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Haré Kršna drazí oddaní 
a příznivci vědomí Kršny,

je tu opět nová Náma Hatta. 
Tentokrát věnovaná Pánu Šivovi, 
jenž je považován za největšího 
z vaišnavů (vaisnavanam yatha 
sambhuh), neboli těch, kteří s 
láskou a oddaností uctívají Pána 
Višnua. Většinou oddaní neznají 
mnoho detailů o této speciální 
osobnosti Pána Šivy, ačkoli je to 
velký oddaný Krišny a účastní se 

Jeho transcendentálních zábav v 
tomto hmotném světě. Proto zde 
předkládáme spoustu zajímavých 
informací o jeho povaze, milos-
tivosti a jeho činnostech. Také si 
můžete přečíst rozhovor se Šrílou 
Prabhupádou o Pánu Šivovi, kde 
vysvětluje, jak by měl oddaný 
Krišny přistupovat k uctívačům 
Šivy a k Pánu Šivovi samotné-
mu... 

Za redakci časopisu 
Divya Kišorí dd
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Duchovní jména

Členové Mezinárodní společ-
nosti pro vědomí Krišny dostávají 
jména Pána Krišny nebo Jeho od-
daných ve spojení se slovem dás 
(ženy dásí), což znamená „služeb-
ník“. Například jméno Krišna dás 
znamená „služebník Krišny “.
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„Takže zítra ty musíš sloužit jí“
16. října, chrám Rádhy Damódary, Vrindávan, In-

die

Již pátým týdnem jsem den co den vařil pro Šrílu 
Prabhupádu a masíroval jeho transcendentální tělo. 
Nikdy jsem nepochopil, čím jsem si takové štěstí za-
sloužil, ale jednoho dne se událo něco nového, co 

moji službu Jeho Božské Milosti změnilo. V Prabhu-
pádově kuchyni se objevila Jamuna déví a připravo-
vala mu oběd. To dosud byla jedna z mých hlavních 
služeb. Koneckonců, vždyť mě Jeho božská Milost 
v Dallasu učila celé dva dny jak používat vařič!

Toho dne jsem se po namasírování Šríly Prab-
hupády vykoupal a oblékl. Protože jsem nemusel 
připravovat oběd, nevěděl jsem, co si počít sám se 
sebou, a tak jsem se šel projít kolem areálu chrámu. 
Nikdy jsem tam dosud nebyl a cítil jsem se trochu 
ztracený, jak v mé službě, tak v Indii. Být ve Vrin-
dávanu bylo něco úplně jiného. Připomínal jsem si, 
jaké mám štěstí, že jsem v domově Krišny ve společ-
nosti Jeho čistého oddaného. 

Nakonec jsem zamířil do Prabhupádovy kuchyně. 
Po vstupu do kuchyně jsem složil svoji poklonu. Ni-
kdy mi nedošlo, jak drze se chovám, když si dovoluji 

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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takové důvěrnosti. Prabhupáda tam seděl a jedl pra-
sádam. Na stejném místě, kde kdysi léta připravoval 
plán na dobytí světa vědomím Krišny. Laskavě na 
mě vzhlédl a zeptal se:

„Tak co, už jsi měl prasádam?“
„Ne,“ odpověděl jsem. „Právě jsem se vykoupal.“
„Tak ty jsi ještě neměl prasádam,“ odpověděl Prab-

hupáda mile. „Jamuno, připrav mu talíř prasádam.“
„Ne, to je v pořádku,“ řekl jsem. „Počkám, až do-

jíte.“
„Ne. Posaď se a vezmi si prasádam,“ řekl.
Celý šťastný jsem uposlechl, takový jsem byl dare-

bák. Byla to jedna z nejsladších chvil v mém životě. 
Jíst prasádam společně se Šrílou Prabhupádou, jen 
my dva! Ve Vrindávanu v chrámu Rádhy Damodary 
je milost čistého oddaného nekonečná. 

Nebyl jsem připravený na to, co bude následovat. 
Po ochutnání jídla připraveného Jamunou déví mi 
došlo, že jsem nikdy do té doby neochutnal prasá-
dam. Navíc jsem si uvědomil, že jsem dosud neuvařil 
nic, co si zasloužilo být podávané. Jamuna déví byla 
Pánem vyvolená oddaná poslaná do Vrindávanu, 

aby zde prvotřídně vařila pro Šrílu Prabhupádu. Její 
čápátí byly dokonalé. Sabdží chutnalo jako seslané 
z duchovního světa. Seděl jsem se Šrílou Prabhupá-
dou a bylo mi jasné, jakým opakem služby bylo mé 
vaření pro něj. Občas říkával, že vařím „dobré ame-
rické prasádam.“ Teď mi teprve došlo, co tím myslel. 
Jídlo od Jamuny bylo tak transcendentální, až se mi 
zdálo, že jím poprvé v životě.

„Tak co, chutnalo?“ zeptal se mě Prabhupáda, když 
jsme dojedli.

„Ano, Šrílo Prabhupádo,“ odpověděl jsem nadšeně. 
„Moc“. 

Usmál se a řekl: „Dnes ti připravovala jídlo Jamu-
na. Takže zítra uvaříš ty pro ni. To je védský zvyk. 
Dnes prokazuje ona službu tobě, takže zítra musíš 
sloužit ty jí.“

„Ano, Prabhupádo, jistě,“ odpověděl jsem.
Při jiné příležitosti Prabhupáda řekl: „Člověk musí 

být vždy připravený někomu sloužit, nejen stále 
službu přijímat. Oslovuješ někoho „prabhu“. Prab-
hu znamená mistr. Co to má znamenat, že přijímáš 
službu od svého mistra? Ty jsi služebník a oslovu-
ješ lidi prabhu a přijímáš nesčetné služby od svého 
mistra. Proto tě oslovuji „prabhu“. To znamená, že 
musím vykonávat službu. Takový postoj zde být 
musí, být služebníkem každého, protože každého 
nazývám „prabhu“.  

Pro Jamunu déví jsem nikdy nevařil. To by neby-
la žádná služba. To by pro ni bylo pokání, jíst mé 

„americké prasádam“. Matadží, prosím odpusť mi, že 
od tebe přijímám službu.

Šrílo Prabhupádo, odpusť mi, že nenásleduji tvé 
příkazy. Prosím, abych dokázal sloužit svému du-
chovnímu učiteli s dokonalostí oddané duše, tak jako 
Jamuna déví dásí.

„Pošlete sem někoho trochu 
inteligentního“

16. října, chrám Rádhy Damódary, Vrindávan, In-
die

V průběhu měsíce Kártika přednášel Šríla Prab-
hupáda každý večer o Nektaru oddanosti na nádvoří 
vedle Bhadžan Kutiru Šríly Rúpy Gosvámího. Ještě 
před příjezdem o tom Prabhupáda mnohokrát vzru-
šeně hovořil. Říkal, že kvůli prospěchu jeho žáků 
budou všechny přednášky v angličtině, nikoli hind-
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štině. V letadle do Dillí mi řekl: „Můžeš předčítat 
z Nektaru oddanosti a já to pak budu komentovat.“ 
Byl jsem nesmírně šťastný, že jsem dostal takovou 
příležitost.

První večer převzal službu předčítání z Nektaru 
oddanosti Pradjumna. To bylo pro mě v pohodě. 
Měl jsem za úkol nahrávat přednášku a starat se 
o Prabhupádovy osobní potřeby, jako třeba ovívat 
ho v případě potřeby. Nádvoří bylo plné Prabhupá-
dových žáků a „bridžbásích.“ Většina z nich anglicky 
nerozuměla, ale to jim nevadilo. Byli šťastní že jsou 
ve společnosti svaté osoby. 

Během přednášky bylo ještě světlo. Papoušci se 
vraceli na noc do svých úkrytů ve větvích. Opice 
dělaly kravál jako vždycky. Ovzduší bylo transcen-
dentální, až na mouchy. Bzučely kolem Prabhupády, 
když přednášel. To byla moje velká příležitost proká-
zat službu. Popadl jsem vějíř a postavil se vedle své-
ho učitele. Kroutil jsem vějířem přesně jako pudžárí 
vykonávající službu před Božstvy. Byl jsem pyšný, 
že mohu vykonávat takovou službu před svými du-
chovními bratry. Mával jsem mocně vějířem nahoru 
a dolů, aniž bych si všiml, že mouchy stále Prabhu-
pádu obtěžují. V jednu chvíli zvedl ruku a mával jí 
před obličejem, aby mouchy odehnal. Byl jsem tak 
pohlcený pocitem své velikosti, že mi vůbec nedošlo, 
že žádnou službu neposkytuji. Problém s mouchami 
jsem nevyřešil, ani co by se za nehet vešlo. 

Nakonec můj vějíř praštil do kravského trusu. Můj 
duchovní učitel se na mě podíval a zařval: „Pošlete 
sem někoho trochu inteligentního!“ Zůstal jsem 
tupě stát na chvíli, která mi připadala jako celý rok.

Jeden mladý brahmačárí jménem Kundžabihárí 
mi okamžitě vzal vějíř ze zpocené ruky a postavil se 
vedle Prabhupády. Začal ho vší silou ovívat. 

Začal jsem se zabývat kotoučovým magnetofo-
nem. Mysl se mi otáčela společně s cívkami. Cítil 
jsem se ponížený, menší než jedna desítitisícina 
konečku vlasu! Užasle jsem sledoval Kundžabihárí-
ho. Vypadalo to, jako by silou svého mávání mohl 
uhasit i lesní požár. Žádná moucha nebyla tak šílená, 
aby se motala kolem, dokud tam byl. Za pár vteřin 
byly všechny mouchy pryč. Během toho martyria 
Prabhupáda ani na chvíli nepřestal mluvit ke svým 
žákům. Sotva jsem začal zas popadat dech, pohlédl 
Prabhupáda na Kundžabihárího s úsměvem a po-
chvalně pokýval. 

Nepamatuji si nic jiného, než že jsem se na kon-
ci přednášky zvedl a vydal jsem se k Prabhupádovu 
příbytku. Než jsem vstoupil dovnitř, přistoupil ke 
mně jeden brahmačárí a řekl: „Šrútakírti, ty máš 
ale štěstí, takhle být pokáraný Šrílou Prabhupádou.“ 
Nuceně jsem se usmál a řekl: „Ano.“

Bylo to poprvé, co mě Prabhupáda veřejně poká-
ral. Těžce jsem to nesl. Byl tak laskavý, že pokořil 
moji falešnou pýchu. Takové požehnání mi posky-
toval opakovaně léta. Musel to dělat, protože mi po-
řád nedocházelo, že jsem „blázen číslo jedna“. Stále 
mě učil, že služba je pro jeho potěšení, nikoliv pro 
moje.

Šrílo Prabhupádo, prosím dej mi ještě jednu příleži-
tost tě ovívat. Ne! Jsem stále ještě pyšný. Prosím, po-
žehnej mě touhou ovívat tvého žáka, Kundžabihárího 
dáse. On tě svoji službou potěšil. To je cesta, jak po-
kročit ve vědomí Krišny.

Přeložil: Oldřich Janota
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Božské zrození z lůna 
matky země

Síta se narodila na místě, kte-
ré je dnes známé jako Sítamarhi 
a leží v severní části indického 
Biháru, nedaleko hranic s Nepá-
lem. Král Džanaka se tehdy díky 
dlouho trvajícímu suchu rozho-
dl, že aby zapůsobil na krále ne-
bes a deště, Indru, bude sám orat 
pluhem vyprahlou půdu. Pluhem 
vyoral pramen vody, který to mís-
to přeměnil v jezírko (Džanakí 
Kund), ale také objevil hliněnou 
nádobu, ve které našel právě na-
rozené dítě, Sítu. Přijal ji za svou 
vlastní a na místě, kde mu ji země 
vydala, později nechal postavit 
kamennou podobu Rámy; to 
udělal v době, kdy došlo ke svatbě 

Osobnosti védské 
literatury

Síta déví

Ve védské literatuře, at´ už v Itihásách jako je Mahábhárata a Rámájana, nebo 
Puránách, mezi nimiž září Šrímad Bhágavatam, najdeme mnoho příběhů o Nejvyšším 
Pánovi, jeho inkarnacích, společnících a mnoha dalších osobnostech, či postavách, 
které stojí za to popsat. Začneme těmi, které najdeme při čtení Rámájany a později 
budeme pokračovat dalšími spisy, Mahábháratou a Bhágavat Puránou. Ke každé 
postavě napíšu pár zajímavostí ohledně jejího charakteru a životního příběhu, vztahu 
k ostatním postavám 
v daném příběhu a úloze, 
kterou sehrála v zábavách 
Nejvyššího Pána. 

Dharmí dásseriál
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mezi jeho dcerou Sítou a Pánem 
Rámou. 

Krátce po narození král Džana-
ka se svou ženou Sunajanou, od-
nesl Sítu do svého královského 
sídla Mithily (dnešní Džanak 
Purí, jižní Nepál), které bylo hlav-
ním městem království jménem 
Vidéha.

Svatba mezi Sítou 
a Rámačandrou

Když Síta dospěla do věku na 
vdávání, sešlo se mnoho králů 
a princů, kteří se ucházeli o její 
ruku, na svatební obřad Svajam-
vara, kde si Síta sama měla vybrat 

vhodného manžela. Král 
Džanaka nechal přinést 
obrovitý Šivův posvátný 
luk, který pro jeho veli-
kost a váhu muselo nést 
mnoho siláků. Síta se roz-
hodla, že si vezme toho 
z přítomných, který by 
tento luk zvedl a zlomil 
vejpůl. Marně se mno-
zí pokoušeli byť jenom 
zvednout Šivův luk, ale 
když přišel Pán Ráma-
čandra, lehce luk zvedl 
a zlomil. Síta a Ráma byli 
oddáni a odešli do Ajód-
hje, Rámova domova.

Únos 
Po tom, co Síta odešla spolu 

s Rámou a jeho bratrem Lakšma-
nem do vyhnanství, strávili něja-
ký čas v lese Dandaka a později 
žili také v Pančavatí. Ačkoliv byla 
Síta princeznou a byla zvyklá žít 
v přepychu palácových komnat 
a zahrad, rozhodla se svého mi-
lovaného manžela věrně následo-
vat, ať už půjde kamkoliv a vzdala 
se všeho pohodlí jen proto, aby 
mohla Rámovi sloužit a těšit se 
jeho blízkosti. Dokonce se jí po 
čase život v lesích zalíbil. 

Jednoho dne se rozhodl démon-
ský král rákšasů Rávana, že Sítu 
unese a přišel převlečený za po-
tulného mnicha. Krátce před tím 
přinutil jiného démona, aby v po-
době překrásného jelena odlákal 
pozornost Rámy a poté i Lakš-
mana a ti odběhli, aby na žádost 
okouzlené Síty jelena ulovili. Me-
zitím přišel Rávana k chatrči, kde 
byla Síta osamocena, zmocnil se 
jí a násilím odvlekl do svého krá-
lovství na Šrí Lance. 
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Když letěl Rávana se Sítou na 
své Pušpa Váhaně (květinové 
vznášedlo) vysoko v oblacích, 
snažil se ho zastavit král orlů 
(supů), jménem Džatáju. Rávana 
ho ale v boji přemohl a později 
umírající Džatáju zpravil hleda-
jícího Rámu, kterým směrem Rá-
vana Sítu unášel. 

Rávana Sítu uvěznil v jednom 
ze svých paláců. 

Čekání na Rámu
Síta byla vězněná na Šrí Lance 

jeden rok a během té doby se jí 
Rávana snažil přemluvit, aby se 
stala jeho ženou a na Rámu zapo-
mněla. Síta opakovaně odmítala 
a čas trávila v nářku a očekávání, 
že ji Ráma jednoho dne najde 

a zachrání ji ze spárů chtivého 
démonského krále. Ráma a jeho 
opičí přátelé v čele s Hanumánem 
hledali Sítu po celém světě a na-
konec ji Hanumán skutečně našel, 
jak sedí v ašókovém háji, který 
Rávanovi patřil. Síta dala Hanu-
mánovi jednu ze svých ozdob 
a požádala ho, aby ji dal Rámo-
vi, a tak ho ujistil, že na něj stále 
čeká. Když se Hanumán chystal 
odejít zpět, chytli ho Rávanovi 
vojáci a přivedli ke králi rákšasů. 
Ten se ho rozhodl popravit, ale 
Hanumánovi se nakonec podaři-
lo utéci a přivést Rámu za Sítou. 
Nakonec Ráma přišel a démona 
Rávanu přemohl. Sítu tak zachrá-
nil a odvedl si ji zpět domů, do 
Ajódhji. Ráma byl korunován na 

krále Ajódhji a spolu se Sítou use-
dl na trůn.

Pomluvy a opětovné 
vyhnanství

Po čase, kdy Síta spolu s Rámou 
vládli v Ajódhje, se k Rámovi 
doneslo, že jeden z občanů jeho 
království pochybuje o neposkvr-
něné čistotě jeho manželky, prin-
cezny Síty, díky tomu, že žila tak 
dlouhou dobu v paláci s jiným 
mužem, Rávanou. Rámu to velmi 
zarmoutilo, i když si byl s věr-
ností a cudností své ženy napro-
sto jist. Dokonce Síta podstoupila 
rituál Agni Parikša, kdy obhájila 
svou čistotu tak, že prošla ohněm, 
aniž by ji jakkoliv popálil.

Nicméně Ráma nechtěl zpo-
chybnit svou vládu a příkladnost 
jakožto krále, a tak se rozhodl, že 
Sítu nechá odvést pryč, aby strá-
vila zbytek života v ústraní.

V té době byla Síta těhotná 
a nesla své opětovné vyhnanství 
do lesa velmi těžce. Ujal se jí svě-
tec Valmíki, který je dodnes znám 
jako autor slavného eposu Rámá-
jana. Nechal ji žít ve své poustev-
ně a po čase se Sítě narodili dva 
synové, dvojčata, Lava a Kuša. 

Své syny sama vychovala a ti 
vyrostli v udatné a inteligentní 
chlapce, kteří se po čase setkali se 
svým otcem, Rámou. Jakmile se 
Síta dozvěděla, že Ráma se obou 
chlapců ujal, rozhodla se, že už 
nechce v tomto bezútěšném svě-
tě déle zůstávat. Hned na to se 
země před ní otevřela a před ní 
se zjevila zosobněná Matka Země, 
Bhúdeví, a vzala ji zpět tam, od-
kud Síta původně přišla. 

Ve skutečnosti je Síta věčnou 
společnicí Pána Rámy a poté, co 
opustila tento hmotný svět, vráti-
la se spolu s Rámou zpět do světa 
duchovního.
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Úspěch v grihasta ášramu:

Ačkoli je v šástrách tolik vodí-
tek a vzorů pro úspěšný grihasta 
ášram, jak to, že stoupá počet 
selhání v manželství i v ISKCO-
Nu, nemluvě o sňatcích z rozumu 
mimo ISKCON, pro prostý smys-
lový požitek? S touto otázkou se 
dozajista musíme vypořádat. Mu-
síme přiznat, že udržovat Krišnu 
ve středu našich životů je důleži-
tým kritériem pro úspěch a jsou 
mnohé další faktory, které mu-
síme vzít v úvahu. Manžel nebyl 
vychován jako dokonalý brahma-
čarí, ne jako za védských dob. 
Dále pak, mysli dnešních partne-
rů v manželství už jsou do velké 
míry podmíněny tlakem a důra-
zem moderní výchovy, životním 
stylem a chybami, které mohou 
být vymazány pouze, když člověk 

dosáhne téměř dokonalé úrovně 
ve vědomí Krišny. Pro úspěch 
v grihasta ášramu je velice důleži-
tá psychologie zúčastněných osob 
a důvody pro konkrétní dispozici 
mysli.

Pro úspěšný grihasta ášram je 
zásadní provést správný výběr 
partnera. Vodítka jsou naznačena 
níže:

Vodítka pro výběr partnera:

❧ Měl by být 
dobře umístěným 
oddaným, což zna-
mená zpívat určený 
počet kol každý den. 
Měl by se pravidelně 
sdružovat s oddaný-
mi, usilovat o získání 
zasvěcení od pravého 
duchovního mistra 
v ISKCONu.

❧ Žena by 
měla být poslušná 
a cudná a manžel by 
měl mít dobrý cha-
rakter.

❧ Důležité je 
jeho/její duchovní 
odevzdanost. Tělesný 
vzhled (vnější krása), 
vzdělání, a schopnost 
vydělávat peníze ne-
jsou nejdůležitějšími 
měřítky.

Šest palcových pravidel:

Následujících šest palcových 
pravidel, které nejsou nezbytně 
svým charakterem duchovní, je 
užitečných pro vedení šťastného 
života grihasty.

❧ Nedotírejte, nekoman-
dujte

❧ Nesnažte se násilím 
změnit povahu vašeho partnera. 
Buďte příkladní.  

❧ Nekritizujte.
❧ Upřímně oceňujte.

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 Mahárádž bhaktijóga v praxi
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❧ Buďte pozorní na malé 
akty laskavosti a buďte dobrým 
posluchačem.

❧ Buďte galantní, uctiví 
a važte si jeden druhého.

Ve svých osvětlujících význa-
mech nám Šríla Prabhupáda po-
máhá pochopit psychologii muže 
a ženy.

Pochopení mužského ega:

Dévahutí svému 
manželovi sloužila 
dvojím způsobem, 
višrambhéna a gau-
ravéna. Toto jsou 
dva důležité procesy 
ve službě manže-
lovi nebo Nejvyšší 
Osobnosti Božství. 
Višrambhéna zna-
mená „s důvěrností“ 
a gauravéna zname-
ná „s velkou úctou“. 
Manžel je velice 
důvěrným přítelem; 
proto musí žena 
prokazovat službu 
jako důvěrný pří-
tel a zároveň musí 
chápat, že manžel je 
svou pozicí nadřaze-
ný, a proto mu musí 
prokazovat plnou úctu. Psycholo-
gie muže a psychologie ženy jsou 
odlišné. Jak je ustanoveno těles-
nou stavbou, muž chce být vždy 
ženě nadřazen a žena, tělesnou 
konstitucí, je přirozeně manželo-
vi podřízená. Proto je přirozeným 
instinktem, že manžel se chce 
postavit nad ženu, a to musíme 
dodržovat. I když je na manže-
lovi něco špatného, žena to musí 
tolerovat, a pak nebudou mezi 
mužem a ženou žádná nedoro-
zumění. Višrambhéna znamená 

„s důvěrností“, ale ne s důvěrou, 
která plodí pohrdání. 

Podle védské civilizace manžel-
ka nemá oslovovat manžela jmé-
nem. V současné civilizaci man-
želka manžela jménem oslovuje, 
ale ne tak v hinduistické civilizaci. 
Tak je uznána podřízenost a nad-
řízenost. Daména ča: žena se musí 
naučit ovládat se, dokonce i v pří-
padě nedorozumění. Sauhridéna 
vača madhurája znamená že vždy 

přeje svému manželovi dobro 
a hovoří k němu sladkými slovy. 
Člověk je rozrušen tolika hmot-
nými kontakty ve venkovním svě-
tě, proto ho musí doma jeho žena 
oslovovat sladkými slovy.

Obecná psychologie:

Základní psychologie muže 
a ženy se liší. Ne, že jedna je lepší 
nebo horší, prostě jen rozdílná – 
jablka a hrušky, broskve a banány. 

Když jsou muži a ženy schopni 
respektovat a přijmout své roz-
dílnosti, pak má láska možnost 
vzkvétat. Chybně předpokládáme, 
že pokud nás naši partneři milují, 
budou reagovat a chovat se urči-
tým způsobem – tak jak reagu-
jeme a jak se chováme my, když 
někoho milujeme.

Mužská psychologie:

❧ Mužův pocit 
vlastního já je defi -
nován jeho schop-
ností dosahovat vý-
sledků.

❧ Dát muži ne-
vyžádanou radu je 
jako předpokládat, 
že neví, co má udě-
lat, nebo že to není 
schopen zvládnout 
sám. Obecně řečeno 
pokud dá žena nevy-
žádanou radu nebo 
se snaží „pomoci“ 
muži, nemá tušení 
jak kritická a nemi-
lující se mu může 
zdát.

Ženská 
psychologie:

❧ Ženin pocit vlastního 
já je defi nován skrze její pocity 
a kvalitu jejích vztahů.

❧ Pokud muž nepochopí, 
jak je žena odlišná, může věci ješ-
tě zhoršit, když se snaží pomoct. 
Muži musí pamatovat na to, že 
ženy mluví o problémech proto, 
aby se dostaly blíž, a ne nutně 
proto, aby dostaly řešení.

Tolikrát žena chce pouze sdí-
let své pocity ze svého dne, a její 
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manžel, myslíce si, že pomáhá, jí 
neustále přerušuje a nabízí ne-
přetržitý proud řešení jejích pro-
blémů. Nemá ponětí o tom, proč 
není potěšená.

Typické výzvy a situace, kterým 
čelí páry grihastů ve vědomí Kriš-
ny a jejich možná řešení:

Dvojice grihastů musí v kaž-
dodenním životě čelit mnoha 
výzvám a situacím, které jim zne-
příjemňují život, a proto nejsou 
nápomocné vědomí Krišny.

Obecným problémem je, že 
každá žena si myslí, že její man-
žel jí nedává čas, a každý manžel 
si myslí: „Dělám toho pro ni tolik, 
tak co dalšího můžu dělat?“ Situ-
ace povstává kvůli vysokým náro-
kům jeden na druhého. Obecným 
řešením je přijmout svého partne-
ra takového jaký je a vykonávat 
povinnosti vzájemnou 
konzultací spíše 
než diktátor-
ským po-
s t o j e m . 

Označit ženu za méně inteligent-
ní a snažit se jí ovládat je největší 
překážka v grihasta ášramu.

Struktura grihasta ášramu se 
stává stresující, chřadne , vyčer-
pává se a častokrát se rozpadne 
vlivem mnohých, nicméně zcela 
vyhnutelných důvodů.  V násle-
dující diskuzi je identifi kováno 
několik typických situací/výzev 
v životě grihasty, i s jejich možný-
mi řešeními.

Dvojice oddána před 
příchodem do vědomí 
Krišny:

Surendra a Sunita byli 3-4 roky 
manželé, než přišli k vědo-
mí Krišny skrze úsilí 
r o -

dinného přítele Ardžuny. Po svat-
bě měli mnoho problémů a mys-
leli, že by jim pomohlo pořídit si 
dítě. Ale to se nestalo. Přestože se 
stávali vědomými si Krišny, po-
stupně se rozcházeli a zanedbáva-
li svého syna Ašóka. Až jednoho 
dne...

Surendra: Myslel jsem si, že se 
změníš poté, co jsi přišla do vědo-
mí Krišny. Ale zůstala jsi stejná.

Sunita: A co ty? Protože se po-
řád hádáme, náš syn Ašók nerad 
zůstává doma. Proboha, když 
máš problémy v kanceláři, tak si 
nechlaď žáhu na mě!

Surendra: Už tě mám dost. 
Chci odejít.

Sunita: Co se stane s naším sy-
nem? Co se stane se mnou?

Surendra: Krišna se o tu situaci 
postará. (Sunita je ve velké úzkos-
ti, Surendra vážný a nejistý si sám 
sebou)

Ardžuna, rodinný přítel, který 
je přivedl k vědomí Krišny, je vzal 
k poradci, kterého oba respek-
tovali. Byla jim vysvětlena role 
manžela a manželky ve vědomí 
Krišny a také to, jak by jejich 
chování špatně ovlivnilo Ašóka. 
Oba se mohli svobodně vyjádřit 
v přítomnosti nestranné autori-
ty. Mohly být vytříděny všechny 
odlišnosti. Specifi cká rada pro 
ně byla sedět spolu, zpívat spolu 

a každý den číst Krišna kníž-
ku. Dnes je rodi-

na šťast-
ná!
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Kdo dokáže vyčíslit, kolik milosti proudí v ten bla-
žený den Rathajátry? Jak by bylo možné odhadnout, 
co se asi děje, když Nejvyšší Pán vyjíždí v celé Své 
nádheře milostivě pohlédnout kromě Svých milu-
jících oddaných i na všechny ty podmíněné duše, 
které se o Něj vůbec nezajímají, nebo si to alespoň 
sveřepě myslí..? Rathajátra je tak výjimečná událost, 
že to můj omezený mozeček není vůbec schopen 
pojmout... Džaj Džagannáth! Džaj Baladév! Džaj 
Subhadra! 

Letos jsme měli možnost v Praze už potřetí přispět 
k rozšíření slávy a milosti Pána vesmíru, možnost 
nějak se zapojit, možnost vychutnat tu jedinečnou 
atmosféru. Již den před samotnou Rathajátrou se 
oddaní sešli na Festivalu Svatého Jména, aby se zpí-
váním svatého jména a tvorbou girland a květino-
vých dekorací připravili na nadcházející velký den. 
Na třetí pražskou Rathajátru dorazili i vzácní hos-

té – Kadamba Kánana Svámí a Džanánanda Svámí, 
a svou přítomností učinili tento bohulibý a dušilibý 
festival vozů ještě sladší, chutnější a více osvobozu-
jící. Je to neuvěřitelný pohled, jak majestátný vůz 
Nejvyššího Pána pluje jako koráb v davech Svých 
oddaných a příznivců, kterých se do Prahy sjelo pár 
set, a Svou milostí skrápí i nic netušící davy kolem-
jdoucích, kolemstojících a kolem prodávajících. Ob-
chodníci v centru Prahy už jsou na harinámy zvyk-
lí, ale tohle je tedy harinám trochu jiné kategorie! 
Kdyby jen všichni věděli, jaký dopad na jejich živo-
ty současné i budoucí má to, co právě viděli! Šríla 
Prabhupáda vysvětluje, že když někdo jen zahlédne 
vůz, když jen zahlédne Pána Džagannátha, udělá to 
na jeho vědomí takový dojem, že v okamžiku smrti, 
kdy se mu míhá před očima celý jeho život jako fi lm, 
tak v momentě, kdy ten fi lm dojede k obrázku Ra-
thajátry, zastaví se... Uf, tolik milosti!

Pražská Rathajátra 2010
Kasturí Mandžarí déví dásífestival
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Letošní festivalový průvod byl již tradičně násle-
dován již tradičně profesionálním kulturním pro-
gramem na Staroměstském náměstí, místě hodném 
přijetí Nejvyššího Pána. Na pódiu plynul barevný, 
zábavný, dynamický i meditativní program v podo-
bě různých vaišnavských hudebních skupin, tance 
Bharat-natjam, vystoupení mridangistů, krátké 
přednášky Kadamba Kánany Mahárádže a jeho 
závěrečného extatického kírtanu. Celou atmosféru 
duchovního městečka dotvářely stánky s prasádam, 
Góvinda butikem a farmářskými produkty. A toto 
radostné duchovní hemžení spokojeně ze Svého 
vozu sledovali Pán Džagannáth, Pán Baladév a Šrí-
matí Subhadra a prostřednictvím Svých pudžárích 
předávali svou milost v podobě maháprasádam ne-
ustále pršícího z vozu. 

Šríla Prabhupáda tolik zdůrazňoval důležitost Ra-
thajátry a tolik si přál, aby se tyto festivaly konaly 
po celém světě. Musím se s vámi podělit o úryvky 
z dopisu, který Tamál Krišna Gósvámí napsal po 
Rathajátře v Los Angeles tamním oddaným a který 
tak hmatatelně zachycuje, jak byl Šríla Prabhupáda 
dojat...

Mí drazí duchovní bratři a sestry v dhámu Nová 
Dváraka,

Prosím, přijměte mé pokorné poklony u vašich no-
hou. Jeho Božská milost Šríla Prabhupáda mi dal po-
kyn, abych vám všem předal Jeho díky za to, že jste 
tak úžasně uspořádali ceremonii Rathajátry Pána 
Džagannátha. ... Zrovna dnes ráno mi Šríla Prabhu-
páda když vstal z postele začal vyprávět, jak pořádal 
Rathajátru ve svém raném dětství. Vyprávěl takto: 

„Když mi bylo pět nebo šest, tak jsem se každého tesaře, 
kterého jsem viděl, ptal, jestli by mi vyrobil Rathaját-

rový vůz. ‚Ano, proč ne‘, říkali. Otec 
se mnou chodíval do tesařských 
obchodů, ale nikdo mi ho neudělal. 
Jedna starší dáma mě viděla na ulici 
plakat, protože jsem nemohl zařídit 
vyrobení vozu. Zeptala se mého otce, 
proč pláču, a on jí vysvětlil, protože 
chci Rathajátrový vůz a žádný tesař 
ho nedělá. Ta stará dáma řekla, že 
jeden má, a můj otec ho od ní kou-
pil. Koupil mi olejové barvy a já 
jsem ho namaloval. Také jsem k té 
příležitosti připravil ohňostroj.“ ...  

Teď od vás dorazily fotografi e 
zobrazující Rathajátru v Los An-
geles. Jeho Božská milost byla úpl-

ně uchvácená tím, jak jste vy všichni, Jeho milující 
žáci a děti, odevzdali v této ceremonii veškerou svou 
energii. Šríla Prabhupáda s velkým zájmem vyslechl 
popis každé fotografi e a tak láskyplně hleděl na kaž-
dého z vás, kdo jste byli zaměstnáni ve službě Pánu 
Džagannáthovi. V očích Šríly Prabhupády byly slzy 
a kanuly Mu dolů po tvářích, jak kroutil ze strany na 
stranu hlavou, tolik oceňoval to úsilí, které jste všichni 
prokázali. Když Mu byly ukázány fotografi e znázor-
ňující tři vozy v procesí, Šríla Prabhupáda vydal dlou-
hý bručivý zvuk a s velice zdviženým obočím prohlá-
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sil: „Takové vozy jsme ještě nikdy neviděli!“ Když Mu 
ukázali fotografi e s dlouhými řadami lidí ve frontě na 
zhlédnutí výstavy „Změna těla“, Šríla Prabhupáda byl 
hluboce potěšen a řekl: „Já jsem vám říkal, že se to sta-
ne. Jsem moc rád, že to vidím.“ Zážitek po zhlédnutí 
těchto fotografi í byl pro Něho tak dojemný, že nebyl 
schopen nechat se namasírovat ani nemohl přijmout 
Své jídlo. Žádali jsme Ho, aby měl Svou masáž, ale 
zalknutým hlasem řekl, že ne teď. Pak si šel na dvě ho-
diny odpočinout, meditujíc v hlubokém transu o Ra-
thajátře Pána Džagannátha v Los Angeles.  ... 

Kdy mi jen dojde hloubka této události? Kdy ko-
nečně pochopím, jak je významná? Moje mysl je 
darebák, a tak mi říká: „Však už jsme tu Rathajátru 
viděli, však už to známe, není to nic nového...“ Ale 
Rathajátra není jako nový šampón, který si užijete 
díky jeho novosti při prvním použití a pak už vám 
přijde jako starý známý běžný šampón! Ne ne ne, 
Rathajátra je akce vskutku transcendentální, která 
se každým rokem zlepšuje a expanduje a já bych 
tomu také měla nějak dychtivě napomoci! Konec-

konců není jako nějaký šampon určena k mému 
požitku, ale chceme potěšit našeho drahého Pána, 
a také chceme potěšit všechny oddané a všechny ty 
podmíněné duše snažící se užívat si v oceánu shnilé 
hmotné existence! Proto bych měla už teď začít me-
ditovat o příštím ročníku, jak bych se mohla zapojit, 
jak bych mohla být užitečná a potěšit Pána. Protože 
jak koneckonců dobře víme, služba Krišnovi není 
pomoc Krišnovi, ale je to milost pro nás...

  
Rádi bychom poděkovali následujícím oddaným 

a přátelům za fi nanční příspěvek :
Murári Gupta dás, Kuša dás, bh. Luboš Kelbel, bh. 

Tomáš Neumann, Adam Juříček, Radek Kolář, Prán 
Góvinda dás, Ananya dd, bh. Bohdan Koleček, bh. 
Viktor Novotný a dalším.

Také bychom rádi poděkovali všem oddaným 
a přátelům, kteří se zúčastnili a pomohli se službou 
Pánu Džagannáthovi. Zvláště pak těm, kteří přijmuli 
zodpovědnost za různé důležité služby na festivalu. 
A tím není nikdo jiný než : Nitái Navadvípačandra 
dás, Labanga dás, Madhupandit dás, Rukminí Rá-
mana dás, Lakšmí dd, bh. Tomáš kazeťák, Dína Vat-
sala dás, Vidjagati dás, Kalavatí dd, bh. Míra Pláča, 
Džalanidhi dás, Hamsa Avatára dás, bh. Bibi, Níla 
Mádhava dás, Rádhika Sundarí dd, Gourahari dás, 
bh. Josef, Pratáparudra dás, Sankírtan dás, Dajápara 
dás, Rásabiharí dd, Džagan Móhiní dd, bhn. Nitja, 
Divja Kišorí dd, Varnášrama dás, Trilokátma dás, 
Narakriti dás, Rádhakantha dás, bh. Bohdan Kole-
ček, Kuša dás, Muni Prija dás.

Kdybyste měli jakékoli připomínky a komentáře 
k letošnímu festivalu, nebo nápady a tipy k příští-
mu ročníku, neváhejte se podělit a piště na email: 
nila.madhava@gmail.com



číslo 4  ročník 14  NÁMA HATTA  15číslo 4  ročník 14  NÁMA HATTA  15

šPán Šiva - nejvetší vaišnava
A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda

V tomto článku se ptáme na 
některé běžně kladené otázky 
o Pánu Šivovi a uvádíme odpo-
vědi podle učení A. Č. Bhaktivé-
dánty Svámího Prabhupády.

Jakým způsobem oddaní 
Krišny projevují úctu 
k Pánu Šivovi?

Je řečeno, že Pán Šiva je nej-
lepší ze všech oddaných (vaišna-

vánám jathá šambhuh). Z tohoto 
důvodu jsou všichni oddaní Pána 
Krišny také jeho oddanými. Ve 
Vrindávanu je chrám Pána Šivy 
zvaný Gopíšvara. Gopí uctívaly 
nejen Pána Šivu, ale také Katjá-
jání neboli Durgu; jejich cílem 
však bylo získat tím přízeň Pána 
Krišny. Oddaný Pána Krišny není 
vůči Pánu Šivovi neuctivý, ale ctí 
ho jako nejvznešenějšího Kriš-
nova oddaného. Z toho plyne, že 
kdykoli oddaný uctívá Pána Šivu, 

modlí se k němu o přízeň Pána 
Krišny a nežádá ho o žádný mate-
riální prospěch – kámais tais tair 
hrita gjánáh. Polobohy uctívají 
lidé pohánění hmotným chtíčem. 

Oddaný to však nikdy nedělá, 
neboť hmotným chtíčem hnán 
není. To je rozdíl mezi úctou, kte-
rou mají k Pánu Šivovi oddaní 
a asurové. Asura uctívá Pána Šivu, 
dostane od něj nějaké požehnání, 
které zneužije, a nakonec je za-
bit Nejvyšším Pánem, který mu 

Otázky a odpovědi
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udělí vysvobození (ŠB 4.24.30, 
význam).

Měli by oddaní Krišny 
odrazovat druhé od 
uctívání Pána Šivy?

Oddaný: Šrílo Prabhupádo, ve 
Winnipegu žije jeden velmi zbož-
ný člověk z východní Indie, který 
již mnoho let uctívá Pána Šivu. 
Jeho manželka je také počestná 
žena a upřímná následovnice, 
a její rodiče rovněž uctívali Pána 
Šivu. Tento muž čte vaši Bhaga-
vad-gítu. Navštěvuje náš chrám. 
Dal jsem mu první díl čtvrtého 
zpěvu Šrímad-Bhágavatamu, kte-
rý hodně pojednává o Pánu Šivovi. 
On si v jednom z vašich významů 
k veršům přečetl, že je Krišna více 
potěšen, když člověk uctívá Jeho 
oddaného, než když uctívá přímo 
Pána Krišnu. A Pán Šiva je tím 
největším oddaným Pána Krišny. 
Takže tento muž si to teď vykládá 
tak, že pokud pěkně uctívá Pána 
Šivu, že tím ve skutečnosti těší 
Krišnu. Má kvůli tomu nějaké po-
tíže, a já si nejsem úplně jistý, jaké 
mu dát pokyny.

Prabhupáda: Ale jestliže uzná-
vá, že je Pán Šiva oddaným Krišny, 
tak z uctívání Pána Šivy bude mít 
prospěch. Pokud si myslí, že je 
Pán Šiva nezávislý, pak prospěch 
nezíská.

Oddaný: Přivedl jsem ho 
k tomu, aby uznal, že Pán Šiva je 
oddaným Krišny, ale nedostává 
žádné praktické instrukce pro své 
světské činnosti.

Prabhupáda: Ne, vaišnavá-
nám jathá šambhuh: „Největším 
mezi vaišnavy je Šambhu, Pán 
Šiva. Uctíváme tedy Pána Šivu 
jako vaišnavu. Vaišnavům proje-
vujeme úctu. Tak proč ne Pánu 

Šivovi? Pán Šiva je velký vaišna-
va. Oddaní Pána Šivy si obvykle 
myslí, že je Pán Šiva nezávislým 
Bohem. To je urážlivé. Pokud 
víme, že je Pán Šiva také oddaný, 
pak mu můžeme projevit větší re-
spekt. Krišna bude potěšen.

Oddaný: Šrílo Prabhupádo, ale 
on nezpívá Hare Krišna. Zpívá 
óm šivája namaha.

Prabhupáda: To je v pořádku.
Oddaný: Je to v pořádku?
Prabhupáda: Postupně se z něj 

stane oddaný. Když s ním bude 
Bůh, Pán Šiva, spokojen, poradí 
mu, aby uctíval Krišnu.

Oddaný: On se vás již snaží 
následovat. Zrovna před mým 
odchodem říkal, že znovu zkusí 
zpívat šestnáct kol Hare Krišna 
džapy. Už to jednou zkoušel. On 
má chuť v…

Prabhupáda: Pokud zkrátka 
chápe, že Pán Šiva je vaišnava 
a uctívá ho, tak získá prospěch. 
(Rozhovor v pokoji, Chicago, 9. 
července 1975)

Jaký je vztah mezi Pánem 
Šivou a duchy?

Pán Šiva neboli Rudra je králem 
duchů. Osoby na úrovni duchů 
Pána Šivu uctívají, aby je postupně 
vedl na cestu seberealizace. Májá-
vádští fi lozofové většinou uctívají 
Pána Šivu a Šrípáda Šankaráčárja 
je považován za jeho inkarnaci, ve 
které Pán Šiva kázal bezbožnost 
pro májávádské fi lozofy. Duchové 
ztrácejí nárok na hrubohmotné 
tělo kvůli svým ohavně hříšným 
činnostem, například následkem 
sebevraždy. Sebevražda je po-
sledním východiskem osob, které 
jsou jako duchové v lidské společ-
nosti, a může být hmotná nebo 
duchovní. Hmotná sebevražda 

vede ke ztrátě hrubohmotného 
těla a duchovní sebevražda zna-
mená ztrátu individuální totož-
nosti. Májávádští fi lozofové si 
přejí ztratit svoji individualitu 
a splynout s neosobní duchovní 
existencí brahmadžjóti. Pán Šiva 
je k duchům velice laskavý a sta-
rá se, aby dostali hrubohmotná 
těla, přestože na ně nemají nárok. 
Vkládá je do lůna ženám, které 
mají pohlavní styk bez ohledu na 
omezení platná pro dobu a okol-
nosti. (SB 3.14.24, význam)

Proč Pána Šivu uctívá tolik 
žen?

Pán Šiva je pánem, kterého 
uctívají všechny ženy. Je přiroze-
ně velice laskavý k ženám, kterým 
prokazují milost i necivilizovaní 
lovci. Jelikož je Pán Šiva sám čas-
to ve společnosti žen, dobře zná 
jejich povahu plnou nedostatků, 
a proto by Ditin nevyhnutelný 
přestupek, který způsobila její 
nedokonalá povaha, nemusel brát 
příliš vážně. Každá dívka, která je 
panna, je obvykle oddanou Pána 
Šivy. Diti vzpomínala, jak v dět-
ství uctívala Pána Šivu a prosila ho 
o milost. (ŠB 3.14.36, význam)

Ještě dnes jsou svobodné dívky 
v hinduistické společnosti vedeny 
k uctívání Pána Šivy, aby získaly 
takového manžela, jako je on. Pán 
Šiva je ideální manžel, nikoliv co 
se týče bohatství a smyslového 
požitku, ale protože je největší ze 
všech oddaných. Vaišnavánám 
jathá šambhuh – Šambhu, Pán 
Šiva, je ideální vaišnava. Neustále 
medituje o Pánu Rámovi a opa-
kuje: Hare Ráma, Hare Ráma, 
Ráma Ráma, Hare Hare. Pán Šiva 
má svoji vaišnavskou sampra-
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dáju, která se nazývá Višnusvá-
mí-sampradája. Svobodné dívky 
uctívají Pána Šivu, aby se dočkaly 
manžela, který bude stejně dobrý 
vaišnava jako on. Dívky se neučí 
hledat si manžela, který je velice 
bohatý a slibuje velký hmotný 
smyslový požitek – naopak, má-
li dívka takové štěstí, že dostane 
manžela stejně dobrého v oddané 
službě, jako je Pán Šiva, její život 
bude dokonalý. Manželka závisí 
na svém manželovi, a je-li muž 
vaišnava, žena bude mít přiroze-
ně podíl na jeho oddané službě, 
protože mu slouží. (ŠB 3.23.1, vý-
znam)

Proč má Šiva po celém 
těle hady?

Aby se člověk zbavil falešné-
ho ega, musí uctívat Sankaršana. 
Sankaršan je také uctíván pro-
střednictvím Pána Šivy – hadi na 
těle Pána Šivy jsou zástupci San-
karšana a Pán Šiva je neustále po-
hroužen do meditace o Sankar-
šanovi. Ten, kdo skutečně uctívá 
Pána Šivu jako Sankaršanova 
oddaného, se může zbavit faleš-
ného, hmotného ega. (ŠB 3.26.21, 
význam)

Přijímají vaišnavové 
prasádam Pána Šivy?

Je řečeno, že ze všech oddaných 
Osobnosti Božství je Pán Šiva nej-
větší. Jiní oddaní proto přijímají 
zbytky jeho jídla jako mahá-pra-
sádam, neboli velkou duchovní 
potravu. Zbytky jídla nabídnuté-
ho Pánu Krišnovi se nazývají pra-
sádam, ale pokud toto prasádam 
ochutnal také velký oddaný, jako 
je Pán Šiva, nazývá se mahá-pra-
sádam. (ŠB 3.14.26, význam)

Jaké je postavení Pána 
Šivy?

Vámana Purána zmiňuje, že 
stejný Višnu se expanduje jako 
Brahmá a Šiva, aby řídil různé 
kvality. (ČČ, Ádi, 5.104, význam)

Mahéšvara, Pán Šiva, není oby-
čejná živá bytost, ale ani se nevy-
rovná Pánu Višnuovi. Brahma-
samhitá Pána Višnua a Pána Šivu 
velmi příznačně přirovnává. Uvá-
dí, že Višnu je jako mléko, kdežto 
Šiva je jako jogurt. Jogurt není 
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mléko, ale zároveň také je. (ČČ, 
Ádi, 5.105, význam)

Je řečeno, že se Pán Šiva 
neliší od Krišny. Co to 
znamená?

Šríla Džíva Gosvámí ve svém 
díle Bhakti-sandarbha (213) jasně 
vysvětluje, že když se čistý od-
daný dívá na duchovního mistra 
a na Pána Šivu jako na osoby rov-
né Osobnosti Božství, je to proto, 
že je vidí jako velice drahé Pánu, 
ne s Ním totožné ve všech 
ohledech. (ČČ, Ádi, 
1.46, význam)

Jaké expanze má Pán 
Šiva?

Existuje jedenáct expanzí Rud-
ry neboli Pána Šivy: Adžajkapát, 
Ahibradhna, Virúpákša, Raivata, 
Hara, Bahurúpa, Devašréštha Tri-
ambaka, Sávitra, Džajanta, Pináki 
a Aparádžita. Vedle těchto expan-
zí má Rudra ještě osm podob, zva-
ných země, voda, oheň, vzduch, 
éter, slunce, měsíc a soma-jádží. 
Všichni tito Rudrové mají ob-
vykle pět tváří, tři oči a deset 
rukou. Ně- k d y 
bývá Rud- r a 
př irovná- ván 
k Brah-
m o v i 

a považován za obyčejnou živou 
bytost. Když je však Rudra po-
pisován jako částečná expanze 
Nejvyšší Osobnosti Božství, je 
přirovnáván k Šešovi. (ČČ, Ádi, 
6.79, význam)

Je možné Šivu uctívat 
prostřednictvím užívání 
intoxikantů?

Postavení íšvarů neboli těch, 
kdo mohou ovládat pohyby Slun-
ce a Měsíce, bychom měli vždy 
považovat za nadřazené. Jsou 
nesmírně mocní, a když nemáme 
jejich sílu, nemůžeme je napodo-
bovat. Pán Šiva pil tolik jedu, až 
vypil celý oceán, ale když nějaký 
obyčejný člověk zkusí vypít jen 
nepatrné množství takového jedu, 
zabije ho to. Je mnoho takzva-
ných oddaných Pána Šivy, kteří 
chtějí kouřit gaňdžu (marihuanu) 
a požívat další omamné látky, ale 
přitom zapomínají, že takovým 
napodobováním činů Pána Šivy 
jen přivolávají smrt. Stejně tak se 
najdou jistí rádoby oddaní Pána 

Krišny, kteří s oblibou napodo-
bují Jeho rása-lílu neboli tanec 
lásky, a zapomínají, že nejsou 
schopni zvednout kopec Go-
vardhan. Nejlépe je tedy ne-

snažit se silné osobnosti napo-
dobovat – máme se jen řídit 

jejich pokyny. Nikdo by se 
neměl snažit zaujmout 
jejich postavení, aniž 
by k tomu byl způsobi-
lý. Je mnoho „inkarna-
cí“ Boha, které postrá-
dají Pánovu moc. (BG 
3.24, význam)

Přeložil: bhakta 
Ondřej Hládek
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Milost a podvod
Běžní lidé obvykle posuzují velkou osobnost podle 

toho, jaké vlastnosti mají její následovníci. Obyčejně 
si také myslí, že nejdražší následovník této osobnos-
ti musí být tím, kdo od oné významné osoby získal 
nejvíce výhod, pozornosti a nejlepší postavení. Jak 
potom máme chápat Pána Šivu a jeho rozdávání mi-
losti? Mnoho mocných démonů, jako byli Rávana, 
Banásura, Vrikásura a Sudakšina, uctívali Šivu. Vše 
nasvědčuje tomu, že mu všichni z těchto démonů 
byli velmi drazí a dostali jeho milost. Šiva dokonce 
zašel tak daleko, že v zájmu svých oddaných Baná-
sury a Sudakšiny bojoval proti Krišnovi. To byly jistě 
známky milosti. A nebo nebyly?

Milostivý ke všem

Pán Šiva je známý jako ášutóša: „ten, jehož lze 
snadno potěšit“. Je možné ho jednoduše potěšit a on 
rychle dává požehnání. Stejně jako Pán Šiva je i jeho 
družka Mája-déví velmi štědrá v rozdávání milosti 
každému, dokonce i včetně démonů a neosobních 
májávádínů. Bhaktivinód Th ákur ve své vysvětlivce 
k Hari-náma-čintámani (7.61) komentuje povahu 
jejich milosti pro takové osoby:

V hmotném světě uctívají májávádíni bohyni 
Máju a zpívají její jména, jako: „Durgá“ a „Kálí“. Du-
chovní energie Pána Krišny je Jeho osobní energií. 
Mája je stínem této duchovní energie. Mája postup-
ně očišťuje vzpurné duše, které se od Pána Krišny 
odvrátily, a tím je přesvědčuje, aby k Němu znovu 
otočily svou tvář. Mája má dva druhy milosti: saka-
pata-kripá, milost s podváděním, a niškapata-kripá, 
milost bez podvádění. Když uděluje upřímnou mi-
lost, dává podmíněné duši pravé poznání a oddanou 
službu Pánu Krišnovi. Pokud uděluje podvodnou 
milost, dává duši dočasné hmotné radosti. Nej-
zazším limitem této podvádějící energie je situace, 
kdy zmatenou duši uvrhne do stavu splynutí s ne-
osobním Brahmanem. Když se toto duši stane, vše 
je ztraceno.

Pán Šiva má také dva druhy milosti, niškapata-kri-
pá, milost bez podvádění, a sakapata-kripá, milost 
s podváděním. Inteligentní osoba by měla chápat 
rozdíl mezi nimi a usilovat o niškapata-kripá Pána 
Šivy. Ačkoli se zdá, že je Pán Šivy milostivý k démo-
nům, protože jim dává požehnání, ve skutečnosti 
nedostávají skutečnou milost Pána Šivy.

Nepřijatá služba

Dobrým příkladem je Rávana, démonský král 
rákšasů. Rávana uctíval Pána Šivu a zdálo by se, že 
mu Šiva projevil přízeň, neboť dal Rávanovi velké 
bohatství a moc. Šríla Vrindávan dás Th ákur však na 
Rávanovu službu Pánu Šivovi nabízí následující pro-
nikavý pohled a ukazuje, že Rávana ve skutečnosti 
Pána Šivu vůbec nepotěšil. Vrindávan dás ve své Šrí 
Čaitanja-bhágavatě (Madhya 10.148-149) uvádí: 

Mádhavánanda dás esej
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siracchedi bhakti yena kare dasanana
na manaye ragunatha – sivera karana

Rávana uctíval Šivu, ale neuctíval Pána Rámačan-
dru. Kvůli tomuto přestupku bylo sťato deset Ráva-
nových hlav.

antare chadila siva, se na jane iha,
seva vyartha haila, maila savamse pudiya

Pán Šiva ve svém srdci Rávanu zavrhl a jeho služ-
bu nepřijal. Rávana tohle nevěděl. Veškerá Rávanova 
služba Pánu Šivovi přišla vniveč. Tímto způsobem 
byl on i s celou rodinou zničen.

Šiva-tattva je Guru-tattva

Kromě toho, že Pána Šivu uctívají démoni, je také 
guruem mnoha velkých krišna-bhaktů. Dvacátá 
čtvrtá kapitola čtvrtého zpěvu Šrímad-Bhágavata-
mu popisuje, jak Šiva udělil svou milost Pračetům, 
a oni se díky ní stali velkými oddanými Pána Krišny. 
Desátá kapitola dvanáctého zpěvu líčí, jak Markán-
deja Riši uctíval Šivu, aby získal oddanost Krišnovi. 
V Brahma-vaivarta Puráně (4.13.72) Garga Muni 
označuje sám sebe za žáka Pána Šivy. Říká, že ho 
o slávě Krišnova jména poučil Pán Šiva. V první 
rátře Nárada-pančarátry popisují kapitoly osm a de-
vět, jak Šiva vystupoval coby guru velkého oddané-
ho Nárady Muniho.

Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédánta Svámí 
Prabhupáda ve svém významu k verši Šrímad-Bhá-
gavatamu (4.2.2) označuje Šivu za gurua jak démo-
nů tak oddaných:

„Pán Šiva je popisován jako čaráčara-guru, du-
chovní mistr všeho živého i neživého. Někdy se mu 
také říká Bhútanátha, „božstvo, které uctívají hlupá-
ci“. Slovem bhúta jsou rovněž označováni duchové. 
Pán Šiva se stará o nápravu duchů a démonů a při-
rozeně také zbožných lidí. Je proto duchovním mi-
strem všech – jak hlupáků a démonů, tak i vysoce 
vzdělaných vaišnavů. Je také řečeno: vaišnavánám 
jathá šambhuh – Šambhu, Pán Šiva je největší ze 
všech vaišnavů. Uctívají ho sice démoni a hlupáci, 
ale současně je to nejlepší vaišnava, oddaný, který 
má vlastní sampradáju, zvanou Rudra-sampradája.“

Šrí Čaitanja Maháprabhu ve Svých modlitbách Ši-
váštakam (text 7) citovaných Murári Guptou v jeho 
Šrí Čaitanja Čarita Mahákavje popisuje pozici Pána 
Šivy coby gurua, šivaja sarva-guravé namó namahá – 

„Opakovaně vzdávám Své poklony Pánu Šivovi, který 
je guruem všech.“ Šrí Šrímad Gour Góvinda Svámí 
komentuje tento bod následovně:

„Šiva-tattva a guru-tattva je jedno a totéž. Guru 
a Bhagaván i Šiva a Bhagaván mají velmi důvěrný 
vztah, prija-sakhja, vztah milovníka a milovaného, 
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prémí-prémastatá. V tomto smyslu není rozdíl ve 
vztahu mezi Šivou a Krišnou, guruem a Krišnou.“

Na mnoha místech je popisováno, že guru je po-
važován za manifestaci Pána Šivy. Šrí Hari-bhakti-
vilása (4.139) říká:

gurur brahma gurur visnur guru devo mahesvarah
gurur eva param-brahma tasmat sampujayet sada

Guru je Pán Brahmá. Guru je Pán Višnu. Guru je 
Pán Šiva. Guru je Nejvyšší Absolutní Pravda, proto 
vždy gurua uctívej vším, co vlastníš.

Nárada-purána (63.121) říká:

diksaya guru-murti-stah sarvanugrahakah sivah

Prostřednictvím díkši se v podobě gurua manifes-
tuje Šiva, dárce veškerých požehnání.

Stejnou věc uvádí opět Nádara-purána: 

om mamas te natha bhagavan sivaya guru-rupine

Vzdávám své uctivé poklony Pánu Šivovi, jenž při-
jal podobu gurua.

Podstata a zevnějšek

Šiva-tattva a guru-tattva jsou také stejné v tom 
smyslu, že jak Šiva tak guru jsou krišna-kripá-šrí-
múrti – projev Krišnovy milosti. V Bhagavad-gítě 
(4.11) Krišna popisuje, je jathá mám prapadjanté 
táms tathaiva bhadžámy aham – „Každého odmě-
ňuji podle toho, jak se Mi odevzdává.“ Podobně také 
Šiva a Šrí Guru coby manifestace Krišnovy milosti 
opětují uctívajícímu podle jeho motivů. Ačkoli jsou 
milostiví ke všem, není to tak, že by každý, kdo se na 
ně obrátí, získal to samé. Upřímným osobám dávají 
niškapata-kripá, milost bez podvádění, a dvojakým 
materialistům dávají sakapata-kripá, milost s pod-
váděním.

Šríla A. Č. Bhaktivedánta Svámí Prabhupáda ve 
významu k verši Šrímad-Bhágavatamu (1.13.37) 
toto podvádění popisuje:

„Zjištění, že vznešené duše podvádějí druhé, může 
být udivující, skutečností však je, že velké duše pod-
vádějí druhé ze vznešeného důvodu.“

Při jiné příležitosti (přednáška 21. května 1969) 
učinil Šríla Prabhupáda podobný komentář:

[Buddha] přivedl ateisty na cestu k pochopení 
Boha. Tohle je v jednom smyslu podvod. Tenhle 
podvod však není skutečný podvod. Je to stejné, jako 
když otec nebo vychovatel občas podvede malého 
chlapce. To není podvádění, je to pro jeho dobro.

Dobrým příkladem niškapata-kripá a sakapa-
ta-kripá je Pánova zábava v podobě Mohiní Múrti 
popsaná v deváté kapitole osmého zpěvu Šrímad-
Bhágavatamu. Když Mohiní Múrti začala rozdávat 
nektar, zdálo se, že nevěnuje žádnou pozornost po-
lobohům. Bylo vidět, že se usmívá a vrhá pohledy 
pouze na démony. Přestože to však vypadalo, že je 
nakloněná démonům, ve skutečnosti je podváděla 
a všechen nektar dávala polobohům. Stejným způ-
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sobem to někdy vypadá, že Šivádží a Guru zahrnují 
pozorností a chválou osoby se sobeckými motivy, 
které tak zdánlivě získaly velkou přízeň, ale ve sku-
tečnosti jsou podvádění, zatímco skutečné milosti 
se v tichosti dostává jiným.

Bahirmukha-džana, osoby jako démon Rávana, 
které „hledí ven“ a jsou pohlceny vnějšími věcmi, 
jsou plné vášně, a za milost považují to, když od Šivy 
nebo Gurua získají hmotné bohatství, postavení 
a uznání. Antarmukha-džana, introspektivní osoby 
jako Markándeja Riši si však uvědomují, že pravou 
milost Šivy a gurua lze obdržet, když je opravdu 
potěšíme. Vědí, že niškapata-kripá Šivy a gurua se 
neprojevuje ve vnějších věcech jako je získání bo-
hatství, vysokého postavení, či veřejných projevů 
uznání od gurua a Šivy. Že spíše spočívá v dosažení 
krišna-prémy. Materialističtí následovníci, kteří se 
obracejí na velké osobnosti jako Durgá, Šiva a Šrí 
Guru, a volají kripá koro, kripá koro – „Prosím, dej 
mi svou milost! Prosím, dej mi svou milost!“, zatím-
co uvnitř touží po něčem hmotném, dostávají, co 
chtějí, ale jsou připraveni o pravou milost. Získávají 
sakapata-kripá, ale ne niškapata-kripá. 

Šrí Guru stejně jako Pán Šiva navenek přijímá 
službu od každého, a stejně jako u Pána Šivy není 
ani u něj vždy snadné zjistit, zda je skutečně potěšen, 
či nikoli. Th ákur Vrindávan dás píše (Čaitanja-bhá-
gavata, Madhya 10.150):

bhala manda siva kichu bhangiya na kaya
yara buddhi take, sei cinte buddhi laya

Pán Šiva nedává najevo, zda je se svým služeb-
níkem spokojený nebo není. Inteligentní člověk je 
však schopen chápat ve svém srdci, zda Pána Šivu 
těší či ne.

Kopanec od čistého oddaného

Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Prabhupáda ve 
svém komentáři k Čaitanja-bhágavatě (Ádi, 17.154-
158) říká, že u podmíněných duší je vzácně k nale-
zení i jen pouhá touha po niškapata-kripá. Říká, že 
jedinou nadějí pro většinu z nich je dostat milosrd-
ný kopanec od čistého oddaného:

Společenství arogantních lidí bude trvat milióny 
a milióny zrození, než pochopí bezpříčinnou milost 
Vrindávan dáse Th ákura, takže než budou vyčerpány 
všechny jejich přestupky, nebudou mít nikdy příleži-
tost dostat do hlavy kopanec posvěcené všepříznivé 
nohy čistého vaišnavy.

 I jen upřímná touha po získání niškapata-dajá, 
nedvojaké milosti čistého vaišnavy, je u nevědo-
mých světských hříšných lidí, zbožných ploduchti-
vých pracovníků, či mentálních spekulantů vzácnou 
komoditou. 

Živé bytosti, jež mají odpor k Harimu, Guruovi 
a vaišnavům, nenastřádaly ve svých předchozích 
životech dostatek zbožnosti, ani tisíce jejich před-
ků nenahromadily dostatečnou zbožnost, aby je to 
kvalifi kovalo k obdržení všepříznivého kopance od 
čisté, transcendentální, vrcholně dokonalý prospěch 
udělující lotosové nohy Th ákura Vrindávana. 

Ve chvíli, kdy na hlavy hříšných osob dopadne 
prach lotosové nohy čistého vaišnavy, tak právě 
v tomto okamžiku budou osvobozeny od hmotného 
znečištění a klamu, a stanou se tak vlastníky bohat-
ství oddané služby.

Přeložil: bhakta Ondřej Hládek
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POZOR AKCE  
SLEVA 25%  

na všechna sárí v e-shopu! 
www.govindabutik.cz

V kamenném butiku 
v Soukenické ulici 

SLEVA 20% na všechna sárí !!

Platí do vyprodání zásob!

Góvinda Butik
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Ingredience:

150 ml mléka
št´áva a nastrouhaná kůra 
z 1 citrónu
4 pl másla nebo margarínu
150 g třtinového cukru
200 g hladké mouky
1/2 čl jedlé sody
1 čl prášku do pečiva

- forma na pečení – chlebová 
forma na 1 kg bochník, vymazaná 
a vysypaná moukou
- Teplota trouby: 180 ˚C
- Doba pečení: 40-45 minut

Příprava:

V odměrce nebo hrnku smícháme 
mléko s citronovou št´ávou. Nechte 
několik minut stranou, dokud se 
mléko nesrazí.
V míse utřete máslo s cukrem, až je 
nadýchané. Vmíchejte citronovou 
kůru. Přidejte mouku smíchanou se 
sodou a práškem do pečiva. Přilijte 
zkysané mléko. Dobře zamíchejte 
a vyklopte směs do připravené 
formy.
Pečte 40 minut. Vyzkoušejte, jestli 
je propečený střed chleba. Pokud 
ne, nechte ho v troubě dalších pět 
minut. Nechte chléb asi 10 minut 
stydnout a pak ho vyklopte z formy 
na drátěný rošt a nechte vychladnout. 
Po vystydnutí nakrájejte na plátky.
Nakonec vše s láskou a oddaností 
obětujte Šrí Krišnovi.

Dobrou chut´!

Cit ónový chléb k čaji
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