
Bůh je světlo a nevědomost je temnota.  Tam, kde je Bůh, není nevědomost.
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Hnutí Hare Krišna

šíří ve společnosti duchov-
ní poznání popsané v Bhaga-
vad gítě a Šrímad Bhágava-
tamu. Učí, že každá duše je 
nedílnou částí Boha (Krišny) 
a je s Ním kvalitativně totožná.

Podporuje šíření sankír-
tanového hnutí, společné 
zpívání svatých jmen Boha, 

v souladu s učením Pána Šrí 
Čaitanji Maháprabhua, a bu-
duje posvátná místa zasvěcená 
Nejvyšší Osobnosti Božství.

Sdružuje své členy za úče-
lem jednoduššího a přiroze-
nějšího způsobu života a vy-
dává a šíří periodika, časopisy, 
knihy a další literaturu.
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ISKCON
Nová Ekačakra, Abranovce 60, 
pošta Kokošovce 082 52
tel. +421 911 947 108

Centrum pre védske štúdiá, 
Družstevná 22, Mariánka 900 33 
tel. +421 903 617 031

Náma Hatta centrum Bhaktilóka,
Suľovská 44, Bratislava-Ružinov 821 05
tel. +421 910 808 108

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE

Góvinda, Obchodná 30, Bratislava,
tel. +421 252 962 366
Góvinda, Puškinova 8, Košice,
tel. +421 910 947 112
Góvinda, Hlavná 70, Prešov,
tel. +421 910 947 108

Hare Krišna,

ISKCON 
Centrum pro védská studia, 
Lužce 48, Karlštejn 267 18
tel. 311 516 558, 736 107 009

Farma Krišnův dvůr, 
Městečko u Benešova č. 1, 
Postupice 257 01, 
tel. 317 796 008, 732 424 238

Hare Krišna centrum 
Harinám Mandir,
Zenklova 107, Praha 8, 180 00, 
tel. 603 205 991

Kazatelské centrum 
Prabhupád bhavan, 
Durďákova 34, Brno sever 613 00 
tel. 604 472 982, 731 445 474

Náma Hatta centrum Čakra, 
Lutotín 7, Kostelec na Hané 798 41
tel. 582 373 245

Kazatelské centrum Hari-dhám, 
Fulnek – Jílovec 34, 742 45 
tel. 603 958 44

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE
Góvinda, Soukenická 27, Praha 1, 
tel. 732 777 246
Góvinda, Na hrázi 5, Praha 8, 
tel. 284 823 805 
Balaráma, Orlická 9, Praha 3, 
tel. 222 947 365
Góvinda, Pavelčákova 5/13, Olomouc
tel. 731 486 211

Kde nás najdete

Slovenská republika

Česká republika

Zveme vás!
 na středeční program v Góvindě, 

Soukenická 27, od 18 hodin

 na nedělní hostinu v chrámu Lužce, 

začátek od 14 hodin

 na harinám, sraz u Obecního domu ve středu 

a v pátek v 16 a každou 1. sobotu v měsíci 

v 11 hodin

 na Kurzy bhakti-jógy, každou sudou neděli 

od 12 hodin v chrámu v Lužcích

Jaké to asi je v duchovním světě? Na 
malou chvíli jako bych se tam ocitla - bylo 
to na oslavě výročí instalace... Oddaní ze 
všech koutů a stran házeli na čerstvě vy-
koupaná a překrásně oblečená a ozdobená 
Božstva okvětní plátky růží. Já se jen ne-
věřícně rozhlížela po chrámové místnosti 
plné květin a pestrobarevných praporků, 
viděla ty nadšené oči a natažené ruce a cí-
tila, že Krišna je někde velice blízko.

Ten den jakoby se najednou celý chrám 
přenesl do jiné dimenze, do jiných sfér, 
kde nezáleží na ničem jiném, než na tom, 
co kdo chce Krišnovi ze srdce a s láskou 
dát. A Krišna se neptá, jestli Mu neseme 
obrovský kámen do mostu na Lanku, nebo 
jen pár zrníček písku. Neměří hmotným 
metrem. Důležité je jen, jestli na Něho 
Jeho oddaný neustále myslí a zda na Něho 
nikdy nezapomíná. A jestli se to také pro-
jevuje v jeho životě, slovech a činech.

Takové dny plné shluku duchovní ener-
gie vyprodukované touhou oddaných 
potěšit Pána jsou magické. Samozřejmě, 
každý se musí snažit sám za sebe, tady 
a teď, každý den a pořád. Nikdo za něho 
nevstane brzy ráno, nikdo za něho neod-
čentuje, někdy je člověk na všechno úplně 
sám, a jediný oddaný, se kterým se může 
sdružovat, je Šríla Prabhupáda ve svých 
knihách. Potom se může v mysli vracet ke 
chvílím jako jsou tyto.

Krišna to zařídil tak hezky, že podob-
ných magických dnů máme před sebou 
pořád hodně. Spousty slavných dnů, kdy 
můžeme překročit svůj vlastní stín a více 
se pohroužit do přemítání o tom, komu 
se to vlastně snažíme sloužit a proč, kam 
kráčíme a kudy se dát a kdy také můžeme 
využít společnosti pokročilejších vaišnavů, 
dotazovat se jich a sloužit jim a jejich mi-
lostí získat i milost Šrí Krišny.

Tak jen se nenechme uspat na klíně ča-
rodějnice Máji, jako už tolikrát...:)

Vaše služebnice
Džalángí déví dásí



Šrutakírti dásseriál
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Při mé první cestě do Májápuru se 
Šrílou Prabhupádou nebyl dům 
pro hosty ještě postavený, takže 
naše příbytky byly velmi skrom-

né. Bydleli jsme v góšále, doškové chatce, 
upravené pro Prabhupádův pobyt. Prabhu-
páda obýval jeden pokoj a my ostatní jsme 
bydleli na druhé straně přepážky. Za celý 
svůj život jsem neviděl tolik komárů jako 
tam. Bylo to tak strašné, že než jsem stačil 
natáhnout síť nad Prabhupádovým lůžkem, 
byli komáři již uvnitř.

Jednou večer, poté, co jsme si oba vlezli 
pod síť, jsem začal Prabhupádovi masíro-
vat nohy.

„Tady je tak strašně komárů,“ povídám, 
„nemám je zabíjet, Šrílo Prabhupádo?“ 

„Ano! To oni útočí,“ odpověděl. „Šástry 
praví, že pokud někdo útočí, máte právo se 
bránit. A oni útočí.“

Od té chvíle jsem byl při masáži ve stře-
hu. Sotva jsem nějakého komára zahlédl ve 
vzduchu, již jsem zvedl ruce a tleskl. Občas 
jsem jemně plácnul Prabhupádu po těle, 
když mu nějaký komár přistál na hlavě 
nebo na zádech. Tak neobvyklou službu 
jsem ještě nevykonával. Působila mi ob-
rovské potěšení. Nikdy jsem se necítil jako 
velký válečník, ale nad tímto nepřítelem 
jsem měl opravdu navrch. Konečně služba, 
ve které jsem byl dobrý: plácání komárů. 
Šríla Prabhupáda byl velice laskavý.

Uměl také ten otravný hmyz dokonale 
vystihnout. Jednou ráno zazvonil velice 

brzy. Celý rozespalý jsem se vploužil do 
jeho místnosti. Pohlédl na mě a rozhoř-
čeně pravil: „V noci mě vyrušoval nějaký 
komár. Poštípal mi celé čelo. Nemohl jsem 
se kvůli němu soustředit na překládání.“

Bylo to neuvěřitelné. Ať se dělo coko-
liv, Prabhupáda to vždy spojoval se svojí 
službou Krišnovi. Nikdy se to netýkalo 
tělesných nepříjemností. Stěžoval si pouze 
na to, co mu bránilo ve službě. Samozřej-
mě, to, čeho jsem byl vždy svědkem, byla 
Prabhupádova služba svému duchovnímu 
učiteli, a Prabhupáda ve stavu blaženosti. 
Tyto dvě věci probíhaly zároveň.

…pokud někdo útočí,…pokud někdo útočí,
máte právo se bránit.máte právo se bránit.

16. března 1973,
ISKCON Májápur, Indie 

Učil nás, že služba je láska
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Když Prabhupáda pobýval 
v malém stavení v přední části 
pozemku, vycházel někdy ven 
a sledoval své žáky, jak za jeho 

příbytkem přijímají prasádam. V daných 
podmínkách považoval Prabhupáda své 
žáky za průkopníky, podstupující značné 
odříkání, aby mu pomohli v jeho misi. 
Podmínky ve většině míst v Indii byly 
v nejlepším případě ucházející. Prabhu-
páda horlivě usiloval o výstavbu příbytků 
pro hosty, aby jeho žáci měli přiměřené 
podmínky k životu.

Protože chyběla stálá kuchyň, používali 
oddaní na smažení purí malý petrolejový 
vařič. Vařili venku, vedle místa, kde přijí-
mali prasádam. Smažení probíhalo záro-
veň s tím, jak oddaní jedli, takže dostávali 
stále horké placky. V tomto ročním období 
se nařezávaly datlovníky pro získání mízy, 

a ta se svařovala na neuvěřitelně chutný 
palmový cukr.

Jednoho dne Prabhupáda vyšel ze svého 
pokoje, aby použil skromnou koupelnu. 
Když vyšel ven, všichni mu samozřejmě 
skládali poklony.

„Jen dál přijímejte prasádam,“ vyzval je.
Výměny mezi Prabhupádou a jeho žáky 

byly tak sladké. Sledovat žáky, jak jedí pra-
sádam, působilo Prabhupádovi vždy velké 
potěšení. Všiml si kombinace horkých 
púrí a datlového sirupu a poznamenal: 

„Ach, to jde báječně k sobě.“
Později ve svém pokoji mi řekl: „To není 

moc dobrá praxe… aby oddaní přijímali 
horké purí na místě, kde se připravují. To 
není náš systém. Vy jenom přijímáte pra-
sádam. Copak jsme snad už tak vysoko, 
tak povznesení? Ti oddaní musí dostávat 
horká purí, jedno za druhým. Tohle není 
správné. S tím se musí skončit.“

Ještě téhož dne jsem tuto zprávu předal 
jednomu ze správců chrámu, aby mohl 
Prabhupádovo přání splnit. 

V Indii, zvláště na posvátných místech, 
věnoval Prabhupáda vždy pozornost tomu, 
jak nás vnímají ostatní. Věděl, že jsme 
vaišnavové, i když narození na Západě. Byl 
si také vědom, že nás musí řádně vychová-
vat ve vaišnavské etiketě. Pro dobro všech 
chtěl, aby jeho chrámy v Indii byly pova-
žovány za prvotřídní. Trpělivě nás vedl 
k tomu, aby se to mohlo uskutečnit.

Největší problémy bývaly často 
s těmi nejjednoduššími věc-
mi, zvláště v Indii. Při pobytu 
v Májápuru v roce 1973 jsem 

ohříval vodu pro Prabhupádovy koupele 
ponorným vařičem, ponořeným do mě-
děného vědra naplněného vodou. Je jas-
né, že to nemohlo moc fungovat. Vařiče 
se pálily nebo vyhazovaly pojistky. Šríla 
Prabhupáda se pak musel připravit na 
koupel bez teplé vody.

„Proč nemám teplou vodu na koupání?“ 
volal.

Když jsme přebývali na druhém patře 
v chrámu Rádhy a Dámódara ve Vrin-
dávanu, dal mi radu: „Můžeš postavit 
vědro s vodou na střechu, a na koupel ji 
dostatečně ohřeje slunce.“

Obvykle to fungovalo, pokud si zrovna 
opice neusmyslely, že budou z vědra pít, 
a pak ho nezvrhly.

Sloužit Prabhupádovi bylo velmi leh-
ké, pokud si byl člověk vědomý Krišny, 
vědomý Prabhupády. K dokonalému 
provádění takové služby stačilo myslet 
dvacet čtyři hodin denně na Prabhupá-
du místo na sebe. 

Nebylo zapotřebí žádné velké vzdělání. 
Šríla Prabhupáda nás učil milovat Kriš-
nu tím, že nás učil, jak milovat jeho. Jak 
mi řekl: „Služba je láska.“ Učil nás svým 
příkladem.

17. března 1973,
ISKCON Májápur, Indie 

18. března 1973,
ISKCON Májápur, Indie 

Jen dál přijímejteJen dál přijímejte
prasádamprasádam

Voda naVoda na
koupáníkoupání

Vždy jsem byl svědkem Prabhupádovy 
služby svému duchovnímu učiteli 
a Prabhupádova stavu blaženosti



6 6 

Večery byly v Májápuru chladné, 
ale Šríla Prabhupáda si nikdy 
nestěžoval. Zato si stěžoval na 
zbytečné žvanění svých žáků. Jeli-

kož jsme bydleli všichni v jedné místnosti, 
slyšel nás, jak se spolu bavíme.

„Řekni jim, ať jsou zticha,“ vyzval mě. 
„Tyhle řeči nejsou k ničemu dobré. Prostě 
jenom žvaní. Řekni jim, ať přestanou.“

Nebylo to pro mě lehké, protože oddaní 
byli většinou moji starší duchovní brat-
ři. Řekl jsem jim, že je Prabhupáda žádá, 
aby byli zticha. To samé se pak odehrálo 
o pár měsíců později, když jsme přebývali 
v domě pro hosty. V roce 1973 byl Májápur 
tak poklidným místem, že Prabhupáda sly-
šel každé naše slovíčko. Kdykoliv pobýval 
v nějakém chrámu ISKCONu, shromažďo-
valo se tam mnoho jeho žáků. Pro oddané 
to byla skvělá příležitost, jak si vyměňovat 
historky o té či oné osobě.

„Proč musí všechno upadat do takových 
prázdných řečí, jalových diskusí?“ řekl 
Prabhupáda. „Je to maření času, které ničí 
vědomí Krišny.“

Než jsem zprávy tohoto druhu sdělil 
svým duchovním bratrům, vždycky jsem 
je trochu „naředil“. Neměl jsem nervy na 
to, abych vyřídil to, co mi řekl Prabhupáda, 
doslova. Nikdy jsem ho neslyšel, že by se 
o těch věcech zmínil komukoliv, když byli 
dotyční v jeho pokoji, jenže pak jsem si to 
musel vyslechnout já!

To byla jedna z Prabhupádových úžas-
ných kvalit. Dával velký pozor na to, aby 
nikoho neodradil kritizováním. Pokud 
se jednalo o oddané, kteří byli schopní 
jeho kritiku přijmout, pak je pokáral. 
V ostatních případech byl ten největší 
transcendentální diplomat. Jeho jediným 
cílem bylo nakazit co nejvíce lidí láskou 
ke Krišnovi, a když jste měli to štěstí být 
s ním v osobním kontaktu, pak bylo velmi 
pravděpodobné, že k němu pocítíte hlubo-
kou připoutanost, ať se tomu budete bránit 
jakkoliv. ❧

18. března 1973,
ISKCON Májápur, Indie 

ečery byly v Májápuru chladné, 
ale Šríla Prabhupáda si nikdy 
nestěžoval. Zato si stěžoval na
zbytečné žvanění svých žáků. Jeli-

k ž j b dl li ši h i j d é í t ti

18. března 1973,
ISKCON Májápur, Indie 

Jenom žvaní.Jenom žvaní.
        Řekni jim,         Řekni jim, 

at´ přestanou.at´ přestanou.

Jeho jediným cílem bylo 
dát co nejvíce lidem 

lásku ke Krišnovi



Šríla Prabhupáda esej
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Nejnižší z lidí (pojídač psů), 
jehož minulé špatné činy, které 
vedly k nízkému zrození, byly 
vyčerpány a spáleny činnostmi 

oddanosti Nejvyššímu, je předmětem 
úcty učených, a ne ten, kdo je nevěřící, 
přestože může být zběhlý ve všech Védách. 
(Haribhakti Sudhódaja 11 a 12).

Tyto verše citoval Šrí Čaitanja Ma-
háprabhu, když se setkal se Šrí Rúpou 
Gósvámím a jeho mladším bratrem v Al-
láhábádu.

Hmotné tělo věznící duši tvořené pěti 
hrubými elementy hmotné přírody: zemí, 
vodou, ohněm, vzduchem a éterem, je 

mrtvé tělo od počátku svého formování 
v těle matky. Složky těla jsou tvořeny se-
krety mužského a ženského těla, a když 
tímto spojením nastanou příznivé okol-
nosti, živá duše se do této hmotné kombi-
nace při své pouti uchýlí. Duše transmi-
gruje podle toho, jaký byl stav její mysli 
v okamžiku smrti. Jemné tělo obklopující 
duši ji nese do těla, které je jí přiděleno 
dle zákonů přírody. Zákon přírody se řídí 
podle různých kvalit a duše je ubytována 
v příslušném mateřském lůně podle toho, 
v jaké kvalitě, tj. dobru, vášni či nevědo-
mosti, žila. To je velká věda, již mají vědci 
za úkol prozkoumat.

Ti, kdo žijí v kvalitě dobra či ji vyvinou, 
transmigrují na vyšší úroveň života. Ti, 
kdo žijí v kvalitě vášně nebo ji vyvinou, 
transmigrují na střední úroveň života a ti, 
kdo žijí v kvalitě nevědomosti nebo ji vy-
vinou, transmigrují na nižší úroveň života, 
jež zahrnuje život v říši zvířat.

Závěr proto je, že všechny různé životní 
druhy vytváří hmotná příroda podle toho, 
jaké mají duše sklony. Tyto sklony může 
živá bytost svou svobodnou vůlí změnit 
a tak se posunout z vyšší úrovně života na 

nižší, z nižší na vyšší nebo ze střed-
ní na vyšší či nižší.

Na této progresivní ces-
tě po různých úrovních 

života je nejvyšší postavení oddaného 
Nejvyšší Osobnosti Božství. To je nejvyšší 
cíl progresivního života. Hmotné tělo se 
začíná rozkládat ode dne svého vzniku. 
Vývoj hmotného těla od embrya do dětství, 
mládí a stáří, to jsou různá stádia procesu 
umírání, který je završen, když duše trans-
migruje z jednoho těla do druhého. 

Lidská podoba těla je určena k nejvyšší 
realizaci života, to je znát svou skutečnou 
totožnost, vesmír a jeho zákony, vládnoucí 
sílu a Nejvyšší Moc a také různé vzájemné 
vztahy mezi výše zmíněnými. A ten, kdo 
to zná, se jistě stane oddaným Vásudéva.

V Bhagavad gítě je řečeno, že empiričtí 
fi lozofové (gjánaván) po mnoha zrozeních 
zrealizují Nejvyšší Mocnou Osobnost 
Božství Vásudéva a tak se Mu odevzdají – 
což je počátek života oddanosti. Veškerý 
fi lozofi cký výzkum, studia Véd, meditace, 
oběti, odříkání a mnohá další odvětví 
těchto věd jsou určeny jen k tomu, aby 
člověka povznesly na vyšší životní úroveň, 
z nichž nejvyšší je transcendentální lás-
kyplná služba Osobnosti Božství. Tento 
způsob služby se technicky nazývá buddhi 
jóga neboli mystická síla transcendentální 
vůči mentální spekulativní úrovni. Buddhi 
je nad mentální činností a kult oddanosti 
jako takový začíná v čistém vědomí neboli 

Vznešená kasta nebo dědictví, 
učenost z knih, meditace 
a odříkavost toho, kdo není 
zapojen v oddané službě 
Osobnosti Božství, nemá 
žádnou hodnotu, protože 
to všechno je jako ozdoby na 
mrtvém těle.

mrtvé tělo od počátku svého formování života je nejvyšší postavení oddanéhoVznešená kasta nebo dědictví

OZDOBY NA OZDOBY NA 

MRTVÉM TĚLEMRTVÉM TĚLE 1. ČÁST1 ČÁST1 ČÁST
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V Indii a možná i v mnoha jiných zemích mají někteří lidé ve zvyku, že V Indii a možná i v mnoha jiných zemích mají někteří lidé ve zvyku, že 

ozdobené mrtvé tělo doprovází procesí pro potěchu naříkajících příbuznýchozdobené mrtvé tělo doprovází procesí pro potěchu naříkajících příbuzných
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v osvobozeném stavu duše. Proto se nazý-
vá buddhi jóga nebo bhakti jóga. 

Tato buddhi jóga se tam, kde je smíchá-
na se sklony k výnosné práci, nazývá kar-
ma jóga a tam, kde je smíchána se sklonem 
k fi lozofi ckému výzkumu, se nazývá gjána 
jóga. 

V každém případě je ovšem dosažení 
úrovně buddhi jógy nejvyšší úrovní života, 
protože se netýká hmotného těla. Pokud 
tedy nedosáhneme této úrovně, pak je tak-
zvaný pokrok, kterého dosáhneme v oblas-
ti dobrého zrození, vyššího studia poznání 
z knih, meditace, odříkání atd., pouhou 
ozdobou na mrtvém těle.

LZE TO ILUSTROVAT NÁSLEDOVNĚ: 
Dejme tomu, že se člověk díky svému 
vzdělání stane doktorem fi lozofi e nebo se 
díky svým aktivitám v oblasti průmyslu 
stane bohatým kapitalistou nebo dosáhne 
nebeského království díky síle své mys-
tické meditace a odříkání, ale i kdyby měl 
všechno dohromady, co tím získává? Se 
zánikem hmotného těla to všechno ztrácí, 
protože nic z toho nenáleží duši, jež je stá-
le existující věčný objekt. 

Buddhi jóga je funkcí duše a jakýkoliv 
malý či velký pokrok v oblasti buddhi jógy 
se připisuje na konto věčných aktiv duše, 
bez obav ze ztrát. Pokrok v buddhi józe bě-
hem současného života je nezvratný a ne-
zničitelný, a tak i malý pokrok v tomto ži-
votě může člověka zachránit od nejhorších 
životních pohrom. Ve zjevených písmech 
je mnoho takových případů a záchrana 
Adžámila od cesty do pekla je toho ukáz-
kovým příkladem. Mimo puránických 
příběhů je mnoho takových příkladů vidět 
i dnes – jak i nováček, obyčejný oddaný, 
je zachráněn od mnoha nebezpečných 
nástrah. Toto téma je popsáno ve druhé 
kapitole Bhagavad gíty. 

Člověk by se neměl snažit pouze zdobit 
mrtvé tělo, které je předurčeno k zániku, ať 
již dnes, nebo za sto let, protože nic není 
jistějšího než krutá smrt. Ale člověk se 
musí snažit setrvávat na cestě buddhi jógy 
nebo bhakti jógy, neboť takové jednání se 
neztratí nikdy, ani po zničení těla. Trans-
migrující duše dostane šanci dělat další 
pokrok na cestě buddhi jógy tím, že se 
narodí v rodině velkého oddaného, upřím-
ného a kvalifi kovaného bráhmana nebo 
bohatého obchodníka. Buddhi jógín, který 
dosud nedokončil cestu svého pokroku, 
dostává tyto tři příležitosti, podle stupně 
své oddané služby. 

Na cestě tělesných činností, známé jako 
karma, a subtilních mentálních činností, 
známé jako gjána, je na konci současného 
života všechno ztraceno. Smrt znamená 
zapomnění všech minulých činů. Tuto 
skutečnost Pán připomíná Ardžunovi ve 
čtvrté kapitole Bhagavad gíty.

Pokud jde o výše zmíněný kontext zjeve-
ných písem, myslíme si, že moderní trend 
lidské civilizace je zdobení mrtvého těla 
ve velkém. Takové ozdobené mrtvé tělo 
může být přitažlivé pro nevědomé masy, 
ale pro osoby, které jsou skutečně učené 
a mají duchovní vizi života, je takový 
civilizovaný život jen plýtváním lidskou 
energií s rizikem, že budeme degradováni 
do nižších oblastí a narodíme se ve zvířecí 
či rostlinné říši. Nadutí ze své zbytečné 
učenosti a národní moci se takoví vůdci 
zneužívající lidskou energii snaží nevidět 
blížící se ruku kruté smrti, ale normálně 
uvažující lidé tiše pláčou nad tím, kam se 
řítí moderní civilizace.

Před nedávnem jsme viděli obřadné 
zdobení mrtvého těla poblíž křižovatky 
u Adžmerské brány v Dillí a nedokázali 
jsme rozlišit, čím se tento obřad liší od 
toho jít v procesí s ozdobeným mrtvým 
tělem.

V Indii a možná i v mnoha jiných 
zemích mají někteří lidé ve zvyku, že oz-
dobené mrtvé tělo doprovází procesí pro 
potěchu naříkajících příbuzných, a stejně 
tak moderní trend civilizace je, že se lidé 
snaží svými činnostmi zakrýt neustálé 
utrpení hmotné existence, jmenovitě na-
rození, smrt, stáří a nemoc. Velcí vůdci 
společnosti odložili tyto obtížné problémy, 
které lze vyřešit jedině v lidské podobě, 
a radostně se věnují zdobení mrtvé vnější 
schránky. Takovou civilizaci zdobící mrt-
vá těla buddhové, neboli inteligentní lidé, 
nikdy neschvalují. Někdy nadšeně obdivu-
jeme Buddhovy ostatky, ale nesnažíme se 
pochopit Buddhovo učení. Buddhovo uče-
ní je soustředěné kolem principu ahinsy 
neboli nenásilí. Hinsa znamená zabraňovat 
jiné živé bytosti věnovat se vlastnímu po-
slání. Je-li zabito zvíře, říkáme tomu hinsa, 

protože tomu zvířeti je zabráněno řádně 
prožít svůj život tak, jak mu bylo určeno. 
A protože jeho řádný pokrok byl narušen, 
lidé, kteří se podíleli na zabití toho zvířete, 
budou zákony přírody potrestáni. Je to 
podobné jako zákony zde na Zemi. Je-li 
zabit člověk na základě spiknutí, podle 
práva jsou potrestáni všichni spiklenci. 
Hinsa neboli násilí páchané na jakékoliv 
živé bytosti podléhá trestu stejně jako za-
bití člověka. Takový je zákon neoblomné 
přírody. Trest je udělován za zkrácení něčí 
určené délky života, jinak, jelikož je duše 
nezničitelná, nikdo ji nemůže zničit, to 
říká Bhagavad gítá.

Nejhorší podoba hinsy je udržovat lid-
skou bytost s jejím rozvinutým vědomím 
v temnotě. Lidská životní podoba je nej-
vyšší stupeň vývoje vědomí a je jí dosaže-
no po mnoha letech postupného stěhování 
duše. Lidská bytost by proto neměla být 
bržděna ve svém pokroku v duchovní 
realizaci. Tato cesta duchovní realizace je 
otevřená všem lidským bytostem bez ohle-
du na postavení, barvu pleti či národnost. 
Nikdo z ní není vyloučen, kromě těch, 
kteří se z ní dobrovolně odchýlí a spáchají 
duchovní sebevraždu.

V Bhagavad gítě Pán velmi důrazně pro-
hlašuje, že kdokoliv, i ten narozený mezi 
nejnižšími z lidí, může dosáhnout nejvyš-
šího životního cíle tím, že přijme potřebu 
bhakti jógy neboli cestu dosažení Pána. 
Společenské postavení žen, dělníků a ku-
peckého společenství je nižší, jsou poklá-
dáni za méně inteligentní, a přesto mohou 
bhakti jógou dosáhnout vyššího cíle života, 
tak co pak říci o těch, kdo jsou učení a in-
teligentní, fi lozofové či správci.

Back to Godhead
3. ročník, číslo 1 z 1. března 1956
(pokračování příště) ❧

Lidská životní podoba je nejvyšší stupeň Lidská životní podoba je nejvyšší stupeň 
vývoje vědomí a je jí dosaženo po mnoha vývoje vědomí a je jí dosaženo po mnoha 

letech postupného stěhování dušeletech postupného stěhování duše
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Bhaktisiddhánta Bhaktisiddhánta 
Sarasvatí ThákuraSarasvatí Thákura

Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura Gósvámí Mahárádža 
Prabhupáda (1874-1937) je duchovním učitelem Jeho 
Božské Milosti A. Č. Bhaktivédanty Svámího Prabhupá-
dy, a tudíž duchovním dědem dnešního hnutí pro vědo-

mí Krišny. Byl mocným kazatelem, který v Indii založil šedesát 
čtyři misií.

Transcendentálně zplnomocněný syn Šríly Bhaktivinódy Th á-
kura, Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura, se zjevil v tomto 
světě 6. února 1874. Jeho otec byl v té době zástupcem soudního 
úřadu v Džagannátha Purí v Uríse.

Šrílu Bhaktivinódu Th ákura velice znepokojovali neautori-
zovaní pseudo-vaišnavové, kteří si přisvojovali čisté učení Pána 
Čaitanji Maháprabhua, a proto započal obrodu sankírtanové mise. 
Ačkoliv bylo jeho zaměstnání velice náročné, vydatně psal o všech 
aspektech vědomí Krišny. Neustále se modlil o někoho, kdo bude 
neohroženě kázat jeho spisy.

Modlitby Šríly Bhaktivinódy Th ákura byly vyslyšeny v podobě 
Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Th ákura. Když mu bylo šest 
měsíců, konal se v Purí festival vozů Ratha-játrá. Vůz Pána Dža-
gannátha zastavil před domem Šríly Bhaktivinódy, který byl na 
hlavní cestě mezi chrámem a Gundičá Mandirem. 

Vůz tam stál po tři dny. Třetího dne vzala matka Šríly Bhakti-
siddhánty dítě ven, aby vidělo Pána. Púdžárí ho zdvihli nahoru 
a položili na vůz. Lezl u Pána Džagannátha a dotýkal se Jeho 

lotosových nohou. Ve stej-
nou chvíli odpadla z krku 
Pána girlanda a obtočila se 
kolem dítěte. Púdžárí zvolali, 
že toto dítě bylo zvláště po-
žehnáno Pánem.

Z chlapce vyrostl velký učenec v mnoha oborech 
poznání. Když mu ale bylo dvacet dva let, opustil svá studia na 
fakultě a složil slib, že se nikdy neožení. Po další tři roky zastával 
Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura post rádža pandity (krá-
lovského učence) vaišnavského krále Tripury. Potom přijal zasvě-
cení od Šríly Gaurakišóry dáse Bábádžího.

Šríla Gaurakišóra byl odříkavý vaišnava, který byl po dlouhou 
dobu plně pohroužen do uctívání Krišny ve Vrindávanu a později 
se usadil u svatého města Navadvíp na břehu Gangy.

Tou dobou odešel Šríla Bhaktivinóda Th ákura na odpočinek 
ze své vládní služby a uctíval Pána Krišnu v malém domku po-
blíž Navadvípu, v Gódrumě. Každý den zde přednášel ze Šrímad 
Bhágavatamu. Šríla Gaurakišóra chodíval na tyto přednášky. Šríla 
Bhaktivinóda Th ákura řekl svému synovi, Šrílovi Bhaktisiddhán-
tovi Sarasvatímu Th ákurovi, aby přijal Šrílu Gaurakišóru za svého 
zasvěcujícího duchovního učitele. Dostal jméno Váršabhánaví 
déví dajitája dása.

Poté se Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura vzdal všech 
svých ostatních činností, aby mohl zpívat 194 kol každý den po 
dobu sedmi let. Přebýval v kutiru (chatce), ale nenašel si čas, aby 
si spravoval střechu. Pokud pršelo, vzal si deštník.

V roce 1918 otevřel první středisko Gaudíjské misie na Ulta-
danga Road v Kalkatě. Bylo mu tehdy čtyřicet čtyři let. Po celé 
Indii ustanovil učení Pána Čaitanji jako nejznamenitější duchovní 
fi lozofi i. Začal se svou misí uprostřed války a politického nepoko-
je kvůli národnímu osvobození. Podobné světské ohledy nekom-
promisně přehlížel. Nejdůležitější věcí je vyvolat duch oddanosti 
Nejvyššímu Pánu, tato záležitost je mnohem důležitější než jaké-
koliv hmotné úvahy.

Mnoho vůdců namítalo, že odvádí příliš mladých lidí od in-
dických národních zájmů, ale on na to nedbal. V tomto období, 
v roce 1922, navštívil Šríla A. Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhu-
páda Šrílu Bhaktisiddhántu Sarasvatího Th ákura na střeše domu 
na Ultadanga Road. Šríla Prabhupáda, v té době známý jako 
Abhaj Čaran De, byl stoupencem Gándhího hnutí svarádža. Šríla 
Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura ho během jediného setkání 
přesvědčil o životní nezbytnosti mise Pána Čaitanji nad čímkoliv 
jiným. Na jejich první schůzce požádal Šríla Bhaktisiddhánta 
Sarasvatí Th ákura Šrílu Prabhupádu, aby šířil védské poznání 
v angličtině.

V roce 1933 Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura zasvětil 
Šrílu Prabhupádu jako Abhaje Čaranáravindu dáse.

Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura opustil tento svět 
v roce 1936. Dva týdny předtím, než opustil tělo, dal Šrílovi Prab-
hupádovi pokyn, aby zavedl do západního světa sankírtanovou 
misi.

Zdroj: Bhaktivedanta VedaBase ❧

ali,
-

Dva týdny předtím, než opustil tělo, dal Šrílovi 
Prabhupádovi pokyn, aby zavedl do západního 
světa sankírtanovou misi
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ze života vznešených 

gaudíja vaišnavských áčárjů iii.

ze ž ota znešen

Šríla Naróttama dás 
Thákura zaujímá v dějinách 
sankírtanového hnutí zcela 
jedinečné místo. Byl spolu 
se Šjámanandou Panditem 
a Šrínivásem Áčárjou 
jedním z velkých „apoštolů“ 
gaudíja vaišnavismu druhé 
poloviny 16. století, v přímé 
posloupnosti šesti Gósvámích 
z Vrindávanu. 

Historické prameny uvádějí, že 
Šrí Čaitanja Maháprabhu před-
pověděl jeho narození i sku-
tečnost, že se stane jediným 

žákem Lókanátha Svamího.
Kdo byl Lókanáth Svámí? Lókanáth 

Svámí byl synem Padmanábhy Čakravar-
tího a Sítá Déví. Na svět přišel v Talakhá-
dí, malé vesničce v provincii Džesóre, 
v dnešním Bangladéši, přibližně ve stej-
né době jako Pán Čaitanja Maháprabhu, 
tedy před více než pěti sty lety. Někteří 
jeho životopisci zmiňují, že byl spolužá-
kem Pána Čaitanji v Navadvípu, tehdy 
věhlasným centrem vzdělanosti. Stal se 
stoupencem a žákem Pána Čaitanji. Spolu 
s Bhugarbou Gósvámím byl Pánem Čai-
tanjou vyslán do Vrindávanu, aby tam 
obnovil uctívání Pána Krišny v posvátných 
místech, kde Krišna projevil své transcen-
dentální zábavy před pěti tisíci lety. Byl 
to začátek dlouhodobého transcendentál-
ního projektu, jehož nejvýznamnějšími 
osobnostmi se o několik let později stalo 
šest Gósvámích z Vrindávanu: bratři 
Rúpa Gósvámí a Sanátan Gósvámí, dále 

Gópál Bhatta Gósvámí, Raghunáth Dás 
Gósvámí, Raghunáth Bhatta Gósvámí 
a Džíva Gósvámí. Z dobových záznamů 
vyplývá, že se Lókanáth usídlil ve Vrindá-
vanu už v roce1509. Lókanáth Svámí žil ve 
Vrindávanu celý svůj život. Byl nesmírně 
skromný a neměl žáky. Později dal podnět 
ke stavbě proslulého chrámu Gókulánanda 
Mandir (jeden ze sedmi hlavních vrindá-
vanských chrámů). Doposud se zde uctívá 
Lókanáthovo osobní Božstvo, Šrí Šrí Rád-
há-Vinóda.

Naróttam dás se narodil v království 
Khéturí Grama, v severovýchodním Ben-
gálsku, dnešním Bangladéši, přibližně ve 
stejné době, kdy Pán Čaitanja ukončil své 
transcendentální zábavy v tomto světě 
(1534). Narodil se v královské rodině kša-
trijů. Jeho otec se jmenoval Krišnánanda 
Datta a matka Nárájaní Déví. Naróttam 
byl jediný syn, a měl se proto stát příštím 
králem. Avšak už od dětství se stal horli-
vým stoupencem sankírtanového hnutí. 
Neměl sebemenší zájem o světské záleži-
tosti. Když bylo Naróttamovi pouhých pat-
náct let, otec se rozhodl, že ho ožení. Měl 
obavy, že by se duchovně „inspirovaný“ 
Naróttam už jako chlapec mohl stát mni-
chem a přijmout sannjás ášram. Ovšem 
Naróttam neměl na ženění ani pomyšlení. 
Stále, a se slzami v očích, zpíval 
svatá jména Pána Krišny, pořád 
dokola. Otec ho nechal hlídat 
dnem i nocí. Dokonce pozval 
i vymítače duchů, protože 
byl přesvědčen, že Naróttam 
je posedlý. Věhlas duchovně 
inspirovaného chlapce se brzy 
roznesl po celém Bengálsku. 
Naróttamovi bylo pouhých šest-
náct let, když si ho na svůj dvůr 
povolal moghulský král Dža-
hangir. Chtěl se od něj nechat 

„inspirovat“ a dosáhnout extáze. 
Naróttam toho využil k útěku. 
Na dvůr moghulského krále to-
tiž nikdy nedorazil. Místo toho 
se lesními cestami a odlehlými 
stezkami vypravil do dalekého 
Vrindávanu, kam ho volalo 
jeho srdce a láska k Pánovi Čai-
tanjovi.

Zanedlouho ho však vyslídili 
špehové krále Krišnánandy. 
Chtěli, aby se s nimi vrátil 

k otci, nebo ho jako nezletilého nechají 
zatknout policií a násilně odvést domů. 
Naróttam byl však tak čistý ve své lásce ke 
Krišnovi a ve svém předsevzetí uchýlit se 
do Vrindávanu, že špehové nejen Narót-
tamu nenechali zatknout, ale dali mu na 
cestu do Vrindávanu dokonce peníze. Po 
dlouhé a úmorné cestě, která trvala ještě 
mnoho měsíců, Naróttam konečně dorazil 
do královského města Mathury, pouhých 
pár kilometrů od Vrindávanu. Poprvé 
podstoupil obřadní koupel v Jamuně, 
v místě zvaném Višrám Ghat. Toho večera 
ho k sobě pozval starší bráhmana. Infor-
moval ho, že Rúpa a Sanátan, Kášíšvara 
Pandit a jiní významní žáci Pána Čaitanji 
již opustili hmotný svět a vrátili se zpět 
k Bohu. Mladý Naróttam byl zdrcen. Ura-
zil tisíce mil, aby se s nimi setkal, viděl je 
tváří v tvář, slyšel jejich slova. Bráhmana 
mu sdělil, že Rúpa a Sanátan pověřili Dží-
vu Gósvámího, aby se mladého Naróttama 
po jeho příchodu do Vrindávanu ujal.

Šríla Džíva Gósvámí se s Naróttamem 
setkal v krásném, sedmipatrovém chrámu 
Góvindadží, který na přání Šríly Rúpy 
Gósvámího nedávno postavil zámožný 
Mahárádža z Radžastánu (a o století poz-
ději nechal moghulský vládce Aurangzeb 
zbořit jeho čtyři nejvyšší patra). Džíva 

Na nádvoří chrámu Rádhá-
Gókulánandy je kromě samádhi 

Lókanátha také samádhi Višvanátha 
Čakravartího Thákura (vlevo), pušpa 

samádhi Naróttama dáse Thákura 
(uprostřed) a samádhi Ganganárájana 

Čakravartího (vpravo)
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Gósvámí Naróttamovi doporučil, aby vy-
hledal útočiště u skromného a odříkavého 
Lókanátha Svámího a přijal ho za svého 
gurua. Naróttam okamžitě odešel do ášra-
mu Lókanátha Svámího, kde celý rok s lás-
kou a oddaností sloužil svému guruovi. 
Lókanáth Svámí ho zprvu odmítl zasvětit, 
ale nakonec, po dlouhém váhání, přeci jen 
svolil. Naróttam byl jeho jediným žákem. 
Později Lókanáth poslal Naróttama studo-
vat u Džívy Gósvámího, který ho zevrubně 
obeznámil s transcendentální fi lozofi í 
bhakti, oddané služby Pánu. Jak již bylo 
popsáno dříve, v ášramu Džívy Gósvámí-
ho se Naróttam poprvé setkal se Šrínivá-
sem Áčárjou a Šjámanandou Panditem. 
Stali se přáteli a společně, na pokyn Šríly 
Džívy Gósvámího, úspěšně přepravili, po 
dlouhé a dobrodružné cestě, vzácné ruko-
pisy Rúpy a Sanátana i jiných významných 
áčárjů z Vrindávanu do Bengálska.

Krátce poté se Naróttam se Šjámanan-
dou a Šrínivásem Áčárjou vypravili do 
Khéturí, Naróttamova rodiště. Příbuzní ho 
objímali a ronili  slzy radosti. Sdělili mu 
se zármutkem, že jeho otec, Krišnánanda 
Mahárádža, nedávno zemřel. Naróttamův 
mladší bratranec Santóša Datta se stal krá-
lem Khéturí. Naróttam pobyl v Khéturí jen 
krátce. Po několika týdnech se vypravil na 
poutní cestu kolem Indie. Navštívil zejmé-
na posvátná místa, která byla přímo spjata 
s transcendentálními zábavami Pána 
Čaitanji v Orisse a v jižní Indii. Setkal se 
i s přímými svědky 
transcendentálních 
zábav Pána Čaitanji. Po 
roce se vrátil do Khé-
turí, kde ho zastihl do-
pis od jeho díkšá gurua, 
Šríly Lókanáthy Svá-
mího. V něm mu jeho 
guru doporučil, aby 
v Khéturí zůstal, po-
stavil chrám zasvěcený 
Pánu Čaitanjovi a za-
vedl uctívání Božstev 
Rádhá Krišna a Gaura 
Nitái podle přísných 
pravidel Hari Bhak-
ti Vilása. Pověřil ho 
rovněž posláním šířit 
zpívání svatých jmen 
Pána mezi obyvatel-
stvem Khéturí Gramu. 
Naróttamův bratranec, 
král Santóša Datta, kte-
rý se mezitím stal také 
Naróttamovým žákem, 
nechal během jednoho 
jediného roku postavit 
nádherný chrámový 
komplex, včetně obrov-
ského kírtanového sálu, 
ubytovacích zařízení, 

prostorných jídelen, květinových zahrad 
a jezírek ke koupání.

Naróttam se rozhodl instalovat Božstva 
Rádhy a Krišny a Gaura Nitáie na výročí 
zjevení Pána Čaitanji – Gaura púrnimu. 
Od odchodu Pána Čaitanji Maháprabhua 
z tohoto světa uplynulo téměř padesát let, 
a dosud nikdo neuspořádal velký festival 
oslavující Jeho zjevení. Naróttam zorga-
nizoval Gaura púrnimá festival ve velkém. 
Byli rozesláni poslové do všech koutů In-
die. Tisíce a tisíce lidí přišlo pěšky, z blíz-
kých vesnic, z dalekého Džagannát Púrí 
či jižní Indie. Byli přivítáni Naróttamem 
dásem, Šrínivásem Th ákurem a králem 
Santóšem Dattou, kteří je osobně ověn-
čili květinovými girlandami. Všem bylo 
poskytnuto ubytování a skvělé prasádam 

– samozřejmě zcela zdarma. Když přišla 
Džáhnavá Déví, vdova po Pánu Nitjánan-
dovi, ověnčili ji girlandami květů a uby-
tovali v krásném pokoji. Den před Gaura 
púrnimou Naróttam uspořádal obrovský 
kírtan, jaký nikdo nezažil od dob Pána 
Čaitanji. Naróttamův styl kírtanu (později 
nazvaný Garan Hati) byl strhující – ná-
pěvy, rytmus a tanec byly zcela ojedinělé. 
Nikdo nemohl odolat extázi svatého jmé-
na. Všichni se topili v oceánu blaženosti; 
kírtan trval až hluboko do noci.

Příští den, na Gaura púrnimu, byla 
v chrámu instalována Božstva Rádhá Kriš-
na a Gaura Nitái. Šrínivás Áčárja spolu 
s dalšími vaišnavy provedl abhišék (obřad-

ní koupel Božstev při Jejich instalaci) a na 
jeho závěr byla Božstva slavnostně uctěna 
obřadem árati (toto árati je popsáno ve 
večerní písni od Bhaktivinóda Th ákura 

„kibha džajó, džajó góračandér...“). Poté za-
čal znovu kírtan, který trval až do půlnoci. 
Den po Gaura púrnimě Džáhnavá Déví 
osobně pro všechny uvařila snídani. Festi-
val Gaura púrnimá v Khéturí Gramu trval 
tři dny a tři noci. Nejen, že tisíce oddaných 
okusilo nesmrtelný nektar svatého jména, 
lahodné prasádam a transcendentální štěs-
tí, ale při Gaura púrnimě došlo i k setkání 
různých větví gaudíja vaišnavismu. Na-
róttam dokázal sjednotit všechny gaudíja 
vaišnavy. Všichni tehdy přijali učení pána 
Čaitanji v posloupnosti šesti Gósvámích 
z Vrindávanu jako gaudíja vaišnavskou 
siddhántu (teologický závěr vaišnavismu). 
Byla stanovena pravidla instalace Božstev, 
uctívání, organizace chrámů, zasvěcování 
žáků atd.

Naróttam dás Th ákur žil nadále v Khé-
turí Gramu. Nikdy se neoženil. Napsal 
mnoho krásných písní, které dnes gaudíja 
vaišnavové zpívají po celém světě. Také 
napsal četná fi lozofi cká pojednání v rámci 
gaudíja vaišnavské siddhánty. V poměrně 
vysokém věku se uchýlil do ústraní poblíž 
Khéturí Gramu a za neustálého zpívání 
svatého jména Pána opustil tento dočasný 
svět. Jeho žáci mu v Khéturí Gramu posta-
vili samádhi (náhrobek) a ve Vrindávanu 
nalezneme také jeho pušpa samádhi. ❧

V chrámu Rádhá-Gókulánanda jsou malá Božstva Rádhá Vinóda 
Lókanátha Svámího, větší Božstva Vidžaja Góvindy 

Baladévy Vidjábhúšany a Božstva Rádhá Gókulánandy 
Višvanátha Čakravartího. Malá Božstva Krišny před Gókulánandou a 

Božstvo Čaitanji Maháprabhua uctíval Naróttama dása Thákura. 



Bhaktivigjána Gósvámí přednáška

číslo 2  ročník 17  NÁMA HATTA  13číslo 2  ročník 17  NÁMA HATTA  13

Pokora je branou, která vede 
do království lásky

Kírtan je nejvyšší podobou služby 
Krišnovi. Když zpíváme, měli bychom 
pamatovat, že se snažíme sloužit – slou-
žit Krišnovi v podobě svatého jména. 
Jakmile převládne nálada požívat si nad 
služebnickým postojem, všechno se zkazí. 
Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákur řekl, že 
ten, kdo se snaží užívat si kírtanu, půjde 
do pekla.

V tomto světě jsme zvyklí si užívat. Uží-
vat si znamená vykořisťovat. Užívat si zna-
mená porovnávat vše se sebou samotným 

– to je dobré, to je špatné, to se mi líbí, to 
se mi nelíbí. Jakmile se tato mentalita 
projeví v kírtanu, zapomínám na Krišnu, 
protože jsem do středu umístil sebe sama 
a začínám sloužit sám sobě, svým touhám, 
rozmarům, přednostem, tomu, co se mi 
líbí nebo nelíbí. A to ničí všechno, to je vy-
kořisťování. Když se snažím vykořisťovat 
svaté jméno, svaté jméno odchází.

Podle defi nice je svaté jméno neome-
zené. V 6. zpěvu Šrímad Bhágavatamu se 
říká: „vainkuntha náma grahanam“ – člo-
věk by se měl snažit uchopit vaikuntha 
náma, slovo vaikuntha znamená, že nemá 
hranic. Svaté jméno vychází z neomezené 
sféry, kde není možné cokoliv změřit. Ten-
to svět nám byl dán, abychom mohli vše 
poměřovat vůči sobě samotnému. Lidé 
tady vše měří. Vědci jsou nejlepším příkla-
dem lidí v máji, protože věda, to je pokus 
všechno změřit. Jak daleko je na měsíc, na 
slunce. Poměřujeme vše se sebou samot-
nými a kvůli tomu je náš svět omezený. 
A naše bytí je omezené. V tom spočívá 
hluboká fi lozofi cká příčina naší smrtel-
nosti v tomto světě. Tím, že se snažíme 
poměřovat, ztrácíme svou vlastní neome-
zenost a nesmrtelnost. Ale svaté jméno 
nám může darovat nesmrtelnost, protože 
pochází ze sféry nekonečna – když se na 
něj obrátíme s neomezenou pokorou. Čai-
tanja Maháprabhu říká, že naše schopnost 
zažívat skutečnou duchovní zkušenost ne-

boli cítit, slyšet, a dotýkat se svatého jména 
závisí na čtyřech vlastnostech, které jsou 
v podstatě jednou – pokorou.

Pokora znamená, že se stanu nekonečně 
malým a pak získám schopnost pocítit 
nekonečnou velikost svatého jména. Svaté 
jméno vždy zůstává v mém srdci. Nejenom 
v tomto životě – ale v průběhu mnoha 
a mnoha životů. V průběhu nekonečnosti 
neustále zůstává se mnou. Toto nekonečné 
svaté jméno může v jednom okamžiku 
z mého srdce odstranit nekonečné hříchy. 
Ve Védách se říká sakr-déva – okamžik. 
V ten samý okamžik nezůstane nic – stačí 
jen začít sloužit svatému jménu.

To je nejpodivuhodnější věc, kterou 
můžeme vykonávat. Když to uděláme 
s pravou pokorou, s touhou sklonit se před 
svatým jménem a odevzdat se mu, v ten 
okamžik sestupuje svaté jméno na náš 
jazyk, vstupuje do našeho ucha a uchem 
do srdce. A proto je důležité pochopit, že 
my sloužíme tomuto zvuku. Není to zase 
nějaká další diskotéka ve stylu Hare Kriš-

na, protože když se jenom snažíme tančit 
nebo si užívat rytmu hudby, svaté jméno 
odchází. A zůstává jen stín. Ani to není 
stín, ale obal. Materiální obal. Materiální 
zvuk. Šríla Prabhupáda říkal, že takový 
člověk jen opakuje písmena abecedy. Ha-re 
Kriš-na. Není to Krišna, zůstává jen Ha-re 
Kriš-na.

Tuto naši schopnost získat duchovní 
zkušenost dává Čaitanja Maháprabhu 
v neposlední řadě do souvislosti s naší 
schopností se sdružovat. Koneckonců, mu-
síme se naučit přes kírtan nebo přes svaté 
jméno sdružovat se s Bohem. Ale nikdy se 
nebudeme moci sdružovat s Bohem, po-
kud se nenaučíme sdružovat s obyčejnými 

O kírtanu...O kírtanu...
„Absolutní Pravda je Šrí Krišna 
a láskyplné oddanosti s čistou 
láskou ke Šrí Krišnovi lze 
dosáhnout společným zpíváním 
svatého jména, které je základem 
veškeré blaženosti.“ Č.č., Ádi 1.96 trinád api suníčéna

tarór api sahišnuná

ámaníja mánadéna

kírtaníja sadá hari
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živými bytostmi. Pokud nedokážeme vybudovat normální vztahy 
s našimi blízkými, s těmi, kteří nás obklopují, kteří jsou vedle nás, 
jak se můžeme sdružovat s Bohem? Proto Čaitanja Maháprabhu 
řekl, že opravdová zkušenost začíná s

To je stav, kdy chci jenom sloužit. To je nejjistější, nej-
snadnější a nejbezpečnější postavení v tomto světě. Ze vše-
ho ostatního nám hrozí nebezpečí a problémy. Člověk, který 
si chce v tomto světě užívat, to má složité, protože má mno-
ho protivníků, které musí odstrkávat lokty. A když dosáhne 
nějakého postavení, bude se v něm muset udržet nějakým 
umělým způsobem.

Sluhům nikdo nezávidí. Zejména ne sluhovi sluhy slu-
hy. Sluhovi nějakého velkého člověka už je možné závidět. 
Tam se lidé odstrkují navzájem, aby mu mohli sloužit. Ale 
Čaitanja Maháprabhu říkal: „Naším ideálem je, že se mu-
sím stát služebníkem služebníka služebníka. Musím najít 
toho nejmenšího a začít sloužit jemu, a skrze službu tomu 
nejmenšímu získat milost toho největšího.“ To je podivu-
hodný paradox duchovního života. V tomto světě není nic 
hodnotnějšího než služba. V tomto světě není nic vzneše-
nějšího než pokora. A není správnějšího způsobu života. 
Pokorný a slabý se stává silným. Je to jako u dětí. Malé děti 
zcela ovládají své rodiče. Rodiče dělají vše, co jim jejich 
malé děti řeknou. Proč? Protože jsou slabé a nesnaží se 
předstírat, že jsou silné. Ale jakmile tenhle mladý hlupák 
vyroste a začne se předvádět, že je „hustej“, že je samostatný, 
ztratí nad rodiči vládu.

Totéž platí i pro nás. Pokora je nejlepší způsob, jak získat 
vše v tomto světě. Především je pokora branou, která vede 
do království lásky. Do království lásky se nedá dostat jinou 
branou. Nedá se vzít útokem ani rozrazit beranidlem či 
dokazovat všem, že si zasloužím tam vejít. Ne, existuje jen 
jeden způsob – pokora. Když člověk v takovém rozpoložení 
zpívá svaté jméno, pak se mu svaté jméno odkryje, protože 
Krišna se nachází ve svatém jméně. ❧

trinád api suníčéna

tarór api sahišnuná

ámaníja mánadéna

kírtaníja sadá hari

Absolutní Pravda je Šrí Krišna 
a láskyplné oddanosti s čistou láskou ke 

Šrí Krišnovi lze dosáhnout společným 
zpíváním svatého jména

Šačínandana Svámí 
Dobrý kírtan zlepšuje džapu stejně 

tak, jako dobrá džapa zlepšuje kírtan. 
V podstatě se doplňují navzájem, pro-
tože mají stejnou podstatu – Krišnu 
v Jeho nejmilostivější podobě Jeho 
svatého jména. Svaté jméno je tak mi-
lostivé, že oddaní oslavují Kali jugu 
jako nejlepší z jug, zpívání je dharmou 
tohoto věku.

„Jsem velice spokojen s Kali jugou, 
protože výsledků veškerých duchovních 
činností – meditace, obětí a uctívání 
Božstev – se dá dosáhnout pouhým zpí-
váním svatého jména Kéšavy (sankírtja 
kéšava). Ó vznešený mudrci, toto malé 
úsilí přináší velký prospěch celému lid-
stvu. Bezpochyby jsem s touto jugou ve-
lice spokojen.“ (Višnu Purána 6.2.15-17)
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4.5. Šríla Vrindávana dása Th ákura – odchod
5.5. Varúthiní Ékádaší
6.5. Dvádaší, přerušení od 5:29 do 10:29
 3. výročí instalace ŠRÍ ŠRÍ NITÁI GAURÁNGY
9.5. Šrí Gadádhara Pandit – příchod
19.5. Šrímatí Sítá Déví (manželka Šrí Rámy) – příchod
 Šrí Madhu Pandit – odchod
 Šrímatí Džáhnavá Déví – příchod

21.5. Móhiní Ékádaší
22.5. Dvádaší, přerušení od 5:07 do 10:21
23.5. Džajánanda Prabhu – odchod
24.5. Nrisinha Čaturdaší, příchod Pána Nrisinhadéva 

(půst do soumraku)
25.5. Šrí Mádhavéndra Purí – příchod
 Šrí Šrínivása Áčárja – příchod
29.5. Šrí Rámanánda Rája – odchod

a 

Dva muži se mezi sebou hádali o to, jak byl přeříznut jeden 
papír. Jeden tvrdil, že to bylo nožem, a druhý zas, že to 
bylo nůžkami. Šarvátka se dostávala až do takových ob-

rátek, že ten první muž hrozil, že hodí toho druhého do nedaleké 
řeky, jestli neuzná, že ten papír byl rozříznut nožem. No, a ten 
druhý muž trval na tom, že to byly nůžky, které rozřízly papír. Tak 

byl hozen do vody a začal se potá-
pět. Přesto nepolevil. Jak se ponořil 
pod hladinu vody, ještě naposled 
se vynořila jeho ruka z vody, kmi-
tajíc dvěma prsty jako nůžkami.

Současná samozvaná vědecká 
kasta tvrdohlavě rozšiřuje pochyb-
né myšlenky o tom, že duše pochá-
zí z hmoty. Přesto, že jsou denně 
biti k smrti tou samou hmotnou 
energií, ve které si tolik libují, 
nedají ani trochu šanci tomu, že 
Nejvyšší Pán, Šrí Hari, je původní 
příčinou osobně všeho, co je, hmo-
tu a život nevyjímaje. Život vytváří 

život a hmota je výtvorem života, navzdory dobře placeným 
spekulativním teoriím, které zůstávají jenom teoriemi.

Každý den je toho důkazem, a ne jinak. Jenom živá bytost 
vyprodukuje potomka. Jenom živá bytost může dát růst vlasům 
a nehtům, které jsou vlastně neživé, nebo může vytvořit něco po-
užitím mrtvých hmotných zdrojů. Kdokoliv, komu zbylo trochu 
mozku, může pochopit tento jednoduchý vědecký fakt. Šrí Hari je 
nejvyšší živá bytost, my jsme Jeho vědomé nedílné části a hmota 
je mrtvá, pokud ji nedá do pohybu živá síla. ❧

Nůž a nůžky
kartarí-kartariká njájah
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O DUCHOVNÍ REVOLUCIO DUCHOVNÍ REVOLUCI 
ŠRÍLY PRABHUPÁDYŠRÍLY PRABHUPÁDY
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Stejně jako mnozí příslušníci mé 
generace jsem od útlého věku 
věděl, že s moderním světem je 
něco opravdu špatně. Cítil jsem, že 

celá tato materiální civilizace a všechno, 
co ji tvoří, je naprosto falešná a ohavná 
a potřebuje převrátit vzhůru nohama 
(to jest umístit správným směrem naho-
ru) – kompletně předělat odshora až dolů. 
Všichni takzvaní velcí myslitelé, kteří se 

pokoušeli vyřešit problémy světa, neuspěli. 
Šríla Prabhupáda byl prvním skutečným 
revolucionářem. Odmítaje všechny svět-
ské představy se pustil do jádra problému. 
Zastával totální změnu, změnu vědomí. 

„Nesnažte se být vykořisťovatelem. Uznejte 
své postavení služebníka, nikoli pána.“ 
Šríla Prabhupáda vystihl naši náladu; ne 
podvodnými triky, ale z úrovně realiza-
ce. Nemohl snášet pohled na to, jak celé 
lidstvo marní své životy a připravuje se na 
cestu do pekla místo ke Krišnovi. Bral si 
na mušku všechno. Spojené národy, ham-
burgery, rock‘n‘roll, automobily svištící po 
silnicích. Pro Prabhupádu byl uspokojová-
ním smyslů dokonce i Ravi Shankar.

Prabhupáda byl připraven se v Krišno-
vě zájmu ujmout světa plného démonů. 
Jakožto Krišnův pokorný služebník vždy 
s důvěrou spoléhal na Krišnovu podporu. 
Nebojácně zacílil na společenské vůdce 
coby hlavní viníky – „ideové zločin-

ce“ vedoucí svět špatným směrem. Šríla 
Prabhupáda však v ničem nebyl takový 
jako ti hlasití rebelové, kteří chtějí rozbořit 
stávající stav věcí jen proto, aby zavedli 
jiný druh iluze. Šríla Prabhupáda přinesl 
opravdovou revoluci. „Revoluce“ znamená 
naprostý obrat. Šríla Prabhupáda nás od 
všeho světského přivedl ke Krišnovi. Nejen, 
že poukázal na chyby moderní společnosti, 
ale jako platnou alternativu nám dal sku-
tečnost, podstatu – Krišnu. Poté, co nám 
Šríla Prabhupáda ukázal skutečný problém 

– naše zapomnění na Krišnu – vypadají 
všichni takzvaní velcí myslitelé jako slepci 
šátrající kolem, aniž by měli ponětí, o co 
opravdu jde.

Protože nestačí jen kritizovat. To pravé 
není pouze mluvit, ale něco hodnotného 
pro lidskou společnost udělat. Společenský 
reformátor je lepší než pohovkový kritik. 
Reformátor však musí být nejprve kriti-
kem. Kdyby neviděl problém, jak by mohl 

1. díl
1. díl

Máme tu nejlepší fi lozofi i, nejlepší proces, 
nejlepšího gurua a 

milost Čaitanji Maháprabhua

Každý oddaný má se Šrílou Prab-
hupádou svůj vztah a svou vizi 
o něm. Někteří více vnímají aspekt 
jeho laskavé otcovské vlídnosti, 
jiní s ním mají otevřený, přátelský 
vztah, další k němu jakožto ke 
svému uctívanému pánovi přistu-
pují s velkým posvátným respek-
tem a vážností. Mnozí oddaní se 
k Prabhupádovi vztahovali jako 
k transcendentálnímu generálovi, 
vůdci vojska. Já osobně o Šrílovi 
Prabhupádovi rád medituji jako 
o revolucionáři.
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usilovat o jeho řešení? Šríla Prabhupáda byl jediným 
pravým reformátorem, jelikož si byl vědom skutečné-
ho problému. Viděl chudobu, bezpráví, zločin a vše 
ostatní jen jako projevy jediného základního problé-
mu: závisti vůči Krišnovi. Komu je křivděno a kdo se 
křivdy dopouští? Kdo je zločinec a kdo oběť? Všichni 
jsou zločinci. Všichni se potřebují napravit. Proto 
Šríla Prabhupáda neplýtval časem na budování zby-
tečných příjemností, jako jsou nemocnice zotavující 
lidi proto, aby byli schopni věnovat se smyslovému 
požitku, nebo školy, které je k smyslovému požitku 
vychovávají. Přišel s projektem alternativní společ-
nosti s Krišnou ve svém středu. Založil farmářské 
komunity pro život v souladu s ideálem jednodu-
chého žití a hlubokého myšlení v závislosti na půdě, 
kravách a Krišnovi.

Šríla Prabhupáda nám dal životní styl odmítající 
hodnoty Západu. Žádná těžká práce kvůli smyslo-
vému požitku. Žádné rozvody. Žádná demokracie. 
Žádná falešná rovnocennost. Nic bez Krišny. Chtěl 
společnost organizovanou do varen a ášramů s po-
kojnými, odříkavými bráhmany dohlížejícími na 
mocné, zbožné krále. Chtěl, aby ženy byly cudné, 
nesmělé a závislé. Žádné zrovnoprávnění žen, pouze 
šťastné ženy. Chtěl ochranu krav. Tohle všechno chtěl 
v dnešním moderním světě.

Nyní se zdá, že mnoho oddaných tuto vizi ztratilo 
a pozbyli zájmu učinit tuto planetu a nakonec celý 
vesmír vědomým si Krišny. Vypadá to, že hodně od-
daných, kteří se připojili k hnutí až po odchodu Šríly 
Prabhupády, nevnímají jeho silně revoluční náladu. 
Idea Šríly Prabhupády byla jasná; my všichni jsme 
ji znali: „Vědomí Krišny bude řídit svět.“ Ačkoli nás 
bylo málo a možná jsme vypadali jen jako další po-
šetilá sekta, byli jsme nabiti Prabhupádovou důvěrou 
a pociťovali jsme uvnitř ISKCONu Krišnovu moc. 
Byli jsme dynamičtí a plní života, alespoň až do roku 
1977. Nic se nemohlo pokazit. Měli jsme jen pokra-
čovat ve zpívání Hare Krišna. (dokončení příště) ❧

Modleme se k Šrílovi Prabhupádovi o inteligenci, 
jež nám umožní mu správně sloužit

Otázka: Co je příčinou hmotných tužeb?

Džajapatáká Svámí: Hmotné touhy jsou proto, že se 
ztotožňujeme s hmotným tělem. Myslíme si, že jsme toto tělo a že 
uspokojením tělesných potřeb budeme šťastní. To je jako George 
Harrison z Beatles, myslel si, že když bude bohatý, slavný a mocný, 
že dosáhne životního úspěchu. Pak se stal bohatým a slavným 
a měl tolik moci a vlivu, a pak si uvědomil, že to není ono, že ho 
to nemůže zcela uspokojit. Tehdy potkal zakladatele hnutí Hare 
Krišna Jeho Božskou Milost A. Č. Bhaktivédantu Svámího Prab-
hupádu a získal jeho milost. Začal pravidelně zpívat Hare Krišna 
a zpíval až do konce života.

Dokud jsme v tomto hmotném těle, dotud budeme mít hmotné 
touhy. Kdo řekl, že hmotné touhy jsou špatné? Hmotné touhy 
samy o sobě nejsou špatné. Když zapomeneme na Krišnu, to je 
špatné.

Pokud máme hmotné tělo, musíme jíst, musíme spát. Tělo má 
tolik potřeb a my musíme ty věci mít.

Takže my potřebujeme hmotné touhy, jinak bychom nemohli 
žít. Vše, co Krišna říká, je, že vše máme dělat usměrněným způso-
bem: juktáhára vihárasja. Buď umírněný v jedení, umírněný v od-
počinku. Neříká žádný odpočinek, nebav se, jen to dělej umírně-
ně. Jez duchovní potravu. Když jdeš jíst, proč nejíst duchovně? Je 
to velice chutné, kde je potíž? ❧



Mádhava Smullensankírtan
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Bhaktin Rádhiká Mehta je záha-
dou. Od roku 2007, kdy začala, 
rozdala 228 016 knih Šríly Prab-
hupády – téměř čtvrt miliónu. 

Podle Světového sankírtanového bulleti-
nu rozdala za těchto pět let víc knih než 
jakákoliv jiná rozdavačka knih od roku 
1982.

V roce 2009 a 2010 byla ze všech roz-
davačů knih na celém světě první mezi 
ženami a druhá mezi muži. 

V roce 2011 obsadila opět první místo, 
i když tentokrát v kategorii „Týmové roz-
dávání knih“. Jenom během Prabhupá-
dova maratónu 2011 – mezi 15. listopa-
dem a 5. lednem – rozdala 66 000 knih.

Za poslední čtyři roky – 2008, 2009, 
2010 a 2011 – získala třicátnice bhaktin 
Rádhiká cenu za celosvětové rozdávání 
knih (World Book Distribution Award) 
od ISKCONských sannjásínů v ústředí 
ISKCONu v Májápur Dhámu v Zá-
padním Bengálsku. A to vše navzdory 
tomu, že žije sama, mimo ISKCONský 
chrám v Chowpatty, ve kterém žijí pouze 
brahmačáríni.

Jak začínala? Jak to dělá? A co ji mo-
tivuje?

Klíč je v tom, že vždy říká „my“ místo 
„já“, když  mluví o rozdávání knih. Pro 
Rádhiku „my“ znamená její Božstva 
Džagannátha (kterému s láskou říká 
Gópál), Baladéva a Subhadry, její guru 
Rádhánáth Svámí a poučující guru 
Džajapatáká Svámí, a její rodiče, Navin 
a Pallavi Mehta. Všichni jsou její život 
a duše a neustálá podpora a povzbuzení.

Rádhiká je obzvlášť vděčná svému 
guruovi Rádhánáthovi Svámímu, díky 
němuž je, jak sama říká, tím, čím je dnes.

Poprvé se setkali někdy v lednu 2005, 
kdy byla Rádhiká, modní návrhářka, 
která se živila navrhováním oblečení 
pro bohaté rodiny, pozvána na jednu 
událost v domě jednoho ze svých přátel, 
Yashe Birly – předsedy multimilionářské 
skupiny Yash Birla Group – a jeho man-
želky Avanti. Na tuto událost byl pozván 
Rádhánáth Svámí. Zpíval tam kírtan 
a přednášel tam o vědomí Krišny, což na 
Rádhiku udělalo ohromný dojem.

„Pán Krišna zaranžoval, že prvním 
oddaným, kterého jsem potkala, byl můj 
Guru Mahárádža,“ říká. „Začala jsem ho 
jednou týdně navštěvovat a on se mnou 
strávil pokaždé zhruba hodinku a vy-
světloval mi fi lozofi i. Na našem třetím 

setkání mi dal Bhagavad gítu takovou, 
jaká je. Tím mě uvedl do nádherného 
světa vaišnavů a já začala pravidelně 
navštěvovat Rádhá Gópínátha Mandir 
v Chowpatty. Dostala jsem od Rádhá-
nátha Svámího a oddaných z Rádhá 
Gópínáth Mandiru tolik lásky, že jediné, 
co jsem chtěla, bylo dát všechnu tu lásku 
druhým.

A tak 3. prosince 2007 začala bhaktin 
Rádhiká rozdávat knihy Šríly Prabhu-
pády. Vzala si s sebou svá Božstva a na 
každém kroku hledala útočiště u Krišny. 
Její výsledky byly ohromující.

„První den jsem si vzala dvě krabice 
knih, sedla do taxíku a zamířila do 
města,“ říká. „Paramátmá – Pán Krišna 
v mém srdci – mě vedl a říkal mi: ,Jdi 
do této budovy, jdi do tamté budovy.´ 
Následovala jsem Jeho pokyny, chodila 

Během posledních pěti let 
jedna mladá žena z Chowpatty 
v Bombaji překonala všechny 
ženské rekordy v rozdávání 
knížek a rovněž mnoho 
souhrnných rekordů.

Bhaktin Rádhiká rozdala na čtvrt miliónu knih 
Šríly Prabhupády
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ode dveří ke dveřím odshora dolů a jako 
nějakým kouzlem se ty krabice vyprázd-
nily.“

Druhý den si vzala osm krabic s kníž-
kami, rozdávala je v domě s byty a po 
kancelářích, a opět prodala vše, co měla.

Třetí den si Rádhiká dala za cíl, že 
rozdá 1 080 Bhagavad gít, ale chybělo jí 
k tomu rozdat jich ještě třináct. S mod-
litbou ke Krišnovi, aby jí pomohl splnit 
její cíl, přistoupila k jedné velice roz-
rušené dámě. Právě se vracela večer do 
svého domu z Chowpatty chrámu. Uká-
zalo se, že v rodině té ženy někdo zemřel 
a že chce přesně 13 výtisků Bhagavad 
gíty pro utěšení své truchlící rodiny.

Od té chvíle se začalo rozdávání 
knížek bhaktin Rádhiky doopravdy ex-
pandovat. Prozkoumávala Bombaj a do-
konce létala i do různých měst v Indii. 
Jednoho dne byla v Dillí. A druhý den 
v Hyderabadu. Všude se setkávala s těmi 
nejbohatšími lidmi, kteří chtěli podpořit 
její misi.

„Nečtu noviny, nedívám se na televizi 
ani si nečtu billboardy,“ říká. „Nejsem 
počítačový typ a ani nemám nikoho, 
kdo by mi pomáhal a dával mi jména 
a seznamy. Ale nějak prostě vím, kam 
mám jít. Krišna mě vede tam, kam po-
třebuji jít.“

Kdekoliv Rádhiká je, navštěvuje kan-
celáře nejrůznějších obchodníků, jako 
jsou prodavači diamantů a právnické fi r-
my, nosí s sebou Bhagavad gíty a Krišna 
knížky, krabici s prasádam (posvěceným 

jídlem) a zalaminovaný obrázek Rádhy 
a Krišny.

Některé ze společností jsou velmi vý-
znamné a jejich ostraha nedovolí niko-
mu ani projít vestibulem, pokud nejsou 
zaměstnanci či nemají sjednanou schůz-

ku. Ale pro bhaktin Rádhiku Krišna 
otevírá všechny dveře. Sladce se usmívá 
a podává pracovníkům ostrahy knihu 
a nějaké prasádam, a oni ji pouštějí dál. 
Obsluha výtahu jí drží knihy.

Hlavní sekretářka ji s radostí přijme, 
a než se naděje, sedí najednou před šé-
fem společnosti.

„Šťastně si pro sebe koupí Krišna 
knížku a Bhagavad gítu,“ říká. „Potom 
ho požádám, aby zpíval Hare Krišna 
mantru, a on to udělá. Pak ho popro-
sím, aby mi dal deset minut svého času, 
a on souhlasí. Těchto deset minut se 
pak změní na čtyřicet pět minut, bě-
hem kterých mluvím o Krišnově slávě, 
zatímco on sedí a poslouchá a uctívá 
prasádam, které jsem donesla.“

Nakonec, když cítí, že už je připraven, 
požádá Rádhiká šéfa, aby přispěl peně-
zi na to, aby mohla dát knihy zdarma 
chudým a potřebným. Někteří majitelé 
darují peníze, které stačí na pár knih, 
někteří na pár set a pár z nich na tisíc 
knih.

Rádhiká potom navštěvuje nemoc-
nice, pokoje s nemocnými s rakovinou, 
domovy důchodců, obecné školy, sirot-
čince a polepšovny, přináší jim vědomí 
Krišny a spolu s tím trochu míru a na-
děje na lepší budoucnost.

Často jí její otec nebo pár jiných od-
daných pomohou donést oltář s jejími 
Božstvy, veliký transparent se Šrí Šrí 
Rádhá Mádhavou a Šrí Šrí Paňča Tat-

Ve školách a sirotčincích podám všem dětem a personálu 
nějaké růžence, a oni zpívají jedno celé kolo, 

108 kuliček Hare Krišna mahá mantry, společně nahlas, 
což trvá přibližně patnáct minut

Rádhiká přináší potřebným vědomí Krišny 
a spolu s tím i trochu míru a naděje 

na lepší budoucnost
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tvou v Májápuru, prasádam, knížky, sa-
molepky s mahá mantrou a pět set kusů 
růženců.

„Ve školách a sirotčincích podám 
všem dětem a personálu nějaké růžence, 
a oni zpívají jedno celé kolo, 108 kuli-
ček Hare Krišna mahá mantry, společně 
nahlas, což trvá přibližně patnáct mi-
nut.“ Rádhiká říká: „Je báječné vidět je 
všechny zpívat tak nadšeně a šťastně.“

Rádhiká má potom malou přednášku 
o fi lozofi i vědomí Krišny v hindí nebo 
marathí, a potom pozve všechny děti, 
aby v řadě přistupovaly k oltáři, vzdaly 
své poklony Pánu a dostaly každé zdar-
ma Bhagavad gítu a pět kusů sladkosti 
láddu.

V městských nemocnicích a pokojích 
s nemocnými s rakovinou vozí knihy na 
nosítkách za pomoci ochranky. Stejně 
jako v budovách s kancelářemi nejdříve 
zaměstnanci nechtěli Rádhice dovolit 
vstup do jistých oblastí, jako je JIP, ale 
brzy ji začali sami dávat plný přístup.

V jedné z osmnácti BMC vládních 
nemocnic v Bombaji, které navštívila, 
jsou strašlivé podmínky. „Viděla jsem 
takové věci, jako že jedna osoba leží na-
hoře na posteli a další tři leží na šířku 
pod ní, oblečení mají potřísněné výkaly 
a krví,“ říká. „Je to tak smutné.“

Rádhiká navštěvuje každého pacien-
ta, tiše jim zpívá ochrannou modlitbu 

k Pánu Nrisinhadévovi a přečte jeden 
verš z Bhagavad gíty, ať už jsou při vě-
domí, či nikoliv. Některým z nich dá 
čaranámritu, vodu, kterou se omývala 
Božstva. Také jim dává samolepky 
s Hare Krišna mahá mantrou a s ob-
rázkem Bála Gópála a zdarma výtisk 
Bhagavad gíty. Někteří z nich, přestože 
jsou chudí, tak jí dávají příspěvek pět 
nebo deset rupií, protože jí chtějí vy-
jádřit svou vděčnost, a šťastně zpívají 
spolu s ní.

V roce 2011 strávila Rádhiká hodně 
svého času v poutním městě Pandhar-
pur, zejména během Prabhupádova ma-
ratónu a během měsíce ašadha (červen 
a červenec), kdy tam přichází okolo půl 
miliónu poutníků vzdát úctu do chrá-
mu Pána Vitthala.

„Někteří oddaní z malého místní-
ho chrámu ISKCONu mi pomáhají 
s postavením malého stánku naproti 
chrámu Pána Vitthala a ten naplníme 
krabicemi knih, kbelíky s lahodnou hal-
vou a samolepkami s mahá mantrou,“ 
říká. „Kolem procházejí oceány poutní-
ků, s velkou láskou zpívají s námi svaté 
jméno a berou si prasádam a knihy za 
zlevněnou cenu. Bylo jich tolik, že jsme 
museli neustále chodit zpět do chrámu 
a brát si další knihy a halvu nebo láddu! 
Místní děti nám také pomáhaly, nosily 
mi knížky. Také jsme udělali několik 

programů ve školách v místních vesni-
cích a dávali jim knížky společně s árati, 
kírtanem a prasádam. Každý den se do-
staly ven mezi lidi dva až tři tisíce knih. 
Bylo to úžasné!“

Ačkoliv bhaktin Rádhiká prodává 
tolik knih a často dostává příspěvky od 
bohatých obchodníků, které pokryjí 
víc než jen náklady na každou knížku, 
a i když její cestování a projekty jsou 
nákladné, nebere si pro sebe ani jediný 
haléř. Místo toho dává všechny peníze 
do chrámu a žije z úspor, které má ze 
své předchozí úspěšné kariéry módní 
návrhářky.

Není to tak, že by měla Rádhiká vše 
jen snadné. Hodně se snaží, je jen jedi-
nou ženskou rozdavačkou knih ve své 
oblasti, a v září 2011 zkolabovala kvůli 
podvýživě, protože byla tak pohrouže-
ná do rozdávání knih, že zanedbala péči 
o své tělo. Ale už se dala zase do pořád-
ku a dál čerpá energii od Pána, svých 
guruů Rádhánátha Svámího a Džajapa-
táky Svámího, oddaných a svých rodičů.

„Jsem vděčná za těžkosti, kterými 
jsem si prošla, protože díky nim jsem 
silnější ve své službě,“ říká. „Jediné, 
oč prosím, je, aby mi oddaní, kteří si 
přečtou můj příběh, dali své požehnání, 
abych mohla i nadále rozdávat Prab-
hupádovy Bhagavad gíty se spoustou 
pokory a soucitu.“❧

Dostala jsem od Rádhánátha Svámího a oddaných 
z Rádhá Gópínáth Mandiru tolik lásky, že jediné, co jsem chtěla, 

bylo dát všechnu tu lásku druhým
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„Všechny tyto události 
způsobuje nějaký neznámý 
démon. Dokud tyto pohromy 
neskončí, jsme povinni jít 
s chlapci někam jinam, dříve 
než sem přijde a způsobí 
nějaké další neštěstí.“

Význam:
Upánanda navrhoval: “Krišna byl 

milostí Pána Višnua zachráněn ze všech 
nebezpečných situací. Opusťme nyní 
toto místo, dříve než nás ohrozí na životě 
nějaký další démon, a odejděme někam 
jinam, kde budeme moci Pána Višnua 
nerušeně uctívat.” Oddaný si přeje, aby 

se mohl vždy v klidu věnovat oddané 
službě. Zde však vidíme, že rušivé vlivy 
působily i během Krišnovy přítomnosti, 
kdy měli Nanda Mahárádža a ostatní 
pastevci Nejvyšší Osobnost Božství ve 
svém středu. Krišna samozřejmě v kaž-
dém případě zvítězil. Z toho si můžeme 
vzít ponaučení, že nás takzvané pohromy 
nemají znepokojovat. Našemu hnutí pro 
vědomí Krišny hrozila a hrozí mnohá 
nebezpečí, ale my se nesmíme nechat 
odradit a zastavit svůj postup kupředu. 
Naopak, lidé na celém světě toto hnutí 
velice nadšeně přijímají a kupují si lite-
raturu o vědomí Krišny se znásobenou 
energií. Přicházejí tedy jak problémy, tak 
povzbuzení. Tak tomu bylo i v dobách 
Krišnovy přítomnosti. 

Šrímad Bhágavatam 10.11.27 ❧

S příběhem o Pánu Nrisin-
hadévovi a Jeho oddaném 
jsem se poprvé setkal v útlé, 
ale poutavé knížce (s ná-

zvem, který mě okamžitě upou-
tal, jelikož nastiňuje ten zásadní 
problém) s titulem „Jsem démon, 
nebo vaišnava?“

Je to literární dílko na jedno 
z témat Šrímad Bhágavatamu (dle 
mého názoru) vysoce aktuální.

Většinová společnost Kali jugy 
skutečně vykazuje démonské rysy, 
což nemůže dostatečně inteligent-
ně myslícím ujít. 

Stačí jen letmo nahlédnout do 
masmediální produkce, která zá-
sadním způsobem formuje men-
talitu a chování lidí (čímž vytváří 
myšlenkové klima současné spo-
lečnosti), a musíme dojít k závěru, 

že téma Prahláda a Pána Nrisinha-
déva prostě potřebujeme. 

Bez osvícených Prahládů 
a ochrany Pána Nrisinhadéva 
uprostřed duchovně neblahých 
poměrů není možné v Kali juze 
úspěšně přežít.

Na okraj je možné se zmínit 
i o jiných souvislostech. Příběh 
vykazuje vzdálené, ale podstatou 
věci jistě shodné rysy s příběhem 
odjinud, jiným, mladším, a to 
s příběhem jiného oddaného Kriš-
ny, Ježíše Krista. 

I on za svoji neochvějnou víru ve 
smysluplnost duchovního života ve 
službě Bohu trpěl a musel snášet 
překážky stejně jako Prahláda Ma-
hárádža. Koneckonců už tenkrát 
byla Kali juga, takže to vlastně 
není nic překvapujícího. ❧

ŠRÍMAD BHÁGAVATAMŠRÍMAD BHÁGAVATAM

BEZ OSVÍCENÝCH PRAHLÁDŮ A OCHRANY BEZ OSVÍCENÝCH PRAHLÁDŮ A OCHRANY 
PÁNA NRISINHADÉVA NEJDE PŘEŽÍTPÁNA NRISINHADÉVA NEJDE PŘEŽÍT
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Šrí Satánanda pravil: „Ó otče, ó oce-
áne milosti, ó světče přemožený 
milostí k oddaným, prosím pověz 
pro ochranu lidí, proč se jejich 

srdce v Kali juze znečistila hříchem.
V Kali juze neexistuje askeze, uctívání, 

meditace, věčné poznání, rozdávání milo-
darů, pravda ani dlouhý život.

Jak mohou být lidé v Kali juze osvobo-
zeni?“

Šrí Gautama Muni pravil: „Můj synu, 
tvá otázka je velmi dobrá. Prosím pozorně 
ode mě vyslechni úžasnou odpověď, která 
obsahuje největší ze všech tajemství.

Za doprovodu Indry a polobohů Pán 
Brahmá, praotec světů, šel na Vaikunthu 
a promluvil s Pánem Nárájanem, vládcem 
světů.“

Šrí Satánanda pravil: „Jakou otázku 
Brahmá položil Nejvyššímu Pánu? Ó nej-
lepší z mudrců, prosím pověz mi to.“

Šrí Gautama Muni pravil: „Ó synu, pro-
sím pozorně poslouchej. Ve znečištěné 
Kali juze je každý hříšník a vášnivý lhář.

Lidé neuctívají polobohy, nedodržují 
svaté dny ani nestudují Védy. Někteří 

touží krást majetek druhých a někteří jsou 
cizoložníci.“

Když to viděla bohyně Země, byla ne-
šťastná ze svého břemene. Přijala podobu 
krávy, naříkala a její tvář byla zarmoucená.

Přišla za Pánem Brahmou. Znovu 
a znovu naříkala a se slovy zalknutými 
smutkem mu řekla: „Každý v Kali juze je 
velký hříšník, chamtivý materialista a rou-
há se polobohům a bráhmanům. Mé tělo 
se otřásá pod jejich kroky. Jak mohou být 
tito lidé na Zemi osvobozeni?

O vládce polobohů, prosím učiň něco, 
aby se stali klidnými a svatými.“

Po těchto slovech bohyně Země, ztrá-
pená přítomností tolika démonů na svém 
povrchu, sklonila tvář.

Po jisté době strávené přemýšlením 
odešel Pán Brahmá, praotec světů, na 
Vaikunthu a modlil se k Nejvyššímu Pánu, 
Osobnosti Božství.

Šrí Brahmá pravil: „Ó Krišno, ó vládce 
světů, sláva Tobě! O vládce Vaikunthy, slá-
va Tobě! Ó oceáne milosti, sláva Tobě! Ó 
manželi Lakšmí, sláva Tobě!

Ó Pane, tmavý jako modrý lotos, ó Pane, 
temný jako monzunový mrak, sláva Tobě! 

Ó Pane, krásnější než milióny Kámadévů, 
ó Pane, se znakem Šrívatsa, sláva Tobě!

Ó Pane, oblečený ve žlutých šatech, slá-
va Tobě! Ó Pane, ozdobený drahokamem 
Kaustubha, sláva tobě! Ó Pane, jehož oči 
jsou jako okvětní lístky lotosu, sláva Tobě! 
Ó Pane, jehož tvář je jako lotosový květ, 
sláva Tobě!

Ó Pane, jehož nohy jsou jako lotosové 
květy, sláva Tobě! Ó Pane, jehož půvabný 
nos je jako sezamový květ, sláva Tobě! Ó 
příteli světů, sláva Tobě! Ó Pane, jehož 
nosí Garuda, sláva Tobě!

Ó Pane, který držíš disk, kyj, lotos 
a lasturu ve svých čtyřech rukou, sláva 
Tobě! Ó Pane, jehož lotosové nohy obslu-
hují bohyně Padmá a Dharitrí, sláva Tobě!“

Šrí Gautama Muni pravil: „Po vyslech-
nutí těchto modliteb se Pán Krišna, oceán 
milosti a vládce polobohů, laskavě zeptal 
poloboha Brahmy: »Ó vládce vesmíru, jak 
se máš? Co pro tebe mohu udělat? Prosím 
řekni Mi to.«“

Po vyslechnutí těchto slov Brahmá pro-
mluvil k Pánu Krišnovi.

Šrí Brahmá pravil: „V Kali juze jsou lidé 
hříšníci. Nestudují Védy ani se neřídí je-
jich pravidly. Bráhmanové se chovají jako 
šúdrové a šúdrové nenávidí bráhmany.

Bráhmanové jsou zdegradovaní a oddá-
vají se uspokojování svých břich a geni-
tálií. Bráhmanský status se pozná pouze 
podle posvátné šňůry. Šúdrové jsou nyní 
guruy a rozdávají mantry.

Lidé jsou nenasytní, zakrslí, líní, poše-
tilí, chtiví majetku druhých a cítí k Tobě 
odpor.

Každý následuje špatnou cestu. Opouš-
tějí své předepsané povinnosti, dopouštějí 
se cizoložství a rouhají se polobohům 
a bráhmanům.

Bohyně Země, soužená břemenem 
těchto hříchů, pláče znovu a znovu. Jak 
mohou být lidé na Zemi osvobozeni? Ó 
vládce světů, prosím udělej něco pro jejich 
osvobození.“

Když Pán Višnu, neomylný Nejvyšší Pán, 
Osobnost Božství, vyslechl Brahmova 
slova, promluvil k polobohům slovy, která 
odhalila největší ze všech tajemství.

(Pán pravil:) „Ó polobozi, prosím na-
roďte se jako oddaní na Zemi. Narodím se 

Ó polobozi, prosím naroďte se jako oddaní na Zemi. 
Narodím se jako syn Šačí-déví a zahájím sankírtanové hnutí, 

hnutí zpívání svatých jmen
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jako syn Šačí-déví a zahájím sankírtanové 
hnutí, hnutí zpívání svatých jmen.

V Satja juze jsem potěšen džapou, v Tré-
tá juze jagjami a karmou, ve Dvápara juze 
uctíváním a v Kali juze mě těší zpívání 
svatých jmen.“

Brahmá pravil: „Ó oceáne milosti, popiš 
nám prosím povahu tohoto hnutí zpívání 
Pánova svatého jména. Jak by mělo být 
prováděno, abys byl nanejvýš potěšen?“

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: 
„Ó Brahmo, prosím pozorně poslouchej. 
Popíši ti to nejvznešenější sankírtanové 
hnutí.

V sankírtanovém hnutí zní sladký zpěv 
a hudba mridang, karatálů a jiných hudeb-
ních nástrojů hrajících jako sobě rovné.

Ve slově »téna« znamená slabika »té« 
»Rádhá« a slabika »na« »osoba«. Tímto 
způsobem znamená slovo »téna« »ó Pane 
Krišno, ó vládce Rádhy!« Pouhým na-
sloucháním tomuto sankírtanu srdce taje 
láskou.

Ó Brahmo, jugu za jugou se laskavě zje-
vuji v mnoha tisícovkách avatárů.

Kráčím buď cestou šípů (tj. v roli kšatri-
ji), nebo cestou Véd (tj. v roli bráhmany), 
osvobozuji oddané, ničím jejich nepřátele 
a šířím svou slávu na Zemi.

Pro ty, které oslepila Kali juga, vzejde 
jako slavné slunce verš s Mými svatými 
jmény:

Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Kriš-
na, Hare Hare/ Hare Ráma, Hare Ráma, 
Ráma Ráma, Hare Hare.

Každý by měl pronášet tuto mantru jed-
nou, dvakrát, třikrát, tolikrát, kolikrát je 
schopen nebo znovu a znovu, dokud žije. 
Pronášením této mantry se může i osoba, 
která byla pojídačem psů, stát Mým odda-
ným. O tom není pochyb.

I když znají všechny Védy a třebaže do-
spěli na vzdálený břeh Ágam a Purán, ti, 
kteří nejsou oddaní Mých oddaných, se ke 
Mně nemohou přiblížit. Musí zůstat dale-
ko ode Mě.

Dokonce i barbar, pojídač psů nebo oso-
ba, která provedla ten nejodpornější čin, 
mohou přijít velmi blízko ke Mně a skoro 
se dotknout Mého drahokamu Kaustubha, 
pokud oddaně sloužili Mému oddanému.

Splním žádost svých oddaných, přijmu 
podobu oddaného a budu dokonale chrá-
nit a osvobozovat své oddané z hrozivého 
oceánu opakovaného rození a umírání.

V této podobě oddaného bude Mé čelo 
ozdobené tilakem, Můj krk korálky z tulasí 
a Mé ruce znaky disku a lastury. Přijmu 
oděv sannjásího.

V Kali juze budou nejlepší z Mých odda-
ných cestovat (kvůli kázání).

Narodím se v rodině bráhmanů v Na-
vadvípu na břehu Gangy.

Abych projevil milost lidem a dal jim 
oddanou službu, stanu se sannjásím. Mé 
jméno bude Šrí Krišna Čaitanja.

Budu oddán zpívání svatých jmen Pána 
Hariho, Mé oči budou zalité slzami a chlu-
py na těle zježené. Dám lidem dar oddané 
služby.

Vzpomínáním na Má svatá jména bude 
každý osvobozen. V Kali juze není možné 
následovat cestu Véd.

Osobně se zdržuji na Zemi tam, kde Mí 
oddaní zpívají v sankírtanu. Prosím na-
roďte se tam jako Mí oddaní.

Ti, kteří jsou zmateni Mou klamnou 
energií, a tak se ode Mě odvrátili, nepo-
znají velké tajemství Mého zjevení v tomto 
světě v (1) Mé osobní podobě (svajam), 
v (2) Mé podobě inkarnace oddaného, 
v (3) Mé podobě nesoucí jméno oddaného, 
v (4) Mé podobě oddaného a v (5) Mé po-
době dárce oddané služby. Toto tajemství 
jim nesmí být odhaleno. Pouze svatí, čistí, 
odříkaví oddaní, kteří se pilně věnují Mé 
oddané službě, Mě budou schopni poznat 
v těchto pěti podobách.

Mí drazí mužští a ženští společníci v čele 
se Šrídámem (Rámadásem Abhirámem 
Th ákurem) a Subalem (Gaurídásem Pan-
ditem), kteří přišli do tohoto světa v době 
Mého příchodu jako Pán Krišna, přijdou 
znovu během Kali jugy.

Gópové se stanou šedesáti čtyřmi ma-
hanty a dvanácti gópály (společníky Šrí 
Nitjánandy Prabhua). Abych ustanovil 
juga dharmu, budu si s nimi užívat mnoha 
zábav.

Takto opět odhalím cestu oddané služ-
by, která byla časem zničena. Mí synové 
by měli také sestoupit na Zemi, přijmout 
podoby oddaných a na Můj pokyn také 
pracovat na obnovení zásad dharmy.

V té době budou Má jména Krišna 
Čaitanja, Gauránga, Gauračandra, 
Šačí-súta, Maháprabhu, Gaura a Gaurahari. 
Pronášení těchto jmen přináší oddanost 
Mně.“❧

Dokonce i barbar, pojídač psů 
nebo osoba, která provedla 

ten nejodpornější čin, mohou 
přijít velmi blízko ke Mně 

a skoro se dotknout Mého 
drahokamu Kaustubha, 
pokud oddaně sloužili 

Mému oddanému

Osobně se zdržuji na Zemi tam, 
kde Mí oddaní zpívají v sankírtanu
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Jedním z Prabhupádových návštěvníků 
byl Vairágí Bábá, vzdělaný muž, který 
navštívil Ameriku a plynule hovořil 
anglicky. Pravidelně se k oddaným 

připojoval v kírtanu, zpíval a tančil s nimi 
na pódiu, a když navštívil Prabhupádu 
v jeho pokoji, choval se k němu familiárně, 
až moc familiárně, mysleli si Prabhupádo-
vi žáci. Ale Prabhupáda to toleroval.

Jednoho dne se oddaní setkali s Vairágí 
Bábou při obědě a všimli si, že pije čaj. 
Téměř naivně, přesto s nádechem vyzýva-
vosti, se ho jeden z oddaných zeptal, proč 
pije čaj. „Oh, já jsem avadhúta,“ odpově-
děl Vairágí Bábá. Oddaní, kteří toto slovo 
nikdy neslyšeli, o tom vyprávěli Prabhu-
pádovi. „Avadhúta“, vysvětlil Prabhupáda, 

„znamená ten, kdo je nad regulativními 
principy. Většinou se tak označuje Nitjá-
nanda Prabhu.“ Prabhupáda nesouhlasil 
s tím, že Vairágí Bábá pije čaj, a zvláště pak 
s tím, že se označuje jako avadhúta.

Malá skupinka oddaných seděla jednou 
odpoledne s Prabhupádou v jeho pokoji. 

„Dokonalost Šrímatí Rádhárání je v Jejím 
vaření,“ řekl Prabhupáda. „Také umí zpívat 
a tančit, ale Její služba je vařit pro Krišnu. 
Matka Jašóda Ji osobně žádá, aby přišla 
a vařila pro Krišnu a pasáčky. Pak je všech-
ny po pořadě krmí prasádam.“

Ke dveřím přišla Indka, která nesla čidvu 
– smažené kešu oříšky, brambory a rozinky 
s kořením. Šríla Prabhupáda si trochu 
vzal, pak rozdal zbytek ostatním oddaným. 

„Chutná ti to?“ zeptal se Jamuny.
„Je to velmi, velmi chutné,“ odpověděla.
„Ano,“ řekl, „měla by ses to naučit při-

pravovat. Mám to moc rád. Můj Guru 

Mahárádža měl také rád 
bramborovou čidvu a někdy 
o ni požádal pozdě odpoledne. 
Měl ji moc rád.“

„Šrílo Prabhupádo,“ zeptal 
se oddaný, „můžeme uveřejnit 
obrázky, na kterých jste bez 
tilaku?“

„Ano,“ odpověděl, „můj 
Guru Mahárádža byl focen 
bez tilaku. Viděl jsi ten ob-
rázek, kde sedí za stolem 
a zvedá hlavu skloněnou nad 
knihami?“

„Ano,“ odpověděl oddaný, 
„viděl jsem ten obrázek. Viděl 
jsem vás, vypadal jste stejně, 
měl jste stejný výraz, jako má 
na obrázku váš Guru Mahá-
rádža.“

„Viděl jsi jen odlesk,“ opravil 
ho Prabhupáda. „On je zlato. Já jsem jen 
železo. Železo nikdy nemůže být zlato. Ale 
ty jsi viděl odlesk pravého zlata.“ 

Jednoho odpoledne navštívil Prabhupá-
du uznávaný astrolog a nabídl, že mu bude 
číst z dlaně. „Ne,“ odpověděl Prabhupáda, 

„s tím jsem skončil. Ale můžete číst z dlaně 
mým žákům.“ Astrolog se podíval do dlaní 
několika přítomných oddaných, vyslovil 
předpovědi a pak odešel. Oddaní se ob-
rátili ke Šrílovi Prabhupádovi, co si o tom 
mají myslet. „Jakmile tlesknete rukama 
před Božstvy při árati,“ řekl Prabhupáda 
s úsměvem, „všechny čáry na vašich dla-
ních se změní.“

Šríla Prabhupáda vyprávěl svým žákům 
příběh o tom, jak žil 
ve Vrindávanu. Jed-
na bengálská vdova 
chodila každé ráno 
k řece Jamuně, aby 
se vykoupala. A kaž-
dé ráno se vracela 
s nádobou vody 
pro púdžárí Rádhy-
Dámódara, kterou 
používali ke koupání 
Božstev. 

Prabhupáda řekl, 
že té ženě někdy ot-
víral bránu, protože 
také vstával velmi 
brzy, a ona vešla 
a vzbudila púdžárí.

„Ačkoliv noci ve Vrindávanu jsou v zimě 
velice chladné,“ řekl Prabhupáda, „ta žena 
nikdy, ani jednou nevynechala, vždy přišla 
s vodou. Za tuto činnost se vrátí zpátky 
k Bohu. Ten, kdo nedokáže ráno vstávat, 
nebere duchovní život příliš vážně. Člo-
věk musí vstávat před brahma-muhúrtou, 
ta doba je velmi příznivá. A pokud bere 
duchovní život vážně, tak tu nesnáz pod-
stoupí.“

Jednoho dne Prabhupáda seděl venku, 
poblíž svého bungalovu, modlil se na 
růženci, když k němu přistoupil neznámý 
muž a volal Krišnovo jméno. Najednou ten 
muž upadl na zem, válel se a plakal, vypa-
dalo to, že je ve velké extázi. Prabhupáda 
zůstal sedět a pozoroval, co se děje, ale 
nijak nereagoval. Muž pokračoval v pláči, 
válení se a zpívání; Prabhupáda ho nyní 
zcela ignoroval. Po několika minutách ten 
člověk vstal a odešel, zjevně zklamán.

Jednoho dne brzy ráno, když Prabhu-
páda seděl se svými žáky ve svém pokoji, 
vstoupil muž a se slzami v očích oznámil, 
že umírá jeho matka. Oddaní sledovali 
Prabhupádovu reakci a viděli, že zůstal 
vážný. Nesnažil se muže uklidnit nebo mu 
kázat, ale pronesl jen velmi jemnou po-
známku. Prabhupáda byl nepředvídatelný. 
Vždy si byl vědom Krišny a vždy jednal 
v souladu s guruem a šástrou. Ale jak 
přesně se zachová v dané situaci, se nedalo 
předvídat. Avšak cokoliv udělal, bylo vždy 
správné a s vědomím Krišny a vždy je učil 
svým příkladem. ❧

V KAŽDÉM MĚSTĚ A V KAŽDÉ VESNICIV KAŽDÉM MĚSTĚ A V KAŽDÉ VESNICI
OKOLO SVĚTA 1968 – 1971OKOLO SVĚTA 1968 – 1971

Dokonalost Šrímatí Rádhárání je v Jejím vaření

Všechny čáry na vašich dlaních se změní



Džalángí déví dásí aktuálně...
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VZÁCNÍ HOSTÉ

Milostí Krišny se v chrámu v Lužcích 
během posledních pár měsíců vystřídalo 
několik svatých osob – nejprve to byl 
Kadamba Kánana Svámí. Po něm se tu 
objevil z Ruska Patita Pávana Prabhu, ná-
sledován Urmilou déví dásí a Prithu Prab-
huem. Zhruba v půlce března nás poctila 
svou návštěvou Višákha déví dásí a začát-
kem dubna se sem po návštěvě Indie vrátil 
Bhaktivaibhava Svámí.

Na přelomu května a června se můžeme 
těšit na příjezd Bhaktivigjány Svámího.

„Má-li živá bytost milostí Pána a Jeho 
velkodušných oddaných takové štěstí, že se 
může sdružovat s ryzími oddanými a po-
slouchat o ryzí slávě Pána, rozproudí se 
v ní oddaná služba jako proud řeky.“ (Šrí-
mad Bhágavatam, 1.5.28, význam)
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GAURA PÚRNIMÁ MARATÓN

V chrámovém maratónu pro potěšení 
našich duchovních mistrů, Šríly Prabhupá-
dy, Šrí Čaitanji Maháprabhua a Šrí Krišny 
rozdal nejvíce knih Džanamédžaja dás 
následován Džaj Kéšavou dásem a Patitou 
Pávanou dásem, nejvíce balíčků prasá-
dam rozdal Kuša dás, Džanamédžaja dás 
a bhakta Dan.

Celkem se rozdalo literatury v hodnotě 
378 bodů a 168 balíčků prasádam.

FESTIVALY

Začátek roku byl jako tradičně ve 
znamení velkých festivalů – příchod Šrí 
Advaity Áčárji spojený s 20. výročím insta-
lace Božstev Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry, 
příchod Šrí Nitjánandy a Gaura Púrnimá, 
oslava zjevení Šrí Čaitanji Maháprabhua.

Božstva pokaždé dostala krásné nové 
šaty a spolu se svými oddanými se těšila 
z krásných bhadžanů a kírtanů, čtení 
z transcendentální literatury a báječného 
prasádam.

ZASVĚCENÍ

Ve svatém dhámu Májápur v den zjevení 
Šrí Čaitanji Maháprabhua byla zasvěcena 
bhaktin Andrea z Litomyšle, dobrá duše 
Padajátry a nadšená pomocnice při vánoč-
ním rozdávání halvy. Její duchovní učitel 
Džajapatáká Svámí jí dal nové duchovní 
jméno Ananga Séviká déví dásí, služebnice 
Šrímatí Rádhárání.

Blahopřejeme!

VÉDSKÁ SVATBA

Na farmě Krišnův dvůr spolu koncem 
března podstoupili viváha jagju Hansa 
Avatár dás (žák Dánavíra Gósvámího) 
a Džaj Rádhiká déví dásí (žačka Kadamby 
Kánany Svámího). Knězem obřadu byl 
Madhumangal dás.

Přejeme hodně štěstí!

NÁMA HATTA TÁBOR 2013

Báječný duchovní týden plný kírtanů, 
lekcí, prasádam a nektarové společnosti 

oddaných pořádaný Mezinárodní společ-
ností pro vědomí Krišny letos proběhne od 
pátku 21. do čtvrtka 27. června jako vždy 
na Moravě v rekreačním středisku v Proti-
vanově...

Přihlašujte se co nejdříve ve vašem stře-
disku hnutí Hare Krišna.

INTERNETOVÉ HARE KRIŠNA KNIH-
KUPECTVÍ

Navštivte naše nové webové stránky 
s knihami Šríly Prabhupády a další lite-
raturou věnovanou vědomí Krišny, a to 
nejen v češtině, ale i angličtině, nebo na-
příklad vietnamštině či ruštině. Kromě no-
vých knih je zde i široká nabídka použité 
literatury v našem virtuálním antikvariátu. 
V Hare Krišna knihkupectví na síti nalez-
nete téměř 160 knih, na 30 audio či video 
nahrávek a řadu dalších doplňkových 
předmětů.

Tímto projektem se snažíme naplnit 
přání Bhaktivaibhavy Svámího, kterým je 
nacházet nové a další způsoby rozdávání 
knih Šríly Prabhupády. Doufáme, že si 
tyto webové stránky najdou své příznivce 
jak mezi oddanými, tak mezi těmi, kteří 
hledají odpovědi na nejdůležitější otázky 
týkající se lidského života...(www.books.
harekrsna-luzce.cz)

MULTIKULTURNÍ „VÝLET DO INDIE“ 

Oddaní navštívili s novým progra-
mem „Výlet do Indie“ mateřskou školu 
v Letňanech. Nadšené děti se formou hry 
seznámily s tradičním védským obleče-
ním, bhaktin Páliní jim zatančila dávný 
chrámový tanec Bharata Nátjam, naučily 
se zpívat píseň Góvinda džaja džaja, vy-
slechly si příběhy o Krišnovi a pomocí 
poznávací soutěže se seznámily s několika 
významnými osobnostmi indické historie. 
Nakonec dostaly ochutnat i pár vegetari-
ánských pochoutek indické kuchyně, které 
připravil Hansa Avatár dás.
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ODKAZ DÁVNÉ INDIE

Program pro veřejnost skládající se ze 
zpěvu manter, přednášky z Bhagavad gíty 
a ochutnávky prasádam pro oddané, přá-
tele Krišny i zvědavce a hledače navštívil 
nebo se chystá navštívit čajovny v Nerato-
vicích, České Lípě, Poděbradech a Kolíně 
a knihkupectví Štěstíčko v Plzni.

Pokud byste chtěli pomoci uspořádat 
podobný program i u vás doma, ozvěte 
se prosím Ačjutovi Gótrovi dásovi na 736 
184 514. Díky!

VÝZVA VŠEM KUCHAŘŮM

Po zveřejnění receptů z Náma Hatty 
v elektronické podobě na našem webu se 
nám ozval bhakta Honza, že rád zaplatí 
vytištění kuchařky s těmito recepty i v pa-
pírové podobě. Přispěla rovněž Vrindávaní 
déví dásí a také výrobce rostlinných sa-
lámků Salve Natura.

Rádi bychom se však vyhnuli případ-
nému zklamání z receptu, který by třeba 
vlivem tiskové chyby nebyl zcela přesný, 
a proto vyzýváme všechny kuchaře, kteří 
budou mít zájem některý z receptů vy-
zkoušet, nebo už s tím či oním receptem 
mají své zkušenosti, ať se prosím ozvou na 
jalangi@email.cz. Díky moc!

INFORMAČNÍ VITRÍNKA V POLICI 
NAD METUJÍ

Díky snaze bhaktin Markéty z Police 
nad Metují visí teď ve středu tohoto města 
vitrína s nejrůznějšími informacemi tý-
kajícími se Mezinárodní společnosti pro 
vědomí Krišny. Kolemjdoucí chodci v ní 
naleznou mahá mantru, cíle hnutí Hare 
Krišna, adresy středisek a restaurací hnutí 

v České republice a reklamu na české kni-
hy z nakladatelství Bhaktivedanta Book 
Trust i s krátkými anotacemi, cenou a ad-
resou, kde se dají knihy objednat.

Podobně jako bhaktin Markéta mohou 
ve svém městě či vesnici uveřejnit ty nej-
základnější informace o hnutí Hare Kriš-
na i spousty dalších oddaných. S vašimi 
nápady či prosbou o zaslání potřebných 
materiálů se prosím ozvěte na chram108@
gmail.com. ❧

NAPSALI JSTE NÁM...
Hare Krišna,
chtěl bych moc pochválit chrám 

a oddané v Lužcích. Byl jsem minulý 
měsíc na nedělní hostině a měli jsme 
úžasný víkend s malým výletem do 
Berouna. Pocházíme z Chebu, tam je 
hrstka oddaných, o to víc zapálených:). 
V chrámu Nitái Navadvípačandra mě 
naprosto fascinuje pravidelnost - každý 
den dobrá přednáška, árati, prasádam. 
K těm přednáškám - bylo by prima 
stáhnout si na stránkách chrámu kaž-
dodenní ranní lekce, aby mohli naslou-
chat i ti, co mají chrám poněkud z ruky. 
Nejsem sám, kdo by každodenní mp3 
lekce moc ocenil.

Přeji vše nejlepší!
Hare Krišna
bhakta Jirka
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PRVNÍ SPRŠKA NEKTARU

Kéž milost Pána Krišny Čaitanji 
podobně jako hradby mraků 
plné životodárných dešťů vzkřísí 
rostlinku mého života zmírající 

v poušti hmotné existence. Jeho milost je 
bez hranic a dává život zárodkům devatera 
způsobů cesty oddanosti zaseté v poli srd-
ce. Samotné zjevení milosti Pána Čaitanji 
zmírňuje žhnoucí oheň hmotného života 
a dává radost celému vesmíru.

Devíti způsobů oddané služby – na-
slouchání, opěvování a vzpomínání na 
Pánovo transcendentální jméno, vlastnosti 
a zábavy; sloužení Jeho lotosovým nohám; 
uctívání Jeho a modlení se k Němu; bytí 
Jeho podřízeným služebníkem a přítelem 
a nabídnutí Mu sama sebe v naprostém 
odevzdání se – lze dosáhnout pouze mi-
lostí Pána Čaitanji. Zralým plodem těchto 
způsobů oddané služby je préma neboli 
láska k Bohu.

Věční společníci Pána Čaitanji kázali 
a tím pevně ustanovili cestu oddané služ-
by po celém světě. To vše se stalo pouze 
díky milosti Pána Čaitanji, jelikož čisté 
oddané služby lze dosáhnout výhradně 
požehnáním Nejvyššího Pána a Jeho čis-
tých oddaných. Šándilja sútra to potvrzuje 
v následujícím verši, kde popisuje milost 
Pána Čaitanji jako neomezenou a volně 
rozdávanou. Tento verš dále vysvětluje, že 
nikdo nemůže dosáhnout oddanosti Pánu 
Krišnovi jógou, odříkáním nebo jakoukoli 
jinou metodou mimo milosti Pána Čaitan-
ji a Jeho čistých následovníků:

V minulosti svaté 
osoby vždy přijímaly útočiště v oddané 
službě. Před pěti sty lety se zjevila taková 
osoba, jejíž milostí jsou hledači schopní 
jasně vnímat tuto cestu oddané služby 
Pánu Krišnovi, cestu plnou duchovních 
nálad. Vzdávám znovu a znovu své po-
klony této vznešené duši, Šrílovi Rúpovi 
Gósvámímu, který je velice drahý Pánu.

Oddaní z předchozích věků jako Ud-
dhava, Nárada, Šukadéva Gósvámí, Šrí Ja-
munáčárja, Náthmuni a další poskytovali 
láskyplnou oddanou službu Nejvyššímu 
Pánu. Ale Pán Čaitanja šířil spontánní ryzí 
oddanost a na Pánův pokyn Šríla Rúpa 

Gósvámí tuto úroveň usta-
novil. Tento proces je proto 
dostupný pouze následovní-
kům Šríly Rúpy Gósvámího, 
a proto Višvanátha Čakra-

vartí Th ákura vzývá ve svých mod-
litbách Šrílu Rúpu Gósvámího.

Nejvyšší Osobnost 

Božství a Brahman

Šruti neboli Védy podávají nevyvrati-
telné důkazy, které prokazují Absolutní 
Pravdu. Taittiríja Upanišada prohlašuje, 
že brahman je podporou a hlavní částí 
(brahma-puččham pratišthá) toho, kdo 

je ztělesněním neomezené absolutní bla-
ženosti (Nejvyššího Božství) a Jehož bytí 
spočívá v brahmanu. Tímto výrokem šruti 
upřednostňují brahman, ačkoliv pozdější 
verš Taittiríja Upanišady prohlašuje, že 
Nejvyšší Pán je zdrojem rasy neboli exta-
tické radosti (rasó vai sa), a při dosažení 
tohoto zdroje extatické radosti, což je 
Nejvyšší Božství, tak dokonce i tento brah-
man, který je zosobněním brahmánandy, 
se pohrouží do vznešené radosti (rasan-hj 
éva-ajam labdhánandi bhavati).

Tento výrok jasně prohlašuje, že Nejvyš-
ší Osobnost Božství je nadřazena všemu 
včetně brahmanu. Tímto způsobem je 
Ten, kdo je defi nován jako zdroj extatické 
radosti, rasa svarúpa, popsán v nejvzácněj-
ším drahokamu a esenci všech zjevených 
písem, Šrímad Bhágavatamu, jako Krišna, 
syn Mahárádže Nandy, ztělesnění rasy.

Šrímad Bhágavatam (10.43.17) říká:

1. d
íl

1. d
íl

V minulosti svaté

nov
dos
ků
a p

vartí Th á
litbách Šrílu Rúp

bhaktih púrvaih šrita tántu rasan pašjéd jadáttadhíh

tan naumi satatam rúpa-náma-prija-džanan haréh

Zápasníci viděli Pána Krišnu jako blesk, muži z Mathury jako 
nejlepšího z mužů a ženy jako zosobněného Amora
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„Zápasníci viděli Pána Krišnu jako blesk, 
muži z Mathury [viděli Krišnu] jako nej-
lepšího z mužů, ženy [viděly Krišnu] jako 
zosobněného Amora.

Toto prohlášení vyjasňuje, že postupný 
rozvoj duchovní radosti závisí zcela na 
rase a na stupni její důvěrnosti. Proto rasa 
je jedinečnou podporou duchovního štěstí 
a blaženosti.

Nejvyšší Pán samotný prohlašuje v Bha-
gavad gítě (14.27): „Já jsem oporou neo-
sobního Brahmanu...“ Nejvyšší Pán popi-
suje sám sebe tímto způsobem, aby vyjevil 
své skutečné postavení. Proto védská 
písma, šruti i smriti, poukazují na to, že 
Krišna, syn Mahárádže Nandy, je Nejvyšší 
Pán, věčně spočívající v čistém dobru. Je 
původní Nejvyšší Pán, který se sám proje-
vuje skrze své jméno, podobu, vlastnosti 
a zábavy, nezávislý na jakýkoliv příčinách 
či podmínkách. Krišna se sám projevuje 
svou sladkou vůlí takovým způsobem, 
aby Ho džívy mohly vnímat svými smysly, 
myslí a inteligencí.

Pán a šuddha bhakti – sebeprojevená 

a nezávislá

Stejně jako se Nejvyšší Pán svou nezávislou vůlí projevuje 
jako Pán Krišna v jaduovské dynastii nebo jako Pán Ráma-
čandra v raghuovské dynastii, tak se také svou sladkou vůlí 
projevuje džívám, které Ho vnímají svými smysly. (Z této 
skutečnosti pak vyplývá, že díky vůli a milosti Nejvyššího 
Pána mohou džívy dosáhnout Boha). Podobně jako Nejvyšší 
Pán, také proces čisté oddané služby náležející do Pánovy 
vnitřní duchovní energie nevyžaduje nutně nějakou příčinu 
či podmínku k tomu, aby se projevil.

Stejně jako se Nejvyšší Pán nezávisle zjeví džívám svou 
vlastní sladkou vůlí, stejně tak je i Bhakti déví sama zjevená 
a plně nezávislá a objevuje se, kdekoliv si vybere. (Tady není 
rozdílu mezi šakti, neboli energií, a tím, kdo energii vládne, 
protože Bhakti se v žádném ohledu od Pána neliší). Proto 
Šrímad Bhágavatam (1.2.6) prohlašuje:

„Vrcholná činnost (dharma) pro celé lidstvo je ta, která vede 
člověka k dosažení láskyplné oddané služby transcendentní-
mu Pánu. Aby úplně uspokojila vlastní já, musí být tato od-
daná služba bezpodmínečná a nepřerušovaná.“

Láskyplná oddaná služba je zde popsaná jako 
vykonávaná bez jakéhokoliv motivu pro osobní zisk. To 
ustanovuje, že bhakti není spoutaná žádnými příčinami či 
podmínkami. Užití slova „nepřerušovaná“ v tomto verši na-
značuje, že nic není radostnějšího než bhakti. Proto nemůže 
Bhakti déví nic bránit ani ji přerušit; má svobodu zjevit se, 
kde se jí zachce, a umožnit džívám vnímat ji svými vlastními 
smysly. ❧

Samotné zjevení milosti Pána Čaitanji 
zmírňuje žhnoucí oheň hmotného života 

a dává radost celému vesmíru

Krišna se sám projevuje svou 
sladkou vůlí takovým způsobem, 

aby Ho džívy mohly pociťovat 
svými smysly, 

myslí a inteligencí.



Recept poskytla
bhaktin Naďa Ilnickábhaktin Naďa Ilnická

Recept poskytla
Džaj Rádhiká déví dásíDžaj Rádhiká déví dásí

R k lR k l

Recept posk tlaRecept posk tla

Postup:
Těsta dáme péci samostatně na 200 stupňů 10 minut. Pak dáme vařit 

pudink, který osladíme cukrem a přidáme vanilkový cukr. Po uvaření 
stále mícháme do vychladnutí a poté zašleháme do pudinku máslo. 
Krém dáme mezi těsta, zatížíme a dáme do lednice na jednu hodinu. 
Po hodině dáme navrch marmeládu a citrónovou polevu.

S láskou a oddaností nabídneme Šrí Krišnovi.

Suroviny:
2 ks listového těsta
2 ks vanilkového pudinku
600 ml mléka
2 ks vanilkového cukru
80 g cukru
180 g másla
230 g jahodové marmelády
na citrónovou polevu:
37 ml citrónové šťávy
150 až 250 g cukru moučky

Postup:
Všechny suroviny dáme do mísy v pořadí, 

v jakém jsou uvedeny, zamícháme metličkou 
nebo mixérem a rovnoměrně dáme do 12 
papírových košíčků, které by už měly být na 
plechu. Pečeme při teplotě okolo 170 °C asi 
25 až 30 minut. 

Hotové muff íny je možné posypat 
moučkovým cukrem. Hodí se k nim 
karobová poleva (z 1 pl másla, 2 pl 
moučkového cukru, 2 pl karobu a trochy 
vody). Tou pak natřeme povrch muff ín. 

Také je můžeme ozdobit klasickým vařeným 
pudinkem (do ještě horkého pudinku z 0,5 l 
mléka vmícháme 100 g másla, to bude 
Nejvyššímu Pánu velice chutnat).

Pokud máme pohankovou mouku umletou 
ve mlýně, kde se nemelou žádné obiloviny, 
můžeme muff íny bez karobu připravovat i na 
Ékádaší.

S láskou a oddaností nabídneme Šrí 
Krišnovi.

Suroviny:
120 ml slunečnicového oleje
105 g krupicového cukru
50 g brusinek(nebo 55 g švestek)
220 ml acidofi lního mléka (může být 
i syrovátka)
2-3 pl javorového sirupu
6-7 g sody
100 g bramborového škrobu
100 g pohankové mouky celozrnné
(do karobových muff ín přidejte 40 g 
karobu)

PPPPPPPPPPPPPPPPPoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooosssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttuuuuuuuuuuppppppppppppp:::::::::
VVVVVVšVšVV ecechnhny yy sususususuuuuuurrorrrorooroorrovivinyny d ddámáme ee dododo mmmmísísííssyy yy vv poopopořřřřařa

v v jajakkém jsj ou uuveeded ny, zamícháme metličk

SSSSSSSSSSSSSSSSSuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrooooooooooovvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnyyyyyyyyyyyyyyyy:::::
1221212000 mlllml s slullunenečnččččniciicovovéhéhéhho o oooo o ololollolol jjejje
105 g krupicového cukru

MuffínyMuffíny

Suurooviinnyy:
2 k lli t éh tě t

Krémové řezyKrémové řezy
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