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

NÁMA HATTA
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Hnutí Hare Krišna

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

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

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

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

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

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

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE

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

Hare Krišna,

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

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

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

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

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

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

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

Kde nás najdete

Slovenská republika

Česká republika

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

s novým rokem můžeme čekat ledacos. Nové 
výzvy, nové lidi ve svém životě, nové objevy. Tře-
ba začneme dělat věci, které nás doposud ještě 
nenapadly. Já se teď například pohroužila do 
seriálu Abhaj Čaran. Vím, asi ho každý z vás už 
kdysi viděl, ale věřte nevěřte, ten příběh mě pří-
mo pohlcuje. Životopis Šríly Prabhupády jsem 
četla aspoň patnáctkrát, a tak teď, když s prota-
gonisty seriálu postupně procházím všemi těmi 
událostmi Prabhupádova života, je mi to tak 
strašně blízké...

Když malý Abhaj dělá Ratha játru, když ještě 
předtím jeho duchovní mistr, lví guru Bhaktisid-
dhánta Sarasvatí Mahárádž, potkává svého du-
chovního učitele a zpívá miliardu svatých jmen, 
když poráží všechny ty falešné bábádží, kteří si 
dělají nárok na mrtvé tělo Gaura Kišóra dáse 
Bábádžího, když ještě předtím Bhaktivinód Th á-
kur nebojácně vystupuje proti pseudoinkarnaci 
Phalgu Bhagavána.

Když pak Abhaj vyrůstá a ožení se a potom se 
poprvé setkává se svým guruem a pomáhá v Ál-
láhabádu založit chrám, který později všemožně 
podporuje. Jeho zasvěcení, poslední setkání 
s Bhaktisiddhántou Sarasvatím, pak časopis 
Zpátky k Bohu, marné varování Mahátmy Gán-
dhího, přijetí sannjásu, překlad a tisk Šrímad 
Bhágavatamu. Setkání se Sumatí Mórárdžíovou, 
cesta do Ameriky, Buttler a Agarválovi, doktor 
Mišra v New Yorku, hoši z Mottovy ulice,  Keith 
si prvně holí hlavu, Mukunda s Džanakí a jejich 
nový chrám v San Francisku, Ratha játra a Dža-
jánanda s Višnudžanem... teď právě Prabhupádu 
čeká bitva s panem Nairem, který se ošklivě pře-
počítal, když považoval oddané za snadné oběti 
svého podlého plánu.

Ráno před mangala se dívám na novou obrov-
skou múrti Šríly Prabhupády a přemýšlím nad 
tou neuvěřitelně úžasnou osobností a nad tím, 

co VŠECHNO dokázal. Při džapě poslouchám, 
jak procítěně a pozorně pronáší mahá mantru. 
Při Guru púdže si představuji, na kolika místech 
světa mu asi dnes předloží tyčinky a plamen 
a vodu jeho vděční oddaní. Při přednášce z Bhá-
gavatamu úplně vidím před sebou Šrílu Pra-
bhupádu s diktafonem v ruce předkládajícího 
ezoterická tajemství dávných Véd jazykem po-
chopitelným i mléččchům a javanům, jako jsme 
my. Při snídani, při které zní jeho bhadžan, jsem 
štěstím bez sebe, že nás naučil vařit všechny ty 
dobroty...

Jenom žasnu, jak se mi díky „televizi“ ještě 
hlouběji dostává pod kůži tento úžasný oddaný, 
který každého, koho potkal, okouzlil svou neko-
nečnou pokorou a čistotou.

A jen doufám, že by ho snad mohla moje malá 
a bezvýznamná snaha o oddanou službu potěšit. 
A doufám, že i ta vaše...

Vaše služebnice
Džalángí déví dásí



Šruta Kírti dásseriál
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Během pobytu se Šrílou Prabhupádou v Nové Dvárace 
jsem si udělal mezi oddanými několik přátel. Jednoho 
rána jsem se rozhodl navštívit je na mangala árati. 
Sotva jsem tam dorazil,  vešel do chrámové místnosti 

Pradjumna a řekl: „Šríla Prabhupáda zvonil na zvonek. Chce tě 
ihned vidět.“

Okamžitě jsem opustil chrámovou místnost a uháněl do 
jeho pokoje. Složil jsem svoji poklonu, a když jsem zvedl hlavu, 
řekl jsem: „Potřebujete mě, Šrílo Prabhupádo?“

„Na mangala árati nemáš co pohledávat,“ řekl rozzlobeně. 
„Tvoje služba je být se mnou dvacet čtyři hodin denně. Když tě 
potřebuji, musíš být k dispozici.“

Omluvil jsem se a slíbil, že to již víckrát neudělám. 
Věděl jsem, že to není v pořádku, již když jsem na árati šel. 

Nedokázal jsem tehdy setrvat v klidu a říkal jsem si, že za 
účast na mangala árati mě nikdo nemůže obviňovat. Ujišťoval 

jsem se tím, že takto brzy ráno mě Prabhupáda nikdy nevolá. 
Mohlo mi samozřejmě dojít, že Prabhupáda vždy věděl, co dě-
lám, takže jakmile půjdu na árati, nepochybně mě zavolá. Byl 
jsem jedinou osobou v ISKCONu, která měla dobrý důvod na 
mangala árati nechodit. V mém případě návštěva árati doka-
zovala, že jsem v máji.

Když jsem tehdy kráčel časně ráno do vašeho pokoje, cítil jsem 
se úžasně. Věděl jsem, že budu pokárán za návštěvu mangala 
árati. Bylo to potvrzení všeho, co jsem se do té doby od vás na-
učil. Vědomí Krišny vycházelo ze zdravého rozumu. Bylo prak-
tické. Nebyl to rituál, který bychom vykonávali a nedokázali 
vysvětlit, proč. Byla to věda. Nenásledovali jsme slepě pravidla 
a omezení. Učil jste nás, jak používat naši inteligenci, jak být 
čestný vůči sobě i vůči vám. Děkuji vám, Šrílo Prabhupádo, že 
jste mi ukázal, jak vykonávat oddanou službu.

Na mangala árati Na mangala árati 
nemáš co pohledávatnemáš co pohledávat

17. dubna 1973, ISKCON, Los Angeles, Kalifornie
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Pouhým přečtením 
této jediné knihy 

se můžeš stát 
vědomým si Krišny

Zasluhoval by si 300 dolarů 
za namáhání mozku...

21. dubna 1973, ISKCON, Los Angeles, Kalifornie

26. dubna 1973, ISKCON, Los Angeles, Kalifornie

Každá návštěva příbytku Šríly Prabhupády byla pokaždé 
i naučnou lekcí. Někdy seděl a četl své knihy. Kdykoliv 
četl, zdálo se, jako by tyto knihy napsal někdo jiný, 
protože je nečetl očima autora, pátrajícího po edi-

tačních a gramatických chybách. Četl je s vděčností oddaného, 
dozvídajícího se o zábavách Nejvyššího Pána, jemuž je bezvý-
hradně oddán.

Jednoho dne jsem vstoupil do Prabhupádova pokoje, abych 
zde vykonal své povinnosti. Četl právě Bhagavad gítu takovou, 
jaká je. Poté, co jsem složil poklonu, pohlédl na mě a řekl: „Kdy-

bys přečetl a pochopil tuto jedinou knihu, stačilo by to, aby ses 
stal vědomým si Krišny.“

Po několika měsících jsem Prabhupádu při vstupu do jeho 
pokoje zastihl při čtení Nektaru oddanosti. Podíval se na mě 
a pravil: „Tato kniha je tak krásná. Pouhým přečtením této jedi-
né knihy se můžeš stát vědomým si Krišny.“

Šríla Prabhupáda nás učil svým příkladem. Dělal sám všechno, 
co žádal od nás. Vyžadoval, abychom četli jeho knihy, a sám je 
četl také.

Poté, co jsme se vrátili do Los 
Angeles, zašel Šríla Prabhupáda 
několikrát do mého pokoje 
a ukazoval mi, jak vařit některá 

nová jídla. Způsob, jakým vcházel, usedl 
na podlahu a řídil veškerou činnost, byl 
nesmírně roztomilý. 

Při jiné příležitosti Džajatírtha daroval 
Prabupádovi stolní hodiny, které při 
otočení ciferníku ukazovaly čas v libo-
volném městě na světě. Prabhupádovi se 
to velmi líbilo a pravil, že člověk, který 
to vynalezl, by si zasluhoval 300 dolarů 
za namáhání mozku.

Pobýval tam tehdy o patro výš jeden 
slavný návrhář. Muž, který navrhoval 
obleky pro milionáře po celém světě 
a který chtěl vystrojit Prabhupádu celým 
šatníkem nových oděvů. Nedokázal jsem 
si představit, co by mohl na kurtě a dhótí 
vynalézt nového, aby je Prabhupáda pak 
stále ještě nosil.

Nikdy žádné oblečení pro Prabhupádu nenavrhl. Pochopi-
telně, protože Prabhupáda se o módu nestaral. Byl to sannjásí 
a přísně dodržoval svoje sliby. Nedovolil ani své sestře, aby 
s ním zůstávala v pokoji sama, a když spolu mluvili, musel 

jsem sedět v pokoji s nimi. Děkuji vám, Šrílo Prabhupádo, že 
jste po celý svůj život byl dokonalým příkladem. Dělal jste 
vždy to, co bylo správné, protože vaším přáním bylo vždy slou-
žit Krišnovi. ❧

Děkuji vám, Šrílo Prabhupádo, Děkuji vám, Šrílo Prabhupádo, 
že jste po celý svůj život byl že jste po celý svůj život byl 
dokonalým příkladem. Dělal jste dokonalým příkladem. Dělal jste 
vždy to, co bylo správné, protože vždy to, co bylo správné, protože 
vaším přáním bylo vždy sloužit vaším přáním bylo vždy sloužit 
KrišnoviKrišnovi



Bhakti Vidjá Púrna Svámípřednáška
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Oba vidí stejně, jak funguje 
materiální svět, život griha-
sthů, ale díky realizaci naišti-
ka nepotřebuje emocionální 

podporu, proto pro něj grihastha ášram 
není nutný, kdežto upakurvána brahma-
čárí cítí nutnost této podpory, a proto je 
pro něho grihastha ášram ideální. Tady 
vidíme, že ten světec je velmi kvalifi ko-
vaný, dokonale ovládá své smysly, je kon-
centrovaný na Nejvyššího Pána, byl velmi 
dobře vytrénován, a proto si ho Manu 
vybral jako vhodného manžela pro svou 

dceru. A když se jeho dcera dozvěděla 
o světcových kvalitách, zaměřila na něj 
svou mysl.

Protože je nutná rovnocennost. Rovno-
cennost Védy považují za jeden z nejdů-
ležitějších aspektů manželství. Pokud je 
přítomna, manželé mohou mírumilovně 
spolupracovat a zároveň i jejich děti 
budou velmi ideální. Protože jestli je tu 
rovnocennost, je tu jedna mentalita a ta 
potom může být přítomná v dítěti. Pokud 
rodiče mají dvě rozdílné mentality, jejich 
dítě bude mít také dvě rozdílné mentality. 

Tady vidíme, jak grihastha 
správně přijímá ášram 
upakurvána brahmačárí. 
Jsou dva druhy 
brahmačárích. Naištika 
a upakurvána. Oba mají 
stejnou výchovu, oba 
mají stejné pochopení, 
ale je tu rozdíl toho, co 
zrealizovali.

GRIHASTHA GRIHASTHA 

ÁŠRAMÁŠRAM 1/3

Proto tě prosím, abys ji přijal, ó nejlep-
ší z bráhmanů, neboť ti ji s důvěrou nabí-
zím. Po všech stránkách se hodí na to, aby 
se starala o tvé domácí povinnosti.

Význam: Slova grihamédišu karmasu 
znamenají ,, v domácích povinnostech“. 
Dále je zde použito slovo sarvátmanánu-
rúpám. Význam těchto slov je takový, že 
manželka se má nejen vyrovnat svému 
manželovi věkem, charakterem a vlast-
nostmi, ale musí mu také pomáhat v jeho 
domácích povinnostech. Domácí povin-
nosti muže není uspokojovat své smysly, 
ale žít s manželkou a dětmi a zároveň dělat 
pokrok v duchovním životě. Ten, kdo tak 
nečiní, není hospodář, ale grihamédhí. 
Rozdíl mezi nimi je ten, že grihastha je rov-
něž ášram neboli duchovní stav, ale pokud 
člověk jako hospodář pouze uspokojuje své 
smysly, je grihamédhí. Přijmout manželku 
znamená pro grihamédhího uspokojovat 
smysly, ale pro grihasthu je kvalifi kova-
ná manželka všestrannou pomocnicí při 
rozvoji duchovních činností. Povinností 
manželky je starat se o domácnost; nikoli 
soupeřit s manželem. Manželka mu má po-
máhat, ale to může jedině tehdy, když se jí 
manžel zcela vyrovná věkem, charakterem 
a vlastnostmi.

ŠB 3. ZPĚV, KAPITOLA 22, SLOKA 11
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A potom se potýkáme s problémem mo-
derního věku, kdy děti nevědí, kdo jsou. 
Tolikrát tápou, co mají dělat, kam mají jít, 
čím mají být. Vidíme, že děti, které po-
cházejí z rodin, kde je kompatibilita mezi 
rodiči vyšší, jsou koncentrované a vědí, 
co chtějí v životě dělat.

Většinou je to něco podobného tomu, 
co dělají jejich rodiče, a od mladého věku 
mohou být v tomto směru 
podporovány, protože je to 
pro ně smysluplné. Většinou 
si můžeme všimnout, že 
ti, kteří jsou v napřed ve 
vykonávání svých povinnos-
tí, jsou ti, kteří už odmala 
porozuměli tomu, co se od 
nich čeká, a měli odhodlání 
to udělat. Zároveň je v tom 
rodiče a ostatní podporovali 
a povzbuzovali je. To je velká 
podpora, aby vše probíhalo 
hladce. Schopnost nebo na-
dání není to nejdůležitější.

Spousta lidí má mnoho 
úžasných schopností dělat 
tolik věcí, které nakonec dělat 
nemohou, nechtějí je dělat 
nebo je nebaví dělat. Daleko 
důležitější je duševní zalo-
žení, mentalita, aby je byli 
schopni vykonávat. Když ta 
je přítomna, pak to můžeme 
dělat, protože na to přijdeme. 
Když někdo má například 
mentalitu obchodníka, tak 
i když nezná všechny subtilní 
techniky tohoto oboru, tak 
na ně přijde. Protože ví, kam 
se chce dostat. Vyzkouší jed-
no, druhé, zjistí, co funguje 
nebo nefunguje. Samozřejmě, 
kdyby byl vyškolený, tak mu 
to půjde mnohem rychleji. 
Ale daleko důležitější je mít tu 
mentalitu, protože někdo může být vy-
školeným obchodníkem, ale když nemá 
obchodnickou mentalitu, tak obchod 
nikdy nebude moci dělat.

Trénink není všechno. Ve védském 
vzdělávacím systému můžeme vidět, že 
bráhmani, kšatrijové, vaišjové a šúdrové 
se učí stejnému poznání, oni všichni znají 
všechny aspekty védské kultury, ale mů-
žeme vidět, že i když bráhmani mají tu 
znalost, ale jen jako poznání, nedělají nic 
z toho, co dělají kšatrijové a vaišjové. Oni 
mají tu znalost, ale nemají mentalitu pro 
vykonávání těch činností. Zatímco vaišjo-
vé a kšatrijové ty znalosti mají a ještě mají 
mentalitu na to, aby je vykonávali. Jsou 
schopni dát si ty dvě věci dohromady. 
Můžeme vidět, že mentalita je důležitější 
než základní poznání o věcech. Když člo-
věk má danou mentalitu, poznání může 

získat. A když tam není, tak i když nějaké 
poznání nabudeme, nebudeme schopni 
ho ocenit. Pouze ten, kdo má určitou po-
vahu, ocení příslušné znalosti.

Takže manželé by si měli být rovni ve 
svých vlastnostech a charakteru. Měli 
by se k sobě hodit, ale to neznamená, že 
budou úplně stejní. Jako můžeme říci, že 
k hlubokému talíři se hodí lžíce, zrovna 

tak jako dezertní talířek a lžička, ale 
když máte lžíci, ta se hodí k hlubokému 
talíři. Člověk musí porozumět tomu, co 
znamená si být rovni. Nemusí být stejně 
vysocí a není třeba měřit si nosy, jestli je 
mají stejně dlouhé. Ne, stejní neznamená, 
že jsou úplně stejní, ale že se k sobě hodí. 
Zrovna tak jako chleba a máslo, také si 
nejsou rovny, ale velmi se hodí jeden 
k druhému. Když je každý zvlášť, tak 
nejsou tak skvělí, ale dáte je dohromady 
a chutnají báječně. A jsou očividně roz-
dílní, ale dohromady mají něco do sebe.

Vlastnosti tedy oba mají podobné, pak 
charakter, že jsou oba pevně ukotvení 
ve vykonávání svých náboženských po-
vinností a jejich správném pochopení, 
pak poznání, že oba mají stejnou oblast 
poznání, aby se byli schopni bavit o po-
dobných tématech. Takže když manžel 

poukáže na dharma šástru nebo jiné 
téma z védské literatury, tak by manželka 
měla rozumět, o čem mluví.

Pak krása. Oba by měli být podobně 
krásní. Protože člověk si bohužel přiroze-
ně myslí, že je krásný a atraktivní, a když 
potká někoho, kdo je mu trochu podobný, 
tak si myslí, že ta osoba je krásná a atrak-
tivní.

Mladistvost. Oba by měli 
být podobně staří, měli by 
mít podobnou vitalitu a nad-
šení. Tato mladistvost se musí 
k sobě hodit. Dívky, když do-
sáhnou puberty, tak se mění 
z dívek na ženy, ale chlapci se 
mění z chlapců na pankáče 
a z pankáčů teprve na muže. 
Ženy a muži se k sobě hodí. 
Ženy a pankáči ne. Proto je 
nutné, aby byl chlapec řádně 
vytrénovaný před tím, než 
bude připravený se oženit. 
Proto rovnost ve věku nezna-
mená stejný počet let, ale spíš 
to znamená rovnost v počtu 
roků jemnohmotného těla. 
Když je dívkám tak 12 let, 
začínají přemýšlet o domě, 
jak by rády žily, a to chlapci 
v jejich věku nedělají. Když se 
stýkají s chlapci, tak myslí na 
svatbu a jak budou mít děti, 
a kluci ne, ti myslí na to, jak si 
užívat. Až když trochu dospě-
jí, teprve pak porozumí, jakou 
mají zodpovědnost, a potom 
se mohou oženit s vhodnou 
manželkou. Takže tady, když 
říkáme, že mají být stejně 
staří, tak to neznamená stejný 
věk hmotného těla, ale spíše 
vyspělost uvažování.

Další výraz, který je zde 
použitý, je grihastha a griha-

médhí. V tom verši je grihamédišu, ale 
není to s dlouhým í. Tady grihamédi 
znamená, že dům je centrem všech čin-
ností. Médí znamená kůl, sloupek, který 
zarazíte do země na dvoře, a ten potom 
použijete pro voly, kteří budou drtit 
různé věci nebo cokoli, co bude potřeba, 
lisovat olej do lamp anebo drtit obilí... 
takže ti voli budou chodit celý den kolem 
toho klacku a budou si myslet, že ušli 
velkou vzdálenost, ale ve skutečnosti se 
nedostali nikam. Takže toto je ten griha-
médhí. On si myslí, že v životě urazil vel-
kou vzdálenost, udělal velký pokrok, ale 
ve skutečnosti se nikam nedostal. Pořád 
chodí jen kolem dokola, protože centrem 
je ten dům.

Kdežto grihastha znamená, že to je 
ášram. To znamená, že Bůh je uprostřed. 
Celé je to postavené na stejném principu, 

Dokonalí grihasthové – Šrí Rámačandra a Šrímatí SítádévíDokonalí grihasthové – Šrí Rámačandra a Šrímatí Sítádéví
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ale rozdílem je, jestli postavíme do centra 
našeho zájmu dům a potom se váš život 
točí okolo toho, anebo zda dáte do středu 
Boha a potom vy a váš dům se točí okolo 
Boha. To je jednoduše ten rozdíl.

Stejný příklad je to, zda je centrum 
vesmíru Slunce nebo Země. Když dáte do 
středu Slunce a ostatní planety ho obíhají, 
anebo do středu dáte Zemi. Planety urazí 
úplně stejnou vzdálenost, když zapích-
nete špendlík do Slunce a planety budou 
obíhat okolo Slunce, stejně tak když 
zapíchnete špendlík do planety Země 
a ostatní planety budou obíhat okolo ní. 
Skončíte u naprosto stejných matematic-
kých výpočtů oběhu planet, jen záleží na 
tom, co je v centru. 

To je to, co je důležité. Je v centru Kriš-
na, anebo váš dům? Takže v grihastha 
ášramu je Pán v centru dění... a tady se 
říká grihamédišu karmasu, a to znamená 

v domácích povinnostech. To znamená, 
že tu jsou povinnosti, které je potřeba vy-
konávat. To je význam grihastha ášramu. 
To, že někdo žije se ženou, ještě nezna-
mená, že je grihasthou. 

Jestliže žije se ženou a vykonává své 
povinnosti, to teprve znamená, že žije ži-
votem grihasthy. A podstatou těchto po-
vinností je, jak vyniknout v duchovním 
životě a jak zaměstnat svou přirozenost 
ve vědomí Krišny.

Celý proces povinností, který je dán ve 
varnášramském systému, je tu proto, aby-
chom vyvinuli správný vztah mezi námi 
a ostatními živými bytostmi v tomto svě-
tě. Je to vlastně pro celé vesmírné stvo-
ření, ale pro nás je to významné v tom 
vztahu. Musíme vědět, co je ten element 
a jaký má vztah k něčemu dalšímu. Toto 
je náboženství. Toto je defi nice, kterou 
dostáváme od předešlých áčárjů.

Většinou si myslíme, že náboženství je 
souhrn pravidel a usměrnění, která více-
méně usměrňují náš život, abychom žili 
zbožnějším a morálnějším životem. To 
je jeden aspekt, ale to není vše. Správná 
defi nice by byla: vrozená povaha někoho 
nebo něčeho, kterou nelze změnit. To 
znamená u psa je to například to, že štěká 
a vrtí ocasem a močí na věci, které trčí 
ze země ve vertikální poloze. Tak toto je 
vrozená povaha psa, kterou nelze změnit. 
Kočky chytají myši, lezou po stromech, 
předou. Toto je jejich náboženství. Takže 
defi nice náboženství je daleko širší, než 
na co jsme zvyklí. Musíme porozumět 
tomu, kdo jsme my a co je to ostatní, 
s čím se musíme zaobírat ve svém životě. 
A když porozumíme těmto dvěma vě-
cem, pak dalším stupněm je, že musíme 
pochopit náš vztah, který k těmto věcem 
nebo bytostem, ať živým či neživým, 
máme. Teď teprve můžeme mluvit o apli-
kaci náboženství.

Nejprve musíme vědět, co je nábožen-
ství. Pak musíme vědět, jak můžeme ten 
vztah použít, a pak, co z tohoto vztahu 
může vzejít. Tyto tři věci tu musí být. 
Kdo jsme my, kdo je ta druhá osoba, jaký 
je mezi námi vztah a co z něho vychá-
zí. Tyto tři věci musíme znát, pak je to 
náboženství. Když je neznáme, pak to 
náboženství není. Možná se trefíme do 
něčeho, co je zbožné, ale nebude to nic 
systematického, bude to náhoda. Možná 
jsme pár věcí slyšeli, ale doopravdy tomu 
nerozumíme.

Takže varnášramský systém je to, co 
je vaše přirozenost. Tam to začíná. Když 
je někdo například student, jeho přiro-
zenost je, že musí studovat. Náboženství 
studenta je, že studuje. K tomu, aby stu-
doval, je potřeba pár věcí, jeho mozek 
musí být ,,pohromadě“, aby věci byly 
v souladu s jeho povahou, aby ho nerušily, 
a také o něj musí být postaráno. Člověk 
musí mít tedy takový životní styl, aby byl 
v souladu s jeho potřebami. Nemůže se 
zabývat činnostmi, které budou rozru-
šovat jeho mysl. Musí se přiměřeně stra-
vovat a žít přiměřeným životním stylem, 
který je tomu příznivý. Takže nebude spát 
přes den a v době sandhji, protože to zvy-
šuje chtíč a destrukci. Bude jíst jen určité 
věci, které nezpůsobují rozrušení nebo 
úzkost. A díky tomu se může soustředit. 
Takže může studovat, a jestliže chce ně-
kdo studovat, tak musí být pokorný.

Protože když zpychneme, pak je vše 
v této oblasti pro nás nepřístupné. Pokud 
si nějaké věci vážíte, pak máte možnost 
se o tom něco naučit. Hned jak si totiž 
myslíme, že víme, tak už se nám tam 
nic jiného nevejde. Ostatní vám mohou 
něco říkat, vy si můžete něco číst, ale 
už to všechno znáte. Můžete se naučit 

Vše je Krišnovo a já budu vše dělat, jak to Krišna chce, pro Jeho potěšeníVše je Krišnovo a já budu vše dělat, jak to Krišna chce, pro Jeho potěšení
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trochu, ale záleží na tom, jak velká je ta 
vaše pýcha. Když není tak velká a vy se 
odevzdáte tomu, kdo vás učí, tím víc se 
můžete naučit. Aby toto studenti vytvoři-
li, tak musí mít takový životní styl. Musí 
dělat svou denní službu, chodí žebrat 
a dělají všechno, aby podpořili a vyživili 
tuto svou povahu. Potom dostávají, co 
potřebují, a dělají pokrok. Jak velké je 
pole jejich působnosti, tak velký je jejich 
životní styl.

Život grihasthy toho obsahuje daleko 
více, více emocí, potřeb a činností. Proto 
musí mít víc poznání a musí ho umět po-
užít na větší škálu činností. Člověk musí 
znát více věcí. Musí vědět, kdo je žena 
a jak s ní zacházet. Co je domov a jak se 
k němu vztahovat. Co jsou peníze a jak 
s nimi zacházet. Takže musí znát jejich 
povahu. Pokud jejich povahu nezná, tak 
nebude úspěšný. Musí znát povahu, ná-
boženství peněz, náboženství ženy, nábo-
ženství dítěte, náboženství domova... co-
koli, co má ve svém poli, kde působí, co 
je jeho zaměstnání a o co se stará, jinak 
bude neúspěšný. Všechno to narůstá a on 
musí být schopný zaměstnat všechno. Jde 
o to, že oddaný má být schopný zaměst-
nat všechno ve vědomí Krišny. 

Musí znát povahu všeho. Například po-
vahu čistoty. Musí vědět, jaká je povaha 
rukou potom, co se najedl. Musí vědět, 
jak udržet tu čistotu. Může napravit tuto 
špatnou situaci tím, že použije vodu. Jaké 
části těla si musí vodou umýt, když se na-
jedl. Co je povaha lžíce, talíře nebo osoby, 
která přijímá. 

A pokud tady máme malé dítě, tak pro 
ně platí něco jiného než pro dospělého 
člověka. Všechny tyto věci musíme vědět, 
abychom byli úspěšní ve vykonávání 
svých povinností.

K tomu slouží varnášramský systém. 
Takže vidíme, že záleží na tom, v jakém 
poli působnosti se pohybujeme. Brahma-
čáríni, vánaprasthové a sannjásíni tak 
široké pole nemají, a tak počet pravidel 
v jejich ášramu není tak velký. Grihastha 
pokryje největší pole působnosti, a tak 
má o mnoho víc. O mnoho více majetku, 
rodinných členů, příbuzných, více společ-
nosti, více potřeby jednat tolika způsoby... 
s penězi, s tolika věcmi. A proto tu je 
mnohem více pravidel. Ale všechna tu 
jsou proto, aby se mu dařilo v jeho počí-
nání. Aby se stal grihamédišu karmasu, 
potom se z toho stávají domácí povinnos-
ti. A o to jde – že když se muž dostane 
do tohoto ášramu, tak má všechny tyto 
povinnosti a žena mu v těchto povinnos-
tech pomáhá. Společně pracují na tom, 
aby přivedli svůj grihastha ášram k do-
konalosti. To je náboženství samo o sobě. 
Z Bhágavatamu víme, že pokud nábo-
ženství nemá za cíl lotosové nohy Krišny, 

pak není dokonalé. Možná materiálně je 
dokonalé, ale není to dokonalost lidského 
života. Protože dokonalost lidského živo-
ta není jen být tady v materiálním životě. 
Dokonalost lidského života je dostat se 
z tohoto materiálního světa pryč.

A proto to všechno musíme přivést na 
další úroveň a to – jakou to má souvislost 
s Krišnou? Kdo jsem já, kdo je ta druhá 
bytost, jaký je náš vztah, jaké jsou naše 
činnosti a cíle a jak je to všechno spojeno 
s Krišnou? To je další krok. 

Musíme vědět, jak to udělat, abychom 
všechno spojili s Krišnou. Pak se to sta-
ne úplným, pravým grihastha ášramem, 
bude to daiva varnášram, kde se Krišna 
stává opravdu středem. Protože s tím se 
dá nakládat buďto přímo, nebo nepřímo. 
Nepřímo znamená, že jednáme a násle-
dujeme varnášram systém pro naše po-
třeby. A když dostaneme, co potřebujeme, 
tak je zaměstnáme ve službě Pánu. To je 
první úroveň.

Další úrovní je, že vše je Krišnovo. Já 
jsem Krišny, dům je Krišny, má rodina 
náleží Krišnovi, takže já dělám Krišnovu 
práci a výsledky té práce už jsou Krišny, 
a tak Mu je ani nemusím dávat. Vidíte 
ten rozdíl?

První je, že si myslíme, je to má práce, 
můj dům, moje rodina, můj pes, moje 
klíče a já budu dělat, co chci, abych do-
sáhl toho, co potřebuji, a výsledky dám 
Krišnovi. A ta druhá úroveň je, že vše 
je Krišnovo a já budu vše dělat, jak to 
Krišna chce, aby se to dělalo, pro Jeho 
potěšení. 

To první je – tady jsou pravidla, která 
mi Bůh dal pro tyto činnosti, a já je budu 
vykonávat, abych dostal to, co chci. To 
druhé je – protože věci patří Bohu, Bůh 
chce, aby se s nimi takto zacházelo. Je 
to stejné pravidlo, jen náš úhel vědomí 
je jiný. Kdo je kontrolor, my, nebo Bůh? 
Tady je ten rozdíl, když děláme věci pro 
svůj vlastní požitek a když je pro svůj 
vlastní požitek neděláme. Když rozumí-
me povaze věcí, pak rozumíme, že tyto 
potřeby jsou nutné. Pak tedy pracujeme 
na tom poli, kde je člověku přirozené 
sloužit Krišnovi jako brahmačárí, griha-
stha nebo sannjásí, cokoli to je, kde se cítí 
pohodlně, protože má svou podmíněnou 
přírodu, která se hodí na jeho situaci, 
a k tomu se přidá stupeň pokroku, který 
k tomu patří, a pak se člověk může dobře 
umístit.

Pokračování příště ❧

Manželé společně pracují na tom, aby přivedli svůj grihastha ášram Manželé společně pracují na tom, aby přivedli svůj grihastha ášram 
k dokonalostik dokonalosti
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Šríla Prabhupáda vyprávěl úžasný příběh o jednom 
dobrém člověku, který velice rád zahradničil. Je 
mnoho lidí, kteří se věnují ovocným sadům, za-
hradám nebo jezdí na chaty. Neškodní lidé, brouč-

ku neublíží, pokud si ovšem brouček nedělá zálusk na 
jejich kytičky.

Tento člověk se celý život věnoval zahradě, tvořil něco krásné-
ho. Ale běda, když mu do zahrady zabrousila kráva. Představte si, 
že jste tolik let opečovávali a hýčkali květiny ve své zahradě, a tu 
náhle – jaké to špinavé zvíře, kráva, ožírá květy, do kterých jste 
vložili tolik lásky. Kartáham iti manjaté – vy jste vybudovali za-
hradu, stvořili jste tu krásu. Rozzlobil se, popadl kámen a hodil jej 
na krávu, aby ji vyhnal. Kámen zasáhl oko, rozbil jí lebku a kráva 
zemřela. Zahradník se vzpamatoval, ale už bylo pozdě. Rozhlédl 
se kolem sebe, zakopal ji a uklidnil se: nikdo to neviděl, vše je 
v pořádku. To se stalo v Indii, kde se zabití krav považuje za nej-
větší hřích.

Uplynula nějaká 
doba, dal do pořádku 
květinový záhon, za-
pomněl na krávu a to, 
co se stalo, si ospra-
vedlnil. Ať už uděláme 
cokoli, vždy si to osprave-
dlníme. Jednoho dne odpočíval na zahradě 
a užíval si, rozhlížel se kolem a myslel si: „Pane, 
Bože můj, jakou nádhernou zahradu jsem to 
vytvořil.“ V ten okamžik přišel čas jeho smrti. 
Strašliví Jamadútové ho svázali provazy a táhli 
ho pryč. 

Zahradník zakřičel: „Co to děláte? Jsem bo-
habojný člověk, nikdy jsem nezhřešil.“ „A co 
ta kráva? Ty jsi na ni zapomněl?“ Pochopil, že 
i když u toho nikdo nebyl, „Někdo“ to všechno 
viděl. Jelikož byl počestným člověkem a znal 
fi lozofi i, odpověděl: „To se mě netýká. Já jsem 
pouhým nástrojem v rukou Prozřetelnosti. Té 
krávě bylo souzeno v tu chvíli zemřít. Nic se 
neděje jen tak. Udělal jsem to, co se mělo stát.“ 
S Jamadúty se obvykle nediskutuje, protože lidé, 
ke kterým přicházejí, nebývají kovaní ve fi lozo-
fi i. Byli úplně zmatení. „Doopravdy, vše se děje 
Boží vůlí.  Proč by to měla být jeho vina? Hodil 
kamenem a tím naplnil Jeho vůli. Koneckonců, 
krávě bylo souzeno zemřít.“ Jamadútové se 
vrátili k Jamarádžovi a vysvětlili mu: „Žádá, aby 
za ním přišli Višnudútové. Říká, že je zbožným 
člověkem, staral se o zahradu, mouše neublížil. 
A co se týče krávy, tak guny hmotné přírody 
mu zdvihly ruku a hodily kamenem. On je bez 
viny.“ Jamarádž řekl: „Pojďte se mnou, já vám 
ukážu, co je třeba udělat.“

Jamarádž se začal procházet zahradou a mlu-
vit, aniž by si všímal zahradníka: „Jaké úžasné 
květy, jaké nádherné záhony. Nikdy jsem nic 
podobného neviděl. To by mě zajímalo, kdo to 
udělal?“ Jamarádž šel dál. „Jaké stromy! Taková 
manga jsem dokonce ani u nás na pekelných 
planetách neviděl. Kdo to všechno vypěstoval?“ 
Zahradník pokorně sepjal ruce a řekl: „Nejsem 
pyšný člověk, ale v zájmu spravedlnosti a pocti-
vosti musím přiznat – to vše jsem udělal já.“ Ja-

marádž se udivil: „To není možné! A tyhle květiny také?“ „I tyhle 
květiny!“ „Možná nějací sluhové?“ „Ne, ne, musím přiznat, že vše 
jsem udělal já vlastníma rukama.“ „A kdo zabil tu krávu?“

Mravní ponaučení je zřejmé. Musíme si přiznat svou závislost 
na Krišnovi a na všech oddaných. Pokud se nám děje něco špat-
ného, někdo nám ubližuje, to nám ubližuje Krišna, a ubližuje nám 
proto, protože si to zasloužíme. Pokud se nám děje něco dobrého 
a my v něčem dosahujeme velkých výsledků, potom musíme při-
znat: „To ne já.“ Vše, co děláme, nám má pomoci pochopit naši 
závislost na Krišnovi – v tom je podstata oddané služby. Pokud to, 
co děláme, nám brání pochopit naši závislost na Krišnovi, to zna-
mená, že děláme něco špatně. Můžeme se věnovat oddané službě 
a zároveň si pěstovat falešné ego. Dosahovat výsledků a myslet 
si: „Já jsem vytvořil tuto zahradu!“ A když přijde nějaká kráva, 
rozzlobíme se, protože jsme připoutáni k plodům své práce. Šuka-
déva Gósvámí se nám snaží objasnit, že na každém kroku našeho 
života jsme naprosto závislí na Krišnovi. Když tohle pochopíme, 
získáme bhakti. ❧

O ZAHRADNÍKOVI

A KRÁVĚ...
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Duše se bude chtít 
vymanit z iluze
Pokyny pro oddané z hnutí Hare KrišnaPokyny pro oddané z hnutí Hare Krišna

Když člověk zažívá ruči, což zna-
mená chuť pro duchovní život, 
může se milostí Pána pozdvih-
nout nad přitažlivost iluzorní 

energie. Potom může být schopný poci-
ťovat vairágju. Vairágja je silou, která nás 
ochraňuje, dokonce i když jsme pouhými 
začátečníky ve vědomí Krišny, před poru-
šováním regulativních principů vědomí 
Krišny a před tím, abychom byli přitaho-
váni mihotajícím se světským smyslovým 
požitkem. Ruči a vairágji – chuť pro du-
chovní život a síla udržet si ji – je vzácné 
dosáhnout.

Pokud máte obrovský diamant a nosíte 
ho s sebou po ulici, mohou se kolem vás 
shromažďovat lidé, aby si takový draho-
kam prohlédli. 

Ruči a vairágja jsou ale ještě mnohem 
vzácnějšími diamanty. Ale ač všichni cho-
díte ulicemi s těmito drahocennými dary, 
nikdo naneštěstí nemá zájem, aby šel za 
vámi a využil jich.

Ruči a vairágja jsou tak úžasné draho-
kamy, že i když je dáte druhým, zůstanou 
tyto drahé kameny s vámi. Nikdo nikdy 
neviděl diamanty, které můžeš někomu dát 
a přitom zůstanou i vám. Ale to je hodno-

ta ruči a vairágji, chuti pro duchovní život 
a energie chránící před svody máji.

Člověk může dosáhnout duchovní chuti 
a duchovní síly milostí Krišny a pochopit, 
jak to pracuje, je velká věda. Milostí Kriš-
ny získá člověk společnost gurua. Krišna 
žije s námi – se všemi živými bytostmi 
neboli džívami – v podobě Paramátmy, 
Nadduše. Tato Nadduše doprovází každou 
živou bytost, když putuje skrze 8 400 000 
životních druhů ve svém marném hledání 
štěstí. Tato Nadduše je velkým přítelem 

– ve skutečnosti jediným přítelem – živé 
bytosti a aranžuje naplnění tužeb svého 
přítele, nepatrné živé bytosti, bez ohledu 
na to, zda jsou zvrácené, či čisté.

Tato Nadduše nicméně neustále čeká, 
až se k Ní tato malá džíva s láskou a ná-
klonností obrátí a ponechá stranou falešné 
štěstí hmotného těla. Ví, že jednoho dne 
se tato nepatrná duše bude chtít vymanit 
z hmotného zapletení. To se může stát 
kvůli frustraci z nějaké bolestné zkušenos-
ti, kvůli touze dosáhnout fi nanční stability, 
ze zvědavosti a nebo kvůli moudrosti (to 
jsou čtyři hlavní důvody, proč se někdo 
obrací k vědomí Krišny), když ale Naddu-
še vidí, že se k Ní, k Absolutní Pravdě, tato 
nepatrná duše obrací, postupně ji vede, 
očišťuje a dává jí společnost vznešeného 
bhaktivédánty neboli oddaného Pána.

Jakmile člověk získá společnost bhakti-
védánty, čistého oddaného nebo duchov-
ního mistra a naslouchá vlnám nektaru 
proudícím z jeho úst stejně jako nádherná 
řeka Ganga, vstoupí tyto vlny do jeho uší 
a srdce a očistí ho. 

Takto je očištěn od semen nečistých 
hmotných tužeb. Bude-li dostatečně na-
slouchat, jeho inteligence bude spokojená 
a on se rozhodne jednat podle pokynů své-
ho pravého duchovního učitele. Čím více 
bude jednat podle těchto pokynů, tím více 
se osvobodí ze svých minulých špatných 

návyků a podmíněných refl exů tohoto 
hmotného světa. 

Tím je jeho podmíněné spojení zcela 
zničeno. A zde, samozřejmě, dosahuje 
duchovní chuti (ruči) a duchovní síly 
(vairágji).

Když někdo rozvine chuť pro sdružování 
se s čistými oddanými a vykonávání jejich 
pokynů, začíná mít schopnost vidět věci 
takové, jaké jsou. Zpočátku duchovní uči-
tel poučuje tohoto žáka o utrpení hmotné-
ho světa.

Neměli bychom podceňovat důležitost 
naslouchání o tom, jak nešťastný tento svět 
je. Bhagavad gítá vysvětluje, že člověk by 
měl neustále naslouchat o nestálé povaze 
hmotného světa. Člověk by měl bez ustání 
myslet na to, kolik je tady utrpení. Jinak se 
může stát, že ho to opět bude přitahovat. 

Pokud si nebude dostatečně vědom 
utrpení hmotné existence, může být stále 
přitahován její falešnou krásou. Když ale 
dokáže doopravdy vidět holou skutečnost 
hmotné sanskáry, koloběhu rození a smrti, 
pak to může být velkým podnětem pro 
duchovní život.

To je, proč ve svých přednáškách Šríla 
Prabhupáda neustále říká: „Tento svět 
je plný utrpení. Můžete sloužit svým 
smyslům jako pes či osel, ale smysly jsou 
špatnými pány, kteří vám za vaši službu 
nic nedají.“ Připomíná nám to zas a znovu. 

New York City, 3. března 1974

Přestože může být 
vtělená duše omezena 
v uspokojování smyslů, 
zalíbení ve smyslových 
objektech jí zůstává. 
Zanechá-li však těchto 
činností díky tomu, že 
pozná vyšší chut´, pak bude 
její vědomí neochvějné.

Bhagavad gítá 2.59
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Proč? Protože to je podnětem pro rozvoj 
duchovního života.

Člověk si může myslet: „No, to už slyšet 
nepotřebuji. Už jsem to slyšel tolikrát. Teď 
bych chtěl naslouchat o vyšší, duchovní 
energii Pána.“ Pokud se někdo dopustí 
této chyby, rovněž mylně zamění duchovní 
zábavy Pána s hmotnými zábavami a opět 
poklesne do hmotných činností a bude 
je považovat za rovnocenné s činnostmi 
Pána. Pokud člověk nenaslouchá o svém 
nejistém postavení jako nepatrné duchov-
ní bytosti v tomto hmotném světě, bude 
dál pokračovat se svým sklonem pova-

žovat se za stejně dobrého, jako je Pán, 
a myslet si, že jeho činnosti a zábavy se 
vyrovnají Pánovým. Proto by člověk neměl 
opomíjet naslouchat dostatečně, každý 
den, o utrpení hmotné existence.

V tomto hmotném světě žádné štěstí 
neexistuje. Cokoliv, co je považováno za 
štěstí a přitom není ve spojení s Krišnou, 
nemá žádnou hodnotu. Proto Krišna říká: 

„Věz, že to je pouze stín reality, pouze stín 
štěstí.“ Šríla Prabhupáda dával příklad 
hloupého zvířete, které běží od skutečné 
vodní nádrže v honbě za fata morgánou na 
poušti, a tak umírá.

Podobně jsme i my opustili nektarové 
zábavy Pána a nyní se snažíme bavit se 
zvrácenými  zábavami v tomto hmotném 
světě. A tak jsme jen uvízli na suchém pís-
ku hmotného života a trpíme. Naše utrpe-
ní je tak pronikavé, že otupuje naše smysly 
do té míry, že ani nedokážeme vnímat, že 
trpíme. Hmotná energie je tak krutá, že si 
člověk pod jejím vlivem myslí, že utrpení 
je štěstí.

Proto je naší povinností cestovat a kázat 
o hmotné energii, duchovní energii a vlád-
ci obou energií – Krišnovi. Díky naslou-
chání těmto popisům dokáží lidé postupně 
vidět své postavení. Hmotná energie je do-
nutí vidět jejich postavení a oni si budou 
pamatovat: „Ó, tohle už mi dávno říkali 
oddaní z hnutí Hare Krišna. Měl jsem jim 
naslouchat.“ V pravý čas za námi přijdou. 
Když je hmotná energie donutí vzpome-

nout si, co jsme jim tolik let říkali, co tolik 
let četli v časopisu Zpátky k Bohu – když 
je donutí vidět skutečnost hmotného utr-
pení – potom za námi přijdou.

Šríla Prabhupáda řekl, že ve světě při-
chází doba, kdy zavládne takový chaos, že 
lidé budou donuceni přijít za námi. Potom 
musíme být schopní jim pomoct, aby po-
stupně zaměřili svou pozornost na vědomí 
Krišny, a zaměstnat je v oddané službě 
Krišnovi.

Jeho Svatost Višnudžana Svámí se při-
pojil k hnutí pro vědomí Krišny v San 
Francisku v roce 1967. Tento článek 
napsal po návratu z Indie, kde se spolu 
s dalšími oddanými plavili po Ganze 
a zastavovali v městech a vesnicích po-
dél jejího břehu, aby zpívali Hare Kriš-
na, rozdávali jídlo obětované Krišnovi 
a kázali vědomí Krišny.

Back To Godhead, Vol. 65, duben 1974 ❧
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„Každému z nás se občas všechno, 
kromě touhy naší probouzející se 
duše najít svou vlastní pravou cestu, 
zdá zbytečné.“ – Deník džapy, sou-
středění (retreat), 1999

PROBUZENÍ ZE SNA
Když se duše pomalu probouzí ze snu 

materiálního života, může chápat, že slou-
žila nevděčným pánům – mysli a tělu. Šríla 
Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákur napsal: 
V takovou chvíli probouzející se duše řek-
ne směrem k mysli a tělu: Nejsem s vámi 
totožná. Nechci to, co potřebujete. Dlouho 
jsem věřila, že jsem s vámi oběma totožná 
a že sdílíme stejné zájmy. Ale teď zjišťuji, že 
se od vás rozhodně liším. Jsem vytvořena 
zcela z principu sebeuvědomění, zatímco vy 
oba jste stvořeni z mrtvé hmoty… Odmítám 
být už dál otrokem. (Vaišnavismus: Pravý 
a zdánlivý)

Ach, jak moc odvahy a podpory potře-
buje duše ve chvíli svého probouzení! Tak 
jako osoba, která zrovna začala přicházet 
k vědomí po dlouhém spánku, je stále 

ještě otupělá a v nebezpečí, že bude znovu 
přemožena zlými sny, také probouzející se 
duše je v nebezpečí, že znovu zavře své oči 
a upadne zpátky do bezvědomí. 

Začátečníci jsou často „rozpolcenými 
dušemi“, které mají sklony k hmotnému 
i duchovnímu životu. Šríla Višvanátha 
Čakravartí Th ákur prohlašuje, že když na 
začátku získáme kapku víry a začneme 
si myslet, „Dovolte mi stát se vaišnavou 
a sloužit Pánu,“ pojetí „já“ a „moje“ je stále 
v nás, i když je trochu více „zduchovně-
lé“. Často trpíme kvůli rozdvojené mysli, 
rozpolcené mezi dobrými věcmi, které 
teď opravdu chceme (nebo alespoň víme, 
že bychom je měli chtít), a věcmi, které 
opravdu děláme.

Nová vůle, kterou začínáme vyvíjet, ještě 
není dost silná, aby překonala tu druhou 
vůli, která je mnohem silnější, protože 
jsme se jí dlouhou dobu oddávali. Tyto 
staré návyky vyrostly v nelítostné pány, 
kteří zdá se ještě zesilují svou brutální sílu 
v okamžiku, kdy chceme uniknout jejich 
neochvějné vládě.

Šríla Bhaktivinód Th ákur pohnutě popi-
suje velice obtížné podmínky, které taková 
osoba zažívá: Běda, jaký jsem nešťastník. 
Byl jsem uvržen do tohoto nepřekonatelné-
ho oceánu materiální existence a násilné 

vlny mých zákeřných tužeb mnou pohazují 
sem a tam. … Útrpně naříkám v tomto bez-
mocném stavu. Avšak nevidím žádnou na-
ději na záchranu. Co mám dělat? Jak budu 
zachráněn? Nevidím žádné řešení pro mé 
dilema. Běda, běda, jsem nanejvýš nešťast-
ný! Vezmi mě k sobě, můj Pane. Vyzvedni 
mě do stínu chladivého prachu Tvých loto-
sových nohou. Ó, měj slitování s touto ubo-
hou duší! (Bhakti-vivéka)

Z těchto řádků vyvstává intenzívní nála-
da, která vstupuje do srdce oddaného. Tam 
tato slova vytvoří bouři podobný tlak, kte-
rý mocně sune oddaného směrem k překo-
nání jinak nezdolatelné mezery mezi ma-
teriální a duchovní úrovní existence. Pak 
může vstoupit do atmosféry páté modlitby 
Šrí Čaitanji Maháprabhua, která zní při-
bližně v tomto duchu: 

Ó Nandův synu, Krišno, králi země lásky, 
prosím o Tvou náklonnost. Jsem Tvůj slu-
žebník. Cítím hluboko uvnitř sebe, že mám 
s Tebou nějaké spojení. Jsem Ti podřízen, 
ale nějak se stalo, že jsem teď v nepřízni-
vých podmínkách. Uvnitř mě je tolik nepřá-
tel, kteří se mě snaží odvést od Tebe. Proto 
nemohu Tobě a Tvým jménům věnovat 
plnou pozornost.

Zároveň cítím z hloubi svého srdce, že 
jsi mým Pánem. Jsi mi vším na světě. Mé 
srdce nebude nikdy spokojeno bez Tvého 
doprovodu, a proto na Tebe naléhám, jsem 
v nepříznivých podmínkách, trpím. A bez 
Tvé milosti nenacházím žádnou úlevu od 
svého současného uvězněného stavu. (cito-
váno během jedné přednášky Jeho Svatosti 
Mahánidhiho Svámího)

Upřímný nářek takové bezelstné osoby 
se rychle dostane k Pánovu sluchu. Uším 
světského člověka takové naříkání může 
znít jako něčí ostudné přiznání úplného 
selhání jako lidské bytosti, ale pro Páno-
vy uši je takový nářek velebnou vibrací, 
zvukem, na který dychtivě čekal dlouhou 
dobu. Takový zvuk proráží silné vězeň-
ské stěny materiálního vesmíru a pohne 
Pánovým srdcem. On pak začne vytvářet 
konkrétní plány, jak pomoci tomuto pro-
bouzejícímu se oddanému. 

DŮVĚRNÁ TAJEMSTVÍ
DOKONALÉHO ZPÍVÁNÍ SVATÉHO JMÉNA
ČÁST I: PŘISTOUPENÍ K OCEÁNU SVATÉHO JMÉNA

Zpívání svatých jmen Zpívání svatých jmen 
je zároveň cesta i cílje zároveň cesta i cíl
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První fází Pánova božského plánu je 
poslat takové šťastlivé duši do cesty odda-
né. Zatímco takové osoby stojí na rozcestí 
mezi hmotným a duchovním životem, 
aniž by věděly, kam se dát, potkají oddané 
seslané Pánem, a pokud jsou dost pokorné, 
začnou se chtít učit, jak mohou být za-
chráněny. Skrze slova a činy svých drahých 
oddaných Krišna vkládá víru ve svá svatá 
jména – víru, která nese ve svém lůně 
mocné semínko bhávy, poupě extatické 
lásky k Bohu. 

A teď shrnutí: poté, co probouzející se 
duše spatří svou obtížnou situaci a potkají 
pravé Pánovy oddané, dostanou od těchto 
oddaných semínko vědomí Krišny, které 
obsahuje poznání o tom, jak kultivovat 
lásku k Bohu.

Prvotní proces, kterým mohou vyvinout 
lásku k Bohu, je zpívání svatých jmen. 
Abychom to ujasnili: Krišna se zjevuje 
v životě podmíněné duše v podobě svatých 
jmen, která jsou jak sádhanou (praktiko-
váním), tak sádhjou (cílem praktikování). 
Zpívání svatých jmen je zároveň cesta i cíl, 
prostředek i zakončení.

MILOSTIVĚJŠÍ NEŽ KRIŠNA 
SAMOTNÝ

Šástry (védská písma) jednotně prohla-
šují, že není ani nejmenšího rozdílu mezi 
Krišnou a Krišna-námou, protože pravá 
povaha tohoto jména je čistě duchovní. 

Toto jméno se pro-
jevuje jako čaitanja-
rasa-vigrahah, věčně 
vědomá podoba plná 
transcendentálních 
nálad (ras). Ale 
stejně jako nemů-
žeme slyšet nebo 
vidět Boha s našima 
materiálně pod-
míněnýma ušima 
a očima, nemůžeme 
ani slyšet nebo vidět 
pravou podobu to-
hoto jména našima 
materiálně chorýma 
ušima a očima. Naše 
duchovní smysly 
musí být nejprve pro-
buzeny milostí svatého jména. 

Krišna jako své svaté jméno je ještě 
milostivější než Krišna ve své transcen-
dentální podobě. Je tomu tak, protože 
Krišna se ve své božské podobě usadí 
pouze v srdci, které je úplně očištěné. 
Krišnovo jméno však je tak milostivé, že 
je ochotno se zjevit dokonce i neočištěné 
duši a pak očistit její srdce.

Ve své „jmenné podobě“ Krišna na sebe 
bere roli „zametače ulic“, musíme-li to tak 
říci, a očišťuje srdce od mnoha znečištění, 
která se tam nalézají, spolu s počáteční ne-
vědomostí této duše, jejími silnými mate-
riálními touhami a karmickými reakcemi. 

Jak se srdce očišťuje, ten, kdo zpívá svaté 
jméno, pak sám pozná tu příznivou chvíli, 
kdy cítí opravdovou duchovní radost při 
vyslovování tohoto jména. Slzy extáze 
pak začnou kanout po tvářích takovýchto 
džapujících a oni opěvují Krišnu, naslou-
chají o Něm a vzpomínají na Něj s láskou. 
Takovéto zpívání přitahuje Krišnu jako nic 
jiného. Sám se pak zjeví v jejich srdcích, 
odhalí se jim a odstraní poslední zbytky 
materiálního znečištění. A pak se usadí, 
oblečen do svého nádherně zářivého dhótí 
a ozdoben svítícími šperky. 

Poetickým přirovnáním Krišny k za-
metači ulic nechci naznačit, že Krišnovo 
jméno je nižší povahy než jakákoli jiná 
Krišnova podoba. Ne, svaté jméno je tou 
nejvyšší formou milosti; je tak neuvěřitel-
ně milostivé, že samo vykonává tuto úžas-
nou činnost čištění srdce. 

Krišnovo svaté jméno je proto první 
kontakt, který duše může mít s Krišnou. 
Agni Purána proto oslavuje svaté jméno 
nadšeně dunícím hlasem: Krišnovo jméno 
je čistě duchovní. Není žádné poznání vyšší 
než to o tomto jménu, není žádné praktiko-
vání, pokání nebo meditace, žádný výsledek 
duchovních činností, žádná podoba odříká-
ní, žádná podoba ovládání smyslů, žádná 
zbožná činnost a žádný cíl, které by se daly 
s tímto jménem srovnávat. Toto jméno je 
nejvyšším osvobozením, nejvyšším spočinu-
tím a nejvyšším klidem. Toto jméno je věčný 
život samotný. Toto jméno je nejvyšší odda-
ností a nejvyšší inteligencí. Je tou nejvyšší 
láskou a nejvyšším vzpomínáním. Je smys-
lem existence duše. Toto jméno je pánem 
duše, je tím nejuctívanějším objektem a tím 
nejvyšším guruem. 

Že se toto vznešené ocenění zakládá na 
pravdě, pochopí probouzející se oddaní 
během svého praktikování džapy, a tak 
dozrají k hlubšímu přesvědčení o svatém 
jménu.

z knihy Náma Rahasja ❧

Krišna se zjevuje v životě podmíněné duše Krišna se zjevuje v životě podmíněné duše 
v podobě svatých jmenv podobě svatých jmen

Zatímco stojí na rozcestí mezi hmotným a duchovním životem, Zatímco stojí na rozcestí mezi hmotným a duchovním životem, 
potkají oddané seslané Pánempotkají oddané seslané Pánem
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Hare  Krišna drazí odd aní!
Ráda bych se s vámi podělila o můj příběh o tom, jak jsem se 

vlastně stala oddanou a jak jsem přišla ke Krišnovi.
Stalo se to již před sedmi lety, v tu dobu jsem byla malá osmile-

tá holčička, která chodila do třetí třídy. Již odmala jsem odmítala 
jíst maso a vejce, houby mi nikdy nechutnaly a čokoládu mé tělo 
nesneslo.

Takže před těmi sedmi lety šla moje mamka jednoho dne 
z města domů a obvykle chodila parkem, ale tento den ji něco 
táhlo jít úplně jinou cestou... netušila proč, ale šla tam. Po chvilce 
cesty ji zastavila Šjámagaurí, dala jí prasádam s knížkou a zapoví-
daly se. Potom se mamka zmínila o mně a dostaly jsme pozvání 
na večerní program do čajovny.

Když dorazila mamka domů, tak jsme si společně daly to prasá-
dam, to byla lahoda... a ona mi o všem řekla.

Večer jsme přišly do čajovny, kde jsme se seznámily s krásnými 
oddanými. Po chvilce začal program... byla to extáze, zpívala jsem 

mahá mantru (v té době ještě z takové kartičky) a tancovala s dět-
mi. A potom přišla velká milost – přistoupil ke mně Kadamba 
Kánana Svámí, dal mi svou girlandu a řekl mi, co ve mně vidí... 
bylo to úžasné!

Od farmářů jsme dostaly pozvání na farmu a na Ratha játru. 
Asi po měsíci jsme odjely na týden na farmu. To bylo fascinující! 
Úplně jiné než ve městě plném karmích. Zpočátku mi dělalo pro-
blém vstávat ve 4 hodiny ráno na mangala árati, ale po pár dnech 
mi to už nevadilo.

Od Šjámagaurí jsem se tam postupně naučila džapovat a obě-
tovat Krišnovi. Padjávalí mě zase naučila dojit krávy, což mě moc 
bavilo. Seznámila jsem se tu s Džáhnaví a ostatními dětmi, takže 
o zábavu nebyla nouze! Týden ale bohužel utekl jako voda a brzy 
nastal den odjezdu, to jsem strašně plakala.

Postupně jsem prohlubovala svůj vztah ke Krišnovi a zdokona-
lovala svou oddanou službu.

Šjámagaurí s manželem k nám jednou přijeli na sankírtan 
a spali u nás, takže jsem se přiučila další věci, třeba jak správně 
poskládat a vytvořit domácí oltář, správnou výslovnost manter, 
jak správně a v kolik hodin dělat jaké árati, jak vařit pro Krišnu, 
a plno dalších důležitých věcí.

Odpoledne jsem s nimi chodila rozdávat prasádam.
Pamatuji si, že když jsme ráno dělali árati, tak jsem se nemohla 

dočkat, až budeme zpívat Narasinha Pranámu a opěvovat tím 
Pána Nrisinhadéva.

Kdykoliv k nám přijeli oddaní, neváhala jsem a šla na harinám. 
Jelikož se konal v centru města, vidělo mě několik spolužaček, 
a dokonce i paní učitelka. Samozřejmě se mě hned druhý den 
vyptávaly, co jsem to zpívala a kdo byli ti „zvláštní lidé v oranžo-
vém“. Snažila jsem se jim to vysvětlit, i když ne všichni mě pocho-
pili.

Za pár týdnů mi Krišna poslal skvělou příležitost ke kázání. 
V hodině dějepisu jsme probírali Indii, a tak jsem si připravila 
prezentaci a sladké prasádam. Jakmile spolužáci a paní učitelka  
ochutnali prasádam, jejich obličeje se rozzářily a všichni po mně 
chtěli recept na tak úžasnou sladkost. Na jejich prosbu jsem od-
pověděla: „Recept vám klidně napíšu, ale stejně vám tam bude 
něco chybět...“ Nechápavě se na mě dívali. Myslela jsem tím, že 
oni to doma sice uvaří podle receptu, ale nenabídnou to Krišnovi, 
a tím pádem to nebude chutnat tak lahodně.

Časem jsem zvyšovala počet oddžapovaných kol a nyní se sna-
žím každý den džapovat 16 kol, i když kvůli studiu na střední ško-
le je to někdy těžké. Také jsem čím dál častěji jezdila mezi oddané 
a dnes jezdím na farmu Krišnův dvůr jednou za 14 dní na víkend 
a snažím se těšit Krišnu.

Tak toto je můj příběh, jak jsem se před sedmi lety dostala k od-
daným a sama se stala oddanou.

bhaktin Sávitrí z České Lípy, 15 let ❧

Jak jsem př išla Jak jsem př išla 
mezi odd anémezi odd ané

Postupně jsem prohlubovala svůj vztah ke Krišnovi Postupně jsem prohlubovala svůj vztah ke Krišnovi 
a zdokonalovala svou oddanou službua zdokonalovala svou oddanou službu
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Ó můj Pane, Tvé jméno samotné 
poskytuje veškeré požehnání živým 
bytostem, a proto máš stovky 
a milióny jmen jako Krišna a Góvinda. 
Do těchto transcendentálních jmen jsi 
vložil všechny své transcendentální 
energie. Jejich zpívání není omezeno 
přísnými ani strohými pravidly. Ó můj 
Pane, z laskavosti jsi nám umožnil, 
abychom se k Tobě snadno přiblížili 
prostřednictvím Tvých svatých jmen, 
ale já jsem takový nešťastník, že mě 
vůbec nepřitahují.
Šrí Šikšáštaka, verš 2

Během naší měsíční návštěvy v New Yorku jsme si odsko-
čili na jeden víkend do Bostonu – přístavního města asi 
čtyři hodiny cesty autobusem od New Yorku. Někdo si 
možná vzpomene, že Boston je místo, kde Šríla Prabhu-

páda poprvé vkročil na americkou půdu. Malý krok pro něj, 
velký krok pro lidstvo. V Bostonu také složil bengálský bhadžan 
Márkiné Bhágavata dharma, ve kterém mimo jiné napsal, že lidé 
na Západě jsou většinou pod vlivem kvalit vášně a nevědomosti. 
I když od Prabhupádova příjezdu uplynulo už 48 let, tyto kvality 
ještě stále převládají; přijeli jsme totiž doprostřed každoročního 
Hemp Festu – hudebního alternativního festivalu provoněného 
marihuanovým čmoudem.

Podařilo se nám na tyto dva dny unést Ráma Ráje prabhua 
z jeho transcendentálního vězení na Union Square, kde vše spočí-
vá na jeho bedrech, podobně jako celé vesmírné stvoření spočívá 

na hlavách Ananta Šéši. Shodou okolností 
ten samý den oslavovali bostonští oddaní 
výročí Prabhupádova příjezdu a z New 
Yorku se do Bostonu vypravil autobus s asi 
padesáti oddanými, k nimž jsme se vetře-
li. V bostonském přístavu už na všechny 
čekala pronajatá loď, která měla oddané 
vzít na plavbu po přilehlých vodách, zpes-
třenou vyprávěním Prabhupádových žáků 
o našem zakladateli. Nám ale byla tato 
extáze odepřena; na nás už se čeká na bi-
tevním poli Hemp Festu.

Přicházíme na místo činu a Nitin Prabhu, 
čilý organizátor Hare Krišna scény, zrov-
na instaluje ozvučení. Během čekání na 
dokončení této operace podnikám rychlý 
průzkum v rámci procházky k řadě mod-
robílých toitoiek. Celý festival se odehrává 
v rozlehlém parku. Okolo chodníčků jsou 
rozestavěny stánky s nejrůznějšími artikly, 
převládají však výrobky z konopí a celko-
vě upomínky konopného rázu. Hudební 
scény tu jsou dvě – hlavní scéna je klasické 
zastřešené pódium se vším všudy, druhá 
scéna, která je na protějším konci louky od 
našich stánků, je vtipně umístěna v otevře-
ném novobarokním altánu, kontrastujícím 
s bostonským panorámatem v pozadí. 
Okolo jsou rozestavěny reprobedny, skrze 
které zrovna promlouvá frontman nastu-
pující kapely. Mluví o revoluci, Sýrii a trá-
vě... „Přijď do Hare Krišna stanu a uvidíš 
revoluci, frajere!“ říkám si pro sebe o chvíli 
později do dusného šera toitoiky.

Nedlouho po mém návratu z obchůzky 
začíná Ráma Ráj zpívat. Poměr místních 
oddaných vůči naší šestičlenné skupině je 
téměř jedna ku jedné a s oddanými roz-
místěnými u stánků jsme v podstatě jediní 
kírtanu schopní oddaní na place. Po pár 
minutách kolabuje ozvučení. Generátor, 
který oddaní přinesli, aby vyráběl energii 

Ánanda z harinámuÁnanda z harinámu
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pro reproduktory, je příliš slabý. Přesou-
váme celý hudební aranžmán co nejblíže 
k cestě a zpíváme na přenosný zesilovač, 
který se používá při harinámech. Po tro-
chu kostrbatém rozjezdu se rozčarování ze 
zvukařského chaosu rozplývá a konečně 
naplno zpíváme pro Krišnu a procházející 
davy.

Hare Krišna „tábořiště“ se skládá ze 
dvou zahradních stanů, mezi nimiž je 
volný prostor pro kírtanovou skupinu. Ve 
stanu nalevo prodává jeden oddaný sa-
molepky a trička, napravo místní mátádží 
malují henou a na stolech jsou naskládané 
knihy na prodej. Studenti, hipíci i „nor-
mální“ lidé se šinou v obou směrech a za-
stavují u stánků nebo se zaposlouchávají 
do kírtanu. Někteří si přisedávají k nám na 
koberec a se zavřenýma očima se nechá-
vají unášet transcendentální vibrací sva-
tého jména, jiní z povzdálí sledují. Dav se 
průběžně mění, zmenšuje, zvětšuje, někdy 
vyběhneme do cesty a zastavujeme obou-
směrný provoz, když se objeví nadšená 
skupinka povolná k tanci.

Kírtan pokračuje až do šesti hodin, kdy 
k mému překvapení přichází policista se 
zprávou, že festival pro dnešek končí a my 
se máme sbalit a odejít. Myslel jsem, že to 
budeme drtit až do půlnoci... Nezbývá jiná 
možnost než jít na harinám. Jakmile ofi ci-
ální programy končí, nastává hodina vlků 
a my směle vyrážíme do boje. Jsme v plné 
polní, se zavazadly na zádech a nástroji 

v rukou, a následováni oddanými, kteří 
zrovna nemusí nic balit, se prozpíváváme 
davem, směřujíce k nedalekému chrámu. 
Za zpěvu svatého jména procházíme vy-
prazdňujícím se parkem. Boston je univer-
zitní město plné studentů, kteří tvoří vět-
šinu účastníků festivalu. Je sobota, a to je 
pro studenty svátek. Všichni jsou v ulicích 
a většina z nich je povzbuzena konopnými 
výpary vstřebanými na Hemp Festu.

Po cestě parkem přecházíme přes most, 
na kterém skupina mladíků hraje na ky-
tary, pozorována početnou okolostojící 
společností. Kluci hrají ostošest a Gaura 
Kéšava bleskově přichází s melodií hodící 
se na jejich akordy. Přihlížející nadšeně 
tleskají do rytmu, kytaristi mají na tváři 
blažený nepřítomný úsměv a několik 
oddaných dívek, co se vydaly na harinám 
s námi, bere za ruce okolo postávající stu-
dentky a začínají s nimi tancovat. Během 
několika sekund se malý kytarový koncert 
zvrhává v Hare Krišna párty... a my pokra-
čujeme dál.

V chrámu necháváme batožiny a jdeme 
s harinámem do města. Babhru Prabhu, 
mladý rozdavač knih, nás přivádí na ši-
rokou třídu lemovanou po obou stranách 
kavárnami a restauracemi s venkovním 
posezením. Je sobota večer a kavárny jsou 
plné studentů. Gaura Kéšava předzpívává, 
Višnu hraje na dholak, já na džadže, Hari-
námánanda tancuje a pocinkává na kartály. 
Doprovází nás hrstka nadšených místních 

oddaných a Gaura Karuna na svém san-
kírtanovém bicyklu. Kéšava zpívá melo-
dii, které v našem harinámovém slangu 
říkáme „fotbalová“. Zní totiž trochu jako 
skandování fanoušků na stadionu. Nejprve 
za pochodového rytmu jedno za druhým 
opakujeme každé jméno z mahá mantry 
a pak za zběsilého tempa zpíváme celou 
mantru. Tímto způsobem se střídá opako-
vání jednotlivých jmen (což je skvělý způ-
sob, jak lidi naučit mahá mantru), v rych-
lém sledu s bouřlivým výbuchem rytmu 
a euforie, který strhává všechny okolo.

Nabití z festivalu a možná i trochu ovliv-
něni marihuanovým kouřem se vrháme 
na jednu kavárnu za druhou. Studenti jsou 
dobře naladěni, a někteří okamžitě začnou 
tleskat a opakovat jednotlivá slova mantry. 
Když přecházíme do rychlejší části me-
lodie, někteří začnou hvízdat, povykovat 
a okolo procházející lidé začínají tancovat. 
Jen co srovnáme se zemí jednu kavárnu, 
pokračujeme k další, kde už jsme očekává-
ni – kafe a alkohol posrkávající mládež už 
slyšela náš rambajs, slyšela také nadšenou 
odezvu svých soudruhů, povšimla si kou-
řícího kráteru, který po nás zbyl v před-
chozím podniku, a teď už čeká jen na nás. 
Blaženě ponořeni v nektaru svatého jména 
žasneme nad jeho nečekaným projevem 
milosti a ve stejném duchu pokračujeme 
kolem desítek dalších restaurací.

Jeden z dražších podniků, s prosklenými 
výklady, které jsou otevřené, aby zákazníci 

Boston je místo, kde Boston je místo, kde 
Šríla Prabhupáda Šríla Prabhupáda 
poprvé vkročil na poprvé vkročil na 
americkou půdu. americkou půdu. 
Malý krok pro něj, Malý krok pro něj, 
velký krok pro lidstvo.velký krok pro lidstvo.
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mohli vychutnávat vlahý večer pozdního 
léta, je zaplněný společností poněkud 
vážnějšího rázu. Místo studentů převládají 
spíše upjaté páry střední třídy. I přesto 
Višnudžan s nevyprchávajícím nadšením 
tleská lidem před obličejem, aby se zapojili 
do naší transcendentální veselice. Najed-
nou si nás všimnou dvě dámy okolo čtyři-
ceti let. Zlomek sekundy nevěřícně hledí 
a pak k překvapení nás i ostatních začnou 
ječet, tleskat do rytmu a nadskakovat na 
židlích. Po chvilce přestáváme hrát a nad-
šené dámy se nás naléhavě ptají: „Kde jste 
byli? Neviděli jsme vás už třicet let! Pama-
tujeme si vás, když jsme vyrůstaly, byly vás 
plné ulice!“

„Už jsme zase zpátky!“ odpovídá Viš-
nudžan a vždy pohotový Gaura Karuna 
smykem brzdí svého oře a nabízí dámám 
transcendentální literaturu. Odkazujeme 
je na chrám, který je v podstatě za rohem, 
a po srdečném rozloučení vyrážíme dál. 
Nějakou dobu ještě pokračujeme v hari-
námu a nakonec se vracíme do chrámu. 
Gaura Karuna čte ze svého smartphonu 
Šrímad Bhágavatam. V jednom momentě 
se koukne na mě a Harinámánandu a vy-
prskne smíchy. Jeho smích je nakažlivý, 
a tak se nepříčetně smějeme všichni. Chce-
me přestat, ale jakmile se koukneme jeden 
na druhého, opět se v slzách otřásáme zbě-
silými stahy bránice. Takhle to pokračuje 
asi čtvrt hodiny... Nakonec se všichni s bo-
lavým břichem a slzami smíchu v očích 
ukládáme k zaslouženému odpočinku. 

Těžko říct, co bylo příčinou tohoto zá-
chvatu; Šrímad Bhágavatam, Hare Krišna 
mahá mantra... nebo jsme už přepracovaní 
a příliš jsme se nadýchali marihuanového 
kouře?

V neděli opět zpíváme pro zfetované 
davy Hemp Festu. Dopoledne prochází-
me areál s harinámem a kolem oběda se 
přidáváme ke kírtanu v našem tábořišti. 
Ráma Ráj je nepřítomen, zjevuje se až 
pozdě odpoledne, kdy se dozvídáme, že 
zůstal u svého duchovního bratra a celý 
den odpočíval. Nemáme mu to za zlé, 
v New Yorku se nemůže zastavit ani o ví-
kendu. Kírtan nakonec končí hromadným 
tancováním a zpíváním s hipíky na kopci 
nad Hare Krišna stanem, které plynule 
přechází v další harinám, kdy se snažíme 
rozdat svaté jméno posledním zbytkům 

lidí opouštějících park a posléze se přesou-
váme do města.

Ulice jsou prázdnější a my jsme utahaní 
po dvou dnech kírtanového maratónu; ha-
rinám je rychlý a krátký. Do chrámu při-
cházíme, zrovna když začíná árati před ne-
dělní hostinou. Nakukujeme do chrámové 
místnosti, abychom zmapovali situaci. 

Chrámovka je plná Indů, což nás od-
razuje, protože indická kongregace při 
kírtanu ve stoje je téměř nerozhýbatelná 
a člověk se cítí, jako by do kopce tlačil vůz 
s hnojem. Předzpívává ale Jeho Milost 
Višnurata prabhu – bývalý člen slavné 
autobusové armády Višnudžana Svámího 
a Tamála Krišny Gósvámího – Rádhá Da-
módara párty. 

Poprvé jsme se potkali na nedělní hos-
tině v brooklynském chrámu, kde nám 

Svaté jméno a svaté textySvaté jméno a svaté texty
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vyprávěl o svém vztahu s Višnudžanem 
Mahárádžem: „On byl ten, kdo mi umož-
nil přiblížit se ke Krišnovi a Prabhupádovi. 
Víte, lásku si nemůžete vzít. Lásku musíte 
od někoho dostat. Višnudžan Svámí přeté-
kal láskou ke Krišnovi a Prabhupádovi.“

Pro naši jednotku je to hrdina a pamět-
ník éry, ze které sami bereme inspiraci. 
Přece ho nenecháme tlačit ten hnojník sa-
motného? Nepříčetný bubeník, džadžista 
a tanečník (tedy Višnu, já a Hari), se vrhají 
na pomoc sankírtanové legendě dob dáv-
ných a následná chemická reakce vytváří 
situaci nejvyšší pohotovosti, při které se 
strop chrámové místnosti povážlivě otřásá, 
a vyvstává otázka, zdali v rámci preven-
tivního opatření nezavolati hasiče. Je to 
kírtan ze staré školy, potoky potu stékají 
po tvářích; někteří se přesouvají ke stěnám, 
aby z uctivé vzdálenosti sledovali zběsilou 
vřavu ve středu chrámu.

Višnuráta prabhu se chystá ukončit kír-
tan posledním „Hariból“, ale Višnudžan je 
jako rozjetý vlak a není možné ho jen tak 
zastavit. Dává signál a nastupuje naše ul-
timátní číslo: „skákačka“. Původním auto-
rem je Jeho Svatost Mahávišnu Svámí, od 
kterého jsme se tuto povedenou taškařici 
naučili v Jižní Africe. Před každou těžkou 
dobou melodie vyskočíme do vzduchu 
a při dopadu udeříme na nástroje. Celá 
místnost skáče jako jeden muž a po dvou 
kolech přichází závěrečná exploze a to 
opravdu fi nální „Hariból...!“

Druhý den ráno vyrážíme směrem k au-
tobusové stanici, odkud nás megabus od-

veze zpět do New Yorku, místa, kde se TO 
děje. Před námi je posledních pár dní na 
Union Square před odletem do Peru. V au-
tobuse se v duchu vracím ke dvěma dá-
mám a jejich otázce: „Kde jste byli?“ Tuto 
otázku jsme neslyšeli poprvé. Letos v New 
Yorku i minulý rok v Los Angeles a San 
Francisku se nás tímto nebo podobným 
způsobem otázaly desítky lidí. Lidí, kteří si 
oddané pamatovali z dětství, každý den je 
potkávali na rohu ulice 
zpívající Hare Krišna 
mahá mantru. Tak 
jako se ale oddaní ob-
jevili, začali postupně 
mizet. 

Proč se to stalo? 
Proč se z chrámů staly 
kostely, do kterých 
přijdou lokální „věřící“ 
jednou za týden na 
nedělní bohoslužbu? 
Kam se poděl všechen 
život? Jeho Milost Gu-
rudás prabhu nám při 
naší loňské návštěvě 
San Franciska řekl, jak 
k tomu došlo. „Přesně 
si pamatuji tu chvíli. 
Začali jsme být příliš 
pohodlní. Začali jsme 
brát Krišna vědomí 
jako samozřejmost 
a přestali jsme o něj 
bojovat a dávat ho 
ven.“

Vždy zůstaneme spolu, pokud si 
budeš pamatovat moje učení. Po-
kud budeš kázat, staneš se silným 
a všechno toto učení bude ve správ-
ném světle. Když zastavíme naše 
kázání, všechno se zastaví a my 
ztratíme náš život...

Šríla Prabhupáda Ačjutánandovi 
Svámímu ❧

Už jsme zase zpátky!Už jsme zase zpátky!
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Šrí Čaitanja čaritaŠrí Čaitanja čarita
Zábavy Pána Čaitanji

Je to množství slávy, kterou nashro-
máždila na jednom místě, nebo je to 
slavné město Navadvíp, které bohyně 
Země, stromy na jejímž těle jsou 

         chlupy zježenými v extázi, umístila 
do svého království?

V srdci uvažujíce „Kdy Pán přijde?“ bo-
hyně Země kvetla očekáváním. Přemožena 
mnoha tužbami následovala cestu, po níž 
kráčejí lotosové nohy oddaných.

Země je opět domovem svaté Mathury, 
která je nyní maskována jako Navadvíp. 
Kdo dokáže popsat všechny ty zbožné činy, 
které bohyně Země musela vykonat, že 
nyní její srdce zaplňuje blažeností nektaru 
podobný dotek nohou Nejvyššího Pána?

Řeka Gangá, krásná, posvátná a sladší 
než nektar, tryskající z lotosových nohou 
Nejvyššího Pána, protekla spletenými vlasy 
poloboha Šivy ozdobenými půlměsícem 
a náhrdelníkem lebek a dychtivě vstoupila 
do oblasti Navadvípu.

Třebaže byla slavná jako řeka nebeských 
světů, protékala po Zemi. Ačkoliv byla 
svojí povahou tekutá, vysušila celý oceán 
opakovaného rození a umírání. I když 

proudila z tmavé podoby Pána Krišny, byla 
průzračná a světlá. Navzdory tomu, že tek-
la vířivými proudy, zničila rozeklané iluze 
hmotného života.

Krásná Gangá, dychtící dosáhnout vůně 
lotosových nohou Nejvyššího Pána, proté-
kala zemí Navadvípu.

V Navadvípu žilo mnoho svatých a od-
daných bráhmanů, kteří pravidelně konali 
povinnosti předepsané ve Védách a připo-
mínali zosobněná pravidla šruti a smriti.

V Navadvípu žilo mnoho svatých a moc-
ných lékařů a mnoho svatých vaišjů od-
daných svým předepsaným povinnostem. 
Každý, kdo tam žil, oplýval jedinečnou 
slávou a září.

Vlivem božské lásky, svatý Advaita Prab-
hu, nejslavnější z oddaných, zdobil zemi 
Navadvípu. Každý měl možnost na Něho 
hledět.

V Navadvípu trvale žil svatý Šrívása, vel-
mi štědrý, znalý všech Véd a Agam, nejlep-
ší z oddaných a měsíc mezi bráhmany. 

Slavný Džagannátha Mišra, inteligentní, 
zrozený ve vznešené rodině, učený a ten, 
který dospěl k hranicím mnoha různých 

odvětví učenosti, připomínal korunu zdo-
bící bráhmany z Navadvípu.

Nílámbara Čakravartí, ctnostný, čistého 
srdce, vznešený, inteligentní a znalý Véd, 
provdal svou dceru za Džagannátha Mišru.

Tato dcera, která se jmenovala Šačí, byla 
velmi ctnostná a vznešená. Ani milovaná 
žena poloboha Indry nebyla tak slavná, 
čistá a vznešená jako ona.

Po boku svatého Purandary Mišry zářila 
Šačí jako půlměsíc nebo jako druhá Šačí 
po boku krále Indry (pozn. překl.: Puran-
dara Mišra je další jméno Džagannátha 
Mišry).

Tento svatý pár žil doma a konal po-
vinnosti života hospodářů. Časem se jim 
narodilo osm dcer, jež všechny jedna po 
druhé zemřely.

Tento svatý pár byl velmi nešťastný 
a uchýlil se k milostivým lotosovým no-
hám Nejvyššího Pána a prosil o dítě.

Potom se tomuto šťastnému páru naro-
dil nesmírně sličný syn jménem Višvarúpa. 
Matka byla velmi šťastná a otec se samou 
radostí usmíval. Jejich zdánlivá chudoba 
zesměšnila to největší bohatství.

Višvarúpa byl přesličný. Zářil jako měsíc 
a velmi brzy se dostal na otcovu stranu 
oceánu všech odvětví učenosti.

Byl velmi inteligentní. Ještě jako pouhý 
chlapec se stal znalcem všech Véd a Agam. 
Bohyně Sarasvatí se stala Jeho podřízenou 
služebnicí. Neustále tančila na špičce Jeho 
jazyka.

Po krátké době Šačí s nádhernýma 
očima zvláště zkrásněla. Podobala se vý-
chodnímu obzoru těsně před východem 
měsíce.

Svatá, požehnaná a slavná Šačí schra-
ňovala ve svém lůně překrásný oceán 
nektaru a chystal se z něho vzejít sličný 
a slavný měsíc.

Když takto uplynulo třináct měsíců, na-
konec nadešel velmi příznivý měsíc Phál-
guna, který je místem štěstí všech světů.

Jaro, král všech ročních období, přišlo 
dříve. S myšlenkou „Nyní přijde Pán“ vel-
mi dychtilo spatřit Pána.

Jelikož bohyně jarní krásy chtěla do-
provázet svého hrdinu, vstoupila do lesa 
nohou ozdobenou nákotníčky potulných 
včel, nohou spočívající na popínavých 
rostlinách a čerstvých poupatech.

Bohyně Země, zářící mnoha třpytícími 
se drahokamy a šťastnější a slavnější než 
všechny nebeské planety, umístila město 
Navadvíp do svého království a zasadila 
do něho mnoho velkých šperků.

Extatický tanec Pána ČaitanjiExtatický tanec Pána Čaitanji
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S myšlenkou „Pán se zjeví“ si bohyně 
jara pečlivě upravila oděv a ozdoby. Když 
k ní přišel manžel, sladce se usmála. Tou-
žila ho spatřit.

Krása jara se laskavě usmívala a ten 
úsměv přivedl k šílenství kukačky a přiměl 
je velmi sladce a hravě kukat. Ten úsměv 
přiměl květiny kvést a naplnil je sladkostí 
a medem.

Krása jara si vpletla do copů sladkost 
tamálového lesa, který tvořil její vlasy, 
a stvořila čmeláky a kvetoucí popínavé 
rostliny, které přiměly její obočí k radost-
nému tanci.

S široce otevřenýma krásnýma očima 
vytvořila korunu čerstvých květin. Oz-
dobená květy lavanga, postavila chýši ze 
stonků lotosu.

Radostně ozdobila svá poupatům kéšary 
podobná ňadra květinami ašóka, kunku-
mou, sladkým pylem a santálovou pastou.

Potom se deset světových stran a nebe 
projasnily a vyčistily, vály velmi čisté ván-
ky, srdce všech bytostí se projasnila a vy-
čistila a vody řek také.

Poté se nesmírně rozzářil plný měsíc 
těšící všechny na světě, šťastně využívající 
dne úplňku a opakovaně líbající východní 
obzor.

Bylo jaro, nejlepší z ročních období. Byla 
jasná polovina měsíce. Úplněk, nejlepší 
z dní. Vše bylo ctnostné a příznivé.

Kukačky, šíleně šťastné z příchodu jara, 
zpívaly „Sláva!“ Včely ladně tančily. Vál 
jižní vítr.

Vál jemný vánek z pohoří Malaja nesou-
cí vůni mnoha trsů květin a mnoho kapek 
teplé vody smíchané s lotosovým pylem 
a objímal postupně každou popínavou 
rostlinu.

Když nadešel čas pro zjevení svrchovaně 
příznivého Pána Čaitanji, svět se stal klid-
ným a čistým. Svojí transcendentální mocí 
Pán přemohl temnotu světa.

Při zjevení Pána Čaitanji se rozzářily 
všechny světové strany. Bylo to, jako by na 
Zem náhle spadlo mnoho měsíců a mno-
ho blesků.

Během zjevení Pána Čaitanji došlo k za-
tmění měsíce a každý hlasitě volal „Hari-
ból!“ Kdyby nebylo zatmění, neznělo by 
toto provolávání Pánových svatých jmen.

Ráhu šťastně spolkl nektarový měsíc na 
obloze s myšlenkou: „K čemu tě potřebuje-
me? Na Zemi již září jiný měsíc.“

Nejvyšší Pán naplněn touhou užívat si 
zábav věčné lásky si přál zjevit se upro-
střed tohoto zpěvu svých svatých jmen. 
Hleďte! Zaplavil vesmír nektarem svých 
svatých jmen.

Matka a otec se při pohledu na hravý vý-
honek slávy svého právě narozeného syna 
ponořili do oceánu radosti.

Džagannátha Mišra díky mnoha svým 
zbožným skutkům upřeně hleděl na svého 

syna a zaplavila ho blaženost. Potom roz-
dal čestně nabyté bohatství jako almužnu 
mnoha vznešeným bráhmanům.

Pouhým Pánovým zjevením se všechny 
planety staly vznešenými a příznivými. 
Astrologickým znamením byl Lev a hlavní 
hvězdou byla Purva-phálguni.

Nato celý vesmír velmi zkrásněl. Byl 
podobný velké pokladnici naplněné dra-
hokamy. V tomto světě nemůže být nic 
krásného bez doteku Nejvyššího Pána.

Měsíc v úplňku a jaro se staly dvojná-
sobně krásnými. Staly se služebníky tváře 
Nejvyššího Pána podobné měsíci, Pána, 
který plní ta nejvzácnější a nejnedosaži-
telnější z přání.

Krása rozevřených červených lotosů 
opakovaně sloužila Pánovým očím. Ne-
klidní čmeláci uctívali Jeho obočí. Záře 
čerstvě vykvetlých květin uctívala Jeho uši.

S velkou krásou čerstvá květina sezamu 
sloužila Pánovu nosu. Kulaté zrcadlo 
sloužilo okouzlujícímu kruhu Pánových 
tváří.

Čerstvé květiny bandhuka, množství 
čerstvých poupat a červený korál uctívají 
Pánovy měkké rty, které okouzlují všech-
ny světy.

Jasná a krásná podzimní měsíční záře 
slouží Pánovu úsměvu, jež okouzluje svět. 
Záře perel, dychtivá stát se slavnou jako 
Pánovy zuby, také uctívá Pánův úsměv.

Záře jedinečné zlaté lastury přijímá 
útočiště u Pánova ladného krku se třemi 
záhyby kůže. Záře čerstvého a třpytícího 
se roztaveného zlata slouží Pánovým pů-
vabným pažím.

Krása mnoha kvetoucích červených 
lotosů se zářícími a měkkými okvětními 
lístky září v Pánových měkkých a půvab-
ných rukou. Poupata květin čampaka při-
jala útočiště u Pánových půvabných prstů. 
Záře mnoha velkých drahokamů uctívala 
Jeho nehty. Sláva zlaté hory Méru uctívala 
Jeho širokou hruď.

Půvabná a hrdinná štíhlost lvího pasu 
uctívala Jeho pas. Půvabné poupě uctívalo 
Jeho pupek.

Záře zlatých banánovníků uctívala Jeho 
jemně se zužující stehna. Krása červených 
lotosů uctívala Jeho měkká chodidla.

Šačí a Džagannátha Mišru velmi těšil 
pohled na tyto příznivé vlastnosti Pána 
a Nílámbara Čakravartí byl v srdci také 
velmi potěšen.

Všichni lidé čistého srdce začali být 
velmi šťastni. „Toto dítě osvobodí mnohé 
členy rodin svého otce i matky. Přinese jim 
velkou radost,“ říkali.

Poté radující se Džagannátha Mišra 
vznešeného srdce provedl pro své dítě 
obřad zrození. Stále znovu a znovu uctíval 
bráhmany dary v podobě květů, betelu, 
voňavek a santálové pasty.

Po nějakém čase Džagannátha Mišra, 
jehož ctil celý svět, šťastně vykonal pro 
svého syna obřad postavení se na nohy. 
Chlapec den za dnem rostl a den za dnem 
vzrůstalo štěstí Jeho rodičů.

Za nějaký čas se Pán začal hravě plazit 
po kolenou po zemi. Dotek Pánových kon-
četin odstranil veškeré utrpení Země, které 
cítila kvůli Jeho dlouhé nepřítomnosti.

Kolikrát Jeho sladká, hravá, dětská slova 
uvrhla labuť otcova srdce do vln oceánu 
nektaru?

Jelikož chlapcův zpěv Jeho vlastních 
jmen a mnoho Jeho dalších krásných zá-
bav zaplnily celý svět, Jeho radující se otec 
vznešeného srdce Mu dal jméno Višvamb-
hara (ten, který udržuje světy).

Pán byl v podobě dítěte nádherně proje-
ven. Jeho tělo zářilo jako hora roztaveného 
zlata, Jeho usměvavá tvář měla půvab 
měsíce, množství pohybujících se černých 
kadeří zdobilo Jeho čelo a vítr Jeho oděv.

Pán v dětství rostl jako postupně rostou-
cí měsíc. Podobal se obrovskému a nád-
hernému drahokamu z oceánu veškeré 
sladkosti. ❧

Múrti Džagannátha Mišry a Šačí déví s malým Nimáiem v JógapíthuMúrti Džagannátha Mišry a Šačí déví s malým Nimáiem v Jógapíthu
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Bydlíme s rodinkou nedaleko far-
my Krišnův dvůr, kam často jez-
díme, vykonáváme službu a sdru-
žujeme se s ostatními oddanými. 

Na farmě a v nedalekém okolí postupně 
přibývají další rodiny s dětmi, takže otázka 
začít se systematickým vzdělávacím pro-
gramem pro děti se stala více než aktuální. 

V rámci nedělních programů na farmě 
jsme od srpna pro děti začali organizovat 
pravidelný zábavně-vzdělávací program 
zaměřený na bhakti jógu, hry, tvořivé čin-
nosti, zpívání, čtení příběhů, divadlo atd. 
Začínáme každou neděli od 10 hodin. Pro-
gram je určen pro děti od pěti let. Menší 
děti jsou samozřejmě také vítány, ale je 

potřeba zajistit přítomnost další dospělé 
osoby, která dohlíží, aby příliš nevyrušo-
valy, a která řeší případné další jejich po-
třeby, jako je jedení, čůrání, kakání atd.:-). 
V současné době pracujeme se skupinkou 
zhruba deseti dětí.

Po prvních měsících jsou ohlasy od dětí 
a rodičů velice pozitivní. Rádi bychom 
touto cestou chtěli poděkovat všem spří-
zněným duším, které nám s programem 
pomáhají: bhaktin Iloně, která již několi-
krát velice ochotně přijela až z Kutné Hory 
a vedla s dětmi „Cvičení jógy“ a různé jiné 
výtvarné aktivity, bhaktin Sávitrí, která 
jezdívá pravidelně o víkendech na farmu 
pomáhat s různými službami a s dětským 

programem, bhaktin Sofi i za grafi cké prá-
ce v podobě plakátků, FB baneru... Dále 
děkujeme všem oddaným z farmy Krišnův 
dvůr, zejména Varnášramovi prabhuovi, 
kteří nám velice vycházejí vstříc – na far-
mě máme k dispozici dětské hřiště s hou-
pačkami, skluzavkami, maxi trampolínou, 
v hlavní budově farmy využíváme samo-
statný pokoj („guru room“) naproti chrá-
mové místnosti. Děkujeme všem přátelům 
a příznivcům za cenné dary v podobě iPa-
du, kancelářských a výtvarných potřeb...  

Kromě pravidelných nedělních pro-
gramů aktivity dětského klubu pokračují 

Dětský klub HanumánDětský klub Hanumán
Rád bych vám představil 
nový projekt zaměřený na 
výchovu, vzdělávání a aktivity  
s dětmi. Výchova dětí ve 
vědomí Krišny je hlavním 
posláním a náplní grihastha 
ášramu. Jelikož sami máme 
šestiletého syna, Vanší 
Gópála, snažíme se pro něj 
vytvořit co nejpříznivější 
podmínky pro duchovní 
rozvoj.

Šríla Prabhupáda
Mají velké štěstí. Nejsou to obyčejné děti, protože jinak by nedostaly příležitost 

zpívat a tancovat před Božstvem a vaišnavou. Nejsou to obyčejné děti. Rodiče se o ně 
musí velice hezky postarat, aby nepoklesly. Děti dostaly příležitost. Vytrénujte je 
tedy tak, aby dokončily proces vědomí Krišny. To je povinností otce a matky, „Dostal 
jsem nyní toto dítě do své péče.“ Když takto přemýšlí otec i matka… Žádná antikon-
cepce. Ach, darebáctví. „Zde je dítě, které u mě přijalo útočiště jako u matky a otce. 
Mojí povinností je vytrénovat ho tak, aby se už nemuselo narodit či zemřít. 

(z přednášky ze Šrímad Bhágavatamu, 1974, Los Angeles)
Proč by rodiče neměli cítit připoutanost ke svým dětem? Je to přirozené. Naše ná-

klonnost však není sentimentální, nabízíme dětem největší příležitost vytrénovat se 
ve vědomí Krišny od útlého dětství tak, aby byl zajištěn jejich životní úspěch – vrátit 
se v tomto životě zpátky k Bohu. Toto je skutečná náklonnost – zajistit, aby se mé 
dítě vrátilo zpátky k Bohu. Toto je má skutečná rodičovská zodpovědnost. A já jsem 
viděl, že gurukula nabízí tuto příležitost více než kterékoliv jiné místo na světě. Mys-
lím si, že jsi inteligentní dívka a že to dokážeš tímto způsobem vysvětlit ostatním.

(dopis Satjabhámě dásí z 23.3.1973)

Před tím, než nastal náš první slav-
nostní den, zahájení domácího vzdě-
lávání, jsem byla přesvědčená o tom, 
že mě to bude stát rozum. Když jsem 
však sledovala děti, jak jsou šťastné, že 
jsou spolu, nabyla jsem dojmu, že zas 
tak hrozné to nebude. Když jsem je 
viděla, jak mají na rukou džapy a jak 
spolu zpívají svaté jméno, byl to krás-
ný zážitek. Máme za sebou teprve tři 
měsíce, ale jsem z toho nadšená. Není 
to jednoduché, ale stojí to za to.

Nejsem žádný pedagog  a práce 
s dětmi není zrovna můj sen, ale vidím 
to jako nezbytné, aby byly děti v co 
nejlepším prostředí, kde se můžou du-
chovně rozvíjet. Každý z nás má jiné 
možnosti a každé dítě je individuální... 
Díky Bohu máme tu možnost si syna 
vzdělávat doma a jsem za to vděčná. 
Lílášakti déví dásí

Chceme hlavně dětem dát prostor pro jejich vnímání, Chceme hlavně dětem dát prostor pro jejich vnímání, 
probudit v nich touhu učit se a chápat nové věciprobudit v nich touhu učit se a chápat nové věci
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i v týdnu, kdy pro tři děti – Vanší Gópála (6 let), Sarasvatí (8 let) a Gaurángí (6 
let), zajišťujeme školní výuku v rámci individuálního (domácího) vzdělávání. 
Výuku vedou Kamala Maňdžarí déví dásí, Lílášakti déví dásí a Džaja Gópínátha 
déví dásí. Jsme úzce spojeni se ZŠ Vrané nad Vltavou a ZŠ Březová (okr. Uherské 
Hradiště).

Výuka dětí v týdnu začíná v ranních hodinách společným duchovním pro-
gramem, džapou atd. (zkrácená verze chrámového programu). Poté se děti učí 
standardní předměty pro první stupeň ZŠ, jako je český jazyk, matematika, prvo-
uka, hudební výchova... Střídáme se, každý den učí děti jedna z maminek u sebe 
doma, takže ostatní mají „volno“ a mohou se věnovat jiným povinnostem. Nic-

méně stále platí, dle školského 
zákona, že za výuku a indivi-
duální vzdělávání dítěte plně 
zodpovídá rodič nebo jeho 
zákonný zástupce.

Velice si pochvalujeme me-
todickou podporu ZŠ Březová, 
která má jako jediná ZŠ v re-
publice plně rozvinutou pod-
poru pro individuálně vzdělá-
vané žáky formou e-learningu 
(internetová škola).

Nechybí samozřejmě 
společné vaření a lahodné 
prasádam (jídlo obětované 
Krišnovi). Během týdne děti 
navštěvují výtvarný kroužek 
a gymnastiku v nedaleké Vla-
šimi. ❧

Gaurangí se začala učit učivo první třídy od letošního září. V pondělí 
a pátek se učí sama, úterý, středa a čtvrtek spolu s ostatními dětmi. Školním 
předmětům věnuje každý den asi dvě hodiny čistého času. Zbytek času se 
věnuje kírtanu, džapě, naslouchání z knih Šríly Prabhupády, učení veršů, 
různým hrám a říkadlům v češtině a angličtině a dalšímu. Děti mají také 
díky starším oddaným, jako je Kamala Maňdžarí, Lílášakti, Jógamájá, Prija 
Kírti prabhu a další, možnost rozvíjet vaišnavskou etiketu, naučit se něco 
o uctívání Božstev a Tulasí, naučit se hrát na hudební nástroje a vést kír-
tan, vařit, šít šaty pro Božstva a zdobit je a dalšími způsoby těšit Šrí Krišnu 
a Jeho oddané. 

Není jisté, že naše rodina bude mít vždy možnost individuálně vzdělávat 
naše děti. Jsem vděčná za to, že může naše dcera nyní trávit tolik času s od-
danými, a děkuji oddaným, že nás s láskou a trpělivostí učí. 

Vaše služebnice Džaja Gópínátha déví dásí

Chceme výchovu dětí pojmout 
opravdu zeširoka 

I když s manželem spíše řešíme věci na po-
slední chvíli nebo i trochu později, na tento ži-
votní úkol jsme se připravovali opravdu s před-
stihem. Výchova dětí podle našich představ, to 
je takový ten nejvřelejší kousek nás samotných. 
Je to možnost, jak tomu nejdražšímu dát  to 
nejlepší ze sebe, jak vytvořit dynamicky živé 
umělecké dílo, dílo, které nikdy nezemře.

Od začátku jsem s manželem měla jasno, do 
„normální“ školy je prostě posílat nebudeme. 
V dnešní době není žádné tabu, že školství jako 
takové prožívá ohromnou krizi. Proč by taky 
neprožívalo, za desítky let se v přístupu nic ne-
změnilo. 

Jen naplnit hlavy dětí co nejvíce informacemi 
a následně hodnotit, kdo si tyto informace, více 
či  méně bezcenné, pamatuje. Sama si vzpomí-
nám, jak nám učitelka občas říkala: „Tohle vám 
v životě k ničemu nebude, ale musíme to pro-
brat, tak dávejte pozor.“ To jenom ubíjelo mojí 
touhu se cokoliv učit.

Každý rodič dobře ví, jak jsou děti kreativní, 
kolik podnětů dokážou vstřebat a jak jedinečně 
používají svoji mysl a inteligenci. Chceme hlav-
ně dětem dát prostor pro jejich vnímání, probu-
dit v nich touhu učit se a chápat nové věci, aby 
se učily vstřebávat a pracovat s poznatky pro 
svoje povznesení. Aby se snažily využít své vro-
zené schopnosti naplno a samy se obklopovaly 
dalšími a dalšími výzvami ve svém vzdělávání. 
Myslím, že společně s ostatními oddanými se 
nám podaří tento úkol naplnit. 

Poté pro ně nebude vědomí Krišny nijak 
cizí, protože samotná bhakti jóga je postavena 
na stejném základě. Chceme výchovu dětí po-
jmout opravdu zeširoka. Součástí školy je i pra-
videlné čtení ze Šrímad Bhágavatamu a jiných 
písem, nechybí ani divadlo, včelaření, hudební 
výchova, pěstování zeleniny, ale i bojování pro 
kluky a vaření pro holky. 

Chceme jenom dětem vycházet vstříc a pod-
pořit je ve všech ohledech. A ani to nechtělo na 
začátku moc, jen jsme se s ostatními oddanými 
domluvili, co chceme, co očekáváme a jak to 
prakticky uděláme, a hned máme školu, o které 
se pochvalně vyjadřují oddaní široko daleko.

Jsem moc ráda, že vznikají takové projekty 
jako dětský klub Hanumán. Klub Hanumán, 
který vede svojí zkušenou rukou Prija Kírti 
prabhu, je taková třešnička na dortu, který děti 
po celý týden mají. 

Sama jsem z toho celého našeho snažení hod-
ně šťastná a nevycházím z údivu, jak to Krišna 
hezky zařídil. A chci poděkovat všem oddaným, 
jejichž milostí je to všechno možné. Jako učitel-
ka se cítím velice nekvalifi kovaná, ale zároveň 
cítím požehnání od Šríly Prabhupády a z toho 
jsem pořád v extázi.

Hare Krišna
Vaše služebnice (snad jednou) 
Kamala Maňdžarí déví dásí

Každý rodič dobře ví, jak jsou Každý rodič dobře ví, jak jsou 
děti kreativníděti kreativní

Poté pro ně nebude vědomí Krišny Poté pro ně nebude vědomí Krišny 
nijak cizí.nijak cizí.
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VAIŠNAVSKÁ ETIKETAVAIŠNAVSKÁ ETIKETA
3. HLAVNÍ ZÁSADY VAIŠNAVSKÉHO CHOVÁNÍ3. HLAVNÍ ZÁSADY VAIŠNAVSKÉHO CHOVÁNÍ
Vaišnavská etiketa není povrchní či formální

Když Šrí Čaitanja Maháprabhu vyslechl všechny tyto 
podrobnosti, s velkým potěšením promluvil: (C.c. Antja 
4.128-30)

tathápi bhakta-svabháva--marjádá-rakšana
marjádá-pálana haja sádhura bhúšana

„Můj milý Sanátane, přestože jsi spasitelem celého vesmí-
ru a tvým dotykem se očistí i polobozi a velcí světci, vlast-
ností oddaného je následovat a chránit vaišnavskou etiketu. 
Její dodržování je ozdobou oddaného.“

Proto je řečeno: „Etiketa je ozdobou vaišnavy.“ Co to ale zna-
mená? Je etiketa jen něco vnějšího či dobrovolného? Můžeme 
použít analogii: Je možné být bohatý, ale nemít žádný majetek? 
K čemu nám bohatství je, když nenosíme drahé šperky? Obvykle 
se lidé zdobí úměrně svému bohatství. 

Velmi zámožného člověka poznáme podle těch nejvybranějších 
oděvů a doplňků. Také veškeré jednání toho, kdo dosáhl hluboké 
realizace vědomí Krišny, přirozeně zdobí drahokamy vaišnavské 
etikety. Vlastnosti oddaného se vznešeně projevují ve všech jeho 
činech. Pokročilost vaišnavy se posuzuje podle jeho příznaků. 
Skutečný oddaný se tedy v každém ohledu bohatě ozdobí dobrý-
mi způsoby.

Etiketa (heslo v slovníku):
1) obecné nároky na společenské chování; 
2) kód profesionální etiky.

Přijetí vaišnavské totožnosti vyžaduje určitý standard chování 
či etikety. Vaišnavská etiketa usnadňuje rozvoj vědomí Kriš-
ny. Poskytuje měřítka – protokol – díky nimž se oddaný může 
správně chovat v každé situaci. V Bg 6.24 ve významu Šríla 
Prabhupáda v citátu třetího verše z Upadéšámrity volně parafrá-
zuje jednu z položek příznivých pro rozvoj oddané služby jako 

„jednání plně v kvalitě dobra“. 
Vaišnavská etiketa v praxi znamená neustále jednat v rámci 

kvality dobra, která je odrazovým můstkem na transcendentální 
úroveň. Kvalita dobra napomáhá seberealizaci, zatímco nevědo-
most a vášeň nikoliv. To, jak oddaný aplikuje zásady vaišnavské 

etikety, svědčí o tom, zda si je vědom Krišny, či ne: je pokorný? 
svědomitý? vychovaný? disciplinovaný? kultivovaný? citlivý? 
Pravý oddaný se pozná podle toho, do jaké míry projevuje dobré 
vlastnosti.

Citáty Šríly Prabhupády
Vaišnava převyšuje bráhmanu

„Bráhmanský život znamená naprostou čistotu, vnitřní i vněj-
ší. Vnitřní čistota se udržuje zpíváním a nasloucháním, vnější 
koupelí třikrát denně. Pokud to není možné, alespoň dvakrát, ale 
nikdy ne méně než jednou. Koupel musí následovat i po vykonání 
potřeby.“

Kvalifi kace bráhmany jsou uvedeny v Bg 18.42: „Klid, sebeo-
vládání, askeze, čistota, snášenlivost, čestnost, poznání, moudrost 
a zbožnost jsou přirozené vlastnosti bráhmanů.“ Tyto pokyny je 
třeba správně následovat.

Nestýkat se s materialisty
Prabhupádova Lílámrita VI, str. 222: [O vymývání mozků] 

Ráméšvara: „Tvrdí, že náš způsob života izoluje oddané od světa.“ 
„Ano,“ řekl Prabhupáda, „vůbec se nám nelíbí vaše společnost. 
Žádný džentlmen se nestýká s pobudy. Vrány nebudou chtít žít 
s kachnami a labutěmi a labutím se nebude líbit život s vránami. 
To je přirozené. Vrána k vráně sedá.“

Nohy
Nohy by se neměly nikoho a ničeho dotýkat, zvláště ne posvát-

ných předmětů (či dokonce být vystaveny na odiv). To je urážlivé. 
V zásadě by se měly dotýkat pouze podlahy a být zahaleny. Nemě-
li bychom nikoho překračovat (nebo se přes někoho natahovat):

a) když skládá poklony (např. před vjásásanem)
b) když sedí (např. v chrámové místnosti)

Bouchání dveřmi
Prabhupádova Lílámrita V, str. 144: Bouchání 

dveřmi, i když zdánlivě drobný nedostatek, Šrílu 
Prabhupádu velmi rušilo. Bylo projevem nedbalosti 
a zneužívání a Prabhupáda řekl, že ten zvuk mu může 
utrhnout srdce. Jednou vyšel ze svého pokoje a zvolal: 

„Kdo to tak bouchá dveřmi?! Nikdo neví, odkud tato 
budova pochází. Považujete její přítomnost za samo-
zřejmou a je vám všechno jedno.“

Krádež
Dopis Šríly Prabhupády Pradjumnovi (1/22/68): 

„Co se týče krádeže, nikdo by neměl krást, s výjimkou 
těch nejzvláštnějších okolností. Tato morální zásada 
se doporučuje ve všech písmech jako předpoklad du-
chovní kultury.“ ❧

Etiketa je ozdobou vaišnavyEtiketa je ozdobou vaišnavy
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PRABHUPÁDŮV MARATÓN 2013

Do loňského předvánočního maratónu pro potěšení Šríly Prab-
hupády se zapojilo téměř sto oddaných. Dohromady rozdali přes 
650 mahá velkých knížek, přes 4 500 velkých, přes stovku střed-
ních, přes 1 600 malých a přes 250 časopisů. 

Nejvíce knih, téměř s dvojnásobkem proti druhému Madhusú-
danovi dásovi, rozdal Sankírtan dás. Třetím nejlepším rozdava-
čem byl Džanamédžaja dás následován Vaijásakim dásem a bhak-
tou Petrem.

Na naše spoluobčany se rovněž snesla záplava téměř dvaceti 
tisíc balíčků prasádam. Největší měrou se na tom podílel bhakta 
Michal, bhaktin Veronika, Balarám dás, Vainatéja dás a Patita 
Pávana dás.

Vidjagati dás k tomu ještě přidal 300 balíčků mahá prasádam. 
Ani letos nechyběla předvánoční halva, které se rozdalo tisíc 

porcí, a spolu s ní 4 mahá velké knížky, 40 velkých a 60 malých, 
díky společnému úsilí Džaj Gurudéva dáse, Narákritiho dáse, 
Vasudéva Nandany dáse, Súrja Nárájana dáse, Álálanátha dáse, 
Madhupandita dáse, Anangy Séviky déví dásí,  Pávaní déví dásí, 
Džaja Gópínáthy déví dásí, bhaktin Věry, bhakty Olega a bhakty 
Braňa. Halva se letos zásluhou bhakty Dana poprvé rozdávala 
i v Neratovicích.

„Jsme moc rádi, že se rok za rokem zvyšuje počet oddaných, kte-
ří se do této bohulibé akce zapojují, moc děkujeme!“ řekla Pávaní 
déví dásí. „A těšíme se, že příští Vánoce budeme společně rozdá-
vat prasádam halvu i v dalších městech,“ dodal její manžel Vasu-
déva Nandana dás, který především se zasloužil o to, že se nejen 

Nově zasvěcený Kamala Pati dásNově zasvěcený Kamala Pati dás

Božstva dostala k narozeninám překrásné pestrobarevné šatyBožstva dostala k narozeninám překrásné pestrobarevné šaty
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vloni, ale i předloni a předpředloni rozdalo 
na Vánoce tolik halvy.

FESTIVALY

Hned po Novém roce bylo za přítom-
nosti Bhaktivaibhavy Svámího, Smita Kriš-
ny Svámího a Prithu prabhua slavnostně 
instalováno nové múrti Šríly Prabhupády. 

Úžasný festival, na který přijeli snad 
úplně všichni, jako by byl prodchnutý tou-
hou Šríly Prabhupády, aby spolu oddaní 
s láskou a důvěrou spolupracovali na šíře-
ní poselství Šrí Čaitanji Maháprabhua do 
každého města a každé vesnice. 

„Je to nejlepší festival, co jsem zažil za 
těch dvacet let, co jsem okolo,“ řekl šedo-
vlasý pamětník Góvinda dás.

Brzy poté následovaly dva tradiční před-
jarní festivaly – zjevení Šrí Advaity spojené 
s oslavou výročí instalace Božstev a pří-
chod Pána Nitjánandy. 

Nové šaty, abhišék, kírtany, hostina, roz-
zářené tváře oddaných. Vše bylo jako vždy, 
a přece to bylo ještě hezčí než kdykoliv 
předtím.

A všechny co nejsrdečněji zveme na 
oslavu Gaura Púrnimy, příchodu Pána 
Čaitanji, v neděli 16. března do vašeho ob-
líbeného Hare Krišna centra.

NOVÉ ZASVĚCENÍ
Na Vjása púdže Dánavíra Mahárádže 

v moravském Lutotíně získal zasvěcení 
sankírtanový oddaný z brněnského Prab-
hupád Bhavanu bhakta Karlos. Nyní se 
jmenuje Kamala Pati dás. Blahopřejeme!

VÉDSKÁ SVATBA

Počátkem února spolu podstoupili vi-
váha jagju, neboli védský svatební obřad, 
Ananta dás (žák Dánavíra Gósvámího) 
a bhaktin Zuzana (aspirující žákyně Čan-
dramaulího Svámího). Knězem tohoto 
nanejvýš příznivého obřadu byl Vidjágati 
dás. Přejeme vše nejlepší!

DALŠÍ JAGJA PRO BHAKTI MÁJÍ

Minulý týden proběhla před Božstvy 
Šrí Šrí Nitái Navadvípačandra další jagja 
holčičky Bhakti Májí, dcery Kéšavy Purí-
ho dáse (žáka Bhaktivaibhavy Svámího) 
a Jóga Máji déví dásí (žačky Lókanátha 
Svámího). Pod vedením kněze jagji, hlav-
ního púdžárího Vidjagatiho dáse, poprvé 
přijímala obilí v podobě lahodného khíru 
a podstoupila obřad dávání jména. Rodi-
čům i Bhakti Májí blahopřejeme a přejeme 
jen to nejlepší.

ODKAZ DÁVNÉ INDIE
S novým jarním povětřím se oddaní 

opět vydávají na své putování po republice 
s programem Odkaz dávné Indie dnešku. 
Tentokrát s programem zavítají 19. března 
do Městské knihovny v Berouně. S jakým-
koliv nápadem či nabídkou pomoci se 
prosím obracejte na Ačjuta Gótru dáse na 
telefon 736 184 514.

NOVĚ AUDIOKNIHY NA NAŠEM 
WEBU

Na našem webu se mezi přednáškami 
objevila nová rubrika – audioknihy. Ob-
sahuje nahrávku čtení knihy Rámájany od 
Krišny Dharmy dáse v přednesu Ánandy 
Kandiní déví dásí. Po Rámájaně se mů-
žete těšit například na čtení knihy Rádhá 
Dámódara Vilása od Vaijasakiho dáse či 
příběhů pro děti Vaišnavští světci.

BHAKTA GULAB A NEDĚLE 
V CHRÁMU

Nepříliš utěšený stav literatury pro malé 
vaišnavy v českém jazyce se svou oddanou 
snahou pokusila vylepšit Ánanda Kandiní 
déví dásí knížečkou popisující návštěvu 
bhakty Gulaba v chrámu Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandry. Jednoduché povídání 
doplnila navíc roztomilými ilustracemi, ze 
kterých za pomoci bhakty Dana udělali 
ještě samostatný sešit omalovánek.

Kdokoliv by měl zájem si některou z kní-
žeček pořídit, ať prosím zavolá autorce na 
telefon 605 700 874 nebo ať si ji objedná 
na www.books.harekrsna-luzce.cz

KNIHY DO VĚZENÍ

Opět nám přišel dopis z vězení, tento-
krát od bhakty Antonína z Valdic. Žádal 
nás o růženec a cestovní oltář. Jelikož mi-
lostí oddaných, kteří podporovali a pod-
porují projekt Šástra dána, už ve Valdicích 
mají Bhagavad gítu a životopis Šríly Prab-
hupády, poslali jsme mu díky příspěvku 
bhaktin Veroniky to, co si přál, a k tomu 
ještě Vědecké poznání duše, 108 receptů 
od Góvindy, Návraty, několik starších vý-
tisků Náma Hatty a Vaišnavský kalendář 
Gangá. Snad mu to, a možná nejen jemu, 
pomůže v těžkých chvílích obrátit své vě-
domí na Šrí Krišnu.

OPRAVA

Ve vaišnavském kalendáři na rok 2014 
jsem se dopustila faktické chyby. V listopa-
dové popisce uvádím Kansu jako někdej-
šího krále Angy. Stejně jako vy dobře vím, 
že to byl Karna. Moc se omlouvám a děku-
ji bhaktovi Janu Marešovi za všímavost. ❧
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Kapitola 3: Třetí sprška nektaru
Stádia zrušení anarth

Byly zmíněny čtyři druhy 
anarth, jmenovitě ty, které vy-
plývají z předchozích hříšných 
činností, z předchozích zbožných 

činností, z náma aparádhy a z rozvoje 
bhakti. Mají pět stupňů anartha nivritti 
(zrušení): omezený na jednu anarthu 
(ékadéšavartiní), týkající se mnoha anarth 
(bahudéšavartiní), téměř úplný (prájikí), 
úplný (púrná) a absolutní (átjantikí). Pro-
to ihned po zahájení oddaných činností 
(bhadžana krijá) dochází ke zrušení, ale 
je omezené, podle slavného logického 
výroku: Město shořelo, látka roztrhaná. Ji-
nými slovy, když slyšíme, že město shořelo, 
můžeme si představit, že některá jeho část 
musí stále existovat, nebo je-li látka roztr-
haná, její kousky stále existují. Pokračová-
ním v praxi, po dosažení ništhy, je zrušení 
všudypřítomné (ovlivňuje mnoho anarth). 
Po dosažení rati nebo bhávy je zrušení 
téměř úplné. Po dosažení prémy je úplné. 
Dosažením Pánovy společnosti je zrušení 
absolutní, bez možnosti opětovného obje-
vení. Pokud si tedy oddaný myslí, že násle-
dující občasné epizody prokazují objevení 
se anarth i po dosažení lotosových nohou 
Pána, měl by svou inteligencí vypudit tuto 
myšlenku z hlavy.

V případě Čitrakétua, který už dosáhl lo-
tosových nohou Pána, jeho náhodná mahá 
aparádha vůči Šivovi byla zdánlivá, nikoliv 
skutečná, protože jeho chyba nepřinesla 
nežádoucí účinek. Jeho bohatství prémy 
bylo stále patrné jak v roli společníka Pána, 
tak v podobě démona (Vritrásury).

Příčinou zjevného přestupku Džaje 
a Vidžaje byl projev jejich osobní touhy 
podnícené prémou. Vyjádřili ji tímto způ-
sobem: „Ó Prabhu! Ó Pane pánů! Ó Nárá-
jane! Chceš bojovat, ale nevidíme pro Tebe 
vhodného soupeře. Všichni, kteří jsou 
k dispozici, jsou příliš slabí. I když jsme 
silní, nejsme Tvoji nepřátelé. Učiň nás 
nějak svými nepřáteli a naplň svou touhu 
po boji. My, Tvoji věrní služebníci, nemů-
žeme snést pohled na jakýkoliv nedostatek 
ve Tvé dokonalosti. Sniž svou kvalitu 

náklonnosti ke svým oddaným a splň naši 
modlitbu.“

Vymýcení anarth pocházejících z před-
chozích hříchů vypadá takto: Konáním 
bhadžana kriji je odstranění téměř úplné, 
po objevení se ništhy je úplné a po objeve-
ní se asakti je absolutní.

Odstranění anarth pocházejících z bhak-
ti vypadá takto: Konáním bhadžana kriji je 
odstranění omezené, po objevení se ništhy 
je úplné a po objevení se ruči je absolutní. 
Moudré seberealizované duše dospěly 
k tomuto závěru pečlivým zvážením všech 
otázek. 

Někdo může namítnout, že tyto stupně 
ničení anarth se nevztahují na oddané, 
a citovat stovky veršů ze šástry jako:

Tak jako východ slunce zničí všechnu 
tmu, jediné vyslovení svatého jména zničí 

všechny hříchy. Sláva svatému jménu, které 
uděluje přízeň celému vesmíru! (Šrí Šrídha-
ra Svámí)

Můj Pane, zbavit se okamžitě všeho 
hmotného znečištění pohledem na Tebe 
není nic nemožného. Pouhým jediným 
zaslechnutím Tvého svatého jména se do-
konale očistí i čandálové, lidé nejnižší třídy; 
nemluvě o tom, když Tě člověk osobně vidí. 
Kdo by se potom nezbavil hmotných nečis-
tot, když Tě spatří? (ŠB 6.16.44)

Nebo citací Adžámilova případu, kde 
pouhé jeho jediné vyslovení Pánova jména 
v náma-abháse odstranilo všechny anarthy 
až po avidju (nevědomost, původní příči-
nu hmotného pouta) a on dosáhl lotoso-
vých nohou Pána.

To je všechno pravda. Nikdo by neměl 
pochybovat, že svaté jméno má ve všech 

Ti, kdo se byt´ Ti, kdo se byt´ 
jen jednou jen jednou 
zcela odevzdali zcela odevzdali 
lotosovým nohám lotosovým nohám 
Krišny a začali Krišny a začali 
být přitahováni být přitahováni 
k Jeho jménu, k Jeho jménu, 
podobě, podobě, 
vlastnostem vlastnostem 
a zábavám, jsou a zábavám, jsou 
zcela zproštěni zcela zproštěni 
všech hříšných všech hříšných 
reakcíreakcí
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případech tak nevyčíslitelnou moc. Nic-
méně svaté jméno, nešťastné z přestupků 
spáchaných proti němu, neprojeví svou 
plnou moc v jejich pachateli. To je pravý 
důvod, proč se u něho dále projevují hříš-
né sklony. Přesto platí, že služebníci Smrti 
nemají moc tuto osobu napadnout (jako 
v případě Adžámila). 

Ti, kdo se byť jen jednou zcela odevzdali 
lotosovým nohám Krišny a začali být při-
tahováni k Jeho jménu, podobě, vlastnos-
tem a zábavám, jsou zcela zproštěni všech 
hříšných reakcí, i když nerealizovali Krišnu 
plně, neboť tímto způsobem přijali pravou 
metodu odčinění. Takové odevzdané duše 
neuvidí Jamarádže nebo jeho služebníky 
s provazy na svazování hříšníků ani ve snu. 
(ŠB 6.1.19)

Ačkoliv je to pravda, nemají žádné jiné 
prostředky očištění než osvobození se od 
náma-aparádhy. Hari Bhakti Vilása v dis-
kusi o deseti přestupcích cituje Padma Pu-
ránu: Oddaný hřešící na síle svatého jména 
se nemůže očistit ani následováním pravidel 
jógy, atd. po tisíce let. (HBV 11.284)

Slovo jama (jamair) v tomto verši se 
vztahuje na pravidla (jama, nijama, atd.) 
jóga šástry. Jinými slovy, i když je aparádhí 
v bezpečí před Jamou, pánem Smrti, jama 
(jiné způsoby očištění) ho nemohou od 
anarthy očistit.

Případ pachatele ztrácejícího milost 
jména je podobný případu podřízeného, 
který uráží svého nesmírně bohatého 
a schopného pána (svaté jméno). Je mu 
odepřena náležitá péče a pán se k němu 
chová lhostejně. 

V důsledku toho bude trpět chudobou 
a úzkostí všeho druhu. Mělo by být známo, 
že pán přehlíží služebníka, který ho uráží, 
a nikdo jiný mu není schopen pomoci 
(karma, gjána, jóga, atd.). Pokud se služeb-

ník-pachatel opět dá do služeb svého pána, 
pán postupně projeví milost a utrpení 
této osoby krok za krokem zmizí. Stejně 
i oddaný-pachatel bude nejprve trpět. 
S upřímnou oddanou službou oddaným, 
písmům a duchovnímu mistrovi jméno 
opět pozvolna projeví milost a postupně 
odstraní jeho zlé sklony. Proto nelze nic 
namítat proti postupnému odstranění 
anarthy.

Někdo může tvrdit, že se nikdy nedo-
pustil žádného přestupku. Taková pro-
hlášení by neměl dělat. I když přestupek 
nemusí být nedávného data, ale mohl být 
spáchán v minulosti, existenci přestupků 
lze vyvozovat z jejich účinku. Účinek pře-
stupku je ten, že osoba nebude projevovat 
žádné příznaky prémy konáním náma 
kírtanu.

Srdce, které se nezmění ani při soustředě-
ném zpívání svatého jména Pána, kdy při-
chází extáze, z očí tečou slzy a vlasy vstávají 

na hlavě – takové srdce je jistě obklopené 
kalenou ocelí. (ŠB 2.3.24)

Při pohledu na tento verš z Bhakti-rasá-
mrita-sindhu vyvstává další pochybnost: Ó 
nejpřednější z bráhmanů, jaké jsou přestup-
ky proti Pánovu jménu, které ruší výsledky 
všech činů a vedou k hmotné představě 
dokonce i o transcendentálních tématech? 
(Bhakti-rasámrita-sindhu)

Jinými slovy, opakované naslouchání 
a zpívání Pánova jména by mělo dát prému, 
služba svatým tírthám by měla dát doko-
nalost a časté pojídání ghí, mléka a bete-
lového prasádam by mělo zničit všechny 
touhy po smyslovém požitku. Jaké jsou 
tedy závažné přestupky, které tyto výsledky 
ruší a způsobují, že všechny tyto duchovně 
mocné činnosti vypadají hmotně? Je po-
ložena tato velmi překvapující a skličující 
otázka. Je-li tomu tak, znamená to, že 
osoba, která spáchá náma aparádhu, začne 
odmítat Pána, a tak nemůže ani přijmout 
útočiště u gurua nebo oddaně sloužit?

Je to pravda. Stejně jako během vysoké 
horečky osoba ztrácí veškerou chuť k jíd-
lu, pachatel závažného přestupku ztrácí 
schopnost naslouchat, opěvovat a oddaně 
sloužit. O tom není pochyb. Pokud však 
horečka časem poklesne, jistá chuť k jídlu 
se objeví. Dokonce ani potom však výživ-
né potraviny jako mléko a rýže nemohou 
předat osobě trpící chronickou horečkou 
svoji plnou výživnou hodnotu. Dávají ur-
čité výhody, ale nemohou ji zbavit její sla-
bosti. Invalidova strava a léky mu však ča-
sem mohou obnovit jeho předchozí zdraví. 
Tehdy může tělo využít plnou sílu běžného 
jídla. Stejně tak po dlouhé době utrpení 
následky aparádhy se intenzita poněkud 
sníží, oddaný vyvine trochu chuti a opět se 

Na počátku je víra, dále sdružování, bhadžana krijá, Na počátku je víra, dále sdružování, bhadžana krijá, 
anartha nivritti, ništhá, ruči, asakti, bháva a prémaanartha nivritti, ništhá, ruči, asakti, bháva a préma

Srdce, které se nezmění ani při soustředěném zpívání Srdce, které se nezmění ani při soustředěném zpívání 
svatého jména Pána, kdy přichází extáze, svatého jména Pána, kdy přichází extáze, 
z očí tečou slzy a vlasy vstávají na hlavě z očí tečou slzy a vlasy vstávají na hlavě 

– takové srdce je jistě – takové srdce je jistě 
obklopené kalenou ocelíobklopené kalenou ocelí
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12.3. Ámalakí vrata Ékádaší, přerušení 13.3. od 6:20 do 10:15
16.3. GAURA PÚRNIMÁ, příchod Šrí Gaurángy Maháprabhua 

(půst do východu měsíce)
27.3. Trisprišá Mahádvádaší, půst za Pápamóčani Ékádaší, 

přerušení 28.3. od 5:48 do 10:01
30.3. začíná letní čas – ve 2h → 3h
8.4. RÁMA NAVAMÍ, příchod Pána Šrí Rámačandry 

(půst do západu slunce)
11.4. Unmílaní Mahádvádaší, půst za Kámada Ékádaší, 

přerušení 12.4. od 6:15 do 8:08
20.4. Velikonoční neděle
21.4. Velikonoční pondělí
25.4. Varúthiní Ékádaší, přerušení 26.4. od 5:48 do 10:36
26.4. 4. výročí instalace ŠRÍ ŠRÍ NITÁI GAURÁNGY
10.5. Móhiní Ékádaší, přerušení 11.5. od 5:32 do 10:26
13.5. NRISINHA ČATURDAŠÍ, příchod Pána Nrisinhadéva 

(půst do soumraku)u a u)

kvalifi kuje pro bhakti. Opakované dávky 
naslouchání a zpívání Pánova jména a dal-
ších druhů oddané služby postupně vše 
odhalí. Světci popsali tento postup takto: 
Na počátku je víra, dále sdružování, bha-
džana krijá, anartha nivritti, ništhá, ruči, 
asakti, bháva a préma. (Bhakti-rasámrita-
sindhu 1.4.15-16)

Někteří nejen předpokládají přítomnost 
náma aparádhy kvůli absenci příznaků 
prémy a stopám hříšné činnosti u odda-
ných praktikujících oddané procesy, jako 
je kírtan, ale také předpokládají absenci 
zničení reakcí předchozí karmy (prárab-
dha) pozorováním přítomnosti běžné 
hmotné úzkosti. 

Adžámila však pojmenoval svého syna 
Nárájana a vyslovoval to jméno mnoho-
krát každý den neškodným způsobem. 
Přesto neprojevil příznaky prémy, ale navíc 
měl také sklon k hříšnému vztahu s pro-
stitutkou. Judhišthira dosáhl společnosti 
samotného Nejvyššího Pána, a byl tak 

zcela jistě prost minulých karmických re-
akcí. Přesto musel prožít mnoho zdánlivě 
obyčejných hmotných utrpení. Tak jako 
strom nese ovoce pouze ve vhodné době, 
svaté jméno, třebaže ho těší osoba prostá 
přestupků, odhalí svou milost vůči ní jen 
v pravý čas. 

Na oddaného nemají nahromaděné 
hříchy spáchané kvůli předchozím zlozvy-
kům žádný vliv tak jako kousnutí hada bez 
jedových zubů. Nemoc, nářek a další utr-
pení, kterými oddaní procházejí, nejsou 
reakce za hříchy v minulém životě (prárab-
dha). Pán samotný řekl: Postupně odeberu 
všechen majetek osoby, které projevuji 
přízeň. Když je bez peněz a nanejvýš ubohá, 
rodina a příbuzní ji zavrhnou. (ŠB 10.88.8)

nirdhanatva-mahárógó mad anugra-
ha-lakšanam – Osoba bez těžké choroby 
hmotného majetku je předmětem Mé 
milosti.

To znamená, že suverénní pán, který 
vždy dbá na blaho svých oddaných se zá-

měrem zvýšit pokoru a touhu oddaného 
po Pánu, mu uděluje nejrůznější utrpení 
jako svoji milost. Jelikož nemá žádné vý-
sledky z předchozího jednání, nelze říci, že 
trpí následkem hříšných činů z minulých 
životů.

Takto končí třetí sprška nektaru Mád-
hurja Kádambiní Mahámahópadhjáji 
Šrímat Višvanátha Čakravartího, která 
rozebírá zmírnění všech nepříznivých 
prvků. ❧



Příprava:
Baklažán umyjeme a celý i se stopkou pečeme v troubě na 

grilu na maximum. Obracíme postupně, až je celá slupka spále-
ná, černá a křupe. Nejlepšího výsledku docílíme, když baklažán 
upečeme přímo v přírodním ohni (ze dřeva) a úplně spálíme 
dočerna. Výsledný produkt bude mít uzenou příchuť.

Dáme do nádoby, kterou přiklopíme, aby se baklažán spařil, 
a mezitím si připravíme směs koření. Potom oloupeme slupku.

KořeníKoření::
V širším kastrolu se silným dnem nasucho pražíme kmín s fe-

nyklem a hořčičným semínkem, až semínko vypraská a zestříbr-
ní a ostatní koření ztmavne a voní. Vysypeme do kovové misky 
a necháme chvilku zchladnout.

Ve stejném kastrolu lehce opražíme řecké seno, až voní.
Řecké seno rozemeleme a rozdělíme na dvě části. Ostatní koře-

ní rozemeleme dohromady a přidáme 1/2 řeckého sena a 1/2 asa-
foetidy. Zbytek asafoetidy a řeckého sena si necháme na konec.

PostupPostup::
Do kastrolu, v kterém jsme připravovali směs koření, nalijeme 

olej, zahřejeme, vysypeme cukr a necháme lehce zkaramelizovat, 
přidáme čerstvé čili nakrájené najemno, chvilku smažíme a po-
tom najednou nasypeme rozemleté koření a papriku s kajen-
ským pepřem – promícháme a ihned zalijeme trochou vody, aby 
se nám utvořila hustší omáčka. Teď můžeme přidat protlak.

Vyvaříme tekutinu, aby vznikla hladká a hustá prskající hmota 
a olej bude na hladině. Osolíme, přidáme citrónovou šťávu a od-
stavíme z ohně.

Nakonec přidáváme kousky vyloupaného baklažánu, který dle 
libosti rozmačkáme, a takové množství, až se nám to bude celé 
líbit:). Můžeme také smíchat až za studena.

Úplně nakonec vmícháme druhou polovinu asafoetidy a na-
jemno mletého řeckého sena, (můžeme přidat i olej). S poklo-
nou až k zemi nabídneme Šrí Krišnovi.

Můžeme naplnit do malé lahvičky a zalít olejem, aby pickles 
déle vydržely.

Výsledný produkt, množství ingrediencí, jako čili, sůl, asafoe-
tida, citrónová šťáva, si můžeme při dalším pokusu upravit dle 
svých preferencí:).Recept poskytl

Vasudéva Nandana dás
R k l

LILKOVÉ 
       PICKLES

Ingredience:

1 baklažán
2 až 10 čili papriček :)
1 čl kajenského pepře
1 čl indického kmínu
1 čl fenyklu
1 čl černého hořčičného semínka
1,5 čl řeckého sena
1 čl mleté papriky sladké
1,5 čl asafoetidy (jemné, ze žluté 
krabičky)
25 ml citrónové šťávy
1,5 pl soli
cca 50 ml vody
75 ml oleje
2 pl cukru (hnědého nebo bílého, nebo 
palmového guru...)
3 pl rozvařených a přepasírovaných 
rajčat nebo protlaku

aa::
umyje
ximum
křupe

upečeme přímo v 
dočerna. Výsledný

1 baklažán
2 až 10 čili papriček :)
1 čl k j kéh ř

PřípravaPříprava
Baklažán u

grilu na max
ná, černá a k

IIIIIIIIIIIInnnnngrredieencceIIIIIIIIIIInnnnngredieencce::

1 baklažán
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