meditace je 
obtížný, ale nakonec Mne mohou dosáhnout. Pokud 
však myslíš přímo na Mne, rychle tě zachráním 
z oceánu zrození a smrti.

Nemůžeš-li na Mne stále myslet, pak o Mně 
naslouchej a opěvuj Mě při praktikování bhakti, 
jogy oddanosti. Jestliže nemůžeš dělat ani to, pak 
pro Mne pracuj, nebo alespoň ze své práce dávej 
milodary, protože odpoutanost přináší mír – ještě 
více než pouhé vědomosti.

Ti, kdo na Mě oddaně myslí, projevují nádherné 
vlastnosti, jako je laskavost, tolerance, vytrvalost 
a odhodlanost. Milují Mne a Já miluji je.
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Část 3: Duchovní poznání

Ardžuna: Krišno, jaký je vztah těla a duše?
Krišna: Tělo je jako pole působnosti pro duši. 

Běžná duše je v součinnosti s tělem prostřednic-
tvím používání smyslů a prožívání pocitů jako chtíč 
a nenávist. Moudrá duše však přijímá pomoc od 
gurua a odpoutává se od hmotného těla. Taková 
osoba je pokorná, vyrovnaná a doopravdy nezávislá.

Jakožto Nadduše nabízím vedení všem duším, ať 
již jsou moudré či nemoudré. Každá duše si může 
vybrat mezi Mnou a materialismem. Ti, kdo volí 
materialismus, trpí opakovaným rozením a umírá-
ním v různých životních druzích. Ti, jež si vybrali 
Mne, dospějí k pochopení celé situace – slitovné 
Nadduše a nesnází duchovní duše uvězněné v mdlé 
hmotě.

Dovolíš-li, povím ti o hmotě více. Vzchází ve 
třech druzích neboli kvalitách: dobru, vášni a nevě-
domosti. Coby otec dávající sémě přivádím mrtvou 
hmotu k životu tím, že do ní vpravuji duši. Poté ji 
přebírají kvality hmotné přírody. Dobro uvádí duši 
v radost, vášeň ji vnucuje ctižádostivé úsilí a nevě-
domost ji žene v klam. Tyto tři kvality soupeří o na-
dvládu a smýkají tebou, věčnou duší, z jedné mate-

riální situace do druhé. Pouze jsi-li osvobozený od 
jejich vlivu, můžeš ochutnat pravé štěstí.

Ardžuna: Jak se člověk povznese nad tyto tři 
kvality? A když je překoná, jak si počíná?

Krišna: Chceš-li přemoci kvality hmotné příro-
dy a osvobodit se od karmy, jednoduše Mne miluj 
a služ Mi za všech okolností. Pak, zatímco budou 
kvality přicházet a odcházet, budeš je pozorovat, 
aniž bys je miloval nebo nenáviděl. V tomto stádiu 
budeš neochvějně klidný a se všemi budeš jednat 
stejně.

Ardžuno, představ si tento svět jako obrovský pra-
starý banyánový strom s větvemi, jež rostou smě-
rem dolů a stávají se z nich kořeny. Nikdo nedokáže 
zjistit, kde takový strom začíná nebo končí. Jestliže 
chceš uniknout z jeho spletitých větví, musíš je 
pokácet. Pak můžeš vstoupit do Mého sídla, jež oza-
řuje samo sebe a není tam třeba slunečního svitu či 
elektřiny. Když tam odejdeš, nebudeš tento smrtelný 
banyánový strom postrádat.

Chci, aby do Mého sídla přišli všichni, a proto 
přebývám v srdci každého jakožto Nadduše nabíze-
jící vedení. Píši také védskou literaturu, aby Mi lidé 
mohli porozumět. Existuji jak mimo materialistic-
kou tak mimo osvícenou duši. Poznáš-li Mne, budeš 
moudrý a vše, co uděláš, bude dokonalé.

Pověděl jsem ti něco o osvícených duších; jsou 
čestné, čisté, odpoutané a ovládají se. Ty jsi takovou 
osobou, Ardžuno. Chtěl bych však, aby sis poslechl 
něco o materialistických, ateistických démonech.

Démoni nevědí, co mají nebo nemají dělat. Jsou 
nečistí, nepoctiví a zcela zaujatí sexem. Mé stvoře-
ní považují za svůj majetek, sestavují drahé, ničivé 
zbraně a cítí se mocní a pyšní. Jejich příležitostné 
předstírání zbožnosti či dobročinnosti je bezvý-
znamné, jelikož jsou zotročeni chtíčem. Jsouce 
spoutáni lakotou a hněvem v materialismu klesají 
zrození za zrozením do nižších životních druhů.

O védská posvátná písma, jež by je mohla zachrá-
nit před takovým osudem, nejeví démoni žádný 
zájem.

Ardžuna: Co se stává s těmi, kdo se neřídí Véda-
mi, ale vymýšlejí si své vlastní způsoby uctívání?

Krišna: Smyšlené náboženství je výtvorem tří 
kvalit hmotné přírody. V kvalitě dobra člověk uctívá 
polobohy, v kvalitě vášně mocné démony a v kvalitě 
nevědomosti duchy.

Tyto tři kvality ovlivňují vše, dokonce i tvou 
potravu. Šťavnatá, tučná, zdravá jídla jsou v kvalitě 
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dobra; hořká, slaná, ostrá jídla jsou v kvalitě vášně 
a nečerstvá, studená, zkažená jídla jsou v kvalitě 
nevědomosti. Kvality hmotné přírody ovlivňují i to, 
jaké milodary dáváš a jaký druh disciplíny sám sobě 
nařizuješ. Přesto by ses neměl zříkat dobročinnosti 
ani pokání.

Ardžuna: Jaký má potom pro člověka význam 
odříkání?

Krišna: Odříkání znamená odpoutanost od 
plodů tvé práce. Kdo je v kvalitě dobra, pracuje 
svědomitě, ale zříká se výsledků. Kdo je v kvalitě 
vášně, zříká se práce, když začne být obtížná. Kdo 
je v kvalitě nevědomosti, zříká se práce z lenosti či 
zmatenosti.

Tím, že budeš na druhé nahlížet jako na duše 
a budeš s tímto porozuměním jednat, zůstaneš 
v kvalitě dobra. Vyžaduje to odhodlanou mysl, avšak 
počáteční těžkosti tě později přivedou ke štěstí. Štěs-
tí v kvalitě vášně se zdá zpočátku báječné, ale končí 
bolestivě. Štěstí v kvalitě nevědomosti, jako napří-
klad braní drog, je hořké od počátku do konce.

Ti, jež pracují v kvalitě dobra, neboli bráhmano-
vé, bývají často soudci, učitelé nebo kněží. Kšatriové, 
tedy ti, kdo pracují v kvalitě vášně, jsou nezřídka 
správci, policisté či vojáci. Vášeň v kombinaci s nevě-
domostí tvoří vajšji, neboli obchodníky a rolníky. Ti, 
jež jsou převážně v nevědomosti, jsou zváni šúdrové 
a pracují jako řemeslníci, dělníci či sluhové.

Vykonáváním své práce pro Nejvyššího, nehledě 
na její druh, který ti nejlépe vyhovuje, ji proměníš 
v jogu a staneš se osvíceným. Z tohoto důvodu je 
lepší dělat nedokonale práci svou, než dokonale prá-
ci někoho jiného.

Můj drahý Ardžuno, zde je závěrečné shrnutí vše-
ho, co jsem tě naučil:

Budeš-li Mi sloužit, naučíš se jednat a žít v jedno-
duché moudrosti, ovládat svou mysl a smysly a zříkat 
se plodů své práce. Brzy se budeš těšit z míru a vhle-
du, protože dosáhneš nebývalého štěstí a uznání pro 
každého. V takovém stavu mysli dospěješ do Mého 
sídla.

Mysli na Mě a pobývej s Mými oddanými; odstra-
ním z tvé cesty všechny překážky. Začneš-li být ego-
istický a budeš uvažovat tak, že to můžeš zvládnout 
sám, budeš ztracen.

Jsi válečník, Ardžuno; tvou přirozeností je bojovat, 
ať se děje, co se děje. Bojuj pro Mne a vrátíš se do 
svého původního domova v Mém sídle.

Nyní jsem ti prozradil tajemství dokonalosti. Pře-
mýšlej o tom, co jsem řekl, a potom jednej podle 
svého přání, ať už je jakékoli.

Jelikož jsi Mi velmi, velmi drahý, skončím tímto:

Vždy na Mě mysli. Staň se Mým oddaným. Uctí-
vej Mne a klaň se Mi, a vrátíš se ke Mně. Vzdej se 
všech ostatních povinností, Ardžuno, a odevzdej se 
Mi. Neboj se; zbavím tě následků všech předchozích 
chyb.

Opakuj prosím tato Má slova, avšak pouze zbož-
ným lidem. To rovněž zajistí tvůj návrat ke Mně, 
neboť Mi nikdo není dražší než ten, kdo šíří toto 
poselství. A kdokoli ho s důvěrou a bez závisti 
vyslechne, dosáhne světů, kde žijí zbožné osoby.

Rozumíš, Ardžuno?

Ardžuna (pevně): Krišno, Ty, jenž nikdy nepo-
klesneš, zničil jsi mou iluzi a pochyby. Díky Tvé las-
kavosti jsem si vzpomněl, kdo ve skutečnosti jsem. 
Nyní, podle Tvých pokynů, budu bojovat.

Přeložil: bhakta Ondřej Hládek



Suroviny:
300g bílého jogurtu
125g oleje 
100g citronové št´ávy
25g rajčatového pyré

25g soli
15g cukru
5g kari koření
nasekané čerstvé lístky bazalky či 
koriandru

Postup přípravy:

1. Olej zahřejeme a přidáme kari koření, ihned 
odstavíme a necháme zchladnout.

2. Jogurt promícháme s olejem ochuceným 
kari kořením, přidáme rajčatové pyré, citróno-
vou šťávu. a čerstvé zelené lístky.

3. Nakonec dochutíme dresink cukrem a solí 
a obětujeme s láskou Šrí Krišnovi.

Dobrou chuť!

Vhodný k zeleninovým salátům

tu
15g cukru
25g soli
15g cukru

Indický dresink
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