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

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

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

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

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

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

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

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE

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

Hare Krišna,

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

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

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

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

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

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

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

Kde nás najdete

Slovenská republika

Česká republika

Zveme vás!
 na středeční program v Góvindě, 
Soukenická 27, od 18 hodin
 na nedělní hostinu v chrámu Lužce, 
začátek od 14 hodin
 na harinám, sraz u Obecního domu ve středu 
a v pátek v 16 a každou 1. sobotu v měsíci 
v 11 hodin
 na Kurzy bhakti-jógy, každou sudou neděli 
od 12 hodin v chrámu v Lužcích

s kulichem na hlavě a zázvorovým 
čajem se spoustou medu a citrónu píši 
tento úvodník. Nemocná v posteli s tělem 
žhnoucím horečkou a hlavou jak ve stavu 
beztíže přemítám o Prabhupádově mara-
tónu.

Vidím vzduchem poletovat vločky 
a úplně cítím to křupání zmrzlého sněhu 
pod botami. Vozíček plný knih se boří do 
závějí, oddaným jde od pusy pára a mráz 
v nose tvoří malé štiplavé rampoušky.

Z materiálního hlediska to logiku nedá-
vá. „To že je ten největší nektar?“

Jak ale popsat ten pocit, když náhle 
přestávají fungovat zákony hmotné pří-
rody? Když prsty zmrzlé na kost a nohy 
připomínající kusy ledu přestanete vnímat 
a dáváte jednu knížku nebo sušenku za 
druhou, protože „jsou přeci ty Vánoce“... 

A když se pak večer vracíte s prázdným 
vozíčkem a nad vámi svítí hvězdy na noč-
ním nebi a vy víte, že dnes tam byl váš du-
chovní mistr s vámi a s ním Šríla Prabhu-
páda a Pán Čaitanja se svými společníky 
a že to vlastně oni všechno rozdali za vás, 
a vy jste tam jen tak stáli a pomáhali jim.

Materiální logika na spoustu věcí ne-
stačí. A už vůbec ne na Prabhupádův 
maratón, kdy tisíce mužů a žen vyráží ven 
potěšit Šrílu Prabhupádu. Vloni se po ce-
lém světě rozdalo téměř 1,8 miliónu mahá 
velkých knih, 130 tisíc velkých, čtvrt mi-
liónu středních, tři čtvrtě miliónu malých 
a dvě stě tisíc magazínů. Bylo to nejvíc od 
roku 1996.

Ale ta velká čísla se skládají z malých 
čísel – z deseti gópínáthů, které si jako 
každý rok vezme Ananja mátádží a dá je 
svým doktorům, které tak často obchází. 

Z Návratů či kuchařky, které zase někomu 
dáme pod stromeček. Z Bhagavad gíty, 
kterou přece musí mít každý, na kom nám 
záleží... Ale i z toho velkého setu, který 
možná opět rozdá Patita Pávana prabhu:).

Nenechme si ujít tu šanci, která bude 
celý prosinec vířit ve vzduchu, a nám bude 
stačit jen natáhnout ruku a přidat se.

A držme si navzájem palce, ať ne-
zmrzneme, vnitřně ani vnějšně, ať spolu 
všichni dohromady rozdáme co nejvíce 
milosti a ať je nám nejsladší odměnou 
radost v srdci z potěšení Šríly Prabhupády, 
která převáží nad jakýmikoliv nepříznivý-
mi hmotnými okolnostmi kolem nás.

Ve vědomí Krišny totiž není dobře 
a špatně. Jelikož je Krišna všedobrý, je vše 
jen dobře. 

Tak vše dobré!

Vaše služebnice
Džalángí déví dásí
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Jeho Božská Milost se mnohokrát zmiňovala, že hodlá za-
nechat materiálních povinností, aby se mohla soustředit na 
překládání svatých písem pro dobro lidstva. Moje první zku-
šenost s jeho odchodem do ústraní byla takováto:

Jednou ráno kolem deváté si mě Prabhupáda zavolal do svého 
pokoje a řekl mi, abych zavolal Karándharu. To se při našem po-
bytu v Nové Dvárace dělo často. Šríla Prabhupáda měl v Karánd-
harovy schopnosti neomezenou důvěru. Chválil Karándharu i za 
to, že opravil betonové schody vedoucí do Prabhupádovy zahrady.

„Karándhara dokáže udělat všechno,“ komentoval to Prabhu-
páda, ukazuje na schodiště.

Pokud se při našem pobytu v Los Angeles objevil jakýkoliv pro-
blém, zavolal Šríla Prabhupáda Karándharu, aby jej vyřešil.

Sotva Karándhara přišel do Prabhupádova pokoje, Jeho Božská 
Milost pro něj měla šokující novinku: „Nechci být už tolik zapoje-
ný do managementu. Chci překládat knihy.“

„Jistě,“ odpověděl Karándhara nadšeně, „mohu veškerou vaši se-
kretářskou práci vykonávat odsud já a vy se zde můžete soustředit 
na překládání. Všechno vám zde zařídíme k nejlepší spokojenosti. 
Ano! Hned se do toho pustíme.“

Šríla Prabhupáda řekl: „Nechci se už zabývat žádnými organi-
začními věcmi. Již žádný byznys. Žádné manažerování. Všechny 
mé záležitosti mi budeš zařizovat ty.“

Karándhara odešel z pokoje, připraven organizovat ISKCON ze 
své kanceláře na Watseka Avenue.

„To je bomba,“ pomyslel jsem si. „Prabhupáda hodlá vedení spo-
lečnosti přenechat Řídící komisi (GBC).“

Nová Dváraka byla pro takové uspořádání dokonalá. Prabhu-
páda tam měl veškeré zázemí, včetně zahrady, která byla jeho 
oblíbeným místem. Mohl tam přebývat celé roky a překládat celý 
den, pokud by chtěl. Asi o hodinu později Šríla Prabhupáda opět 
zacinkal na svůj zvonek. Vešel jsem do jeho příbytku a slo-

žil poklonu, ale ještě než jsem zvedl 
hlavu z podlahy, řekl: „Zavolej Karán-
dharu.“

Karándhara vzápětí vstoupil do pokoje a složil poklonu. Když 
se ukláněl, Prabhupáda zpozoroval dopis v kapse Karándharovy 
kurty. Oči se mu rozšířily.

„Co je tohle?“ zeptal se.
„Ach, pouze nějaký dopis pro vás, Šrílo Prabhupádo,“ odpověděl 

Karándhara.
„Otevři ho,“ nařídil Prabhupáda.
Karándhara otevřel dopis a přečetl mu jej. Byl to běžný dopis 

od jednoho staršího žáka, který řídil jeden z chrámů ISKCONu. 
Prabhupáda pozorně poslouchal a poté nadiktoval odpověď. Jeho 
zanechání manažerských povinností trvalo něco málo přes jednu 
hodinu. Byl to jeho první odchod do ústraní, jehož jsem byl svěd-
kem, ale rozhodně ne poslední. Pro Šrílu Prabhupádu bylo potě-
šením překládat pro nás Šrímad Bhágavatam. S potěšením také 
učil své děti, jak kráčet po duchovní cestě. Jeho trpělivost byla 
bezmezná. Každý den nás zvedal, když jsme klopýtali, a povzbu-
zoval nás, abychom se pokoušeli kráčet dál. Bez ohledu na své 
sny o práci v ústraní by nás neopustil, dokud jsme nedokázali stát 
na vlastních nohou. Ten čas, kdy máme kráčet po svých, teď už 
nadešel. Je to zde bez vás těžké, když neodpovídáte na naše dopisy 
a nedohlížíte na naše významné schůze.

Potřebnost vašich překladů pro budoucí generace je s každým při-
bývajícím rokem zřejmější. Vždy jste věděl, že vy s námi budete jen 
krátce, ale vaše slova s námi budou žít navždy. Pro mě váš odchod 
nadešel až příliš brzy. Protože jsem nováček, sedím tady a stýská se 
mi po vaší osobní přítomnosti. Prosím požehnejte mi, abych vám 
mohl osobně sloužit život za životem.

Džaja Šríla Prabhupáda!

Chci překládat knihy
14. dubna, ISKCON Los Angeles, Kalifornie
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Při životě mě drží tři věci
15. dubna, ISKCON Los Angeles, Kalifornie

Jednoho dne, když jsem masíroval Šrílu Prabhupádu a vtíral 
mu hořčičný olej do zad, řekl: „Při životě mě drží tři věci: 
mé ranní vycházky, mé masáže a ájurvédská medicína.“ Ne-
bylo to poprvé, co jsem to při různých příležitostech od 

        Prabhupády slyšel.
Velmi pravidelně všechny tři procedury dodržoval. Ať byl ve 

světě kdekoliv, chodil na své ranní procházky, i když měl za sebou 
třeba dvanáctihodinový let. I tak následujícího jitra při východu 
slunce vycházel se svými následovníky na svoji ranní pouť. Ani 
horko, zima či déšť na tom nemohly nic změnit. Procházka trvala 
jednu až dvě hodiny, vždy ve svižném kroku. 

Jeho pravidelná dopolední masáž, každý den zhruba ve stejnou 
dobu těsně před polednem, trvala přibližně stejně dlouho. Byla 
to ájurvédská masáž hlavy olejem ze santálového dřeva a zbytku 
těla hořčičným olejem. Říkával: „Santálový olej udržuje hlavu 
chladnou a hořčičný olej zahřívá.“ Tento typ masáže je výborný 
pro krevní oběh. Měl rád, když se masáž prováděla energicky. Ve-
čer před spaním se nechával masírovat na sucho, hlavně chodidla 
a nohy, po dobu asi jedné hodiny.

Bral stejný ájurvédský lék po celou dobu, co jsem s ním byl, to 
je od září 1972 do června 1975. Byl to 
posilující lék s názvem Yogendra ras. 
Součástí jeho ingrediencí byl v ma-
lém množství i zlatý prášek a drcené 
perly. Byl vyráběn ve formě malých 
kuliček načervenalé barvy. Když pobý-
val Prabhupáda nějakou dobu mimo 
Indii, nechával si ho posílat společně 
se semeny černého kardamomu, které 
byly s přípravkem smíchány. Nechával 
si přípravek od svých žáků nakupovat 
výhradně z jedné ájurvédské lékárny 
a podotýkal: „Je to jediná lékárna, 
které důvěřuji vzhledem k nákladným 
ingrediencím. Všechny ostatní podvá-
dějí.“

Bral tuto směs každé druhé ráno 
před ranní vycházkou. Připravoval 
jsem ji kolem páté ráno, zatímco 
Prabhupáda byl v koupelně. Vložil 
jsem dvě malé kuličky do hmoždíře, 
který byl i s paličkou zhotovený z čer-
ného mramoru, potom jsem přidal 
semínka z jednoho černého kardamomu a přidal kapku medu. 
Po důkladném smíchání jsem položil hmoždíř s paličkou na jeho 
pracovní stůl. Když k němu Prabhupáda zasedl, uchopil paličku, 
nabral na ni co největší množství směsi, vložil si to do úst a peč-
livě olízal každý drobeček. Poté zvedl malý hmoždíř a jazykem 
vylízal každý zbyteček, který v hmoždíři zůstal. Prabhupáda nikdy 
ničím neplýtval, a ani jeho medicína nebyla výjimkou.

Prabhupáda mě nikdy výslovně nenabádal, abych vedl ájur-
védský styl života, ale bylo naprosto zřejmé, že on jej dodržoval. 
Vstávat před východem slunce, dát si studenou koupel a čerpat 
energii z ranního slunce při procházce, to vše jsou v ájurvédě zá-
kladní, přirozené zásady. K snídani jedl Prabhupáda místní ovoce 
s mlékem nebo jogurtem a hlavní jídlo měl, když bylo slunce 
v nadhlavníku. Jeho oběd se pravidelně skládal z rýže, dálu, čapátí 
a několika kořeněných zeleninových chodů. Večer, asi dvě hodiny 
před spaním, pil velmi horké mléko s medem, a když byl při chuti, 

pak pojedl i nějaké prasádam. Pouze příležitostně jedl smažená 
jídla jako purí nebo samósy, přestože je měl velmi rád.

Žil se svým tělem v hlubokém souladu, a jakmile zpozoroval 
nějaký náznak nemoci, upravoval svoji dietu a masáže. V tako-
vém období si často přál k obědu kičrí. Kičrí je v ájurvédě vy-
hlášené tím, že vyrovnává všechny tři dóši. Nerovnováha dóš je 
zjednodušeně řečeno příčinou všech tělesných onemocnění. Šríla 
Prabhupáda říkal: „Nemoci pocházejí ze tří věcí: úzkosti, nečis-
toty a přejídání. Přejídat se znamená jíst víc, než můžeš strávit. 
Jestliže dokážeš strávit deset čapátí, jez deset čapátí, ale jestliže 
dokážeš strávit pouze jednu, potom jez jen jednu.“

Jiným ájurvédským principem je jíst o samotě. Šríla Prabhu-
páda to tak dělal vždy. Měl velmi milý způsob, jak všechny přimět, 
aby opustili místnost. Když jsem mu přinesl jídlo a položil je na 
malý nízký stolek na podlaze, vzal nějaké ovoce a každému z žáků, 
kteří tou dobou byli v místnosti, dal jeden kousek. Potom pokývl 
hlavou a řekl: „Nyní můžete jít.“ Pak zasedl k talíři a při jídle 
meditoval o prasádam. Nepoužíval příbory ani během jídla nepil 
vodu. Vždy jedl výhradně pravou rukou a každé sousto důkladně 
žvýkal.

Jednou mi se smíchem řekl: „Nejlepší pro zdraví je vařit si sám, 
protože bez ohledu na to, jak děsně to chutná, ty budeš spokoje-
ný, protože jsi to připravil ty sám.“ Ačkoliv to řekl žertem, je to 
z hlediska trávení důležitý princip. Pokud něco jí člověk nerad, 
nemůže to řádně strávit.

Děkuji vám, Šrílo Prabhupádo, že jste mi ukázal, jak žít 
každý okamžik svého života. Vyjevil jste mi to nejdůležitější 
ze všech pravidel: nabízet vše, co děláme a jíme, Nejvyššímu 
Pánu, Krišnovi. Všechno, co jste dělal, bylo dokonalé a celý 
váš život byl příkladný. Jste áčárjou pro nás pro všechny. Učil 
jste nás svým příkladem jak dělat všechno, od chvíle, kdy 
vstáváme, až po ulehnutí k spánku. Ukazoval jste nám, i jak 
máme odpočívat. Tak, jak jste často říkal: „Vědomí Krišny je 
zdravý rozum.“ Děkuji vám, že jste nám požehnal zdravým 
rozumem. ❧

Ranních procházek se nevzdávalRanních procházek se nevzdával
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PRAVDA JE POŘÁD STEJNÁPRAVDA JE POŘÁD STEJNÁ

Žák: (Hrající úlohu vědce) Proč nazýváte 
vědomí Krišny vědou? Vypadá to spíš, že 
je to pouhá víra.

Šríla Prabhupáda: Vaše takzvaná věda 
je také vírou. Pokud nazýváte vaši cestu 
vědou, tak naše cesta je rovněž vědou.

Žák: Ale s naší vědou můžeme to, v co 
věříme, prokázat.

Šríla Prabhupáda: Tak potom prokaž-
te, že z chemikálií vznikl život. Pokud to 
prokážete, pak potom to je věda. To vy ale 
prokázat nemůžete, proto to zůstává vírou.

Žák: Vy věříte v duši, ale nemůžete 
prokázat její existenci. Jelikož nemůžeme 
vidět duši, musíme dojít k závěru, že život 
pochází z hmoty.

Šríla Prabhupáda: Nedokážete spatřit 
duši svými hrubohmotnými smysly, ale 
je možné ji vnímat. Lze vnímat vědomí 
a vědomí je příznakem duše. Ale pokud, 
jak tvrdíte, život pochází z hmoty, potom 
to musíte prokázat tím, že dodáte chybějící 
chemikálie, aby mrtvé tělo znovu ožilo. To 
je má výzva.

Žák: Budeme potřebovat nějaký čas, než 
najdeme ty správné chemikálie.

Šríla Prabhupáda: To je nesmysl. Věříš, 
že život pochází z chemikálií, ale nemůžeš 
to prokázat. Proto jen prokazuješ, že jsi 
darebák.

Žák: Ale vy přijímáte Bhagavad gítu jen 
na základě víry. Jakým způsobem je vě-
decká? Je to jen to, čemu věříte, nemám 
pravdu?

Šríla Prabhupáda: Jak to, že Bha-
gavad gítá není vědecká? Bhagavad 
gítá říká: annád bhavanti bhútáni 
pardžanjád anna-sambhava – 
všechna živá těla závisí na obilí, 
jehož růst zajišťují deště.

Je tohle víra?
Žák: Tohle je pravda.
Šríla Prabhupáda: Podobně 

i vše ostatní v Bhagavad gítě 
je pravda. Pokud se důkladně 
zamyslíme nad tím, co Krišna 
v Bhagavad gítě říká, zjistíte, že 
vše je pravda. 

Například Krišna říká, že ve 
společnosti musí být inteligentní 
třída lidí, bráhmanové, kteří znají 
duši a Boha. To jsou civilizovaní lidé. 
Ale kde je taková třída lidí v dnešní spo-
lečnosti?

Žák: Po celém světě je mnoho kněžích, 
pastorů a rabínů.

Šríla Prabhupáda: Ale co oni doopravdy 
vědí o Bohu? Spekulují o Bohu stejně, jako 
vědci spekulují o hmotné přírodě.

Jen zkus dobře pochopit tento bod. Nejsi 
nezávislý, a proto nad tebou musí být nějaká 
autorita. A nakonec musíš přijmout, že exis-
tuje nejvyšší autorita. Takže když prohlašu-
jete, že máte poznání o nejvyšší pravdě, ale 
neznáte nejvyšší autoritu, tak jakou cenu má 
vaše poznání?

Řekněme, že nějaký člověk neví o vládě ve 
své zemi. Co to je za člověka? Je to jednodu-
še člověk třetí třídy, darebák. Civilizovaný 
člověk ví o vládě ve své zemi.

Podobně existuje vláda, která řídí celý ves-
mír, ale pokud to nevíš, jsi člověk třetí třídy, 
necivilizovaný člověk.

To je, proč Krišna v Bhagavad gítě učí, že 
tady musí být inteligentní třída lidí, kteří 
znají Boha a kteří chápou, že celé vesmírné 
řízení běží na pokyn Boha. Oddaní Krišny 
tyto věci znají. Proto jsou skutečnými bráh-
many a skutečnými vědci.

Žák: Ale Bhagavad gítá je pět tisíc let stará, 
takže nepatří do našeho moderního světa.
Šríla Prabhupáda: Bhagavad gítá není stará 
pět tisíc let. Existovala vždy. Četl jsi Bhaga-
vad gítu?

Žák: Ano, několikrát.
Šríla Prabhupáda: Potom kde v Bha-

gavad gítě najdeš, že je pět tisíc let stará? 
Krišna říká: iman vivasvaté jógan prókta-
van aham avjajam – tuto neměnnou vědu 
o józe jsem vyložil bohu Slunce Vivasvá-
novi před více než 120 milióny lety.

To jsi nevěděl? Co jsi to za čtenáře 
Bhagavad gíty? Bhagavad gítá je avjajam, 
věčná. Tak jak můžeš říct, že je pět tisíc let 
stará?

[Ukazuje na vycházející slunce holí] Zde 
vidíme právě vycházet slunce. Ale ono je 
tu neustále, v prostoru. Bhagavad gítá je 
právě taková, je to věčná pravda. Když 
vychází slunce, neříkáme: „Ó, slunce teď 
právě začalo existovat.“ Je tady neustále, 
ale my ho nemůžeme vidět, dokud nevy-
jde. Lidé si dřív mysleli, že v noci slunce 
umírá a ráno že je stvořené nové slunce. 
Také věřili tomu, že Země je plochá. To je 
vaše vědecké poznání – každý den nějaký 
nový názor.

Žák: To znamená, že objevujeme pravdu.
Šríla Prabhupáda: Ne. To znamená, že 

nevíte, co je pravda. Jenom spekulujete. 
Teď přijímáte něco jako pravdu, ale za pár 
dnů řeknete, že to už pravda není. A tomu 
vy říkáte věda!

Žák: Ano, máte pravdu. Mnoho z vědec-
kých učebnic, které byly napsány jen před 
pár lety, jsou dnes již zastaralé.

Šríla Prabhupáda: A vědecké učebnice, 
které používáte teď, budou za pár let k ni-
čemu. To je vaše věda.

Žák: Ale přinejmenším teď známe 
pravdu víc, než jsme ji znali kdykoliv 

předtím. A když se budeme dál sna-
žit, budeme vědět ještě víc.

Šríla Prabhupáda: To znamená, 
že jste pořád v nevědomosti. Ale 
Bhagavad gítá taková není. Kriš-
na říká Ardžunovi: „Nejdříve 
jsem tuto vědu učil před 120 
milióny lety a dnes tě učím 
totéž.“ To je vědecké poznání, 
pravda je pořád stejná. Ale vy, 
vědci, pořád měníte tu „objeve-
nou pravdu“, jak tomu říkáte. To 

znamená, že nevíte, co je pravda.
Žák: [sám za sebe] Problémem 

je, že každý je podvodník. Každý 
spekuluje a předkládá své vlastní 

poznání jako pravdu.
Šríla Prabhupáda: Ano. Proto přijí-
máme Krišnu, který nepodvádí. A je-
likož předkládám pouze to, co řekl 
Krišna, tak také nepodvádím. To je 
rozdíl mezi vědci a námi. ❧

Rozhovor Šríly Prabhupády s několika jeho žáky na ranní 
procházce v Perthu v Austrálii v březnu 1974
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Měsíčně se na Božstva přišlo 
podívat nanejvýš šest sedm 
lidí, ale kdokoliv přišel, byl 
štěstím jeho života. A že 

mohl sloužit příteli Gópídžanavallabhy, 
Jeho zvlášť pozvanému hostu. 

A tak si myslím, že dnes je Ghanašjám 
bábá velice šťastný, že jste všichni přišli 
zhlédnout nádherné podoby Jeho milova-
ného Pána. A mystikou života je, že ten-
krát jsem byl jen bezvýznamný malý žeb-
rák přespávající na břehu Jamuny. A nyní 
mám to obrovské štěstí, že jsem mohl 
pomoci přivést tisíc oddaných na daršan 
Gópídžanavallabhy.

Náš milovaný Šríla Prabhupáda byl 
skutečným zosobněním nesobecké služby. 
Šríla Prabhupáda opustil Vrindávan, opus-
til svá milovaná Božstva Rádhá Dámódara. 
Přestál srdeční záchvaty, mrtvice, mořskou 
nemoc, perzekuci, aby nám mohl dát Kriš-
nu. Šríla Prabhupáda nám řekl, že v nás 
vidí zástupce svého Gurua Mahárádže.

A jak sloužil a dal svůj život, aby nám 
dal Krišnu. Je to díky nesobeckému souci-
tu Šríly Prabhupády, že moje bezvýznamná 
maličkost byla rok za rokem do nějaké 

míry duchovně udržována a vyživována. 
Je to jeho nesobecký služebnický postoj 
založený na čisté lásce, co udržuje duchov-
ní životy nás všech. A je to ve skutečnosti 
jeho čin tak pokorné oddanosti, dokonce 
vůči ničemným materialistickým lidem, 
co nás všechny přivedl do Vrindávanu. Je 
to ve skutečnosti Šríla Prabhupáda, kdo 
splnil duchovní touhy miliónů lidí po 
celém světě. A dokonce je to Šríla Prabhu-
páda, kdo doopravdy naplnil velkou touhu 
Ghanašjáma báby. Že tisíc upřímných duší 
přichází, aby přijalo požehnání jeho milo-
vaného Pána.

Takže bychom měli vědět s velkou vírou 
a přesvědčením, že Jeho Božská Milost 
A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda je 
nejvyšším projevem nejušlechtilejšího uče-
ní vaišnavských písem. Dal nám všechno, 
dal nám úplně všechno.

Dal nám úplnou a neznečištěnou milost 
parampary. A na co kladl veliký, veliký dů-
raz, je duch služby. Ve svých přednáškách, 
ve svých knihách a ve svém životě kladl 
veliký důraz na rozvoj správného služeb-
nického postoje.

Co to znamená služebnický postoj?
Služba neznamená jen prostě dělat něco 

pro někoho jiného. To je velice povrchní 
pochopení. Ale skutečná služba je neso-
becká, bezpodmínečná, nepřerušovaná 
různými překážkami, které nám přijdou 
do cesty. Ghanašjám bába toužil navštívit 
Varšanu, Góvardhan, Mahávan. Ale nepři-
cházelo to v úvahu, protože sloužil svému 
Pánu. Kdyby byl Šríla Prabhupáda mohl 
žít tady ve Vrindávanu, pravděpodobně by 
se dožil více než sta let. On však obětoval 
své zdraví, obětoval klid mysli ve svatém 
dhámu. Obětoval všechno. Nesobecky 
vám dal příležitost milovat Krišnu. Ma-
hádžana jéna gatháh sa panthah.

Prabhupáda nás učil tomuto principu 
a žil podle tohoto principu. To je princip, 
o kterém čteme na každé straně Šrí Čaitan-
ja čaritámrity – bezpodmínečná nesobec-

ká služba. Tento princip je rozhlašován po 
celém Šrímad Bhágavatamu, od prvního 
verše po poslední – nepodmíněná oddaná 
služba bez ega.

Co těší Pána, co těší Jeho oddané? Jakou 
mám vůči Němu povinnost? Prabhupáda 
nás upozornil, že vůle Pána přichází skrze 
gurua, sádhuy a šástru. Jeho guru mu řekl, 
aby šířil svatá jména po celém světě.

Stalo se to jeho životem a duší. Nezále-
želo na žádných překážkách, na žádném 
nepohodlí. Nezáleželo, jestli to přinese 
život, či smrt. Protože měl tento nesobec-
ký pokorný postoj služby, všichni jsme 
zachránění. Dveře do duchovního světa 
Gólóky se otevřely pro milióny a milióny 
a milióny lidí.

trinád api su níčéna tarór iva sahišnuná 
ámanína mána déna kírtaníja sadá harih 
(Č.č. Ádi 17.31)

PRAVDA JE POŘÁD STEJNÁ

Když čteme o vlastnostech 
nesobecké služby, když 
čteme o principu služebník 
služebníka služebníka, když 
rozjímáme o skutečné 
pokoře v srdci, Šrí 
Gópídžanavallabha ho, 
Ghanašjáma, zplnomocnil, 
aby toho byl velice úžasným 
příkladem. A přitom ho 
vidělo nebo znalo jen 
několik lidí. Byl naprosto 
neznámou osobou. Ale jeho 
životem a duší byla modlitba, 
aby se lidé jen přišli podívat 
na Božstva.

Ale skutečná služba je nesobecká, Ale skutečná služba je nesobecká, 
bezpodmínečná, nepřerušovaná bezpodmínečná, nepřerušovaná 
různými překážkami, které nám různými překážkami, které nám 
přijdou do cestypřijdou do cesty

NÁDHERNÝNÁDHERNÝ 

PŘÍBĚHPŘÍBĚH 3. díl
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Čaitanja Maháprabhu nám řekl, aby-
chom navlékli tento verš na nit svatého 
jména a neustále ho nosili. Je to náš život. 
Jak těšíme Krišnu, můžeme posoudit, když 
budeme studovat naše srdce, naše záměry, 
naše slova a činy ve vztahu k tomuto učení.

Být pokorný jako tráva na ulici, tolerant-
ní jako strom, připravený vzdát veškerou 
úctu ostatním a neočekávat žádnou na 
oplátku. Pokud žijeme podle tohoto verše, 
potom můžeme doopravdy následovat 
Prabhupádovo učení a neustále šířit slávu 
svatého jména.

Dnes je poslední den naší játry. Je to 
naše poslední společné setkání. Účelem 
této játry není prohlídka památek, nejde 
o to přijít na svaté místo, onemocnět tu 
a tím se očistit. Táto játrá nás má inspiro-
vat k tomu, abychom zasvětili své životy 
a duše nesobeckému služebnickému po-
stoji. Sloužit Šrílovi Prabhupádovi a jeho 
misi. Protože on nám dal svůj život a pří-
spěvek jeho života parampaře je společ-
nost, kterou vytvořil. Pokud mu nebudeme 
vděční za to, že nás zachránil, bude s námi 
Krišna spokojený?

Můžete toho tolik znát o různých věcech. 
Ale bude s námi Krišna spokojený, pokud 
nebudeme vděční Jeho čistému služeb-
níkovi, který obětoval svůj život, aby nás 
vyzvedl z této nevědomosti Kali jugy a dal 
nám cestu k dokonalosti? Tak se modle-
me, s velice upřímným srdcem, abychom 
v průběhu této úžasné játry, které se již po-
sledních patnáct dnů účastníme, prohlou-
bili naše odhodlání a pokoru, abychom 
skutečně udělali, co nejvíce můžeme, pro 
Prabhupádu a jeho misi čistého soucitu. 
A následovat jeho učení pokornou službou 
vaišnavům a předáváním jeho soucitu 

trpícím podmíněným duším. Čtením jeho 
knížek, mluvením z jeho knížek a rozdává-
ním jeho knížek. Pomocí všemi možnými 
způsoby a nakonec se můžeme modlit, 
abychom mohli upřímně a celým srdcem 
pochopit důležitost zpívání svatých jmen 
a udělali z toho tu nejdůležitější věc v na-
šich životech.

Čím více lásky máme, tím více lásky 
můžeme dát. Té lásky, která přichází, když 
s vděčností sloužíme těm, kteří nám toho 
tolik dali. A můžeme doopravdy něco na 
oplátku udělat pro Šrílu Prabhupádu, po-
kud přijmeme útočiště u svatého jména, 
protože to byl ten největší dar, který nám 
dal. Prabhupáda si přál, abychom zůstali 
jednotní a spolupracovali navzájem v šíře-
ní slávy zpívání svatého jména:

HARE KRIŠNA HARE KRIŠNA 
KRIŠNA KRIŠNA HARE HARE

HARE RÁMA HARE RÁMA 
RÁMA RÁMA HARE HARE

Chtěl bych vám všem velice poděkovat 
za vaši mimořádnou službu vaišnavské 
komunitě během festivalu k odchodu 
Šríly Prabhupády. Mé srdce se radovalo, 
když jsem vás všechny viděl tak pěkně 
sloužit. Jak velkým požehnáním bylo mít 
příležitost vykonávat posvátnou službu 
rozdávání prasádam následovníkům Šríly 
Prabhupády z celého světa na počest festi-
valu k odchodu Šríly Prabhupády. Myslím, 
že na nás sestoupila nějaká bezpříčinná 
milost. Myslím, že proto, že jste se všichni 
tak velice, velice upřímně snažili, tak vás 
Šríla Prabhupáda odměnil tím, že vám dal 
možnost sloužit jeho oddaným. Musíme 
být přesvědčeni, nejen teoreticky, ale prak-
ticky, že štěstí nelze získat, je to jen iluzor-
ní fata morgana tohoto světa. Skutečné 
štěstí může přijít jedině skrze službu, skrze 
dávání.

Bhaktivinóda Th ákura řekl: „Utrpení 
a těžkosti, které zažívám během své služby 
Krišnovi, jsou zdrojem mé největší rado-
sti.“

Získání prestiže, popularity, následov-
níků, více peněz, krásné rodiny, pěkného 
domova, dobrého zdraví – tyto věci dávají 
velice dočasný povrchní vnější pocit štěs-
tí či potěšení. Ale ve službě, i když tam 
nemusí být žádná z těchto právě zmiňo-
vaných věcí, ve službě získáme skutečné 
vnitřní uspokojení.

Zeptám se vás: „Byli jste šťastní, když 
jste viděli, jak blažení byli oddaní, když 
jste jim sloužili prasádam?“ HARIBÓL!

Kdo si myslíte, že získal více vnitřní 
radosti – ti, kteří byli obsluhováni a jedli, 
nebo ti, kteří se postili po dobu vykoná-
vání služby? Byli byste šťastnější, kdybyste 
tam seděli a jedli?

To je Prabhupádova milost. To je sku-
tečná milost Šríly Prabhupády a Šrí Rádhy, 
že můžeme tomuto principu porozumět 

prakticky – že naše skutečné štěstí je 
v oběti služby. A čím více je tato služba 
bezpodmínečná a nesobecká, tím více je 
to služba lásky, čisté lásky. Té čisté lásky 
ke Krišnovi, po které každá duše touží. 
A ničím jiným nejde nahradit. Musíme 
toužit po této lásce. Ale my nemáme žádné 
kvalifi kace, jsme tak vzdálení standardu 
bezpodmínečné lásky. Pokud ale sloužíme 
upřímně, s pokorou a pokud se velice, ve-
lice, velice usilovně snažíme zpívat svatá 
jména řádně, potom Krišna uvidí naše 
úsilí.

Jako ten malý vrabčák snažící se vysušit 
oceán – Krišna to uvidí, a pokud jsme 
upřímní a odhodlaní, s tím správným 
záměrem, potom nás obdaří touto láskou 
skrze milost gurua a vaišnavů. Ve skuteč-
nosti vaše služba oddaným během Prab-
hupádova festivalu dá možná víru a štěstí 
lidem po celém světě, dokonce i těm, kteří 
jsou vzdálení na tisíce mil, když o tom 
uslyší. To je kázání.

Pokud budeme pyšní na to, že jsme tak 
hezky sloužili, tak tato pýcha zneutralizuje 
účinek tohoto velkého požehnání, které 
jsme získali. Ale pokud se budeme cítit ne-
kvalifi kovaní, avšak vděční za tu bezpříčin-
nou milost, že nám bylo dovoleno sloužit 
mezi ostatními vaišnavy, potom nám Kriš-
na brzy udělí to největší požehnání čisté 
lásky v našich srdcích.

Takže já vím, že všichni z vás jste velice 
tvrdě pracovali, a jménem Šríly Prabhu-
pády a jménem všech vůdců Mezinárodní 
společnosti pro vědomí Krišny a všech 
oddaných, kteří dali své životy, vám všem 
s velkým vděkem děkuji. Ať je to lekcí toho, 
co má pro srdce skutečnou cenu.

Také bych vám chtěl všem poděkovat za 
vaše neuvěřitelné nadšení po celou dobu 
festivalu. Mnozí z vás onemocněli, a máte 
v nohách spoustu trnů a v plících spoustu 
prachu. A přesto jsem nikoho neslyšel 
stěžovat si, každý se snaží očistit se, snaží 
se pomoci všem ostatním oddaným být 
ve Vrindávanu šťastnými. A zvláště vám 
děkuji za to, že jste mě tolerovali. Upřímně 
a čestně nevím, jak to děláte nebo proč, ale 
děláte to.

To je nějaké zvláštní kouzlo Šríly Prab-
hupády, že může tak či onak dát svou 
věčnou zářivou božskou milost skrze 
moji maličkost, to je jeho nepochopitel-
ná moc. Takže vám všem velice, velice 
děkuji a modlím se o to, abyste si, až se 
vrátíte domů, s sebou vzali skutečný duch 
Vrindávanu – nesobeckou službu a touhu 
po úplné připoutanosti ke Šrí Šrí Rádhá 
Gópínáthovi. A úplné odhodlání oslavovat 
Je nasloucháním a zpíváním Jejich svatých 
jmen.

Rád bych vzdal svůj vděk zejména Má-
latí déví mátádží. Je tak pokorná. Naučil 
jsem se od ní tolik. Je jednou z nejstarších 

Tak se modleme, abychom prohloubili Tak se modleme, abychom prohloubili 
naše odhodlání a pokoru, abychom naše odhodlání a pokoru, abychom 
skutečně udělali, co nejvíce můžeme, skutečně udělali, co nejvíce můžeme, 
pro Prabhupádu a jeho misi čistého pro Prabhupádu a jeho misi čistého 
soucitusoucitu
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žáků Šríly Prabhupády na celé planetě. Jed-
nou z několika mála lidí, kdo měl přístup 
k přímé osobní službě Šrílovi Prabhupá-
dovi a k některým nejbližším událostem 
a věcem, které obklopovaly a obklopují 
misi Šríly Prabhupády. Je nebojácná, na-
prosto odhodlaná navzdory nepředstavi-
telným zdravotním problémům. Přesto se 
nikdy nevzdává, nikdy si nestěžuje a nikdy 
nechce žádné uznání, je šťastná, jen když 
může být s oddanými. Můj nejhlubší vděk 
Málatí mátádží za vše, co udělala, a za 
vše, co dělá pro Šrílu Prabhupádu a pro 
nás pro všechny. A Rásalíle mátádží, která 
vykonává velice složitou službu udržování 
jednoho manželství v západním světě ve 
věku Kali po tolik let. To je velice, velice 
výjimečné kázání. A ve výchově dítěte – 
Gauránga Kišór Prabhua. Dítěte, které 
miluje Krišnu, miluje kázat o Krišnovi. 
Dobré ovoce se rodí na dobrých stromech. 
Děkuji ti, mátádží.

A Nártakí mátádží, je tady? Ona je tak 
pokorná oddaná. A jak skutečně hluboce, 
hluboce je připoutaná ke Krišnovi. K na-
slouchání o Krišnovi, k mluvení o Krišno-
vi, ke společnosti Krišnových oddaných. 

Dozajista byla v hloubi svého srdce hlubo-
ce požehnána milostí Šríly Prabhupády.

Během této játry mezi nás přišlo mnoho 
úžasných duší, které se k nám připojily 
a mluvily k nám. A mezi nimi zářivý 
drahokam Vrindávan dhámu, přišel dnes 
mezi nás – Dínabandhu prabhu – HARI-
BÓL, HARIBÓL, HARIBÓL!

Co by byla vrindávanská játrá bez Dína-
bandhua Prabhua! Jeho spontánní odda-
nost, jeho nadšení kázat slávu Vrindávan 
dhámu s jeho neuvěřitelnými znalostmi 
a realizacemi – to vše je pro nás vždy ob-
rovským zdrojem inspirace.

Zároveň je velice zaměstnán vykonává-
ním velkých obětí ve službě Prabhupády, 
aby z vrindávanského chrámu udělal to, co 
si vždy Prabhupáda přál. Takže ti velice 
děkuji, Dínabandhu Prabhu. Tolik jsem 
se toho od tebe naučil. Doufám, že budeš 
vždy šťastný.

Oddaní: HARIBÓL, HARIBÓL, HARI-
BÓL!

Pokud jste šťastní, potom můj bezvý-
znamný život sloužil nějakému vznešené-
mu cíli. Jsem vám velice vděčný, že jste mi 
to dali. Šríla Prabhupáda kí džaj! ❧

Tenkrát jsem byl jen Tenkrát jsem byl jen 
bezvýznamný malý žebrák bezvýznamný malý žebrák 
přespávající na břehu Jamunypřespávající na břehu Jamuny

12.12. Mókšada Ékádaší (př. 13.12. od 10:09 do 10:35)
21.12. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura – odchod (půst do oběda)
28.12. Saphala Ékádaší (př. 29.12. od 8:01 do 10:43)
11.1. Putradá Ékádaší (př. 12.1. od 7:57 do 10:46)
27.1. Šat tilá Ékádaší (př. 28.1. od 7:41 do 9:52)
6.2. Šrí Advaita Áčárja – příchod (půst do oběda)
 21. výročí instalace Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry
10.2. Bhaimí Ékádaší (půst za Pána Varáhadéva do oběda)
11.2. Varáha Dvádaší – příchod Pána Varáhadéva, př. od 7:20 do 10:38 

(půst včera, dnes hostina)
12.2. Nitjánanda Trajódaší – příchod Šrí Nitjánandy Prabhua (půst do 

oběda)
19.2. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura – příchod (půst do oběda)
25.2. Vidžaja Ékádaší (př. 26.2. od 6:52 do 10:27)
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V roce 1906 Siddhánta Sarasvatí přednášel v místě 
Kulijá o třech úrovních oddaných: kaništha (začá-
tečník), madhjama (pokročilý) a uttama (nejpokro-
čilejší). 

Nejprve široce rozebral první dvě kategorie s odkazem na 
příhodné verše ze Šrímad Bhágavatamu (11.2.46-47) a potom 
citoval odpovídající šlóky popisující uttama-adhikárího:

sarva bhútéšu jah pašjéd
bhabavad bhávam átmanah
bhútáni bhagavatj átmanj

éša bhágavatóttamah
Ten nejpokročilejší oddaný ve všem vidí duši všech duší, 

Nejvyšší Osobnost Božství, Šrí Krišnu. Vše proto vidí ve vztahu 
k Nejvyššímu Pánu a ví, že vše, co existuje, se věčně nachází 
v Pánu. (ŠB 11.2.45)

Šrí Siddhánta Sarasvatí pokračoval: „Co bych měl ještě dodat 
na vysvětlenou tohoto verše? Můj gurudéva, zosobněný projev 
tohoto výroku, přebývá v současné době mezi námi v Kulije. 
Každý, kdo je schopný studovat jeho charakter, bude schopný 
ocenit význam slova uttama.“ 

Hned poté, na popud Pána sídlícího v srdci, se Šrí Siddhánta 
Sarasvatí ohlédl a mezi posluchači zahlédl svého duchovního 
učitele, ač si do tohoto okamžiku nebyl vědom přítomnosti své-
ho gurudéva. Okamžitě nato Bábádží Mahárádža ono shromáž-
dění opustil, jelikož nechtěl naslouchat o slávě sebe samotného.

Šrí Siddhánta Sarasvatí čas od času posílal ovoce a zeleninu 
vypěstovanou v Májápuru Šrílovi Gaurovi Kišórovi dásovi 
Bábádžímu, který je přijímal s velkou úctou, dotkl se jimi své 
hlavy a hrudi, pak je nabídl Šrí Nitjánandovi Prabhuovi a snědl 
zbytky Jeho jídla.

Během roku 1905, ve věku třiceti jedna let, Šrí Siddhán-
ta Sarasvatí přijal slib zpívat denně nejméně tři lakhy 
(tři sta tisíc, pozn. překl.) svatých jmen, měsíčně při-
nejmenším 10 miliónů, dokud neodčentuje miliardu 

jmen. 
S 16 jmény v jedné mahá mantře a 108 mantrami v jednom kole, 

je jednoho lakhu jmen dosaženo při odzpívání něco málo přes 58 kol. 
Nicméně jeden lakh je obecně počítán jako 64 kol.Tři lakhy denně zpí-
val Námáčárja Šríla Haridása Th ákura a tento příklad je považován 
za ideál náma bhadžanu, o který by měl usilovat každý, kdo zpívá 
svaté jméno.

Zpíval na džapa mále, kterou mu daroval Šríla Bhaktivinóda 
Th ákur, který ji samotný použil, když rovněž plnil slib zpívání mili-
ardy svatých jmen. 

Šata kóti náma jagja Šrí Siddhánty Sarasvatího, již vykonával 
před Božstvem Pána Čaitanji, trvala přes devět let a čtyři měsíce 
a byla narušována mnohými těžkostmi a pár barvitými událostmi 
včetně několika pokusů vystrnadit ho z Májápuru. 

Šata – sto; kóti – deset miliónů; náma – jméno. Toto Božstvo Pána 
Čaitanji je nyní uctíváno v Rudradvípa Gaudíja Mathu poblíž Má-
jápuru.

Ale on byl odhodlaný pokračovat zde se službou za každou cenu.
Šrí Siddhánta Sarasvatí vyčistil jedno zarostlé místo poblíž Jó-

gapíthu a postavil si slaměnou chýši, ve které žil od roku 1905 do 
roku 1909 uprostřed svých mnoha knih a rukopisů.

V souladu s alankára šástrou, jež popisuje zelenou jako výraz 
viraha bhávy (oddaná služba v odloučení, pozn. překl.), dával před-
nost používání zelených předmětů – například nošení zelené šály 
v zimě či psaní zeleným inkoustem.

Nosil jednoduchou nešitou látku na horní i dolní části těla, ne-
používal žádné košile či svetry a vzdal se veškeré obuvi, i když měl 
nohy do krve rozbité. Jednou denně si uvařil samotnou rýži v hli-
něném hrnci a jinak nejedl nic jiného. Spal minimálně, na hliněné 
podlaze své chýše, koupal se v Ganze a zbytek času zpíval dnem 
i nocí na stejném růženci, který mu dal Šríla Bhaktivinóda Th ákur 
v dětství (a který používal během svého celého pobytu v tomto 
světě). 

Občas si vzal černý pepř, aby uklidnil žaludek, když se mu chtělo 
zvracet z prakticky neustálého půstu. V horoucím létě si zavřel 
dveře a neustále zpíval dnem i nocí. Když skrze došky na střeše 
prosakoval déšť, rozprostřel deštník a pokračoval ve zpívání. Šríla 
Gaura Kišóra dása Bábádží Mahárádža poznamenal, „Vidím odří-
kavost Šrí Rúpy Raghunátha projevenou v mém prabhuovi.“

„Můj prabhu“ bylo proneseno z pokory a vztahuje se na jeho žáka 
Šrí Siddhántu Sarasvatího.

Dokonce i během provádění svého slibu Šrí Siddhánta Sarasvatí 
se staral o chod věcí v Jógápíthu, obsáhle psal včetně komentářů 
k Čaitanja čaritámritě (což dokončil v roce 1916) a dlouze hovořil 
s příležitostnými hosty, kteří si dali tu námahu s návštěvou tohoto 
odlehlého místa.

Navzdory tomu, že žil jako poustevník, začal být Šrí Siddhánta 
Sarasvatí postupně znám jako výjimečný odříkavý učenec a ne-
kompromisní představitel pravidel oddané služby. Jak se jeho po-
věst šířila, přicházeli za ním panditi až z Purí a Vrindávanu a chtěli 
slyšet jeho vysvětlení různých fi lozofi ckých bodů. A mezi těmi, jež 
se ho přišli dotazovat, bylo několik mladých mužů, kteří cítili, že 
se musí odevzdat jeho lotosovým nohám. Někteří z těchto prvních 
žáků pokračovali dál ve světském životě a několik z nich se vzdalo 
všech ostatních zaměstnání, aby s ním mohli žít naplno.

MILIARDA JMEN

Jógapítha MájápurJógapítha Májápur
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ZÁBAVY SE ŠRÍ GURUDÉVOU
Jednou přijel do Jógapí-

thu bráhmanský mladík 
z Kalkaty, který se jmenoval 
Mitra. Ačkoliv byl z velice 
zámožné rodiny, měl na 
sobě pouze roztrhanou 
a špinavou látku, která mu 
zakrývala jen bedra a stehna. 

Při svém hledání gurua, 
jenž by odpovídal jeho před-
stavě naprostého odříkání, 
strávil několik dnů hlubo-
kým rozmlouváním se Šrí 
Siddhántou Sarasvatím, ale 
odešel znechucený, když vi-
děl, jak je pohroužený v péči 
o majetek v Jógapíthu a jak 
se snaží získat další nemovi-
tosti. Přesvědčen o tom, že 
od Siddhánty Sarasvatího 

nemá co získat, se Mitra vydal do Kuliji, aby zjistil, co by mohl 
získat od gurua Šrí Siddhánty Sarasvatího, proslaveného jako nej-
většího askety své doby.

Tento mladík se postupně stal jedním z nejpřednějších asistentů 
Šríly Gaury Kišóry dáse Bábádžího. Ale jak rostla jeho zodpověd-
nost, rostlo také jeho ego a stal se tak domýšlivým a panovačným, 
že kdykoliv přišel Šrí Siddhánta Sarasvatí na daršan Bábádží 
Mahárádže, Mitra ho odmítl vpustit a zavřel před ním dveře a Šrí 
Siddhántu Sarasvatího nechal, ať jednoduše složí dandavat svému 
gurudévovi zvenku.

Mitra se sám ustanovil hlídačem spousty mléčných produktů 
a dalších bohatých jídel předložených Bábádžímu Mahárádžovi, 
i když měl zakázáno je přijímat. Dárce ubezpečil, že jejich obětiny 
předloží Bábádžímu Mahárádžovi, ale namísto toho je zhltnul 
sám. Posílen takovouto výživou trávil noci tím, že si užíval s žena-
mi jiných.

Jednou, když Šrí Siddhánta Sarasvatí navštívil svého duchov-
ního mistra, Bábádží Mahárádža spílal někomu za to, že se chtěl 
dotknout jeho lotosových nohou. A hned poté k sobě zavolal Šrí 
Siddhántu Sarasvatího a v Mitrově přítomnosti si Bábádží Ma-
hárádža sám od sebe vzal prach ze svých nohou a nanesl ho na 
Sarasvatího hlavu.

Šrí Siddhánta Sarasvatí, jelikož věřil, že upadl v nepřízeň, 
z pokory považoval poskytnutí prachu z nohou za sarkastickou 
maškarádu, která měla jen podtrhnout jeho těžkou nepřístojnost. 
O několik dnů později se Bábádží Mahárádž rozhodl přestěhovat 
své sídlo mimo kulijskou dharmašálu, kterou nechal Mitra zcela 
vyprázdnit.

O šest měsíců později, když Šrí Siddhánta Sarasvatí opět přišel 
na daršan svého gurudéva, vyšel Mitra z latríny, jež sousedila 
s latrínou Bábádží Mahárádže, a řekl mu, že má k Bábádžímu Ma-
hárádžovi zákaz vstupu. 

Šrí Siddhánta Sarasvatí odpověděl, že Bábádží Mahárádža by se 
měl alespoň dozvědět o jeho příjezdu. Když Bábádží Mahárádža 
rozpoznal jeho hlas, vyšel ze své latríny a řekl mu: „Jdi a přiveď 
Bhaktivinóda Prabhua ze světa Kaliho do Godrumu. Lidé mě ruší 
se svými otravnými řečmi.“

Šrí Siddhánta Sarasvatí se uctivě dotázal: „Zkoušíte mě? Pokud 
můj dobrý osud, který jsem získal v podobě prachu z vašich lo-
tosových nohou na svou hlavu, pokračuje, potom se nenechám 

zmást vašimi klamnými zábavami. Je to tak, že Šríla Bhaktivinóda 
Th ákura ani na okamžik nesídlí někde jinde než u Šrí Rádhá kun-
du, nebo že vy byste sídlil někde jinde než u Rádhá kundu? 

Významem této řečnické otázky je, že oba – Šríla Bhaktivinóda 
Th ákura a Šríla Gaura Kišóra dása Bábádží –  věčně a neustále 
sídlí u Šrí Rádhá kundu, takže i když se může zdát, že sídlí každý 
zvlášť, ve skutečnosti nejsou nikdy odděleni.

Že jste vstoupil na latrínu, je jednoduše vaše zábava, abyste těm, 
kteří touží po výkalech v podobě peněz, žen a slávy, připomněl 
jejich vlastní situaci. Navzdory tomu, že vás vidím v tomto domě 
výkalů, nechci být nikdy připraven o prach z vašich lotosových 
nohou.“

Bábádží Mahárádža odpověděl: „Ano, ano, já vím, že Bhakti-
vinóda Prabhu a ty jste přímo Nitjánanda Prabhu. Všechny vaše 
činnosti jsou v souladu s touhou Maháprabhua. Jak tě mohou 
chápat bezvýznamní lidé?“

Potom začal vyprávět, jak zjistil, že Mitra je sukničkář a požit-
kář. Otočil se na Mitru a poradil mu, ať jde domů, najde si práci 
a ukončí toto pokrytectví. 

I když návrat ke světskému životu byl nanejvýš ponižující i pro 
tohoto atrapu askety (což je zřejmě důvod, proč tolik pseudo 
asketů pokračuje dál ve své šarádě), tak tento nešťastný mladík, 
jehož ideály padly za oběť  falešné pýchy a urážlivého chování, ve 
skutečnosti následoval moudrou radu Bábádžího Mahárádže. 

Toto vyprávění bylo přejato z otištěné přednášky Šríly Bhak-
tisiddhánty Sarasvatího. V Ámára Prabhura Kathá, biografi cké 
črtě Šríly Gaury Kišóra dáse Bábádžího od Šríly Bhaktisiddhánty 
Sarasvatího je tento příběh shrnut s poněkud odlišnými podrobnost-
mi – například Mitra se zde jmenuje Madhu. Pravděpodobně obě 
jména se vztahují na stejnou osobu. Madhu je křestní jméno nebo 
zkrácená podoba jména jako například Madhusúdana a Mitra 
je příjmení. V souhrnu těchto příběhů v Parama Guru Šrí Gaura 
Kišóra je popsáno, že několik dnů poté, co byl M. (takto je jeho jmé-
no uvedeno zde) Bábádžím Mahárádžou odhalen, velice onemocněl 
a jeden ze členů jeho rodiny ho odvezl zpět do světského života.

Šrí Siddhánta Sarasvatí si i nadále udržoval odstup od ně-
kolika podobných lidí, kteří byli okolo a kteří se považovali za 
žáky či společníky Bábádžího Mahárádže, aniž by vůbec kdy 
pochopili jeho skutečnou slávu nebo v podstatě cokoliv z gau-
díja vaišnavismu.

V únoru 1909 Šrí Siddhánta Sarasvatí postavil malý cihlový 
domek poblíž domu Šrí Čandrašékhary Áčárji, strýce Pána 
Čaitanji. 

Šrí Čandrašékhara Áčárja 
byl manželem sestry Šačí-
máty 

Domek ležel asi čtvrt 
míle severně od Jógapíthu 
a Šrí Siddhánta Sarasvatí 
později zjistil a odhalil, že 
toto místo je Vradžapat-
tana, „město Vradži“, kde 
Pán Čaitanja prováděl 
dramata o Krišnově Vra-
dža líle. 

Na tomto místě Šrí Sid-
dhánta Sarasvatí setrvával 
v bhadžanu a vnitřně viděl, 
že se toto místo neliší od 
břehu Rádhá kundu. ❧
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Začínáme
Těsně před vítáním Božstev jsme dorazi-

li na německou farmu. Nakoukla jsem do 
kuchyně za svojí budoucí učitelkou vaření 
Narahari déví dásí.

Narahari znamená napůl člověk, napůl 
lev. A tato oddaná původem z Gudžaratu 
slouží podobě Šrí Krišny v podobě napůl 
lva a napůl člověka na místní farmě již od 
roku 1979. Prostě Narahari dásí.

Maličká oddaná s pevnou a čistou myslí 
dokáže vykouzlit neuvěřitelně lahodné 
hostiny pro několik set oddaných. Větši-
nou se jen prochází s milým úsměvem po 
kuchyni a jemnými pohyby diriguje odda-
né, kteří mají to štěstí, že jí mohou v jejím 
kuchařském koncertu sloužit.

Když mě zahlídla mezi dveřmi, rozzářila 
se, objala mě a řekla mi, že mě čeká v půl 
deváté v kuchyni. Měla jsem s ní domluve-
né týdenní společné vaření a paní učitelka 
rozhodně neztrácela čas.

Vždycky, když jsem na Novém Sinháča-
lam, snažím se dostat do kuchyně a jak-
koliv pomáhat s vařením. Nejdříve jako 
bhaktinka, potom s prvním zasvěcením 
a nakonec díky milosti svého duchovního 
učitele jsem dostala šanci vařit přímo pro 
Něho – obrovského, milostivého černého 
člověko-lva s rudě žhnoucíma očima.

Na letošním Nrisinha Čaturdaší jsme 
s Narahari mátádží uvařily desítky speciál-
ních preparací, a přestože jsme se dvanáct 

hodin nezastavily, věděla jsem, že bych si 
něco takového moc ráda zopakovala. Tře-
ba v méně hektickém duchu a i s možností 
zapisovat si recepty.

A tak jsem tady a vysněný týden s mým 
kuchařským idolem začíná.

Festivaly
Chrámová místnost je plná a Bhakti 

Vikáša Svámí přednáší. Extatický kírtan 
po guru púdže se protáhl, a tak odcházím 
z přednášky víceméně hned po začátku. Je 
mi to líto, ale to je rozmanitost ve vědomí 
Krišny. Báječných možností jak sloužit je 
tolik, že si prostě můžeme vybrat jen něco 

– to nejbáječnější!
Začínám krájet švestky na čatní a připra-

vovat nápoj pro Božstva. V kuchyni vládne 
klid a mír. Na to, kolik je na farmě dohro-
mady oddaných, až podezřelý.

„A kdo vlastně vaří hostinu?“ ptám se 
Narahari mátádží v domnění, že připravu-
jeme jen polední mahá off ering pro Pána 
Nrisinhadéva.

„My,“ odpovídá s úsměvem.
Vaříme hostinu na Rádháštamí a záro-

veň Brahmótsavu, den oslavy 31. výročí 

zjevení Pána Nrisinhadéva! No, to jsem 
vážně nečekala....

K až neuvěřitelnému sattvickému klidu 
má však Narahari mátádží své důvody. 
Hlavním je bhakta Attila. Nejlepší z jejích 
služebníků. 

Krájí zeleninu, přináší a odnáší těžké 
hrnce, doplňuje koření a další bhógu, vy-
valuje dokonale kulaté čápátí, průběžně 
smývá nádobí a čte myšlenky a plní přání 
dřív, než jsou vyslovena. 

Navíc je nekonečně pokorný. Na všech-
na slova chvály jen skromně odpovídá: „To 
všechno mě naučila Narahari mátádží.“

Kromě několika dalších pomocníků, 
které Narahari díky své pěkné povaze 
a Krišny si vědomému přístupu umí velice 
dobře zaměstnat, pak má tato kuchařka za 
sebou desítky a stovky uvařených hostin, 
zkušenosti, fantazii a neomylně pracující 
mozek, který v mžiku dokonale zanalyzuje, 
co je třeba.

Když si Narahari mátádží oplachovala 
své malé hnědé ručičky s růžovými dla-
němi a prsty, řekla jsem jí: „Máš ruce jako 
Šrímatí Rádhárání.“ 

Usmála se na mě a začala po indicku tře-
pat hlavou, jako že ano i ne.

Babí léto
na Simhachalamna Simhachalam

Pán Nrisinhadév, podoba Nejvyššího 
Pána se lví hlavou, sídlí jen kousek za 
českou hranicí v Bavorském lese. Již více 
než třicet let.
Přestože Jeho chrám leží na německé 
půdě, Jeho překrásná podoba z černého 
kamene ukradla srdce oddaným napříč 
Evropou. Ani já nedopadla jinak...

Tulasí rájTulasí ráj
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Tato neuvěřitelná služebnice Šrímatí 
Rádhárání, neustále si naprosto vědoma 
všeho, co se kolem děje, včetně i těch 
nejnepatrnějších detailů, nakonec jako by 
z éteru manifestovala neuvěřitelně lahod-
nou hostinu. 

Oddaní jsou dokonale šťastní a Nara-
hari mátádží se jen spokojeně a skromně 
usmívá.

„Zítra přijď ve stejnou dobu, čeká nás 
další hostina.“

„Uff f, tak to je nektar,“ říkám si a už se tě-
ším na další neuvěřitelně úžasný den v její 
společnosti.

Hostina nás čekala pak i pozítří. Vše si 
bylo velice podobné – vezmeš zeleninu, 
hodíš ji do hrnce, přidáš koření a spousty 
bhakti a pak, když ochutná Pán Nrisinha-
dév a je spokojen, jsou spokojení i oddaní. 

A nejsou to jen tak obyčejná jídla. Je to 
nevídaný a neslýchaný nektar! Určitě je 
k vaření zplnomocněná od Šrímatí Rádhá-
rání, tím jsem si zcela jistá!

Mahá offering
V pondělí, když všichni hosté odjeli a na 

farmě zavládl každodenní běžný režim, mě 
Narahari mátádží začala učit vařit oběd 
pro Pána Nrisinhadéva – nápoj, rýži, dál, 
dvě sabdží, čatní, čapátí, pakory a sladkost.

Kromě svých oblíbených kombinací ko-
ření a různých kuchařských triků a zlepšo-
váků hlavně vnesla do mého vaření řád.

„Když přijdeš, udělej tohle, pak tohle, 
pak tohle...“ Všechno jde logicky a sys-
tematicky za sebou a nakonec, světe div 
se, hostující púdžárí, můj duchovní bratr 
Kripa Pála dás, může nabrat všechny pre-
parace včas. S úžasem sleduji, jak funguje 
milost oddaných v praxi. S Naraharininým 
požehnáním jsem poprvé uvařila oběd pro 
Pána Nrisinhadéva.

Když mě učila dělat čapátí, vytáhla 
obrovskou plotýnko-pánev. Vešlo se jich 
tam celkem sedm a člověk musel čapá-
tími různě pohybovat a popřehazovávat 
a otáčet jimi. Byl to koncert. 

A navíc se jí každá čapátí dokonale na-
foukla jako míč. Prostě zázrak. Koulela 
jsem úžasem očima, když mi Narahari 
řekla: „Teď ty.“ A tak jsem ji zkoušela 
napodobit, ale kdeže... „No, dělat sedm 
čapátí najednou, na to už musíš být 
trošku expert,“ zasmála se mým jalovým 
pokusům o nemožné.

„Zítra budeš už vařit sama,“ sdělila 
mi s úsměvem Narahari. Stála jsem jak 
zasažená bleskem. „To se ani nepřijdeš 
podívat?“ škemrám a doufám, že mi ro-
zumí, že se normálně bojím. „Tak, podí-
vat se přijít můžu,“ odpovídá s úsměvem. 
A já vím, že udělá přesně, co říká.

A taky že ano. Druhý den se náhle 
v jednu chvíli objevila v kuchyni, prošla 
se sem a tam, usmála se na mě, řekla, 

„Very nice,“ a odešla.
A ve středu a ve čtvrtek už nepřišla vů-

bec. Jen mi pěkně dopodrobna vysvětlila, 
co budu dělat, jakou zeleninu mám po-
užít a samozřejmě mi „půjčila“ bhaktu 
Attilu.

Pak už to bylo vlastně docela snadné. 
Jen ty čápátí se mi nenafukovaly pokaž-
dé jako jí. Prostě expert.:)

Sankírtan
A v pátek mě Narahari mátádží vzala 

do Pasova na sankírtan. Byla jsem šťast-
ná jako blecha. 

Ona měla „energetické kuličky“, jak 
jim říkala, a pár malých knížek a mně 
pomohla sehnat na farmě vozík a do něj 
pár knih v němčině. Úžasný sankírtan 
leader:).

Navzdory mé chabé němčině potká-
vám pár lidí, kteří si odnášejí knihy Šríly 
Prabhupády – dvě Bhagavad gíty, Krásu 
seberealizace, dvě knížky o bhakti józe 
a deset kuchařek. 

Pršelo, všude běhalo spoustu maďar-
ských dětiček v národním kroji a byla 
nehorázná zima, ale já před sebou viděla 
maličkou Narahari, jak se svým neko-
nečně soucitným a milým úsměvem 
zastavuje každého a rozdává a rozdává, 
a tak jsem se jenom na té ulici smála 
a byla jsem v extázi.

Zastavila jsem jednu černou dámu 
celou v kůži. Bodla do mě své uhrančivé 
oči: „Odkial?“ Když jsem jí řekla, odkud 
jsem a co tu dělám, jen se odmítavě za-
tvářila. Ale neodcházela. 

Cítila jsem, že ví, že to, co mám, je 
přesně to, co hledá a potřebuje. Přesto 
nedokázala umlčet toho démona v sobě 
a začala mi říkat, ať se na to vykašlu, ať 

si najdu chlapa, ať jdu domů. Smála jsem 
se, že ne, že se mi to líbí a že budu po-
kračovat. 

„Chceš deset éček?“ napadlo ji náhle. 
„Dám ti deset éček, chceš? Zrovna dnes-
ka jsem vyhrála patnáct set euro,“ řekla 
s trošku zvláštním výrazem.

„Jó, to bude fajn,“ povídám, a tak 
mi dala deset euro a já jí za to podala 
Bhagavad gítu, když je teda tak hodná. 
Bouchla s ní o koš: „To si nahaj!“ 

Díky Bohu byla knížka celá zabalená 
v igelitu, tak jsem ji zase vzala do ruky, 
očistila, a už tu byla Narahari mátádží. 
Jen zahlédla tu svatokrádež, jak někdo 
háže s Bhagavad gítou o koš...

Začala něco brebentit, asi v gudžaratí, 
a píchat tu obrovskou temnou dámu prs-
tíkem do břicha. 

Ta se na mě jen konsternovaně podí-
vala a říká: „Nak ma něpichá. Lebo já 
ju tiež pichnem.“ Přitom vypadala spíš 
bezradně než rozzlobeně. A Narahari 
mátádží měla i v téhle situaci na tváři 
úsměv.

Absurdita celé té situace mě složila do 
dřepu a já se alespoň pět minut smála 
a smála a nemohla jsem vůbec nic dělat. 

Vzpomněla jsem si na požehnání mé 
duchovní sestry Pundariky, která mi ten 
den ráno popřála, ať se mi pěkně rozdá-
vá. „A s radostí!“ řekla doslova....

Ve skutečnosti jsem úplně viděla, jak 
Narahari mátádží té Pútaně pomáhá do-
tekem svých lotosových rukou překonat 
jakési strašné prokletí, kvůli kterému se 
tak strašně zvláštně chovala a tak strašně 
zvláštně oblíkala a tak strašně zvláštně 
zaměstnávala...

Paní učitelka vaření, úžasná Paní učitelka vaření, úžasná 
oddaná Nara Hari déví dásíoddaná Nara Hari déví dásí

Púrnimá a Lavangí vezou Púrnimá a Lavangí vezou 
vyprané prádlovyprané prádlo
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Po sankírtanu
Když jsme skončili, nakoupila Naraha-

ri mátádží pro Pána Nrisinhadéva různé 
dobrůtky a laskominy, které Mu pak 
později obětuje.

Na zpáteční cestě mě s milým úsmě-
vem poprosila, ať si odsednu, natáhla si 
nohy – akorát se vešla na autobusovou 
dvousedačku – a v mžiku spala.

Sledovala jsem tu dobrou duši, která 
tak odevzdaně a věrně slouží Krišno-
vi, čentovala jsem, dívala se do tmy 
a přemítala nad tím, v jaké úžasné sféře 
oddané služby jsem se milostí Šrí Krišny 
a Jeho oddaných ocitla. 

Říkala jsem si, že asi takhle se cítili 
žáci Šríly Prabhupády se svým duchov-
ním učitelem.

Síla srdce čistého oddaného je tak 
nakažlivá, že jsem si v tom potemnělém 
studeném německém autobusu připada-
la jak v duchovním světě.

Když jsem se Narahari mátádží zeptala, 
jak se můžu stát tak pěknou oddanou 
jako ona, tak se jen smála. Pak se za-
myslela a řekla mi: „Vždycky zůstaň 
ve společnosti oddaných. Zpívej svaté 
jméno a služ Krišnovi. Ze zpívání přijde 
chuť do služby a ze služby přijde chuť do 
zpívání.“ A pak se zase zasmála, jak je to 
vlastně všechno tak jednoduše úžasné.

Farma
Na farmě ovšem nebydlí jen Narahari 

mátádží nebo její sestra Nanda Mukhí 
déví dásí. Téměř dvě desítky odevzda-
ných služebníků Pána Nrisinhadéva se 
tu nejrůznějším způsobem snaží těšit 
svého Pána.

Kromě samotné péče o Nejvyššího Pána 
a múrti Šríly Prabhupády v životní veli-
kosti je to také obrovská zahrada, na které 
najdete snad všechnu možnou zeleninu, 
na kterou si jenom vzpomenete. Také skle-
níky s růžemi a rajčaty a okurkami a hlav-
ně pak jeden plný keříků Tulasí déví svědčí 
o neutuchající péči a tvrdé práci místních.

Co asi ale Pána Nrisinhadéva a Jeho 
drahého oddaného Šrílu Prabhupádu těší 
nejvíc, je skutečnost, že tento chrám žije 
sankírtanem a v současné době je druhý 
v Evropě v rozdávání knih.

„Přijeďte se k nám podívat,“ zve všechny 
české oddané hlavní púdžárí Rámananda 
Gópál dás se svojí ženou Gópí Gítou déví 
dásí. 

„Jste naši nejbližší sousedé a Pán Nri-
sinhadéva není německý. Patří všem od-

daným a bude moc rád, když se za Ním 
vypravíte,“ prosil mě Rámananda Gópál, 
ať vyřídím v Čechách.

Myslím, že pár dnů v tomto svatém 
dhámu, ve společnosti odevzdaných 
a upřímných oddaných, jejich mystického 
tajemného Pána a například Prithu prab-
hua, který momentálně na farmě bydlí 
a připravuje svou knihu o souvislostech 
mezi vaišnavismem a křesťanstvím, vás 
může nabít nekonečně pozitivní duchovní 
energií a chutí posunout se ve svém du-
chovním tápání zas o trošku dál.

Přinejmenším ochutnáte něco z kuchyně 
Narahari mátádží, idlís Nandi Mukhí má-
tádží či sandéše Sučitry mátádží a překrás-
né Božstvo tu budete po ránu vítat zpěvem 
Šrí Nrisinha Džaj Nrisinha, a ne kouzel-
ným Góvindam ádi purušam... ❧

Spokojená Spokojená 
Krišnova krávaKrišnova kráva

Lány slunečnic, afrikánů, zelí, brokolice, brambor, dýní, skleníky plné rajčat a okurek... téměř dokonalá soběstačnostLány slunečnic, afrikánů, zelí, brokolice, brambor, dýní, skleníky plné rajčat a okurek... téměř dokonalá soběstačnost
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I tento rok se Vánoce v Praze (a možná i v jiných městech re-
publiky) neobejdou bez hřejivé alternativy k všudy přítomným 
stánkům s kapry a vánočními stromky.

I tento rok se na Vánoce, pod heslem HORKÁ HALVA PRO 
VŠECHNY (SLADKÝ DÁREK OD GÓVINDY), bude kolem-
jdoucím, u metra nebo na náměstí, zdarma nabízet kopeček či 
dva horké, lahodné, sladké, rozinkami-oplývající halvy, která byla 
pečlivě uvařena oddanými a s láskou obětována Krišnovi – Nej-
vyššímu Pánu.

U stolečku výdeje halvy budou znít krásné bhadžany z malých 
reproduktorů, navozující předvánoční atmosféru. Na dalším sto-
lečku, vedle výdeje halvy, budou k mání desítky knih – Bhagavad 
gítá, Šrímad Bhágavatam v deseti dílech, čtyři zlaté svazky Čai-
tanja čaritámrity, a mnoho dalších knih. Vše co potěší srdce, ale 
hlavně duši, českého čtenáře. Budou tam i vonné tyčinky a časo-
pisy Náma Hatta, 108 a jiné.

Kolemjdoucí si v knihách a časopisech budou moci listovat. Bu-
dou se usmívat, říkat: MMMHHH – to je dobré! Co to je?! Budou 
diskutovat s oddanými – někdy i vášnivě! Horká halva – ne horká 
hlava!

I tento rok bude horká halva pro všechny! A jako nášup Bhaga-
vad gítá za vánoční cenu! Díky všem milým oddaným,  kteří tuto 
akci organizují, nebo podporují.

Akci HALVA  PRO VŠECHNY (SLADKÝ DÁREK OD 
GÓVINDY) lze fi nančně podpořit:

zasláním příspěvku na účet č:2200257336/2010
nebo po domluvě jiným způsobem
Mnoho zdaru akci HORKÁ HALVA PRO VŠECHNY (SLAD-

KÝ DÁREK OD GÓVINDY) přeje 

Váš ve službě Šríly Prabhupády
Džajgurudév dás

Post scriptum:
Pro ty, kteří by to také chtěli zkusit ve svém městě (pokud se 

stihne povolení), může se halva vařit přímo na místě – pak je 
opravdu horká.

Jinak se uvaří v restauraci Govinda, nebo se může uvařit i doma.
Halva se dá vařit ve dvou pětilitrových hrncích, na dvou hořá-

cích. Množství je dle možností – stačí když akce proběhne ales-
poň jeden den.

Halva by měla být zdarma, nebo za dobrovolný příspěvek. 
A MUSÍ BÝT DOKONALÁ! Kvalitní! Lahodná! Jinak ji Krišna 
nepřijme!

Recept na prvotřídní halvu vám rádi pošleme! Oddanost a lás-
ku ke Krišnovi musíte dodat sami.

Knihy na stoleček se objednávají v Centru pro védská Studia 
u Patita Pávany dáse na telefonu 734 140 960.

Pro další rady kontaktujte Vasudévu Nandanu dáse 
(604 713 907), který spolu se svou ženou Pávaní déví dásí roz-
dávání halvy v Praze pravidelně organizuje. ❧

HORKÁ HALVAHORKÁ HALVA
A BHAGAVAD GÍTÁ JAKO NÁŠUPA BHAGAVAD GÍTÁ JAKO NÁŠUP

Návod na výrobu oltáře z obrázku na druhé straně tohoto listuNávod na výrobu oltáře z obrázku na druhé straně tohoto listu
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Nechť zvítězí zpívání svatého jména 
Pána Krišny, které očišťuje srdce od 
prachu hromaděného po mnoho let a ničí 
žár podmíněného života opakujících se 
rození a smrtí. Toto sankírtanové hnutí 
je největším požehnáním celému lidstvu, 
protože šíří paprsky dobrotivého měsíce. 
Je to život veškerého transcendentálního 
poznání. Zvětšuje oceán transcendentální 
blaženosti a umožňuje nám plně vychutnat 
nektar, po kterém vždy velmi toužíme.
Šrí Šikšáštakam 1

New Yorku, New Yorku, New Yorku – ty 
město dravé, uspěchané, jsi naší královnou, 
pramenem života!

Takhle asi přemýšlí řadoví lidé. Aspoň 
mně to tak přijde. Existuje i značka oblečení – New 
Yorker (Newyorčan). Říkají tomu také Velké Jablko... 
Asi proto, že každý může přijít a ukousnout si svůj ždi-
bec.

Docela chápu, co lidi na New Yorku tak přitahuje. 
Možnosti pro stimulaci našich vrtochů tu jsou neko-
nečné a zahalené do sofi stikovaného závoje modernosti. 
Newyorčané ale trpí stejně jako všichni ostatní. Ani 
Socha Svobody jim nepomohla. Smůla.
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Do NY letím už podruhé. Minulý rok 
Višnudžan Prabhu a Goura Karuna Prab-
hu potřebovali parťáka na cestu kolem svě-
ta do svojí cestující sankírtanové skupiny. 
Protože už máme za sebou pěknou řádku 
společných taškařic a neplech, moc jsem 
neváhal a naskočil s nimi do harinámo-
vého expresu aspoň na první dva měsíce. 
Moje tajná touha byla navštívit newyorská 
svatá místa, na kterých Šríla Prabhupáda 
začínal svoji kazatelskou misi na Západě.

Kromě každodenních harinámů na 
newyorských horkých spotech jsme tedy 
navštívili i Matchless Gift s – obchůdek, 
kde Šríla Prabhupáda založil ISKCON, 
dále pak Tompkins Square park, Bowery 
atd. atd. I když tato místa už nejsou cen-
trem undergroundového dění jako v še-
desátých letech, přesto mají pro následov-
níky Šrí Čaitanji Maháprabhua hluboký 
význam.

Naše druhá výprava kolem světa začíná 
opět v New Yorku, letos ale nebudeme 
obcházet svatá i nesvatá místa, ale vypo-
můžeme Ráma Rájovi Prabhuovi, který už 
rok a půl organizuje každodenní harinám 
na Union Square.

Než se pustím do popisu tohoto odváž-
ného projektu, dovolím si představit naši 
zásahovou jednotku. Základ z minulého 
roku, tedy Višnu, Goura a já, zůstal stejný. 
Letos se k nám přidal Harinámánanda 
Prabhu z Austrálie, alias létající brahma-
čárí nebo také Klokan, a to na plný úvazek. 
Goura Kéšava Prabhu ze Slovenska se 
k nám přidal na dobu neurčitou, tedy na 
částečný úvazek.

Ale nyní zpátky k Ráma Rájovi. Mezi od-
dané přišel na konci sedmdesátých let, tu-

díž sice nezažil Prabhupádu, ale pořád ješ-
tě stihl ISKCON v jeho zlatém období, kdy 
chrámy přetékaly oddanými. Ráma Ráj 
vzpomíná, jak dvě stě padesát oddaných 
šlo po obou stranách Broadwaye, setkajíce 
se nakonec uprostřed Times Square. 

Hlasy téměř tří stovek oddaných a duně-
ní dvaceti mridang byly ohlušující a měly 
na lidi drtivý dopad. Není divu, že tehdy 
znal Hare Krišna skoro každý.

Kolem roku 1981 se Ráma Ráj spřátelil 
s Jeho Milostí Aindrou Prabhuem, který 
tehdy přišel do New Yorku dělat harinámy. 
Aindra nejprve objížděl různé trhy a akce 
s příručním vozíkem, do kterého naložil 
vše potřebné, včetně nástrojů. Později si 
pořídil dodávku, ze které udělal pojízdný 
chrám; s malou skupinkou oddaných pak 
objížděli New York, a kde se něco dělo, 
tam zastavili, otevřeli boční stranu dodáv-
ky a rozjeli kírtan. Po pár letech odešel 

Aindra do Vrindávanu, kde ho Ráma Ráj 
nejdřív pravidelně navštěvoval, až nakonec 
s ním trávil většinu roku až na pár měsíců 
během léta, kdy sbíral prostředky v Ame-
rice. 

Ráma Ráj pomáhal Aindrovi se vším: 
s oblékáním Šrí Šrí Rádhy a Šjámasundary, 
ve 24 hodinovém kírtanu, s jeho knihou... 
Aindru přirovnal ke svému staršímu bra-
tru nebo k otci, k nejlepšímu příteli. Pak 
přišel začátek léta 2010, kdy Aindra Prab-
hu nečekaně opustil tento svět a zanechal 
po sobě prázdné místo v srdcích mnoha 
oddaných po celém světě. Každý se s jeho 
odchodem vypořádával jinak, obzvláš-
tě těžké to ale bylo pro jeho společníky 
a blízké přátele.

Pro Ráma Ráje znamenal Vrindávan 
Aindru, a po jeho odchodu mu vše ve 
Vradži jen připomínalo jeho nepřítomnost. 
Rozhodl se tedy, že se vrátí zpět do Států. 

Toto zpívání Hare Toto zpívání Hare 
Krišna je dokonalý Krišna je dokonalý 
proces, kterým proces, kterým 
dosáhneme lásky dosáhneme lásky 
k Bohu a také lásky k Bohu a také lásky 
ke všem ostatnímke všem ostatním

Times Square, Times Square, 
náměstí hříchu, náměstí hříchu, 
se pod záplavou se pod záplavou 
svatých jmen mění svatých jmen mění 
v duchovní světv duchovní svět
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V srdci s sebou nesl pokyn, který Aindra 
opakoval snad ze všech nejvíc: „Prosím, 
vraťte zpívání Hare Krišna zpět do ulic 
hlavních měst tohoto světa!“ Kde jinde 
začít než v New Yorku?

V březnu roku 2012 se Ráma Ráj potkal 
s Ékalavjou Prabhuem, nejslavnějším to 
ISKCONským trumpetistou. V době, kdy 
se newyorské chrámy soustředí na jógové 
semináře a kultivování bohaté indické 
kongregace, se Ráma Ráj a Ékalavja vrátili 
ke kořenům – každodennímu zpívání sva-
tého jména v ulicích.

Na začátku byl harinámový tým složený 
ze dvou osob: Ráma Ráje a Ékalavji. Ráma 
Ráj začal zvát staré i nové oddané, přátele 
a zkrátka kohokoli, na koho si vzpomněl 
a kdo byl ochoten přijít. S tím samozřejmě 
vyvstala otázka: chodit, nebo sedět? 

Sedící harinám nakonec zvítězil z jed-
noho prostého důvodu: jelikož se před-
pokládalo, že oddaní se budou v průběhu 
harinámu přidávat a zase odcházet, cho-
dící harinám nedával smysl. Hlavně ne na 
Manhattanu.

Představte si Manhattan s jeho mrako-
drapy a pravoúhlou sítí ulic a Avenues, 
kterou se valí harinámová skupina, a okolo 
různými směry bloudí oddaní ve snaze ji 
najít... Když jsme byli v New Yorku poprvé, 
místo se často měnilo na různá náměstí 
a za nepříznivého počasí i na různé stanice 
metra. 

Ráma Ráj rozeslal ráno esemesku s mís-
tem a pak doufal v milost Boží. Nejčastější 
destinace ale byla Union Square (v překla-
du trošku komunisticky znějící, nicméně 
velice příhodné náměstí Jednoty) a když 
jsme letos dorazili do NY, nikdo už tomu-
to projektu neřekl jinak než harinám na 
Union Square.

Ofi ciální začátek je ve čtyři hodiny, ale 
Ráma Ráj vysílá napřed oddaného s vo-
zíkem (téměř stejným, jaký měl kdysi 
Aindra), aby držel tradiční místo v parčíku 
čelem k východu z podzemí metra. Nalevo 
od harinámové skupiny je kašna a stolečky 
s posezením, napravo se pak otevírá širo-
ké prostranství ohraničené Park Avenue 
z jedné strany a Čtrnáctou ulicí ze strany 
druhé, na kterémž se shromažďují Newy-
orčané, aby hráli šachy, probírali nejžha-
vější novinky, nebo se jen tak pofl akovali. 
Místo je to opravdu strategické. 

Nejenže mezi kašnou a altánu podob-
ným východem z metra projdou denně 
stovky lidí, ale s každým příjezdem a od-
jezdem metra se z podzemí vyvalí záplava 
dalších, kteří vběhnou přímo vstříc hari-
námu. O křesílka okolo kašny se dělí zdro-
govaná afroamerická mládež a přišedší 
newyorský výběr účastnící se harinámu.

Za rok a půl jeho fungování se vytvořila 
pestrobarevná, různorodá harinámová 
rodina, při pohledu na niž si člověk vybaví 

proroctví Bhaktivinóda Th ákura, že svaté 
jméno se bude zpívat bez ohledu na vyzná-
ní, rasu a společenský status.

Chodí sem Alex a Zina s maličkou 
Gaurangí, oddaní z Ukrajiny, kteří jsou 
v NY na diplomatické misi za OSN. Je 
tu černoch Bob, opilec, který každý den 
přijde a s chrastidlem v ruce tancuje před 
harinámovou skupinou. Alice, studentka 
francouzské literatury; Courtney, oddaný 
s černou barvou pleti, který dělá kulisáka 
v divadle; Kálija Krišna, vlastnící rodinnou 
fi rmu, newyorský bábádží Tarun Krišna 
Prabhu se svou zohýbanou trumpetou 
a spousta dalších oddaných a sympati-
zantů, kteří se během dne vystřídají na 
Union Square. Každý den se objeví někdo 
jiný. Pouliční akrobati, hudebníci, každý 
se na chviličku přidá, buď aby se jen před-
vedl před okolo stojícími davy, nebo aby 
upřímně podpořil harinám.

Oddaní se střídají ve vedení kírtanu 
a mezery vyplňuje Ráma Ráj promluvami 
k lidu. Po jednom z těchto proslovů se 
mě Vanesa, mladá Hispánka, která byla 
na harinámu třetí den od doby, co poprvé 
uviděla oddané, zeptala: „Co to je ten ma-
teriální svět, o kterým tady všichni mluví?“ 

„To je svět, který vidíš kolem sebe,“ odvětil 
jsem bez rozmýšlení. „Hmm, a proč se 
z něho máme dostat pryč?“ „Protože 
pocházíme z duchovního světa, kde jsme 
věčně šťastní ve společnosti Krišny, se kte-
rým prožíváme láskyplné výměny.“ Vanesa 
dychtivě vyhrkla další otázku: „A jak se 
tam teda můžu vrátit?“ „Jednoduše když 
budeš zpívat Hare Krišna.“ „To budu, pro-
tože to miluju!!“ zvolala nadšeně.

Sedí se na rohožích, běhounech a pod-
ložkách za průčelím tvořeném dřevěnou 
vyřezávanou tabulí s mahá mantrou, košíč-
kem na příspěvky, bohatou nabídkou knih 
Šríly Prabhupády a výbavou nejrůznějších 
chrastidel, tamburín, gongů, kravských 
zvonů a jiných nástrojů, které Ráma Ráj 
nabízí ke hře komukoliv, kdo se přidá. 
Lidé se zastavují, přihlížejí, děti a odváž-

nější dospělí si berou do rukou nástroje; 
když někdo vhodí do košíčku příspěvek, 
okamžitě dostane knížku a někdy také pra-
sádam, když je nějaké po ruce. Zvědavější 
jedinci se buď přidají a chvíli s námi zpíva-
jí, nebo se zapovídají s některým z odda-
ných rozdávajících knihy přímo v davu.

V osm hodin večer harinám končí Ráma 
Rájovým epickým fi nálním proslovem: 

„Děkujeme všem, kteří se tu zastavili na 
své cestě domů; nemluvím o cestě do na-
šich bytů a k večeři, ale o cestě do našeho 
skutečného domova, ve kterém zažíváme 
skutečné štěstí, které zde usilovně hledáme, 
ale neustále trpíme, protože vždy v naší 
snaze selháváme. 

Toto zpívání Hare Krišna je dokonalý 
proces, kterým dosáhneme lásky k Bohu 
a také lásky ke všem ostatním, a co je ze 
všeho nejlepší, JE TO ZADARMO! Ale 
zisk je převeliký, přímo až NEPŘEDSTA-
VITELNÝ! Díky tomuto zpívání můžeme 
ustanovit skutečný mír, skutečnou lásku 
a jednotu, v New Yorku, v Americe, po 
celém světě a v celém vesmíru! A tato jed-
nota začíná právě zde, na UNION SQUA-
RE!!!“ 

Bang - bang - BAAANG! (Ráma Ráj 
udeří do obrovského gongu za hlasitého 
potlesku publika a nadšeného ryku shro-
mážděných oddaných).

Snažíme se pomoct Ráma Rájovi, jak 
jen můžeme. I když mu na harinám denně 
přijde okolo patnácti oddaných, málokdo 
z nich umí dobře hrát na nástroje nebo 
vést kírtan. Jejich síla je v upřímnosti 
a víře ve svatá jména. Ráma Ráj ale touží 
po týmu sankírtanových vojáků, kteří 
budou denně zpívat na různých místech 
v New Yorku, nejen na Union Square. 
Ráma Rájův velký sen je obnovit sobotní 
večerní harinám na Times Square – srdci 
New Yorku a Kaliho říše. Za dobu našeho 
pobytu jsme se na Times Square vydali 
několikrát.

Times Square vzniklo uzavřením provo-
zu mezi Broadwayí a Sedmou Avenue na 

Sedí se u dřevěné vyřezávané tabule s mahá mantrou, košíčkem Sedí se u dřevěné vyřezávané tabule s mahá mantrou, košíčkem 
na příspěvky, bohatou nabídkou knih Šríly Prabhupády a výbavou na příspěvky, bohatou nabídkou knih Šríly Prabhupády a výbavou 
nejrůznějších chrastidelnejrůznějších chrastidel
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Čtyřicáté druhé ulici. Vzniknuvší prostor 
tedy není o nic širší než běžné newyorské 
tepny s tou výjimkou, že prostor, obvykle 
sloužící husté dopravě, je zaplněn hemží-
cími se davy turistů z celého světa. Na jed-
nom konci je velké červené schodiště, na 
kterém se všichni fotí, na druhém je velký 
kvádr po stranách nesoucí svítící americ-
kou vlajku.

Jeho Svatost Kadamba Kánana Svámí 
jednou řekl, že při chůzi na Times Square 
se člověk cítí, jako by byl na LSD. Když 
jsem poprvé stanul uprostřed desítek 
blikajících obrazovek, zabírajících celou 
stěnu mrakodrapu, roztočila se mi hlava. 
Obří televize na vás chrlí záplavu reklam 
a ukázek z fi lmů; převládajícím faktorem 
jsou vyzývavé, téměř neoblečené ženy. Cí-
títe se jako pod neustálou palbou nepřítele, 
před kterou není úniku. I když si nevší-
máte okolních obrazovek (což je téměř 
nemožné), na samotné ulici na vás čekají 
Batmani, Ironmani, téměř nahatí kovbo-
jové s kytarou, úplně nahé pomalované 
ženy... Na Times Square nemůžete být 

„spaced out“ – musíte být „FIRED UP“!!!
Po čtyřhodinové zahřívačce na Union 

Square se konečně cítíme připraveni na 
nemilosrdnou výzvu Times Square. Za 
svižného harinámu sestupujeme do peklu 
podobnému podzemí metra. Na peróně 
jsme jednou narazili na skupinku hispán-
ských žen, které se k nám okamžitě přidaly 
a za zpěvu, tance a tleskání s námi nastou-
pily do metra. V metru nikdo nechápe, co 

se děje. Právě se tam přivalila tlupa zpívají-
cích a vysmátých podivínů z jiné dimenze, 
z nichž někteří jsou zamotaní v barevných 
prostěradlech, jiní sice vypadají celkem 

„normálně“, ale proč se všichni tak smějí 
a jsou tak šťastní, když přece každý musí 
spěchat z práce domů a k televizi, aby 
nemusel myslet na to, že jde zítra zase do 
práce, která ho vůbec nebaví?

Předzpívává Goura Kéšava – Times 
Square je jeho doména. Už v metru roz-
jíždíme dynamický kírtan, nevypouštíme 
však ještě všechnu šakti, protože malý 
vagón by ji neunesl a vybuchl by. Jakmile 
však vystupujeme z metra na Sedmé Ave-
nue, Kéšava ve smrtícím kombu s Višnu-
džanem přebírají od Panča Tattvy klíče od 
trezoru s láskou k Bohu a rozrážejí vrata 
dokořán. 

Z Kéšavy se stává spasitel a Bohem se-
slaný prorok, který s nastavenými dlaněmi, 
neodolatelným úsměvem a sladkou ne-
zdolností přistupuje ke každému, zpívaje 
mahá mantru – velký zpěv osvobození. 
Lidé, zpočátku otupělí z nemilosrdné ma-
sáže Times Square, velice rychle roztávají 
a začínají se pohupovat do úderů Višnuo-
va bubnu.

Na ulici můžeme velice snadno rozlišit, 
kdo má jaký zápočet z minulých životů. 
Kdo je a byl bezbožný hlupák, nedokáže 
ocenit svaté jméno. Ale osoba, která vy-
konávala zbožné činnosti, nepotřebuje 
mnoho, aby se v ní probudila její spící 
původní totožnost plná poznání, věčnosti 

a blaženosti. Taková osoba si vezme knihu. 
Taková osoba začne tančit. Taková osoba 
začne zpívat...

Jakmile narážíme na takovéto lidi, ha-
rinám se zvrhne do transcendentálního 
tornáda, které vynáší mahá mantru vyso-
ko nad hlavy davu; Kéšava předzpívává 
v jádru, Višnu s vytrvalou nepříčetností 
tluče na svůj zlatý dholak, Harinámánanda 
střídá ladný let gazelí se svižným skokem 
klokaním, já hobluju džadže, zbytek od-
daných zpívá z plných plic... a lidé okolo? 
Dav kolem nás připomíná vřící kotel lid-
ských těl, která se divoce třesou v rytmu 
svatého jména.

Višnu znenadání zastavuje celou bouři 
a se zdviženým ukazovákem naznačuje 
shromážděné společnosti, aby opakovala 
po něm: „Hare“ – „Hare“, „Krišna“ – 

„Krišna“, „Hare“ – někdo mezitím bleskově 
rozdá kartičky s textem – a při posledním 

„Hare“ už všichni znají mahá mantru – 
a následuje fi nální exploze, ohlušující 
crescendo lidských hlasů, bubnů, džadží, 
kartálů a Goura Karunovy africké trúby... 
Times Square, náměstí hříchu, se pod zá-
plavou svatých jmen mění v duchovní svět.

„Můj milý králi, i když je Kali-juga 
oceánem chyb, má přesto jednu dobrou 
vlastnost: pouhým zpíváním Hare Krišna 
mahá mantry lze dosáhnout osvobození 
z pout hmoty a odejít do transcendentál-
ního království.“

ŠB 12.3.51 ❧

Goura Kéšava dás (vlevo) s neodolatelným úsměvem a sladkou nezdolností zpívá mahá mantru.Goura Kéšava dás (vlevo) s neodolatelným úsměvem a sladkou nezdolností zpívá mahá mantru.
Autor reportáže Nrisinha Čaitanja dás  vpravo.Autor reportáže Nrisinha Čaitanja dás  vpravo.
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VAIŠNAVSKÁ ETIKETAVAIŠNAVSKÁ ETIKETA
2. JAK SE STÁT ODDANÝM KRIŠNY2. JAK SE STÁT ODDANÝM KRIŠNY

1. Všichni jsme nepatrné nedílné části Šrí Krišny. S tím, jak se 
naše vědomí Krišny rozvíjí, přirozeně rozvíjíme a projevujeme 
všechny božské vlastnosti.

2. Svrchovaná metoda rozvinutí vědomí Krišny je zpívání svaté-
ho jména.

3. Stát se čistým oddaným není laciné. Musíme se vyvarovat na-
podobování a pečlivě následovat Šrílu Prabhupádu.

4. Vlastnosti čistého oddaného, jako je Šríla Prabhupáda, vyso-
ce přesahují naše současné chápání. Šrí Krišna a vaišnavové však 
ze soucitu učinili jak princip, tak metodu velmi jasnými a snad-
nými.

5. Šrí Krišna v Bg 12.13-20 nám otevřeně říká, které vlastnosti 
má v oblibě:

„Ten, kdo v sobě nechová zášť a je naopak vlídným přítelem 
všech živých bytostí, nepovažuje se za vlastníka a je prostý faleš-
ného ega, vyrovnaný ve štěstí i ne štěstí, snášenlivý a vždy spoko-
jený, ovládá se a s odhodláním oddaně slouží s myslí a inteligencí 
upřenou na Mě – tento Můj oddaný je Mi velmi drahý.“ (Bg 
12.13-14)

„Ten, kdo nikoho nepřivádí do nesnází a není nikdy nikým zne-
pokojen, kdo zůstává klidný ve štěstí i ne štěstí, strachu i úzkosti, 
je Mi velmi drahý.“ (Bg 12.15)

„Můj oddaný, který není závislý na obvyklém běhu událostí a je 
čistý, zkušený, bezstarostný, nedotčený bolestmi jakéhokoliv dru-
hu a neusiluje o výsledek, je Mi nadmíru drahý.“ (Bg 12.16)

„Ten, kdo se neraduje ani netruchlí, neběduje ani netouží a zříká 
se příznivých i nepříznivých věcí – takový oddaný je Mi velmi 
drahý.“ (Bg 12.17)

„Ten, kdo hledí stejně na přátele i nepřátele a zůstává vyrovnaný, 
ať se setkává s poctou či zneuctěním, teplem či zimou, štěstím či 
ne štěstím, slávou či hanbou, kdo se vyhýbá znečišťujícím vlivům, 
je vždy mlčenlivý a se vším spokojený, nestará se o to, kde bude 
bydlet, je neochvějný ve svém poznání a zaměstnaný oddanou 
službou – ten je Mi velmi drahý.“ (Bg 12.18-19)

„Ti, kdo kráčejí touto nepomíjivou cestou oddané služby, učinili 
Mě svým Nejvyšším cílem a plně a s vírou se odevzdávají, jsou Mi 
nesmírně drazí.“ (Bg 12.20)

6. Jak můžeme tyto vlastnosti vyvinout? Šríla Rúpa Gósvámí to 
vysvětlil:

(a) být nadšený
(b) usilovat s důvěrou
(c) být trpělivý
(d) následovat zásady (jako je šravanam kírtanam višnoh sma-

ranam – naslouchání, zpívání a vzpomínání na Krišnu)
(e) opustit společnost neoddaných
(f) následovat předchozí áčárji (Nektar pokynů 3)
7. Osvětluje také, jaké jednání brání pokroku ve vědomí Krišny:
(a) jíst více, než je třeba, či shromažďovat více peněžních pro-

středků, než je nutné
(b) usilovat o těžko dosažitelné světské věci
(c) zbytečně hovořit o světských tématech
(d) následovat pokyny písem jen jako formalitu a ne kvůli du-

chovnímu pokroku, nebo zavrhnout pokyny písem a jednat nezá-
visle na nich či náladově

(e) sdružovat se se světskými lidmi, kteří se nezajímají o vědo-
mí Krišny

(f) dychtit po světských úspěších
8. Šríla Prabhupáda byl stejně praktický jako soucitný, a proto 

nám poskytl velmi jasný seznam vlastností, podle něhož může-
me posoudit náš pokrok v rozvoji vědomí Krišny. Prosím čtěte 
Bhagavad-gítu 13.8-12: Pokora, skromnost, nenásilí, snášenlivost, 
přímost, obracení se na pravého duchovního učitele, čistota, stálost, 
sebeovládání, zříkání se objektů smyslového požitku, oproštěnost od 
falešného ega, chápání špatnosti zrození, smrti, stáří a nemoci, ne-
ulpívání, nezapletenost s dětmi, manželkou, domovem a ostatními 
věcmi, vyrovnanost mysli za příjemných i nepříjemných událostí, 
trvalá a ryzí oddanost Mně, tíhnutí k životu v ústraní, neulpívání 
na masách lidí, uznávání důležitosti seberealizace a fi lozofi cké 
hledání Absolutní Pravdy — to vše prohlašuji za poznání. Všechno 
ostatní je naopak nevědomost.

9. Metoda rozvoje vědomí Krišny je nesmírně snadná a pří-
močará. Pokud upřímně přijmeme útočiště u lotosových nohou 
vaišnavů a budeme hluboce toužit po dosažení cíle, Šrí Čaitanja 
Maháprabhu nás nepochybně zahrne svou milostí.

10. Duše má všechny božské vlastnosti. Tím, jak se přibližu-
jeme ke své duchovní totožnosti, tyto vlastnosti se přirozeně 
projevují. ❧



a božské inkarnace, který započal velké společenské 
a náboženské hnutí v Indii šestnáctého století. Jeho 
učení ztělesňující nejvyšší fi lozofi cké a teologické 
pravdy ovlivňuje nesčetné fi lozofi cké a náboženské 
myslitele až dodnes.
Ceny jednotlivých dílů – Ádi-lílá, Madhja-lílá 1 a 2 
a Antja-lílá: po 600 Kč

NEKTAR ODDANOSTI
Šrí Šrímad A.Č. Bhakti-
védanta Svámí Prabhu-
páda
Souhrnná studie Bhak-
ti-rasámrita-sindhu ne-
boli „nektaru získaného 
z oceánu oddanosti“ Šríly 
Rúpy Gósvámího z pera 
Šríly Prabhupády patří 
k základní literatuře do-
poručované k podrobné-
mu a soustavnému studiu 
k pochopení vědy o oddanosti – bhakti jógy, která je 
vznešenou a jednoduchou cestou k dosažení 
Nejvyšší Osobnosti Božství.
Cena: 130 Kč

KRIŠNA
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda
Zábavy Krišny jsou nejen vzrušující, okouzlující 
a zábavné, ale také plné hluboké moudrosti, fi lozofi e 
a duchovního porozumění. 
Každý, kdo si vyšetří trochu času na čtení této oje-
dinělé knihy, bude překvapen, jak velký má význam 

pro současnou společnost 
s jejími problémy.

Cena prvního a druhého 
dílu dohromady 200 Kč 

BHAGAVAD-GÍTÁ 
TAKOVÁ, JAKÁ JE
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivé-
danta Svámí Prabhupáda 
Drahokam duchovní moud-
rosti Indie, ve kterém Šrí 
Krišna svému důvěrnému 
příteli Ardžunovi plně vy-
jevuje vědu o seberealizaci 
a tajemství vědomí, karmy, 
jógy a reinkarnace. Toto 
vydání představuje poselství 
Pána Krišny v jeho původní 
nezměněné podobě.
Cena: 200 Kč

ŠRÍMAD-
BHÁGAVATAM
Šrí Šrímad A.Č. Bhakti-
védanta Svámí Prabhu-
páda
Naleznete v něm nepře-
berné množství informací 
o téměř všech aspektech 
indické védské civilizace. 
Studenti literatury v něm 
odhalí mistrovské dílo 
vznešené poezie. 
Zájemcům o psychologii 

nabízí pozoruhodné pohledy na povahu vědomí a lid-
ské chování a hledačům duchovní podstaty dává vedení 
k poznání vlastního já a realizaci Absolutní Pravdy.
Ceny jednotlivých zpěvů od 130 do 300 Kč.

ČAITANJA-ČARITÁMRITA
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédan-
ta Svámí Prabhupáda
Životopis Šrí Čaitanji Ma-
háprabhua – fi lozofa, světce, 
duchovního učitele, mystika 

Knihy z nakladatelství BBTKnihy z nakladatelství BBT



RÁMÁJANA
Převyprávěl 
Krišna Dharma dás
Příběh o nehynoucí lásce 
Síty a Rámy a věrnosti 
Jeho bratrů Lakšmany 
a Bharaty. O únosu krásné 
princezny na Šrí Lanku 
a o jejím osvobození z ru-
kou démona Rávany za 
pomoci armád medvědů 
a opic. (Ve slovenštině)
Cena: 150 Kč

KRIŠNOVA 
VEGETARIÁNSKÁ 
KUCHAŘKA
Ádirádža dása
Krišnova vegetariánská kuchař-
ka nám dává nahlédnout do 
úžasného umění védské kuchy-
ně. Je to první kniha v českém 
jazyce, kde najdete všechny re-
cepty vegetariánských lahůdek, 
pro které jsou oddaní Krišny 
známí po celém světě.
Obnovené vydání.
Cena: 260 Kč

NÁVRATY
založeno na učení Šríly Prabhupády
Dozvíte se zde, jak převtělování pro-
chází dějinami lidstva, co o něm říkají 
různí fi lozofové a různé církve a jak 
vlastně funguje.
Cena: 30 Kč

PŘÍRUČKA PRO ZAČÁTEČNÍKY  O NAUCE 
VĚDOMÍ KRIŠNY
Bhakti Vikáša Svámí
Báječná knížka, která vám ve 
zkratce představí to nejdůleži-
tější především z praktikování 
bhakti-jógy, ale i další témata, 
která by měl každý, kdo se chce 
seznámit s vědomím Krišny, 
určitě znát.
Cena: 30 Kč

VĚDECKÉ POZNÁNÍ DUŠE
Šrí Šrímad A.Č. Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda
V této knize naleznete vědu nepodléhající času, kterou 
velcí duchovní učitelé vykládali po celá tisíciletí. Odha-
luje tajemství vnitřního 
já, přírody, vesmíru a Nej-
vyššího Já uvnitř i vně. 
Prabhupáda zde hovoří 
o meditaci, józe v moder-
ním věku, osvobození od 
zákona karmy a mnohém 
dalším s udivující jasností 
a autoritou. Dokazuje, jak 
důležitá je věda o sebere-
alizaci pro současný svět 
i náš osobní život.
Cena: 100 Kč

PRABHUPÁDA
Satsvarúpa dás Gósvámí
Strhující životní příběh čistého 
oddaného, který se v bouřlivé 
době hippies, drog a volné 
lásky vydává do Ameriky na-
plnit pokyn svého duchovního 
učitele. Ze skromných začátků 
se hnutí Hare Krišna rozšířilo 
brzy po celém světě jako požár 
a tisíce lidí dodnes objevují 
hloubku védské fi lozofi e, kte-
rou Prabhupáda Západu před-
stavil.
Cena: 100 Kč

MAHÁBHÁRATA
Převyprávěl 
Krišna Dharma dás
Nejoblíbenější dílo indické 
klasické literatury, které před 
pěti tisíci lety sepsal vzneše-
ný mudrc Vjásadéva. Líčí ži-
votní osudy pěti hrdinských 
bratrů Pánduovců, kteří byli 
předurčeni vládnout Zemi, 
avšak byli o království zá-
ludně připraveni svými bra-
tranci, a celý spor nakonec 
vyvrcholil bratrovražednou válkou.
Cena: 360 Kč

…nejlepší dárek!
Objednávejte na www.books.harekrsna-luzce.cz nebo na telefonu 736 245 446

NOVINKA!
NOVINKA!
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Vědecká víra, či zbožná věda?
Hospodáři žijící v ganžské nížině od-

pradávna uctívali Gangu a krávy, ale 
Britové, kteří se ujali vlády, pohlíželi na 
tyto hinduistické tradice skepticky. Přesto 
ke svému velkému překvapení zjistili, že 
pouze voda Gangy zůstala pitnou během 
šestitýdenní oceánské cesty z Indie 
do Británie.

Stejně úžasné byly vlastnosti 
kravských výkalů: trus pomazaný 
v tenké vrstvě po podlaze domu 
po zaschnutí vytvořil práškový 

„koberec“, na kterém nepřistála 
žádná moucha nebo nežádoucí 
škůdce, zatímco kravská moč byla 
lékem na různá nebezpečná one-
mocnění. 

I když to nebyli nuceni uznat, 
noví vládci Indie shledali něco 
z její staré náboženské víry pře-
kvapivě vědeckým. Nebylo to 
žádné překvapení pro osvícené 
myslitele jako Alberta Einsteina, který jed-
nou poznamenal: „Věda bez náboženství 
je chromá, náboženství bez vědy je slepé.“ 
[Out of My Later Years, 1956, s. 26]

Do jaké míry se vědecká vysvětlení sho-
dují s náboženskými vysvětleními? Jsou to 
protichůdné přístupy ke stejnému tématu, 
nebo doplňující se přístupy k odlišným 
záležitostem? Mohou se vědecká vysvět-
lení a náboženské víry smířit? Vezměme 
si na pomoc knihu Michaela Petersona 
a kolektivu v jedenácté kapitole Reason 
and Religious Belief (Rozum a náboženská 
víra) pro porovnání a odlišení názorů, že 
věda a náboženství jsou v rozporu, jsou 
rozčleněné nebo se doplňují.

Pak budeme zkoumat takzvaný rozkol 
mezi přírodními a společenskými vědami 
(někdy nazývanými „humanitní vědy“) 
a rozpoznávat, jaký vliv, pokud vůbec 
nějaký, má tato debata na náboženství. Na-
konec budeme zkoumat dialektiku vědy/

náboženství z pohledu védského světové-
ho názoru.

Defi nování a rozlišování odvětví inte-
lektuální činnosti, jako jsou věda a nábo-
ženství, spadá do oblasti fi lozofi e. Intelek-
tuální disciplíny mohou být analyzovány 
podle určitých obecných rysů: předmětů, 
cílů a metod. Pokud existuje podobnost 
v hodnocení náboženství a vědy podle 
těchto tří rysů, vzniká potenciál ke sporu.

Typickým příkladem takového sporu je 
biologická evoluce versus biblické pojetí 
stvoření. Zdá se, že příznivci obou, pokud 
mluví o stejných předmětech, tedy světě 
a vesmíru, ve kterém žijeme, rovněž na-
vrhují cíle pro vysvětlení, jak diskutovaný 
předmět vznikl. Jejich vysvětlení se jistě 
liší tak jako metody, jimiž ke svým závě-
rům dospěli.

Bibličtí kreacionisté citují jako důkazy 
různé texty z popisu stvoření v Genezi, 
zatímco evolucionisté používají empiric-
kou hypotézu, která se opírá o probíhající 
výzkum. Při pozorování sporu někteří kre-
acionisté také přijali vědeckou metodu pro 
ověření svých tvrzení. 

To je však neušetřilo toho, aby je evo-
lucionisté neoznačili za „falešné vědce“. 
Nicholas Wolterstorff  vysvětlil, že funda-
mentalisté používají svá teologická tvrzení 
jako kontrolní body víry. Evoluční teorie 
je pak hodnocena podle těchto „kontrol“ 
a přijata nebo zamítnuta do té míry, do 
jaké podporuje nebo nepodporuje teolo-
gické normy.

Evoluční přírodověda hlásaná lidmi jako 
Charles Darwin a Julian Huxley reagovala 
na spor mezi vědou a náboženstvím tím, 
že zcela odsoudila autoritu Bible a přiro-
zené teologie. S podporou fi lozofi ckého 
naturalismu, podle něhož je jedinou 

skutečností hmota, evoluční přírodovědci 
vytvořili pohled na lidstvo čelící v podstatě 
nepřátelskému, bezúčelnému vesmíru. 
Pouze věda mohla zlepšit lidský osud 
a zajistit smysluplné vysvětlení existence 
nahrazující selhání teologie a metafyziky.

Evoluční přírodověda byla vyvrácena 
kreacionisty a ostatními, kteří jejím závě-
rům přičítají vinu za, mimo jiné, širokou 
škálu odlidšťujících vlivů. S přihlédnutím 
k této kritice by bylo možno navrhnout, 
že by evolucionisté udělali dobře, kdyby 
našli způsob, jak vyhovět teologickým ví-
rám, tak jako by udělali dobře kreacionisté, 
kdyby netrvali na tom, aby věda upravila 
svá zavedená zjištění tak, aby se držela jis-
tých příliš zjednodušujících vzorců písem.

Jedním způsobem, jak zajistit, že se 
rozkol mezi nimi nerozšíří, je prokázat, že 

věda a náboženství fungují ve 
zcela samostatných oblastech. 
Bude-li možné prokázat, že se 
výrazně liší, pokud jde o jejich 
předměty, metody a cíle – že jsou 
rozčleněné – pak bude možné se 
sporu vyhnout. O to se pokusila 
řada moderních myslitelů, jejichž 
názory nyní stručně prozkoumá-
me.

Neo-ortodoxie 
a existencionalismus

Teologický postoj neo-ortodo-
xie a fi lozofi cké pojetí existenci-

alismu jsou si velmi podobné udržováním 
zřetelného rozdílu mezi vědou a nábo-
ženstvím. Protestantský teolog Karl Barth 
vysvětlil, jak se věda a náboženství liší, 
pokud jde o předměty, metodologii a cíle. 
Křesťanství se zabývá Božím sebezjevením 
v Kristu, zatímco věda se zabývá světem 
přírody. Z hlediska metodologie lze Boha 
poznat jen tehdy, pokud se nám rozhodne 
zjevit, zatímco naše porozumění přírodě 
závisí na správném používání rozumu. 

Cíle obou jsou stejně radikálně odlišné: 
věřící touží po setkání s Bohem, zatímco 
vědec usiluje o porozumění vzorcům 
empirického světa. Prosazení základních 
rozdílů, pokud jde o předměty, metody 
a cíle, umožňuje neo-ortodoxii eliminovat 
to, co by obvykle bylo sporem mezi vědou 
a náboženstvím.

Existencialismus je rovněž zavázán pro-
sadit tento rozdíl. Teističtí existencialisté 
(mají i své ateistické protějšky) vysledovali 

Věda – řeka GangáVěda – řeka Gangá
Řeka Gangá tekoucí ze srdce Himálají 
přes pláně severní Indie poskytuje 
indické náboženské populaci mnoho 
poutních míst. Člověk se může opravdu 

„očistit“ pouhou koupelí v jejích vodách. 
Stejně posvátné jsou krávy, které se 
volně potulují a pasou na jejích březích. 
Jsou považovány za čisté ve všech 
ohledech, dokonce i jejich trus a moč 
jsou ceněny pro své léčivé vlastnosti.

Věda odtržená od náboženství je slepá Věda odtržená od náboženství je slepá 
a náboženství odtržené od vědy je chroméa náboženství odtržené od vědy je chromé
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svůj původ v práci Sörena Kierkegaarda 
z devatenáctého století. Věda, říkají, je ne-
osobní a objektivní, zatímco náboženství 
je hluboce osobní a subjektivní. Předměty 
studia vědy jsou hmotné věci, zatímco 
předměty náboženství jsou osobní a mo-
rální skutečnosti. 

Židovský teolog Martin Buber vyjadřuje 
tento rozdíl: „já-to“ charakterizuje vztah 
osoby a předmětu a „já-Ty“ vztah mezi vě-
řícím a Bohem. Věřící hledá smysluplnou 
vzájemnost s Bohem, což je cíl zcela v roz-
poru s vědcovým klinickým, nezaujatým 
studiem. Tak nesmírně různorodé před-
měty a cíle očividně vyžadují zcela odlišné 
metodologie. Neo-ortodoxie a existencia-
lismus jsou v tomto ohledu fi deistické, ne-
boť tvrdí, že víra nepodléhá racionálnímu 
zkoumání. Pro ně jsou snahy náboženství 
a vědy odděleně rozškatulkované bez mož-
nosti přesahu.

Podle pozitivismu dvacátého století, 
pohledu, který již byl rozebírán v před-
chozí kapitole, pouze empirické předměty 
poskytují referenční body pro smysluplný 
jazyk. Neempirické předměty (například 
Bůh a duše) jsou kognitivně bezvýznam-
né. Věda, ne náboženství, je racionální 
a objektivní, a proto schopná poskytnout 
skutečné poznání. Ačkoliv je pozitivistický 
závěr urážkou teistického existencialismu, 
jejich důsledky (alespoň co se týče našeho 
zdejšího zájmu) jsou kupodivu podobné: 
rozškatulkování náboženství a vědy vylu-
čuje možnost sporu.

Na rozdíl od běžných jazykových po-
zitivistů jazykoví analytici pod vedením 
Wittgennsteina vidí relevanci ve všech 
přístupech – vědeckém, náboženském, atd. 
Každý z nich je životaschopná „hra jazyka“ 
s vlastními kategoriemi a logikou. Běžní 
fi lozofové jazyka nehodnotí pravdivost 
tvrzení určitého oboru ani nestudují jeho 
funkce. Vědecký jazyk je zaměřen na před-
povídání a ovládání, zatímco teologický 
jazyk popisuje uctívání a útěchu. Obyčejná 
fi lozofi e jazyka se liší od pozitivismu tak, 
jako se ten liší od teistického existenci-
alismu. Přesto, stejně jako v posledních 
dvou případech, pokud se prokáže, že věda 
a náboženství jsou různé ,jazyky‘, nehrozí 
žádná interakce nebo spor.

Dosud jsme hodnotili dialektiku vědy 
a náboženství ve sporu a rozčlenění. Jiný 
pohled se mezi nimi snaží najít nějakou 
slučitelnost, přičemž zachází s teologic-
kými tvrzeními tak, jako kdyby to byly 
vědecké hypotézy či je dokonce asimiluje 
do rozsáhlých hypotéz. George Schlesinger 
například obhajuje podrobení faktických 
důsledků náboženských tvrzení vědecké 
metodě. Zda to je či není produktivní a co 
přesně výsledky tohoto zkoumání nazna-
čují, je diskutabilní. Tento typ přístupu, 
jak Peterson poukazuje, nás může přivést 

k úvahám, zda by tradičnější metody hod-
nocení teologie nebyly vhodnější. Filozofi e 
procesu je další přístup, který se zaměřuje 
na vytvoření životaschopného spojení 
mezi náboženstvím a vědou. Procesová 
metoda pod vedením Alfreda Northa 
Whiteheada místo pouhého vystavování 
teologických tvrzení vědeckému zkoumání 
navrhuje ucelený světonázor, který čerpá 
data jak z náboženské, tak z vědecké zku-
šenosti.

Komplementarita 
a suplementarita

Donald MacKay, britský fi lozof vědy, na-
vrhl další zajímavou alternativu. Podotýká, 
že vztah vědy a teologie je komplemen-
tární. I když se pokoušejí podávat různé 
druhy vysvětlení pomocí různých metod 
a cílů, předměty, které se snaží vysvětlit, 
jsou stejné. Peterson říká: „Komplemen-
tární zde znamená, že jak vědecká, tak te-
ologická vysvětlení stejné události mohou 
být pravdivá a úplná na svých vlastních 
úrovních. Ale metody a cíle těchto dvou 
postupů se výrazně liší.“ MacKayovy myš-
lenky navazují na myšlenky Charlese Col-
sona a Karla Heina. Má za to, že úkolem 
vědy je hledat příčiny událostí, zatímco 
teologie je zaměřena na poskytnutí význa-
mu událostí. Ačkoliv ani jedno vysvětlení 
nezávisí na druhém, potřebujeme pro úpl-
nější pochopení obě.

MacKay objasňuje význam pojmu kom-
plementarita, kterou odlišuje od suple-
mentarity. Při stavbě budovy bude mnoho 
nákresů z různých perspektiv, které by 
mohly být považovány za suplementární 
popisy téže věci. Naopak komplementarita, 
jak uvádí Peterson, „je vztah mezi popisy 
nebo vysvětleními, které zahrnují rozdíly 
v pohledu... 

Komplementarita v tomto smyslu cha-
rakterizuje různé způsoby, jimiž by výtvar-
ník, básník nebo astronom mohli pohlížet 
na západ slunce ze svých příslušných kon-
cepčních rámců, vytvářejíce různé úrovně 
porozumění.“ Jak to souvisí s výše disku-
tovaným sporem a rozčleněnými pohledy 
vědy a náboženství, stručně vysvětluje 
MacKay:

„V kontextu vědy a teologie (komple-
mentarita) nabízí alternativu jak k názoru, 
který činí všechnu Boží činnost komple-
mentární vůči (předpokládaně neúplné) 
řetězové síti vědecky popsatelné příčiny 
a následku („Bůh mezer“) a k teorii ,vo-
dotěsné komory‘, že náboženské a vědecké 
výroky jsou logicky nezávislé.“

Komplementarita tak umožňuje vědec-
ké i teologické vysvětlení stejné události, 
i když obě jsou exkluzivní a vyčerpávající. 
MacKayova představa by například dovo-
lila vědecké vysvětlení vesmíru a zároveň 

umožnila kreacionistické hledisko. S jeho 
postupem by se zastánci obou pozic ne-
cítili zastrašeni pojetím oponenta. Vědci 
by si mohli zachovat své scénáře „velkého 
třesku“ nebo „ustáleného stavu“, zatímco 
kreacionisté by mohli dále trvat na řídící 
ruce Boha. Předmět jedné disciplíny nelze 
řešit metodou druhé.

MacKayova představa má očividnou 
hodnotu. Náboženství by nemělo být 
vystaveno nekompatibilnímu vědeckému 
hodnocení a ani věda by neměla být nuce-
na, aby se vešla do přísných teologických 
předpisů. Přesto s sebou MacKayovo řeše-
ní přináší jisté podstatné problémy. Nejsou 
možná důsledky některých vědeckých 
výzkumů v rozporu se základními teo-
logickými tvrzeními? Je například lidská 
svoboda narušena vědeckým determinis-
mem? Příkladem je MacKayovo vlastní 
zkoumání funkce mozku hodnocené jako 
mechanistický systém. Pohled, že mozek 
funguje podobně určeným vzorcem jako 
pohyby hodin, může být v rozporu s křes-
ťanským teologickým pojetím člověka jako 
svobodného a zodpovědného morálního 
činitele. 

MacKay hájí svou pozici vysvětlením, 
že mechanistická hypotéza je pouze „pra-
covní předpoklad“, zatímco teologie na-
hlíží na svobodu jako na aspekt „morální 
a duchovní skutečnosti“. Problém s Mac-
Kayovou odpovědí je ten, že naznačuje, že 
vědecký přístup se ve skutečnosti nesnaží 
zachytit skutečnost. O to se věda jistě ne-
pokouší a sám MacKay je zanícený vědec. 
Proto jeho mechanistická hypotéza není 
jen sledování mozku, ale musí být považo-

Hlásíme se k názoru, že existuje Hlásíme se k názoru, že existuje 
jeden nejvyšší Bůh, který je jeden nejvyšší Bůh, který je 
uctíván v mnoha náboženských uctíván v mnoha náboženských 
tradicíchtradicích
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vána za poskytování vhledu do skutečnosti. 
To přivádí náboženství a vědu do potenci-
álního sporu.

Vztah mezi náboženstvím a vědou
Svoboda a determinismus jsou jen 

jedním problémem, který je třeba pro 
podporu teorie komplementarity vyřešit. 
Dalším je, zda mohou být jen tak nějaká 
dvě vysvětlení slučitelná. A jak si můžeme 
být předem jisti, že žádná vědecká a nábo-
ženská tvrzení týkající se stejné události 
nebudou nikdy v rozporu? MacKayův 
návrh může být příliš silný. Peterson 
vyjadřuje zjevnou pochybnost, že řešení, 
které umožňuje zcela různé metodiky pro 
vysvětlení stejných předmětů, nemůže být 
tak silně zaručeno. Zdálo by se, že tvrzení 
náboženství a vědy musí být hodnocena 
případ od případu. Prvořadým hlediskem 
je důležitost přiřazená buď náboženskému, 
nebo vědeckému hledisku jako „praxím 
hledání poznání nebo utváření víry“. 

Co když oba systémy defi nují konkrét-
ní situaci rozpornými způsoby? Kolik 
rozporu je jim dovoleno, aby byly ještě 
považovány za komplementární? Bylo 
rovněž zdůrazněno, že obě disciplíny si při 
formulování svých příslušných systémů 
navzájem vypůjčují prvky. Vědci si půjčují 

„tušení, metafory a intuice“ z obecného 
kulturního, nábožensky ovlivněného pro-
středí, zatímco teologové si také půjčují 
prvky ze současné kultury. Přesto by Mac-
Kay argumentoval, že komplementarita 
popisuje více než takovéto povrchní vý-
půjčky, ale že se ve skutečnosti týká jejich 
širších, základních pohledů na svět.

Až dosud jsme vyhodnocovali vztah 
mezi náboženstvím a vědou. Tak jako 
existují typické náboženské tradice s růz-
norodými přístupy k zásadním otázkám, 
věda má také své jasně typické přístupy. 
Zejména je zde dlouhodobá diskuse o tom, 
zda „společenské“ vědy (např. psychologie 
a sociologie) mají jedinečné vlastnosti, 
které je odlišují od „přírodních“ věd (např. 
fyziky, chemie a biologie). 

Ti, kdo obhajují rozdíl, poukazují na to, 
že společenské (často nazývané „humanit-
ní“) vědy se do značné míry zabývají lidmi, 
a jako takové vyžadují zvláštní metodu 
studia. Studium lidského chování vyžaduje 

„účastné porozumění“, něco, co snadno 
neposkytují klasické vědecké metody. 
Wilhelm Dilthey poznamenává, že lidský 
rozum a záměry vyžadují druh empatic-
kého porozumění, který je nemožné najít 
v přírodních vědách.

Odpůrci tohoto názoru argumentují, že 
všechny vědy sdílejí společnou metodiku, 
ale že relativně mladší společenské vědy 
musí dále pracovat na přizpůsobení této 
tradiční metodologie svému studiu. D. F. 

Skinner trvá na tom, že 
analýza příčin a následků, 
jež tvoří základ všech věd, 
je stejně použitelná při stu-
diu lidského chování, neboť 
příčiny působí v lidské říši 
ve stejné míře jako mezi 
nižšími živočichy. Nejpře-
svědčivější argumenty pro 
jednotu vědy, jak Peterson 
poukazuje, se však „točí ko-
lem teze, že sdílejí stejnou 
logiku ospravedlnění pro 
hodnocení teorií.“

Protože naším hlavním 
zájmem je vztah mezi vě-
dou a náboženstvím, před-
pokládejme, že existují dva 
odlišné vědní obory. Jaké analogie pak 
mohou být vytyčeny mezi společenskými 
vědami a teologií? Tyto analogie jistě bu-
dou soustředěny kolem toho, co to zname-
ná vysvětlit „jednání racionálních činitelů 
z hlediska důvodů a záměrů“. 

Peterson cituje pohled Richarda Swin-
burna na rozdíl mezi vědeckým a osobním 
vysvětlením. Peterson: „Vědecké vysvětlení 
se zaměřuje na síly a závazky spojené s ne-
osobními fyzickými předměty, zatímco 
osobní vysvětlení se zaměřuje na záměry 
racionálních, osobních činitelů.“ Peterson 
chce prokázat, že rozdíl, který Swinburne 
vytyčuje mezi vědou a náboženstvím, úzce 
souvisí se dvěma širokými oblastmi vědy. 
Jelikož mnoho náboženství předpokládá 
vztah mezi lidmi a duchovnem, lidské cho-
vání nás může informovat o duchovních 
vzorcích chování. Nemohly by metodo-
logie používané humanitními vědami být 
užitečné při odhalování aspektů Boha?

Védská tradice
Možnost, že věda může být použita jako 

pomůcka při teologickém zkoumání, je 
uznávána ve védské tradici. Náboženství 
a věda nejsou v protikladu, jak vysvětluje 
biolog T. D. Singh, žák významné védské 
autority Bhaktivédanty Svámího Prab-
hupády, ve své eseji „Vedantic Views of 
Evolution“ (Pohledy Védánty na evoluci) 
zahrnuté ve sborníku Synthesis of Science 
and Religion (Syntéza vědy a náboženství) 
[str. 97]: „Ve Védántě byl vždy soulad mezi 
vědou a náboženstvím, protože jejich do-
mény jsou jasně defi novány a pochopeny. 

Věda se zabývá apará vidjou, neboli 
hmotným poznáním; pravé náboženství 
se nazývá pará vidjá, duchovní poznání. 
Znalost vlastního těla a jeho částí, atomů 
a molekul, je apará vidjá; znalost vědomé 
živé bytosti (átmy), transcendentního živo-
ta a Boha je pará vidjá. Apará vidjá může 
být vnímána prostřednictvím smyslových 
vjemů, ale pará vidjá je vnímána pomocí 

jógy a vědy o meditaci. Apará vidjá nazna-
čuje existenci pará vidji.“

Šrímad Bhágavatam uvádí: parasja 
drišjaté dharmó hj aparasmin samanvajat 
(3.26.49): „Jelikož příčina existuje i ve 
svém následku, vlastnost předchozího prv-
ku se objevuje i v následujícím.“ Toto je 
syntetický princip Védánty.

Singhovo vysvětlení syntetického pohle-
du ve Védántě je zvláště zajímavou alterna-
tivou k MacKayově tezi o komplementaritě. 
Zatímco pro MacKaye se věda a teologie 
liší v metodách a cílech, ale shodují se 
v předmětech studia, podle Singhova hod-
nocení se metody a předměty liší, ale cíl je 
jediný. Védy často spojují vědu a teologii 
tím, že je zaměřují ke společnému cíli.

Vysoce obdivovaný védský systém 
sánkhji [mluvím zde o teistické sánkhji 
Dévahúti Kapily, protikladu ateistické 
sánkhji jiného Kapily] se snaží odlišit duši, 
duchovní částici, od hmotných prvků po-
drobnou analýzou specifi ckých vlastností 
každého prvku. Záměrem je prosadit 
prvotní postavení duše a tím relativní vý-
znam seberealizace v protikladu k dočas-
ným požitkům.

V žádném případě však nejsou smyslový 
požitek nebo hmotná existence popřeny, 
védský systém se spíše pokouší využít 
hmotnou energii k dosažení transcen-
dentního cíle. Je pravda, že smysly, a když 
na to přijde, hmotný život jsou dočasné, 
ale jelikož je hmotná existence polem 
působnosti pro vtělenou duši, je nanejvýš 
důležitá. Jakékoliv negativní vlastnosti 
přičítané hmotné energii slouží jen jako 
připomenutí, že to není místo posledního 
spočinutí duše.

O tom, že se védské autority zajímaly 
o hmotnou existenci, svědčí odbornost 
indických matematiků a astronomů, sku-
tečnost oceňovaná nejen lidmi ostatních 
starověkých kultur, ale dobře zdokumen-
tovaná i v moderní době. Náčrty védských 
myslitelů předvídaly mnoho pozdějších 
západních „objevů“ v přírodních i spole-

Krávy jsou považovány za čisté ve všech ohledech, Krávy jsou považovány za čisté ve všech ohledech, 
dokonce i jejich trus a moč jsou ceněny pro své dokonce i jejich trus a moč jsou ceněny pro své 
léčivé vlastnostiléčivé vlastnosti



číslo 6  ročník 17  NÁMA HATTA  27

čenských vědách. Tak různorodé oblasti 
jako lékařství (ájur véda), věda o zbraních 
(dhanur véda), urbanismus (šilpa šástra), 
výpočty času (kála vičára) a společenská 
organizace (dharma šástra), abychom 
jmenovali alespoň některé, ukazují sofi s-
tikovanou kulturu bez jakékoliv starověké 
paralely.

Védy
Védy jsou encyklopedické ve svém sys-

tematickém zkoumání všech odvětví po-
znání. Je příznačné, že se často zaměřují 
na tento svět, ne na svět mimo něj; pro-
tože ten jiný svět by zůstal navždy mimo 
dosah, kdyby byla zanedbána kvalita ži-
vota v tomto světě. Védské autority tedy 
vynaložily velké úsilí ve zdokonalení 
svého poznání všech věd s cílem urychlit 
lidskou cestu vpřed ke konečnému cíli.

Proto si přejeme, aby autoři knihy 
Reason and Religious Belief nebyli tak 
špatně informováni, aby říkali (str. 213): 
...relativně zaostalého stavu vědy v ostat-
ních starověkých a předmoderních kul-
turách. Například moderní věda, která 
se rozvíjí pomocí obchodu s empirickou 
oblastí, by nemohla zakořenit v hinduis-
tické kultuře, kde je tato oblast pojímá-
na buď jako iluzorní nebo neskutečná, 
a kde je hlavním cílem vysvobození z to-
hoto světa chyceného v pasti nekonečné-
ho koloběhu zrození-smrt-znovuzrození.

Vypadá to, že Peterson a kolektiv mají 
povědomost pouze o monistické Vé-
dántě s jejím naprosto pesimistickým 
pohledem na tento svět. Monoteističtí 
védántisté, jak bylo právě ukázáno, při-
stupují k tomuto světu s nadšením. Vidí 
hmotu jako energii Boha, a proto ji 
nezavrhují – místo toho ji zapojují do 
služby Bohu. Přesto se divíme, jak mohli 
autoři ignorovat vědecké úspěchy védské 
civilizace, které jsou tak zjevné, že sotva 
vyžadují výčet. 

Taková neinformovaná prohlášení 
zavánějí geografi ckými a teologickými 
předsudky. Pokud védský pohled vnímá 
svět jako „nereálný“, proč se Védy a je-
jich následovníci tak intenzivně pohrou-
žili do zkoumání každé nuance hmotné 
existence? Mohou autoři ukázat nějaké 
blízké srovnání přímo v židovsko-křes-
ťanské tradici? 

Spíše by mohlo být předpokládáno, že 
právě kvůli absenci důkladného zkou-
mání hmotných věcí v židovsko-křesťan-
ských písmech disciplíny hmotné vědy 
nakonec padly do rukou nenábožen-
ských materialistů.

Boží stvoření
Védánta nikdy neoddělovala vědu od 

náboženství, jak se stalo v židovsko-křes-
ťanském světě. Tohoto oddělení nebylo 
třeba. Bůh Véd stvořil vesmíry z vlastní 
vůle, z láskyplného soucitu ke svým dětem, 
které se také z vlastní vůle rozhodly od Něj 
oddělit. Vzhledem k tomu, že je všedobrý, 
a protože tyto vesmíry vycházejí z Něho, 
musejí být také dobré. Vše, co autoři řekli 
o židovsko-křesťanském Bohu, by mohlo 
být snadno použito na Boha Véd. Abych 
citoval Michaela Fostera [str. 211]:

Svět, který je stvořen křesťanským 
Bohem, bude jak nahodilý, tak uspořáda-
ný. Bude zahrnovat zákonitosti a vzorce, 
protože jeho Stvořitel je racionální, ale 
jednotlivé zákonitosti a vzory, které bude 
ztělesňovat, nelze předvídat, protože je 
svobodný. Mohou být objeveny pouze 
zkoumáním. Svět, jak jej pojímá křesťan-
ský teismus, je tedy ideálním polem pro 
využití vědecké metody s její dvojicí tech-
nik pozorování a experimentu.

Védský teolog nebude mít žádný pro-
blém s Fosterovými úvodními poznámka-
mi o uspořádanosti Stvořitelova díla. To 
ta druhá polovina Fosterova prohlášení 
vzbudí nesouhlas. Boží ,svoboda‘ auto-
maticky nevylučuje možnost ,předpovědi‘ 
a priori. Skutečně svobodný Bůh může, 
pokud si přeje, složitě vysvětlit minulost, 
přítomnost či budoucnost. Upírat Bohu 
toto právo je omezování Boha.

Jestli se Bůh takto rozhodne vysvětlit 
jednotlivé zákonitosti a vzorce, které bude 
[svět] ztělesňovat, pak již není úlohou 
vědy objev, ale potvrzení. „Využití vědecké 
metody s její dvojicí technik pozorování 
a experimentu“ pak bude používáno k po-
tvrzování spíše než objevování toho, co 
Bůh zjevil.

Může být vznesen argument, že podnět 
k vědeckému zkoumání bude omezen, 
pokud jsou závěry tohoto zkoumání již 
od počátku přijaté pravdy. Nikoliv nut-
ně. Vědecké úsilí by naopak směřovalo 
k prokázání pravdivosti védských vzorců 
praktickými výtvory určenými ve pro-
spěch člověka. Mnoho ,moderních‘ objevů 
a vynálezů je uvedeno ve védských textech 
a byly využívány následovníky Véd před ti-
sícovkami let. Vědecká schopnost prokázat 
pravdivost těchto védských tvrzení je nyní 
bohužel ztracena, protože jde o jemnou 
vědu vyžadující určitý stupeň duchovního 
pokroku zřídka vídaný v tomto věku.

Ačkoliv Peterson a kolektiv mohou 
namítnout, že předpoklady o přírodě 
a poznání přírody nalezené v židovsko-
křesťanském světonázoru zvláště přispěly 
k rozvoji vědy, mohlo by se stejně tak 

tvrdit, že to byl konkrétně nedostatek 
věcných informací o přírodě v základních 
písmech této tradice, co donutilo myslitele 
pozorovat, vytvářet hypotézy a experimen-
tovat nezávisle.

Jistěže není naším záměrem znevažo-
vat zde jednu náboženskou tradici kvůli 
upřednostnění jiné. Naopak se hlásíme 
k názoru, že existuje jeden nejvyšší Bůh, 
který je uctíván v mnoha náboženských 
tradicích. Pokud se zjistí, že védská tradice 
dokonaleji propojila náboženství a vědu 
než židovsko-křesťanské pojetí, nejedná se 
v žádném případě o její ztrátu, protože obě 
tradice jsou jen podmnožinami Božího 
zjevení.

Závěr
Na závěr dáme slovo dalšímu váženému 

Prabhupádovu žákovi, teologovi Williamu 
Deadwylerovi. Jeho poznámky jsou také 
převzaty ze Synthesis of Science and Reli-
gion [str. 366-8]:

Sanskritské slovo véda znamená „po-
znání“, ale moderní lidé kategorizují Védy 

– indické starověké knihy poznání – jako 
„písmo“, které má co do činění s nábožen-
stvím jako protikladu k poznání a vědě. 
Tato opozice mezi náboženstvím a vědou 
je však moderní jev, produkt historického 
procesu sekularizace. Nyní si začínáme 
uvědomovat, že tento rozkol mezi nábo-
ženstvím a vědou je kritický – dokonce ten 
nejkritičtější – problém lidstva, a možná 
Védy samotné, pocházející z kultury, která 
toto rozdělené vědomí předcházela, nám 
mohou pomoci v hledání obnovené celist-
vosti.

Myslím si, že ti z nás, kteří se zde se-
šli, aby zkoumali možnosti syntézy vědy 
a náboženství, uznávají, že jejich současné 
odcizení představuje pro moderní svět 
zásadní problém. Opravdu, tento problém, 
v různých přestrojeních, může být pova-
žován za hlavní dilema západní kultury od 
renesance. Věda odtržená od náboženství 
je slepá, neschopná řídit lidský život podle 
konečných cílů, a náboženství odtržené od 
vědy je chromé, neschopné zprostředkovat 
svou vizi uprostřed našeho skutečného sty-
ku se světem. Náboženství a moderní věda, 
koncipované ve vzájemném odloučení, ob-
sažené v oddělených institucích a rozrostlé 
do vědomého sebepojetí stojícího proti 
sobě, historicky vznikly jako postižené 
a ohavné karikatury celku, kterým by měly 
být – jedinou lidskou činností, kterou mů-
žeme nazvat buď skutečně náboženskou 
vědou, anebo skutečně vědeckým nábo-
ženstvím. ❧
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VZÁCNÍ HOSTÉ
O své zkušenosti s výchovou chlap-

ců v májápurské gurukule se na farmě 
Krišnův dvůr po několik dnů dělil Prithy 
Vardhana prabhu.

Po něm Smita Krišna Mahárádž ob-
jel všechna česká a moravská střediska 
a mluvil o vesmíru, konstelacích, du-
chovní a emocionální inteligenci, ge-
nových manipulacích a hlavně o tom, 
jak to vše souvisí s vědomím Krišny, 
s jednoduchým životem a hlubokým 
myšlením.

Na přelomu listopadu a prosince sem 
přijel Dánavír Mahárádž, aby povzbudil 
své žáky během své Vjásapúdži v luto-
tínské Čakře, ale i ostatní oddané po celé 
játře.

Koncem roku již tradičně očekáváme 
příjezd Bhaktivaibhavy Svámího, který 
by se měl účastnit slavnostního vyhlašo-
vání výsledků Prabhupádova maratónu. 
Přesné datum konání sankírtanového 
festivalu se dozvíte na našich webových 
stránkách harekrsna-luzce.cz.

PRABHUPÁDŮV MARATÓN 2013

Kdo se vydá letos v prosinci rozdávat 
knihy nebo prasádam pro potěšení Šríly 
Prabhupády a rád by obětoval výsledky 
svého snažení Božstvům Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandry, ať je prosím zašle 
pomocí sms Patita Pávanovi prabhuovi 
nejpozději 25. prosince na telefon 
734 140 960.

Sankírtan jagja kí džaj!

NOVÉ MÚRTI ŠRÍLY PRABHUPÁDY
Pravděpodobný termín slavnostní 

instalace nové podoby Šríly Prabhupády 
v životní velikosti z dílny Lóčany dáse je 
28. prosince.

Za přítomnosti sankírtanových od-
daných, očištěných předcházející jagjou 
pro potěšení Šríly Prabhupády - a po-
kud vše dobře dopadne i Jeho Svatosti 
Bhaktivaibhavy Svámího - se můžeme 
těšit na úžasný festival plný Prabhupáda 
kathá...

Do té doby je třeba ještě pořídit nový 
vjásásan, několik sad nového oblečení – 
kurty, dhótí a čadary. Bylo by velice pěk-
né, pokud by chtěl někdo z oddaných 
koupit Šrílovi Prabhupádovi nový čadar, 
například šafránový, béžový, hnědý, šedý 
či vínový. V těchto barvách mu také 
kdokoliv může pořídit nové ponožky 
velikosti 42.

Kdokoliv také může přímo přispět na 
nový vjásásan, nebo uplést svetr, čadar, 
čepici, šálu, ponožky či koupit vlnu, kte-
rou předáme pletařkám. Díky!

HLEDÁ SE NOVÉ MÍSTO NA LETNÍ 
TÁBOR

Po dlouhých létech Náma Hatta tábo-
rů v rekreačním středisku Protivanov 
nastává čas na změnu. Pomozte prosím 
s hledáním nového místa. Kapacitně 
odpovídající zhruba možnostem proti-
vanovského areálu, časově bychom se ra-
ději přesunuli z období mimo sezónu do 
teplejších prázdninových měsíců červen-

ce a srpna a co se vybavení týče, přesun 
v čase z konce osmdesátých let směrem 
víc k současnosti by také nezaškodil:). 

Zároveň však chceme mít možnost 
uklidit si a připravit kuchyň, což je zá-
sadní, a také cena by měla být víceméně 
lidová, aby se tábora mohl účastnit 
opravdu každý.

A nejlépe na jižní Moravě nebo v okolí 
Brna.

Se žhavými tipy se prosím obracejte 
na Mahášringu prabhua na email: 
sringa108@gmail.com nebo na telefon 
605 700 872.

BHAKTI MÁJÍ PATŘÍ BOŽSTVŮM

V říjnu podstoupili rodiče malé Bhakti 
Májí – Kéšava Purí dás a Jóga Májá déví 
dásí - příznivý obřad nabídnutí dítěte 
Božstvům. Na prvním daršanu Šrí Šrí 
Nitái Navadvípačandry hlavní púdžárí 
Vidjágati dás holčičku za recitace manter 
zasvětil Božstvům.

Po příznivém obřadu následovala la-
hodná hostina uvařená otcem holčičky 
a Vasudévou Nandanou dásem.

Blahopřejeme!

NOVÝ VAIŠNAVA

Oddaným z Nového Nandagrámu – 
vynikající kuchařce a umělecky nadané 
púdžárí Gauravání déví dásí a geniální-
mu grafi ku, rovněž vyhlášenému kucha-
ři a šéfredaktorovi Stoosmičky Parama 
Karunovi dásovi (oba žáci Kadamby 
Kánany Svámího) – se narodil zdravý 
a krásný chlapeček, jemuž dali jméno 
Daudží. 

Blahopřejeme! ❧

Št ástná bhaktin Révatí zdobí Góvardhan z halvy. Št ástná bhaktin Révatí zdobí Góvardhan z halvy. 
Kdo dokáže změřit hloubku oddanosti dětí vaišnavů?Kdo dokáže změřit hloubku oddanosti dětí vaišnavů?

Bhakti Májí poprvé před Bhakti Májí poprvé před 
Šrí Šrí Nitái NavadvípačandrouŠrí Šrí Nitái Navadvípačandrou
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Kapitola 3: Třetí sprška nektaru
Po bhadžana krijá přichází anartha 

nivritti neboli očištění od špatných 
vlastností, které brání pokroku v bhakti. 
Anarthy lze rozdělit do čtyř druhů podle 
původu: ty, které vyplývají z předcho-
zích hříšných činností, ty, které vyplývají 
z předchozích zbožných činností, ty, které 
vyplývají z přestupků, a ty, které vyplývají 
z bhakti.

Anarthy z předchozích hříšných čin-
ností patří do kategorie dříve zmíněných 
pěti druhů kléš: nevědomost, falešné ego, 
připoutanost, nenávist a strach ze smrti.

Anarthy ze zbožných činností jsou 
závislosti na požitcích, které vyplývají ze 
zbožné činnosti. Někteří mudrci zahrnují 
anarthy ze zbožných činností do kategorií 
výše uvedených kléš.

Anarthy vyplývající z přestupků jsou 
ty, které vyplývají z náma aparádh, niko-
liv séva aparádh (jako vstup do chrámu 
v nosítkách nebo v obuvi). Áčárjové 
zjistili, že séva aparádhy jsou zpravi-
dla zrušeny pronášením jména, stóter, 
které dokáží zrušit účinek jakékoliv 
séva aparádhy, a stálou službou. 

Trvalé zapojení v těchto činnostech 
prakticky zničí v zárodku sebemenší 
účinek séva aparádhy. Přesto by ni-
kdo neměl být neopatrný a využívat 
toho, že je chráněn přede všemi účin-
ky séva aparádhy výše uvedenými 
opatřeními. 

Pak se jeho séva aparádha stává 
náma aparádhou, anarthou, která mu 
brání v pokroku. Proviní se náma 
aparádhou, hřešením na síle svatého 
jména, námnó balád jasja hi pápa 
buddhi. 

Slovo náma ve frázi náma aparádha je 
použito, aby zastupovalo všechny angy 
bhakti, které ničí hřích a aparádhu, z nichž 
je svaté jméno prvotní anga. 

I podle dharma šáster (písem zabý-
vajících se karmou) by se nikdo neměl 
dopouštět hříchu s vědomím, že může být 
osvobozen od jeho následku prajaščittou 
(nápravnými opatřeními po spáchání hří-
chu). Pak nebude účinek hříchu zničen, 
ale naopak se zvětší.

Na druhou stranu uvažujme o platnosti 
těchto druhů výroků písem prohlášením:

„Můj milý Uddhavo, tento proces oddané 
služby Mně jsem ustanovil Já sám, a proto 
je transcendentní a prostý hmotných po-
hnutek. Jeho přijetím oddaný nikdy neutr-
pí sebemenší ztrátu.“ (ŠB 11.29.20)

višéšató dašárnó’ jan 
džapa-mátréna siddhida

Pouhé opakování této desetislabičné 
mantry zajistí dokonalost.

Zanedbání nebo nedokončení některých 
ang bhakti nevytváří náma aparádhu? 
Nikdy! Hřešení na síle svatého jména se 
týká úmyslného spáchání hříchu s úvahou, 
že síla oddaných činností zruší negativní 
účinky. Hřích se týká těch činů, které 
odsuzují písma a které vyžadují nápravná 
opatření. 

Na rozdíl od cesty karmy, kde je nedo-
konalé vykonání obřadu zavrženo, na cestě 
bhakti šástra nikdy neodsuzuje nevykoná-
ní všech ang. V tomto ohledu není žádný 
strach z přestupku, který zničí výsledky.

„Dokonce i nevědomé živé bytosti mo-
hou velmi snadno poznat Nejvyššího Pána, 
pokud přijmou ty prostředky, které Pán 
sám předepsal. Metoda, kterou Pán dopo-

ručuje, je známá jako bhágavata dharma 
neboli oddaná služba Nejvyšší Osobnosti 
Božství. Ó králi, člověk, který přijme tento 
proces oddané služby Nejvyšší Osobnosti 
Božství, nebude na své cestě tímto světem 
nikdy tápat. Ani když poběží se zavřenýma 
očima, nikdy neklopýtne a neupadne.“ (ŠB 
11.2.34-35)

Slovo nimílja (zavřené oči) zde znamená, 
že osoba má oči (není slepá), ale zavřela 
je. Slovo dhavan (běžící) znamená velmi 
rychle klást nohy netradičním způsobem. 
Toto jsou přímé významy. Tento verš se 
týká osoby, která přijala útočiště u oddané 
služby a praktikuje její základní angy. Zna-
mená to, že tato osoba neutrpí žádné ztráty 
výsledků ani není připravena o cíl, i když 
zná všechny angy bhakti, ale opomene 
konat některé vedlejší angy, jako kdyby 
o nich nevěděla.

Zavřené oči neznamenají neznalost 
písem (šruti a smriti, považované za 
dvě oči), neboť to je v rozporu s pří-
mým významem. Je třeba pečlivě zvá-
žit význam běhu se zavřenýma očima 
(záměrného opomíjení některých ang 
bhakti a dychtivé směřování do cíle). 

Tato a jakékoliv jiné činnosti vznik-
lé z tohoto způsobu pokroku nedo-
volují oddanému dopouštět se dva-
atřiceti séva aparádh. Verš popisuje 
osobu, která upřímně přijala útočiště 
v procesu bhakti, jak jej popisuje Pán. 
(V tomto případě nelze mluvit o zá-
měrné séva aparádě). 

Dvaatřicet séva aparádh, počínaje 
vstupem do chrámu na nosítkách 

nebo v obuvi a tak dále, by se nikdy nemě-
lo páchat úmyslně, neboť v písmech je oso-
ba, která úmyslně spáchá séva aparádhu, 
odsouzena jako dvounohé zvíře: harer apj 
aparádhán jah kurjád dvi-pada pánsanah.

Pokud byly náma aparádhy buď star-
ší nebo nedávné spáchány nevědomky 
(jejich přítomnost je dovozena účinkem, 
nedostatkem pokroku), je třeba pronášet 
svaté jméno neustále. Tím lze dosáhnout 
neochvějnosti v bhakti a postupně neut-
ralizovat přestupky. Jsou-li však spáchány 

Šiva je proměnou Pána, tak jako je Šiva je proměnou Pána, tak jako je 
jogurt proměnou mlékajogurt proměnou mléka



30 

s plným vědomím, existují některé jiné 
postupy jejich odstranění.

Sádhu nindá neboli kritika vaišnavů je 
první z deseti přestupků proti svatému 
jménu. Slovo nindá znamená nepřátelství 
nebo zloba. Pokud shodou okolností dojde 
k tomuto přestupku, oddaný by se měl 
kát: „Ó, jsem osoba tak nízké třídy, dopus-
til jsem se přestupku proti svaté osobě!“ 
Osoba spálená ohněm hledá úlevu v ohni. 
Podle této logiky by měla zrušit přestupek 
nářkem, rozhodnutím přijít za dotyčným 
vaišnavou, padnout u jeho nohou a potěšit 
ho poklonami, chválou a projevy úcty. Po-
kud vaišnava není spokojen, měla by mu 
po mnoho dní pozitivně sloužit podle jeho 
touhy. Někdy je přestupek tak ohavný, že 
vaišnavův hněv neutichá. S nesmírnými 
výčitkami svědomí, považuje se za nanej-
výš neš ťastnou a směřující na milióny let 
do pekla za svůj přestupek, by se měla vše-
ho vzdát a plně přijmout útočiště u nepře-
tržitého náma sankírtanu. Božskou mocí 
náma kírtanu bude jistě časem od svého 
přestupku osvobozena.

Nicméně by se tato osoba neměla ospra-
vedlňovat tvrzením, že šástra říká: ná-
máparádha-juktánán námánj éva harantj 
agham - svaté jméno samo o sobě stačí 
k osvobození pachatele. Proč je tedy třeba 
se pokořovat opakovanými poklonami 
a službou vaišnavovi, jehož urazila? Tímto 
druhem myšlení spáchá další přestupek. 
Také by si neměla myslet, že přestupek 
sádhu nindá rozlišuje mezi druhy vaišna-
vů. Nevztahuje se pouze na toho, který je 
plně a dokonale kvalifi kovaný se všemi 
vlastnostmi uvedenými v písmu, jako je 
milost, nenásilí a odpouštění všem živým 
bytostem: kripálur akrita-dróhas titikšuh 
sarva-déhinám (ŠB 11.11.29). Osoba ne-
může minimalizovat svůj přestupek tím, 

že poukáže na nějakou chybu oddaného. 
Písma odpovídají:

I pokud se odevzdá Pánu osoba, která 
má velmi špatný charakter, je podvodník, 
postrádá správné chování, je zlomyslná, 
bez sanskár a plná světských tužeb, musí 
být považována za sádhua, o čistém vaiš-
navovi nemluvě.

Někdy byl proti vaišnavovi spáchán 
závažný přestupek, ale vaišnava se neroz-
hněvá vzhledem ke své vznešené povaze. 
Pachatel by měl přesto padnout k jeho 
nohám a hledat způsoby, jak jej potěšit, 
aby se očistil. Ačkoliv vaišnava může pře-
stupek odpustit, prach z jeho nohou pře-
stupky netoleruje a viníkovi přinese plody 
přestupku. Je totiž řečeno:

„Jsou pokořeni prachem z nohou vzneše-
ných osobností.“ (ŠB 4.4.13)

Běžná pravidla však nelze použít v pří-
padě mocných, spontánních, nanejvýš 
vznešených mahá bhágavatů, kteří někdy 
mohou udělit bezednou milost i těm nej-
nehodnějším nebo pachatelům přestupků. 
Když byl například Džada Bharata při-
nucen nést Rahúganova nosítka a král ho 
zahrnul proudem nadávek, Džada Bharata 
mu udělil svou milost. Podobným způso-
bem Čédirádža, Vasu, který letěl po obloze, 
prokázal milost ateistickým heretickým 
daitjům, kteří se proti němu chystali do-
pustit násilí. (V Mahábháratě je příběh 
o tom, jak byl Čédirádža, který se postavil 
na stranu polobohů dohadujících se s ně-
jakými brahmarišiji, jimi proklet, aby spadl 
ze svého létajícího kočáru do Pátála lóky, 
kde pokračoval ve svém bhadžanu. Příběh 
zde zmíněný není v Mahábháratě a není 
známo, odkud je.) Také Šrí Nitjánanda 
prokázal milost Mádháiovi, i když ho nej-

hříšnější Mádhái poranil na čele, až Mu 
tekla krev.

Přestupek gurór avagjá neboli neúcta 
ke guruovi, třetí aparádha, může být brán 
stejně jako první aparádha.

Nyní zvážíme druhou aparádhu, nepo-
chopení pozice Višnua, Šivy a polobohů. 
Vědomé bytosti (čaitanja) jsou dvojího 
druhu: nezávislé a závislé. Nezávislá bytost 
je všudypřítomný Pán (íšvara) a závislé by-
tosti jsou částečky vědomí (džívy), energie 
Pána, které prostupují jen jednotlivá těla. 
Íšvara čaitanja je dvou druhů: jeden není 
vůbec dotčen májou a druhý, kvůli zába-
vám Pána, přijímá dotek máji. První druh 
íšvary se nazývá jmény jako Nárájana, 
Hari a tak dále:

„Hari je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, 
transcendentní hmotné přírodě.“ (ŠB 
10.88.5)

Druhý íšvara je nazýván jmény jako Šiva.
„Pán Šiva je vždy spojen se svou osobní 

energií, hmotnou přírodou. Projevuje se 
ve třech rysech podle proseb jejích tří kva-
lit, a tak zosobňuje trojí princip hmotného 
ega v dobru, vášni a nevědomosti.“ (ŠB 
10.88.3)

Přestože se zdá, že je Šiva zahalen guna-
mi, nikdo by si neměl myslet, že je v kate-
gorii džíva, neboť Brahma sanhitá uvádí: 

„Šiva je proměnou Pána, tak jako je jo-
gurt proměnou mléka.“ (Brahma sanhitá 
5.45)

V Puránách a dalších písmech je oslavo-
ván jako íšvara. Bhágavatam uvádí:

„Šrí Krišna, transcendentální Osobnost 
Božství, je nepřímo ve styku se třemi kva-
litami hmotné přírody - s vášní, dobrem 
a nevědomostí – a jen za účelem stvoření, 
udržování a zničení hmotného světa na 
sebe bere tři kvalitativní podoby: Brahmy, 
Višnua a Šivy. Z těchto tří mohou všechny 
živé bytosti získat nejvyšší prospěch od 
Višnua, který je podobou kvality dobra.“ 
(ŠB 1.2.23)

V této sloce se také obecně rozumí, že 
Brahmá může být také považován za íšva-
ru. Brahmovo postavení íšvary neboli pána 
by však mělo být chápáno jako moc předa-
ná džívě Nejvyšším Pánem (íšvara-ávéša).

„Uctívám prvotního Pána, Góvindu, 
od něhož Jeho podřízená oddělená část 
Brahmá získává  moc řídit hmotný svět, 
podobně jako slunce projevuje část svého 
světla ve všech zářivých drahokamech, 
které nesou názvy jako súrja kánta.“ 
(Brahma sanhitá 5.49)

„Dřevo je přeměněná půda, kouř je však 
lepší než syrové dříví. Oheň je ještě lepší, 

Uctívám prvotního Pána GóvinduUctívám prvotního Pána Góvindu
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neboť prostřednictvím ohně lze dosáhnout 
vyššího poznání (skrze védské oběti). Po-
dobně je vášeň (radžas) lepší než nevědo-
most (tamas), ale dobro (sattva) je nejlepší, 
neboť skrze dobro můžeme dojít k realiza-
ci Absolutní Pravdy.“ (ŠB 1.2.24)

I když je vášeň lepší než nevědomost, 
v kouři podobné radžó guně nemůže být 
ohni podobný zářící Pán realizován, tak 
jako v kouři nelze vnímat oheň. V ohni 
podobné kvalitě dobra lze vnímat čistou 
záři Pána téměř jako přímou realizaci. 

Tak jako oheň, přestože je přítomen ve 
dřevě, v něm nemůže být vnímán, v kvalitě 
nevědomosti Pán, přestože přítomný, není 
přímo projevený. Tak jako i v hlubokém 
spánku beze snů (sušupti), charakteristice 
tamó guny, osoba zakouší štěstí téměř 
podobné štěstí v podobě realizace Pána 
v Jeho neosobním aspektu (nirbhéda gjána 
sukha). Když vezmeme tattvy tímto způso-
bem v úvahu, můžeme pochopit závěry.

Vědomé bytosti, které jsou závislé na 
Pánu, džívy, jsou dvojího druhu: ty, které 
nejsou pokryty nevědomostí, a ty, které 
jsou - dévatové, lidé a zvířata. Nepokryté 
džívy jsou dvojího druhu: ty, které jsou 
pod vlivem Pánovy aišvarja šakti, a ty, kte-
ré jí ovlivněny nejsou. 

Ty, které nejsou ovlivněny Pánovou 
aišvarja šakti, jsou v zásadě dvou druhů: 
ty, jež rozvíjejí gjánu a splynou s Pánem 
(žalostný stav), a ty, které praktikují bhakti, 
zůstávají odděleny od Pána a vychutnávají 
si nektarovou blaženost (nežalostný stav). 
Ty, které jsou ovlivněny aišvarja šakti, jsou 
dvojího druhu: ty, které jsou pohrouženy 
v gjáně týkající se duchovní oblasti (např. 
čtyři Kumárové), a ty, které jsou pohrou-
ženy ve funkcích tvoření atd. hmotného 

světa (Brahmá atd.). Tak je možné považo-
vat Višnua a Šivu za neodlišné, neboť jsou 
stejný íšvara čaitanja.

Oddaný bez hmotné motivace (niškáma) 
musí rozeznat, kdo je hoden uctívání či 
ne na základě nirguny a saguny, to zna-
mená bez hmotných vlastností (Višnu) 
a s dotekem hmotných vlastností (Šiva, 
Brahmá atd.). Jako různé druhy čaitanji 
jsou Brahmá a Višnu zcela odlišní, Brahmá 
je džíva a Višnu je íšvara. Někdy jsou 
Brahmá a Višnu popisováni v Puránách 
jako totožní. 

Toto prohlášení je však třeba pochopit 
na příkladu Slunce (Višnu) a drahokamu 
súrja kánta (Brahmá), který je obdařen 
světlem Slunce. Súrja kánta je jako zvět-
šovací sklo, které přijímá paprsky Slunce 
a projevuje teplo Slunce pálením papíru 
atd. Pouze v tomto ohledu je Brahmá 
považován za neodlišného. V některých 
mahá kalpách je i Šiva džíva jako Brahmá 
obdařený mocí od Pána:

kvačidž džíva-višéšatvan 
harasjóktan vidhór ivéti

Stejně jako v případě Brahmy někdy 
zvláštní džíva převezme roli Šivy. Proto je 
Šiva někdy řazen k Brahmovi ve výrocích 
jako:

„Osoba, která považuje Nárájana za rov-
nocenného Brahmovi, Šivovi a ostatním 
dévatům, je podlý darebák.“ (Hari bhakti 
vilása 1.73)

Ti, kteří tuto záležitost důkladně nepro-
zkoumali, říkají, že Višnu je Pán, a ne Šiva, 
nebo že Šiva je Pán, a ne Višnu. Protože 
jsem oddaný Višnua, nebudu mít v úctě 
Šivu, nebo naopak. Tito lidé, vědomě za-
pojení v těchto sporech, se také dopouštějí 

náma aparádhy. Pokud mohou být její 
pachatelé poučeni oddaným s důkladnou 
znalostí věci, pak mohou zrealizovat, ja-
kým způsobem se od sebe Šiva a Višnu ne-
liší. S touto realizací a prováděním náma 
kírtanu může osoba zrušit svůj přestupek.

Šruti šástra ninda je čtvrtý přestupek, 
neúcta k písmům šruti (Védám) pod vli-
vem představy, že nezmiňují nic o bhakti 
a jsou tedy oslavované pouze světskými 
lidmi. Pokud osoba spáchá tento přestu-
pek, zbaví se ho, když má to štěstí, že toto 
téma správně pochopí pomocí zkušeného 
oddaného. 

Šruti velmi milosrdně pomáhají nejvíce 
nekvalifi kovaným lidem, kteří nenásle-
dují žádné védské zásady a jsou zaslepeni 
hmotnými touhami, přijít na cestu bhakti. 
Spáchání čtvrtého přestupku je zrušeno 
pomocí stejných úst, která kritizovala šás-
tru (např. šruti předkládající karmu a gjá-
nu). Je třeba ta samá písma chválit, stejně 
jako jejich následovníky (např. následov-
níky karmy a gjány) a hlasitě pronášet 
svaté jméno. Stejným způsobem je třeba 
pochopit spáchání a zrušení ostatních šesti 
přestupků.

Další jsou anarthy vyplývající z bhakti. 
Tak jako hlavní rostlinu obklopuje mnoho 
druhů plevele, spolu s bhakti se objevuje 
získání hmotného bo-
hatství a dalších vymo-
žeností, uctívání a úcta 
od ostatních, pohodlí 
a sláva (lábha, púdžá, 
pratištha). 

Ze své podstaty mají 
moc ovlivňovat srdce 
oddaného, rozšiřovat 
a zpomalovat růst hlav-
ní rostliny (bhakti). ❧

Příspěvek na vydávání Náma Hatty
Nejdražší čtenáři Náma Hatty, časopisu, který má právě nakročeno do 18. ročníku svého trvání.
Je nanejvýš úžasné, že časopis může vycházet díky příspěvkům, které pravidelně na jeho vydávání posíláte. 

Oněch tři sta korun, které pokrývaly náklady na tisk a poštovné po celá dlouhá léta, však už pomalu přestává 
stačit.

Zvětšili jsme formát a přidali trochu barvy, jako už tolikrát se opět zdražilo poštovné... Také bych ráda 
zachovala odměnu pro věrné přispěvatele v podobě Vaišnavského kalendáře. Letos už na to prostě nezbylo, ale 
milostí Kuši prabhua, bhakty Víti a Góvindy prabhua ani tentokrát bez kalendáře nezůstanete.

Přesto, ač neradi, musíme navýšit příspěvek na vydávání časopisu na 500 Kč ročně. Doufám, že Vás, stálé 
odběratele časopisu, toto zvýšení neodradí a že i nadále bude Náma Hatta putovat každé dva měsíce do vaší 
schránky.

Děkuji Vám moc za pochopení a věřím, že stejně jako já si myslíte, že vydávání vaišnavského časopisu, jako je 
Náma Hatta, má cenu a že nám opět pomůžete s jeho vydáváním jako už tolikrát:).

Vaše služebnice
Džalángí déví dásí



Část 1: lilkové pakory
1 větší lilek
150 g bílé mouky
70 g kukuřičné mouky
200 až 250 ml studené vody
1 čl mletého římského kmínu
½ čl kurkumy
1 čl mletého koriandru
1 čl soli
olej na smažení

Nakrájejte lilek na půlcentimetrové 
plátky, posolte a nechte stranou 20 
minut, aby lilek pustil šťávu. Osušte 
papírovým ubrouskem.

Smíchejte mouku, vodu, koření a sůl 
na hladké těstíčko. Namáčejte lilek 
do těsta a smažte dozlatova. Osušte 
přebývající olej papírem a rozdělte na 
dvě části.

Část 2: panýr ze 3 až 4 litrů mléka
Udělejte panýr, rozdrobte ho na 

malé kousky a rozdělte na dvě části.

Část 3: rajčatové čatný
1 kg krájených oloupaných rajčat
2 pl cukru
1 čl soli
1 čl čerstvého strouhaného zázvoru
¼ čl kurkumy
1 pl oleje

Zahřejte lžíci oleje, opražte koření 
na 30 sekund a přidejte rajčata, cukr 
a sůl. Vařte 15 minut. Rozdělte na dvě 
části.

Část 4: dokončení
Pokryjte pekáč polovinou pakor 

v jedné vrstvě. Není vůbec potřeba 
pekáč vymašťovat. Dejte na pakory 
polovinu rozdrceného panýru 
a polovinu rajčatového čatný, dokud 
nejsou pakory pěkně zakryté. 

Opakujte stejný postup se zbytkem 
pakor, panýru a rajčatového čatný. 
Zapečte v troubě na 180 až 200 °C na 
30 až 40 minut. Podávejte se salátem 
nebo raitou.

S láskou a oddaností 
nabídneme Nejvyššímu 
Pánu Šrí Krišnovi.

Recept poskytla
Vrindávaní déví dásí
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