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Bůh je světlo a nevědomost je temnota.  Tam, kde je Bůh, není nevědomost.

NÁMA HATTA
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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

někdy mám pocit, že s Krišna vě-
domím je to jako třeba s hraním na 
klavír. Nejdřív se člověk učí prsto-
klad, noty, stupnice, etudy. Pořád se 
něco dopilovává a cvičí a někdy to 
dře...

On ale přesto jen pokračuje dál, 
trpělivě, den za dnem... protože tam 
prostě něco je. Něco, co mu nedovolí 
se vzdát, protože po všem tom neko-
nečném hledání po stovky životů ví, 
že konečně to je ono. 

A že i když sám ještě dokonale ne-
chápe, jak se vše správně dělá a má, 
ví, že ten, ke komu se obrací, zcela 
jistě dokonalý je.

A pak to jednoho dne u klavíru do 
sebe najednou vše zapadne a ladí 
a všechno to cvičení-mučení je za-
pomenuto a prsty podobny motýlům 
se náhle vznáší úplně samy a hudba, 
která zní, vychází přímo ze srdce, 
protože ono tu hudbu teď konečně 
cítí a žije.

Podobně, řekla bych, je to i s námi 
a vědomím Krišny – že přes všechny 
svoje nedokonalosti v praktikování 
oddané služby jako bych víc viděla, 
než jen tušila záblesk světla na konci 
tunelu.

Pořád jsou kolem ti stejní oddaní, 
již tolik let, pořád stejné knihy, které 
čtu, stejná filozofie i stejná mantra, 
ale způsob, kterým ke mně to všech-
no promlouvá, jako by byl hlubší a já 
mu náhle milostí duchovního učitele 
rozuměla víc a víc.

A také mnohem víc oceňuji poda-
nou ruku, kterou nám Šríla Prabhu-
páda nabídl. Když vidím všechny 
ty úžasné zázraky, které se milostí 
tohoto čistého oddaného se mnou 
i s mnohými ostatními odehrály, řek-
la bych, že snad už i mnohem víc chá-
pu, co to znamená: „Jen zpívej Hare 
Krišna a buď šťastný!“

A co na nás na této báječné cestě 
každodenní transcendentální radosti 
ze samotného bytí tady a teď ještě 
čeká? Bhaktivaibhava Svámí říká, že 
budoucnost oddaného je vždy zářivá.

Tak se jen můžeme těšit, co dalšího 
pěkného pro nás Šrí Krišna přichys-
tal....

Vaše služebnice
Džalángí déví dásí
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Pít 7-Up není nutnéPít 7-Up není nutné

V té době Bali Mardan mluvil o získání nových prostor 
pro chrám v New York City, a tak pozval Šrílu Prabhu-
pádu, aby se na jedno možné místo jel podívat. Sluníčko 
parádně svítilo a já s Bali Mardanem a Kírtirádžem jsme 

následovali Prabhupádu v malé toyotě. Bali Mardan nějakou 
dobu jel, až konečně zastavil v jedné ulici naproti velké, nádherné 
katedrále. 

„Tak tohle je ten případný chrám, o kterém jsem vám vyprávěl, 
Šrílo Prabhupádo,“ řekl Bali Mardan. „Dovnitř jít nemůžeme, 
mohlo by to celé věci uškodit, kdyby věděli, že jsme z Hare Krišna. 
Můžeme si to prohlédnout odsud.“

Vystoupili jsme všichni z auta a hleděli na obrovskou katedrálu 
z druhé strany ulice. Byla to majestátní a krásná stavba. Hlavní 
brána kostela byla naštěstí otevřená, a tak jsme mohli nahlédnout 
dovnitř. Bylo zřejmé, že na Šrílu Prabhupádu ta budova udělala 
velký dojem. Díval se na mohutné mramorové pilíře uvnitř. 

„To by byl  velmi hezký sál pro ISKCON,“ řekl. „Skutečně krás-
ný.“

Jak jsme tak postávali na chodníku, Šríla Prabhupáda se otočil 
a zahlédl malé italské hokynářství. 

„Myslíš, že mají 7-Up?“ zeptal se Kírtirádže.
„Zajdu se podívat, Šrílo Prabhupádo,“ odpověděl Kírtirádž, po-

někud šokován. „Přejete si jeden?“
„Ano, přál bych si jeden 7-Up,“ řekl Prabhupáda.
Kírtirádž odešel do krámu a vzápětí se vrátil s plechovkou 7-Up. 

Šríla Prabhupáda královsky vyčkával s holí v ruce a pytlíkem na 

džapu kolem krku. Vypadal mimořád-
ně transcendentálně. 

Kírtirádž otevřel plechovku a Šríla 
Prabhupáda ji uchopil pravou rukou. 
Hůl, bezpečně zapřenou do betonového chodníku, držel v ruce 
levé. Pozdvihl plechovku ke svým lotosovým rtům a usrkl 7-Up. 
Sledoval jsem tu další epizodu ságy 7-Up zcela u vytržení. Ne-
mohli jsme se ubránit radostným úsměvům při pohledu na aris-
tokratickou samozřejmost našeho Gurua Mahárádže, se kterou 
vypil polovinu plechovky.

„Dobře, a teď můžeme jít,“ řekl.
Když jsme se vrátili do auta, podal Prabhupáda plechovku Bali-

mu Mardanovi a řekl: „Mně to stačí. Můžeš se napít ty.“
A tak jsme my tři zbývající blaženě nechávali kolovat mahá-

zbytky, dokud jsme plechovku s limonádou nedopili. Zpáteční 
cestou do chrámu jsme se jen vznášeli. 

Dával jsem si pozor, abych o tom moc nikde nemluvil, protože 
mi bylo jasné, že hrozí vypuknutí horečky 7-Up. Ale když jsme 
týden nato dorazili do Los Angeles, bylo vidět, že si do komunity 
Nové Dváraky ta historka již cestu našla. Karándhara Prabhupá-
dovi sdělil, že 7-Up ulevuje při žaludečních a trávicích potížích, 
a Šríla Prabhupáda si příležitostně zavdával malou skleničku, 
když ho trápil žaludek. 

„Tohle není v pořádku,“ pravil jednoho dne. „Neměli bychom 
tolik pít 7-Up. Já to piji na trávení. Ale jinak není nutné pít 7-Up.“

Po návratu do Indie mnoho oddaných pití 7-Up zcela propadlo 
 poté, co se dozvěděli, že Prabhupáda tyto nápoje připouští. Jed-
noho dne si Prabhupáda při odchodu ze svého bytu v Džuhu 
všiml řady prázdných lahví od 7-Up a Limcy, lemující schodiště. 
Nesouhlasně na ten nepořádek pohlédl a prohlásil: 

„Co to má znamenat? Tak tohle by nešlo! To není dobře! To ne-
můžeme dělat!“

Pak pokračoval v chůzi do chrámu a již se o tom víc nezmínil.

Šrílo Prabhupádo, nikdy jsem neviděl, že byste dělal cokoliv pro 
uspokojení svých vlastních smyslů. Jsem přesvědčený, že jste se 
účastnil těchto jedinečných zábav jenom proto, abyste ještě umocnil 
lásku vašich žáků, kteří měli to štěstí, že byli s vámi. Žil jste v na-
prostém odříkání a dokonalé spokojenosti, že můžete sloužit Nej-
vyššímu Pánu. Ten obraz, jak stojíte na chodníku, se navždy vryl 
do mého srdce. Děkuji vám, že jste nás učil, jak využívat všechno ve 
službě Krišnovi.

Při jednom krátkém letu z New Yorku si mnoho oddaných 
rezervovalo sedadla ve stejné řadě se Šrílou Prabhupádou. 
Já jsem jako jeho osobní služebník měl to štěstí sedět ved-
le něj. V průběhu letu někteří z jeho žáků začali usínat 

a začali dělat to, čemu jsem u oddaných říkal „pád střemhlav“. 
Byla to svého druhu podívaná, jak řada vyholených hlav padá 

nahoru a dolů. Prabhupáda se ale nebavil.

„Jen se podívej,“ řekl. „Spí v zajetí máji. Všichni ostatní jsou na-
prosto bdělí, jen ne oddaní. Proč nedokáží zůstat vzhůru?“

Když se na mě Prabhupáda obracel takovým tónem, zůstával 
jsem obvykle zticha. Měl jsem strach, že řeknu něco špatně a otrá-
vím ho ještě víc. Prostě jsem mlčky seděl a čekal, až skončí. Tohle 
byl přesně takový případ. 

Spí v zajetí májiSpí v zajetí máji

8. dubna 1973, ISKCON Brooklyn, New York

13. dubna 1973, let z New Yorku 
do Los Angeles, Kalifornie

Prabhupádova přítomnost vzbuzovala nesmírné emocePrabhupádova přítomnost vzbuzovala nesmírné emoce
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13. dubna 1973, 
ISKCON Los Angeles, Kalifornie 

Některá služba byla obzvlášť inspirující. Mezi ty nejú-
žasnější zážitky patřilo kráčet za Jeho Božskou Milostí 
poté, co vystoupil z letadla a vcházel do letištní haly. 
V té době pobýval Šríla Prabhupáda ve Spojených 

státech již osmý měsíc. Způsob, jakým se připravoval na svůj vel-
kolepý příchod, byl úžasný.

Poté, co se rozsvítilo upozornění, aby se cestující připoutali 
a zůstali sedět, obvykle ze svého sedadla vstal a odešel na toaletu, 
aby si tam nanesl tilak. Já jsem ho doprovázel a čekal jsem před 
dveřmi toalety. Když se letadlo kymácelo v důsledku turbulencí 
nebo klesalo při přistávání, byla cesta na toaletu a zpět k seda-
dlům hotové dobrodružství. Pokud se ho letuška pokoušela zasta-
vit, zcela její žádost ignoroval, jako by ji neslyšel.

Po návratu na své sedadlo si pečlivě zavěsil pytlík s růžencem 
kolem krku. Když letadlo přistálo, pověsil si na krk girlandu. 
Pokud tam byly ještě další girlandy, rozdal je každému ze svého 
doprovodu.

Poté, co vystoupil z letadla a vcházel do koridoru, v pozadí 
znělo zpívání manter,  které s každým krokem do haly sílilo. Jak-
mile se Prabhupáda blížil ke svým žákům, kteří ho měli tak rádi, 
úsměv na tváři mu zářil víc a víc. Toho dne čekalo v letištní hale 
na Prabhupádu několik stovek oddaných. Neměli oči a uši pro nic 
a nikoho jiného než pro svého slavného duchovního učitele.

Nemám nadání na to, abych dokázal popsat pocity svých du-
chovních bratrů a sester, protože jsem sám nikdy neměl to štěstí, 
abych prožíval stejně silné milující pocity jako oni. Každému na 
letišti bylo jasné, že oddaní prožívají transcendentální blaženost. 
Tato láskyplná výměna mezi Šrílou Prabhupádou a jeho žáky byla 
nejvýraznější během jeho „letištních zábav“. Chvílemi se zdálo, že 
se již nikdo ani nohama nedotýká země. Proudy extatických slz 
prýštily ze všech očí, až na jedinou pokleslou duši – mě samotné-
ho. 

Dorazili jsme do Nové Dváraky a kolem poledne vstoupili do 
Prabhupádova příbytku. Ihned jsem připravil vše na jeho masáž. 
Během masáže jsem se nedokázal soustředit, překonat v sobě bo-
lest z pomyšlení, že každý kromě mne svého učitele tolik miluje. 
Byl jsem podvodník, hochštapler. Nakonec jsem sebral odvahu 

promluvit, když jsem masíroval Prabhupádova záda. Tak jsem 
s ním alespoň nemusel mluvit tváří v tvář. 

„Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem, „všichni vaši žáci vás tolik milují. 
Cítím se tak špatně, protože mně tahle silná láska chybí. Když 
jsem s vámi na letišti, vždycky vidím, jak každý tančí, zpívá a plá-
če. Já mám tu výsadu, že mohu pobývat ve vaší blízkosti, a přece 
mě nezaplavuje tak silná láska, jakou prožívají oni.“

Doufal jsem, že řekne něco, co by mi ulevilo. Zůstal mlčet. Zdr-
ceně jsem dokončil masáž a odešel jsem do svého pokoje, abych 
mu připravil oběd. Když Prabhupáda dozpíval Gájatrí mantru, 
zavolal si mě do svého pokoje. Když jsem vstoupil a složil poklony, 
napjatě jsem vzhlédl, protože měl ve tváři vážný výraz. 

„Jsi rád, že mi můžeš sloužit?“ zeptal se.
„Ach, ano, Prabhupádo,“ řekl jsem. „Sloužím vám moc rád.“
„Tak to je láska,“ vysvětlil. „Každý toho umí tolik… zpívat, tančit, 

skákat nahoru a dolů.. Ale ty skutečně něco děláš. Není to láska?“
„Myslím, že ano, Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem.
„Tak prostě dělej svoji službu,“ pokračoval. „To je vše, co je zapo-

třebí. Láska znamená sloužit.“

Můj drahý Šrílo Prabhupádo, ze soucitu s touto pokleslou duší 
jste mě celá léta povzbuzoval, přestože jsem vám nedokázal dát 
místo ve svém srdci. Vidím nyní, stejně jako tehdy, lásku, kterou 
k vám cítilo tolik vašich žáků, zatímco já  neměl žádnou. Přes 
všechny mé nedostatky mi dovolujete vykonávat tuto důvěrnou 
službu – popisovat vaši úžasnou milost vůči mně. Je ironií, že ze 
všech vašich žáků jste vybral mě, abych popsal vaši nektarovou lílu. 
Je to jen další ukázka vaší bezpříčinné milosti. Hluboce vám děkuji 
za vaše laskavá slova. Modlím se, abych jednoho dne byl způsobilý 
k tomu, abych mohl ochutnat kapku lásky k Bohu a dokázal zpívat 
a tančit jako vaši oddaní žáci. ❧

U Šríly Prabhupády jsem se naučil, že nic takového jako dobrá 
logická námitka neexistuje. Prostě nebylo možné vymyslet žádný 
smysluplný argument, který by Prabhupáda nedokázal vyvrátit, 
a také jsem nebyl dost pokročilý na to, abych ho chtěl vyprovoko-
vat k dalšímu pokárání, jak to obvykle v takových situacích dělá-
val. Takže jsem se ani nepokusil namítnout, že oddaní ve srovnání 
s ostatními v letadle spali jen několik hodin. Prabhupáda celou 
záležitost ještě pár minut rozebíral. Jedno nicméně bylo jisté – bě-
hem toho letu jsem ani oka nezamhouřil.

Šríla Prabhupáda často hovořil o tom, že bychom měli omezo-
vat jídlo a spánek, ale vždy zůstával praktický. Nabádal nás, aby-
chom používali zdravý rozum, a nikdy nás nevybízel k půstům 
kromě předepsaných dní jako Ékádaší nebo ve dnech zjevení 
Pána a Jeho čistých oddaných. Nikdy neměl nic proti tomu, aby-
chom se dostatečně vyspali, ale nerad viděl, když jsme spali bě-
hem dne. Přál si, abychom vstávali časně ráno, a sám nám v tom 
byl vždy příkladem. Ukazoval nám prakticky, jak být oddaným.

Láska znamená Láska znamená 
sloužitsloužit

Láska znamená sloužitLáska znamená sloužit
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Šríla Prabhupáda: Pokud se lidé 
nechtějí obrátit na oddané Pána kvůli 
duchovnímu osvícení, co se dá dělat? Jen 
se podívejte na vrabce. Pořád může mít 
sex. Kdykoliv mají sex k dispozici. Holubi 
taky. Kdykoliv chtějí sex, můžou ho mít. 
Višajah khalu sarvatah sját: naší jedinou 
připoutaností k tomuto hmotnému světu 
je višaja, hmotné uspokojování smyslů. Po 

celém světě lidé bojují, jen aby uspokojili 
své tělesné smysly. „Musím se dobře najíst, 
musím se dobře vyspat, musím mít dobrý 
sex a měl bych být ochráněn velkým ban-
kovním kontem, armádou, mocnou policií, 
atomovými zbraněmi.“ To se děje po ce-
lém světě. Bránit se – ti darebáci nerozu-
mějí. „Navzdory všem těmto obranným 
prostředkům budu muset na konci života 
změnit tělo a nadále trpět. Zase tu bude 
k mání stejné uspokojování smyslů, v něja-
ké jiné podobě – a také stejné utrpení.“

Vezměte si takového maličkého mra-
vence. Oni se rádi opájejí. Věděli jste to? 
Jakmile se dozvědí, že na vršku tohoto 
mrakodrapu je trošku cukru, půjdou tam 
(smích). Víno se dělá z cukru, z melasy. 
Takže cukr dokáže opojit, a pokud budete 

mít v pokoji trošku cukru, brzy tam bu-
dete mít tisíce mravenců. Mravenčí zlatá 
horečka.

Takže studujte. Můžete vidět nějaký sku-
tečný rozdíl mezi touto tak zvanou lidskou 
civilizací a civilizací mravenců, civilizací 
psů? Žádný rozdíl. Je to záležitost vnějšího 
uspořádání.

Oddaný: Ano. Na nedělní hostinu ob-

vykle děláme sladké kuličky a někdy zbude 
trochu cukrové vody. A další den v ní 
najdeme spoustu utopených mravenců, 
protože oni tak šílí po cukru, že do ní sko-
čí a zabijí se.

Šríla Prabhupáda: Védská literatura 
radí – Má drahá lidská bytosti, prosím věz, 
že jsi dosáhla této lidské podoby života po 
mnoha, mnoha zrozeních. Prošla jsi skrze 
různé podoby vodního života, 900 000 
druhy; a prošla jsi různými podobami 
ptáků a stromů, 2 milióny druhů. Uvaž, 
kolik času jsi strávila touto pomalou, 
vyčerpávající evolucí. Nyní jsi přišla do 
lidské podoby života. A i když je rovněž 
dočasná, můžeš v ní nicméně dosáhnout 
nejvyšší dokonalosti. Můžeš se vymanit 
z života v tomto dočasném světě plném 

utrpení a přejít do života ve věčném světě 
plném blaženosti. Takže před svou další 
smrtí v tomto světě se staň velice zdatným 
studentem v duchovní dokonalosti – a do-
sáhni ji.

Oddaný: Lidé ale řeknou: „Co bude pak 
s mým smyslovým požitkem?“

Šríla Prabhupáda: S tím si nedělejte 
žádné starosti. Višajah khalu sarvatah sját. 
Váš smyslový požitek bude k mání v ja-
kémkoliv životním druhu. Ale tato lidská 
podoba života – tu byste měli vynaložit 
pro vyšší cíl. Nepromarněte ji jen pro 
smyslový požitek. Tento smyslový poži-
tek dostanete, dokonce i když se stanete 
kočkou nebo psem. Ale v těle kočky nebo 
psa nebudete mít šanci vymanit se z této 
hmotné existence.

Moderním darebákům se nedostává po-
znání, aby pochopili tuto výjimečnou pří-
ležitost, kterou v lidském životě mají. Pro-
to jim toto poznání musíme dát. Musíme 
je přimět, aby četli tyto transcendentální 
knihy ve svých školách a univerzitách. 

Jinak tito darebáci nebudou mít ke čte-
ní žádné knihy o této transcendentální 
realizaci. Mají pouze Freudovu sexuální 
fi lozofi i a Darwinovu opičí teorii. Všechno 
je to darebáctví, jednoduše darebáctví. Tak 
ať čtou tyto transcendentální knihy.

Oddaný: Obyčejní lidé přijímají teorie, 
které jim slibují lepší požitek. Lidé rádi 
slyší, když jim někdo slibuje: „Budete mít 
lepší smyslový požitek.“

Šríla Prabhupáda: Politici slibují: „Při-
jměte tento -ismus nebo tamten -ismus.“ 
Ale nikdo neví, co je skutečné štěstí: na 
té viduh svártha-gatin hi višnun durášajá 
jé bahir-artha-máninah: lidé se snaží být 
šťastní díky smyslovému požitku, požitku 
tohoto hmotného těla. Ale durášajá, ale 
je to jen naděje, která se nikdy nenaplní. 
Ašajá znamená „naděje“ a dur znamená 
„velmi obtížné“. Nikdy se to nestane.

Vědomí Krišny vám dává vše tím správ-
ným způsobem, takže můžete šetřit svým 
časem, že nemusíte lelkovat s hmotným 
požitkem a můžete pokročit v duchovním 
vědomí. To je to, co se chce. My neříkáme:  

„Přestaňte jíst.“ Jezte. Vezměte si trošku 
krišna-prasádam, vegetariánského jídla 
obětovaného Krišnovi. Neříkáme: „Nespě-
te.“ Ne, spěte, ale musíte vstávat brzy ráno 
a zpívat Hare Krišna.

To je naše fi lozofi e. Jistě, my vám dáme 
pořádné místo k jedení, spaní a k sexu. My 

Šríla Prabhupáda: Pokud se lidé mít v pokoji trošku cukru, brzy tam bu-

utrpení a přejít do života v
plném blaženosti. Takže př
smrtí v tomto světě se staň
studentem v duchovní dok
sáhni ji.

Oddaný: Lidé ale řeknou

VRAŽEDNÁ VRAŽEDNÁ 

CIVILIZACECIVILIZACE
e věčném světětrpení a přejít do života v

Můžete vidět nějaký skutečný rozdíl mezi touto tak zvanou lidskou Můžete vidět nějaký skutečný rozdíl mezi touto tak zvanou lidskou 
civilizací a civilizací mravenců, civilizací psů? Žádný rozdíl.civilizací a civilizací mravenců, civilizací psů? Žádný rozdíl.
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Právě vyšlo nové přepracované vydání knihy Suhótry Svá-
mího Podstata a stín. 
Knihu si můžete objednat na internetovém Hare Krišna 
knihkupectví www.books.harekrsna-luzce.cz

Cena knihy 200,- Kč

Véda znamená poznání - určité poznání. Tato kniha 
vyzývá čtenáře, aby ve světle védského poznání pře-
zkoumali stále se vracející otázky života: Je svět, který 
je v dosahu naší mysli a smyslů, skutečný? Existuje 
něco mimo tento svět? Co je skutečnost a co iluze?

Průzračně jasným pronikavým jazykem bere 
Suhótra Svámí čtenáře na přemýšlivou a často humor-
nou procházku přes védský sétu - most vedoucí od po-
chybností k jistotě, ze tmy ke světlu, ze stínu k podstatě. 
Tento pohled z mostu zahrnuje starou Indii a Řecko, 
moderní vědu, fi lozofi cké paradoxy a konečně také od-
pověď na otázku "proč"? 

Zevrubný slovníček obsahuje více než 300 sanskrit-
ských, řeckých a latinských fi lozofi ckých hesel. 

V knize Podstata a stín - védský způsob poznávání, 
naleznou zdroj inspirace a osvícení jak erudovaní 
učenci, tak běžný čtenář.

Druhé vydání knihy
Podstata a stín

neříkáme: „Žádný pohlavní život.“ Ano, mějte sex. Vezměte si 
dobrou ženu a poklidně s ní žijte v míru. A obrana, také máme. 
Neříkáme: „Vzdejte se všech těchto věcí.“ Ne, to není naše fi -
lozofi e. Ale zároveň, vezměte si pouze tolik hmotného požitku, 
kolik je nezbytně nutné, ne víc. A ten čas, který budete mít na-
víc, ten ušetřete pro duchovní pokrok.

Lidé jsou dnes naneštěstí zaměstnáni jenom v jedení, spaní, 
páření se a bránění se. Nemají čas pro vědomí Krišny, nemají 
čas pro duchovní vědomí. Tato zavrženíhodná civilizace musí 
skončit. Je to vražedná civilizace, civilizace, která zabíjí.

Lidské bytosti mají šanci vymanit se z tohoto hmotného pou-
ta, z opětovného žvýkání již  přežvýkaného, ale nedostává se 
jim příležitosti vyzkoušet tuto zvláštní lidskou možnost volby. 
Namísto toho jsou více a více zaměstnáni ve zvířecím životě 
uspokojování smyslů. 

Tato vražedná civilizace posílá lidské bytosti do opakovaných 
zrození a umírání ve zvířecích druzích. Ale pomocí procesu 
vědomí Krišny – pomocí odříkání a duchovního poznání – se 
mnoho lidí očistilo a vydalo se na cestu zpátky domů, zpátky 
k Bohu, do duchovního světa.

Všechny tyto informace jsou volně dostupné. Ale lidé jsou 
nevzdělaní. Proto je hnutí pro vědomí Krišny určené pro jejich 
vzdělávání. To je vše.

Rozhovor mezi Jeho Božskou Milostí A. Č. Bhaktivédántou 
Svámím Prabhupádou a některými jeho žáky 30. května během 
ranní procházky v Římě. ❧

Nepromarněte lidskou podobu jen pro smyslový požitekNepromarněte lidskou podobu jen pro smyslový požitek
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Automaticky tu nejsou žádné hříšné činnosti, automatic-
ky si nemusíte dělat starosti a nezapletete se do žádných 
reakcí. Vše je neustále příznivé. Krišna nás od reakcí 
může zachránit. Řekněme, že děláme nějaké hmotné 

věci a také věci duchovní – pokud je s námi Krišna dostatečně 
spokojen, může nás uchránit před těmi hmotnými reakcemi 
a o to se modlíme. Je to trochu riskantní.  

Takže je lepší být chudý a čistý, než bohatý a dělat kompromi-
sy! Ale to chce sílu charakteru, pak musíte být velmi silní na to, 
abyste řekli ne. Ne že „protože každý to má, tak já to chci také.“ 
Jako Shakespeare řekl, „ty hluboké, tmavé, hříšné věci, které stojí 
za velkým majetkem.“ Co můžeme říct? Když jste v procesu, kdy 
hodně bohatnete, co pak můžete dělat? Když jde o zisk, tak co se 
dá dělat? Co se dá někdy dělat? Prostě to musíte vzít. Takto si od-
daní vybírají čistý život, a aby se tomu pomohlo, Prabhupáda měl 
vizi, že by oddaní měli žít společně v komunitách.

Ve skutečnosti Prabhupáda započal mnoho komunit a tyto ko-
munity byly všechny založené na tom, že do středu kladly Krišnu 
a každý v komunitě žil jednoduše, společně sloužily Krišnovi 
a tímto způsobem mohly žít čistým životem. Ale po nějaké době 
vůdci těch komunit nebyli dost zralí, neměli ve svém srdci do-
statek lásky... Vůdce musí být svou povahou laskavá osoba, která 
neustále přemýšlí, jak se starat o ostatní a pomáhat jim. Ne že po-
moc znamená dát jim všechno, co chtějí, ale pomoc také znamená 
někdy říct ne, ale zásadový vůdce je laskavý a soucitný. Takoví 

vůdci chyběli a nestarali se vždy o lidi. Pak lidé ztratili víru a řekli 
„ne, už nechceme žít v takových komunitách, chceme naše vlastní 
místo, kde na nás nikdo nemůže sáhnout.“ A pak se komunity 
rozpadly. 

Ale ve skutečnosti Prabhupáda na začátku zakládal komunity. 
Jako jsou farmy – každý žil na Krišnově farmě v malých chatkách 
(nebo v čemkoli) a sloužil Krišnovi. Nyní, protože se vytratila 
důvěra a protože vůdci nejsou zralí, tak druhým nejlepším mo-
delem jsou vesnice, kde mají lidé svůj vlastní malý pozemek, ale 
žijí pohromadě v komunitě. Ale potom si každý musí vydělávat 
a může se dostat do nějakého kompromisu. Ale přesto to také 
může fungovat.
                                                 * * *

Takže někde na cestě potřebujeme nějakou komunitu, ale pak 
potřebujeme svaté hospodáře, protože osoby v odříkání nemohou 
dohlížet na komunity. Musí být volní. Sannjásíni musí být volní, 
nemohou zabřednout. Musí být volní, aby mohli přijít a odejít 
a kázat, a ne být se všemi těmi lidmi, kteří říkají „tenhle mi říká 
tohle a tamten dělá tamto a máme velký problém a musíme najít 
řešení a potřebujeme pomoc...“ Na to potřebujete svaté hospodá-
ře, kteří budou řešit problémy a starat se. Sannjásíni se s takovými 
věcmi neobtěžují. Na to zapomeňte! Jen káží slávu Krišny, slávu 
oddané služby, která vás osvobozuje. A tím, že jsou volní, mohou 
povzbudit ostatní, aby byli volní, a to je nejlepší způsob života. 
Proto nejlepší volba je, že se všichni stanete sannjásíny, a ženy 
mohou začít s kázáním na vysokých školách a pak mohou přijít 
sannjásíni a navštívit ty programy na univerzitách. To je dobrý 
nápad!

Výňatek z přednášky, 18.4.2012, Pretoria, Jižní Afrika, Čaitanja 
čaritámrita, Ádi lílá 9.1 ❧

LEPŠÍ JE BÝT CHUDÝ A ČISTÝ
Dokonce i v zaměstnání, i v tom, co děláme na 
profesionální úrovni, tak za to dostáváme reakce. To je 
zajímavé. Takže když se zaměstnáme ve světě a když 
chceme nějaké věci z toho světa, tak musíme být také 
velice opatrní. Čím víc přijmeme útočiště u Krišny, tím 
jednodušší a snadnější to bude.

Sannjásíni jen káží slávu Sannjásíni jen káží slávu 
Krišny, slávu oddané služby, Krišny, slávu oddané služby, 

která vás osvobozujekterá vás osvobozuje
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Chtěl bych vás všechny přivítat na 
našich kurzech vaišnavské etikety. 
Děkuji vám za účast. Začnu přečtením 
několika citátů z Čaitanja čaritámrity, 
pokynů Čaitanji Maháprabhua 
Sanátanovi Gósvámímu o sadáčáře, 
chování vaišnavy.

Šrí Čaitanja Maháprabhu dal pokyn 
Sanátanovi Gósvámímu sepsat 

„vaišnava smriti“ (Hari bhakti vilásu) 
v Čaitanja čaritámritě, Madhja 24.324-
344:

Sanátana Gósvámí pravil se sepjatýma 
rukama: „Můj Pane, nařídil jsi mi napsat 
příručku o vaišnavském chování. Mám 
ten nejnižší původ a o správném chování 
nic nevím. Jak bych mohl sepsat autori-
zované pokyny o vaišnavském chování?“

Sanátana Gósvámí poté Pána požá-
dal: „Prosím, osobně mi sděl, jak napsat 
tuto knihu o vaišnavském chování. Zjev 
se, prosím, v mém srdci. Pokud bys tak 
učinil a osobně mě při psaní této knihy 
vedl, pak budu moci doufat, že se mi 
i přes můj nízký původ podaří tento ob-
tížný úkol splnit. Dokážeš to, protože jsi 
Samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, 
a vše, co děláš, je dokonalé.“

Šrí Čaitanja Maháprabhu odpověděl: 
„Vše, co si přeješ vykonat, Krišnovou mi-
lostí dokážeš. On ti vyjeví pravý význam. 
Jelikož jsi Mě požádal o přehled, poslouchej, 
prosím, těchto několik poznámek:

Na začátku je třeba přijmout útočiště 
u duchovního mistra. Tvá kniha by měla 
uvádět charakteristiky pravého gurua 
a kvalifi kovaného žáka. Před přijetím du-
chovního mistra je nutné si být jist jeho po-
stavením. Také duchovní mistr by měl znát 
postavení žáka.

Nejvyšší Osobnost Božství, Krišna, by měl 
být popsán jako cíl uctívání a měl bys uvést 
bídža mantry pro uctívání Krišny, Rámy 
a ostatních expanzí Nejvyšší Osobnosti 
Božství.

Měl bys popsat kvalifi kace potřebné pro 
získání mantry, dokonalost mantry, očistu 
mantry, zasvěcení, ranní povinnosti, vzpo-
mínání na Nejvyššího Pána a tělesnou 
očistu.

Ráno si musí oddaný vyčistit zuby, vy-
koupat se, pomodlit se k Pánu, poklonit se 

duchovnímu mistrovi a sloužit mu. Tělo by 
si měl označit na dvanácti místech úrdhva-
pundrou (tilakem) a nanést si na něj razít-
kem svatá jména Pána či Jeho symboly, jako 
jsou disk a kyj.

Poté bys měl napsat, jak by měl oddaný 
ozdobit své tělo gópíčandanem, nosit na 
krku korálky z tulasí, sbírat lístky tulasí, 

vyčistit svůj oděv a oltář, dům či byt, jít 
do chrámu a tam zazvonit na zvonec pro 
upoutání pozornosti Pána Krišny.

Rozepiš se také o uctívání Božstev, při 
kterém by se mělo obětovat Krišnovi jídlo 
alespoň pětkrát denně. Krišnu je třeba včas 
uložit na lůžko. Měl bys také popsat árati 
a uctívání Pána pomocí pěti, šestnácti či 
padesáti položek.

Měl by ses podrobně zmínit o charakte-
ristikách Božstev a šálagráma-šil, návštěvě 
Božstev v chrámu a pouti na svatá místa, 
jako je Vrindávan, Mathurá a Dváraka.
Měl bys oslavit svaté jméno a pečlivě zane-
chat přestupků při jeho pronášení. Je třeba 
znát vlastnosti vaišnavy a zanechat všech 
druhů séva-aparádhy, přestupků při uctívá-
ní Božstev.

Měl bys popsat věci pro uctívání, jako je 
voda, lastura, květiny, vonné tyčinky a lam-
pa, a zmínit se o polohlasné recitaci manter, 

přednesu modliteb, obřadném obcházení 
a skládání poklon. To vše je třeba pečlivě 
studovat.

Dále se zmiň o puraščaraně (očistě), při-
jímání Krišnova prasádam, vyhýbání se ne-
obětovanému jídlu a pomlouvání Pánových 
oddaných.

Toto je také nesmírně důležité si zapa-
matovat. Vaišnava by neměl přijímat nic, 
co nebylo obětováno Krišnovi. Na to si 
musíme dát velký pozor. Na celém světě 
jsem si totiž povšiml tendence jíst neobě-

tované jídlo. Jediným kritériem se stalo, 
zda je vegetariánské.
Toho se snažte vyvarovat, jak je to jen 
možné. Když cestujete nebo jste na 
sankírtanu, je to něco jiného. Přesto 
bychom však měli všechno nejprve obě-
tovat Krišnovi.

„Každý by měl znát vlastnosti odda-
ného, jak se sdružovat s oddanými, jak 
je uspokojit službou a jak se vyvarovat 
společnosti neoddaných. Také je třeba 
pravidelně naslouchat přednesu Šrímad 
Bhágavatamu.“

Vidíme, jak Prabhupáda aplikoval 
všechny tyto pokyny Sanátana Gósvámí-
ho v našem hnutí.

„Měl bys popsat každodenní a čtrnác-
tidenní povinnosti, zvláště dodržování 
půstu na Ékádaší, který nastává každých 
čtrnáct dní.“

Toto je také důležité vzít v úvahu: 
obvykle si totiž myslíme, že pouhým vy-
necháním obilovin dodržujeme Ékádaší. 
Když však mluvíme o dodržování Ékádaší, 
ve skutečnosti to znamená půst. A půst 
znamená nejíst nic, ne jen vynechat obi-
loviny. 

Na počátku sice oddaní mohou na Éká-
daší pouze vynechat obiloviny, ale s po-
stupným pokrokem bychom se měli snažit 
o úplný půst. Také se píše, že je možné 
zůstat vzhůru 24 hodin. Zůstaňte vzhůru 
ve dne i v noci.

Když přednáším o dodržování Ékádaší, 
oddaní často namítají, že Prabhupáda nám 
nikdy nepřikázal dodržovat je tímto způ-
sobem. 

Ve skutečnosti však v Nektaru oddanos-
ti říká, že oddaní mohou zůstat vzhůru 
celou noc a opěvovat slávu Pána. Toto je 
tedy jeho další pokyn. Není to vlastně nic 
obtížného.

VAIŠNAVSKÁ ETIKETAVAIŠNAVSKÁ ETIKETA
1. ÚVODNÍ LEKCE1. ÚVODNÍ LEKCE

Tělo by si měl označit na dvanácti Tělo by si měl označit na dvanácti 
místech úrdhva-pundrou (tilakem)místech úrdhva-pundrou (tilakem)
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„Měl bys doporučit vyhnout se smíšenému 
Ékádaší ve prospěch čistého Ékádaší.“ (C.c., 
Madhja 24.342)

Možná jste si všimli, že někdy se nepo-
stíme na Ékádaší, ale na Dvádaší. Důvo-
dem je, že se jedná o smíšené Ékádaší, kdy 
do Ékádaší, jedenáctého dne, zasahuje 
Dašamí, desátý den. V tom případě se po-
stíme na další, dvanáctý den, čili Dvádaší. 
Je uvedeno, že půst na Mahá-dvádaší je 
tisíckrát účinnější než půst na Ékádaší.

„Měl bys také popsat následky zanedbání 
Ékádaší. V tomto ohledu je třeba zachovat 
velkou opatrnost. Pokud si nedáme pozor, 
proviníme se nedbalostí v oddané službě.

Vše, co řekneš o vaišnavském chování, 
zakládání vaišnavských chrámů, instalaci 
Božstev a všem ostatním, by mělo být dolo-
ženo citáty z Purán.

Uveď obecné a specifi cké popisy chování 
a jednání vaišnavy a přehled toho, co je 
třeba dělat a čeho je třeba se vyvarovat. To 

vše by mělo být předloženo jako zásady 
etikety.“

Zde je několik dalších výroků Šríly Prab-
hupády o etiketě:

„Všichni obyvatelé Vrindávanu jsou vaiš-
navové. Jejich přítomnost je svrchovaně 
příznivá, neboť neustále pronášejí svaté 
jméno Krišny.“ (C.c., Ádi 5.232, v.)

Musíme si uvědomit, že všichni oddaní 
v ISKCONu jsou vaišnavové, protože tak 
či onak pronášejí svaté jméno. Prabhu-
páda uvádí kvalifi kace vaišnavy. Všechny 
obyvatele Vrindávanu je třeba považovat 
za vaišnavy. Proč? Protože pronášejí svaté 
jméno Pána. Měli bychom tedy mít v úctě 
všechny oddané, o oddaných v ISKCONu 
nemluvě, protože víme, že všichni jsou to 
vaišnavové.

Největší překážkou našeho duchovního 
pokroku je vaišnava aparádha. To je velmi 
nebezpečný přestupek, a proto si na něj 
musíme dávat velký pozor.

„I když někteří z nich pečlivě nenásle-
dují zásady oddané služby, celkově vzato 
jsou to oddaní Krišny a přímo či nepřímo 
pronášejí svaté jméno Krišny.“ (C.c., Ádi 
5.232, v.)

Toto je velmi důležitý pokyn. Celá vaiš-
navská etiketa a kultura spočívá na této 
zásadě.

„Vaišnava by měl být tolerantní jako 
strom a pokorný jako tráva. Přesto autor 
tohoto pokynu, Čaitanja Maháprabhu, 
netoleroval chování Džagáie a Mádháie. 
Když napadli Nitjánandu Prabhua, oka-
mžitě se rozzlobil a chtěl je zabít. V osob-
ních výměnách je třeba být velmi pokorný, 
ale je-li pomlouván guru nebo jiný vaišna-
va, je hněv namístě. 

Pomlouvání vaišnavy by se nemělo to-
lerovat, ale okamžitě podniknout jeden ze 
tří kroků. Tomu, kdo pomlouvá vaišnavu, 
je v tom třeba zabránit prostřednictvím 
lepších argumentů a logiky. Nejsme-li na 
to dost zkušení, měli bychom se namístě 
vzdát života, a pokud to nedokážeme, 
musíme odejít. Nikdy bychom neměli na-
slouchat pomluvám vaišnavy.“ (C.c., Ádi 
7.50, v.)

I když jsou vaišnavové velmi pokorní 
a tolerantní, nejedná se o slabost. Je-li tře-
ba, dokáží se rozzuřit jako lev, být měkcí 
jako okvětní lístek růže či tvrdí jako blesk. 
Vaišnavové nejsou jen měkcí, ale v případě 
nutnosti dokáží být i tvrdí. To dokazuje, že 
to nejsou slaboši ani po fyzické, ani po du-
chovní stránce. Fyzickou sílu jim dodává 
duchovní síla.

Vaišnava by se neměl k nikomu chovat 
neuctivě. Měl by mít ostatní vždy v úctě, 
ale nenárokovat si úctu pro sebe (amániná 
mánadéna).

Vaišnava je adóša-darší. Nikdy nevidí 
chyby druhých. Každý člověk samozřejmě 

Vaišnava vždy následuje pokyn gurua a KrišnyVaišnava vždy následuje pokyn gurua a Krišny
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má jak dobré vlastnosti, tak chyby. Proto 
se říká sádhjana guna mitsanti. Vaišnava 
přijímá pouze dobré stránky ostatních. 
Adóša-darší je ten, kdo u druhých nevy-
hledává chyby. Vidí pouze jejich dobré 
vlastnosti a chyby hledá u sebe. Je na sebe 
velmi přísný a neustále se podrobuje ostré 
sebekritice, aby odhalil všechny své chyby.

Vaišnava vždy následuje pokyn gurua 
a Krišny. Každý, kdo chce psát o Krišno-
vi, musí nejprve požádat o svolení gurua 
a Krišnu. Nejprve je třeba se stát čistým 
oddaným a pak požádat o svolení duchov-
ního mistra. 

To musí být navíc potvrzeno Krišnou 
v srdci. Sanátana Gósvámí následoval po-
kyn Čaitanji Maháprabhua a napsal knihu 
o vaišnavské etiketě, příručku usměrňující 
chování vaišnavů. 

Hari bhakti vilása popisuje vaišnavskou 
etiketu jako chování čistého vaišnavy. Ten-
to standard by měl každý následovat. Defi -
nice vaišnavské etikety v Hari bhakti viláse, 
její fi lozofi e a některé vaišnavské zásady 
jsou uvedeny zde.

„Jelikož nic nemůže být úspěšné bez 
sadáčáry, etikety, každý čin s ní musí být 
v souladu.“ Musíme se řídit správnou eti-
ketou. Srdce svaté osoby je prosto znečiš-
tění a způsob, jakým svatá osoba jedná, je 
znám jako správná etiketa, sadáčára.

Pokud osoba čte šest odvětví Véd (védánga), ale neřídí 
se správnou etiketou, neočistí se a Védy ji v okamžiku 
smrti opustí, tak jako pták vylétne z hnízda, jakmile mu 
narostla křídla.

Osoba, která si osvojila všechny Védy, ale nenásleduje 
správnou etiketu nebo se nestala vaišnavou, v okamžiku 
smrti veškeré své poznání ztratí. Správná etiketa zvyšuje 
slávu, bohatství, dlouhověkost a ničí vše nepříznivé.

Ó králi, správná etiketa poskytuje výsledky dharmy, ar-
thy a kámy. Moudrý člověk se proto pečlivě drží pravidel 
správné etikety zaznamenaných v písmech.

Z toho lze pochopit, že vaišnavská etiketa očišťuje srdce 
a vědomí.“

Následuje několik základních zásad, které jsem vypsal 
z Hari bhakti vilásy a Nektaru oddanosti o správném jed-
nání vaišnavy.

Vaišnava by měl být tolerantní Vaišnava by měl být tolerantní 
jako strom a pokorný jako trávajako strom a pokorný jako tráva
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1. vzdává úctu a poklony guruovi, 
Pánu a Jeho oddaným, a ostatním 
osobám ve vyšším postavení
(Osobám ve vyšším postavení, 
jako je guru, Pán a Jeho oddaní, je 
nutné prokazovat úctu a vzdávat 
poklony. V úctě je třeba mít i pří-
buzné ve vyšším postavení, jako 
jsou rodiče.)

2. vstává před čtvrtou hodinou ranní 
a účastní se mangala-árati

3. po probuzení si nejprve vyčistí 
zuby a pak se vykoupe

4. po vykonání potřeby se vykoupe
5. po vymočení se omyje vodou 

a umyje si také ruce a nohy
6. před přijímáním prasádam a po 

něm si myje ruce, nohy a ústa
(Musíme si umýt alespoň ruce. 
Umýt si nohy může být v západ-
ních zemích obtížné, ale v Indii 
bychom si měli umýt jak ruce, tak 
nohy před  přijímáním prasádam 
i po něm.)

7. po napití se vody si myje ruce
(Důvodem je, že při držení nádo-
by během pití se ruce znečistí.)

8. při jídle a pití používá pravou 
ruku
(I když jste leváci, snažte se použí-
vat pravou ruku.)

9. vždy nosí čisté šaty
10. nikdy nic nekrade
11. nikdy nemluví neslušně
12. nikdy nelže, ani v dobrém úmys-

lu (Nevyslovujte tedy ani dobře 
míněnou lež.)

13. nikdy nepomlouvá ostatní
14. nezaujímá k ostatním nepřátelský 

postoj
15. nenavazuje přátelství se zlomy-

slnými, pokleslými, šílenými, ne-
přátelskými a výstředními lidmi, 
podvodníky, lháři, těmi, kdo udr-

žují nezákonné styky se ženami, 
a s necudnými ženami

16. necestuje sám
17. nekýchá ani nezívá, aniž by si 

zakryl ústa
18. nesměje se nahlas
19. nepouští nahlas větry
20. v noci se vyhýbá krematoriu, za-

hradě a necudným ženám
21. nehledá útočiště u pokleslé osoby
22. nespí ani nebdí nadmíru
23. nenatahuje si nohy před staršími 

osobami
24. nekálí ani nemočí na cestě
25. neplive při jídle
26. neuráží ženy
27. nezávidí ženám
28. nikdy nikomu nepůsobí újmu; 

naopak se snaží ostatním proka-
zovat dobro

29. nikdy se nesdružuje s bezcharak-
terními lidmi a nečte neautorizo-
vaná písma

30. nezesměšňuje pošetilé, šílené, 
zoufalé, ošklivé, prohnané, chro-
mé či pokleslé lidi

31. nekárá nikoho kromě synů 
a žáků pro jejich ponaučení

32. koupe se po holení, souloži a ná-
vštěvě krematoria

33. nikoho nebije do hlavy a netahá 
za vlasy

34. nejí večer jogurt a cizrnu
(Prabhupáda nás poučil o jogurtu, 
ale ohledně cizrny si nejsme tak 
jisti. Dávejte si na ni tedy pozor 
a večer ji nejezte. Ráno nevadí, ale 
večer ano.)

35. pokud ho někdo urazí, v tichosti 
odejde

36. nikdy nevychvaluje sám sebe
37. nikdy nepohlédne na nahou ženu 

či muže
38. nepokládá si jídlo na klín
39. nehádá se se svou ženou
40. neplive do vody

(Lidé někdy pijí vodu z rybníků, 

jezer či řek, a proto by se do nich 
nemělo plivat.)

41. nespí v chrámové místnosti

42. sannjásí by se měli koupat třikrát 
denně, grihasthové a brahmačárí 
alespoň dvakrát denně

43. Po přijímání prasádam se musí 
místo, kde byl talíř, očistit. Místo, 
na kterém se jedlo, by se nemělo 
překračovat, protože se považuje 
za znečištěné
(V mnoha chrámech jsem si všiml, 
že po přijímání prasádam, což je 
obvykle na zemi, si na ono místo 
prostě stoupneme. Pak vstoupíme 
do chrámu, aniž bychom si ales-
poň umyli nohy. Na to bychom si 
tedy měli dávat pozor. Místo, na 
kterém přijímáme prasádam, je 
znečištěné, a když na ně stoupne-
me, musíme si umýt nohy. Místo, 
na kterém se přijímalo prasádam, 
se musí ihned poté očistit. Musí-
me si dát pozor, abychom zbyteč-
ně neznečistili chrám, který musí 
zůstat velmi čistý.)

44. po dotknutí se vnitřku úst nebo 
nosu si musí umýt ruce

45. po nanesení tilaku musí udělat 
ačaman pronesením óm kéšavája 
namah, óm nárájanája namah 
a óm mádhavája namah

Tolik tedy několik hlavních zá-
sad, podle nichž se řídí vaišnava. 
O mnohých z nich budeme 
podrobně hovořit v našich 
lekcích. ❧

VAIŠNAVAVAIŠNAVA
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V rámci překvapivých dramaturgických 
skoků představuje vedle sebe věhlasné 

i neznámé interprety mnoha hudebních 
žánrů, přičemž platí nepsané pravidlo, že 

žádný účinkující není významnější než 
událost samotná, než „moment setkání“. 

Jelikož zakladatel a hlavní pořadatel 
Martin Věchet je od konce 90. let inspiro-
vaným příznivcem duchovního učení Šríly 
Prabhupády, bohoslužeb prováděných zpě-
vem manter a tancem a zejména vegetari-
ánských jídel obětovaných Pánu Krišnovi, 
již 15 let je nedílnou součástí festivalu

ALTERNATIVNÍ A MEDITATIVNÍ 
SCÉNA V HARE KRISHNA CAMPU

I zde tedy bývá Náma-hatta, tržiště sva-
tého jména, kde platidlem je nadšení a víra. 
O tom, že proslulá mantra Hare Krišna, 
byť složená jen ze tří slov, má nekonečně 
mnoho nálad a odstínů, se přesvědčují 
pravidelní i náhodní účastníci festivalo-
vých kírtanů. Pestré seskupení mnichů 
z chrámu, dívek a žen praktikujících bhak-
ti-jógu a hudebníků z různých oblastí se 
s nimi dělí o očistnou moc a energii, kte-
rou zpívání manter přináší.

Letos bylo v Hare Krishna Campu mož-
né potkat pouliční kazatele s oranžovým 
bicyklem z Th ajska a dětskou trumpetou 
z Jižní Afriky, kteří nedávno protančili tak-
řka všemi světadíly. 

Objevil se tam i duchovní učitel, který 
v poslední době vede cestou kírtanu žáky 
až na sibiřských a mongolských pláních. 

Bhaktivaibhava Svámí rok za rokem 
cestuje, aniž by měl stálý domov, a letos do 
svého nabitého putovního programu zařa-
dil sobotní večer na Trutnově. 

Šrímán Gurudás, legendární žák Šríly 
Prabhupády a osobní přítel George Harri-
sona, Tima Learyho i Kena Keseyho, byl 
u otevření prvního chrámu Krišny v San 
Francisku i v Londýně. 

Nyní se po roce vrátil podruhé do pod-
horského ležení, aby vyprávěl o komunit-
ním žití a duchovním hledání na sklonku 
60. let, které jsou mnohým z nás dodnes 
inspirací.

Níláčala neboli „Modrá hora“ je název 
původního domova Pána Džagannátha, 
jenž patnáctým rokem žehnal festivalu 

TRUTNOVSKÝ OPEN AIR MUSIC 
FESTIVAL alias VÝCHODOČESKÝ 
WOODSTOCK je kultovní událostí, 
na kterou se koncem srpna každý 
rok sjíždějí minulí i současní 
disidenti, punkeři, volnomyšlenkáři 
a další normální lidé všech 
věkových kategorií i životních 
stavů. 
S autentickou tradicí, počínaje 
rozprášením oddíly Státní 
bezpečnosti v roce 1987, je 
českým hudebním festivalem se 
zřejmě nejvýraznější vlastní tváří, 
a rozhodně s nejdelší historií.

Jméno Ráma je jak laddu 
jméno Krišna je jak ghí 

jméno Hare je jak hustý khír
tak to zamíchej a pij!

(lidový popěvek z Urísy)

Duše věčně hledají štěstí. A někdy na ně při své pouti milostí oddaných Duše věčně hledají štěstí. A někdy na ně při své pouti milostí oddaných 
a Krišny mohou narazit. Například na legendárním festivalu Trutnov.a Krišny mohou narazit. Například na legendárním festivalu Trutnov.
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svýma velkýma očima a blaženým 
úsměvem z hlavního pódia. A Ní-
láčala je také česká dívčí hudební 
skupina, která prosvětlila sobotní 
podvečer. 

V neděli zde pak byl k vidění staro-
dávný, mimořádně poutavý indický 
chrámový tanec Bharat nátjam v po-
dání jedné z nejlepších tanečnic to-
hoto druhu v Evropě, Líly-móhiní. 

Další mistr svého oboru, bhakta 
Josiph, pozval do uklidňujících vod 
mystických zvuků – na sitárový chill-
out. 

Osobitého každoročního hosta, 
potulného mnicha z USA, vyvoláva-
la již před jeho příjezdem skupinka 
návštěvnic skandováním jeho jména: 

„Krišna-kripa-dás, Krišna-kripa-dás!“

Tož opět tu byl chrámový prostor, 
na jiných festivalech nevídaný, kam 
si kdekdo přišel zklidnit rozbouře-

nou mysl. Přitom si mohl i vydatně 
zařádit, ale s očistnými účinky. 

Také mnozí ochutnali pověstné 
prasádam, nechali si namalovat pří-
znivé ozdoby na obličej či ve stanu 
Otázek a odpovědí probrali s mnichy 
své pohledy, pochyby a nejistoty 
a odnesli si nějakou tu literaturu... 

Hariból!

Svaté jméno z úst čistého oddaného dělá zázrakySvaté jméno z úst čistého oddaného dělá zázraky

Legendární žák šríly Prabhupády Gurudás se Legendární žák šríly Prabhupády Gurudás se 
zakladatelem festivalu Martinem v Krishna Campuzakladatelem festivalu Martinem v Krishna Campu

Poděkování:
Martin „Geronimo“ Věchet – je v prvé 
řadě tím, kdo celou věc umožňuje

Bhaktivaibhava Mahárádž a jeho dopro-
vodná skupina – obětovali svou účast na 
fi nále německé Kírtan-mély, aby podpo-
řili tento projekt

Jašómatí-súta prabhu – prakticky i fi -
nančně zajistil Mahárádžovu návštěvu

bhakta Tomáš „Kazeťák“ – obstaral 
a sponzoroval kvalitní zvučení
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NĚCO Z HISTORIE ZPÍVÁNÍ HARE KRIŠNA

Že se zpívání Hare Krišna rozšířilo koncem 60. let z Indie do 
USA a pak dál, je celkem známé. Bhaktivédántovi Svámímu 
Prabhupádovi v tom pomáhal i Allen Ginsberg, George Har-
rison a spousty dalších hudebníků a jiných spiklenců. Doba 
revolučního kvasu proti konzervativním tatíkům a mamkám 
tomu byla ideální živnou půdou.

Tato tradice se ale zrodila v Bengálsku už na začátku 16. sto-
letí – a také ze vzdoru! Kolébkou se stalo tehdejší kulturní cen-
trum bengálského vnitrozemí, město Navadvíp. Celá zem byla 
v té době pod vládou muslimů a mezi místními se rozmáhalo 
opovržení oddanými Krišny, kteří nehleděli na společenské 
konvence a umíněně pokračovali se svou sladkou duchovní 
službou Pánu Vesmíru.

O průlom se postaral až Gauránga Maháprabhu, jenž silou 
své čistoty inspiroval víc a víc lidí k jednoduchému způsobu 
uctívání: scházeli se zprvu za zavřenými dveřmi a často celou 
noc oslavovali toho, kdo všechno dává i bere, extatickým zpí-
váním Jeho jmen. 

To se ale nelíbilo soudobé honoraci a stížnosti se donesly až 
k muslimskému guvernérovi oblasti Navadvípu, Čándovi Kází-
mu. Ten vyslal své četníky, aby na výstrahu surově zbili několik 
takových zpěváků a rozbili jim posvátný buben. Na to Gaurán-
ga podnítil velké hnutí občanské neposlušnosti (více než 400 
let před slavným Mahátmou Gándhím)!

Další noci se s pochodněmi sešly mocné davy demonstrantů 
k prvnímu společnému zpívání mahá mantry Hare Krišna 
v ulicích. Průvod spontánně táhl ke Kázího sídlu, ale Gauránga 
zadržel své stoupence před jakýmkoliv násilím. Místo toho 
v poklidném rozhovoru probudil Kázího pokoru a od těch 
časů se tam takto veřejně zpívá dodnes.

Podle dobových zdrojů pak Gauránga někdy sám a jindy 
s různými společníky prošel celou Indii a nadchl bezpočet lidí 
natolik, že začali sami zpívat Hare Krišna každý den. Jeho ná-
sledovníci pak snili o tom, kdy se k tomuto příznivému obřadu 
sejdou Američané, Němci i Rusové – a k tomu teď i na Trutno-
vě dochází! ☺

(z festivalového Samizdatu)

„Duše, vstávejte!“ volá Gauračandra,
„jak dlouho ještě budete spát na klíně 

čarodějnice Máji?
Přináším lék, co zahání světské iluze 

– přidejte se ke zpívání Hariho jmen!“
Bhaktivinód Th ákur

Pán vesmíru je i u mumraje na hlavní Pán vesmíru je i u mumraje na hlavní 
scéně, když britsko-pákistánská skupina scéně, když britsko-pákistánská skupina 

The Dhol Foundation pozvala publikum k soběThe Dhol Foundation pozvala publikum k sobě

Bohoslužba na druhé velké scéněBohoslužba na druhé velké scéně
Valmíki, Nrisinha Čaitanja 
a Muni Prija prabhuové – byli 
hlavní zpěváci

Višnudžan prabhu – hlavní 
šoumen

Vaijásaki prabhu a bhakta Car-
los – dodali mladické nadšení

Narákriti prabhu – přijel vypo-
moci se závěrečným kírtanem 
v oslabení

mátádží Ananga-sévika – při-
spěla částkou 750 Kč, získanou 
malováním na obličej

Gaura Karuna prabhu – při-
spěl částkou 511 Kč, nabytou 
skrze sankírtan

Veverča Lhotová – přispěla 
částkou 300 Kč, z výdělků stán-
ku s domácími nápoji

bratři Reissové a jejich přátelé – 
zaopatřili vzorný úklid

& ostatní zúčastnění, přímo 
i nepřímo

DĚKUJEME!



Kasturí Maňdžarí déví dásíreportáž
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Ubytovali jsme se v klidném, čistém 
hotýlku velmi blízko jedné z bran 
do vnitřnějších prostor chrámového 
komplexu. Inu, na tomto svatém mís-

tě bylo už tak teplo, že i kdyby tu byl kohoutek 
s teplou vodou, jistě bychom ho nepoužili. Na-
opak, každá, byť studená voda byla příliš teplá 
a večer byla jediná možnost osprchovat se touto 

„studenou“ vodou a bez osušení se uvelebit pod 
zapnutým ventilátorem. Byla jsem prostě ráda, 
že toto je nejjižnější bod našeho putování.

Nedlouho po našem příjezdu jsme si všimli 
spousty nápadně povědomých oddaných, jak 
se shromažďují na ulici před naším hotelem. 
Zeptali jsem se jich a naše tušení se potvrdilo – 
jsou z ISKCONu! Jak jsme se dalším vyptáváním 
dozvěděli, přijelo sem skoro třicet autobusů 
oddaných z Bombaje – zrovna mají také turné 
po jižní Indii! A opravdu – vybavili jsme si, že 

některé z těchto oddaných jsme potkali i v Ti-
rupati.

Bombajská výprava se zrovna chystala na hari-
nám a malou parikramu, tak jsme se rádi připojili. 
Zamířili jsme do Džagannáth Mandiru, což je 
maličký chrám stojící na místě, kde v roce 1510 
během období Čáturmásji pobýval samotný Šrí 
Čaitanja Maháprabhu! Býval zde dům Vénkata 
Bhatty. Jsou tu překrásná malá Božstva Džagan-
nátha, Baladéva a Subhadry s lidskými rysy a Pán 
Džagannáth je modrý! Bombajská parikrama 
pokračovala dále, nicméně my se odebrali k odpo-

Šrí Rangakšétra! Hned jak 
jsme z vlakového nádraží 
v Tiručirapalli dorazili do 
nedalekého Šrí Rangam, nemohli 
jsme si nevšimnout té proměny – 
to vypadá jako kvalita dobra, ne-
li kvalita transcendentálního 
dobra! Najednou tu nebyla 
troubící vozidla všeho druhu, 
zmatek, křik a nepořádek, ale 
atmosféra byla najednou velmi 
poklidná a opravdu neuvěřitelně 
příjemná, vskutku jako Vaikuntha!

Chrám Pána Ranganátha ve Šrí RangamChrám Pána Ranganátha ve Šrí Rangam
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činku, jelikož následující ráno jsme měli 
namířeno přijmout daršan Pána Ranga-
nátha a chtěli jsme si na to po cestě řádně 
odpočinout. 

Vstávat, jde se! Ještě za tmy jsme se 
vypravili do útrob chrámu. Chrámový 
komplex Šrí Rangam, ležící na ostrově ob-
klopen řekou Kávérí a Kólladam, zabírá 21 
kilometrů – je vůbec největší v Indii a je 
také považován za nejdůležitější mezi 108 
hlavními chrámy Pána Višnua. 

Opravdu nádherné, více než šestimetro-
vé Božstvo Pána Ranganátha (Pána potěše-
ní) spočívá na Šéša Nágovi a u Jeho nohou 
sedí Jeho dvě manželky – Šrí Bhú a Šrí 
Níla. Je to samomanifestované Božstvo, 
které původně uctíval Pán Brahmá!

Později Ho dostal Ikšváku a odnesl Ho 
do svého hlavního města Ajódhji, kde Ho 
uctíval sám Pán Rámačandra. No a když 

do Ajódhji později přišel Vibhíšan, požá-
dal o svolení přenést Ranganátha k sobě 
na Šrí Lanku. Svolení k tomu sice dostal, 
leč s tou podmínkou, že jakmile Pána 
Ranganátha někde položí, již Ho nezvedne. 
No a známe Krišnu – Vibhíšan se cestou 
zastavil ve Šrí Rangam, Božstvo tu položil 
a od té doby Pán bydlí tady.

Po chvíli bloudění jsme došli do ústřed-
ní budovy, odkud se vcházelo do sanctum 
sanctorum, nejsvětější svatyně. Inu, nebyli 
jsme jediní, koho napadlo přijít zhlédnout 
první ranní árati Pána Ranganátha. Je to 
ve skutečnosti jedna z hlavních atrakcí 
v denním chrámovém programu – při 
tomto árati místo lastury troubí slon a po 

otevření oltáře Pán jako první vidí sloní 
hlavu a pozadí krávy.

Poutníků tu byly již stovky, možná spíš 
tisíce, tak jsme se poslušně zařadili do 
jedné z front a nechali se pomalu odnášet 
davem mezi zábradlími. Koupili jsme si 
vstupenku za 50 rupií a cesta k oltáři nám 
trvala asi hodinu. Jinými slovy, na árati 
jsme se sice už nedostali, ale na daršan ano. 

Ano, byl to opět velmi rychlý daršan, 
opět několik málo vteřin. Úplně jsem se 
nezorientovala, kde má překrásný Pán 
všechny údy svého velikého transcenden-
tálního těla. Ale byl opravdu krásný! Džaj 
Ranganáth!

S Vrindávan 
Prijou jsme se 
cítily trochu 
transcendentálně 
neuspokojené 

z tohoto ultrakrátkého daršanu, tak jsme 
později odpoledne šly na daršan ještě jed-
nou, tentokrát do rychlejší dražší fronty – 
s duchovní rozhodností, že Pán Ranganáth 
je přece přednější než nové sárí – a získaly 
jsme tak Pánovu milost na dalších pár vte-
řin, ve kterých jsme si poskládaly dohro-
mady obrázek Jeho úžasné podoby.

Opravdu neuvěřitelně překrásná přitaž-
livá podoba – lesklý, černý, ozdobený Viš-
nu s kouzelným úsměvem na rtech blaženě 
ležící na hadím lůžku...

V chrámu se nesmí fotit. Inu, než jsem 
dostala pěkně vynadáno od jednoho 
púdžárího, tak jsem pár snímků nacva-
kala. Nejsou moc kvalitní vzhledem ke 

špatnému osvětlení, ale jsou prostě vzácné. 
Pravdou je, že jsem z toho pak byla trochu 
spálená a moc se mi do focení nechtělo. 
Vůbec za valnou většinu fotodokumentace 
z naší pouti vděčíme Vrindávan Prije, za 
což jí patří velký dík.

Objevování krás a duchovně nabitých 
zákoutí chrámového komplexu je nadlou-
ho. Je zde opět mnoho menších i větších 
svatyní různých inkarnací Pána a Jeho 
služebníků, například se zde nachází i sa-
mádhi Rámánudžáčárji, který měl ve Šrí 
Rangam své ústředí. 

Dále jsme tu potkali Pána Rámačandru, 
Pána Nrisinhadéva, Lakšmí déví, Pána 

Dhanvantariho a tak dále.
U stánku s mahá prasá-

dam jsme světe div se po-
tkali také Sankírtana prab-
hua s jeho sankírtanovými 
společníky – někdy holt 
oddané z Čech potkáte spíš 
v Indii než v Čechách! San-
kírtan prabhu nám vysvětlil 
mnohé o zdejším chrámu, 
už to tu dost dobře zná, tak 
jsme měli to štěstí, že nám 
prozradil některé důležité 
a zajímavé detaily. 

Jednou z vyhledáva-
ných atrakcí je například 
i chrámový slon – pěkně 
ozdobený a pěkně vy-

chovaný – když před něho 
přijdete a dáte mu do chobotu nějakou tu 
rupii, dotkne se chobotem vaší hlavy a tak 
získáte požehnání. To jsme si samozřejmě 
nenechali ujít!

Naše kroky poté vedly i na střechu chrá-
mového komplexu, čímž se před námi 
otevřel krásný pohled na gópury chrámu 
Pána Ranganátha – jako na dlani.

Navštívili jsme i další svatá místa ve Šrí 
Rangam nebo v nedalekém Tiručirapalli. 
Například malý „garážový“ ISKCONský 
chrám s překrásnými Božstvy Džaganná-
tha, Baladéva a Subhadry. 

Místní oddaní nám nabídli osvěžující 
džus a poté jsme se pokusili pro potěšení 
Nejvyšších zazpívat skromný kírtan. 

Nejvyšší Pán na hadím těle AnantadévyNejvyšší Pán na hadím těle Anantadévy



18 18 

Další zajímavé a mocné místo v „Triči“, 
jak se lidově říká Tiručirapalli, je „Rock-
fort temple“ – chrám Pána Ganéše na vr-
cholku prastaré skály, údajně úlomku hory 
Méru. Již z dálky vidíte takový podivný 
obrovský „balvan“, nevypadá to jako něja-
ká místní skála, ale vskutku spíš jako něco, 
co sem někdo hodil. 

V této skále je vytesáno dlouhatánské 
schodiště, jehož mezipatry jsou různé větší 
a menší chrámy různých inkarnací, polo-
bohů a světců. Atmosféra těchto svatyní 
v útrobách skály byla dost mystická.

Když jsme se přiblížili k vrcholku, ote-
vřel se nám pohled na celé Triči a v dáli 
jsme mohli rozeznat i všechny gópury 
komplexu Šrí Rangam. 

Zajímavým úkazem byla skupinka fran-
couzských turistů, samozřejmě v karmí 
oblečení, ale legrační bylo, že chodili v po-
nožkách. Ve Šrí Rangam jsme vůbec viděli 
více turistů než jinde v jižní Indii, a právě 
tento ponožkový prvek byl vždy dosti 
úsměvný. 

Ti, kterým dopolední výstup nestačil – 
jmenovitě všechny mátádží – se rozhodli 
odpoledne zajet ještě do překrásného 
rozlehlého chrámu Džambhukéšvary – 
Pána Šivy. Další krásné místo, kde na vás 
duchovní energie dýchá z každého kousku 
kamene.

Ach, Šrí Rangam je vskutku úžasné mís-
to s poklidnou atmosférou napomáhající 
duchovnímu životu a tak nějak věřím 
tomu, že se tam ještě někdy budu moci 
vrátit. Moc bych si to přála!

Tak, a naše jihoindické putování je 
u konce. Bylo to více než úžasné a ani ne 
tak moc náročné, jak jsme si mysleli. Ještě 
jedna cesta vlakem do Madrasu, přespat 
u našich starých nových známých a brzy 
ráno na letiště. 

Tam se naše jižní skupinka rozdělila – 
Kášja prabhu s Mékhalou se vraceli zpět 
do Májápuru a já s Vrindávan Prijou a In-
duprabhou jsme měly namířeno do Vrin-
dávanu. A potom také do Májápuru.

Plni dojmů. Co dodat? Nejvyšší Pán je 
všepřitažlivý a do našich srdcí hluboko 

zaryl své úžasné lotosové drápy jako Pán 
Nrisinhadév, naše srdce uhranul svýma 
lotosovýma očima jako Pán Báladží a Pán 
Ranganáth a svýma lotosovýma nohama 
v podobě všech ostatních podob, které 
jsme zhlédli, pošlapal naše mylná pojetí 
a připoutanost k hmotnému světu.

Nechť jsou tyto duchovně blažené sam-
skáry navždy uchovány v našich srdcích 
a nechť vyvstanou v okamžiku smrti 
a přenesou nás do věčného sídla našeho 
nejkrásnějšího a nejmilostivějšího Pána. 
Šrí Krišna kí džaj!!! ❧

„Krišna nemá 
ve svém srdci 

místo na chyby 
svých oddaných. 

Nepřemýšlí 
o chybách svých 
oddaných. Má 

takovou povahu 
– vidí ve svých 

oddaných jenom to 
dobré.“

Šačínandana Svámí

Tato překrásná Božstva vyřezal osobně Pán Čaitanja, když zde Tato překrásná Božstva vyřezal osobně Pán Čaitanja, když zde 
pobýval během své pouti po jižní Indii po dobu Čáturmásjipobýval během své pouti po jižní Indii po dobu Čáturmásji



Džaj Kéšava dás & Patita Pávana dás sankírtan
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Šríla Prabhupáda říkal, že každý by se měl naučit umění 
rozdávání knih a že každý by měl tyto knihy rozdávat. 
Když se na to podíváme více zblízka, tak pochopíme, proč 

to Šríla Prabhupáda tak zdůrazňoval.

Za prvé, když budeme rozdávat knihy, tak se velice rychle očis-
tíme, protože při rozdávání není jiná možnost než se odevzdat 
Krišnovi. Když se neodevzdáme, tak nic nerozdáme. A co zna-
mená odevzdat se? Dělat velice pěkně všechny činnosti, které těší 
Krišnu, a odmítat ty, co Ho netěší. Tato služba nás doslova donutí 
dosáhnout takové úrovně odevzdanosti, které bychom normálně 
nedosáhli a tím pádem dosáhnout i úrovně blaženosti, kterou 
bychom normálně nezažili. Je tedy zdravé udělat změnu, na chvíli 
zanechat svých povinností (i když jsou také důležité) a okusit ten-
to transcendentální nektar rozdávání knih.

A druhý důvod, proč rozdávat je, že to přináší veliký prospěch 
ostatním. Už jenom když ochutnají prasádam, tak dostanou lid-
skou životní podobu buď v příštím životě, nebo velice brzy v dal-
ších. Co potom, když si někdo koupí knihu a začne ji číst...? Tak 
veliký prospěch má z toho celá společnost.

Jen si můžeme představit, jak tato činnost těší naše duchovní 
mistry a samotného Krišnu, kteří si nepřejí nic jiného, než aby se 
tyto pokleslé živé bytosti zapojily do oddané služby.

Váš služebník 
Patita pávana dás.

Všechna sláva 
Šrílovi Prabhu-
pádovi, který 

nás zachránil z koloběhu zrození a smrtí, který nám dal všechno 
– oddanou službu Pánu Krišnovi.

Šríla Prabhupáda je náš největší a věčný dobrodinec. Je velice 
milostivý a soucitný k podmíněným a pokleslým lidem tohoto 
věku Kali. Obětoval nám celý svůj život, nám a misi svého Gurua 
Mahárádže. Je oceánem všech příznivých vlastností, jeho sláva 
je rozšířena po všech třech světech a je nekonečně příznivé je-
nom slyšet jeho jméno a naslouchat o jeho slávě a činnostech. Je 
věčným služebníkem Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Th ákura 
Mahárádže a neustále s velkým soucitem a oddaností káže učení 
Pána Čaitanji Maháprabhua po celém světě, aby tak uspokojil tou-
hu svého Gurua Mahárádže a Pána Čaitanji.

Šríla Prabhupáda nás poučil o tom, že dluh žáka vůči duchov-
nímu mistrovi nemůže být nikdy splacen, ale pokud se chceme 
pokusit tento náš dluh vůči němu splatit, tak říkal: „Rozdávejte 
moje knihy.“

Kde jsme teď a kde bychom byli bez vás, Šrílo Prabhupádo?
Všichni jste srdečně zváni pokusit se s námi potěšit Šrílu Pra-

bhupádu a Krišnu tím, že v prosinci během maratónu Šríly Prab-
hupády rozdáme společně co nejvíce knih, co nejvíce lidem.

Ale pokud se nemůžete zúčastnit, tak prosíme modlete se za nás 
u Nejvyššího Pána, aby naše jagja byla úspěšná.

Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi!
Všechna sláva všem oddaným Pána Čaitanji!

Váš služebník
Džaj Kéšava dás

Pokud se chcete zapojit do Prabhupádova maratónu 
a objednat si knížky nebo prasádam, ozvěte se prosím 
Mahášringovi dásovi na telefon 605 700 872 do začátku 
maratónu, tedy do 1. prosince 2013. ❧

Prabhupádův Prabhupádův 
maratón 2013maratón 2013

Pro větší inspiraci do sankírtanu přidávám citát z do-
pisu pro českou játru od zástupce GBC Jeho Svatosti A.Č.
Bhaktivaibhavy Svámího z 27.12. 2011.

„Mám obavy, aby nebylo rozdávání knih bráno jako činnost 
určená pouze několika vybraným oddaným, kteří této službě 
odevzdávajjí veškerou svojij  energgii, což jej  samozřejmj ě také ppod-
statné a tvoří to silný základ rozdávání knih. My však musímestatné a tvoří to silný základ rozdávání knih. My však musíme 
zvzvětětšošovavatt rorozdzdávávánáníí knknihihh t takakovovýmýmým z zzpůpůp sosoobebeb m,m, a abyby s se e hoh  mmohloo 
zúčastnit co nejvíce odddanannýcých h a a kok nggreregagaččních členů. Z roz-
dádáváváníní k kninih h mumusísímeme v v vvytytytytvovovovořiřiřiřit t t t kukukukultltltltururururu,u,u,u, a aa abybybyby b b b bylyly o o k tétoto n n jejejdůdůd -
leležiž tějšj í službě ppřitatatahohohooováváváváv nononooo aa aaa c cccchththththtělělělělělooooo sesesesese nn naaa níníníníní p p pppodoo ílet co nen jvícíce 
oddaných.“
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V té době jsem neměl zasvěce-
ní, dokonce jsem ještě neměl 
ani duchovního mistra, co po-
tom mluvit o tom, že bych byl 

bráhmana. Ale on mě nechal Je zvedat. 
Protože nohy jsou lehčí, vzal Gópídžana-
vallabhu u nohou a já Ho vzal za ramena 
a odnesli jsme Ho uložit do postele a pak 
jsme vzali Šrí Rádhárání a uložili Ji do 
postele.

A on byl tak šťastný, že plakal radostí 
nad tím, že Gópídžanavallabha a Rád-
hárání šli dnes v noci opět spát do svých 
postelí. Nikdy mě nežádal: „Prosím, přijď 
mi každý večer pomoci.“ Když se stalo, že 
jsem navečer přišel, velice pokorně mě 
požádal: „Uložil bys Gópídžanavallabhu 
do Jejich postele?“ Jinak Je ukládal k od-
počinku ve stoje. A mohl jsem vidět, že 
když spatřil Božstva pěkně uložená v Je-
jich postelích k odpočinku, bylo to pro 
jeho srdce jak ten nejslavnější festival.

Jednoho dne jsem přišel po ránu a řekl 
Ghanašjámovi: „Jdu na Varšanu.“ Začal 
plakat. Byl tak odevzdaný svým Bož-
stvům. Ačkoliv žil ve Vradža bhúmí od 
svých osmnácti či devatenácti let, tedy 
v té době asi šedesát let, tak co já vím, tak 
nikdy nebyl na Varšaně. 

Nikdy nešel do Nanda grámu, nikdy do-
konce ani neviděl kopec Góvardhana. Pro-

tože byl tak připoutaný ke svým povinnos-
tem vůči Božstvům, nikdy Je neopouštěl.

Když jsem mu řekl, že jdu na Varšanu, 
rozplakal se. Se sepjatýma rukama řekl:  

„Když jdeš do Šrí-dží mandiru, prosím řek-
ni Šrí Rádhárání, že Ghanašjám touží jít se 
na Ni podívat. Ale že nemůžu přijít, proto-
že jsem pouze Její služebník a že nemůžu 
opustit svou službu.“

Jindy, když jsem šel na Góvardhan, jsem 
mu řekl: „Jdu na Góvardhana parikramu.“ 
Ghanašjám začal opět plakat. Řekl mi: 

„Když uvidíš Girirádžu, pověz Mu, že Gha-
našjám Ho uctívá a modlí se k Němu po 
mnoho let a že Ho touží spatřit.“

Viděl Varšanu, viděl Góvardhan mno-
hem jasněji než mnoho tisíců poutníků, 
kteří procházejí na parikramě po těchto 
místech.

Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura nás 
učil: „Nesnažte se vidět Krišnu. Rozhodně-
te se sloužit Krišnovi takovým způsobem, 
aby Ho těšilo vidět vás.“ Když jsem tento 
výrok Bhaktisiddhánty Sarasvatího Th á-
kura slyšel o nějakou dobu později, vzpo-
mněl jsem si ve svém srdci velice blízce 
na Ghanašjáma. Skutečně žil podle zásady 
služebník služebníka služebníka.

A bylo to vlastně v tomto malém chrámu 
v přístěnku, kam jsem chodíval po ránu 
za Ghanašjámem se dvěma třemi dalšími 
sádhuy... Musel jsem odcestovat z Indie, 
protože mi končilo vízum. Oni mi před 
Gópídžanavallabhou navrhli dvě věci. Za-
prvé, pokud musíš odejít z Indie, vyprav se 
do Mithaly – Džanakpuru. Je to Varšana 
Rámovy líly. Je to v Népálu, takže mimo 
Indii. A tak jsem se tam vydal.

Byl jsem v Népálu asi měsíc a potom 
vypršela platnost mého népálského víza. 
A měl jsem pouze dvoutýdenní průjezdní 
vízum Indií. Pak jsem musel odcestovat. 
Z Pašupatináthu jsem se vydal do Ajódhji 
a Prajágu a potom jsem dorazil do Vrin-
dávanu. Tady jsem pobyl asi deset dnů. 
Poslední den před odjezdem jsem strávil 
na parikramě na Góvardhanu. Ale den 
předtím jsem navštívil Ghanašjám bábu. 
A on a pár dalších mi řekli: „Pokud musíš 
opustit Vrindávana,“ protože já jsem pla-
kal, že musím z Vrindávanu pryč, „potom 
bys měl jít do Nového Vrindávanu.“ Zeptal 
jsem se: „Co je to Nový Vrindávan?“

Oni řekli: „Svámí Prabhupáda,“ kterého 
jsem v té době přijal za svého gurua, „když 

byl zde ve Vrindávanu, nám vyprávěl, že 
vytvořil Vrindávan v Americe a nazval ho 
Nový Vrindávan. A říkal, že se neliší od 
Vrindávanu. Tak bys měl jít tam a takto 
nikdy neopustíš Vrindávan až do té doby, 
než se vrátíš zpět.“ A Ghanašjám mi do-
konce řekl, že bych tam měl být púdžárím.

Tak jsem odjel a dorazil do Amsteroda-
mu. To byl první ISKCONský chrám, který 
jsem kdy viděl. Byl jsem s Prabhupádou, 
když přijel do Vrindávanu. A ještě předtím 
jsem byl s Prabhupádou v Bombaji. Ale ni-
kdy předtím jsem neviděl žádný ISKCON-
ský chrám, a když nepočítám těch deset 
dnů, kdy byl Prabhupáda na parikramě po 
Vrindávanu, tady nebyli nikdy ani žádní 
ISKCONští oddaní.

Pak jsem se vydal do Londýna na Bury 
place a nějakou dobu tam zůstal. Potom 
jsem navštívil své rodiče, protože má sna-
ha o odříkání jim těžce lámala srdce. Tak 
jsem s nimi strávil nějaký čas a pak jsem 
se dozvěděl, že Prabhupáda přijede do 
New Yorku. Okamžitě jsem stopem vyrazil 
do New Yorku a byl tam s Prabhupádou 
zhruba týden. A v den mého plánovaného 
odjezdu někdo oznámil, že Prabhupáda 
odjíždí do Nového Vrindávanu. A že zde 
bude po sedm dní přednášet ze Šrímad 
Bhágavatamu a že se tato série přednášek 
nazývá Rozmluva o Bhagavat dharmě. 
A že tam oslaví Džanmáštamí a Vjása 
púdžu a že jsou potřeba lidi, kteří pomo-
hou s přípravou festivalu, protože se tam 
sjedou oddaní z celé země, takže kdokoliv 
by mohl přijít, ať prosím jede a pomůže 
tam sloužit Prabhupádovi a zůstane tam 
na festival.

Když jsem to slyšel, myslel jsem na to, že 
v chrámu Gópídžanavallabhy mi řekli, že 
mám jít do Nového Vrindávanu a že tam 
jede Prabhupáda. A tak jsem se tam vydal. 
A mým jediným záměrem bylo zůstat tam 
šest měsíců, po jejichž uplynutí jsem mohl 
dostat vízum, abych se mohl vrátit zpět do 
Vrindávanu v Indii.

Ale když přijel Prabhupáda a já ho slyšel 
kázat, pochopil jsem, že Vrindávan doo-
pravdy vidíme skrze službu duchovnímu 
učiteli. Skrze Nejvyššího Pána. Pokud 
máme v našem srdci jen trochu sobectví.... 
Naróttama Dása Th ákura říká: „Dokud 
je v našich srdcích jakákoliv hmotná tou-
ha, my nedokážeme skutečně vidět, co je 
Vrindávan.“

Pak se začalo oteplovat 
a já tam začal zase večer 
chodit. Bylo to tak pěkné, 
nějak udělal pro svá Božstva 
malé postýlky – viděli jste 
velikost těch Božstev? Každý 
večer, když to bylo možné, 
odnesl Božstva do postele 
a uložil Je tam, masíroval Jim 
nohy a pak Je přikryl malou 
dečkou. A pak Jim po celé 
hodiny zpíval, zatímco Ona 
spala. Takto to dělával po 
mnoho mnoho let – ale jak 
stárnul, neunesl Je a nemohl 
Je uložit do postele. Takže 
kdykoliv jsem večer přišel, 
požádal mě: „Prosím, prosím, 
pomoz mi uložit Rádhárání 
a Gópídžanavallabhu do 
Jejich postelí.“

NÁDHERNÝ  PŘÍBĚHNÁDHERNÝ  
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Takže Prabhupáda mě svou milostí in-
spiroval k tomu, že bych se měl jednoduše 
odevzdat svojí službě, ať už jsem kdeko-
liv. „Jsi tu teď, aby ses odevzdal své službě. 
Odevzdej se službě, kterou mi pomáháš 
v mé misi.“

Měl jsem tedy na starost dojení krav 
a ještě pár jednoduchých věcí. Potom se 
púdžárí, brahmačárí, oženil. To se občas 
stává. Já byl tak jednoduchý nový oddaný. 
Myslel jsem si, jak je to možné? Slouží 
Rádhá Vrindávananáthovi. Je Jejich osobní 
služebník, koupe Rádhu Vrindávananátha, 
obléká Je, krmí Je... proč by se proboha 
někdo, kdo má tak nádhernou službu, měl 
chtít oženit? Neopochopitelné!! Tak jsem 
šel za tím oddaným a řekl mu: „Jestli chceš 
mít společnost samic, pojď a pomoz mi 
dojit krávy. To je nejbezpečnější způsob, 
jak se sdružovat s opačným pohlavím.“ 
Ale z nějakého důvodu mou radu nepřijal 
(smích). A tak se oženil.

Potom mi chrámový prezident řekl: 
„Měl bys být púdžárím.“ A já řekl: „A kdo 
se postará o krávy?“ On řekl: „Ty, budeš 
dělat obojí.“ A tak jsem byl púdžárím Rád-
há Vrindávananátha. Vzpomínám si, jak 
jsem jednoho dne oblékal Šrímatí Rádhá-
rání a stalo se něco úžasného – na paměti 
mi vytanulo, jak mi Ghanašjám bábá řekl, 
že bych měl být púdžárím v Novém Vrin-
dávanu.

A tak mi po jedenáct let 
nebylo dovoleno jet do Indie. 
Protože oddaní v těch dobách 
byli skutečně velice odevzdaní 
a připoutaní ke svým povin-
nostem týkajících se služby. 
Nikdy, nikdy bychom nejednali 
bez požehnání či schválení 
autoritou. Tak jsem tam zůstal 
jedenáct let a uctíval Božstva.

A poté, co jsem dostal san-
njás... ve skutečnosti jsem 
nechtěl přijmout sannjás. Ale 
vůdce Nového Vrindávanu Kír-
tanánanda Mahárádža to chtěl. 
Neustále jsem vyprávěl o Vrin-
dávanu, protože v té době Indii 
navštívilo jen pár oddaných.

Když jsem byl v Londýně na 
Bury place, měl jsem na sobě 
opravdu hodně starý vetchý ča-
dar, takový šedý, vlněný. Jeden 
sádhu ho nosil po dlouhá léta 

a pak mi ho dal. A když jsem byl v Londý-
ně, měl jsem ho na sobě a oddaní v Bury 
place se shromáždili kolem mě a říkali, že 
je přesně jako Prabhupádův čadar. Kromě 
Šríly Prabhupády předtím na nikom čadar 
neviděli. A když řekli, že nic takového 
předtím nikdy neviděli, řekl jsem jim, že 
mi to dal jeden sádhu ve Vrindávanu.

„VRINDÁVAN! Ty jsi byl ve Vrindávanu!“ 
Lidé se velice zajímali o to, aby se dozvě-
děli, co je Vrindávan. „Četli jsme o něm 
v Krišna knížce, ale jaký je dnes?“

A tak když jsem přijel do Nového Vrin-
dávanu, Vrindávan navštívil pouze onen 
vůdce. Nikdo jiný tam nikdy nebyl. A kaž-
dý chtěl vědět o Vrindávanu a poté, co 
jsem o něm všem vyprávěl, tam všichni 
chtěli jet.

Kírtanánda Mahárádža určil pravidlo, že 
nesmím mluvit o Vrindávanu. A to bylo 
velice obtížné následovat. Někdy se oddaní 
vydali celou tu dlouhou cestu do starého 
horského farmářského stavení, kde býval 
chrám Rádhy Vrindávananátha, a byl jsem 
tam jen já a oni a dívali se na obětování 
a árati. A mezitím mi říkávali: „Vyprávěj 
nám o Vrindávanu.“ A já jim začal vyprá-
vět o místech u Góvardhanu a ve Vrindá-
vanu, na Nanda-grámu a Varšaně. Říkal 
jsem jim o Vradža vásích a o různých 
sádhuech, které jsem tam znal. Říkal jsem 

jim, jak jsem se tak 
setkal s Prabhupádou. A oni 
to pak začali vyprávět všem. A chrá-
mový prezident pak řekl, protože jsem byl 
brahmačárí: „Rádhánátha je v máji.“

„Vstává v jednu hodinu a zpívá svá kola 
a pracuje celý den, proč je v máji?“

„Protože mluví o Vrindávanu.“
Potom se vydal za mnou: „Říkal jsem ti, 

abys nemluvil o Vrindávanu, celá komuni-
ta je teď z toho rozrušená.“

Prabhupáda jednou říkal, že Nový Vrin-
dávan se neliší od Vrindávanu, tak mluv 
jen o Novém Vrindávanu.“ Takhle se mě 
pokoušel přesvědčit. Řekl mi: „Nikdy v ži-
votě ti nedovolím, abys jel do Vrindávanu, 
protože vím, že už by ses odtamtud nikdy 
nevrátil.“

V roce 1982 se snažil, abych přijal sann-
jás. Já to odmítal a on na mě stále naléhal 
a nutil mě. A kázal celé komunitě, aby mi 
nedali klid, dokud sannjás nepřijmu. Tak-
že s tím na mě dotíral každý.

A nakonec řekl: „Když přijmeš sannjás, 
dovolím ti návštěvu Vrindávanu.“ Já jsem 
ale stále odmítal. Nakonec už toho bylo 
moc, tak jsem se odevzdal. Ale rozhodl 
jsem se, že se chci odevzdat bez jakýchko-
liv podmínek, protože jsem věděl, že bych 
to stejně nakonec musel udělat. Ale přesto 
jsem dostal možnost do Vrindávanu jet.

A tak jsem se v roce 1983, o jedenáct 
let později, vrátil do Vrindávanu. Poprvé.
Vzpomínám si, že jsem jel na Gaura púrni-
mu. Vůbec poprvé jsem byl v Májápuru na 
Gaura púrnimu v roce 1983.

A protože jsem předtím žil v Indii, nase-
dl jsem na vlak z Kalkaty do Dillí a potom 
na Taj express do Mathury a rozhodl se 
pokračovat podle své staré tradice. Šel 
jsem na Višvam ghát, vykoupal se a šel po-
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dél Jamuny z Mathury do Vrindávanu. Ale 
od té doby se toho spoustu změnilo. Na 
cestě je mnoho překážek, pokud byste se 
o to pokusili dnes. Tak jsem došel do Vrin-
dávanu. A nikdy na to nezapomenu. 

Víte, jak je u chrámu Rádhá Vallabhy ten 
starý chrám, tak poblíže stojí nový chrám, 
kde jsou nyní ta Božstva. Tak ten starý 
chrám je velice blízko domu Ghanašjám 
báby.

Tak jsem tam přišel a zrovna jsem uvi-
děl Ghanašjáma sedět na schodech před 
starým chrámem. Teď mu bylo hodně přes 
osmdesát, možná devadesát, nevím. A po-
díval se na mě. Když jsem žil ve Vrindáva-
nu, nosil jsem na sobě takové jednoduché 
bílé lunghí, které bylo trošku potrhané, 
a měl jsem krátký čadar a dlouhé zcucha-
né vlasy a nikdy jsem se neholil, protože 
jsem byl mladý a vlastně v tom nebyl velký 
rozdíl, jestli jsem byl nebo nebyl oholený.

A najednou jsem tu byl – sannjásí, s dan-
dou a oholenou hlavou. A on se na mě jen 
díval a už byl starý...

Jeden velký sádhu žijící ve Vrindávanu 
mi předtím dal jméno Ratin Krišna dása. 
Nebyl jsem zasvěcený, pojmenoval mě 
tak z lásky. Takže Ghanašjám mi vždycky 
říkal Ratin. Znamená to Krišna, vozataj 
Ardžuny.

Takže se na mě díval a díval a já se mu 
poklonil a pak jsem vstal a on řekl jako 
otec svému dlouho ztracenému synovi: 

„Ratiiiiin!“
Potom začal plakat a objal mě. Řekl: 

„Rádhá Gópídžanavallabha už tak dlouho 
čekají, až tě uvidí.“ A vzal mě za ruku 
a odvedl mě tou stejnou cestou ke starému 
přístěnku. A začal z Božstev snímat šperky 

a dával mi je. Říkal: „Rádhárání chce, aby 
sis to vzal.“ A dal mi róti.

Té noci jsem přišel z chrámu Krišny 
a Balaráma, potají, abych mu večer pomo-
hl dát Rádhá Gópídžanavallabhu do poste-
le. Po jedenácti letech.

Dokonce jsem k němu do chrámu při-
vedl několik svých duchovních bratrů. Dal 
jim vše, co jim mohl dát, a každému z vaiš-
navů se poklonil.

Potom, když jsem přišel příště, jsem 
došel ke dveřím a vstoupil dovnitř. Do 
toho malého chrámku, kde nebyl žádný 
Gópídžanavallabha, žádný Ghanašjám. 
Zeptal jsem se jednoho ze členů rodiny: 

„Ghanašjám, Ghanašjám?“ A ten člověk mi 

se slzami v očích a s úsměvem řekl: „Gó-
lóka.“

Byl už tak starý, ale věděl, že když umře, 
nebude tu nikdo, kdo by se postaral o jeho 
Božstva, protože ta rodina neměla nic spo-
lečného s uctíváním Božstev. Byli to lidé, 
kteří prostě pracovali a tak. Takže i když 
byl skutečně hodně starý a nemocný, žil 
jen proto, aby se postaral o Božstva.

Mnoho let poté jsem se ptal lidí, kde je 
Gópídžanavallabha. Nikdo nevěděl. Do-
konce ani ta rodina to nevěděla. Potom 
jsem potkal jednoho velice drahého bratra 
a přítele jménem Asika Krišna dása Prab-
hu. V době, kdy jsem žil veVrindávanu, 
jsme spolu často navštěvovali Ghanašjám 
bábu. A on mi řekl: „Ghanašjám bábá žil 
jen proto, že se neměl kdo postarat o Bož-
stva. Potom ale jedna nadace vystavěla 
tento chrám, ale neměla žádná Božstva, 
a tak hledala nějaká, která by mohla dát 
do tohoto chrámu. A někdo jim řekl, že tu 
jsou tato nádherná, samoprojevená Bož-
stva v pouhém přístěnku. A tak ho o Ně 
požádali a on byl tak šťastný. Po šedesáti, 
možná sedmdesáti letech v přístěnku měl 
Gópídžanavallabha konečně nějaký chrám. 
Tak Ghanašjám šel do toho chrámu, byl to 
chrám někoho jiného, nějaké nadace, ale 
on tam byl púdžárím

Nadace pak dodala ještě jednoho 
púdžárího. Jakmile Ghanašjám viděl, že 
Gópídžanavallabha má dům, a když vycvi-
čil nového púdžárího, někoho, kdo se o Ně 
postará... když viděl, že o Božstva je pěkně 
postaráno, opustil tělo. Mladý člověk se 
o Božstva postará lépe než já. Neměl již 
důvod setrvávat v tomto světě.“

(dokončení příště) ❧

Ghanašjám bábá a jeho milovaná BožstvaGhanašjám bábá a jeho milovaná Božstva

Šrí Šrí Rádhá GópídžanavallabhaŠrí Šrí Rádhá Gópídžanavallabha



Dánavír Gósvámí pozvánka

číslo 5  ročník 17  NÁMA HATTA  23číslo 5  ročník 17  NÁMA HATTA  23

Drazí oddaní a přátelé Rupanuga Vedic College 
v Kansas City, Hare Krišna.

Toto je osobní vzkaz ode mne (Dánavíra Gósvámího). S největ-
ší pravděpodobností jsme se již předtím setkali.

Pokud žijete v dosahu 50 mil (80 kilometrů) od RVC, chtěl bych 
vás požádat o účast na nedělním veřejném programu KAŽDÝ tý-
den v RVC (5201 Paseo, KCMO), který začíná v 16 hodin.

Program je:
16:00 až 16:30 – bhadžany před Božstvy vedené Nikundža Bihárí 

dásem Brahmačárím
16:30 až 17:00 – árati vykonávané prezidentem Džugal Kišóra 

dásem Brahmačárím a zpěv v provedení překrásně zpívají-
cího Gandharvy

17:00 až 17: 45 – přednáška o učení vědomí Krišny z úst vzdělan-
ce (pandity), pokročilého oddaného 

17:45 – přepychová večeře v podobě prasádam

Toto je ta nejdůležitější událost, které byste se měli účastnit kaž-
dý týden. Prosím, urovnejte si své priority, abyste nepropásli tuto 
velikou duchovní příležitost.

Měli byste přijít na program...
A) i když máte svůj vlastní oltář u sebe doma,
B) i když jste v chrámu byli před nedávnem,
C) i když vás doma před nedávnem navštívili oddaní,
D) i když jste dnes odčentovali mnoho kol,
E) i když počasí není příznivé,
F) i když je počasí tak pěkné, že vás to láká dělat něco jiného venku,
G) i když se cítíte nemocní,
H) i když se cítíte skvěle.

Na závěr, prosím přijďte se sdružovat s Pánem Krišnou, Pánem 
Čaitanjou a s námi a dejte nám svoji společnost.

Děkuji vám.
S láskou,
Dánavír Gósvámí

PS: Zde je krátký, pěkný úryvek z proslovu 

Šríly Prabhupády v Bombaji v roce 1974 o vý-

znamu chození do ISKCONského chrámu:

Šríla Prabhupáda: „Drišta-šrután mad-račanánučintajá. Drišta. 
Můžete vidět Krišnu. Krišna je velice laskavý. Ačkoliv Krišna je 
nad naší schopností vidět – těmato našima očima nemůžeme 
vidět Krišnu. Ale Krišna souhlasil, aby byl viděn vámi, nebo námi. 
Jak? Přijal na sebe tuto arčá vigrahu. Krišna, tato vigraha – ne-
myslete si, že to je kámen. 

Ale i když si myslíte, že to je kámen, Krišna se stal před námi vi-
ditelným v podobě kamene, protože vy nedokážete vidět, co je za 
tím kamenem. To je Krišnova milost, protože vaše oči nebo smys-
ly jsou tak nedokonalé, že nemůžete vidět Krišnu přítomného 
všude ve své původní duchovní... My děláme rozdíl mezi duchov-

ním a hmotným. Děláme to, protože jsme nedokonalí. Ale Krišna 
to takhle nerozlišuje. Protože je Absolutní, může se stát duchov-
ním, může se stát hmotným, jak se Mu zlíbí. Pro Krišnu v tom 
není žádný rozdíl. Jak je Krišna všemocný? Dokáže změnit hmotu 
v ducha, duch ve hmotu. To je Krišna. Tak si nemyslete, jak to ně-
kdy dělá ateistická třída lidí, myslí si: „Oni uctívají modlu.“

A i když to je modla, je to přesto Krišna. To je absolutní. To je 
absolutní povaha Krišny. I když si myslíte, že to je kámen, kov, 
dřevo, přesto je to pořád Krišna.

A jak to je Krišna? K tomu potřebujete bhakti. Zde je řečeno 
bhaktja, anučintajá. Pokud jste přemýšliví, pokud jste fi lozofy, 
a k tomu přidáte bhakti, potom pochopíte, že Krišna je přítomný 
dokonce jako kámen, ale že kámen je také Krišna. Jak je kámen 
také Krišnou?

Krišna v Bhagavad gítě říká:
bhúmir ápó ‘naló vájuh

kham manó buddhir éva ča
ahankára itíjam mé

bhinná prakritir aštadhá

Mé prakritih: „To je Má příroda.“ Bhinná mé prakritir aštadhá. 
Kámen je jinou podobou země. Země, voda, vzduch, éter, mysl, 
inteligence – to vše je Krišna.

... Jednoduše zpíváním Hare Krišna mantry to pochopíš. Atah 
šrí-krišna-námádi na bhavéd gráhjam indrijaih, sévónmukhé hi 
džihvádau. Džihvádau. Krišna-bhakti začíná od džihva, od jazyka. 
Lidé budou překvapení: „Jak je to možné?“ Ano. Můžete zaměst-
nat svůj jazyk jednoduše zpíváním a ochutnáváním krišna-prasá-
dam. Potom se z vás stane Krišna-bhakta.

Proto je to tak jednoduché. V Bhagavad gítě je řečeno: Su-
sukham kartum avjajam. Vykonávat oddanou službu je velice 
snadné a su-sukham, velice pěkné a velice to těší. Stejně jako toto 
zpívání a tančení. Dokonce i to dítě se z toho raduje, co potom 
říci o ostatních? Ostatní mohou být sofi stikovaní, ale dítě není. 
Když se zde tančí a zpívá, dítě přijde dopředu a také tančí. Pokud 
by z toho necítilo radost, proč by to dělalo? To je praktické. Nikdo 
ho to neučil, ale ono přijde. Jakmile přijde, zapojí se s někým star-
ším, zpívá a tančí. A když mu dáte prasádam, tak to také přijme.

Každý to přijme. Proto je v Bhagavad gítě řečeno su-sukham 
a kartum avjajam. Kartum avjajam. Avjajam znamená, že jakou-
koliv malou službu vykonáte, tak je tam trvalý prospěch. Pokud 
sem přijdete a tančíte a zpíváte nebo zazvoníte na zvon či uděláte 
cokoliv týkajícího se árati, pokud se díváte, drišta, cokoliv – to je 
vám trvale připsáno k dobru.

Proto je zde dána tato šance pro běžného člověka. Tento chrám 
je zde z tohoto důvodu – aby se lidé přišli podívat na Božstva. 
Božstva jsou Krišna. Nemyslete si nic jiného.“ ❧

Drazí oddaní a přátelé Rupanuga Vedic College 
v Kansas City, Hare Krišna.

Toto je osobní vzkaz ode mne (Dánavíra Gósvámího). S největ-

ním a hmotným. Děláme to, proto
to takhle nerozlišuje. Protože je Ab
ním, může se stát hmotným, jak se
není žádný rozdíl. Jak je Krišna vš
v ducha, duch ve hmotu. To je Kri
kdy dělá ateistická třída lidí, myslí

A i když to je modla, je to přesto
absolutní povaha Krišny. I když si 
dřevo, přesto je to pořád Krišna.

A jak to je Krišna? K tomu potře
bhaktja, anučintajá. Pokud jste pře
a k tomu přidáte bhakti, potom po

Prosím přijd´te se sdružovat s Pánem Krišnou, Pánem Prosím přijd´te se sdružovat s Pánem Krišnou, Pánem 
Čaitanjou a s námi a dejte nám svoji společnostČaitanjou a s námi a dejte nám svoji společnost
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Šríla Prabhupáda napsal v dopise 
Brahmánandovi Prabhuovi 11. října 1967 
z Kalkaty:

„Kírtánánanda je první muž v naší spo-
lečnosti, který se čistě oholil a nosil šikhu 
na vrcholu hlavy, a nyní začal znovu nosit 
vousy. To není dobré. Cokoli v současnosti 
dělá, jsem nikterak neschválil.“

Ve svém významu k verši 6.5.14 ze Šrí-
mad Bhágavatamu Šríla Prabhupáda píše:

„V našem hnutí pro vědomí Krišny se 
ti, kdo si zakládají na módě, učí přijmout 
jednu módu — vaišnavský oděv, oholenou 
hlavu a tilak. 

Učí se vždy udržovat čistotu mysli, oblé-
kání a jedení, aby upevnili své postavení ve 
vědomí Krišny. 

Jakou má cenu měnit oděvy, někdy nosit 
dlouhé vlasy a vousy a jindy se oblékat 
zase nějak jinak? To není dobré. 

Člověk nemá ztrácet čas takovými leh-
kovážnými činnostmi. Měl by být vždy 
pohroužený ve vědomí Krišny a s pevným 
odhodláním přijímat lék oddané služby.“

Šríla Prabhupáda vysvětlil prospěch ne-
nošení vousů na procházce ve Vrindávanu:  
Prabhupáda se otočil k opuštěnému poli, 
kde viděl mnoho pávů – oslnivé samce 
i jednodušší samičky. Gurudás pozname-
nal: „Mezi ptáky jsou samci krásnější než 
samičky.“

„Mezi lidmi jsou ženy krásnější,“ řekl 
Prabhupáda. „A mezi muslimy jsou muži 
s velkými vousy a kníry považováni za 
velice krásné.“

„Potom my jsme méně krásní,“ řekl 
Gurudás.  „My nemáme žádné vlasy ani 
vousy.“

„Ano, nikdo nás nemá rád,“ řekl Prabhu-
páda s úsměvem. „My nejsme ani muži, 
ani ženy. Nikdo neví, kdo jsme. To je velice 
dobré. Když nejste přitahováni ani k mu-
žům, ani k ženám, jste osvobozeni.“ (Život 
s dokonalým mistrem, kapitola čtyři)

Šríla Prabhupáda jasně říká ve svých 
knihách, že každý, kdo se chce připojit 
k našemu hnutí, by neměl mít vousy:

„V tomto verši jsou významná slova 
bhadra karáňá. S dlouhými vlasy a vousy 
Sanátana Gósvámí vypadal jako daravéša 
neboli hippie. 

Šrí Čaitanjovi Maháprabhuovi se nelí-
bilo, že Sanátana Gósvámí vypadá jako 
hippie, a proto Čandrašékhara okamžitĕ 
požádal, aby ho nechal oholit. Pokud se 
tedy nĕkdo s dlouhými vlasy a vousy chce 
připojit k našemu hnutí a žít s námi, musí 
se také čistě oholit. 

Následovníci Šrí Čaitanji Maháprab-
hua považují dlouhé vlasy za nežádoucí.“ 

(význam k Čaitanja čaritámritě, Madhja 
20.70)

Šríla Prabhupáda opět potvrzuje tento 
bod v přednášce ke stejné knize:

„Podle sampradáji Čaitanji Maháprab-
hua se udržují čistě oholení. Jedna jediná 
výjimka je zde Advaita Prabhu. On má 
vousy. A Čaitanja Maháprabhu Ho nikdy 
nepožádal, aby se oholil. Protože jedním 
z důvodů je, že Advaita Prabhu byl sou-
časníkem Jeho otce, takže On mu nechtěl 
diktovat. Ale jinak, všichni Jeho žáci byli 
čistě oholení.“ (přednáška k Čaitanja čari-
támritě, Madhja-lílá 20.66 – New York, 21. 
listopadu 1966)

Když se žák svých vousů vzdal, Šrílu 
Prabhupádu to potěšilo:

„ Jsem tak rád, že jsi obětoval své dlouhé 
vousy…“ (z dopisu Hajagrívovi – Vrindá-
van, 29. srpna 1967)

V Aucklandu v roce 1976 Šríla Prabhu-
páda znovu kázal proti vousům:

Šríla Prabhupáda přednášel večer ze Šrí 
Čaitanja čarirámrity, Madhja-líly 20.98-
102, popisující příběh Šríly Sanátany 
Gósvámího v přeplněné chrámové míst-
nosti. Zvláště zdůraznil to, že když Sanáta-
na přistoupil k Čaitanjovi Maháprabhuovi 
v Bénárésu, tak první věc byla, že si oholil 
vousy a vlasy. „To je jedna z věcí našeho 
hnutí,“ řekl. „Když někdo chce být zasvě-
cen, tak musí být čistě oholený.“  Většina 
v publiku byli lidé Tušta Krišny Mahárád-
že a většina jich nebyla oholená. (z Tran-
scendentálního deníku Hariho Šauriho 
Prabhua, 27. srpna 1976, Auckland)

O vlasech a vousechO vlasech a vousech

Když někdo chce být zasvěcen, tak musí být čistě oholený.Když někdo chce být zasvěcen, tak musí být čistě oholený.

Na své současné návštěvě Šrí Vrindávan 
Dhámu v dubnu 2013 jsem si všiml, že 
mnoho zasvěcených ISKCONských 
oddaných nosí vousy. Je to v souladu 
s pokyny Šríly Prabhupády? 
Pečlivým zkoumáním pokynů v jeho 
knihách, dopisech, přednáškách 
a rozhovorech na toto téma můžeme 
pochopit, co je jeho touha, a podle toho 
ho těšit.
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Tento bod najdeme znovu potvrzen v Lí-
lámritě Šríly Prabhupády:

„Prabhupáda požádal Steva, aby si oholil 
svoje dlouhé vlasy a vousy. ‚Proč chcete, 
abych si oholil hlavu?‘ protestoval Steve. 

‚Krišna měl dlouhé vlasy, Ráma měl dlou-
hé vlasy, Pán Čaitanja měl dlouhé vlasy 
a Kristus měl dlouhé vlasy. Proč bych si já 
měl holit hlavu?‘

Prabhupáda se usmál a odpověděl: ‚Pro-
tože teď následuješ mě.‘ Byl tam na zdi ob-
rázek Suradáse, vaišnavy. ‚Měl by sis takto 
oholit hlavu,‘ řekl Prabhupáda, ukazující 
na Suradáse. ‚Já myslím, že na to ještě ne-
jsem připravený,‘ řekl Steve.

‚V pořádku, jsi ještě pořád mladý muž. 
Pořád je ještě čas. Ale alespoň by sis měl 
oholit tvář a ostříhat si vlasy jako člověk.‘

Ráno, kdy mělo být zasvěcení, si Steve 
oholil vousy a ostříhal si vlasy okolo uší 
tak, že byly krátké zepředu, ale dlouhé 
vzadu.

‚Jaké to je?‘ zeptal se.
‚Měl by ses ostříhat i vzadu,‘ odpověděl 

Prabhupáda. Steve souhlasil.
(z Lílámrity Šríly Prabhupády, kapitola 

22: Svámí zve hippies)

S žákem jménem Rámánudža přišel zno-
vu pokyn nenosit vousy:

Další americký žák se přidal k Prabhu-
pádovi – Rámánudža z Haight-Ashbury. 
Byl zasvěcený těsně předtím, než Svámídží 
opustil San Francisco, a okázale nosil čer-
ný plnovous. Prabhupáda neměl rád vousy. 
Příležitostně a nepřímo to zmiňoval: ale 
Rámánudžův vous zůstával. Rámánudža 
nosil knihu o tibetském buddhismu a ne-
zdál se být upevněný ve fi lozofi i vědomí 
Krišny. Ale byl zde, jeden z nevázaných, 
sentimentálních sanfranciských oddaných, 
připravený pro indické dobrodružství se 
Svámídžím.

(z Lílámrity Šríly Prabhupády, kapitola 
27: Další návštěva Indie, část 1)

Rámánudžův vous byl obrovský. Vypa-
dal jako obyčejný hippie a špatně repre-
zentoval Šrílu Prabhupádu, kamkoliv šli. 
Prabhupáda řekl Ačjutánandovi: „Řekni 
svému příteli, ať se oholí.“ Ačjutánanda 
a Rámánudža spolu mluvili, ale Rámá-
nudža se neoholil. Prabhupáda čekal, až 
bude Rámánudža souhlasit sám od sebe, 
a proto ho znovu nežádal, ale když ze Států 
dorazila nejnovější kopie časopisu Zpátky 
k Bohu, Prabhupáda dostal nápad. Dvě 
ilustrace v časopisu zobrazovaly Haridáse 
Th ákura konvertujícího prostitutku. Po 
svém obrácení si prostitutka oholila hlavu. 
Prabhupáda ukázal obrázek Rámánudžovi 
a zeptal se ho: „Jaký je rozdíl mezi tímto 
a tamtím obrázkem?“

„Já nevím, Svámídží,“ odpověděl Rámá-
nudža.

„Ne,“ řekl Prabhupáda, ukazující na ob-
rázky. „Jak se liší tento obrázek?“

„Oh, ona je oddaná.“
„Ano,“ řekl Prabhupáda, „ale co dalšího?“
„Oh, ona si oholila hlavu.“
„Ano.“ Prabhupáda se usmál. „Oddaní 

mají oholenou hlavu.“
„Chcete, abych si já oholil hlavu?“
„Ano.“
Rámánudža se oholil. Ale během něko-

lika dnů si znovu nechal růst vousy i vlasy. 
„Od teď,“ řekl Prabhupáda Ačjutánandovi, 
„už žádná laciná zasvěcení. Musejí něco 
znát.“

(z Lílámrity Šríly Prabhupády, kapitola 
28: Další návštěva Indie, část 2)

Šríla Prabhupáda nejdřív toleroval vousy 
svého mladého žáka Mukundy dáse, ale 
později pomohl svému žáku pochopit, že 
by se měl vzdát svých vousů, aby potěšil 
svého duchovního mistra:

Když Šríla Prabhupáda poprvé dorazil 
do San Francisca v roce 1967, Mukunda 
dás měl vousy. Byly hodně plné, ale ne 
moc dlouhé a Mukunda si je zastřihoval. 
Krátce po svém příjezdu Prabhupáda řekl: 

„Vypadáš jako mudrc.“ To v Mukundovi za-
nechalo pocit uspokojení a nepovažoval za 
nezbytné si oholit vousy nebo vlasy. Poz-
ději však, jak si víc a víc žáků holilo hlavu, 
se Mukunda začal cítit nejistý. Jednoho 
dne přistoupil k Prabhupádovi.

„Prabhupádo,“ řekl, „líbí se vám to?“ 
a ukázal na svoje vousy. Prabhupáda si po-
hladil svoji vlastní čistou tvář a řekl: „Mně 
se líbí toto.“ Potom se usmál. Mukunda 
pochopil, že vousy nejsou v pořádku, 
a druhý den se oholil.

(Nektar Šríly Prabhupády, 5-1: Malé 
kapky nektaru)

A co kníry pro zasvěcené žáky? Ty jsou 
přijatelné? Tady je Prabhupádova odpověď 
na tuto otázku –

Prabhupáda: Nyní říkám, budu opako-
vat, že každý, kdo nosí dlouhé vlasy, není 
více mým žákem.

Oddaný (2): Dobře.
Prabhupáda: To je první podmínka.
Oddaný (1): Platí to i pro dharmu hos-

podářů, nebo je to jen pro brahmačárí 
dharmu? Dokonce i vy…mám váš obrázek 
z Bhágavatamu, kdy jste neměl oholenou 
hlavu, s knírkem, když jste se věnoval ob-
chodu jako hospodář. Takže platí to i pro 
hospodáře, nebo jen pro brahmačáríny, že 
hospodář musí být také oholený...?

Prabhupáda: V té době jsem nebyl za-
svěcený. Ty jsi viděl moji fotku s knírkem, 
v té době jsem nebyl zasvěcený. Od té doby, 
co jsem zasvěcený, se holím.

Oddaný(1): V Indii, kde člověk může 
podnikat…

Prabhupáda: Já mohu… Proč dáváš tuto 
otázku? Ptáš se: „Proč jsi měl knír?“ Řekl 
jsem, že v té době, kdy jsem měl kníry, 
jsem nebyl zasvěcený. Taková byla odpo-
věď. To je všechno.

(konverzace v pokoji, 26. června1975, 
Los Angeles)

Šríla Prabhupáda jasně chtěl, aby jeho 
žáci byli oholeni. Ale co možná výjimka, 
nechat si růst vousy na Čáturmásju? Ně-
kdo může argumentovat, že vousy jsou 
vhodné během Čáturmásji, protože někdy 
naši vaišnavští áčárjové během Čáturmásji 
nosili vousy. V dopise Drištakétuovi dáso-
vi ze 17. července 1976 z New Yorku Šríla 
Prabhupáda vysvětluje:

„Když jsou áčárjové viděni s vousy, je to 
během Čáturmásji, červenec až září. Když 
se následuje striktně, tak to nejsou jen 
vousy. Je zde mnoho pravidel a regulací. 
Člověk nemůže jíst rozmanitá jídla... je-
nom kitrí vylité na podlahu, a poté vylíza-
né. Také je zde mnoho jiných pravidel. To 
není jen, že se nosí vousy.“

Pokud si tedy někdo chce nechat růst 
vousy ve jménu Čáturmásji, musí také 
přijímat prasádam jednou denně, lízáním 
kitrí z podlahy. Šríla Prabhupáda vysvětlil 
v Pittsburgu v roce 1972, že je dovoleno 
pouze pět soust. A takové vousy jsou 
jen pro Čáturmásju, ne jindy. Ale Šríla 
Prabhupáda nám nikdy nedal pokyn, 
abychom si nechali růst vousy během 
Čáturmásji. Ve skutečnosti, právě naopak, 
poučil dva sannjásíny, kteří si nechali růst 
vousy na Čáturmásju, že vypadají špinavě 
a nečistě. Tato zábava je rozebrána v Dení-
ku Hariho Šauriho Prabhua:

Prabhupáda si pohladil svoji vlastní Prabhupáda si pohladil svoji vlastní 
čistou tvář a řekl „Mě se líbí toto.“čistou tvář a řekl „Mě se líbí toto.“
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„Po snídani si Prabhupáda dal zavolat 
Jašódanandanu a Mahamsu Mahárádže, 
kteří si oba nechávali růst vousy a vlasy 
kvůli dodržování Čáturmásji. 

Šríla Prabhupáda jim řekl, že je to ne-
vhodné, aby vypadali špinavě a nečistě při 
tak důležité události. Jeho kritika měla 

toužený efekt, neboť oba dva si oholili hla-
vu a tváře.“

(Transcendentální deník 4, kapitola 3: 
Hyderabad)

Proč tedy s tolika jasnými pokyny od 
Šríly Prabhupády tolik zasvěcených od-

daných nosí vousy? Protože oddaní jsou 
upřímní, můžeme dojít pouze k závěru, že 
si nějakým způsobem nejsou plně vědomi 
pokynů Šríly Prabhupády ohledně vousů. 
Proto byl tento článek napsán – jako po-
korný pokus překlenout tuto informační 
propast. ❧

18.10. Šrí Murári Gupta – odchod
začíná měsíc Kártik
začíná 4. měsíc Čáturmásji (půst od urad 
dálu)

23.10. Šríla Naróttama Dása Th ákura – odchod
26.10. změna času 3:00›2:00
27.10. zjevení Rádhá Kundu

snána dána
Bahuláštamí

30.10. Ramá Ékádaší (př. 31.10. od 6:50 do 10:07)
3.11. Dípávalí
4.11. Góvardhana púdža, Gó púdža, Gó Krida 

(uctívání kopce Góvardhana)
6.11. Odchod Šríly Prabhupády (půst do oběda)
10.11. Gópáštamí, Góštháštamí, Šrí Gadádhara 

Dása Gósvámí – odchod, Šrí Šrínivása Áčárja 
– odchod

13.11. Utthana Ékádaší (př. 14.11. od 7:13 do 
10:15), Šríla Gaura Kišóra Dása Bábádží – 
odchod (půst do oběda)

17.11. Tulasí-Šálagráma Viváha (svatba), konec 
Kártiku a Čáturmásji

29.11. Utpanna Ékádaší (př. 30.11. od 7:38 do 9:00)
12.12. Mókšada Ékádaší (př. od 10:09 do 10:35)
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Jedině pomocí čisté bhakti lze dosáhnout dokonalosti

Bez bhakti jsou tedy všechny tyto 
snahy neplodné. Tak jako tělo 
závisí na přítomnosti duše, sám 
život gjány, karmy a jógy závisí na 

svrchovaně vznešené Bhakti Déví. Navíc 
závislost karmy, gjány a jógy na podmín-
kách čistoty místa, času, kandidáta, mate-
riálů a provedení je známá z písem smriti. 
U bhakti tomu tak není:

„Pro ty, kdo dychtí pronášet jména Pána 
Hariho, neexistují žádná omezení týkající 
se místa, času, přijímání zbytků jídla a tak 
dále (Višnu Dharma). Ve skutečnosti je 
známá tím, že je zcela nezávislá.

Ó nejlepší z Bhriguovy dynastie, jméno 
Krišny pronesené pouze jednou, buď s ví-
rou nebo bez víry, osvobodí každého člo-
věka.“ (Padma Purána, Prabhása Khanda)

Bhakti není závislá ani na čistotě praxe, 
neboť ať je jméno proneseno čistě nebo 
nečistě, pokleslou duši osvobodí. To nelze 
říci o karma józe, kde je i ta sebemenší ne-
čistota velkou překážkou pokroku.

„Pokud je mantra buď špatně intonována 
nebo vyslovena, nejenže nebude mít úči-
nek, ale může být škodlivá. Tak jako když 
Tvaštá chtěl stvořit nepřítele Indry a mírně 

nesprávnou výslovností slov Indra šatru 
během jagji tato slova zapůsobila jako 
blesk na Vritrásuru, kterého zabil Indra.“ 
(Pániníja šikšá 52)

Nutnost vnitřní čistoty pro praxi gjána 
jógy je dobře známá. Také lze vidět, že 
gjána jóga závisí na karma józe. Neboť 
osoba začne s gjána jógou dosažením čis-
toty srdce a čistota srdce vzniká z konání 
karmy bez osobní touhy. Vzhledem k této 
závislosti, pokud ten, kdo praktikuje gjána 
jógu, se nedopatřením dopustí i malého 
nevhodného činu (duráčára), šástra ho 
odsuzuje jako vántášího, pojídače zvratků, 
sa vai vántášj apatrapah. Z tohoto pohledu 
Kansa, Hiranjakašipu a Rávana, ačkoliv 
byli gjání, nejsou vzhledem ke svému 
chování ani trochu slavní. Na druhé straně 
i ten, kdo je postižen chtíčem, má kvalifi -
kaci (adhikára) začít s praxí na cestě bhak-
ti. Pouhou praxí bhakti jsou touhy a jiné 
nečistoty zničeny.

„Každý, kdo s vírou poslouchá či popi-
suje Pánovy laškovné zábavy s mladými 
gópími z Vrindávanu, dosáhl čisté oddané 
služby Pánu. Brzy tak získá rozvážnost 
a překoná chorobu srdce zvanou chtíč.“ 
(ŠB 10.33.39)

Podle času slovesa pratilabhja (když 
dosáhl) v tomto verši je velmi zřejmé, že 
se bhakti nejprve projevuje ve stádiu, kdy 
jsou ještě v srdci chtivé touhy, a poté, po 
jejím projevu, jsou chtivé touhy zničeny. 
To je způsobeno tím, že bhakti je svrcho-
vaně nezávislá (parama svatantra). Navíc, 
ačkoliv se nečistoty jako káma někdy 
u oddaného mohou projevit, písma tohoto 
oddaného nikdy neodsuzují: api čét sudu-
ráčáró bhadžaté mám

„Je-li ten, kdo se dopustí i toho nejohav-
nějšího činu (suduráčára), zaměstnaný 
oddanou službou, má být považován za 
světce.“ (Bg 9.30)

„Můj milý Uddhavo, pokud si Můj od-
daný nepodrobil plně své smysly, mohou 
ho sužovat hmotné touhy, ale díky jeho 
neochvějné oddanosti Mně ho smyslový 
požitek nepřemůže.“ (ŠB 11.14.18)

Služebníci Višnua soudili Adžámila 
jako oddaného. Ačkoliv zpívání osob jako 

Adžámil, který pronesl jméno Pána bez-
děčně z lásky k synovi, musí být považová-
no za náma-ábhásu (ne čisté), přesto jsou 
všeobecně chváleny jako oddaní.

Vnitřní čistota a čistota místa, věcí 
apod. jsou nezbytné pro úspěchy karmích, 
gjáních a jógích a jejich nedostatek brání 
v pokroku na těchto cestách. Bhakti je však 
sama dárkyně života těchto cest. Takto je 
vidět, že cesty karmy, gjány a jógy závisejí 
ve všech ohledech na bhakti. Bhakti je však 
nezávislá. Nevyžaduje žádné jiné prostřed-
ky ani jí není překážkou jakýkoliv nedosta-
tek nebo chyba.

Jen nevědomý člověk řekne, že bhakti 
je jen prostředek k dosažení gjány. Proto 
šástra důrazně prohlašuje svrchovanou 
dokonalost bhakti i nad konečným cílem 
gjány, mókšou. „Pán snadno dává vysvo-
bození, ale ne bhakti.“ (ŠB 5.6.18)

„Ó velký mudrci, z mnoha miliónů osvo-
bozených osob vlastnících dokonalé po-
znání o osvobození je možná jeden odda-
ný Pána Nárájana, Krišny. Takoví oddaní, 
kteří jsou naprosto klidní, jsou nesmírně 
vzácní.“ (ŠB 6.14.5)

Pokud gjána občas vypadá, že zaujímá 
vyšší pozici vůči bhakti, je to jen proto, že 
bhakti milostivě hraje roli jejího pomocní-
ka. Upéndra, samotný Nejvyšší Pán, Osob-
nost Božství, se stal podřízeným Indry, aby 
ho podporoval. 

Vznešené realizované duše potvrdily, že 
to neodhalovalo Jeho nižší pozici, ale spíše 
Jeho nepřekonatelnou milost. Tímto způ-
sobem bhakti, třebaže transcendentální 
a svrchovaně nezávislá, velmi milostivě 
přijímá kvalitu dobra (sáttvikí-bhakti) 
a stává se údem gjány, jen aby ji podpořila. 
To je pochopení mudrců.

Bhaktjá saňdžátajá bhaktjá (ŠB 11.3.31), 
ovoce sádhany bhakti je préma bhakti, kte-
rá je sama o sobě nejvyšším cílem lidstva 
(purušártha širómani). 

Tak byla nepatrně popsána všudypří-
tomná, všepřitažlivá, životodárná, svr-
chovaně vynikající, svrchovaně nezávislá 
a sebeprojevující se povaha (sarva-vjápa-
katvan, sarva-vašíkáritvan, sarva-saňdží-
vakatvan, sarvótkarša, parama-svátantrjan, 

Víra jej vede přijmout útočiště Víra jej vede přijmout útočiště 
u lotosových nohou gurua a dotazovat u lotosových nohou gurua a dotazovat 

se ho na správné chováníse ho na správné chování
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sva-prakášatvan) vznešené energie Bhakti 
Déví, která pochází ze samotného Pána.

Pokud někdo stále dává přednost jinému 
postupu než bhakti, měl by být považován 
za osobu postrádající veškerý úsudek. Co 
jiného lze říci? Je-li někdo lidská bytost, 
ale nepřijme proces bhakti, pak by vůbec 
neměl být považován za člověka: kó vai na 
sévéta viná narétaram. Pouze nečlověk by 
odmítl sloužit Pánu.

Takto končí první sprška nektaru Mád-
hurji Kádambiní Mahámahópadhjáji 
Šrímat Višvanátha Čakravartího, která ro-
zebírá svrchovaně vynikající povahu Bhakti 
Déví.

V tomto díle čtenář nenajde obšírné po-
jednání o dualismu a monismu, ale ti, kteří 
je očekávají, je mohou najít v jiném díle 
zvaném Aišvarja Kádambiní.

Čistá bhakti, nesmíšená s karmou a gjá-
nou, je jako popínavá rostlina plnící přání, 
která se objevuje v oblasti smyslů. Tato 
bhakti je útočištěm těch oddaných, kteří 
složili neochvějný slib (dhrita vrata) nikdy 
nehledat žádné jiné ovoce kromě bhakti, 
tak jako včely (madhu vrata), které jsou 
posedlé touhou pít pouze nektar. 

Samotným životem této popínavé 
rostliny je příznivý postoj ke službě pro 
potěšení Pána. Tak jako zázračný kámen, 
samotná přítomnost bhakti způsobí, že 
srdce a smysly postupně ztratí své železu 
podobné hmotné vlastnosti a získají čistě 
duchovní kvality zlata.

Tak jako klíčící popínavá rostlina roste 
směrem vzhůru a rozvíjí dva listy, v proce-
su bhakti sádhany se objevují dvě vlastnos-
ti. První se nazývá kléšaghní (zbavení se 
hmotné nouze) a druhá šubhadá (začátek 
všeho příznivého).

Hladký svrchní povrch těchto dvou listů 
(Šrípád Čakravartí používá slova dovnitř 
a vně. Nově vyrašené listy směřují vzhůru, 
jejich horní povrchy směřují proti sobě, 
a tedy dovnitř, apod.) je oblast působnosti 
krále rágy (rága-bhakti). Je ve vyšší pozici 
díky spontánní touze po všem, co se vzta-
huje k Pánu a pravé lásce k Pánu v určitém 
vztahu: jéšám ahan prija átmá sutaš ča 
... „Já jsem jejich vlastní drahý syn ...“ (ŠB 
3.25.38). 

Spodní povrch listů je doménou jiné-
ho krále zvaného vaidha (vaidhí-bhakti), 
který je v relativně nižší pozici. To proto, 
že jeho povaha má nádech hrubosti, ne-
boť vzniká z poslušnosti pravidel písem 
a spontánní hluboká láska k Pánu chybí 
kvůli nepřítomnosti důvěrného vztahu 

s Ním: tasmád bhárata sarvátmá – „Ó 
Paríkšite, takto jako Nadduše bych měl být 
uctíván“ (ŠB 2.1.5). 

Jak rága, tak vaidhí-bhakti, obě stejně 
projeví příznaky kléšaghní (zbavení se 
hmotné nouze) a šubhadá (začátek všeho 
příznivého).

Protože rága-bhakti i vaidhí-bhakti ničí 
kléšu, nyní bude popsáno jejích pět druhů. 
Doslovný význam je utrpení nebo neštěstí, 
ale zde může být použit význam příčiny 
utrpení. Tyto kléši jsou příčinou hříšných 
a zbožných činností, které mají za následek 
hmotné neštěstí nebo štěstí.

Avidjá: nevědomost; chybně považovat 
to, co je pomíjivé, za trvalé, to, co je plné 
utrpení, za blažené, to, co je nečisté, za čis-
té, a to, co není vlastní já, za vlastní já.

Asmita: falešné ego, tělesné ztotožnění 
s já a moje, a přijímat pouze přímé smyslo-
vé vnímání jako skutečné.

Rága: připoutanost; touha po hmotném 
štěstí a prostředcích, které je poskytnou.

Dvéša: nenávist; odpor k neštěstí nebo 
příčinám neštěstí.

Abhinivéša: pohroužení se v těle jako 
základu smyslového požitku a strachu ze 
smrti.

Stupně vývoje hříchu – prárabdha (zra-
lý), aprárabdha (nezralý), rúdha (před-
cházející semenu) a bídža (semeno) – jsou 
také součástí kléši.

S tím, jak oba typy bhakti odstraňují 
kléšu, podobně, udělují šubha neboli pří-
znivost. 

Ta se skládá z takových vlastností, jako 
jsou nezájem o hmotné záležitosti, zájem 
o Nejvyššího Pána, příznivý postoj ke služ-
bě Pánu, milost, odpouštění, pravdivost, 

upřímnost, vyrovnanost, neochvějnost, 
vážnost, uctivost, pokora a příjemnost 
všem (durvišaja-vaitrišnja, bhagavad-vi-
šaja-satrišna, ánukúlja, kripá, kšamá, satja, 
sáralja, sámja, dhairja, gámbhérja, mána-
datva, amánitva, sarva-subhagatva). To, 
že bhakti uděluje tyto vlastnosti, dokazují 
například tyto verše:

„Všichni polobozi a jejich vznešené vlast-
nosti se projeví v těle toho, kdo vyvinul 
čistou oddanost Nejvyšší Osobnosti Bož-
ství, Vásudévovi. 

Na druhou stranu ten, kdo nekoná 
oddanou službu a věnuje se hmotným čin-
nostem, nemá žádné dobré vlastnosti.“ (ŠB 
5.18.12)

„Oddanost, přímé vnímání Nejvyššího 
Pána a odpoutanost ode všeho ostatního 
se objevují zároveň.“ (ŠB 11.2.42)

Z toho by měl každý pochopit, že tyto 
dva příznaky (tj. zničení utrpení a proje-
vení všech dobrých vlastností) se objevují 
současně. 

Tak jako je však jistý rozdíl v rychlosti 
rozvinutí obou listů, je rozdíl i v rychlosti 
zmizení nežádoucích vlastností (ašubha) 
a objevení se příznivých vlastností (šubha). 
Tak bude rozlišen pokrok v bhakti. 

Ačkoliv je velmi jemný a obtížně pozoro-
vatelný, inteligentní lidé jej zjistili zkoumá-
ním různých následků.

Kapitola 2: Druhá 
sprška nektaru

Pět druhů kléši

Jméno Krišny pronesené pouze jednou, Jméno Krišny pronesené pouze jednou, 
bud´ s vírou nebo bez víry, osvobodí každého člověkabud´ s vírou nebo bez víry, osvobodí každého člověka
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Nejprve budoucí oddaný vyvine šradhu 
neboli víru. ŠRADHÁ znamená mít pev-
nou důvěru ve význam písem zabývajících 
se bhakti. Také to znamená mít skutečnou 
touhu nadšeně provádět činnosti (sád-
hana) popsané v těchto písmech. Tyto 
dva druhy víry mohou být buď přirozená 
(svábhávikí) nebo z přesvědčení kázáním 
někoho jiného (balád utpáditá).

Ať se vyvíjí jakkoliv, víra jej vede při-
jmout útočiště u lotosových nohou gurua 
a dotazovat se ho na správné chování 
(sadáčára). Následováním jeho pokynů 
oddaný získá štěstí v podobě vztahů s mi-
lujícími a stejně smýšlejícími oddanými 
a společnost realizovaných oddaných 
(SÁDHU SANGA).

Dále přichází BHADŽANA KRIJÁ, kdy 
začíná praktikovat různé oddané činnosti. 
Je také dvou druhů: nestálá (aništhitá) 
a stálá (ništhitá).

Nestálé konání oddaných činností je 
šesti druhů (v postupném pořadí): falešná 
důvěra (utsáha-mají), sporadická snaha 
(ghana-taralá), nerozhodnost (vjúdha vi-
kalpá), boj se smysly (višaja sangará), ne-
schopnost dodržovat sliby (nijamákšamá) 
a užívání si možností, které bhakti posky-
tuje (taranga ranginí).

Utsáha-mají: bráhmanské dítě, které 
právě začalo studium písem, si myslí, že se 
okamžitě stalo učencem hodným chvály 
od každého. Podobně může člověk, který 
právě začíná s oddanou službou, rozvinout 
troufalost si myslet, že si již vše osvojil. 
Nazývá se utsáha-mají neboli plný (na-
fouklý) nadšení.

Ghana-taralá: stejné dítě se někdy pil-
ně věnuje svému studiu, a přesto je jindy 
kvůli neschopnosti porozumět písmům 
a nedostatku opravdové chuti nedbalé. 
Stejným způsobem bude nový oddaný 
někdy praktikovat různé činnosti oddané 
služby a někdy je zanedbávat. Někdy je 
snaživý a jindy nedbalý, a jeho snaha se 
tedy nazývá ghana-taralá (kondenzovaná-
zředěná, hustá-řídká).

Vjúdha vikalpá: „Mám strávit život 
spokojeně s rodinou, učinit ženu a děti vě-
domými si Krišny a uctívat Pána? Nebo se 
jich mám vzdát, jít do Vrindávanu a zdo-
konalit se plným zapojením do naslouchá-
ní a zpívání bez rozptylování? 

Mám počkat až do posledního stádia, 
poté, co si užiji všech druhů požitků, až 
konečně pochopím, že celý hmotný svět je 
jednoduše lesní požár utrpení? Nebo bych 
se měl všeho vzdát právě teď? Vezměme 
v úvahu tyto verše: „Stýkání se se ženou je 

cesta smrti, stejně jako zapomenutá, trá-
vou zarostlá studna.“ (ŠB 3.31.40)

„Velký Mahárádža Bharata se v rozkvětu 
mládí vzdal všeho, protože nade vše rád 
sloužil Uttamašlókovi, Nejvyšší Osobnosti 
Božství. 

Vzdal se své krásné ženy, hodných dětí, 
velkých přátel a obrovské říše. Vzdát se 
těchto věcí je velmi obtížné, ale Mahárádža 
Bharata byl na takové úrovni, že je opustil 
stejně, jako člověk opustí svůj trus poté, 
co se vykálí. Taková byla vznešenost Jeho 
Veličenstva.“ (ŠB 5.14.43)

Mám se tedy vzdát nespolehlivého ro-
dinného života, když jsem ještě mladý? 
Na druhou stranu není správné vzdávat 
se ihned. Neměl bych s tím počkat až do 
smrti svých starých rodičů?

„Ó moji nebozí staří rodiče, má manželka 
s pouhým nemluvnětem v náručí a mé 
ostatní malé děti! Beze mě nemají vůbec 
nikoho, kdo by je ochránil, a budou nesne-
sitelně trpět. Jak mohou mí nebozí příbuz-
ní beze mě žít?“ (ŠB 11.17.57)

Písmo navíc říká:

„Kvůli své pošetilosti tedy hospodář se 
srdcem přemoženým připoutaností k rodi-
ně není nikdy spokojený. Za neustálé me-
ditace o svých příbuzných umírá a vstupu-
je do temnoty nevědomosti.“ (ŠB 11.17.58)

Takovými prohlášeními Pán zlehčuje 
toto odříkání. Proto budu prozatím jen 
pracovat, abych přežil. 

Později, po uspokojení všech svých 
tužeb, odejdu do Vrindávanu a zapojím 
se do uctívání Pána dvacet čtyři hodin 
denně. 

Koneckonců písma zmiňují: „Gjána 
a vairágja obvykle nejsou prostředkem 

dosažení nejvyšší dokonalosti v tomto 
světě.“ (ŠB 11.20.31)

Podle tohoto textu je odříkání při roz-
voji bhakti chybou. Pokud však vychází 
z bhakti samotné, není to chyba, ale ná-
sledek (anubháva) bhakti a je jí podřízeno. 
Pak je tu samozřejmě slavný logický výrok: 
V jakémkoliv ášramu sannjásí přebýval, 
vždy mu dávali k jídlu víc než dost.

V životě odříkání není obava o přežití, 
takže bych se možná měl všeho vzdát. Ale 
na druhou stranu: „Můj milý pane Krišno, 
dokud se lidé nestanou Tvými oddanými, 
jejich hmotné připoutanosti a touhy zůsta-
nou zloději, domovy vězeními a láskyplné 
pocity ke členům rodiny okovy na nohou.“ 
(ŠB 10.14.36)

Rodinný život je vězením jen pro ty, kdo 
jsou připoutaní, pro oddaného není na 
rodinném životě nic špatného. Zůstanu 
tedy doma a budu se věnovat opěvování 
nebo spíše naslouchání, anebo se mám 
věnovat službě? Raději, tak jako Ambaríša 
Mahárádža zůstal v rodinném životě a ko-

nal všechny angy bhakti, budu postupovat 
stejně.

Tímto způsobem mysl tráví čas váhá-
ním mezi rodinným životem a odříkáním. 
Když si člověk tímto způsobem představu-
je všechny druhy voleb, nazývá se to vjúd-
ha vikalpá neboli rozsáhlá spekulace.

Višaja sangará: Ten, jehož srdce je 
pohrouženo v materialismu, je daleko od 
získání oddanosti Višnuovi. Může člověk 
tím, že půjde na východ, získat něco, co je 
na západě?

Když oddaný pochopí, že ho hmotný 
požitek násilím unáší pryč a poškozuje 
jeho neochvějnost ve službě Krišnovi, roz-

Stupně pokroku 
v bhakti

Pouze nečlověk by odmítl sloužit PánuPouze nečlověk by odmítl sloužit Pánu
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hodne se svých závislostí vzdát a uchýlit 
se pod ochranu svatého jména. Mnoho-
krát však jeho pokusy o zřeknutí se kon-
čí užíváním si toho, čeho se snaží vzdát. 
Tato osoba je uvedena jako příklad 
v Bhágavatamu: „I když ví, že uspokojo-
vání smyslů vede k neštěstí, přestože se 
snaží vzdát svých hmotných tužeb, není 
toho schopen.“ (ŠB 11.20.27-28)

Tento pokračující boj s dříve naby-
tými touhami po smyslovém požitku, 
v němž se občas setkává s vítězstvím 
a občas s porážkou, se někdy nazývá 
višaja sangará neboli boj se smyslovým 
požitkem.

Nijamákšamá: Pak se oddaný roz-
hodne: „Ode dneška budu pronášet 
takový a takový počet kol džapy a budu 
se tolikrát klanět. Budu také sloužit od-
daným. Nebudu hovořit na žádné jiné 
téma kromě Pána a vzdám se veškeré 
společnosti lidí, kteří mluví o hmotných 
záležitostech.“ 

Ačkoliv dělá taková prohlášení každý 
den, není je vždy schopen uskutečnit. 
To se nazývá nijamákšamá neboli ne-
schopnost dodržovat pravidla. Višaja 
sangará je neschopnost vzdát se hmot-
ného požitku, nijamákšamá je neschop-
nost zlepšit svou oddanou službu.

Taranga ranginí: Je dobře známo, že 
samotná povaha bhakti je být přitažli-
vou, takže oddaný, sídlo bhakti, přitahu-
je všechny druhy lidí. A jak praví staré 
pořekadlo: „Když  člověk přitahuje lidi, 
zbohatne.“ 

Bhakti vytváří mnoho příležitostí pro 
hmotný zisk, uctívání a pozici (lábha, 
púdžá, pratišthá). 

To jsou plevely kolem popínavé rost-
liny bhakti. Konání činností neboli hle-
dání vlastního požitku (ranga), mezi tě-
mito plevelům podobnými možnostmi, 
které jsou však jen malé vlny (taranga) 
v oceánu bhakti, se nazývá taranga ran-
giní, užívání si hmotných možností.

Takto končí druhá 
sprška nektaru 
Mádhurji Ká-
dambiní Mahá-
mahópadhjáji 
Šrímat Višvanátha 
Čakravartího, 
která popisuje 
vývoj bhakti po 
stupních šraddhá, 
sádhu-sanga 
a bhadžana krijá 
a rozdělení bha-
džana kriji. ❧

VZÁCNÍ HOSTÉ
Začátkem září pobýval několik dnů 

v chrámu v Lužcích Grantharádža dás 
z Bhaktivédántova institutu v Berkeley, 
(Kalifornie, USA), akademického křídla 
ISKCONu. Ve spolupráci s Birlovým 
institutem pro technologii a vědu v Indii 
nabízí institut magis-
terské a PhD. programy 
v oboru studií vědomí.

Grantharádža dása 
přijel do Prahy předsta-
vit vědeckou publikaci 
a přednášet na vědecké 
konferenci. Cílem jeho 
práce je prezentovat 
vědcům Bhagavad Sán-
khja fi lozofi i ze 3. zpěvu, 
26. kapitoly Šrímad 
Bhágavatamu.

Do českých a morav-
ských končin koncem 
října opět zavítal na 
švédské Hare Krišna far-
mě Almvik Gard trvale 

pobývající žák Šríly Prabhupády Smita 
Krišna Svámí.

A koncem listopadu jako už tradičně 
do lutotínského centra Čakra na Hané 
přijede za svými žáky na oslavu Vjása 
púdži Dánavír Gósvámí.

NOVÉ ZASVĚCENÍ

Na největším evropském setkání zhru-
ba jedenácti tisíc oddaných v ukrajinské 
Evpatoriji na Bhakti Sangam festivalu 
byla zasvěcena bhaktin Táňa. Její duchov-
ní mistr Čaitanja Čandra Čaran Prabhu 
tuto v Praze žijící oddanou pojmenoval 
Taranginí Lílá déví dásí, což znamená 
služebnice Krišnovy víny. Blahopřejeme!

DĚTSKÉ JAGJI

Důležité samskáry v životě dítěte – dá-
vání jména, vybírání předmětu, stříhání 
vlásků nebo první přijímání obilí – absol-
vovali v nedávné době tři chlapečci.

Bhakta Kavin s bhaktin NischouBhakta Kavin s bhaktin Nischou

Bhakta Gadái a Gadádhar dásBhakta Gadái a Gadádhar dás

Nový dům v Lužcích je před dokončnímNový dům v Lužcích je před dokončním
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Nejdříve to byl syn sankírtanových bo-
jovníků Ačjuty Gótry dáse a Tungavidji 
déví dásí, bhakta Ghanašjám, po něm syn 
dalších udatných rozdavačů knih Gadád-
hara dáse a Uttary déví dásí, bhakta Gadái 
a nakonec syn népálských lékařů, bhakty 
Sunila a bhaktin Niši Adhikárí, bhakta 
Kavin. Kněžími obřadů byli Vidjágati dás 
a Madhu Mangal dás.

Všem rodičům i dětem přejeme jen to 
nejlepší!

STAVBA FINIŠUJE

Do konce roku by měla být zkolaudo-
vána nová budova na pozemcích chrámu 
v Lužcích. Je to díky spojenému úsilí mno-
ha a mnoha oddaných, ale zejména čtyř 
hlavních protagonistů této stavby – bhakty 
Michala, bhakty Davida, Džanamédžaje 
dáse a Prán Góvindy dáse.

„Fasáda už je natřená, teď již zbývá štu-
kovat vnitřní stěny, stropy a pak vymalovat 
a uklidit,“ zhodnotil současnou situaci 
Džanamédžaja dás. Každý, kdo by chtěl 

ještě přiložit ruku k dílu, se mu může 
ozvat na telefon 603 106 755.

NOVÁ MÚRTI ŠRÍLY PRABHUPÁDY

Do chrámu v Lužcích konečně dorazila 
nová podoba zakladatele-áčárji hnutí Hare 
Krišna v životní velikosti. Překrásné múrti 
z dílny Lóčana dáse už jen čeká na nový 
vjásásan a několik sad nového oblečení – 
kurty a dhótí – a pak bude za přítomnosti 
doufejme spousty přítomných oddaných 
slavnostně instalováno.

Sledujte prosím aktuální informace na 
www.harekrsna-luzce.cz.

NOVÉ PŘÍRŮSTKY VE VIRTUÁLNÍM 
KNIHKUPECTVÍ

V antikvariátní sekci našeho Hare Kriš-
na internetového knihkupectví přibylo 
přes více než 40 nových zajímavých titulů 
a také jsme opět doplnili některé vyproda-
né tituly jako například Cestu domů, Lílá-
mritu Šríly Prabhupády či Knihu samskár.

Všechny nové přírůstky si můžete pro-
hlédnout na books.harekrsna-luzce.cz

KOUZLO INDIE

Ponořte se na pár chvil do světa exotiky 
a využijte jedinečnou možnost zakusit fas-
cinující atmosféru východní kultury pra-
staré Indie přímo v srdci Evropy. Čeká vás 
okouzlující zážitek plný chutí, vůní a barev, 
na který dlouho nezapomenete.

Zveme vás na kulturní program v naší 
restauraci Góvinda v Soukenické ulici, 
jehož součástí je indický chrámový ta-
nec Bharata Nátjam, promítnutí ukázky 
z dokumentárního fi lmu Matka Ganga 
a ochutnávka zdravého a netradičního 
jídla, které je potravou nejen pro tělo, ale 
také pro duši.

Program pro turistické skupiny, školy 
a zájezdy všeho druhu si můžete domluvit 
kdykoliv od pondělí do neděle od 10 do 20 
hodin s Parama Hansou dásem na telefo-
nu 736 751 036.

BHAKTIVEDANTA VEDABASE

Na webové stránky www.vedabase.com/
cs dodal jejich správce Prahlád Nrisinha 
dás, žák Hanúmat Préšaka Svámího, všech 
12 zpěvů Šrímad Bhágavatamu v českém 
jazyce.

Čeští čtenáři si tu mohou číst v celkem 
15 dílech Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédánty 
Svámího Prabhupády včetně základních 
knih, jako je Bhagavad gítá, Šrí Čaitanja 
čaritámrita či Nektar oddanosti. Kromě 
samotného čtení databáze nabízí řadu ná-
strojů, díky nimž lze v textech vyhledávat 
klíčová slova nebo používat rejstříky san-
skritských textů či synonym.

Stránky s českou verzí knih Šríly Prab-
hupády jsou součástí mezinárodního 
projektu on line prezentace této literatury 
v zatím sedmi jazycích (angličtině, češtině, 
holandštině, portugalštině, ruštině, španěl-
štině a jazyce zulu). ❧

Na Bhakti Sangam festivalu se setkalo 11   000 oddaných Na Bhakti Sangam festivalu se setkalo 11   000 oddaných 

Taranginí Lílá déví dásíTaranginí Lílá déví dásí

Bhakta Ghanašjám, Ačjuta Gótra Bhakta Ghanašjám, Ačjuta Gótra 
dás a Tunga Vidjá déví dásídás a Tunga Vidjá déví dásí



Postup:
1. Začneme s přípravou těsta. Všechny oříšky rozmixujeme, pak 

postupně přidáváme datle, dokud těsto není lepkavé (pozor na mixér!). 
Formu vyložte pečicím papírem a pak do něho vtlačte těsto. Mezitím, co 
budete dělat náplň, dejte těsto s formou do lednice.

2. Všechny ingredience dejte do mixéru a mixujte, dokud to nebude 
krémové. Náplň natřete na těsto a dejte přes noc do mrazáku.

3. Opatrně sundejte z papíru a přendejte na talíř. Nakrájejte banány. 
Půlku z nich smíchejte s kokosovým krémem a pořádně vyšlehejte do 
tuha. Pak krém přeneste na těsto. Zbývající polovinou banánů ozdobte 
povrch a přelijte citrónovou šťávou, která zajistí, aby banány brzy 
nezhnědly. Posypte karobem a uložte přes noc do lednice.

Postup:
Nejprve smícháme sypké směsi, přidáme nastrouhanou mrkev 

a nakrájené hrušky tak, aby tvořily mozaiku v koláči. Pak přilijeme 
olej a postupně doléváme vodu dle potřeby, aby se spojily všechny 
ingredience. Těsto vlijeme do předem vymazané a polohrubou moukou 
vysypané formy a pečeme při 180° C asi hodinu. Po dopečení ho 
necháme zchladit a následně vyjmeme z formy. Mezitím smícháme 
karob s moučkovým cukrem a troškou vody, kterým ho pak potřeme. 
Kešu ořechy nakrájíme nadrobno a koláč jimi posypeme.

Recept poskytlaRecept poskytla
bhaktin Denisa bhaktin Denisa 

CibulcováCibulcová

S láskou a oddaností S láskou a oddaností 
nabídneme Nejvyššímu nabídneme Nejvyššímu 

Pánu Šrí Krišnovi.Pánu Šrí Krišnovi.

Syrový banánový dortík

stup:
ejprve smícháme sypké směsi, přidáme nastrouhanou mrkev 
k áj é h šk t k b t řil ik k láči P k řilij

KOLÁČE OD
         GOURÁNGY

Suroviny:
Těsto:

 1,5 hrníčku kešu (nesolené, nepražené)

 1,5 hrníčku vlašských ořechů nebo mandlí

 1 hrníček vypeckovaných datlí

 špetka soli

Náplň:

 3 hrníčky vypeckovaných datlí

 1 hrníček kokosové vody

 1 čl vanilkové esence

Krém:

 4 banány

 400g kvalitního kokosového krému

 1 čl citrónové šťávy

 karob

Mrkvový koláč s hruškami

Suroviny:

 2 hrnky polohrubé mouky

 1 hrnek hnědého cukru

 1/2 čl soli

 1 čl sody

 2 čl mleté skořice

 1/4 čl mletého muškátového oříšku

 3 hrnky strouhané mrkve

 2 střední hrušky

 1/2 hrnku oleje

 voda cca 2 až 3 dl

 1 hrst kešu ořechů

 cca 1,5 dl karobu

 1 pl moučkového cukru
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