
Zakladatel - áčárja Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí PrabhupádaZakladatel - áčár a Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhu ádaZakladatel - áčárja Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda
Časopis Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny 3/18

BŮH JE SVĚTLO A NEVĚDOMOST JE TEMNOTA.  TAM, KDE JE BŮH, NENÍ NEVĚDOMOST.

NÁMA HATTA



2 

Aktuálně...
- Džalángí déví dásí 

Zamyšlení
Jak dosáhnout pokory
- Bhaktivigjána Gósvámí

Ratha játrá
Slyšeli jste to?
- Rádhiká Sundarí déví dásí

Bhakti jóga
Mádhurja Kádambiní 8.
- Višvanáth Čakravartí 
Th ákura 

Pozvání
Čaitanja Čandra Čaran dás 
poprvé v Čechách
- Taranginí Lílá déví dásí

Festival
Prabhupáda na Ratha játře
- Satsvarúp dás Gósvámí

Ekologie
Alternativní společnost
- Rančór dás

Recept
Špaldové kynuté knedlíky a 
segedínský guláš se seitanem
- Indulékhá déví dásí

Seriál
„What is the Diffi  culty?“
- Šruta Kírti dás

Zpátky k Bohu
Vytváření příčetné 
společnosti
- Šríla Prabhupáda

In memoriam
Odchod Abhjarči déví dásí
- Niraňdžana Svámí

Esej
Obětování
- Bhaktisiddhánta 
Sarasvatí Th ákur

Přednáška
Grihastha ášram 3/3
- Bhakti Vidjá Púrna Svámí 

Kultura
Vaišnavská etiketa 5.
- Bhaktičáru Svámí

Přednáška
Přesexovaný svět 2.
- Kadamba Kánana Svámí

Svaté jméno
Úvod k významu svatého 
jména
- Šačínandana Svámí

Obsah

4

18

12

15

32

28

29

27

26

6

25

20

23

9

8

7

Centrum pro védská studia
Lužce 48, Karlštejn 267 18
www.harekrsna.cz
www.harekrsna-luzce.cz
www.govindabutik.cz
www.govinda.cz

Redaktorka: 
Džalángí déví dásí
tel: 736 245 446, jalangi@email.cz

Sazba: 
Madhupandit dás

Spolupracovali:
Ačjuta Gótra dás, bhakta Dan Pelej, 
bhakta Gókula, Hémalatá Th ákurání 
déví dásí, bhakta Jan Mareš, Jóga Májá 
déví dásí, Kírtičandra dás, bhaktin Klára 
Zatloukalová, Krišnavallí déví dásí, Lakšmí 
Pati dás, bhakta Lubor, Mandala Kara 
dás, Muni Prija dás, Náma Prijá déví dásí, 
Nrisinha Čaitanja dás, bhakta Oldřich 
Janota, Pávaní déví dásí, Punja Pálaka 
dás, Pušpa Prijá déví dásí, Rásabihárí déví 
dásí, Vidžaj Baladév dás, Višnudžan dás, 
Vrindávan Prijá déví dásí, Vrindávaní déví 
dásí

Vydáno v  červnu 2014 
Registrační číslo MK ČR E 16036

Vydavatel

 
Příspěvky na vydávání časopisu 
můžete zasílat na adresu 
vydavatele nebo na účet chrámu: 
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1. Systematicky šířit duchovní poznání v celé společnosti a učit všechny 
národy technikám duchovního života, aby došlo k obnově rovnováhy 
životních hodnot a dosažení skutečné jednoty a míru ve světě.

2. Šířit vědomí Krišny tak, jak je popsané v Bhagavad gítě a 
Šrímad Bhágavatamu.

3. Sbližovat členy společnosti a vést je ke Krišnovi, původní a hlavní bytosti, 
a tím způsobem v nich, stejně jako v celém lidstvu, rozvíjet pochopení, že 
každá duše je nedílnou částí Boha (Krišny), s nímž je kvalitativně totožná.

4. Šířit a podporovat sankírtanové hnutí, společné zpívání svatých jmen 
Boha, podle učení Pána Šrí Čaitanji Maháprabhua.

5. Pro členy a celou společnost zbudovat posvátná místa 
transcendentálních zábav zasvěcených Nejvyšší Osobnosti Božství.

6. Sdružovat členy za účelem vyučování jednoduššího a přirozenějšího 
způsobu života.

7. Pro dosažení výše uvedených cílů vydávat a šířit periodika, časopisy, 
knihy a další literaturu.

Sedm cílů hnutí Hare Krišna
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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. 731 486 211

Kazatelské centrum Hari-dhám, 
Fulnek – Jílovec 34, 742 45 
tel. 603 958 447

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

zas myslím na Šrílu Prabhupádu. Je to tak 
vděčné a věčné téma. Ani s miliónem úst 
a jazyků se nikdo nikdy nedobere konce 
jeho slávy.

Tentokrát PŘEMÍTÁM o jeho nezdolné 
víře a ODHODLÁNÍ, že bude-li poctivě 
a upřímně sloužit touze svého duchovního 
učitele, není nic, co by ho dokázalo zastavit. 
Ani zvnějšku, ani zevnitř.

Už jen ten začátek – kromě bhakti nemá 
nic. ZÁZRAKEM se mu podaří vytisknout 
1. zpěv Šrímad Bhágavatamu a hned chce 
vyrazit na nosorožce, totiž za „velkou louži“ 
a seznámit západní mléččhy a jávany se 
vznešeným poselstvím dávných Véd.

„Svámídží, vždyť tam jedete zemřít,“ snaží 
se ho v dobrém úmyslu zastavit Sumatí 
Mórárdžíová. Nechce a nechce ho vzít svou 
lodí do Ameriky. Jen z lásky k němu, dělá 
si starosti o jeho zdraví. Šríla Prabhupáda 
se však NEVZDÁVÁ. Cítí, že čekal již příliš 
dlouho. Nakonec se tedy na Džaladútu na-
lodí a vyplouvá.

Na moři ho čekají další potíže – mořská 
nemoc a dokonce dva srdeční záchvaty. 
Přesto vše překoná a DOUFÁ, že transcen-
dentální poznání pronikne do srdcí lidí na 
Západě.

Téměř rok zápasí s vnějšími okolnostmi 
a často se chodívá dívat do přístavu, jestli by 
nakonec nebylo lepší odjet zpátky a celou 
tuto svou misi ukončit. Ale nikdy to neu-
dělá, a ZŮSTÁVÁ dál věrný pokynu svého 
duchovního mistra.

Jeho nezdolná VÍRA v to, že někdo vy-
slyší a pochopí jeho vzkaz, přímo emanuje 
z úvodu ke Zlatému Avatárovi. Tolik cizích 
slov, tolik neznámé hluboké fi lozofi e, a pře-
ce to tam všechno sází s NADĚJÍ, že se 
najde alespoň jedna upřímná duše, která 

se pokusí porozumět tomu, co Prabhupáda 
předkládá a vysvětluje.

V době dětí květin, marihuanové extáze 
a volné lásky mu někteří radí, ať trošku 
povolí ve svých zásadách, a díky tomu získá 
desetitisíce stoupenců. Prabhupáda však 
tomuto pokušení NEPODLÉHÁ a poznání 
Véd NEMĚNÍ.

Vypadá to, jako by stál sám proti celému 
světu. Malý STATEČNÝ Svámí se zlatou 
pletí. Samozřejmě, že on ví, že NENÍ SÁM. 
Je s ním jeho duchovní učitel, Šrí KRIŠ-
NA, i celá parampará. A tak s neomylnou 
DŮSLEDNOSTÍ krok za krokem rozbíjí 
démonskou propagandu a iluzi máji. Proti 
lžím vyráží s PRAVDOU, proti závisti a ne-
návisti rozdává LÁSKU.

Ví, že má na své straně Krišnu, a kdekoliv 
je Krišna, Pán všech mystiků, tam bude 
zajisté také bohatství, vítězství, neobyčejná 
moc a mravnost... 

Vaše služebnice 
Džalángí déví dásí
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Tak to by stačilo, Tak to by stačilo, 
dej ho vendej ho ven

Všechno bylo stejné, Všechno bylo stejné, 
až na kulturuaž na kulturu

4. května 1973, ISKCON Los Angeles, Kalifornie

Jednoho slunečného dne se Šríla 
Prabhupáda rozhodl, že se nechá ma-
sírovat na svém oblíbeném místě, na 
zahradě Nové Dváraky. Rozložil jsem 

na trávník podložku, vedle santálové 
dřevo a hořčičný olej, a Prabhupáda na ni 
usedl se zkříženýma nohama.

Zatímco jsem masíroval Prabhupádova 
záda, protáhlo se pod zahradní brankou 
kotě. Zřejmě se chtělo družit s čistým 
oddaným. Ta mrňavá, chlupatá věcička za-
čala Prabhupádovi olizovat záda a přítulně 
se třela kožíškem o Jeho Božskou Milost. 
K mému velkému překvapení Prabhupáda 
svolil, aby to vše pokračovalo několik mi-
nut.

„Tak to by stačilo, dej ho ven,“ řekl na-
konec.

Hbitě jsem kočku popadl a přehodil ji 
za plot. Kotě bylo ale malé a výjimečně 
odhodlané pobývat dál se Šrílou Prabhu-
pádou, a tak okamžitě prolezlo znovu pod 
brankou zpět. Třikrát prolezlo dovnitř 
a třikrát jsem ho dal za plot.

Nakonec jsem našel kusy škváry a strčil 
je pod branku, aby tudy kotě již nemohlo 
proklouznout a dál si Jeho Božské Milosti 
užívat. Poté, co plány kotěte ztroskotaly, 
hlasitě za brankou naříkalo po celou dobu 
Prabhupádovy masáže. 

Kvílením bědovalo nad svým nešťast-
ným osudem. Něco jsem se od toho kotěte 
naučil. I já bych měl takto dychtit po spo-
lečnosti čistého oddaného. 

Samotná pouhá chvilka ve společnosti 
čistého oddaného může změnit i život 

malého zvířete. To koťátko očividně vábila 
Prabhupádova transcendentální povaha. 
Chtělo se koupat v Prabhupádově nektaru 
bez ohledu na překážky, které mu stály 
v cestě. 

Modlím se, abych i já měl jednoho dne 
stejné odhodlání jako to kotě setrvávat 
ve společnosti svého Gurua Mahárádže 
postřednictvím milující služby, kterou pro 
něj budu vykonávat.

Šríla Prabhupáda často popisoval 
rozdíly mezi civilizací védskou 
a civilizací západní. Jednoho dne 
obcházel svůj pokoj a zpíval džapu, 

prsty probíral růženec. Přitom pohlédl 
z okna svého obýváku a spatřil tam mladý 
pár, jak spolu rozmlouvá. 

Obrátil se ke mně a pravil: „Chlapci 
a dívky. Dnešní muži jsou podnikaví. 
Sotva zahlédnou nějakou ženu, hned 
si řeknou: ,Tak tuhle ženu chci.‘ Jdou 
za ní a řeknou:  ,Jak se máš? Co kdyby-
chom si někam spolu vyrazili?‘

Za našeho mládí,“ pokračoval, „neby-
ly touhy jiné. Nezměnily se ani trochu. 
Také jsme cítili, jak nás dívky přitahují. 
Ale byla tady kultura. 

Ta kultura byla natolik přísná, že muž 
na ženu nemohl ani pohlédnout, natož 
s ní mluvit, nebo jí snad dělat návrhy. 
Všechno bylo tehdy stejné, až na kul-
turu. 

Dnes již žádná kultura neexistuje. 
Muži mohou říkat ženám, co je napad-
ne. My jsme také toužili a žvatlali jako 
školáci. Ale oslovit nějakou ženu, to se 
nedělalo. To bylo neslýchané. Prostě by 
nás to ani nenapadlo.“

Šríla Prabhupáda opustil Vrindávan 
Dhám a védskou kulturu, aby nás za-
chránil před takzvanou pokročilou civi-
lizací. Sláva Šrílovi Prabhupádovi! 

Pokračoval: „Když za mých mladých 
let chtěla moje matka navštívit svou 
přítelkyni naproti přes ulici, bylo nutné, 
aby pro ni poslali povoz, který ji vyzve-
dl u dveří jejího domu a dovezl ke dve-
řím domu, kam se potřebovala dostat. 
Tak byla kultura přísná. Žena nemohla 
jít přes ulici bez doprovodu.“

Šrílo Prabhupádo, vy jste opustil véd-
skou kulturu i svůj domov v chrámu 
Rádhy a Dámódara ve Vrindávanu, 
abyste nás zachránil před takzvanou 
pokročilou civilizací. Na přání svého 
duchovního učitele jste se vydal na místo 
kulturu zcela postrádající. Marně jste 
žádal v dopisech své duchovní bratry, 
aby vám pomohli, příznivá odpověď ne-
přišla žádná. 

To, že celý svět byl požehnán zpíváním 
Hare Krišna mahá mantry, se stalo jen 
vaším přičiněním. Každý, kdo vám bude 
věrný a bude následovat vaše pokyny, 
má zaručený úspěch a vrátí se „zpátky 
domů, zpátky k Bohu“.

3. května 1973, ISKCON Los Angeles, Kalifornie
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Vyčisti to pořádněVyčisti to pořádně
5. května 1973, ISKCON Los Angeles, Kalifornie

Šríla Prabhupáda cestoval rád, avšak pouze s nejnutnějším 
vybavením. Na jeho cestách kolem světa jsem vozil všech-
ny jeho osobní věci v jednom kufru, a pak jsem měl malou 
tašku na své věci. Prabhupádův kufr obsahoval vše potřeb-

né pro každou situaci. Byl tam vařič, váleček na těsto, masážní 
podložka a oleje, tři soupravy oblečení, vlněný čadar a dvě gamši. 
S takovým vybavením jsem byl připraven téměř na vše, co nás při 
našem putování z města do města kolem světa mohlo potkat.

Kamkoliv přijel, všude se našli oddaní, kteří se chtěli postarat 
o Prabhupádovo prádlo, zvláště na Západě. Milovali prát a žehlit 
jeho prádlo. Jediné, s čím byly problémy, byly jeho gamši. V té 
době jsem měl dvě červené kostkované, které používal. Protože se 
každý den nechával masírovat olejem, postupně tmavly, protože 
v pračce se nikdy dobře nevypraly. Jednou jsme pobývali v Nové 
Dvárace několik týdnů. Ten, kdo se staral o praní, dával prát za-
špiněné gamši s ostatním prádlem, jenže ty se nikdy nevypraly 
pořádně. Bohužel jsem si toho nevšiml. Jednoho dne jsem podal 
Prabhupádovi gamšu těsně přes masáží. Vzal ji do ruky a řekl: 

„Proč není ta gamša čistá? Den co den mi teď dáváš špinavou gam-
šu. Vyčisti ji pořádně.“ Řekl jsem, že se o to postarám. 

Ještě týž den jsem po obědě vzal jeho gamšu do koupelny. Na-
močil jsem ji do umyvadla s horkou vodou a dávkou pracího 
prostředku a začal s ní tlouci o umyvadlo, tak jak se to dělá 
na březích Jamuny ve Vrindávanu. K mému překvapení 
jsem zjistil, že po pěti minutách gamša už nebyla kaštanově 
hnědá, ale červenobílá. Nevěřil jsem svým očím, vypadala 
jak zbrusu nová. Nikdy mi nedošlo, jak příšerně byla špina-
vá. Vymáchal jsem ji a usušil u sebe v pokoji. Druhého dne 
ráno jsem ji před masáží podal Prabhupádovi. Obtočil si ji 
kolem sebe a dhótí shodil na podlahu. Pak se na mě podí-
val s rozzářeným úsměvem a řekl: „Úžasné! Kdo pral tuhle 
gamšu?“ Usmál jsem se a odpověděl: „Vypral jsem ji sám, 
Prabhupádo.“

„Tak vidíš!“ řekl. „Tolikrát se prala a nikdy pořádně, ani 
v tak obrovské pračce. Ty jsi ji vypral jednou ručně, a teď je 
čistá. Děkuji ti. Je velmi pěkná.“

Byl jsem šťastný, že jsem mohl uspokojit svého duchov-
ního učitele tak jednoduchou prací. Pochopil jsem, že uspět 
v duchovním životě je velmi snadné. Stačí, když žák uspo-
kojí svého duchovního učitele. A Šríla Prabhupáda byl tím 
nejsoucitnějším a nejmilostivějším oddaným Pána Krišny, 
jehož uspokojit bylo velice snadné.

Pouhých pár měsíců předtím mě Prabhupáda požehnal 
příležitostí prokázat zvláštní službu. Opouštěl Indii přes 
Kolkatu a měl namířeno do Austrálie, do Melbourne. Ces-
tou nás čekala jen krátká zastávka v Bangkoku při přestupu 
na jiné letadlo. Tento let byl výjimečný. Prabhupáda cestoval 
pouze se svým tajemníkem, Mahárádžem Bali-Mardanou, 
a se mnou. Tedy jeho doprovod při tomto letu byl ještě po-
četnější – byli tam ještě Rádhá a Krišna! Byla to šedesáticen-
timetrová mramorová Božstva určená pro instalaci v chrá-
mu v Melbourne. Bali vezl Krišnu a já Rádhu. Nebyla lehká. 
Služba to byla radostná, přesto ale nebylo snadné postarat se 
ještě i o ostatní věci, včetně zavazadel a prasádam, a zároveň 
zaopatřovat pohodlí Jeho Božské Milosti. Během letu jsme 
pro Božstva nesehnali žádná sedadla, a tak jsme po celý let 
oba seděli na sedadle každý se svým Božstvem.

Cítil jsem, jakým pro mě byla tato příležitost požehnáním. 
Přestože nést Božstva přes letiště a nastupovat a vystupo-

vat s Nimi z letadla bylo těžké, ani na chvíli mi to nepřišlo jako 
nějaké břímě. Naopak, cítil jsem to jako požehnání. A pak jsem 
obdržel ještě další důvod k extázi. Během poslední etapy letu do 
Melbourne jsem seděl vedle Šríly Prabhupády. Obrátil se ke mně, 
tvář rozzářenou úsměvem. Pak zvážněl a řekl něco zcela úžasné-
ho: „Celá tato tvoje námaha je Krišnovi velice milá. Aby člověk 
dosáhl duchovního pokroku, stačí, když uspokojí Krišnu. Je tolik 
způsobů, jak Krišnu uspokojit, a toto je jeden z nich. Krišnu veli-
ce těší tvoje úsilí.“

Nevěděl jsem, co říct, doširoka jsem se usmíval, a nakonec jsem 
mu poděkoval. Být v Prabhupádově přítomnosti bylo nesmírným 
potěšením. V začátcích se mnohý oddaný trápí spoustou spekula-
cí o tom, jak uspokojit Krišnu a duchovního učitele. Prabhupáda 
svým jediným prostým výrokem celé tohle tajemství rozetnul. 
Často opakoval, že vědomí Krišny je „věcí zdravého rozumu“, 
a také „Co je na tom těžkého?“  Tady mi poskytl praktický příklad. 
V tu chvíli jsem cítil, že je možné vrátit se „domů, zpátky k Bohu“. 
Milostí Šríly Prabhupády stačilo, abych zpíval svá kolečka, do-
držoval principy a prokazoval Pánu prosté služby podle svých 
schopností. Nebylo to nic složitého. Prabhupáda nám nabízel to-
lik způsobů, jak ho uspokojit, vyvolat úsměv na jeho tváři. Co je 
na tom těžkého? ❧

Často opakoval, Často opakoval, 
že vědomí Krišny  je že vědomí Krišny  je 

„věcí zdravého rozumu“„věcí zdravého rozumu“
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VytvářeníVytváření

příčetnépříčetné
společnostispolečnosti
Rozhovor Jeho Božské Milosti A. Č. 

Bhaktivédánty Svámího Prabhupády 

a členů Světové zdravotnické 

organizace (WHO) Spojených národů 

v Ženevě 6. června 1974.

Člen WHO: Je tu jedna věc, se kterou se nemohu smířit. Jako 
Inda mě tato otázka trápí velice, velice často. Věřím ve většinu 
těch mnoha věcí, které jste řekl o návratu k jednoduššímu a mno-
hem přirozenějšímu způsobu života. A o nalezení spokojenosti 
v našem duchovním rozměru. O tom není pochyb. Nejsem tím, 
koho byste mohl nazvat „pozápadněný“ Ind.

Ale co mi do sebe nezapadá, je skutečnost, že my, kteří jsme 
měli toto duchovní poznání a všechny v naší kultuře obsažené 
pokyny, o kterých jste právě nyní řekl, že jsou řešením na všech-
ny naše problémy, tak s veškerými těmito zásadami jsme nebyli 
schopni uchránit naši společnost od tolika špatných věcí, které do 
ní pronikly. Nemluvím jen o chudobě, ale také o nezaměstnanosti 
a hladu a spousty jiných dalších věcí.

Šríla Prabhupáda: Ne, to není kvůli zásadám a pokynům naší 
kultury, ale kvůli našim špatným vůdcům, kteří je nenásledují. Je 
to vina těchto špatných vůdců.

Člen WHO: Ale to jsou naši vlastní lidé. Oni...
Šríla Prabhupáda: Mohou to být naši vlastní lidé. Mohou to 

být dokonce naši otcové. Prahláda Mahárádža byl oddaným Pána, 
a přesto byl jeho otcem Hiranjakašipu, naprostý démon. Co se dá 
dělat? Většina lidí je dobrá, ale přesto tak často vidíme, že jejich 
vůdcem je bezbožný démon.

Člen WHO: Ano, Hiranjakašipu musel být zničen.
Šríla Prabhupáda: Takže byl zničen. Boží milostí byl zničen. 

A všichni tito moderní bezbožní vůdci budou zničeni. Tito dé-
monští vůdci nezůstanou. Budou zničeni. Ale všechno chce svůj 
čas.

V současné době naši vůdci nejsou příliš dobří. Jsou slepí. Ne-
mají žádné poznání, a přesto jsou ve vedení. Andhá jathándhair 
upaníjamánás: slepý vede slepého – do jámy. Tito vůdci zabíjejí 
původní duchovní kulturu světa a nemají namísto toho co nabíd-
nout.

Člen WHO: Takže vaše hnutí se zabývá také společenskou fi lo-
zofi í, že?

Šríla Prabhupáda: Ano. Toto hnutí je nanejvýš praktické. Na-
příklad doporučujeme nejedení masa. A těmto vůdcům se to nelí-
bí. Nejsme příliš nakloněni jejich propagandě. 

A proto nás tito vůdci nemají v lásce. Koneckonců povolili jat-
ka a obchody s hovězím na každém rohu a my říkáme: „Nejezte 
maso.“ Tak jak by nás měli mít rádi? V tom je ta potíž. „Je nero-
zum být moudrým tam, kde je hloupost blažeností.“ Ale pořád se 
snažíme.

Alternativa, kterou doporučujeme, je rovněž praktická. Tyto 
Boha si vědomé farmářské vesničky se osvědčily. Jejich obyvatelé 
shledávají svůj život šťastným a bohatým. Štědrá příroda dodává 
ovoce a zeleninu a obilí. A krávy dávají mléko, ze kterého můžete 
získat jogurt, sýr, máslo a smetanu. Se všemi těmito ingredien-
cemi můžete uvařit stovky a tisíce chodů. A budete se cítit plně 
spokojení. To je ten základní princip.

Člen WHO: To je příklad úspěšného podnikání. Mohl byste 
nám ale teď říct o něčem, co se předtím nezkoušelo?

Šríla Prabhupáda: Tou „novinkou“ je, že tito lidé žijící v Boha 
si vědomých farmářských vesnicích nemusí cestovat nikam pryč 
kvůli svému dennímu chlebu. To je pro moderní společnost ně-
čím novým.

V současné době většina lidí musí ujet nějakou vzdálenost do 
továrny nebo kanceláře. Jednou jsem byl v Bombaji, právě, když 
tam probíhala stávka železničářů – ó, lidé tím velice trpěli. Vidíte? 
Od pěti hodin ráno tam stávají ve frontách, aby stihli vlak. Samo-
zřejmě, během stávky téměř žádné vlaky nejezdily. A lidé z toho 
měli velké potíže. A když zrovna jel jeden nebo dva vlaky, tolik 
lidí se snažilo nacpat do vagónů. Násilně se tam tlačili. Byli do-
konce i na střeše vlaku.

Samozřejmě v průmyslově vyspělejších zemích jezdí lidé do 
továrny či úřadu auty – a riskují, že zahynou při nehodách na 
dálnicích.

Takže otázka zní: proč by měl být člověk nucen cestovat tolik 
kilometrů ze svého domova jen proto, aby si vydělal na živobytí? 
To je velice špatná civilizace. Člověk má získávat jídlo lokálně. To 
je dobrá civilizace.

Člen WHO: Rozumím, že vaším cílem je, aby se co se týče jídla 
každý stal soběstačným. Když budou ale všichni lidé zaměstnáni 
ve výrobě potravin, kdo bude pak dodávat ostatní věci?

Šríla Prabhupáda: Neříkáme, že každý by se měl zaměstnat 
v produkci potravy. Podle Bhagavad gíty budete mít přirozeně 
část lidí, kteří budou vyrábět potraviny, část lidí, která bude dávat 
duchovní pokyny, a část lidí, kteří budou řídit jako vláda nebo 
král. A zbytek lidí jsou pracovníci, kteří pomáhají všem těm ostat-
ním skupinám.

Ne, že každý bude zemědělcem. Ne. Musí tu být myšlenkové 
oddělení, řídící oddělení a oddělení pracujících. Tyto skupiny 
jsou přirozeně uvnitř každé společnosti. A všechny by měly spo-
lečně pracovat na duchovním pokroku.  ❧
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Má drahá Abhjarči déví dásí,
prosím přijmi má požehnání. Sláva Šrílovi 
Prabhupádovi.

Včera, 7. března 2014, jsi opustila tento 
svět obklopena tolika milujícími oddaný-
mi, kteří hlasitě zpívali Krišnova jména. 
Stál jsem vedle Tebe, zpíval jsem a zá-
roveň naslouchal kírtanu, jenž byl velice 
hlasitý a nadšený, a přemítal jsem nad 
dopisem, který jsi mi začátkem minulého 
roku napsala.

Mezi mnoha nádhernými myšlenkami, 
o které ses se mnou v tom dopisu podělila, 
jsi zmínila rozhovor, který jsi vedla s jed-
ním oddaným v Kalkatě. Ve stejný den, 
kdy zjistili, že máš rakovinu. Ačkoliv ten 
oddaný dosud o Tvé diagnóze nic nevěděl 
(protože nikdo, kromě Tebe a Tvého man-
žela, se to, co Vám řekli lékaři, nedozvě-
děl), zeptal se Tě: „Kde jste se narodila?“
V dopise jsi mi napsala, že jsi odpověděla: 

„Ó, v takovém malém místě poblíž Cherso-
nu. Nikdo to ani nezná. Narodila jsem se 
tam, ale to není důležité. Důležité je, kde 
zemřu. Doufám, že ne tam, kde jsem se 
narodila. Doufám, že zemřu v Májápuru.“

Ten oddaný hned odpověděl s následují-
cími prorockými slovy (přesně, jak jsi mi 
to napsala):
„Ó samozřejmě, Abhjarči, nepochybně 

zemřete v Májápuru, krásně a slavně, 
a my všichni vám budeme zpívat extatický 
kírtan a vy během toho kírtanu odejdete, 
a potom vezmeme vaše tělo ke Ganze, 
spálíme ho na jejím břehu a v odloučení 
od vás budeme zpívat a naříkat. Ale záro-
veň budeme všichni velice šťastní, protože 
si budeme naprosto jistí, že jste se vrátila 
domů k vaší věčné službě Krišnovi a že už 
se sem nikdy nevrátíte.“
 A pak ses znovu ve svých slovech vrace-

la k tomu, aby ses podělila se svou reakcí 
na to, co jsi od něho právě zaslechla. „Té-
měř jsem oněměla a do očí se mi nahrnuly 
slzy radosti! A s velkou radostí jsem přija-
la od tohoto oddaného jeho požehnání...
… Vzpomínala jsem na to, jak jsem se 

modlila ke Krišnovi, aby mi pomohl být 
vážnější ve svém duchovním životě, a po-
chopila jsem, že Krišna nyní odpovídá na 
mé modlitby...“

Jen před několika hodinami jsem se vrátil 
od pohřební hranice, na které leželo Tvé 
tělo ozdobené tím nejpokojnějším úsmě-
vem na tváři. Zatímco jsem stál na břehu 
Matky Gandy a sledoval, jak oheň pomalu 
pohlcuje Tvé tělo, opět jsem hlasitě zpíval 
Krišnova jména spolu s mnohými oddaný-
mi, kteří Tě vyprovázeli na tomto pohřeb-
ním průvodu.

Tentokrát jsem však přemítal nad tím, jak 
Ti Krišna splnil přání. Požádala jsi Krišnu, 
aby Ti pomohl být vážnější v duchovním 
životě, a Ty ses opravdu stala mnohem váž-
nější než kdykoliv předtím. Také jsi řekla 

onomu oddanému: „Doufám, že zemřu 
v Májápuru.“ Nejen, že jsi opustila tento 
svět v Májápuru, ale opustila jsi ho nanej-
výš příznivým způsobem.

Samozřejmě, nikdo z nás nečekal, že se 
to všechno odehraje tak brzy. Ve skutečnos-
ti jsme na to nebyli připraveni. Ale zdá se, 
že Ty jsi připravená byla.

Když vzpomínám na naše rozhovory 
poté, když ses dozvěděla o tom, že máš 
rakovinu, vybavuji si pouze jediné téma, 
které pro Tebe bylo důležité pokaždé, když 
jsme se potkali. „Jak mohu být více při-

poutaná ke svatému jménu?“ Neměla jsi 
zájem mluvit se mnou o svých tělesných 
bolestech, o své nemoci, o své léčbě, a jen 
zřídkakdy o čemkoliv, co se nějak pojí 
k tomuto hmotnému světu. A Tvá jediná 
stížnost byla: „Nejsem dost připoutaná ke 
svatému jménu.“

Byl jsem na Tebe tenkrát hrdý, a jsem na 
Tebe hrdý i teď a chci, aby každý věděl, jak 
moc hrdý na Tebe jsem. Dnes jsem Tě měl 
možnost také vidět nejen jako svou žačku, 
ale rovněž jako svou učitelku. Učila jsi mě, 
jak důležité je odpoutat se od tohoto hmot-
ného světa prohloubením naší připoutanosti 
ke svatému jménu.

Modlím se, ať milostí Pána Nitjánandy 
nebyl v Tvém srdci ani nejslabší náznak 
hmotné úzkosti či touhy a ať se ta prorocká 
slova onoho oddaného naplní všechna. Kéž 
vstoupíš do taneční zábavy Rádhy a Krišny 
a navždy zůstaneš v Jejich službě.

Vždy Tvůj dobrodinec,

Niraňdžana Svámí ❧

Odchod Abhjarči déví dásí
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Dokud o tom nejsme plně přesvědčeni, 
nedokážeme se skutečně odevzdat svému 
guruovi a pochopit, že on je naše útočiště, 
ochránce a ten, kdo nás udržuje. Védy ří-
kají: sarvasvam guravé dadját – všechno by 
mělo být obětováno duchovnímu mistru.

Pokud nesloužíme guruovi tak, že slo-
žíme svůj život, bohatství, inteligenci, řeč, 
mysl, poznání a tělo u jeho lotosových 

nohou, neosvobodíme se od svého po-
hroužení v hmotě. Nezanecháme svých 
hmotných tužeb, nevyléčíme se z nemoci 
materialismu a naše iluze, strach a utrpení 
se nezmenší.

Tím, že se zcela odevzdáme nohám gu-
rua, se osvobodíme od iluze, strachu a nář-
ku. Pokud toužíme po bezpříčinné milosti 
duchovního mistra, pak nám duchovní 
učitel jednoznačně požehná.

Duchovní mistr není smrtelná bytost – 
je nesmrtelný, čili věčný. Duchovní mistr 
je věčný, jeho služba je věčná a jeho slu-
žebníci jsou věční. Proto se nemáme čeho 
obávat; když mu sloužíme, osvobodíme 
se od smrti. Jelikož je v tuto chvíli naše 
hmotná připoutanost velmi silná, neboli 
pocit, že my jsme ten, kdo koná, jsme plní 

úzkosti a trpíme. Jedině duchovní mistr 
nás může ochránit před takovou strašlivou 
pýchou. Chceme jeho ochranu?

Vypadá to, že dáváme přednost pasti 
hmotné existence. Kdybychom se chtěli 
osvobodit, sloužili bychom mu. Máme 
takovou mentalitu? Nemluvě o odevzdání 
sta procent naší energie guruovi, my ne-
jsme připraveni dát mu ani jedno procento. 
Dokud nepřijmeme podstatu všeho, Pána 
Krišnu, jako cíl života, jak Jej můžeme 
dosáhnout?

Náš současný ubohý stav je výsledkem 
toho, že nepřijímáme duchovního mistra, 
jako by byl stejně dobrý jako Nejvyšší Pán. 
To je kořen naší setrvalé připoutanosti 
k hmotě. Proto říkám, že by člověk neměl 
považovat duchovního mistra za obyčejné-

ho člověka. On je ten, kdo vám může dát 
neomezený život, on je lékařem vaší duše, 
váš ochránce, udržovatel, dobrodinec a ne-
sobecky vám přeje jen dobro.

Pokud nejsme připraveni zcela vyhledat 
útočiště u jeho lotosových nohou, pak 
bychom měli očekávat, že budeme podve-
deni podle toho, do jaké míry jsme nedbalí 
či falešní. Pečlivě se nad tím zamyslete. 
Pokud nejsme introspektivní, nebudeme 
úspěšní. Pokud se stoprocentně neode-
vzdáme u nohou té osobnosti, které vše-
příznivý Krišna svěřil naše dobrodiní, jak 
nám může požehnat?

Pokud předstíráme oddanou službu nebo 
se staneme pokrytci a udržujeme hmotné 
touhy, pak vševědoucí duchovní mistr bude 
nucen nás oklamat. Šástra říká: jádriší bhá-

vaná jasja siddhir bhávati tádriší – člověk 
dosáhne dokonalosti odpovídající stavu 
jeho mysli. Když podvádíte duchovního 
mistra a Krišnu tím, že sloužíte máji a svým 
příbuzným, aniž byste se plně odevzdali 
guruovi, pak vám čaitja guru laskavě při-
pomene, že jste se ještě nestali skutečnými 
žáky: „Ještě nenásleduješ pokyny svého du-
chovního mistra a ve tvém srdci se nacháze-
jí hříšné touhy. To, že jsi zvyklý poslouchat 
svoji podvodnickou mysl a přijímat ideály 
a koncepty obyčejných lidí, je důkaz, že 
ještě nemáš vyvinuté uši, abys naslouchal 
mým pokynům. Proto jsi byl podveden.“

Povinností žáka je, aby si svůj život zaří-
dil bezvýhradně podle duchovního mistra. 
Pokud tak neučiníte, úpadek bude nevy-
hnutelný. ❧

ObětováníObětování

Neexistuje nic přízni-
vějšího než služba 
duchovnímu učiteli. 
Ze všeho uctívání je 

nejvznešenější uctívání Nejvyšší-
ho Pána, ale služba duchovnímu 
učiteli je ještě vznešenější. 
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Potom to musí prodiskutovat. Prv-
ní věc je, že povaha těch dvou lidí 
by měla být stejná, a potom při-
jdou na řadu jemné úpravy. Takže 

ideál je, že žena a muž mají podobnou 
povahu. Drobné rozdíly tu vždycky budou. 
Jednoduše se to řeší tak, že se žena přizpů-
sobí úrovni, na které se nachází její manžel. 
Protože jsou to maličkosti a je to na její 
úrovni. Buďto to může udělat tímto způso-
bem nebo jiným, tak na tom tolik nezáleží. 
Protože jestli jsou povahy stejné a ona se 
přizpůsobí maličkostem, tak tu máme 
velmi dobré spojení dvou lidí. Ale pokud 
to nejde, pokud se nemohou dohodnout 
emotivně, musí to udělat intelektuálně. 
Náš proces je, že se snažíme být si vědomi 
Krišny. A to, co se snažíme chytnout, je 
naše mysl. Ale mysl používá smysly a za-
městnává inteligenci, aby dostala od mate-
riálního života to, co chce, a my to chceme 
přeměnit, abychom chtěli dělat duchovní 
činnosti a abychom raději mysleli na Kriš-
nu, než abychom dělali materiální činnosti 
a mysleli na máju.

To můžeme dělat díky inteligenci. Díky 
inteligenci to můžeme projít a logicky si 
říct: Toto je správné, toto je špatně, a proto 
musíme udělat to a to. Protože mysl fun-
guje tak, že buď věci přijímá, anebo je od-
mítá. Je to sankalpa a vikalpa. Něco přijme 
a další věci odmítá. A inteligence to pro 
mysl dělá, i když sama neodmítá ani nepři-
jímá, nerozhoduje. Mysl musí rozhodnout. 
Inteligence řekne mysli, co je v té které 
situaci na vybranou, co je dobré podle 
těchto informací a pravidel a toto je špatné, 

a mysl, podle toho, jak je vytrénovaná, si 
podle toho vybere. Kolikrát ví, co je dob-
ré, ale přesto si vybírá tu horší věc. Díky 
trénování inteligence a dobré společnosti 
a dostatečnému výcviku může mysl při-
jmout to, co jí navrhuje inteligence. A díky 
praktikování může mysl vidět, že to fungu-
je, a tak to může přijmout sama o sobě. 

Takže v této fázi si muž se ženou musí 
sednout a všechno projít. Takovým způso-
bem, který je velmi logický a neemociální, 
pokud jsou toho schopni. Jestli ne, tak je 
to problém. Takže se na to musí mrknout. 
Dobře, Krišna chce, abychom byli čistí, 
a toto jsou standardy čistoty. A proto jestli 
náš dům bude ášramem, tak by měl mít 
stejné standardy čistoty. Proto se musíme 
chovat takto. Nemůžeme to a nemůžeme 
toto.

Nemůžeme jen tak vstát od stolu, kde 
jsme jedli, a dotýkat se rukou, kterou jsme 
přijímali, kliky u dveří. Nejdříve si musí-
me umýt ruce. A tak ta žena řekne: dobře, 
ano, já souhlasím s těmito pravidly čistoty, 
a součástí čistoty je také smysl pro pořádek 
a uspořádání věcí, a proto nemůžeš nechá-
vat ležet ponožky po celém domě. A takto 
projdou všechny malé otázky.

A pak mohou intelektem porozumět 
a mocí praxe pak s pokorou a tolerancí 
pokračovat, a pokud to jsou takto schopni 
provozovat dostatečně dlouho, tak to při-
jde. Ale musí otevřít komunikační „tunel“ 
a pak budou schopni to vyřešit. A tak 
pokud je to možné, tak bychom se měli 
zajímat o vhodnost spojení s daným part-
nerem už před tím, než se dáte dohromady, 
protože vy neznáte jejich rodinnou historii 
a nemáte rodinu, která by se zapojila do 
organizování svatby... normálně tohle 
všechno je dohodnuto předem.

Většinou opravdu nevíte, kdo je ta osoba, 
se kterou jednáte. Dříve to skutečně ne-
věděli, ale rodina to věděla. Bylo zvykem, 
že se rodiny dívek a chlapců navzájem 
navštěvovaly. Návštěvou rodiny, kdy nezá-

vazně mluví v příjemné konverzaci a jen 
se koukají okolo, tak mohou všechno 
odhadnout. Vidí, jak je dům čistý a ukli-
zený. A ženy jdou do kuchyně a mrknou 
na příbory a do záhybů vidliček, a pokud 
je tam nějaká špína, tak, kluku, zapomeň 
na ženění! Všechno vidí a všechno, kaž-
dou maličkost prodiskutují. Pak musí na 
toaletu, tam taky všechno prohlédnou, jak 
ji udržují a tak. Vidí, jak se která rodina 
obléká, jak sedí, jak se ženy chovají ve 
společnosti a jak v soukromí, jak se muži 
chovají k ženám a jak ženy k mužům a jak 
se chovají jejich děti, a tak vidí, jestli je-
jich standardy jsou stejné nebo ne, a pak 
mohou vědět, jestli si jejich děti budou 
přirozeně rozumět. A potom se už řeší jen 
takové malé detaily.

Pak stačí, když je chlapec vnímavý k po-
třebám dívky a ona se spokojí s čímkoliv, 
co je jí schopen dát, a všechno funguje. 
Ale my to nemáme. A proto musí být tako-
váto komunikace nějakým způsobem usta-
novená. Takže všechny tyto věci by se měly 
v dané komunitě prodiskutovat předem. 
Měli bychom vidět rodiny, které spolu 
dobře fungují, ty by měly sepsat věci, které 
pomáhají, aby vše fungovalo, a ti, kterým 
to nefunguje, anebo lidé, kteří to vidí z po-
vzdálí a rozumí tomu, co nefunguje, by 
měli sepsat ty slabé stránky.

Všechno, i maličkosti, by mělo být vyne-
seno na světlo. A tak by všichni mohli vě-
dět, o co jde. A jaké jsou hodnoty. Ti, kteří 
jsou v pozici autorit, by toto měli prodis-
kutovat. Jaké jsou hodnoty jedné a druhé 
strany. Ne nutně ve spojení s tímto, jen 
tak všeobecné hodnoty. Měl by být zazna-
menán nějaký směr, kterým se to spojení 
dvou lidí bude ubírat, ale ostatní může být 
všeobecně prodiskutováno. Je lepší, když 
se diskutuje o těch hlavních věcech ještě 
před tím, protože oni musí vědět, s kým 
se dávají dohromady. Nebo se také stává, 
a já jsem to viděl vícekrát, že chlapec nebo 
dívka změní svůj názor jenom proto, že 

GRIHASTHA GRIHASTHA 
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KDYŽ NEJSOU? 



10 

vědí, s kým je dávají dohromady, a protože 
si přejí je dostat, tak změní svůj názor. Já 
jsem to viděl.

Jednou řeknou jednu věc, ale když vědí, 
s kým je dávají dohromady, tak svůj názor 
změní. A potom po svatbě je to problém. 
To jsem viděl mnohokrát. Ten 
chlapec děti nechtěl a ta dívka 
je chtěla opravdu moc. A ten 
kluk, aby tu dívku dostal, tak 
řekl, že je chce taky, ale po svat-
bě to byl problém. Takových 
věcí se stalo spoustu. Takže 
musí mít otevřený komunikač-
ní tunel, protože dívky a chlap-
ci se tu neznají a přichází každý 
s jinou historií a kulturním 
základem, jinými hodnotami, 
všechno je jiné.

Dříve byly tzv. nukleární ro-
diny, což se považovalo za něco 
úžasného, protože se tam ještě 
našlo pár lidí, kteří spolu doká-
zali spolupracovat. Ale dneska 
máme něco, čemu se říká 
elektronicko-podílnické rodiny, 
kde každý člen této rodiny je 
dokonalá nezávislá kulturní 
jednotka, která má jen málo 
co do činění s ostatními členy 
rodiny. Oni se tak nějak vznášejí 
nad stejným prostorem, ale mnoho vzá-
jemné komunikace mezi nimi neprobíhá. 
Takže tyto rozhovory před svatbou jsou 
nutné. No a ti, kteří dokáží najít společné 
hodnoty, tak ti se mohou oženit. A ti, kteří 
nedokáží najít otevřený proud komuni-
kace mezi sebou, tak ti by měli později 
problémy. 

To není tak, že by se vynechaly emoce. 
Ne, my musíme najít most, jak překlenout 
mezery v porozumění, protože emoce si 
můžeme vyměňovat jen na společné úrov-
ni, na této úrovni mohou být zaměstnány, 
a tak musíme mít inteligenci na to, aby-
chom ji našli, je to tak ok? 

(následuje otázka, která je přerušená, 
a Mahárádža odpovídá, začátek odpovědi 
je také ustřihnutý )

....to je třetí úroveň, čtvrtou úrovní je 
to, že rodiče dohodnou sňatek ještě před 
pubertou. Ale to, aby se toto mohlo stát, 
tak potřebujeme velmi, velmi stálé rodiny 
s tradicemi, potom se oba mohou spoleh-
nout, že po pár letech, co spolu budou žít, 
tak se nezmění a budou pořád stejnými 
lidmi. V dnešní moderní době je to velmi, 
velmi problematické.

V dnešní době dívky, i když se z nich 
staly ženy, tak nemají tu dospělost žen, 
protože je v tom nikdo netrénoval, nejsou 
tak vychované. Ženy správně nevychová-
vají své dcerky podle toho, jaká je jejich 
přirozenost a jak s tím zacházet. Když dív-
ka neví, co je její přirozenost a kdo je žena, 

tak když taková dívka dospěje do puberty, 
tak se z toho zblázní. Když tento základ 
nedostane od rodiny, tak to bude hledat 
někde jinde, půjde za svými kamarády. 
Potom můžeme vidět, jak málo se zajímají 
o to, co se děje v rodině. Jinými slovy, když 

se rodičům nepodaří vštípit dceři životní 
hodnoty a pravidla do věku, kdy jí je dva-
náct, tak tu dívku ztrácejí. Když toho jsou 
schopni, tak jí neztrácejí. To znamená, že 
se cítí podporovaná. Ale když se to nepo-
daří, tak bude chodit za známými, nebude 
dělat nic, co chtějí rodiče, dostane se do 
problémů, začne brát drogy, provozovat 
sex a nesmysly všeho druhu... a koho 
z toho potom bude vinit? Rodiče. Protože 
rodiče ji nevychovali, nebo ji to nenaučili, 
proto se do tohoto všeho zapojila. Já vím, 
možná to nezní logicky, ale takhle to pro-
bíhá.

Proto je důležité, aby jí rodiče ty hodno-
ty předali hned v útlém věku. Většinou si 
lidé myslí, že o věrnosti se může s dívkami 
mluvit až ve věku, kdy dosáhnou puberty, 
ale pravdou je, že by měly být trénovány 
už od té doby, kdy jsou schopny porozu-
mět, že věrnost znamená slušné chování. 

Jen jeden aspekt věrnosti je, že žena 
nemá poměr s jiným mužem, než je její 
manžel. To je ale pouze jeden aspekt věr-
nosti a na Západě se to tak bere, že tohle 
je věrnost.

Ale Védy říkají, že věrnost je mentalita. 
Ta nálada toho, jak žena pomáhá v domác-
nosti, jak přebírá povinnosti v domácnosti 
jako svou povinnost v grihastha ášramu. 
A takto muže podporuje. Pak muže pod-
poruje tím, že je jeho dobrodincem, že mu 
přeje jen dobré. Jedna věc je, že využije 
toho, že dostane prostor a prostředky k ži-

votu, ale spolupracovat a být dobrodincem 
manžela je další úroveň.

Další pokrok je, nejen že mu pomáhá 
a je mu dobrodincem, ale že je i dobrodin-
cem celé jeho rodiny a známých, to je další 
stupeň. No a čtvrtým stupněm je, když 

žena dodržuje stejné sliby jako 
její manžel. Takže jak vidíme, 
každá z těchto úrovní jde víc 
a víc do hloubky. Veškerý tento 
způsob myšlení se mohou učit 
již od věku tří let. Nemůžete za-
čít, když je dívce dvanáct let.

A když je tyto hodnoty nau-
číte, tak pro ně bude přirozená 
představa, že by měly zůstat 
celý život s jedním mužem. 
Jestli je žena ctnostná, věrná, 
to je vlastně jen v jejích rukou. 
Žena, která není věrná, ctnost-
ná, tak i když se budeme snažit 
sebevíc, ona vždycky najde 
způsob, jak se zaměstnat v ne-
správných činnostech.

Jestliže se ale žena ochraňuje 
sama, tak je ve vztahu stabilita. 
Můžete se snažit ochraňovat 
ženu, jak chcete, ale jestliže se 
v první řadě nechrání ona sama 
a jen přijímá podporu od svého 
muže, tak to nebude fungovat. 

Jestliže ji chrání pouze její muž a ona ne, 
tak to nebude fungovat. Proto je tu spous-
ta práce. Musí být trénovány už od útlého 
věku. 

A to samé s chlapci. Co je jejich povin-
nost, jaký je správný vztah s ženou, jak ji 
respektovat, v tom všem musí být tréno-
váni ještě před tím, než se děti dostanou 
k učitelům. Už by to všechno měli znát. 
Neznamená to, že než přijdou k učiteli, 
chovají se jako zvířata a potom je učitel 
musí nějak napravit. Už by měli být lidmi 
předtím, než přijdou do školy.Takže je to 
musí naučit rodiče. 

Pokud má matka sklony ke smyslovému 
požitku, tak děti budou mít sklony ke 
smyslovému požitku rovněž. Proto nejsou 
schopny děti vytrénovat, protože samy ne-
jsou vytrénované.

Když žena tíhne ke smyslovému požitku, 
znamená to, že se nedokáže kontrolovat 
a neváží si sama sebe. Když ženu považuje-
me za dobrou jen pro naše smysly, tak k ní 
necítíme žádný respekt.... buď k ženám 
obecně, nebo k té konkrétní ženě. Tak 
jak chceme naučit děti úctě? Nemohou 
čekat úctu, když nemají kontrolu sami 
nad sebou, neumějí si pomáhat a sloužit si 
navzájem, žena neslouží muži a muž se ne-
stará o ženu, jak potom může dítě převzít 
služebnický postoj? Hodně pravidel, která 
se týkají muže a ženy, se zabývají další 
generací. Když žena není poslušná vůči 
manželovi, děti nebudou poslouchat niko-

Védy říkají, že věrnost je mentalitaVédy říkají, že věrnost je mentalita
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ho. Protože první guru – učitel – je matka. 
Když první guru neposlouchá... to je první 
vjem, který dítě má. Vaše první hluboké 
vjemy zbožnosti pochází od matky. Jestli 
je matka bezbožná, dítě bude bezbožné. 
Začíná to, už když jsou děti v břiše matky, 
ne až se narodí.

Dětí cítí úzkost a spolu prožívají, když 
se matka s otcem hádají. I když jsou ještě 
v břiše, tak vědí, co se děje, a rozrušuje 
je to. Ájurvéda o tom mluví. A když je 
to velmi stresující, tak mohou dostat ne-
moc, které se říká ,,díra v srdci“, narodí se 
s dírou v srdci způsobenou tím, že se otec 
s matkou hádají před tím, než se narodí. 
Takže to začíná už tam. Jestliže chcete 
tedy praktikovat, musíte začít už před tím. 
Když muž a žena nemají dobrý vztah, dítě 
jim vztah nevylepší.

Někdy si myslí, že když nám to neklape, 
tak to dítě zlepší, nebo komunita nás moc 
neinspiruje, tak instalujeme svá Božstva, 
a ono se to zlepší. Všechny tyhle nápady 
nefungují. Ne, vy už musíte mít ten pěkný 
vztah a dítě je jen hlubším výrazem toho 
vztahu. Muž a žena mají velmi hlubokou 
intimní náladu a tím, že se dělí o tyto mo-
menty, tím vzniká dítě. A protože vytváří 
dítě, tak mají o dítěti stejnou představu. 
Oba chtějí stejné dítě. Není to tak, že by 
chtěli jenom sex, ne, oni chtějí dítě. Takže 
dítě by mělo mít tyto vlastnosti. A když 
toto pochopí, tak mohou mít dost intimní 
vztah, který to dítě stvoří. Takže vidíme, že 
to začíná mnohem, mnohem dřív.

Je to velká zodpovědnost. Grihastha 
ášram je velká zodpovědnost, která není 
vždy pochopená. Proto nacházíme nezod-
povědné grihasthy. Obojí, jak ženy, tak 
muže. Je to velká věda. Toto jsou ty princi-
py, které se učí brahmačáríni.

Všechny ostatní detaily jako ano, tohle 
manželce řekneš, to se jí dává, to se člo-
věk naučí od jiných grihasthů, když bude 

v tom stádiu, že se bude zadávat nebo se 
bude ženit. A když jste brahmačárí, tak 
se tyto věci ještě učit nemusíte. Ale my 
se musíme naučit fi lozofi i, která je  za 
vším, náboženské principy. A ty se učí 
v brahmačárí ášramu. A když se všechna 
tato pravidla naučí, tak se upakurvána 
brahmačárí bude cítit spokojený. A spoko-
jeně vstoupí do grihastha ášramu a bude 
vědět, co se od něho očekává. A bude 
schopen určit, jestli je něco v pořádku 
a nebo ne, podle toho, jaké zkušenosti 
mají ostatní. A naišthika brahmačárí toto 
vše slyší a vidí a říká si, to je všechno 
pěkné, ale já osobně bych se do toho neza-
pojoval. Takto je ten stejný trénink určený 
pro oba. Mají úplně stejný trénink.

V Májápuru jsem jednou přednášel na 
téma Život v brahmačárji. A dvě třetiny 
publika tvořily ženy. Těch prvních pár 
dní to byli převážně muži a pár žen, ale 
pak se jejich počet zvýšil. Protože ony se 
tam naučily, kdo vlastně jsou jako ženy, 
aby se naučily, jaká je jejich přirozenost. 
Ten stejný trénink je dobrý pro každého. 
Ale člověk se musí dostat do hloubky. Fi-
lozofi e musí dosáhnout významu kultury, 
potom se může aplikovat, jinak se stane 
pouhou teorií. 

Jako my tady. Toto jsme četli už tolikrát! 
Bhágavatam je jenom fi lozofi e a realita je 
něco jiného. Ne, Bhágavatam  nás učí, jak 
můžeme žít jako oddaní, jak žít v tomto 
materiálním světě jako oddaní. Zrovna 
zde je celý proces svatby. Tady píšou, kdo 
je upakurvána brahmačárí, že je odříkavý, 
jsou tady vyjmenovány jeho kvality, jeho 
touhy, proč se chce oženit – aby odstranil 
své materiální touhy a mohl jít zpátky 
k Bohu. On byl prvotřídní brahmačárí 
a Manu to ví a ví, že proto z něj bude pr-
votřídní grihastha.

Když ta dívka slyšela o jeho vlastnostech, 
a protože byla trénovaná, tak věděla, že to 

bude prvotřídní manžel. A matka je také 
spokojená. A proto si matka, otec i dcera 
myslí, že je to dobrý nápad. Kardama ty 
vlastnosti má, oni přijdou, otec vysvětlí 
jeho vlastnosti své dceři, on je spokojený 
a celá věc může fungovat.

Jak spolu budou žít? On je světec a ona 
je princezna. Ona se přizpůsobí jeho ži-
votnímu stylu, přebírá jeho sliby. A i když 
je zvyklá na to, že lidé okolo ní pobíhají 
a stráví spoustu času její kosmetikou, 
upravováním jejích vlasů a také ji oblékají, 
má spoustu služebnictva. On je ale jen 
chudý bráhmana, který sedí pod stromem, 
a tak mu prostě slouží. I když se celý život 
sloužilo jí, ona slouží teď jemu. A když on 
vidí, že je mu takto věrná, tak se Kardama 
rozhodne mít s ní děti. Protože syn přebírá 
kvality matky. Jestliže matka není věrná, 
pak to dítě nebude k ničemu. Takže nejpr-
ve on zjišťuje, že je věrná, a potom, protože 
má tu možnost, tak vytváří všechny po-
třeby, které může potřebovat. A proto ten 
létající palác, který létá vesmírem. Protože 
ona byla princezna, kdyby byla bráhman-
ská holka, tak se ani nebude obtěžovat. Je 
to v jeho moci, tak to vytváří. Takže udělá 
to, co ona potřebuje. Je spokojená, protože 
splnil svou povinnost, a on je také spo-
kojený, protože ona dělá tu svou. Protože 
každý se odevzdal tomu druhému. V tom-
to příběhu  je vysvětlený život ideálního 
hospodáře. A potom, když je jejich chla-
pec dost starý, tak Kardama odchází zpát-
ky do lesa. Protože to byla jeho podmínka, 
než začal s životem grihasthy. Protože jeho 
cílem v grihastha ášramu bylo skoncovat 
s materiálními touhami. 

Je to srozumitelné? Máte ještě nějaké 
otázky? Ok.

Grantha rádža Šrímad Bhágavatam kí 
džaj! Šríla Prabhupáda kí džaj! Sámavéta 
bhakta vrinda kí džaj!  Džaj Nitái Goura 
prémanandé! Hari Hari ból! ❧

23.6. Jóginí Ékádaší, přerušení 24.6. od 4:53 do 6:41
27.6. odchod Šríly Bhaktivinóda Th ákura (půst do oběda)
8.7. Šajana Ékádaší, přerušení 9.7. od 6:40 do 10:25
12.7. začíná 1. měsíc Čáturmásji (půst od šáku)
20.7. založení ISKCONu v New Yorku v roce 1966
22.7. Kamiká Ékádaší, přerušení 23.7. od 5:18 do 10:31
7.8. Pavitrópana Ékádaší, přerušení 8.7. od 5:41 do 7:21
10.8. Příchod Pána Balaráma (půst do oběda),
 začíná 2. měsíc Čáturmásji (půst od jogurtu)
17.8. ŠRÍ KRIŠNA DŽANMÁŠTAMÍ, příchod Pána Šrí Krišny (půst do půlnoci)
18.8. NANDÓTSAVA, příchod Šríly Prabhupády (půst do oběda)
22.8. Annadá Ékádaší, přerušení 23.8. od 6:01 do 8:57
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Dopis Šríly Prabhupády Džanárdanovi (1/21/68): „Pokora se 
cení.“

Dopis Šríly Prabhupády Šivánandovi (9/14/68): „Toto hnutí pro 
vědomí Krišny prostřednictvím hudby, fi lozofi e, duchovní kultury, 
a osobního chování... vrcholícím dokonalým charakterem odda-
ných. Všechny tyto nebeské příspěvky dohromady zajisté způsobí 
hlubokou změnu v životě lidí na Západě.“

Dopis Šríly Prabhupády Bhattovi Gopálovi (2/1/75): „Máš prav-
du. Náš charakter se musí stát dokonalým a na lidi pak naše čisto-
ta zapůsobí. Oddaný nemá žádné chyby.“

Když však nenásledujeme:
Dopis Šríly Prabhupády Mádhaví Latě (10/28/68): „Je pěkné, 

že tam kážeš, ale měla bys vědět, že praktiky, jako je krádež, se 
neslučují se zásadami vědomí Krišny. Neustále si přeji, aby moji 
studenti měli dokonalý charakter a nestavěli naši společnost do 
špatného světla.“

Dopis Šríly Prabhupády Šrídámovi (7/8/70): „Je velmi dobré, 
že jsi získal povolení ke zpěvu a rozdávání knih a také získávání 
příspěvků. Nyní by ses měl zaměřit na rozvoj své duchovní síly, 
abys přivedl pokleslé duše k vědomí Krišny. Každý musí pravidel-
ně a pečlivě dodržovat zásady: šestnáct kol džapy, četba a rozbor 
našich knih. Měl by ses věnovat sankírtanu na ulicích a při setká-
ních a tak ukazovat, co toto hnutí pro vědomí Krišny představuje 
a jak usiluje o věčné blaho a štěstí všech. 

Věnujte se všemu s velkým nadšením a pečlivostí. Veškeré naše 
činnosti musí být otevřené, aby nemohl naši misi nikdo kritizo-
vat. Vše musí odpovídat vaišnavskému standardu. Nemůžeme se 
vydávat za někoho jiného jen proto, abychom od veřejnosti získali 
peníze. Když ale bude vše probíhat správně, s vědomím Krišny, 
Pán Krišna bude spokojen a poskytne nám pro naši upřímnou 
službu vše potřebné.“

VAIŠNAVSKÁ ETIKETAVAIŠNAVSKÁ ETIKETA
5. VAIŠNAVSKÉ CHOVÁNÍ 5. VAIŠNAVSKÉ CHOVÁNÍ 

INSPIRUJE VŠECHNYINSPIRUJE VŠECHNY

6. ETIKETA V RÁMCI VZTAHU6. ETIKETA V RÁMCI VZTAHU
1. Vaišnavská společnost je pečlivě rozdělena a mladší členové 

chovají starší vždy v úctě a řádně je přijímají.
2. Vaišnavská společnost je rozdělena podle varnášramy na 

bráhmany, kšatrije, vaišji, šúdry; sannjásí, vánaprasthy, gri-
hasthy a brahmačárí.

3. Mezi duchovními bratry je služební věk dán dobou zasvěce-
ní. Oddaní, kteří získali zasvěcení dříve, se považují za starší.

4. Duchovní bratři gurua by měli být chováni ve stejné úctě 
jako guru.

5. Sannjásí by měli být vždy chováni ve stejné úctě jako guru.
6. Ve vaišnavské společnosti se každý snaží být pokorný. Čím 

je kdo pokročilejší, tím je pokornější.
7. Starší vaišnavové někdy mohou prokázat úctu mladšímu 

vaišnavovi za jeho pokoru, ale ten by si neměl nikdy myslet, 
že si tuto úctu zaslouží ode všech starších vaišnavů. Měl by 

se naopak v této situaci cítit velmi nesvůj a opakovaně se 
modlit ke Krišnovi, aby On tuto prokázanou úctu přijal.

8. Je třeba si stále pamatovat, že naším cílem je stát se pokor-
nějším než tráva, tolerantnějším než strom, neosobovat si 
žádnou úctu, ale naopak ji prokazovat všem.

9. Porušení vaišnavské etikety zaručeně zničí náš duchovní 
život.

10. Nikdy se nepřidávejme na něčí stranu, když dojde mezi 
staršími vaišnavy ke sporu. Zachovejme neutralitu, neboť 
hádka mezi vaišnavy je druhem zábavy a překračuje naše 
možnosti ji pochopit.

11. Žák by měl chovat svého gurua vždy ve stejné úctě jako 
Boha.

12. Kazatelé by měli mít soucit s nevinnými dušemi, ale vyhý-
bat se těm, kdo se dopouštějí přestupků.

Pokora se ceníPokora se cení

°°
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Citáty Šríly Prabhupády
Používání titulů

„Jedna poznámka o etiketě: duchovní mistr se oslovuje jako Jeho 
Božská Milost, duchovní bratr jako Jeho Milost a každý sannjásí 
jako Jeho Svatost.“ (dopis Šríly Prabhupády Rájárámovi 1/30/67)

Jednání s duchovními bratry
Defi nice titulu „Prabhu“
Šríla Prabhupáda: „Neměl bys jej používat jen mechanicky, ale 

s vědomím jeho významu.“

Dopis Šríly Prabhupády Himávatí (6/18/68): „Ano, oslovovat 
ostatní ,Prabhu‘ je v pořádku, ale ne se prabhuem stát. Jde o to 
považovat ostatní za prabhuy a zůstat služebníkem. Ne, že když tě 
někdo oslovuje ,Prabhu‘, staneš se prabhuem a budeš s ostatními 
jednat jako se služebníky. Každý by se měl považovat za služeb-
níka a ne za prabhua jen proto, že je tímto titulem oslovován. To 
zajistí příjemné vztahy.“

Praktická defi nice titulu ,Prabhu‘: Ralph Waldo Emerson (který 
je citován na zadní straně obalu všech anglických vydání Bha-
gavad gíty) řekl: „Každý člověk, kterého potkám, je mi nějakým 
způsobem nadřízený. Tímto způsobem se od něho učím.“

Služba duchovnímu mistrovi znamená sloužit také jeho slu-
žebníkům.

Dopis Šríly Prabhupády Šivánandovi (1/23/69): „Co se týče 
služby tvým duchovním bratrům, to je velmi dobrá praxe. Du-
chovní mistr není nikdy bez doprovodu svých žáků, takže sloužit 
duchovnímu mistrovi znamená sloužit i jeho žákům. Když chceš 
sloužit králi, musíš sloužit i jeho ministrům, tajemníkům a všem, 
kdo mu slouží. A služba jeho služebníkům může krále potěšit více 
než služba osobně jemu.“

Na druhé straně však:
Dopis Šríly Prabhupády Kírtanánandovi (11/23/74): „Proč by 

měla mít Taittiríja služebnici? Duchovní bratři nejsou našimi slu-
žebníky. Bez pokynu duchovního mistra nemůže nikdo využívat 
služby duchovního bratra jako svého služebníka. Oslovujeme 

se jako ‚Prabhu‘ – jak tedy můžeme ze svého duchovního bratra 
udělat služebníka? Pán Čaitanja Maháprabhu zaměstnával jako 
služebníka Góvindu dáse, který byl Jeho duchovním bratrem, ale 
to pouze na pokyn svého duchovního mistra.“

Dopis Šríly Prabhupády Džanárdanovi (1/21/68): „Své duchovní 
bratry považuji za své mladší bratry: chovej se k nim podle toho 
a snaž se jim pomoci pokročit ve vědomí Krišny, jak nejlépe do-
vedeš.“

Dopis Šríly Prabhupády Džanakí (1/18/69): „Prosím, konejte 
své povinnosti v duchu spolupráce, aby mezi vámi nedocházelo 
k rozbrojům. Šíříme naše hnutí v době míru, a pokud mezi námi 
vzniknou sebemenší neshody, neposlouží to jako dobrý příklad. 
Proto by měl být každý shovívavý, tolerantní a spolupracovat.“

Dopis Šríly Prabhupády Gargamunimu (9/8/69): „Tyto nesváry 
mezi duchovními bratry musíš zastavit. Jinak vezme celý náš pro-
gram za své. Ty, Tamála Krišna, Brahmánanda a Satsvarúpa byste 
měli ve všem spolupracovat. To je můj pokyn. Krišnovou milostí 
se postupně rozrůstáme. Pokud mezi námi vzniknou třenice, 
bude to velmi nebezpečné.“

Dopis Šríly Prabhupády Brahmánandovi (11/15/69): „Tak je 
tomu na Vaikuntě. Na Vaikuntě nemá nikdo žádnou chybu, ale 
existuje tam jiný druh soutěže. Spočívá v tom, že oddaný myslí 
na to, jak ostatní oddaní pěkně slouží Pánu. V hmotném světě 
si každý rád myslí, že je lepší než ti ostatní. To je hmotné pojetí. 
V duchovním nebi je tomu právě naopak: každý si myslí, že ostat-
ní oddaní slouží lépe než já. Duchovní bratry máme oslovovat 
Prabhu, Pane. To znamená, že bychom se měli vždy snažit najít 
tu jejich stránku, která slouží. Někdy mají jisté nedostatky, ale ty 
bychom se měli snažit přehlédnout.“

Dopis Šríly Prabhupády Upéndrovi (8/4/70): „Nezáleží na tom, 
kdo jsme, grihasthové či sannjásí, jde o to být paramahansou, 
plně odevzdaným Krišnovi.“

Prabhupádova Lílámrita V, str. 21: „Bráhmana, kšatrija, vaišja, 
šúdra, brahmačárí, grihastha, vánaprastha a sannjása. To vše jsou 
HMOTNÉ PŘÍVLASTKY, ale účelem hnutí pro vědomí Krišny je 
tyto hmotné přívlastky překonat a tito chlapci, tito cizinci, jsou 
v tomto duchu vzděláváni.“

Místo toho, abychom kvalifikovanějšímu záviděli, měli bychom se radovat z jeho společnosti. Místo abychom Místo toho, abychom kvalifikovanějšímu záviděli, měli bychom se radovat z jeho společnosti. Místo abychom 
méně kvalifikovaného ponižovali, měli bychom k němu být soucitní a snažit se zlepšit jeho postavení. A když méně kvalifikovaného ponižovali, měli bychom k němu být soucitní a snažit se zlepšit jeho postavení. A když 
se setkáme se sobě rovným, neměli bychom se před ním pyšně vychloubat, ale chovat se k němu jako k příteli.se setkáme se sobě rovným, neměli bychom se před ním pyšně vychloubat, ale chovat se k němu jako k příteli.
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Jednání mezi grihasthy
Dopis Šríly Prabhupády Vrindávana Čandrovi (6/24/70): „Velmi 

rád slyším, že tvoje žena ti také pomáhá. To je povinností věrné ži-
votní družky. Pokud žena napomáhá při duchovním pokroku, je tím 
nejlepším přítelem a fi lozofem. Na cestě rozvoje vědomí Krišny není 
manželka nikdy přítěží, ale plnohodnotným partnerem. Jdi tedy svým 
krajanům příkladem a ukaž jim, jak mladá generace dokáže žít v klid-
ném manželství a věnovat se službě Krišnovi. Máme mnoho příkladů 
takových manželských párů, které pracují v našich střediscích při šíře-
ní tohoto vznešeného poselství.“

Jednání s guruem
Dopis Šríly Prabhupády Madhudvišovi (2/14/70): „Co se týče mod-

litby k Pánu Nitjánandovi, v mém posledním dopise jsem ti napsal, že 
tato modlitba je velmi vhodná. Měli bychom se modlit pouze o další 
pokrok v oddané službě a tato upřímná modlitba by neměla směřovat 
k Pánu přímo, ale přes Jeho pravé služebníky či zástupce.“

Prabhupádova Lílámrita V, str. 43: „Kárám vás, protože je to moje 
povinnost. Žák musí dodržovat disciplínu, takže se jedná o mou po-
vinnost k mým žákům. Jinak proti nikomu nic nemám. Dělám to jen 
proto, abych vás ukáznil, neboť jste moji žáci.“

Prabhupádova Lílámrita V, str. 196: „Můžeš mít ze svého duchovního 
mistra strach, ale to neznamená, že bys jej neměl jít navštívit.“ „Vlast-
noručně tě k sobě přitáhnu.“

Žáci by se neměli snažit poučovat svého duchovního mistra
„Jelikož Rámačandra Purí nevěděl, proč Mádhavéndra Purí pláče, 

snažil se mu radit. Spáchal tím velký přestupek, neboť žák by se nikdy 
neměl snažit svého duchovního mistra poučovat.“ (C.c. Antja 8.21, v.)

Žáci by neměli zasvěcovat, dokud je duchovní mistr přítomen
Dopis Šríly Prabhupády Ačjutánandovi (8/21/68): „V první řadě varu-

ji Ačjutánandu, aby se nepokoušel zasvěcovat. V současné době na to 
nemá právo. Etiketa praví, že dokud je duchovní mistr přítomen, všich-
ni potenciální žáci by měli být přivedeni k němu. Ten, kdo si velmi 
přeje být zasvěcen, by měl nejprve naslouchat naší fi lozofi i a tři měsíce 
džapovat. Potom mu, na tvoje doporučení, zašlu růženec, na kterém 
jsem džapoval.“

Guruové by neměli porušovat vaišnavskou etiketu (a zasvěcovat 
žáky svých duchovních bratrů s dobrou pověstí)

Dopis Šríly Prabhupády Mukundovi (3/26/68): „Obdržel jsem od 
Hrišíkéši jeden zarmucující dopis. Pochopil jsem z něho, že ho Bón 
Mahárádža přesvědčil, aby se od něho nechal zasvětit za poskytnutí 
útočiště, a tento pošetilý hoch s tím souhlasil. Na Hrišíkéšův dopis 
jsem odpověděl takto: ,Můj milý Hrišíkéšo... Velmi mě překvapilo, že 
tě Bón Mahárádža zasvětil, přestože ví, že jsem tě zasvětil již já. Jde 
o úmyslné porušení vaišnavské etikety a záměrná urážka mé osoby. 
Nevím, proč to udělal, ale žádný vaišnava tento urážlivý čin neschválí... 

Nyní si nepřeji se tom dále rozepisovat, ale pokud si přeješ o tom do-
zvědět více, s radostí ti sdělím podrobnosti...‘ Pokud ti Hrišíkéša napíše 
dopis, myslím, že bys na něj neměl odpovídat. Tuto urážku ze strany 
Hrišíkéši a Bóna Mahárádže neschvaluji.“

Starší, mladší a sobě rovní
„Každý by se měl chovat tímto způsobem: Potká-li kvalifi kovanějšího 

člověka, než je sám, měl by z toho mít radost, s méně kvalifi kovaným 
by měl mít soucit a se sobě rovným navázat přátelství. Toho, kdo se řídí 
těmito pravidly, nikdy neovlivní trojí utrpení hmotné existence.“

VÝZNAM: Setká-li se obyčejný člověk s někým kvalifi kovanějším, 
obvykle mu začne závidět, setká-li se s méně kvalifi kovaným, vysmívá 
se mu a před sobě rovným se vychloubá. Tyto postoje jsou příčinou 
hmotného utrpení. Velký mudrc Nárada proto oddaným vysvětluje 
pravidla dokonalého chování. Místo toho, abychom kvalifi kovanějšímu 
záviděli, měli bychom se radovat z jeho společnosti. Místo abychom 
méně kvalifi kovaného ponižovali, měli bychom k němu být soucitní 
a snažit se zlepšit jeho postavení. A když se setkáme se sobě rovným, 
neměli bychom se před ním pyšně vychloubat, ale chovat se k němu 
jako k příteli. Je třeba mít také soucit s obyčejnými lidmi, kteří trpí 
kvůli zapomnění na Krišnu. Následováním těchto pokynů můžeme být 
šťastní i v tomto hmotném světě. (ŠB 4.8.34)

Přehlížení výše postavených (marjádá vjatikrama)
„Být dobře obeznámen s transcendentální vědou vyžaduje znalost 

jejích technických detailů. Uddhava si jich byl dobře vědom, a proto 
poradil Vidurovi obrátit se s žádostí o transcendentální poznání na 
Maitréju Rišiho. Vidura chtěl za svého duchovního mistra přijmout 
Uddhavu, ale Uddhava tuto úlohu nepřijal, neboť Vidura byl stejného 
věku jako Uddhavův otec. 

Proto ho nemohl přijmout za svého žáka, zvláště když Maitréja žil 
poblíž. Je pravidlem, že v přítomnosti výše postavené osobnosti by 
nikdo neměl toužit udílet pokyny, i když je kvalifi kovaný a zkušený. 
Uddhava se proto rozhodl poslat starší osobu, jako byl Vidura, za Mait-
réjou, jinou starší osobou.

Maitréja i Uddhava byli přímo poučeni Pánem, a proto byli oba 
autorizováni stát se duchovními mistry Vidury nebo kohokoliv jiné-
ho. Maitréja byl ale starší, a proto měl větší právo stát se duchovním 
mistrem, zvláště Vidury, jenž byl mnohem starší než Uddhava. Nikdo 
by neměl usilovat o to, aby se stal duchovním mistrem jen pro laciný 
zisk a slávu, ale jedině proto, aby sloužil Pánu. Pán nikdy netoleruje 
neomalenost v podobě marjádá-vjatikramy. Nikdo si nesmí přisvojovat 
čest, která patří staršímu duchovnímu mistrovi, pro svůj vlastní zisk 
a slávu. Neomalenost... je velmi nebezpečná pro duchovní realizaci.“ 
(ŠB 3.4.26)

Dopis Šríly Prabhupády Sudámovi (7/29/72): „Všichni by měli pro-
kazovat sannjásímu řádnou úctu. Svým postavením vždy převyšuje 
všechny ostatní obyvatele chrámu. Musí si je však udržovat svým jed-
náním a chováním.“

Dopis Šríly Prabhupády Arundhatí (6/16/69): „Ke tvé druhé otázce 
o zdravení karmích, je-li karmí přítel, pozdrav ho Hare Krišna a do-
tkni se čela sepjatýma rukama. Jde-li o výše postaveného příbuzného, 
pozdrav ho Hare Krišna a pokloň se mu k zemi. Tak by měla vypadat 
etiketa v naší společnosti.“

Dopis Šríly Prabhupády Jamuně déví a Haršarání (1/15/68): „Pokud 
máte nějakou konkrétní stížnost, informujte mě, ale nenechte se vyvést 
z míry nedorozuměním mezi duchovními bratry a sestrami. Každá 
živá bytost je individuální duše, a proto lze tato nedorozumění v našich 
vzájemných vztazích očekávat. Musíme však mít na zřeteli náš hlavní 
zájem. Jste obě velmi inteligentní a rozvážné dívky a mám o vás dobré 
mínění; nikdy spolu nepřestaňte spolupracovat jen proto, že nesouhla-
síte s názorem ostatních.“ 

Dopis Šríly Prabhupády Brahmánandovi (2/20/68): [Jako výše posta-
vení] „Neměli bychom přijímat zbytečné úsluhy v zájmu smyslového 
požitku.“ ❧

Nezáleží na Nezáleží na 
tom, kdo jsme, tom, kdo jsme, 
grihasthové grihasthové 
či sannjásí, či sannjásí, 
jde o to být jde o to být 
paramahansou, paramahansou, 
plně odevzdaným plně odevzdaným 
KrišnoviKrišnovi
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2Přesexovaný   svět
Protože když jsem konečně měl svou první přítelkyni, při-

šlo na tu velkou věc, o které hovoří celý svět. OK, nedo-
volený sex. Stalo se to. Tak hříšný, jaký jsem. A když jsem 
pak odcházel někam do svého pokoje, začala mi hrát 

v hlavě taková píseň. „A to je všechno? Toto je všechno, o čem to 
je? Nic víc?“ (tklivým smutným tónem) Což je stará píseň z rádia. 
A celý svět, úplně celý svět dává této věci takovou důležitost. Celé 
roky jsem žil kvůli té chvíli a pak to bylo za mnou. No, nebylo 
to zas až tak dobré. Nebylo to zas až tak vzrušující, že by to bylo 
úplně vším, že bych kvůli tomuhle obětoval úplně všechno. Ale 
takhle je celý svět přesexovaný.

V moderní společnosti se sexu dává tolik důležitosti. A zachází 
se s ním podivným způsobem. Za zataženou záclonou. Skryté, za-
kázané, toto, tamto. Postupně se to otevírá. Včera jsem šel kolem 
jednoho místa a tam jsem viděl, v místě, kde jsou turistické mapy, 
a vedle nich tam byl seznam všech těch míst, kde k tomu dochází. 
(Amsterodam) A to jsem nikdy dříve neviděl. Je to prostě přesexo-
vaný svět. Sex má své místo, ale když jsou tyto věci skryté, tak pak 
lidé bojují za svou svobodu.

A John Lennon zpíval píseň: „Proč to neuděláme na silnici?“ 
Protože nejsme zvířata, proto, Johne. John Lennon se ptal: „Jaký 
je rozdíl mezi lidskou bytostí a zvířetem?“ Ten rozdíl je: dhar-
ména hínáh pašubhih samánáh – protože bez dharmy jsme jen 
zvířaty. Áhára-nidrá-bhaja-maithunan ča. Jedení, páření, spaní 
a obrana jsou činnosti zvířat.

Tohle všechno se mění, když je ve společnosti vědomí Krišny. 
Chvíli to potrvá. V našem hnutí je spousty nezralosti, a proto 
mnoho vztahů nefunguje. Když přicházíme do vědomí Krišny, 
přinášíme si s sebou ve svém příručním zavazadle své falešné ego, 
hmotné touhy, mylné představy o společnosti, jak jednat s druhý-
mi a jak se sami chováme. A ve skutečnosti to nějakou dobu trvá, 
než se staneme lidmi. Jen to, abychom se stali lidmi, trvá v tomto 
hnutí pár let. Ale právě to potřebujeme.

Potřebujeme lidské vztahy, kdy jsme laskaví a respektujeme se 
vzájemně. Ale sex? Ne automaticky, protože to je jen nějaký hor-
mon, který to způsobuje. Je to směšné. Jste dítětem a nikdy vás to 
netrápí. Nikdy to není problémem. Nikdy vám to ani nepřijde na 
mysl. Jako kluk si myslíte, že holky jsou divné. A dívky si to ob-
dobně asi myslí obráceně o chlapcích. Nevím, zda tak uvažují, je 
mi už šedesát a stále jsem nepřišel na to, jak přemýšlejí... Ale jak-
koliv přemýšlí, tak přemýšlí. Ale něco vím. Ony si v základu přejí 
podporu. Ale v našem životě je spíš sexualita, což je mimocho-
dem tématem aktuálního verše, nikoliv tématem Kadamba Ká-
nana Svámího. Protože zde je řečeno: „Zanech rodinného života, 
který je plný sexu a příběhů s tím souvisejících, a prostřednictvím 
milosti osvobozených duší přijmi útočiště u Nejvyšší Osobnosti 
Božství.“

My máme v konečném smyslu na práci přece něco jiného. Pojď-
me zpátky domů, k Bohu! A platí to i pro oddané. Dobře, chcete 
být grihasthy. Když tedy opravdu musíte, buďte. Ale vězte, že je 

s tím spojeno hodně zapletení, a chceme jít přece zpátky k Bohu. 
A tak když už jste grihasthové, buďte velice opatrní! Udržujte 
velice silně duchovní principy, protože jinak se tam nedostanete 
a bude to taková ztráta času. A proto zůstávejte nablízku osvobo-
zeným duším, protože osvobozená duše se zaměřuje na transcen-
denci. To je v jeho životě jedinou prioritou. Nebo v jejím životě. 
I ženy mohou být osvobozené duše.

Osvobozená duše se zajímá jen o to jít zpátky k Bohu, o čin-
nosti duchovní světa, službu Krišnovi a nikoliv o uspokojování 
smyslů, protože to stejně nefunguje, bez ohledu na to, jak moc se 
snažíte. „Rolling Stones“ jsou emblémem snahy o uspokojování 
smyslů. Už je jim hodně po sedmdesátce a jsou v tom stále silní. 
Ale my se snažíme nastavit si své priority správně.

Sexuální touha bude přítomna v každé živé bytosti. Ve Šrímad 
Bhágavatamu je řečeno, že z 8 400 000 životních druhů jsou 
všechny ovlivněny sexuálním životem. Všechny. Představte si to, 
dokonce i bakterie. Takže co je na těchto touhách tak speciálního? 
Co je na nich tak důležitého? Musíme se na ně jen podívat ze 
správné perspektivy. Pokud se tomu mohu vyhnout, bude to lep-
ší, i když to bude boj. Ale pomocí správné kultivace to je možné. 
Pomocí udržování se bezpečně na duchovní úrovni to je možné. 
Je to možné. Je možné se tomu vyhnout. A je to lepší. A pak jen 

SVĚT JE PROSTĚ PŘESEXOVANÝ. TO JE TEN PRO-
BLÉM. SEX JE URČITĚ SOUČÁSTÍ ŽIVOTA. ALE MY 
Z NĚJ DĚLÁME NĚCO PŘESPŘÍLIŠ DŮLEŽITÉHO. 
A TO JE TAKY JEDNA Z VĚCÍ, KTERÁ MĚ PŘIVEDLA 
K VĚDOMÍ KRIŠNY. 
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oddaná služba. A pak je cesta zpět k Bohu úplně otevřena. A tak 
je to nejlepší.

Oddaný: Je řečeno, že chtíč je nejsilnější touhou. Jestli o tom 
můžete říci něco více?

Mahárádža: Je řečeno iččhá-dvéša-samutthéna, dvandva-móhé-
na bhárata (Bg 7.27). Všechny živé bytosti se rodí do klamu, zma-
teny protiklady, jež vyvstávají z touhy a nenávisti. Chtíč a hněv 
jsou mocnou řídící sílou v živých bytostech. A to vede k hněvu 
a chamtivosti a tak dále. A proto je poslední léčkou máji touha 
být Bohem. A proto vidíme, že i když je překonán chtíč, stejně 
za tím zůstává touha být Bohem. A to je velká past. Káma éša 
kródha éša radžó-guna-samudbhavah mahášanó mahá-pápmá 
viddhj énam iha vairinam (Bg 3.37). Tento chtíč je nejhříšnějším 
všepohlcujícím nepřítelem celého světa. Tak to je. Ale my se mu-
síme jen zaměstnat ve službě Krišnovi a pak bude chtíč slábnout. 
Nezmizí okamžitě úplně, ale začne ubývat. Jak jsem již řekl, že 
nemusíme okamžitě překonat sexuální touhu, ale první věc, která 
tu musí být, je, že musíme ztratit víru v sex.

Musíme úplně ztratit víru, že nás sex učiní šťastným. A když 
v něco ztratíte víru, pak tam ještě může být nějaká malá pochyba, 
možná vám může zůstat nějaká malá myšlenka, že možná jen 
trošku, ale neučiní vás to úplně šťastnými... Ale když jste materia-
listy a myslíte si, že to je právě ono. Rozumíte, o čem mluvím? Ty-
dydydydy. A je tu čas párty! Což znamená sex. A o tom to vše je. 
Jejejejeje. A pak, když k tomu dojde, tak si myslíte: výborně, daří 
se mi výborně, výborně! A pak to vidíte v těch časopisech.

Viděl jsem v nějakém holandském časopise muže, který měl 
6 552 žen. To bylo v titulku toho článku, vzpomínám si na to. Je 
to šílené. Ale u nich je to slavný příběh. Oni v to mají víru. Ale 
když ztratíme víru v sex, i když nám mohou zůstat nějaké připou-
tanosti, pak ale víme, že je to hloupé. A pak se to stane jednoduš-
ším. Takže nejdříve musíme zlomit tu víru v sex, protože nám sex 
š těstí opravdu nepřinese. A pak zde musí být kultivace duchov-
ních činností. A následně můžeme ovládnout sexuální život.

Bhakti Tírtha Mahárádža jednou řekl zajímavou věc. Předtím, 
než se stal sannjásínem, se jmenoval Ghana Šjám. A Ghana Šjám 
byl neuvěřitelně odříkavý. Jedl jen jednou denně. Zpíval mnoho 
kol navíc. Velice málo spal. A celý den byl zaměstnaný oddanou 
službou. A jednoho dne mu oddaní říkali: „Ghana Šjáme, oprav-
du nemusíš úplně všechno tohle dělat, chápej.“ A Ghana Šjám od-
pověděl: „Vy nevíte, vy vůbec nevíte, jaké to je mít tělo, jaké mám 
já.“ Velice vášnivé tělo. Řekl: „Já to musím takhle všechno dělat.“ 
A z toho jsem si vzal jedno velice důležité ponaučení. Což je, že 
to není tak, že by někteří lidé byli typem, který dokáže chtíč pře-
konat, a ostatní jsou typem, který chtíč překonat nemůže. Ne, ne, 
tak to není. Jestliže v sobě máte hodně vášně, jestliže máte tolik 
energie, která je směřována k sexu, pak s tou stejnou energií jděte 
do oddané služby. A pak ten chtíč s tou stejnou energií překonáte. 
To je zajímavý bod ke zvážení, jak přemoci chtíč.

Oddaný: Můžete říci něco o závisti?
Mahárádža: Ano. Závist znamená, že chceme být víc, než jsme. 

Chceme být něco jiného, než co jsme. A to neustále. A proto se 
snažíme udržet si svou image. Snažíme se lidi zaujmout. A ono 
to nefunguje a my jsme z toho v nejistotě a v depresi, a tak dále. 
To vše je díky té závisti, že chceme být něco více, než co jsme. 
Kdybychom dokázali být jednoduše upřímní a byli tím, co jsme. 
Nepřetvařovat se, nelhat. Nesnažit se předvádět svou image. Jen 
přijít do tohoto stavu. Být pokorný, oceňovat a respektovat ostatní, 
uznat své vlastní nedostatky, pak najdeme naše přirozené místo 
ve vztazích k lidem. Pak budeme přirozeně plni respektu k těm, 
co nás mohou učit, a přirozeně budeme učiteli pro ty, kteří jsou 
méně zkušení či realizovaní, než jsme my. Pak přirozeně najdete 
své místo. Pak už to není těžké, najít si své společenské umístění. 

A to je velice pěkné, jestliže můžeme být takoví. Pak celé naše 
hnutí bude v pořádku.

Ale kvůli závisti, chceme být více, než jsme, a pak logicky 
i chceme, aby ostatní byli méně, než jsou. Protože jeden ze způso-
bů, jak se stát větším, je ten, že ostatní se stanou menšími. Znáte 
to. „Tak ty tohle nazýváš krásou? Vždyť je to vše make up. Jen se 
podívej, to je make up. Je to umělé. Ona je docela tlustá, když se 
podíváš, viď? No a navíc má nohy do X.“ A takovýmto způsobem, 
ze závisti, se můžete snažit zničit její krásu a najít nějaké detaily, 
a pak už nebude vůbec krásnější než já. Chceme zrcadlo na stěně. 
Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější? Jen závist. 
Kdo je nejinteligentnější na světě? Kdo je nejbohatší ze všech? 
Stále se snažíme být víc, než jsme. Kvůli závisti. A úplně nakonec 
se snažíme stát se Krišnou.

Bhakta Romeo a bhaktin Julie v chrámu s Rádhou a Krišnou na 
pozadí. My chceme být Rádhou a Krišnou. Nechceme Jim sloužit. 
Takže tato závist je také docela problém. A je tu aktivní závist 
a pasivní závist. Aktivní závist znamená, že jdete po lidech a hle-
dáte na nich chyby, a tak dále. A pasivní závist znamená, že lidem 
nedáváte místo pro život. Takže my máme i kolektivní závistivý 
společenský systém. Je to jako: „Prostě buď normální osobou. 
Normální člověk se obléká normálně. A normální člověk se chová 
normálně. A cokoliv jiného není přijatelné.“ A toto je pasivní 

Pojd́me zpátky domů, k BohuPojd́me zpátky domů, k Bohu
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závist. Nevypadá to, že by někoho napadali, ale oni vyvářejí kolek-
tivní sociální strukturu, která nenechá lidi žít.

Část védské kultury je o pradžá. Pradžá znamená to, co se 
narodilo, má právo na život přirozeným způsobem. A proto je 
ptákům dovoleno jíst zrní z polí, protože to jsou ptáci a jedí zrní, 
nemohou si pomoci, je to jejich jídlo. A vy nemůžete stát na kraji 
pole s puškou a střílet je. Nebo vám není dovoleno dávat otráve-
né mrkve na pole pro králíky. Nebo, mimochodem ani nesmíte 
kupovat jed na myši, abyste se zbavili myší, které v chrámu žijí. 
Jen se musíte ujistit, že všechna bhóga je správně umístěna v bare-
lech, aby nebyla rozházená kolem a ony se k ní mohly dostat. Ale 
když je všechna bhóga jen tak otevřená, pak není divu, že se tam 
dovnitř dostanou všechny myši. Já bych se tam nastěhoval s těmi 
myšmi také. To je přirozené.

Gour Góvinda Mahárádža vyprávěl příběh o vlku a malém 
jehněti. Malé jehně pije vodu z řeky. A pak tam přijde vlk a také 
začne pít. A vlk řekne: „Hej, ty špinavé malé jehně! Kdo si myslíš, 
že jsi, abys strkalo svůj špinavý čumák do mé pitné vody?“ „Ne, 
pane vlku, to ve skutečnosti není problém, protože já piju vodu 
po proudu od vás. Takže ta voda, co piju, se vaší pitné vody ne-
dotkne.“ „No podívejme se na to! Nejdříve strčíš svůj špinavý ču-
mák do mé pitné vody, a teď jsi ještě drzé. To už je opravdu příliš. 
A minulý rok jsi dělalo totéž!“ „Ne, pane vlku, tak to nemůže být, 
protože minulý rok jsem se ještě nenarodilo.“ „A teď už je toho 
opravdu dost! Stále budeš odmlouvat? Tak za to tě teď sežeru!“ To 
je také závist, jak můžeme vidět. „Kdo chce psa bít, hůl si vždycky 
najde.“

Je to tu stejné, jako to bylo dříve. Jsme stále na stejném místě. 
A to, co bylo, se stalo snem, který se nesplnil. Myslím, že bychom 
ten chrám, co se neobjevil, měli nazvat snem, který se neuskuteč-
nil. Takže jsme žili ve snu, který se nestal skutečností.

A pořád je tu to velké okno a žádné záclony. A tam naproti byl 
byt s nějakými kluky a jedna paní z toho bytu si přišla jednou 
stěžovat: „Nechoďte prosím pořád v těch ručnících kolem okna, 
protože moje dítě se na vás stále kouká.“ A my musíme kolem 
okna chodit v ručnících. Oni musí být šťastní, že chodíme v Am-
sterodamu kolem okna v ručnících. Protože to je docela dobré. 
Lidé tady kolem okna nechodí obyčejně v ručnících. Ale protože 
to je odlišné, jsme jiní. „Přestaňte být odlišní!“

Nebo jak to říkají venku, když jste na ulici: „Najdi si práci! 
Najdi si práci! Najdi si práci!“ Jako by to snad nebyla práce? Vy 

tam stojíte na ulici celý den s knihami. Podívejte se na ně, jak 
dlouho by tam vydrželi ti „najdi-si-práci“? Nebuďte odlišní. Šedá 
je dobrá. Různé odstíny šedivé. Můžete si vybrat, jaký odstín šedé 
chcete, ale musí to být šedá. Takové to tu nyní je. Všichni nosí jen 
černou, hnědou, šedou. Dobře, ženy mohou maličko, ale ne moc 
barvy. Pak je z ní hipísačka. „Tolik barev? To není normální! Jsou 
to hipísáci. Jsou to nezodpovědní lidé! O nic se nestarají. A my za 
ně všechno platíme. Oni žijí na účet státu. Hipíci. Tolik barev. Na 
první pohled to můžete vidět.“

Oddaný: Ghana Šjám. Co to jméno znamená?
Mahárádža: Je to o mraku, ghanatvam. Vzpomínáš si? Sansára-

dávánala-lídha-lóka- tránája kárunja-ghanághanatvam – duchov-
ní mistr je jako dešťový mrak, který hasí planoucí oheň hmotné 
existence. A tak ghana znamená mrak. A šjám znamená temná 
barva bouřkového mraku, Krišny. Ve Vrindávanu během období 
dešťů, těsně před nimi je slunce tak silné, že je to nesnesitelné, tak 
silné, že nic nevidíte, tak moc je v tu dobu slunce zářivé. A pak 
přijdou ty temné bouřkové mraky a slunce přímo svítí skrze ty 
mraky, tak je zářivé. A ten mrak má pak namodralou barvu, je ve-
lice zářivý. Pak bridžbásí volají: „Šjám! Šjám!“ To je Ghana Šjám. 
To je barva Krišny. ❧

Rozdat 2014 kusů knih během jednoho festivalu: je to uto-
pie, nebo reálná příležitost? Pán Čaitanja dává znovu všech-
na svá sladká požehnání. Po úspěšném turné napříč jižními 
Čechami uprostřed minulého tropického léta vyráží Pada 
játrá tentokrát z Uherského Hradiště, aby pokropila nekta-
rem svatého jména a knihami Šríly Prabhupády malebnou 
oblast Dolnomoravského úvalu.

Z Uherského Hradiště vyjedeme 25. července přes Kyjov do 
Hodonína, kde celý festival 11. srpna končí. Zveme všechny 
zájemce a milovníky duchovního adrenalinu na čtrnácti-
denní transcendentální dobrodružství plné zpěvu, tance, 
sluníčka a vynikajícího prasádam. Přijďte nám pomoct 
rozdat více knih Šríly Prabhupády, ještě nikdy to nebylo tak 
snadné!
Bližší informace: Nrisinha Čaitanja dás (tel. 737 879 641) 
a Muni Prija dás (tel. 731 445 474) 

Pada játrá 2014 kí DŽAJ!!!   

www.padayatra.cz

Letošní Pada játrá – 2014 KNIH!

Jako by to nebyla práceJako by to nebyla práce
stát celý den stát celý den 
na ulici s knihamina ulici s knihami
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Po stručném pochopení toho, co se sta-
ne, když oddaný přistoupí k oceánu svaté-
ho jména, je velmi prospěšné naslouchat 
dalším pokynům týkajícím se tajné vědy 
o rozvíjení lásky k Bohu zpíváním.

1) VYHNĚTE SE PŘEKÁŽKÁM
Pokrok ve zpívání můžeme přirovnat 

k cestě, která může být náhle násilně 
přerušena, pokud jsou před ní postaveny 
vážné překážky – například strmé svahy 
nebo šílení sloni na cestě. Hlavní překážky, 
které zastavují náš duchovní pokrok, za-
čínají všechny na A: avidjá (nevědomost), 
anartha (nechtěné návyky) a aparádha 
(přestupky).

Je naprosto nezbytné, aby se oddaný 
vyhýbal deseti přestupkům proti svatému 
jménu. Pokud zaměří svou mysl na vyva-
rování se přestupků proti svatému jménu, 
druhá dvě „A“ téměř jistě automaticky 
zmizí. V Bhágavata árka maríči mále 
(třináctý paprsek, verš 51) Bhaktivinód 

Th ákur překládá verš ze Šrímad Bhágava-
tamu 6.1.12 následovně: „Tak jako se ne-
moc rozvine, pokud nemáme předepsánu 
správnou dietu a léky v žákovské posloup-
nosti, nemůže nikdo dosáhnout výsledků 
zpívání, pokud nezpívá svaté jméno podle 
řádných pravidel a usměrnění, jako je např. 
zpívání předepsaného počtu kol. Proces 
zpívání se zakládá na tom, že člověk by 
měl zpívat svaté jméno bez přestupků 
a s upřímností a zároveň se snažit postup-
ně zvyšovat počet kol. Následováním pře-
depsané metody pro opěvování Pánových 
jmen, podob, vlastností a zábav, naslou-
chání o nich a vzpomínání na ně přinese 
ty nejpříznivější výsledky.“

Svaté jméno je skutečně tou nejmilos-
tivější ze všech podob Pána Krišny, ale 
stejně jako pán může stáhnout svou milost 
od urážlivého služebníka, může se i svaté 
jméno rozhodnout stáhnout svou milost 
od toho, kdo zpívá s přestupky.

Písma nám říkají, že existuje deset pře-
stupků, kterých bychom se měli vyvarovat 

při zpívání Hare Krišna. Většina čtenářů 
je pravděpodobně již zná. (Ti, kdo je ne-
znají, se s nimi mohou detailněji seznámit 
v mé knize Oceán nektaru svatého jména.) 
Každý z těchto přestupků je uveden v ne-
gativu; jsou to zákazy. Každý z nich ale ne-
přímo poukazuje na pozitivní pokyn. Zá-
kazy uvedené jako deset aparádh můžeme 
tedy vidět jako pokyny pro nás k vyvinutí 
určitých svatých vlastností a k vykonání 
určitých věcí. 

Dokonalost v našem praktikování neboli 
bhadžanu se defi nuje jako schopnost vy-
hnout se těmto překážkám. Následuje vý-
čet pozitivních pokynů vztažených k těmto 
deseti přestupkům, jak jsou představeny 
v Harináma Čintámani (13. kapitola, verše 
38-41):
1. Důsledně se vzdej veškerého pomlou-

vání vaišnavských sádhuů tím, že je 
budeš oslavovat. (Pán Čaitanja Mahá-
prabhu nám také radí, že ta samá ústa, 
která pomlouvala oddané, by měla být 
použita k jejich oslavování. Vypije-li 

ČÁST II: KLÍČE K ODEMKNUTÍ TAJEMSTVÍ SVATÉHO JMÉNA

Jeden z duchovních velikánů, Šríla Gópála Guru Gósvámí, nám 
odhaluje význam svatého jména:

Zpíváním jména Hari jsou všechny hříchy harati (zničeny). 
Tak jako oheň spaluje, dokonce i když se ho někdo dotkne 

náhodou, pokud někdo náhodou zpívá jméno Hari, všechny jeho 
hříchy jsou spáleny. Toto jméno odhaluje Pánovu pravou podobu, 

s veškerou Jeho blažeností a poznáním, a tak ničí nevědomost 
a její účinky. Takový je význam slova Hari.

Nebo slovo Hari může znamenat Ten, kdo odnáší (harati) trojí 
utrpení materiální existence od živých bytostí. 

Nebo Hari může znamenat Ten, kdo přitahuje (harati) mysli 
všech živých bytostí, když slyší o Jeho transcendentálních vlast-
nostech od gurua.

Nebo Hari může znamenat Ten, který přitahuje mysli všech 
avatárů a všech lidí svou sladkostí a krásou, která je větší než krá-
sa miliónů Amorů. Slovo Hari získává ve vokativu (oslovovacím 
pádě) podobu Hare.

Nebo také podle Brahma sanhity ta osoba, která přitahuje Pá-
novu mysl svou ideální láskou, Rádhá, se nazývá Hará. Ve vokati-
vu se z podoby Hará stává Hare.

Podle Ágam kořen slova kriš- znamená „přitahovat“ a přípona 
-na znamená „nejvyšší blaženost“. Dohromady tyto dvě významo-
tvorné časti slova dávají tvar krišna, což znamená „osoba, která 
přitahuje, protože je ztělesněním nejvyšší blaženosti“. Krišna je 
Nejvyšší Brahman, Nejvyšší Pán. Slovo Krišna si uchovává stejný 
tvar, je-li použito ve vokativu.

Ágamy dále uvádějí, že vyslovením slabiky rá jsou všechny hří-
chy odneseny pryč. Pro zamezení jejich návratu se přidá slabika 

-ma, což je něco jako zavření dveří.
V Puránách se také uvádí, že osoba, která si věčně užívá s Rád-

hou, se nazývá Ráma. To odkazuje ke Krišnovi. (neurčená Purána 
citovaná Gópála Guruem Gósvámím, uvedeno ve Šrí Čaitanja 
Šikšámritě, šestý déšť, třetí sprška)

ÚVOD K VÝZNAMU
SVATÉHO JMÉNA
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někdo ústy nebezpečný jed, může být 
uzdraven tím, že stejnými ústy vypije 
životadárný nektar.) 

2. Osvoj si čisté pochopení, že Višnu je 
jediná pravda.

3. Přijmi gurua, který rozšiřuje svaté jmé-
no s jedinečnou upřímností.

4. Přijmi písma, která oslavují svaté jméno 
jako nejvyšší.

5. Věř ve svém srdci, že svaté jméno je úpl-
ně čisté a duchovní.

6. Měj víru v to, že svaté jméno je totožné 
s Pánem.

7. Pozorně odstraň všechny motivace, kte-
ré vedou k hříchu, protože motivace, ne 
čin, je semínkem hříchu.

8. Kaž o slávě čistých svatých jmen pouze 
těm, kdo mají víru v tato jména.

9. Zcela se vzdej všech bezbožných a so-
beckých ritualistických činností.

10. Medituj o svatém jménu bez odchýlení.

Dovolte mi přidat ještě jeden nápo-
mocný osobní náhled, který nám pomůže 
vyhnout se přestupkům: Vždy se pova-
žujte za pokorného služebníka Šrí Krišny, 
vaišnavů a všech živých bytostí tím, že 
se vzdáme chybného pojetí „já“ a „moje“. 
Tyto představy jsou založeny na mylném 
pochopení, že jsme poživateli a vládci. 
Opakování slov „jsem služebník“, jako 
kdyby to byla mantra, může účinně zničit 
základ všech přestupků, falešné ego. 

Osvojením si těchto pozitivních mentál-
ních postojů se můžeme úspěšně vyhnout 
všem deseti přestupkům a brzy probudit 
takové druhy pocitů ke Krišnovi, které ve-
dou k čisté lásce.

2) ZPŮSOBY, JAK ÚSPĚŠNĚ 
ZASTAVIT NÁMÁPARÁDHU, 
PŘESTUPKY PROTI SVATÉMU 
JMÉNU

Může být docela obtížné vypo-
řádat se s přestupky proti svatému 
jménu, jakmile jsme je již spáchali; 
inteligentní džapující si proto bě-
hem svého života dává pozor a ne-
riskuje. 

Pokud někdo vystopuje zdroje 
přestupků a důsledně se jim vyhne, 
brzo přijde ten šťastný den, kdy se 
zjeví čisté svaté jméno. 

V konečném smyslu existuje jen 
jeden způsob, jak překonat všechny 
námáparádhy – ať už ty spáchané 
v minulosti nebo ty, kterých se 
dopouštíme v současnosti: „Pouze 
neustálé zpívání Hari námy může 
přinést očištění tomu, kdo je napa-
den námáparádhou. 

Neúnavné zpívání Hari námy je 
vskutku jediným způsobem k do-
sažení cíle lidského života, lásky ke 

Krišnovi. (Padma Purána, Svarga khánda, 
48-49)

Pouze neúnavné zpívání může úplně 
odstranit účinky minulých přestupků a za-
bránit jim, aby znovu zvedly své ohavné 
hlavy.

Bhaktivinód Th ákur uvádí prakticky, 
co znamená neúnavné zpívání v naší 
praxi: „Neúnavné zpívání značí, že mimo 
času nutného ke spaní a jedení nebo jiné 
činnosti potřebné k udržení těla, bychom 
měli procítěně zpívat (používá zde slovo 
karkuti, což doslova znamená „intenzívní 
kajícnost“). Takové zpívání vede ke zničení 
deseti přestupků. Žádné jiné příznivé jed-
nání nebo pokání nejsou v tomto ohledu 
účinné.“ (Harináma Čintámani, kapitola 
13)

Zpívat svaté jméno bez přestupků může-
me jedině tehdy, když se vyhneme špatné 
společnosti a přijmeme společnost odda-
ných, kteří jsou zaměřeni jen na jeden cíl 

– na svaté jméno. Právě kontakt s čistými 
oddanými nám pomůže nasměrovat naši 
pozornost a záměry na rozvíjení čisté lásky 
ke Krišnovi.

Dobré zpívání nezávisí na našem lpění 
na mechanických pravidlech. Nejde jen 
o to, že budeme dělat, co se má, a vyhne-
me se tomu, co se dělat nemá, a už se ne-
musíme dál snažit. Ne, vůbec ne! Zpívání 
je obětováním ze srdce – srdce naplněného 
pocity pokory, touhy odevzdat se a upřím-
ného služebnického postoje. Nakonec je 
to láskyplné volání Šrí Šrí Rádhy a Krišny. 
To znamená, že musíme zpívat s jistým 
pochopením našeho vztahu s Nimi (sam-
bandha). „Můj Pane, mám s Tebou vztah. 

Ztratil jsem svou cestu v tomto světě do-
časných vztahů, ale můj život s Tebou je 
opravdový. Můj pravý domov je s Tebou. 
Ty jsi má skutečná jistota.“

Jinými slovy, abychom vložili naše srdce 
do zpívání, musíme cítit odloučení od 
Božského Páru. Chceme být znovu se Šrí 
Šrí Rádhou a Krišnou a sloužit Jim. A o to 
se modlíme skrze naše zpívání svatého 
jména. Ale jak můžeme cítit odloučení, 
když jsou naše srdce vyschlá? Nemůžete-li 
naříkat pro Krišnu, naříkejte, že nemůžete 
naříkat pro Krišnu. To je vše!

Musíme pochopit všechny tyto věci, 
pokud chceme postupně probudit v sobě 
srdce upřímného sádhaky a odtud udělat 
další krok vpřed k pokročilému a procí-
těnému zpívání. Pouze procítěné zpívání 
nás může uvést do hlubšího praktikování, 
a pouze najdeme-li útočiště v hlubinách 
oceánu zpívání, budeme zachráněni od 
rozrušujících vln přestupků (námáparádh), 
které nás mohou úplně odnést pryč od 
našeho cíle.

Umění procítěného zpívání se naučíme 
od oddaných, kteří zpívají procítěně, čis-
tých oddaných, kteří nás mohou učit svých 
příkladem a kteří nám mohou ukázat, jak 
osobně sloužit Pánu.

Šríla Džíva Gósvámí vysvětluje ve svém 
díle Krama Sandharba tíká k verši Šrímad 
Bhágavatamu 6.2.19 prospěch z procítěné-
ho zpívání: „Svaté jméno můžeme zpívat 
dvěma způsoby: obyčejně, nebo procítěně. 
Obyčejný džapujícící bez přestupků může 
dosáhnout Pánova božského sídla, ale Pán 
přijde blíž jedině k oddanému, který zpívá 
procítěně, a tak tento dosáhne Pánovy 
osobní služby.“ ❧

Vždy se považujte za pokorného služebníka Šrí Krišny,Vždy se považujte za pokorného služebníka Šrí Krišny,
 vaišnavů a všech živých bytostí vaišnavů a všech živých bytostí



Džalángí déví dásíaktuálně...

20 

Nrisinha Čaturdaší 2014
Překrásných oslav dne zjevení Pána 

Nrisinhadévy v německé vesničce Jandel-
sbrunnu se účastnily na tři stovky hostů. 

Byli to jednak světci, jako například 
Bhakti Bhúšana Svámí, Ravindra Svarúpa 
prabhu, Dína Šarana déví dásí, Bhakti Vi-
káša Svámí, Šačínandana Svámí, Kadamba 
Kánana Svámí, Bhakti Gauravání Gósvá-
mí, Bhaktivaibhava Svámí, Prithu prabhu, 
Nárájaní déví dásí, Navína Nírada prabhu, 
Dévakí déví dásí, a také oddaní z celého 
světa, spousty členů indické kongregace, 
bhaktové a bhaktinky, přátelé Krišny.

Neskutečně dokonalou hostinu uvařili 
naši Lóka Saranga dás a Vasudéva Nanda-
na dás a vaření mahá prasádam dirigovala 
Narahari mátádží. Za úžasný festival patří 
dík především místním farmářům, ale 
i všem ostatním, kteří se rovněž zapojili. 
Pán Nrisinhadév byl dozajista spokojený...

Vzácní hosté
Koncem května jako žhavý meteor 

proletěl Českem Kadamba Kánana Svámí. 
Jeho přítomnost přitáhla nejen jeho žáky 
a příznivce, ale spoustě dalším připomněla, 
že duch je nakonec přece vždy nad hmo-
tou.

Přednášel v chrámu v Lužcích, na farmě 
Krišnův dvůr, v Góvindě v Soukenické uli-
ci a v Harinám mandiru, cestou z Bratisla-
vy se zastavil v Nových sadech, kde rovněž 
vykonal jagju pro Daudžiho, syna svých 
žáků Parama Karuny dáse a Gauravání 
déví dásí. Zpíval v čele jednoho extatické-
ho mahá harinámu a také se vydal se svý-
mi žáky na procházku s džapou na Svatý 
Ján nedaleko Lužců. 

Do Čech by se měl vrátit na oslavu 
Džanmáštamí.

Dalším hostem byl Bhakti Gauravání 
Gósvámí, který rovněž navštívil či navštíví 
většinu středisek a zdrží se až do tábora. 

Letní tábor 2014
Báječný duchovní týden plný kírtanů, 

lekcí, prasádam a nektarové společnosti 
oddaných pořádaný Mezinárodní společ-
ností pro vědomí Krišny letos proběhne 
od neděle 22. června do soboty 28. června 
2014 v areálu dětského tábora „Kalich“ 
v obci Gabrielka nedaleko Kamenice nad 
Lipou. Ta se nachází na silnici č. 34 mezi 
Pelhřimovem a Jindřichovým Hradcem. Je 
to po silnici cca 150 km z Prahy a cca 150 
z Brna.

Letošního Náma Hatta táboru se mimo 
jiných zúčastní dva Mahárádžové: Dánavír 
Gósvámí a Bhakti Gauravání Gósvámí. 
První Mahárádž je u nás dobře známý, 
dlouhá léta zde káže a má zde i spoustu 
žáků. Druhý Mahárádž přijal sannjás letos 
v březnu. Tohoto žáka Šríly Prabhupá-
dy mnozí z vás dříve znali pod jménem 
Védavjása dás. Je autorem knihy „Srila 
Prabhupada and His Disciples in Germa-

ny“, která popisuje vývoj německé játry 
v letech 1969 až 1977.

Na táboře představí seminář s názvem 
Bhaktivinóda Th ákura – Jeho život, jeho 
písně a jeho učení – 100 let božského 
dědictví věnovaný stému výročí odchodu 
Bhaktivinóda Th ákura. Tématem jsou 
Bhaktivinódovy zpěvníky: Kaljána-kalpa-
taru, Šaranágati, Gítámálá a Gítávalí.

Na tábor se prosím hlaste ve svém Hare 
Krišna středisku. Těšíme se na vás!

Nová zasvěcení
Z Vjása púdži svého duchovního mistra 

Bhaktivaibhavy Svámího si dovezli bráh-
manské zasvěcení vynikající hudebník 
a především dlouholetý tahoun české 
Pada játry Muni Prija dás, jeho dobrá žena 
a nedocenitelná opora Hari Prijá déví 
dásí a sankírtanový oddaný a příkladný 
brahmačárí Patita Pávana dás. Druhé za-



číslo 3  ročník 18  NÁMA HATTA  21

svěcení získala rovněž jejich duchovní 
sestra z Bulharska, která v Čechách vyko-
nala spousty oddané služby, Kamala Sun-
darí déví dásí.

O týden později přijal Kadamba Kánana 
Svámí na své Vjása púdže za žáky bhaktu 
Petra Vaňka, který významným způso-
bem podporuje pěstování tulasí v chrámu 
v Lužcích, a bhaktu Petra, sankírtanového 
oddaného z brněnského Prabhupádova 
bhavanu, který na sebe upozornil během 
loňského Prabhupádova maratónu pěk-
ným pátým místem, kdy mu ostřílení ma-
tadoři Vaijásaki dás a Džanamédžaja dás 
na 4. a 3. místě unikli jen o fous.

První Petr se nyní jmenuje Púrna Tattva 
dás a druhý Puruša Traja dás.

Všem zasvěceným přejeme hodně du-
chovního pokroku na cestě zpátky k Bohu.

Védské svatby
Viváha jagju neboli védskou svatbu pod-

stoupily čtyři vaišnavské páry. Nejprve to 
bylo na farmě Krišnův dvůr, kde se brali 
Kanjá Kumárí déví dásí a Kánái Th ákur 
dás, oba žáci Bhakti Vikáše Svámího, kteří 
rozdávají prasádam v Novém Městě na 
Moravě. Po nich se v lutotínském centru 
Čakra vzali Kámákší déví dásí a Dharaní 
Dhara dás, rovněž žáci Bhakti Vikáše Svá-
mího, z Prabhupádova bhavanu v Brně. 

A vdávala se ještě jedna žákyně Bhakti 
Vikáše Svámího – Matí déví dásí, púdžárí 
z chrámu v Lužcích, za Paramahansu dáse, 
žáka Bhaktivaibhavy Svámího, který roz-
váží obědy z Góvindy. Knězem všech tří 
svateb byl hlavní púdžárí Šrí Šrí Nitái Na-
vadvípačandra mandiru Vidjágati dás.

A další svatba se konala na farmě Kriš-
nův dvůr. Slovenskou Madana Priju déví 
dásí, žačku Bhaktivaibhavy Svámího 
a vynikající kuchařku, si bral Prahlád Nri-
sinha dás, žák Hanumat Préšaka Svámího 
a významný protagonista on-line databáze 
knih Šríly Prabhupády vedabase.com/cs. 

Kněze obřadu si novomanželé pozvali 
přímo ze Šrídhám Májápuru.

Všem novomanželům blahopřejeme! 

Noví vaišnavové
Před nedávnem mezi oddané přišla další 

dvě miminka. Nejprve se bhaktin Petře, 
vynikající houslistce a zpěvačce, a Dínovi 
Vatsalovi dásovi, žákovi Bhaktivaibhavy 
Svámího a opoře vaišnavské komunity 
v Nových Sadech, narodila holčička Tulasí. 

O pár týdnů později se pak Rámakéli 
déví dásí, žačce Kadamby Kánany Svá-
mího a skvělé mamince chlapečka Nitáie, 
a Mahášringovi dásovi, žákovi Bhaktivai-
bhavy Svámího a dlouholetému sankírta-
novému oddanému, který se v současné 
době stará v chrámu v Lužcích o pokladnu, 
narodil další kluk. Jmenuje se Mína Kéta-

na, což znamená Krišna, který je krásný 
jako Kámadéva, Amor.

Co se týče informace z minulého čísla, 
syn Prémadatty dáse a Padjávalí déví dásí 
se jmenuje Rámánudža, nikoliv Rámá-
nudžáčárja. Omlouvám se.

Všem dětem i rodičům přejeme jen to 
nejlepší!

Odkaz dávné Indie dnešku 
v České Lípě

Koncem května navštívili oddaní Krišny 
již počtvrté čajovnu TAO v České Lípě, 
kam na program přišlo asi 20 lidí, kte-
ří ocenili životní styl oddaných Krišny, 
zhlédli dva výstupy tance Bharata Nátjam, 
poslechli si témata z Bhagavad gíty takové, 
jaká je, dozvěděli se o tajemství vegetarián-
ského jídla zvaného prasádam a nakonec 
jej i ochutnali.

Součástí programu byla i ukázka zvuku 
sitáru či tradiční obřad obětování vonné 
tyčinky Božstvu. Na programu se prodalo 
9 knih včetně Bhagavad gíty a různé devo-
cionální předměty.

Prosím, pomozte oddaným 
v Srbsku rozdávat prasádam

Nejhorší povodeň všech dob vyhnala 
z domovů na milión obyvatel Srbska 
a Bosny. Pod vodou jsou tisíce hektarů 
půdy, zničená města a vesnice, voda vy-
plavuje nevybuchlé miny z občanské války 
v 90. letech minulého století.

„V Srbsku jsme začali vařit 200 až 300 
jídel denně, ale potřebujeme fi nanční 
podporu, abychom mohli pokračovat,“ 
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oznámil oddaný z místní pobočky Food 
for Life Madhva Muni dás. 

„Včera jsme rozdali 400 porcí prasádam 
ve městě Obrenovac, kde je prý několik set 
mrtvých. Policisté nás zavezli přes vodu, 
abychom mohli k obyvatelům, kteří by 
tam ještě stále mohli být uvězněni vodou. 
Zítra uvaříme 500 porcí a poptávka je 
mnohem, mnohem větší. Prosím, pomozte 
nám pomoci těm, kteří to velice potřebují.“ 
Ozvěte se na email madhvamuni@gmail.
com nebo na telefon +38 163 396 237.

Nová publikace
Další malou knížečku pro děti připravila 

tentokrát Jóga Májá déví dásí. Z původ-
ního anglického originálu nakladatelství 
Balabooks text nejen přeložila, ale zároveň 
doplnila nádhernými ilustracemi. Grafi cký 
návrh vymyslel bhakta Dan Pelej, češtinu 
zkontrolovala Hémalatá Th ákurání déví 
dásí a s tiskem jako vždy dobře poradil 
bhakta Lubor.

Knížečku s názvem Dárek z lásky, příběh 
bráhmany Sudámy si můžete objednávat 
přímo u autorky na telefonu 731 940 086 
nebo v internetovém knihkupectví.

Šrí Harinám Sankírtan Travelling 
Temple

Téměř dva týdny procházel každý den 
centrem Prahy harinám vedený skupinou 
brahmačárínů z estonského Tallinu, kteří 
cestují ve dvou autobusech po celé Evropě. 
Jejich sankírtanová jagja inspiruje mnoho 
mladých i pokročilých oddaných, aby se 
přidali, a také oddané z míst, která ces-
tovní chrám navštíví. Projekt má požeh-
nání od estonského GBC Bhakti Čaitanji 
Svámího a rovněž dalších ISKCONských 
duchovních mistrů a sannjásínů.

Nové knihy v internetovém 
knihkupectví

Ve virtuálním Hare Krišna knihkupec-
tví na síti přibyly nové tituly v angličtině. 
Znovu se doplnily vyprodané knihy jako 
například Cesta domů Rádhánátha Svámí-
ho, Kniha samskár, Lílámrita Šríly Prab-
hupády, kuchařky Lord Krishna‘s Cuisine 
Jamuny déví dásí nebo Raja-bhoga Recipes.

A nově se v nabídce objevily například 
Sri Tattva Sandarhba v podání Gópípara-
nandany dáse.

Knihy objednávejte na books.harekrsna-
luzce.cz.

Pozvánka na Džanmáštamí 
festival 2014

Filmař Milan Klíma představil oddaným 
velice zdařilý dokument, který zachycu-
je atmosféru loňské oslavy Krišnových 
narozenin na farmě Krišnův dvůr. Film 
s názvem Šrí Krišna Džanmáštamí 2013 
mapuje oslavu od příprav a zdobení, přes 
celodenní různorodé činnosti a vrcholí 
stejně jako oslava samotná transcen-
dentální hostinou. 

Téměř dvanáctiminutový fi lm, který 
bhakta Milan zrežíroval, natočil i sestříhal, 
vás jistě natěší na letošní oslavu, která se, 
věřte nevěřte, blíží.

Dětský den v Lužcích
Oddaní se jako už tradičně i letos zú-

častnili dětského dne na fotbalovém hřišti 
v Lužcích. Dětem, které sledovaly ukázky 
práce hasičů a policistů a spousty her 
a soutěží, opět nabídli lahodné prasádam 

– snědlo se na 200 koft  a 200 kokosových 
kuliček, 3 litry ovocné halvy a vypilo se 5 
litrů jahodového lasí. Rovněž nechybělo 
mezi dětmi tolik populární malování gópí 
teček na tvář. ❧

Hare  Krišna, Mátádží,
pamho, agtSP!
Nemůžu si pomoct, ale ať chci či ne, musím ti konečně napsat ohledně časo-

pisu Náma Hatta. Sice jsem se k tomu odhodlával v minulosti už několikrát, ale 
pak jsem to pokaždé odsunul. Vaišnavové jednoduše nemají moc rádi chválu 
a spíš než přijímat oslavné hymny na pomyslném stupínku pro vítěze je více těší 
spíše pro Krišnu něco dělat. 

Nicméně mi dovol aspoň napsat jednu dvě věty – opravdu se mi líbí, jak časo-
pis vedeš – zvláště tematicky. To poslední číslo je toho důkazem, alespoň osobně 
pro mě. Všechny články jsou jednoduše „tahem na branku“ obnovení našeho 
vztahu s Krišnou. Zvláště mám radost, že na pokračování vychází Mádhurja 
kadambiní, která mě velmi oslovila na táboře 2008 (+- rok), kde ji přednášel 
Bhaktipurušóttama Mahárádž. 

Doufám, že tímto vyjádřením nikoho neurážím a držím palce celému redakč-
nímu týmu, jen tak dál.

t.s. Lakšmípati dás

Šástra Dána
Každé jaro a podzim se program 

Šástra Dána rozjíždí do jednoho 
z okresů České republiky, aby tam do 
každé vesnické a městské knihovny 
věnoval knihy Šríly Prabhupády. Vy-
jeli jsme i letos na jaře, tentokrát do 
okresu Rakovník. Tam je něco přes 
50 obcí i s knihovnou, a do každé 
z nich jsme dali průměrně 6 knih 
Šríly Prabhupády. 

K nim jsme přidali i knihy Prab-
hupádových žáků, které jsme dostali 
darem. Knihy se rovněž dostaly i na 
stolečky v čekárnách veřejných slu-
žeb jako například v kadeřnictvích, 
salónech apod.

O tomto okresu náš distributor 
Purušóttama Kšétra prabhu pro-
hlásil, že počtem obcí je sice jeden 
z nejmenších, ale počtem rozdaných 
knih se vyrovnal průměrným okre-
sům. A to proto, že zdejší knihovnice 
byly nadmíru nakloněny přijmout 
Prabhupádovy knihy.

Zatím jsme dodali knihy již do 
deseti okresů republiky (Benešov, 
Beroun, Kladno, Mladá Boleslav, 
Nymburk, Praha, Praha-východ, 
Praha-západ, Příbram a Rakovník) 
a máme v plánu věnovat knihy do 
každé vesnické a městské knihovny 
v zemi. Děkujeme za jakoukoli pod-
poru.

Za tým programu Šástra Dána 
váš služebník Acyuta Gotra dás 
www.sastradana.cz
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1. Snažit se mluvit co nejméně. Starat 
se o svoje věci. Nevměšovat se do 
záležitostí někoho jiného.

2. S vděkem a radostí přijímat 
opravování a kritiku. Nevšímat si 
cizích chyb.

3. Pokorně přijímat urážky a křivdy.
4. Klidně přijímat, když vás opomíjejí, 

zapomínají na vás a nemají vás rádi.
5. Nesnažit se zalíbit se a získat 

u druhých obdiv. Vždy být laskavým 
a mírným, i když se vás někdo 
snaží vyvést z míry. Neusilovat 
o postavení a hodnosti. Vždy 
v hádce ustupovat, dokonce i když 
máte pravdu.

6. Vždy si vybírat nejhorší místo, 
nejtěžší práci, nejobtížnější cestu.

7. Pyšný se spoléhá jen sám na sebe, 
pokorný se řídí Bohem.

8. Pyšný se vždy uráží. Pokorný se 
nikdy nenazlobí, protože ho nic 
neuráží.

9. Pyšný hledá výjimečnou lásku 
k sobě, pokorný miluje sám, nic na 
oplátku neočekává.

10. Pyšný chce být jedinečným. 
Pokorný nachází radost v tom, 
že se zabývá nejjednoduššími 
a nejobyčejnějšími věcmi.

11. Vše dobré, co je v nás (talent, 
schopnosti, krása atd.), jsme získali 
od Вoha. Jak se můžeme pyšnit 
něčím, co jsme neudělali my, 
ale On?

12. Pokud jste pokorní, nic vám 
nezamotá hlavu a nikdo vás neurazí, 
protože víte, kým jste doopravdy. 
Pokud vás obviní ze všech hříchů, 
nepropadnete zoufalství. Pokud vás 
prohlásí svatým, nebudete si stoupat 
na piedestal. Nemá cenu si dělat 
starosti s tím, co si o vás lidé myslí.

13. Kdo se zajímá jen sám o sebe a má 
rád jen sám sebe, ten je vždy plný 
úzkosti a smutku. Kdo zapomíná 
sám na sebe a zajímá se pouze 
o Boha, tak jeho duše zůstává 
v míru.

Otázka: Маhárádži, co 
znamená zpívat svaté jméno 
s pokorou?

Оdpověď: To znamená 
nebýt namyšlený. Pokora není 
nějaká falešná hra — budu 
pokorný, podívejte se na mě... 
Pokora znamená, jsem kdo 
jsem, nesnažím se dělat ze 
sebe někoho jiného, chápu, 
že Krišna je Bůh, že na Něm 
závisím, že s Ním mám určitý 
vztah, že Ho potřebuji. Pokora 
znamená být celou dobu 
Krišnovi vděční za to, že Ho 
máme, a ne naopak, že budeme 
vděční Krišnovi za to, že 
On má nás. Přišel se ke mně 
rozloučit jeden oddaný a řekl 
mi: „Děkuji vám za to, že mě 
máte.“ (smích)

Otázka: Možná žertoval?
Оdpověď: Ne, nežertoval. 

Myslel to zcela vážně. Ale 
pokora znamená, že myslím na 
Krišnu, ne na sebe. Pýcha — to 
je, když neustále přemýšlím o sobě, co si 
o mně myslí lidé. 

Jak se na mě dívali, co si mysleli, 
zapůsobil jsem na ně nebo ne...? Stejně 
tak můžeme přemýšlet o Krišnovi — 
zapůsobil jsem na Krišnu nebo ne, svojí 
hrdinskou džapou. 

Pokora — to je, když přemýšlím o Něm, 
když se pro Něj snažíme něco udělat, 
chápeme, že já vůbec nic zvláštního udělat 
nemohu, ale snažím se. 

Pokora je jednoduchá, když ze svého 
vědomí a srdce odstraníme všechny 
zbytečné věci. Je tam spoustu všemožného 
odpadu. Obvykle se člověk ztotožňuje 
s něčím, co není, a to vše schraňuje uvnitř.

Když jde po ulici a náhle uvidí nějakou 
věc ve výloze a okamžitě se začne určitým 
způsobem ztotožňovat: „To by bylo pěkné, 
kdyby to patřilo mně.“ 

A potom udělá co? Vezme si to, koupí 
si to, odnese si to domů: „Je to moje, patří 
mi to, jsem bohatší.“ To vše hromadíme 

v sobě: „To jsem já, to jsem já, to je síla, 
jsem hustej, to jsem ale..., všem ukážu.“

A celá tato nezdravá změť se nazývá naší 
pýchou, kterou se celou dobu snažíme 
předvádět a se kterou se snažíme ostatním 
něco dokazovat. A pokora – to je, když 
na tohle vše zapomeneme, když o ničem 
takovém vůbec nepřemýšlíme. Kdo jsem? 
Nikdo neví – když se podíváš do mikro-
skopu, nic tam nenajdeš. Nicméně jsem 
ve spojení s Bohem a v tom je má velikost, 
v tom, že mohu přímo přemýšlet o Bohu, 
vzpomínat na Boha. Já, Jeho částečka. To 
je pokora.

Pokud tedy nejsme pokorní, pořád 
chceme víc. Ať dostaneme cokoliv, neu-
stále potřebujeme víc, protože celou dobu 
vnitřně cítíme, že si zasloužíme víc, je 
to tak? Já jsem Bůh, a Bůh si zasluhuje 
víc! A proto jsme v jednom kuse vnitřně 
rozpolcení. Аlexandr Sergejevič Puškin to 
hezky vyprávěl v pohádce o staré rybářce 
a rozbitých neckách. Nejdřív měla necky, 
potom kupecký dům, potom palác. A po-

JAK DOSÁHNOUT

pokory
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tom chtěla ještě něco jiného. Pořád byla 
nespokojená a neustále opakovala: „Jdi 
požádat, jdi požádat...“
 Jinak řečeno, pyšný člověk nikdy nemů-

že být vděčný. Nikdy nemůže Bohu upřím-
ně říct: „Děkuji Ti za to, co jsi mi dal.“ 
On se o nás stará, dal nám tuto zemi, dal 
nám tento krásný májový den, ptáky, kteří 

zpívají, sílu, kterou ještě máme – trošku, 
ale máme. Dal nám všechno! Řekli jsme 
Mu někdy „Děkuji“? Bez přestání říkáme: 

„Dej! Dej! Dej!“ On dává a chceme ještě víc. 
A co Mu řekneme ještě na konec? „Chci, 
aby ses stal mým poskokem!“ Je to tak? 
A Krišna říká: „No dobře, pamatuješ si na 
rozbité necky? Budeš mít znovu svoje roz-
bité necky.“

Pokud se člověk vnitřně doopravdy cítí 
být služebníkem, může být vděčný za vše, 
co má, a za jakoukoliv situaci, ve které je. 
A může být šťastný. Na této úrovni štěstí 
a vnitřního míru může spatřit Boha tváří 
v tvář. Jinak Boha nikdy nepostřehne, ni-
kdy Ho neuvidí. A i když Ho uvidí, dokon-
ce když k Němu Bůh přijde, tak Ho nikdy 
neocení, za nic! 

Po ránu jsme chodívali s Prabhu-
pádou na procházku do Boloňského 
lesíka. Jednou jsem se zeptal: „Šrílo 
Prabhupádo, co to znamená být 
pokorným?“ Jeho odpověď byla ne-
čekaná. Řekl: „Pokora znamená, že 
bez stínu pochybnosti jsi přesvědčen 
o tom, že jsi v tomto světě absolutní 
nic – nejsi tvoje peníze, nejsi tvoje 
rodina, nejsi tvoje sláva, nejsi tvoje 
pistole, nejsi tvé vzdělání, nic kromě 
milosti Krišny Tě nezachrání. Po-
kud jsi o tomto přesvědčený, potom 
jsi pokorný.“ Jinými slovy řekl, že 
pokud zcela závisíte na Krišnovi 
a již se víc neobklopujete hmotnými 
věcmi a představami kvůli svému za-
bezpečení, pokud nemáte žádný ná-
hradní plán, ale pouze milost Krišny, 
tak tehdy jste doopravdy pokorní.

O tom není pochyb, Prabhupáda 
samotný byl příkladem.

Z knihy „Ve šlépějích Šríly 
Prabhupády“ Hаriviláse dáse ❧

Ve skutečnosti zralým plodem bhakti, plodem poznání a plodem odříkání je pokora. 
Nakolik je absurdní situace, ve které se začínáme pyšnit „našimi“ úspěchy v praktikování 
bhakti! Například díky získanému poznání se považujeme za „znalejší“ než druzí nebo 
mnohem „oddanější“, než jsou druzí...

Nebo můžeme často vidět, jak se bhaktové začínají pyšnit svou tapasjou v oddané služ-
bě. Třeba striktně dodržují Čáturmásju nebo Nirdžala Ékádaší a dívají se svrchu na ostat-
ní oddané, kteří jdou přijímat prasádam. „Copak to nevíte, že já držím nirdžala? Aha, 
ještě jsem o tom nikomu neříkal?“

Tapasju obecně je nutné podstupovat v osamění, bez jakékoli sebechvály. A co se týče 
ostatních oddaných, kdo ví, možná že už dodržovali ve svých minulých životech strohou 
askezi, a nyní jim to Krišna vynahrazuje tím, že se mohou třikrát denně z plna hrdla pře-
jíst mahá prasádam.

Šríla Bhaktivinód Th ákur říká, že když vaišnava začíná sám sebe utvrzovat v tom, že 
je lepší než ostatní, začíná se v něm rozvíjet přestupkářská nálada ve vztahu s Nejvyšším 
Pánem... A já bych dodal, že rovněž ve vztahu k Jeho oddaným.

Šrípad Aindra Prabhu (z přednášky ze 17. února 2002 ve Šrí Vrindávan Dhámu)

Nic kromě milosti Krišny tě nezachráníNic kromě milosti Krišny tě nezachrání
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Už jste slyšeli, že tento rok projde Ratha játrá Prahou již posedmé?! Pokud 
tato informace pro někoho není dostatečně ohromující & bombastická, tak 
čtěte dál! Letošní Ratha játrá proběhne na václavském Václaváku! Co na to 
říkáte?

A co na to říká hlavní koordinátor festivalu Níla Mádhava dás? ,,O tomto 
místě jsme poprvé s oddanými hovořili a snili před 25 lety na 1. Ratha játře 
v prvním předrevolučním chrámu „Na Lanšperku“, kdy jsme se takové myš-
lence hooooodně smáli, protože jsme byli obklopeni agenty STB a na veřej-
nou kazatelskou činnost to moc nevypadalo.

Nicméně Pán Džagannáth a Šríla Prabhupáda vyslyšeli naše přání a sen se 
stává skutečností. Naplánujte si proto na 20. července 

'Velké Volno' a určitě přijďte. Jakákoliv pomoc, ať 
službou nebo fi nanční, je vřele vítána.“

Ještě „třešinky na dortu“ – letos přijedou festival podpořit legendární Mayapurís, 
takže o kírtany a tanec nebude nouze! A Kadamaba Kánana Svámí 
stále zvažuje, že změní své cestovní plány a přijede na festival 

vozů do Prahy.
Samozřejmě nemůžeme opomenout festival den předtím 19. čer-

vence! Festival zpívání svatého jména, který je plný kírtanu, vzpomí-
nání na Pána Džagannátha, sdružování se s oddanými, lahodného 
prasádam a v neposlední řadě příprav květinových dekorací.
Naplánujte si tedy raději celý víkend!

Co více k festivalu říci? Je to festival Pána Džagannátha, Pána ves-
míru, festival, do kterého jsou zapojeni všichni, ať vědomě či nevědomě, 

chtěně či nechtěně. Pán Džagannáth se svým bratrem a sestrou na nás 
shlíží ze svého vozu a vidí naši snahu Je potěšit. Určitě je tedy lepší se tohoto 

festivalu zúčastnit vědomě, co myslíte? :)
Služeb je nekonečná škála, jak už se na duchovní aktivity sluší a patří. Nevá-

hejte tedy kontaktovat Nílu Mádhavu na tel. 603 205 991 nebo na info@ratha-
yatra.cz.

Aktuální infomace zjistíte na www.ratha-yatra.cz.

Džaj Džagannáth! Džaj Baladév!Džaj Baladév!  Džaj Subhadrá!Džaj Subhadrá!

Rádhiká Sundarí déví dásí Ratha játrá
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Kapitola 6: Šestá sprška nektaru

Poté, když chuť pro činnosti bha-
džanu (naslouchání, opěvování, 
apod.) dosahuje extrémní hloub-
ky a Krišna se stává samotným 

předmětem oddané činnosti, oddaný 
dosáhne asakti neboli připoutanosti. Na 
stupni asakti má popínavá rostlina bhakti 
shluky pupenů ohlašující rychlé objevení 
se květů bhávy a potom plodů na úrovni 
prémy. Rozdíl mezi ruči a asakti je tento: 
ruči má bhadžan, oddanou praxi, jako 
subjekt a asakti má Pána, objekt bhadža-
nu, jako subjekt. Stupeň je možné rozlišit 
podle množství jednotlivých složek. Ve 
skutečnosti mají ruči a asakti obě slož-
ky, ale intenzitou jedné či druhé se ruči 
a asakti dají odlišit. Asakti leští zrcadlo 
srdce do takového stavu, že se v něm Pá-
nův odraz náhle zdá být téměř viditelný.

Ó! Má mysl je přemožena hmotnými 
touhami, zaměřím ji na Pána! Na stupni 
předcházejícím asakti si oddaný uvědomí, 
že jeho mysl přemohly hmotné předmě-
ty a touhy, a s vědomým úsilím ji téměř 
stáhne a zaměří ji na Pánovu podobu, 
vlastnosti a činnosti. Po objevení se asakti 
je však pohroužení mysli do Pána auto-
matické, bez námahy. Oddaný na stupni 
ništha nemůže zjistit, jak a kdy se jeho 
mysl odpoutává od témat týkajících se Pá-
nových vlastností, podob atd. a zaměřuje 
se na hmotné záležitosti. Naproti tomu ve 
stádiu asakti nevnímá, jak a kdy jeho mysl 
spontánně opouští hmotná témata a za-
měřuje se na témata o Pánu. Oddaný pod 
úrovní asakti to nemůže nikdy vědět. Toto 
spontánní zaměření na Pána je příznakem 
stupně asakti.

Brzy ráno, když spatří jiného oddaného, 
řekne: „Odkud jsi? V té krabičce na krku 
máš šálagráma šilu? Tvůj jazyk se neustále 
chvěje vychutnáváním si nektaru Krišno-
va jména, které tiše pronášíš. Nevím, proč 
dáváš daršan nešťastnému člověku, jako 
jsem já, a poskytuješ mi ohromující radost. 
Pověz mi o všech svatých místech, která 
jsi navštívil. Popiš mi všechny svaté duše, 
které jsi potkal a jakými realizacemi tě 
požehnaly. Tímto způsobem zdokonaluješ 
sebe i ostatní.“ Tímto způsobem stráví ně-
jaký čas pitím nektaru v důvěrném rozho-

voru. Jinde, když uvidí dalšího oddaného, 
řekne: „Díky okouzlujícímu písmu pod 
tvou paží vypadáš velmi elegantně, takže 
odhaduji, že jsi velmi učený a realizovaný. 
Laskavě mi přednes jeden verš z desátého 
zpěvu a přines život ptáku čátakí mých uší 
čekajícímu na kapky tvých nektarových 
vysvětlení.“ Když toto vysvětlení uslyší, 
chlupy se mu zježí v extázi.

Když jde na jiné místo, spatří shromáž-
dění oddaných a řekne: „Ó, dnes se můj 
život stane úspěšným, protože společ-
nost oddaných zničí všechny mé hříchy.“ 
S touto úvahou se jim opakovaně klaní, 
padaje na zem jako tyč. Když je láskyplně 
přivítán nejvzdělanějším mahá bhágava-
tou, korunním klenotem všech oddaných, 
usedne před ním v přikrčeném postoji. 
Pokorně ho prosí se slzami v očích: „Ó 
pane, jsi korunní klenot mezi lékaři 
schopnými odstranit závažné onemocnění 
hmotou postihující živé bytosti ve třech 
světech. Jsem ta nejpokleslejší a nejzka-
ženější osoba. Změř prosím můj tep, urči 
moji nemoc a poraď mi lék a stravu. Tím 
zázračným lékem mi dej potřebnou výži-
vu.“ Přešťastný díky milosrdnému pohle-
du mahá bhágavaty a jeho nektaru slad-

kých slov se zdrží několik dní, aby sloužil 
lotosovým nohám tohoto oddaného.

Někdy bloudí v lese pohroužen v emo-
cích, pozoruje pohyb zvířat a ptáků 
a intuitivně si je vykládá jako znamení 
milosti nebo trestu od Krišny. „Jestli mi 
Krišna prokazuje milost, pak ta antilopa 
v dálce udělá tři nebo čtyři kroky ke mně. 
Pokud mi milost neprokazuje, otočí se.“ 
Na okraji vesnice uvidí si hrát malého 
bráhmanského chlapce, který mu připo-
mene dětského světce Sanaku, a zeptá se 
ho: „Uvidím Vradžéndra Kumára?“ „Ne.“ 
Když uslyší tu jednoduchou slabiku, bude 
přemýšlet, zda tu odpověď přijmout tak, 
jak je, nebo hledat hlubší význam.

Setrvává ve svém domě s unavenou 
tváří jako lakomý bohatý obchodník 
lačnící po bohatství a celý den se zaobírá 
myšlenkami, ať sní, stojí nebo sedí. „Kam 
jdu? Co dělám? Jak získám svou vytouže-
nou věc?“ Když se ho příbuzní zeptají, co 
se s ním děje, někdy se bude tvářit jako 
němý a jindy bude předstírat normálnost. 
Jeho přátelé se omluví: „V poslední době 
je roztržitý.“ Jeho sousedé dospějí k závě-
ru, že je to idiot od narození. Stoupenci 
mímánsy (Džaiminiho fi lozofi e) ho budou 

Asakti leští zrcadlo srdce do takového stavu, Asakti leští zrcadlo srdce do takového stavu, 
že se v něm Pánův odraz náhle zdá být téměř viditelnýže se v něm Pánův odraz náhle zdá být téměř viditelný
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Čaitanja Čandra Čaran dás (Ale-
xander G. Chakimov) je známý 
v Rusku a v dalších zemích jako 
odborník na védskou kulturu, spi-
sovatel, psycholog, umělec, fi lozof, 
teolog a kazatel. Je jedním z před-
ních představitelů ISKCONu, je 
zasvěcujícm duchovním mistrem 
a členem GBC.

Narodil se 1. března 1958 v Ka-
zachstánu a vyrůstal na Dálném 
východě Sovětského svazu. Ve škole 
se zajímal o malování a v roce 1978 
dostudoval uměleckou školu ve 
Vladivostoku. V roce 1982 si popr-
vé přečetl knihu Šríly Prabhupády 
a o tři roky později potkal oddané 
Krišny a začal se věnovat bhakti 
józe. Později začal aktivně kázat 

a rozdávat po Sovětském svazu kni-
hy Šríly Prabhupády.

V roce 1988 byl zasvěcen Ha-
rikéšem Svámím a později přijal 
útočiště u Džajapatáky Svámího. 
Je čestným ředitelem Institutu pro 
aplikované duchovní technologie 
založeného Bhakti Tírthou Svámím.

I nadále maluje a je autorem ně-
kolika knih: Reinkarnace, Karma, 
Úrovně vědomí, Poslední zkouška 
a dalších. Jeho životním posláním 
je dávat lidem znalosti, které odha-
lují věčné zákony života.

Jeho přednášky jsou čisté, mimo-
řádně jasné a plné živých obrazů. 
Téměř každý den přednáší v pře-
plněných sálech, s velkým nadše-
ním a inspirací vede semináře pro 
nejširší publikum. Účastní se debat 
s vědci, fi lozofy a osobnostmi z kul-
tury. Je častým hostem různých te-
levizních a rozhlasových programů, 
ve kterých úspěšně představuje slo-
žitá fi lozofi cká témata přístupným 
jazykem.

Jeho přirozená moudrost spolu 
s láskou a vnímavostí k lidem může 
každému jeho posluchači pomoci 
hlouběji poznat sám sebe, poro-
zumět ostatním a zároveň najít 
odpovědi na otázky ohledně smyslu 
života, Absolutní pravdy a lásky. 
A díky tomu dosáhnout š těstí. Čím 
více člověk rozjímá o jeho slovech, 
tím více si uvědomuje jejich hloub-
ku a moudrost.

„Krišna je velice moudrý. Ví lépe 
než kdokoliv jiný, co je pro člověka 
dobré a co špatné. Postupem času 
naše důvěra v Něho roste, to je ži-
votní zkušenost. 

Komu jinému můžete v tomhle 
světě věřit? Nejtěžší je dojít na 
konec vybrané cesty. Pokud ji ale 
budeme dláždit skutečně dobrými 
skutky, pak po ní může projít hod-
ně dobrých lidí. A dokonce i bez 
klopýtání. A tou nejlepší věcí je 
předávat všem lidem poznání Bha-
gavad gíty a žít podle zákonů této 
věčné knihy.“

„Vzpomínám na začátek svého du-
chovního života a cítím velký příliv 
nadšení a touhy pokračovat v kázá-
ní. Tato činnost mi vždy přinášela 
úspěch, hodně radosti a učila mě 
pokoře a opravdové lásce k Bohu. 
Dosud ve mně hoří touha kázat 
tak, aby se všichni lidé zřekli svých 
sobeckých sklonů a vydali se na 
cestu služby jedinému Bohu. Šríla 
Prabhupáda nám ukázal tuto cestu 
s přáním všeho dobrého světu.“

(ukázky z Autobiografi e)

Čaitanja Čandra Čaran dás bude 
v České republice od 15. do 17. čer-
vence, odkud vyrazí do Německa 
na měsíční kazatelské turné, které 
zakončí Kírtan mélou.

Taranginí Lílá déví dásí

Čaitanja Čandra Čaran dás poprvé v Čechách

považovat za pošetilce. Ti, kdo studují 
Védántu, ho budou mít za oběť klamu. Ko-
natelé zbožných činností řeknou, že je na 
scestí. Oddaní řeknou, že dosáhl základní 
pravdy. Pachatelé přestupků řeknou, že je 
podvodník. Ale tento oddaný nedbající na 
úctu a neúctu, protože spadl do proudu 
velké nebeské řeky připoutanosti (asakti) 
k Pánu, bude jednoduše stejným způso-
bem pokračovat.

Takto skončí šestá sprška nektaru Mád-
hurji Kádambiní Mahámahópadhjáji 
Šrímat Višvanátha Čakravartího, která 
rozebírá okouzlení srdce. ❧

Ó, dnes se můj život stane úspěšným, protože Ó, dnes se můj život stane úspěšným, protože 
společnost oddaných zničí všechny mé hříchyspolečnost oddaných zničí všechny mé hříchy
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Londýn, 7. července 1973
Paravidha: Bylo to v den Ratha játry. 

Viděl jsem Prabhupádu, jak vchází do 
chrámu, ačkoliv bylo zřejmé, že se necítí 
příliš dobře. Udivilo mě to, ale pak jsem 
pochopil, že jeho síla pochází z duchovní-
ho zdroje.

Dhruvanáth: Čekali jsme na Šrílu Pra-
bhupádu u Marble Arch, odkud měl prů-
vod vyjít. Vjásásan byl krásně vyzdoben 
a všichni očekávali, že Prabhupáda bude 
prostě sedět na svém vjásásanu na voze 
a bude ulicemi jenom projíždět, tak jako 
to dělal na jiných Ratha játrách. Ale k na-
šemu velkému překvapení a radosti odmítl 
sedět na vjásásanu. Chtěl tančit a vést 
průvod.

Jógéšvar: Oddaní přinesli schůdky, aby 
Prabhupáda mohl vystoupit na rathu 
a usadit se na vjásásanu. Ale on mávnutím 
ruky odmítl, vykročil do čela průvodu 
a začal tančit.

Dhírašánta: Měl jsem vymknutý kotník 
a nemohl jsem chodit, takže jsem jel na 
voze, odkud jsem mohl Prabhupádu dobře 
pozorovat. Na voze jel ještě Révatínandana 
Mahárádž, který zpíval do mikrofonu, ale 
asi po patnácti minutách Prabhupáda řekl 
oddaným, že má i s ostatními sestoupit 
z vozu a vést kírtan ulicemi společně s ním.

Révatínandana Mahárádž: Když Prabhu-
páda uviděl na voze svůj vjásásan, řekl: 

„Ne, to je zbytečné. Půjdu v průvodu jako 
všichni oddaní.“ 

Byl to velký, úžasný kírtan. Chvíli vedl 
Hansadúta, pak já, pak zase Šjámasundar 
a spoustu dalších oddaných. A Prabhu-
páda byl celou dobu se svými kartály pří-
mo uprostřed. Houpal se do stran, skákal 
a stále tančil.

Róhinínandana: Vůz jel dost pomalu 
a Prabhupáda kráčel v čele průvodu asi 
dvacet, třicet metrů před ním, zatímco 
kírtan předzpívávali oddaní z rathy přes 
zvukovou aparaturu. Ale Prabhupáda je 
nechal zavolat dolů, shromáždil je ko-
lem sebe a všichni zpívali Hare Krišna. 
Prabhupáda se co chvíli obrátil, zvedl ma-
jestátně obě ruce do výšky a zavolal: „Džaj 
Džagannáth!“ Někdy jsme vůz příliš před-
běhli a pak se Prabhupáda otočil a čekal, 
až nás ratha opět dojede. Chvílemi tančil, 
chvílemi jen tak stál s rukama zdviženým 
nad hlavou.

Šáradíjá dásí: Prabhupáda tančil a po 
několika krocích se vždy otočil a vzhlédl 
k Božstvům s rukama nad hlavou. Potom 
opět chvíli tančil, meditoval o Božstvech, 
znovu se obrátil a pokračoval dál. Tančil 
tak celou cestu. Oddaní se kolem něj dr-
želi v kruhu za ruce, aby ho chránili před 
davem. Byla to úžasná, transcendentální 
událost. Prabhupáda vzhlížel k Božstvům 
a všichni oddaní ho následovali.

Sudurdžaja: Prabhupáda nás překvapil. 
Pořád jsme si nebyli jistí, jak mu vlastně 
je – zda je nemocný, či není. Někdy vypa-

dal, že je mu hodně zle, a pak zase působil 
jako osmnáctiletý mladík. Překvapil nás. 
V ruce držel hůl na opírání, ale při tanci ji 
zvedal do výšky. Po nějaké době ke mně 
přišel Šjámasundar a řekl: „Poslouchej, 
Prabhupáda je opravdu nemocný, tohle 
nemůže vydržet. Chci, abys vzal auto a jel 
za námi co nejblíž, abychom tam moh-
li Prabhupádu případně ihned usadit.“ 
Prabhupáda kráčel po Park Lane a občas 
se stávalo, že oddaní nedokázali táhnout 
vůz dost rychle, aby s ním udrželi krok. To 
se pak obrátil, zvedl ruce a zavolal: „Ha-
riból!“ Takhle to udělal několikrát. Kráčel 
tak rychle, že musel chvílemi čekat. Od-
daní tančili, počasí bylo nádherné a lidé 
v davu se chovali fantasticky.

Dhruvanáth: Při pohledu na Prabhu-
pádu zůstávali kolemjdoucí stát, jako by 
nemohli věřit svým očím. Člověk v tako-
vém pokročilém věku, a tančí a skáče jako 
nějaký mladík! To byla úžasná podívaná! 
A skoro každých pět minut se Prabhupáda 
otočil a vzhlédl k Džagannáthovi. Oddaní 
uvolnili prostor, aby mu nikdo nepřeká-
žel, takže měl na Džagannátha, Balaráma 
a Subhadru dokonalý výhled. Ale za něja-

PRABHUPÁDA 
NA RATHA JÁTŘE

Při pohledu na Prabhupádu zůstávali kolemjdoucí státPři pohledu na Prabhupádu zůstávali kolemjdoucí stát
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Mezi učiteli védské duchovní tradice 20. 
století lze stěží najít někoho tak smělého 
a nekompromisního, jako byl A.Č. Bhak-
tivédánta Svámí Prabhupáda. Jako mladý 
muž byl nadšeným stoupencem Gándhího 
a sdílel jeho víru v ,jednoduché žití a vzne-
šené myšlení‘. Když ve věku 22 let potkal 
svého budoucího gurua (duchovního mi-
stra), Bhaktisiddhántu Sarasvatího, přidal 
ke své víře pevný vztah k poselství Krišny. 
Tyto dva ideály se staly základem jeho 
života.

Na žádost svého gurua zasvětil svůj ži-
vot šíření védské tradice fi lozofi e vědomí 
Krišny v západním světě. V roce 1965, ve 
věku 70 let, po celoživotní přípravě, opustil 
Indii a vydal se na osamělou misi. Rozhodl 
se nejprve jet do Ameriky, kde považoval 
své poselství za nejpotřebnější. Téměř 
nikdo neočekával, že by mohl něčeho do-
sáhnout.

Byl starý, bez prostředků, o Západě 
nevěděl prakticky nic, žádal lidi, aby zane-
chali materialismu (do něhož zahrnoval 

požívání omamných látek, masa a nedo-
volený sex) a odevzdali se službě Krišnovi. 
Jak by mohli Američané zanechat svého 
životního stylu a uctívat Boha, o němž ni-
kdy předtím neslyšeli? Proč by měl někdo 
naslouchat?

Ale mladí lidé v New Yorku a San 
Franciscu naslouchali. Jeho přesvědčení, 
bezchybné dodržování toho, co kázal, sr-
dečnost a pevný charakter přitáhly mnohé. 
Oslovoval nejzazší problém jejich myslí 

– všeničící materialismus západního způ-
sobu života. Pro ty, kteří naslouchali, měl 
fascinující poselství – nabízel duchovní 
způsob života založený na jednoduchosti 
a oddanosti Bohu.

Prabhupáda věřil, že příroda může 
poskytnout vše potřebné, pokud bude 
lidstvo žít jednodušeji. Průmyslový rozvoj 
považoval za chybu narušující rovnováhu 
pokojného života.

Lidský blahobyt vzkvétá prostřednic-
tvím darů přírody, ne obřích průmys-
lových podniků, které jsou výplodem 

kou dobu přišla policie a upozorňovala nás, 
že se nemůžeme takhle zastavovat. Bylo 
potřeba, aby se průvod plynule pohyboval 
kupředu, protože hrozila dopravní zácpa. 
Oddaní zpívali a tančili a všude kolem 
vládla neuvěřitelná vřava.

Šrutakírti: Když Prabhupáda tančil, cho-
dili za námi strážníci a ptali se po nějakém 
pořadateli. Nakonec přišli za mnou a řekli: 

„Musíte říct vašemu vedoucímu, aby si sedl. 
Způsobuje příliš velký rozruch. Chápejte, 
lidi začínají divočet a my nevíme, jestli je 
ještě dokážeme zvládnout.“ Takže jsem 
souhlasil, jako že ano. Ale Prabhupádovi 
jsem neřekl nic.

Potom se objevili bobíci znovu a zase 
povídají: „Musíte mu říct, aby si sedl.“ 
Takže já povídám, „Samozřejmě,“ a po-
klepal jsem Prabhupádovi na rameno. Po 
celou dobu průvodu byl v extázi, tančil 
před vozem a pobízel každého, aby také 
tančil. Pohyby rukou vybízel oddané, aby 
nepřestávali tančit. Celý průvod se točil 
kolem něj. Tak jsem mu řekl: „Prabhupádo, 
policisté chtějí, abyste se posadil. Říkají, 
že děláte v průvodu moc velký zmatek.“ 
Prabhupáda se na mě podíval, obrátil se 
a pokračoval dál. Úplně to ignoroval a po-
kračoval v tanci. A policie nemohla nic dě-
lat. Prabhupáda se nezastavil a oni nebyli 
schopní mu něco říci přímo.

Paravidha: Po celou dobu průvodu jsem 
rozdával časopisy Back to Godhead. Byl 
jsem vyčerpaný a měl jsem co dělat, abych 
s průvodem udržel krok. Ale Prabhupáda 
byl přímo uprostřed a tančil jako mladík. 
Byl jsem ohromený jeho duchovní energií.

Dhruvanáth: Když jsme došli na Pica-
dilly Circus, Prabhupáda náhle průvod za-
stavil. Na náměstí byla pochopitelně hlava 
na hlavě. Prabhupáda zastavil průvod asi 
tak na tři minuty a tančil a tančil ve středu 
oddaných.

Róhinínandana: Teprve na Picadilly 
Circus se Prabhupáda skutečně pustil do 
tance a začal skákat do výšky. Vůz musel 
zastavit. Velice se to podobalo líčení z Čai-
tanja čaritámrity, jak Pán Čaitanja vedl 
průvod Ratha játry. Takže vůz zůstal stát 
a Prabhupáda čekal, až se zase rozjede.

Jógéšvar: Když jsme nakonec dorazili na 
Trafalgarské náměstí a Prabhupáda viděl 
velký stan a všechno ostatní, co tam od-
daní připravili, znovu zvedl ruce vysoko 
nad hlavu. Prošel a protancoval celou trasu 
průvodu – z Hyde Parku až na Trafal-
garské náměstí. Muselo to trvat nejméně 
hodinu.

Róhinínandana: Když Prabhupáda došel 
na Trafalgarské náměstí, po celém tom 
maratónu zpívání a tancování se ihned 
posadil na malý vjásásan, umístěný na 
podstavci Nelsonova pomníku, a předná-
šel o Krišnově svatém jméně.

z knihy Prabhupáda ❧

ALTERNATIVNÍALTERNATIVNÍ 

SPOLEČNOSTSPOLEČNOST

Rančór dás ekologie

Zapomeneme-li na cíl lidského života a budeme 

zneužívat darů Pána pro smyslový požitek a tak 

se stále více zaplétat do hmotné existence, která 

není cílem stvoření, nepochybně se z nás stanou 

zloději a potrestají nás přírodní zákony. 

(A.Č. Bhaktivédánta Svámí, Bhagavad gítá taková, 

jaká je, 3.12, význam)

Ochrana krav a býků je základem jednoduchého a úspěšného životaOchrana krav a býků je základem jednoduchého a úspěšného života
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bezbožné civilizace a příčinou zániku 
vznešených cílů lidského života. Čím déle 
budeme rozvíjet tato škodlivá průmyslová 
odvětví ve snaze vyždímat všechnu lidskou 
životní energii, tím více bude mezi obyva-
telstvem neklidu a nespokojenosti. (A.Č. 
Bhaktivédánta Svámí, Šrímad Bhágavatam, 
1.8.40, význam)

Předvídal následky vykořisťování pří-
rodních zdrojů. Moderní průmysl zne-
čišťuje ovzduší a podporuje nerovnost, 
bezpráví a chudobu. A zejména připravuje 
lidi v něm zaměstnané o přirozenou krásu 
Božího stvoření, která jim pomáhá vyvi-
nout jejich jemnější duchovní instinkty:

Továrny a průmyslové podniky ničí jem-
né city lidské bytosti a společnosti.

Lidská energie má být řádně využita pro 
rozvoj jemných smyslů, určených pro du-
chovní porozumění, v němž spočívá řešení 
problému života. Ovoce, květiny, krásné 
zahrady, parky a vodní nádrže s kachnami 
a labutěmi hrajícími si mezi lotosy a krávy 
dávající dostatek mléka a másla – to vše 
je nezbytné pro vyvinutí jemnějších tkání 
lidského těla. (A.Č. Bhaktivédánta Svámí, 
Šrímad Bhágavatam, 1.11.13, význam)

Prabhupáda učil, že blahobyt lidské 
společnosti závisí z konečného hlediska na 
požehnání Boha:

Je-li Pán potěšen, bude potěšena celá 
příroda. V řekách bude dostatek vody, aby 
zavlažila zemi; v oceánech bude dostatek 
minerálů, perel a drahých kamenů; v lesích 
dostatek dřeva, léčivých rostlin a zeleniny 
a změny ročních období podpoří růst 
velkého množství ovoce a květin. (A.Č. 
Bhaktivédánta Svámí, Šrímad Bhágavatam, 
1.10.5, význam)

Prabhupáda viděl náš vztah s Bohem, 
přírodou a ostatními stvořeními osobním 
způsobem. Bůh je náš otec, příroda naše 
matka a ostatní živá stvoření naši mladší 
bratři a sestry. Naší zodpovědností vůči 
ostatním členům rodiny je nevytvářet 
chaos svojí chamtivostí:

Člověk je starším bratrem všech ostat-
ních živých bytostí. Je obdařen větší inte-
ligencí než zvířata, aby si mohl uvědomit 
běh přírody a vůli všemocného otce. Lid-

ská civilizace by měla záviset na darech 
matky přírody a nesnažit se o umělý eko-
nomický rozvoj, který uvádí svět v chaos 
chamtivosti a moci, které slouží jen k do-
sažení umělého přepychu a smyslového 
požitku. (A.Č. Bhaktivédanta Svámí, Šrí-
mad Bhágavatam, 1.10.4, význam)

Nebyl však natolik nepraktický, aby oče-
kával, že se svět vzdá technologie ihned. 
Doporučoval, že musí-li být použita, pak 
to má být pro správný účel. Z absolutního 
hlediska není stroj ani dobrý, ani špatný – 
záleží jen na způsobu jeho užití:

Pokud západní svět, slepec, vezme Indii, 
chromého, na záda, může chromý duchov-
ně ukazovat cestu a slepec dodávat hmot-
nou podporu. Pokud Amerika a Indie 
spojí své technologické a duchovní zdroje, 
toto spojení povede k míru a blahobytu na 
celém světě. (A.Č. Bhaktivédánta Svámí, 
rozhovor z časopisu Back to Godhead, roč. 
14, č. 11, listopad 1979)

Prabhupádovu alternativní vizi lidské 
společnosti lze shrnout do dvojího závěru: 
ochrana bráhmanů a krav. Bráhmanové 
jsou duchovní učitelé společnosti. Musí 
být podporováni, aby mohli poskytovat 
duchovní vedení. Na moderní vzdělání 
se vynakládá množství energie, přestože 
postrádá duchovní rozměr. Prabhupáda 
věřil, že nejdůležitějším druhem vzdělání 
je duchovní a hodnota ostatních druhů 
vzdělání se projeví pouze ve spojení s ním.

Zatímco bráhmani zajišťují duchovní 
blahobyt, ochrana krav zajišťuje blahobyt 
hmotný. Krávy spásají trávu, kterou lidé 
jíst nemohou, a přeměňují ji v "zázračný 
pokrm" - mléko, jehož použití je mnoho-
stranné a má vysokou výživnou hodnotu. 
Lze z něj připravit jogurt, sýr, máslo a ghí 
(přečištěné máslo, používané mj. na sma-
žení). Na oplátku za mléko by měla být 
kravám poskytována ochrana a péče jako 
právoplatným členům společnosti. Nikdy 
by neměly být zabíjeny. Býci mohou být 
stejně prospěšní, protože jsou zvyklí na 
těžkou práci na poli – orání, mletí a tah. 
Pomáhají při pěstování obilí a zeleniny 
a krávy dávají mléko. Mléčné výrobky 

spolu s obilím a zeleninou tvoří dokonale 
vyváženou lidskou stravu. Ochrana krav 
a býků je tedy základem jednoduchého 
a úspěšného života. V indické tradici před-
stavuje býk dharmu, náboženské zásady, 
a kráva Zemi. Jsou-li oba šťastní, lidská 
společnost vzkvétá.

Tragédií moderní společnosti je, že ne-
oceňuje význam péče o krávy a býky, ale 
místo toho je vykořisťuje a zabíjí. Ekono-
mika mnoha zemí stojí na zabíjení zvířat 
a pojídání masa je všude považováno za 
civilizované lidské chování. Ovšem Manu 
smriti (5.51), základní zákoník védské 
tradice, považuje toho, kdo zabíjí zvířata, 
za vraha. Říká, že všichni, kteří mají co 
dělat se zabíjením – řezník na jatkách, 
řezník-prodavač, kuchař a strávník – pod-
léhají trestu přírody. Každý rok je ve Velké 
Británii zabito na jatkách 34 milionů kusů 
dobytka, ovcí a prasat. Karmické účinky 
tohoto masového zabíjení nelze brát na 
lehkou váhu. Tragické pohromy a války 
patří mezi ně.

Posledních dvanáct let svého života 
(1965-1977) Prabhupáda strávil neustálým 
cestováním. V průběhu času založil Me-
zinárodní společnost pro vědomí Krišny 
(ISKCON), jejímž úkolem je uvádět do 
praxe a šířit Krišnovo poselství. Otevřel 
přes sto středisek ISKCONu a zasvětil 
tisíce žáků. V Evropě, Severní Americe 
a Indii také založil dvanáct zemědělských 
komunit, věnovaných jednoduchému živo-
tu a vznešenému myšlení.

Cílem těchto komunit je soběstačnost. 
Chovají krávy a býky a pro pěstování své 
vlastní potravy používají technologie orga-
nického zemědělství. Býci jsou cvičeni pro 
všechnu práci, kterou obvykle vykonávají 
stroje – orbu, dopravu, mletí obilí a výro-
bu energie pro pohon jednoduchých me-
chanismů. Krávy na těchto farmách dávají 
více mléka než ostatní, protože jsou šťast-
nější. Je o ně pečováno s láskou a osobní 
pozorností. Když zestárnou, odcházejí 
na odpočinek, aby se pásly, a nemají se 
tedy čeho obávat. Komunity experimen-
tují s technikami soběstačnosti, jako je 

Blahobyt lidské společnosti závisí na požehnání BohaBlahobyt lidské společnosti závisí na požehnání Boha
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například výroba paliva z obilí, metanu, 
kompostování, recyklace odpadu, střídání 
plodin a přirozená ochrana proti škůdcům 
a plevelům.

Soběstačnost v dnešním světě není nic 
snadného. Ekonomický systém Západu 
je přizpůsoben umělému životnímu stylu 
založenému na centralizované produkci 
a mezinárodním obchodě. Místní produk-
ce všeho nezbytného nepasuje do šablony 
západního způsobu života. Nyní však 
v ISKCONu existuje přes dvacet takových 
komunit čítajících přes tisíc mužů, žen 
a dětí. Pokračují v rozvoji a získávání zku-
šeností.

V roce 1976 Prabhupáda jedné takové 
komunitě napsal:

Chtěl bych, aby všichni oddaní mohli žít 
soběstačně díky vlastní produkci zeleniny, 
obilí, mléka, ovoce a květin a ručnímu 
tkaní látek. Takový jednoduchý život je 
velice pěkný. Jednoduchý život na vesnici 
šetří čas pro ostatní činnosti, jako je zpí-
vání Hare Krišna. (dopis Tušta Krišnovi, 
27.8.1976)

Jak došlo k degradaci Indie 
Téměř dvě stě let byli Indové odcizováni 

od své vlastní kultury pomocí anglického 
vzdělávání. Byli vybízeni, aby uvažovali 
západním způsobem a vážili si hodnot, 
kterých si váží Západ. Jejich vlastní tra-
diční hodnoty byly odsunuty na pokraj 
zájmu. V mnoha případech již ani neznají 
jejich obsah a význam, protože se o nich 
nikde neučí. Rodina, v indické společnosti 

tradiční kolébka vzdělání, je v roz-
kladu vlivem migrace z venkova do 
měst a rozvratu moderního života.

Gándhí varoval před následky 
industrializace a řekl o nich, že In-
dii zničí. Většina vlivů ohrožujících 
životní prostředí venkova (vesnic) 
jsou následky zavádění industriali-
zace a západního způsobu života. 

V průběhu 70. a 80. let indický 
venkov zaplavila motorová dopra-
va a moderní média. Ta pronikla 
do společenského systému, který 
se za tisíc let změnil jen minimál-
ně, a způsobila obrovská napětí 
a nedorozumění. Rychlé turistické 
autobusy a nákladní auta se dělí 
o tutéž cestu s volskými potahy 
a chodci. 

Televize vystavuje neopatrné 
vesničany promyšleným tlakům 
moderního západního marketingu 
a svádí je předváděním životního 
stylu, o němž se jim může jen zdát. 
Příchod blýskavých traktorů na 
farmy věstí zánik stromů, které 
musí ustoupit zvětšujícím se polím 

a zemědělské mechanizaci. 
Poutní cesty vystřídala turistika. Nová 

blahobytná střední vrstva z měst si na 
vesnicích staví rekreační obydlí, která 
opuštěně stojí na nejlepších pozemcích 
zbavených stromů. To jsou zla, kterých se 
Gándhí obával.

Také je třeba vzít v úvahu více než tisí-
ciletou cizí nadvládu. Muslimové vládli 
v Dillí osm set let a jejich nadvláda, která 
nejenže indickou kulturu nepodporovala, 
ale čas od času ji tvrdě potlačovala, za-
nechala na celém okolí hlavního města 
hluboké stopy. 

Po nich přišli Britové a pomocí své jem-
nější formy útlaku udělali z Indů občany 
druhé třídy ve vlastní zemi. Výsledkem 
tohoto podrobení bylo odnětí podnikavé-
ho ducha, sebeurčení a vnitřní nápaditosti 
lidem, za něž se rozhodovalo zvenčí déle, 
než vydržela většina národů a kultur. 

To je důvod, proč Gándhí zdůrazňoval, 
že Indie nebude schopna skutečné nezávis-
losti, dokud lidé neobjeví svarádž – moc 
vládnout si sami – v sobě. Tento den ještě 
nenastal.

Indie stojí na křižovatce. Community 
Bio-Diversity, zpráva mezinárodní orga-
nizace pro ochranu životního prostředí 
World Wildlife Fund o Indii z roku 1990 
říká: "Čas se nachyluje. Pokud nepodnik-
neme okamžité kroky, abychom z každé-
ho indického dítěte, ženy a muže udělali 
partnera a příjemce výhod hnutí ochrany 
přírody, budeme tichými svědky jedné 
z největších přírodních tragédií lidské 
historie." 

Někteří tvrdí, že tato tragédie již začala.

V celé Indii byli lidé odcizeni od svého 
přirozeného prostředí a zapomněli na 
starobylé a úctyhodné ekologické hodnoty 
své kultury – čistotu, jednoduchý způsob 
života a úctu k přírodě. Je třeba podnětu, 
který by Indy přesvědčil, že tyto tradice 
nepředstavují jen nějaký přežitek z minu-
losti, a varoval je, že má-li existovat nějaká 
naděje pro budoucnost, nelze dopustit zni-
čení životního prostředí.

Lidé na celém světě se snaží zastavit 
znečištění životního prostředí, které zapla-
vuje planetu, a jejich úspěchy začínají mít 
vliv na neústupné zastánce bezohledného 
rozvoje a mezinárodní fi nanční kruhy. 
Existují náznaky, že lidé a instituce, které 
ovládají svět, začínají uplatňovat osvíce-
nější politický přístup.

Se záplatováním současného systému 
však nevystačíme. Má-li existovat pro bu-
doucí generace na této planetě skutečná 
naděje pro zdravý život, budeme muset 
najít nový způsob chápání našeho místa 
ve světě.

Asi nejhlubší a zároveň nejjednodušší 
poselství, jež lze získat z indické duchovní 
tradice, je hodnota jednoduchého života. 
Západní civilizace vytvořila kult spotře-
bitele, kdy se naplnění lidského života 
měří množstvím majetku. Ten, kdo vlastní 
nejvíce, je považován za nejpokročilejšího. 
Ten, kdo cestuje pěšky, je níže než ten, kdo 
cestuje Concordem.

Naplnění v indické tradici se naopak 
týká ducha. Písmo Védánta sútra říká, že 
lidský život je určen k pochopení ducha, 
které jako jediné může zajistit skutečné na-
plnění. Nejuznávanější je ten, kdo vystačí 
s nejmenším množstvím majetku. Spo-
lečnost, která zastává hodnotu vnitřního 
života, netouží po hmotném majetku jako 
prostředku dosažení štěstí.

Na Západě jsme rozvinuli životní styl, 
který si lidstvo ani Země nemůže dovolit: 
styl spotřeby, který nehledí do budouc-
na; společnost přepychového života, ale 
omezeného myšlení. Je třeba si položit zá-
kladní otázky o způsobu našeho života, jež 
vyžadují poctivé odpovědi. 

Nutnost jednoduššího způsobu života 
na Západě je zřejmá, ale má-li takový 
život přetrvat, musí být založen na hlubší 
duchovní etice. Lidé budou souhlasit se 
změnou jedině tehdy, uvidí-li něco pozi-
tivnějšího. Bude-li jednoduchost ceněna 
jako nutný krok na cestě směrem k lid-
skému naplnění, lidé se rozhodnou žít 
jednodušeji.

Všechna náboženství světa říkají, že ma-
terialismus nefunguje, jednoduchý život 
je nejlepší a nejvyšší životní úroveň je ta 
nejjednodušší. Taková byla vždy indická 
tradice – jednoduchý život a vznešené 
myšlení.

z knihy Hinduism and Ecology ❧

Smělý a nekompromisní učitel Smělý a nekompromisní učitel 
duchovního poznáníduchovního poznání



100 g hrubé mouky
350 g farmářské špaldové mouky
200 ml vody
½ čl soli
½ čl cukru
½ kostky droždí

Všechny suroviny smíchejte, vypracujte 
těsto a nechte 1 hodinu kynout. Nesmí být 
moc řídké, knedlíky by se při vaření roz-
padly. Po nakynutí z těsta udělejte 2 šišky. 

Dejte si do velkého hrnce vařit osolenou 
vodu. Šišky nechte asi 15 minut kynout, 
mezitím se uvaří voda. Dejte je do vody a 
vařte pod pokličkou 10 min. 

Pak je opatrně obraťte na druhou stranu 
a vařte dalších 10 minut. Vyndejte, propí-
chejte špejlí a nakrájejte nití.

1 balení kysaného nebo nakládaného zelí, 
vyždímaného
seitan nakrájený na kostky
2 dl smetany
3 bobkové listy
1 čl českého kmínu
½ čl asafoetidy
½ čl mletého nového koření
3 čl sladké mleté papriky
3 pl ghí nebo oleje

Na tuku opražte koření, pak orestujte 
seitan a přidejte zelí. Podlijte vodou (raději 
méně a podle potřeby dolívejte) a vařte, až 
je vše měkké.

Potom přidejte smetanu. Nakonec může-
te zahustit moukou, ale když je to hustší od 
začátku, je to lepší.

Špaldové 
kynuté knedlíky

Segedínský 
guláš 
se seitanem

S láskou a oddaností nabídněte Šrí Krišnovi

Recept poskytla.
Indulékhá déví dásí
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