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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 Ékačakra, Abranovce 60, 
pošta Kokošovce, 082 52
tel. +421 911 947 108

Náma Hatta centrum Bhaktilóka,
Suľovská 44, Bratislava-Ružinov, 821 05
tel. +421 911 800 108

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE

Góvinda, Obchodná 30, Bratislava
tel. +421 252 962 366

Góvinda, Hlavná 117, Košice
tel. +421 556 220 626

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

léto na Krišnově dvoře vrcholí a zas je tu 
další Džanmáštamí. Za námi jsou všechny 
ty slavné festivaly se spoustou rozdaných 
knížek a prasádam. Setkáváme se očiště-
nější službou za uplynulý rok, s hlubšími 
realizacemi a pochopením vědomí Krišny, 
vážnější a odhodlanější do zpívání svatého 
jména a šťastnější díky úžasné společnosti 
oddaných, se kterými se sdružujeme.

Šťastnější díky jejich neobyčejné schop-
nosti proměnit cokoliv, jakkoliv nepříz-
nivé by to mohlo být, ve všepříznivé. To, 
co královnu Kuntí odlišovalo v přijímání 
nejrůznějších těžkostí od obyčejných svět-
ských lidí, je totiž pouze vědomí.

Vědomí toho, že za vším, co se děje, je 
Krišna a Jeho dokonalý plán, kterým řeší 
všechny věci najednou. Vědomí toho, že 
my jsme součástí tohoto Jeho plánu a že 
navzdory všem možným nedokonalostem 
a selháním jsme Jeho milované děti. Že 
Mu na nás záleží a že z lásky k nám je 
ochoten udělat cokoliv, abychom konečně 
prohlédli tu hustou síť hmotné iluze, v níž 
jsme polapeni.

Vysílá k nám své drahé oddané, aby 
vyprávěli o tom, jaké to je v duchovním 
světě. Jak hezky se tam k sobě oddaní cho-
vají, jak bezstarostně žijí, šťastně si zpívají 
a tančí.

Nejtěžší na tom vlastně je tomu uvěřit. 
Doopravdy je to tak jednoduché?

My se spíš podobáme stařence s nákla-
dem dřeva na hlavě. Když pod jeho tíhou 
podklesávala a spadlo jí na zem, modlila 
se vroucně k Bohu o pomoc. 

On potom na její upřímné volání sku-
tečně přišel a ptal se jí, co pro ni může 
udělat. Mohla chtít úplně všechno na svě-
tě, ale ona prosila jen o to, aby jí pomohl 
dát její břímě zpět na hlavu...

Zapleteni do svých přetěžkých „klád“ 
nepopouštíme křídla fantazii a nedoká-
žeme uvěřit tomu, že vše, co nám Šríla 
Prabhupáda říká a slibuje, je pravda. Že 
se můžeme stát čistými oddanými a do-
sáhnout dokonalosti již v tomto životě. Že 
pak se už nebudeme muset nikdy vracet 
do nekonečného koloběhu zrození a smrti, 
v němž jsme po milióny životů zapletení. 
Že čím větší místo bude v našem životě 
zaujímat Šrí Krišna a Jeho zábavy, zábavy 
Jeho drahých oddaných a naše služba, dal-
ší radostná zábava plná nektaru, tím men-
ší prostor zbude na iluzi, nářek a šílenství.

Šríla Prabhupáda nám do této temné 
studny hmotného života milostivě hodil 
provaz a dal nám spousty víry, naděje 
i lásky k tomu, abychom zatoužili chyt-
nout se ho a vyšplhat se ven do světa plné-
ho duchovního štěstí. To všechno se může 
stát. Budeme-li chtít...

Vaše služebnice 
Džalángí déví dásí
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… já problém nemám… já problém nemám

Jednou navečer okolo páté jsem dřímal 
na své matraci v příbytku služebníků. 
Vtom mě probralo zvonění zvonku. 
Vyrazil jsem do obýváku Šríly 

Prabhupády a pokoušel jsem se dát 
nějak dohromady. Bylo mi jasné, že jsem 
trvale pod vlivem kvality nevědomosti. 
Vstoupil jsem do Prabhupádova pokoje 
a složil poklonu. 

Vzpřímil jsem se s nadějí, že si Prabhu-
páda mého stavu nevšiml. Bylo to ještě 
horší, než jsem si představoval. Prabhu-
páda si byl více vědom mé iluze než já sám. 
Toto konstatování se může jevit samozřej-
mé, ale já jsem si do té doby vždy myslel, 
že Prabhupáda má příliš mnoho jiných 
starostí než mé vědomí Krišny.

Velmi starostlivě se na mě podíval.
„Proč neodříkáváš mantru?“ zeptal se.
To mě opravdu zaskočilo. Šríla Prabhu-

páda byl expert na to, jak překvapit člově-
ka, když to nejméně čeká. Nevěděl jsem, 
co říci, tak jsem plácnul první, co mě na-
padlo, hloupě, ale čestně. 

„Prabhupádo, je mi nějak těžko,“ vy-
světloval jsem. „Není lehké sedět celý den 
v pokoji, čentovat a číst.“

Jeho odpověď byla naprosto nečekaná.
„Sedávám tady také celý den,“ řekl s váž-

ným výrazem. „Jen jednou denně chodím 
na procházku. Zbytek dne tady jenom se-
dím, a já žádný problém nemám.“

„Ale já nejsem jako vy, Šrílo Prabhu-
pádo,“ odpověděl jsem bez váhání. „Vy 
jste jako Haridás Th ákur. Já nejsem moc 
duchovní. Musím se pořád něčím zaměst-
návat. Nemohl bych vám třeba něco přepi-
sovat na stroji?“

Prabhupáda stále hleděl vážně a řekl: 
„Co budeme dělat?“

„Prabhupádo, já nevím.“
„Běž pro Karándharu,“ vyzval mě.
Jak jsem zmínil již dříve, tuhle větu 

Prabhupáda pronášel při pobytu v Los An-
geles často, protože měl naprostou důvěru 
v Karándharovy schopnosti. Karándhara 
byl pracovitý a bral všechno vždy nesmír-
ně vážně. Vstoupili jsme s Karándharou do 
Prabhupádova pokoje a složili mu poklony.

„Šrutakírti má problémy,“ řekl Prabhu-
páda Karándharovi. „Nečentuje. Říká, že 
potřebuje něco na práci, co by ho zaměst-
návalo. Co budeme dělat?“ Karándhara, 
s napjatým výrazem jako vždy, řekl: „Mu-
síme mu opatřit nějaké zaměstnání.“

„Ano!“ řekl Prabhupáda. „Mám nápad. 
Překládám zde v pokoji Šrímad Bhágava-
tam. Začnu tedy překládat Čaitanja čaritá-
mritu v pracovně. Zde v pokoji mám svůj 
diktafon a budu zde pracovat na Šrímad 
Bhágavatamu, zatímco do mé pracovny 
můžeš dát další přístroj na nahrávání a já 
tam mohu začít překládat Čaitanja čaritá-
mritu.“ 

Pohlédl na mě a řekl: „Takže ty to mů-
žeš přepisovat na stroji. Můžeš připravit 
všechno pro editování. Tak zaměstnám 
tebe, ale i Pradjumnu editováním. Je to tak 
v pořádku?“

Nadšeně jsem poděkoval.
Zařídili jsme s Karándharou Prabhupá-

dovu pracovnu tak, aby mohl začít praco-
vat na Šrí Čaitanja čaritámritě.

Druhého dne časně ráno se Prabhupáda 
odebral do koupelny, aby se připravil na 
svoji ranní procházku. Šel jsem do jeho 
pracovny a vzal z diktafonu pásku. Byly na 
ní nějaké překlady z minulého dne. Toho 
rána jsem nadšeně odříkával svá kolečka 
s vědomím, že můj duchovní učitel mě 
miluje víc, než jsem si dokázal představit. 
Později toho dne jsem se pustil do pře-
pisování pásky. Nebylo toho na ní moc, 
pochopitelně, protože Prabhupáda zároveň 
ještě překládal v druhém pokoji Šrímad 
Bhágavatam. 

Další den jsem šel do jeho pracovny pro 
nahranou pásku a zjistil jsem, že páska je 
nepoužitá. Po celý zbytek našeho pobytu 
v Los Angeles Prabhupáda již žádný další 
překlad Šrí Čaitanja čaritámrity neudělal. 
Pro mě se tím ale nic neměnilo. Prabhu-
páda ve mně zažehl jiskřičku tím, že se 
o mě tolik staral. 

O šest měsíců později jsme opět byli 
v jeho pracovně v Los Angeles, kde při na-
šem minulém pobytu strávil první hodinu 
na překládání Šrí Čaitanja čaritámrity.

„Měl by ses stát odborníkem na Šrí Čai-
tanja čaritámritu a přednášet o ní,“ řekl mi. 

Přikývl jsem s úsměvem, aniž bych tušil, 
jak by k tomu mohlo kdy dojít.

Šrílo Prabhupádo, vím, že vaše láska 
dokáže všechno. Kdybych dokázal 
rozvinout vůči vám jen zlomek té 
náklonnosti, kterou jste prokázal vy 
mně, můj život by byl úspěšný.  Modlím 
se, abych v nějakém vzdáleném 
budoucím životě dokázal pochopit svůj 
vztah s vámi.

6. května 1973, ISKCON Los Angeles, Kalifornie
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Když jsem byl  Když jsem byl  
hospodářem…hospodářem…

7. května 1973, ISKCON Los Angeles, Kalifornie

Šríla Prabhupáda o zpívání džapy
Nebylo těžké pochopit, že Šríla 

Prabhupáda čentoval s potěšením. 
Vždy kladl důraz na to, abychom 

čentovali svých šestnáct koleček. Jednou 
mi řekl, že jako hospodář používal jed-
noduchý postup, jak dokončit šestnáct 
koleček, který bychom mohli používat 
i my.

„Když jsem byl hospodářem,“ řekl, 
„zpíval jsem čtyři kolečka před každým 
jídlem a čtyři kolečka večer před spaním. 
Takovým způsobem je možné zpívat 
šestnáct koleček bez problémů.“ Za-
smál se a řekl: „Když nebudete přijímat 
prasádam, dokud neodzpíváte svá čtyři 
kolečka, můžete se spolehnout, že je od-
čentujete.“

V Nové Dvárace mi řekl: „Když na mě 
večer padne únava, procházím se a čen-
tuji. Když jsi unavený, tak choď a čentuj, 
jako to dělám já. Někdy, když jsem una-
vený, chodím sem a tam po pokoji.“

Bylo běžné vidět Prabhupádu, jak 
přechází ve svém příbytku nebo sedí na 
houpací židli a čentuje kolečka. Navečer 
občas odříkával kolečka, zatímco já jsem 
ho na lůžku masíroval. 

„Tak, a skončil jsem,“ říkával, když do-
končil svá kola.

Jednoho dne jsem byl v Prabhupádo-
vě obýváku v Nové Dvárace a uklízel 
jeho pracovní stůl. Prabhupáda seděl 
za stolem a čentoval džapu. Když stáhl 
závěrečný korálek na odpočítávání kol, 
pohlédl na mě s okouzlujícím úsměvem 
a potutelně řekl: „Tak jsem dokončil 
svých šestnáct koleček. A teď si můžu 
dělat úplně, co chci.“

Oddaní se často ptali Prabhupády na 
dodržování jistých pravidel týkajících se 
Ékádaší nebo dodržování Čáturmásji.

„Moji žáci nedokáží ani zpívat šestnáct 
koleček a dodržovat principy,“ odpovídal. 

„K čemu pak zavádět další pravidla a po-
kyny? Nejprve dodržujte tyto věci. Dě-
lejte jednoduché věci, o které vás žádám. 
Nestarejte se o všechny ty další rituály. 
Nejprve čentujte svých šestnáct koleček 
a dodržujte principy.“

Jednoho dne vstoupil do Prabhupádo-
va obýváku jeden brahmačárí a řekl mu, 
že navázal vztah s jednou ženou a porušil 
tak své sliby. 

Otázal se Prabhupády, zda by se tedy 
neměl oženit.

„Sňatek. Proč si myslíš, že sňatek vyřeší 
tvoje problémy?“ odpověděl Prabhu-
páda. „Měl bys čentovat. Prostě zpívej 
Hare Krišna. Odříkávej svých šestnáct 
koleček.“

Oddaní často přicházeli do Prabhu-
pádova pokoje s nějakým problémem 
a s nadějí, že se vyřeší nějakým zvláštním 
způsobem. Prabhupádovo řešení bylo 
vždy stejné: „Zpívejte Hare Krišna, zpí-
vejte svých šestnáct koleček.“

„Máš-li nějaký problém, čentuj hlasitě,“ 
řekl jednomu žákovi. „Když se cítíš roz-
rušený, zpívej hlasitě.“

Jednoho dne se dozvěděl, že jeden 
starší oddaný nenavštěvuje mangala árati 
a nezpívá svá kolečka, alespoň ne s ostat-
ními oddanými. 

„Dělej to, abys dal příklad ostatním 
oddaným,“ řekl Prabhupáda. „Ty, ty sám, 
jsi velmi pokročilý. Ty navštěvovat man-
gala árati nepotřebuješ, ale měl bys být 

příkladem těm, kteří to 
potřebují.“

Děkuji vám, Šrílo 
Prabhupádo, že jste 
áčárja. Čentoval jste 
kolečka. Odříkával 
jste tři mantry 
gájatrí denně, 
vstával časně ráno 
a nanášel tilak na 
své transcendentální 
tělo. 

Nikdy jste žádného 
žáka nežádal, aby 
dělal něco, co jste 
nedělal sám. 

Od nepaměti 
žiji v iluzi, ale 
modlím se, abych 
nikdy nepodlehl 
představě, že tento 
postup oddané 
služby je pouze pro 
začátečníky. ❧



Ravíndra Svarúpa dásesej
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Postavení Šríly Prabhupády
Prabhupáda kladl velký důraz na to, aby bylo zřetelně rozpo-

znané jeho postavení zakladatele-áčárji ISKCONu. 
Přál si, aby na obalu a titulní straně každé jeho knihy stálo 

„Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda“ 
a bezprostředně pod ním „zakladatel-áčárja Mezinárodní spo-
lečnosti pro vědomí Krišny“. Chtěl rovněž, aby na všech ofici-
álních dokumentech ISKCONu, hlavičkových papírech, pub-
likacích a logu bylo pod „Mezinárodní společnost pro vědomí 
Krišny“ uvedeno „Zakladatel-áčárja Jeho Božská Milost A. Č. 
Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda“. Takto i jinak je třeba vždy 
ctít výjimečné a důvěrné spojení Šríly Prabhupády 
s ISKCONem.

Jako zakladatel-áčárja má Šríla Prabhupáda v ISKCONu je-
dinečné postavení. To musíme pochopit do hloubky. Jeho pří-
kladné osobní chování áčárji je pro všechny oddané v ISKCONu 
modelem a normou.

Jeho osobní standardy a zásady v jednání, jeho specifi cký duch 
či „nálada“ se projevují v podobě organizace, kterou vytvořil, 
a každý jednotlivý člen tuto náladu přijímá a začleňuje ji do své  
totožnosti. Tato nálada prostupuje celou institucí jako podstata 
její vlastní kultury a její členové ji ztělesňují navenek.

Ctíme mnoho velkých áčárjů v naší posloupnosti a učíme se od 
nich, ale přesto je Šríla Prabhupáda, zakladatel-áčárja ISKCONu, 
mezi nimi jedinečný. 

Zůstává v ISKCONu přítomen generaci za generací jako jediný 
významný šikšá guru prostupující životem každého oddaného 
v ISKCONu a jako zosobnění trvale přítomného vedení. A bude 
v tomto světě účinně jednat i nadále, dokud bude ISKCON pro-
jevem a nástrojem jeho vůle. Takto zůstává duší ISKCONu a ISK-
CON jeho tělem.

Důvody Prabhupádova založení ISKCONu
Když Šríla Prabhupáda s úspěchem ustanovil hnutí Pána Čai-

tanji jako světovou kazatelskou misi, rozhodl se vytvořit novou 
instituci, v níž je zakladatelem-áčárjou. Učinil tak na základě 
svého realizovaného poznání, přičemž podstatu tohoto poznání 
přijal od svého duchovního mistra. 

Bohužel po odchodu Prabhupádova Gurua Mahárádže toto 
poznání a realizace přestaly být do značné míry v jeho původní, 
nyní však roztříštěné instituci, vyjadřovány. Proto Prabhupáda za-
ložil novou organizaci, která má tuto realizaci jako celek a v každé 
své části ztělesňovat. Realizaci projevující se jako neochvějný zá-
vazek šířit mezi trpícím lidstvem čistou lásku k Bohu.

Instituce, která by byla schopna tento závazek dlouhodobě 
naplňovat, potřebuje jedinečnou podobu. Proto Šríla Bhaktisid-
dhánta Sarasvatí Gósvámí vyzýval k založení organizace, v níž 
nejvyšší autorita nespočívá v jediné osobě autokratického áčárji, 
ale naopak v radě ředitelů, kterou nazýval „Governing Body 
Commission“ (řídící rada). Gaudíja Mathu se to nepodařilo, a tak 
se stal dle Prabhupádových slov „zbytečným“.

Naše hlavní výzva
Šríla Prabhupáda tuto strukturu v ISKCONu zavedl v roce 1970 

a dohlížel na její postupné členění a rozvoj. Prohlášením, že chce, 
aby v ISKCONu existovaly „stovky a tisíce duchovních mistrů“, 
naznačil, že vztah mezi guruem a žákem bude v rámci jednotné 
instituce pod vedením GBC. V této organizaci by mohlo mnoho 
guruů jednat s koordinovanou silou a působit společně s dalšími 
lídry a manažery v kolegiálním souladu.

Přesto po dobu Prabhupádovy přítomnosti jako jediného 
áčárji a díkšá gurua zůstala tato struktura v zárodku. Její podoba 
a funkce se plně nerozvinula. GBC tehdy zjevně nemohla plně 
převzít svoji úlohu „svrchované řídící autority“ a Prabhupáda tak 
zůstal dál jediným guruem. Konečný výsledek Prabhupádovy prá-
ce musel počkat na vhodný čas, aby se projevil.

Proto nám Šríla Prabhupáda po svém odchodu zanechal úkol 
plně rozvinout podobu a funkce ISKCONu, aby mohl efektivně 
jednat. Jedním z hlavních úkolů je začlenit vztah gurua a žáka, 
který v sobě nese svůj vlastní požadavek na hlubokou loajalitu 

Postavení Šríly Prabhupády

Šríla Prabhupáda 
zakladatel-áčárja ISKCONu
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a závazek k osobě gurua, do širší společnosti, která vyžaduje 
v jistém smyslu vyšší, všeobjímající loajalitu. Tato loajalita je naší 
společnou věrností našemu zakladateli-áčárjovi, Šrílovi Prabhu-
pádovi. Je to loajalita osvědčená v praxi naší vzájemnou spolu-
prací v rámci struktur, které nám odkázal, abychom naplnili jeho 
nejhlubší touhu.

Zjistili jsme, že počáteční systém „zónového áčárji“ vytvořil 
zeměpisné oblasti, které byly sjednocenější než ISKCON jako 
celek. Integrita ISKCONu se tak ocitla v ohrožení a tento systém 
byl zrušen. Musíme však jít ještě mnohem dál, abychom utvořili 
organizaci, kterou si Šríla Prabhupáda přál.

Je zajímavé, že dvě přední anti-ISKCONská hnutí, která často 
tvrdí, že ona jsou „tím skutečným ISKCONem“, odmítají buď sou-
časné guruy ve prospěch institucionální autority GBC (ritvikové), 
nebo si stoupenci toho či onoho předního významného sannjásí-
ho přejí odstranit nynější GBC a záviset na jediném charismatic-
kém autokratickém áčárjovi.

ISKCON musí podporovat oba prvky – intenzivní společnou 
loajalitu k ISKCONu a GBC a hluboký a plný vztah výuky mezi 
jednotlivými guruy a žáky v ISKCONu. V tom není žádný rozpor 
ani konfl ikt. Oba prvky se navzájem posilují a podporují.

Klíčovým prvkem při vytváření této potřebné syntézy je hlu-
boké porozumění postavení Šríly Prabhupády a také jednání 
na základě tohoto porozumění – jak gjány, tak vigjány. Šríla 
Prabhupáda symbolizuje, a v jistém smyslu představuje, jednotu 
ISKCONu. Proto musí všichni oddaní ve svých životech poci-
ťovat jeho přítomnost bez ohledu na to, kdo jiný je jejich díkšá 
nebo šikšá guruem. Guruové, kteří jsou ve světě stále projeveni, 
mívají větší vliv na své následovníky než ti nyní v těle neproje-

vení. Vzhledem k tomu musí být nedostatek vapu (fyzické pří-
tomnosti) Šríly Prabhupády kompenzován stále se prohlubující 
realizací jeho podoby vání (učení).

Tato přítomnost se musí stát natolik součástí struktury ISK-
CONu, aby byla základním rysem jeho kultury a nesnížila se, 
ani až všichni, kdo ho osobně znali, ho budou následovat z to-
hoto světa.

Závěr
Z realizace postavení Šríly Prabhupády jako zakladatele-áčárji 

vyplyne, že:
1) Generace za generací bude mít možnost přijímat zvláštní 

milost nabízenou Šrílou Prabhupádou a po cestě zpátky k Bohu, 
kterou nám otevřel, se bude cestovat stále víc.

2) Tím, že všichni učitelé ISKCONu na různých úrovních po-
kročilosti přijmou plné útočiště u Šríly Prabhupády jako šikšá 
gurua v jeho projevu vání, budou schopni autenticky předávat 
pravé učení Šríly Prabhupády a takto poskytovat správné vedení, 
útočiště a ochranu všem.

3) Aktivní přítomnost Šríly Prabhupády zajistí jednotu a inte-
gritu ISKCONu.

4) Učení ISKCONu zůstane konzistentním v prostoru a čase.
5) Realizované poznání Šríly Prabhupády, které ho obdařilo 

zvláštní mocí šířit vědomí Krišny, bude nejen zachováno, ale také 
rozvíjeno.

6) Jeho knihy pro nás budou i nadále středem, protože obsahují 
postřehy a směry, které jen čekají, až se v budoucnu rozvinou.

7) Všechny budoucí generace budou na naše předchozí áčárji 
vždy pohlížet očima Šríly Prabhupády. ❧
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1. POSVÁTNÝ PROSTOR
běžte na místo, kde můžete být určitou 
dobu sami, nerušeni a v tichu.

2. POKORNÝ POSTOJ
věnujte čas navození správného postoje, 
když přistupujete ke svému čtení – jako 
duše, která potřebuje společnost, vedení 
a milost. Buďte pokorní.

3. MODLETE SE
než začnete, můžete se k těm, se kterými 
se budete během svého čtení sdružovat, 

modlit, abyste uslyšeli něco, co se týká 
vašeho života.

4. ČTĚTE POMALU
když jste připraveni, začněte číst. Velice 
důležité je číst pomalu. Znovu připomí-
nám, že účelem toho čtení není množství, 
ale sdružování se. To je hlavní význam.

5. HLEDEJTE SLOVA, KTERÁ VÁS 
ZAUJMOU
čtěte, dokud vaši pozornost nezaujmou 
některá slova či věty, nebo dokud 

nenarazíte na 
myšlenku, která 
se dotkne vašeho 
srdce. 
V tom místě se 
zastavte. 
Čtěte si tu pasáž 
znovu a znovu 
a zůstaňte 
zde, dokud se 
nad ní hluboce 
nezamyslíte 
nebo dokud jí 
budete věnovat 
dostatečnou 
pozornost. 

6. HLEDEJTE ZNOVU
pak pokračujte dál, znovu pomalu čtěte, 
dokud vás znovu neosloví nějaká myš-
lenka. 
Opakujte znovu tento proces tolikrát, 
kolikrát chcete, nebo dokud nevyprší váš 
vyměřený čas.

7. VZDEJTE POKLONY
když uplyne váš čas, vzdejte poklony, 
a pokud chcete, také poděkujte (nahlas 
nebo v duchu) za realizace, které jste 
získali.

8. UPLATNĚTE, CO NEJVÍC 
MŮŽETE, V PRAXI
uveďte do života to, co jste četli a reali-
zovali. ❧

ČTENÍ V DUCHU MODLITBY

Nárájaní déví dásíNárájaní déví dásí
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   světa   světa

Člen WHO: Vaše Božská Milosti, máte nějaký návrh na řešení 
celosvětového nedostatku jídla?

Šríla Prabhupáda: Ano. Navrhuji, ať lidé využijí pro pěstování 
plodin veškerou půdu, která leží ladem. Viděl jsem tolik neobdě-
lané půdy. Například v Austrálii, a také v Americe, je tolik půdy, 
na které se nic nepěstuje. Lidé ji nevyužívají.

A když něco vypěstují, tak to někdy nahážou po tunách do 
oceánu, aby udrželi ceny nahoře. Slyšel jsem, že tady v Ženevě, 
když bylo moc mléka, tak chtěli někteří lidé zabít dvacet tisíc krav, 
jen aby snížili produkci mléka.

Tohle se odehrává v lidských mozcích. Ve skutečnosti žádný 
mozek nemají. Pokud chtějí získat nějaký mozek, měli by číst tuto 
autentickou védskou literaturu a měli by přijmout duchovní vede-
ní. A to vedení je jednoduché: pěstujte si svoji potravu – všechnu 
potravu, kterou svět potřebuje – řádným využitím půdy.

Dnes ale lidé půdu nevyužívají. Raději opouštějí své vesnice 
a zemědělské usedlosti a stahují se do měst, aby tam vyráběli 
šrouby a matky. V pořádku. Tak teď jezte šrouby a matky.

Základním programem Mahátmy Gándhího bylo znovuobno-
vení přirozeného, Bohem daného způsobu života. Prosté vesnice 
a usedlosti. To může vyřešit potravinový problém Indie i celého 
světa. Ale náš Pandit Nehrú všechno bez ladu a skladu popřehá-
zel. Chtěl více industrializace.

Gándhího program byl velice pěkný – zorganizujte se do ma-
lých zemědělských vesnic a pěstujte si vlastní jídlo. Žijte svobodně 
bez měst a továren. Takhle můžete pracovat pouhé tři měsíce, 
a přesto dostanete úrodu na celý rok.

Tři měsíce práce na celoroční úrodě. A zbytek času – času, který 
jste ušetřili – můžete využít pro zpívání Hare Krišna. Opěvujte 

Pánovu slávu a rozvíjejte své původní vědomí Boha. To je naše 
hnutí pro vědomí Krišny. Buďte duchovně pokročilí – buďte lid-
skou bytostí.

Protože život, který vedete, je nebezpečný. V Bhagavad gítě je 
řečeno: tathá déhántara-práptir dhíras tatra na muhjati – jakkoli 
velkolepý plán můžeme mít, jednoho dne se budeme muset to-
hoto plánu vzdát, protože jednoho dne se budeme muset vzdát 
tohoto těla. 

A nikdo nám nezaručí, jaký druh těla dostaneme příště.
Řekněme, že teď, v tomhle životě, jsem velice zaměstnaný stav-

bou obrovského mrakodrapu. Příště, v příštím životě budu muset 
žít v tomto mrakodrapu v těle kočky nebo psa, protože jsem vy-
vinul hrubé, sobecké a tělesně zaměřené vědomí kočky nebo psa. 
A koho bude pak zajímat mé takzvané vlastnické právo k tomu 
mrakodrapu?

To jsou fakta. Protože nikdo nemůže změnit přírodní zákony. 
Přírodní zákony jsou stejné jako infekční nemoc – vystavte se jí 
a dostanete ji, to je celé. Káranan guna-sangó ‘sja sad-asad-jóni-
džanmasu: člověk se narodí do dobré nebo špatné situace kvůli 
svým předchozím činům a kvůli neúprosným reakcím přírody. To 
je přírodní zákon.

Ale teď mnoho lidí ani nevěří, že po smrti je další život. 
V Moskvě mi velký profesor jménem Kotovskij řekl: „Svámídží, 
po smrti nic není.“ Vidíte? Je to velký profesor. A přesto nemá po-
znání o duši. Velký profesor – jen se podívejte. Takové nesmyslné 
věci se dějí.

Takže čím déle bude tato bezbožná civilizace trvat, tím bude 
vlivem přírodních zákonů víc a víc problémů. Jak je předpověze-
no ve Šrímad Bhágavatamu, bude zde anávrišti, nedostatek deště, 
a v důsledku toho durbhikša, nedostatečná produkce potravin. 
Ovšem, tyto problémy již začínají.

Pod záminkou poskytnutí úlevy před suchem a hladomorem 
bude vláda tvrdě utiskovat lid nadměrnými daněmi. A následně: 
áččhina-dára-draviná jásjanti giri-kánanam: lidé budou tak roz-
rušeni, že opustí své domovy a vše, co mají rádi, a půjdou do lesů. 
Budou se cítit nanejvýš usoužení – nedostatkem deště, nedostat-
kem jídla a přehnanými vládními daněmi.

Jak může člověk v takové ošidné situaci zachovat zdravý rozum? 
Zblázní se. Pokud nepřijmeme pokyny z písem, všechny tyto 
tragédie nás zaručeně čekají. Proto bychom si okamžitě měli vzít 
k srdci tento pokyn z Bhagavad gíty:

annád bhavanti bhútáni
pardžanjád anna-sambhavah

jagjád bhavati pardžanjó
jagjah karma-samudbhavah

„Všechna živá těla závisí na obilí, jehož růst zajišťují deště. Deště 
přicházejí díky jagji (oběti) a jagja se rodí z konání předepsaných 
povinností.“

To je, proč jsme započali toto hnutí, toto zpívání jmen Pána. 
To je oběť. A v tomto věku zmatku, v tomto nešťastném věku je 
možná pouze tato oběť. To je prostředek k nápravě, k řešení všech 
problémů světa. Ale lidé toto řešení nepřijímají. Mají svoje vlastní 
řešení. ❧

Následující věty pronesl Šrí Šrímad 

A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda 

po svém projevu před Světovou 

zdravotnickou organizací v Ženevě 6. 

června 1974:

Žijte svobodně bez Žijte svobodně bez 
měst a továrenměst a továren
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ANARTHY 
& AVIDJÁ

Před tím, než se oddaný začne do-
stávat na úroveň stálosti (ništha), 
není ještě schopen se z celého 
srdce a bezvýhradně oddat službě 

Krišnovi, a proto mu připadá obtížné po-
nořit se do zpívání. Jak jsme popsali dříve, 
takový oddaný je rozpolcen mezi svými 
starými připoutanostmi a zesilujícím 
světlem svého nového přesvědčení. Podle 
Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Th ákura 
(v jeho díle Náma bhadžana) oddaní, kteří 
ještě nedosáhli ništhy, trpí čtyřmi druhy 
ovlivnění:
1. cítí silnou lásku k tomuto nestálému 

světu;
2. ztotožňují duši s materiálním tělem vy-

tvořeným z masa a krve a se subtilním 
tělem tvořeným myslí, inteligencí a fa-
lešným egem;

3. mají poznání o jiných věcech než Krišna 
nebo jsou k nim připoutáni;

4. mají extrémně podřízený postoj vůči 
máje.

Tyto čtyři vnitřní nedostatky zabraňují 
těmto oddaným volně se vznášet v prou-
dech božského vánku přineseného svatým 
jménem. Naopak jsou nuceni čelit zemské 
tíži. Co mají dělat? Pro takové osoby je 
nesmírně nápomocné, když uctívají Páno-
vo Božstvo. Pro oddané, kteří jsou „spjati 
se zemí“, může být příliš náročné uctívat 
Krišnu pouze v Jeho jménu, ale jejich roz-
rušené mysli mohou být posíleny přijetím 
a láskou, které budou cítit, když budou 
uctívat Krišnovo Božstvo. Uctívání Bož-
stev jim pomůže zvýšit jejich připoutanost 
ke Krišnovi.

Ve svém díle Bhadžana rahasja Šríla 
Bhaktivinód Th ákur dává stejné mocné ře-
šení k získání náklonnosti k Pánu: „Uctívej 
Ho v Jeho podobě Božstva!“

Arčana (uctívání Božstev) dává odda-
ným, kteří ještě nebyli schopni vyvinout 
stoprocentní víru v Náma bhadžan, vzne-
šený pocit získání vztahu s Pánem. Cítí, že 
jejich služba je přijímána, a dokonce se 
i cítí Pánem milováni.

Další mocný způsob, jak zvýšit připouta-
nost ke Krišnovi, je zpívat modlitby vyřče-
né velkými duchovními mistry. Svou mi-
lostí nám tyto velké duše zanechaly celou 
pokladnici aštak a modliteb, díky kterým 
můžeme vyvinout naši připoutanost ke Šrí 
Šrí Rádě a Krišnovi a svatému jménu. Zde 
cituji jeden z mých oblíbených veršů od 
Šríly Rúpy Gósvámího:

Ó Šrí Hari námo! Projevuješ se v mnoha 
podobách jako Aghadamana (pokořitel 
démona Aghy), Jašódánandana (Jašódin 
syn), Nandasúna (syn Mahárádže Nandy), 
Kamalanadžana (ten s lotosovýma očima), 
Gópíčandra (měsíc gópí), Vrindávanéndrá 
(Pán Vrindávanu), Pranatakaruna (sou-
citný pán odevzdaných duší) a Krišna. Ó 
svaté jméno, kéž má připoutanost k tobě 
vzrůstá víc a víc.

(Šrí Krišna námáštaka, verš 5)

Šest Gósvámí vždy recitovali modlitby 
a skládali poklony předepsaným způso-
bem, věnujíce se věrně své sádhaně. Násle-
dováním jejich metod zcela jistě vstoupí-
me do jejich proudu pocitů ke Krišnovi.

Nejlepší způsob, jak si můžeme pomoci, 
abychom se mohli vznášet, je vyhledávat 
společnost opravdových oddaných, proto-
že budeme-li naslouchat o Pánu Krišnovi 
a Jeho svatém jménu od takových osob, 
naše srdce mohou být rychle napravena 
a vyléčena ze svého pošramoceného stavu. 
Můžeme být očištěni jednoduše získáním 
milosti a mocného požehnání od takových 

agha-damana-jašóda-nandanau nanda-sunó
kamala-najana-gópí-čandra-vrindávanéndrah

pranata-karuna-krišnav itj anéka-svarúpé
tvaji mama ratir uččair vardhatan namadhéja

UZDRAVTE
POŠRAMOCENÉ SRDCE



10 

osob. Začátečničtí oddaní se tak rychle 
naučí, jak zpívat správně a rychle dojít 
na úroveň, kde budou upřímně usilovat 
o prému.

Opět zde rozebíráme sílu společnosti 
vaišnavů. Můžeme se tedy zajímat: „Kde 
můžu najít takové čisté oddané? Tam, kde 
žiji, žádné čisté oddané nevidím.“ Někte-
ří čtenáři mohou být dokonce jedinými 
obyvateli svého města, kteří usilují o čistou 
bhakti.

Ale neztrácejte kuráž! Tyto velké duše 
nejsou jako vy a já. Nejsou nikdy nepří-
stupní – dokonce ani poté, co opustí svá 
těla! V Bhágavata árka maríča mále Bhak-
tivinód Th ákur zaznamenává pěkný verš, 
hovořící o přijetí útočiště u námáčárji Šríly 
Haridáse Th ákura. 

Šrí Čaitanja Maháprabhu prohlásil, že 
kdokoli měl jen malý kontakt s Haridá-
sem Th ákurem, je Mu velice drahý a získá 
Jeho plnou podporu. Haridás Th ákur 
není mrtvý. Je naživu a plný síly! A jeho 
upřímní následovníci žijí v jeho společ-
nosti!

Skládám své pokorné poklony Šrí Hari-
dásovi Th ákurovi, který díky milosti Pána 
Čaitanji vyjevil oddanou službu zpívání 
Pánových svatých jmen bez odchýlení 
a který je duchovním mistrem udělujícím 
štěstí oddaným.

(Bhágavata árka maríča málá, 
třináctý paprsek, úvod)

Haridás Th ákur pronesl mocnou mod-
litbu o Náma kripu (milost svatého jména). 
Oddaní, kteří vstupují do nálady této mod-
litby pravidelně, zjistí, jak úžasně podpo-
ruje jejich zpívání:

Ó Pane! Buď milostivý a zjev se na mém 
jazyku ve Tvém svatém jménu; tanči tam 
neustále, ó Pane! Padám ke Tvým lotoso-
vým nohám a prosím Tě.

Můžeš mě ponechat v tomto světě nebo 
mě můžeš vzít do Tvého sídla, pokud si to 
přeješ, ale ať už se mnou uděláš cokoli, na-
syť mě nektarem Tvých jmen.

Sestoupil jsi do tohoto světa, abys rozši-
řoval svaté jméno, považuj mě tedy laskavě 

také za jednoho z těch, kterým jsi zamýšlel 
požehnat.

Jsem ten nejnižší, zatímco Ty ses zavázal, 
že pozvedneš ty nejnižší; to je náš věčný 
vztah, ó zachránče pokleslých!

Na základě tohoto nezničitelného vzta-
hu mezi námi, ó Pane, Tě prosím, abys mě 
zaplavil sladkostí svého svatého jména.

(Harináma Čintámani, 11.53-57)

Žijeme-li daleko od velkých oddaných 
– ať už dávných nebo současných – zcela 
jistě můžeme naslouchat jejich slovům 
a získat prospěch ze sdružování se s nimi 
skrze jejich vání. 

Mnoho oddaných po celém světě do-
svědčilo, jak jim sdružování se se Šrílou 
Prabhupádou skrze jeho knihy a naslou-
chání jeho nahraným přednáškám otevřelo 
dlouho zavřené dveře k jejich duchovnímu 
pokroku.

Můžeme také uvést do našeho domova 
jednu z největších Krišnových oddaných, 
Tulasí Déví. Samo sebou máme-li možnost 
mít „přímý kontakt“ s „chodícími světci“, 
měli bychom využít tohoto vzácného po-
žehnání.

POKORA JE KLÍČ
Jak se oddaní více a více očišťují v srd-

cích, slzy pravé pokory omyjí zbývající 
nečistoty v jejich očích. 

Když se pak dívají na svůj předchozí 
egoistický stav, kdy se plně ztotožňovali 
se svým vesmírem samostvořených iluzí, 
přirozeně se budou cítit taženi ke 
slavným pokynům Šrí Čaitanji Mahá-
prabhua, které člověku ulevují od nad-
vlády ahankáry. Tyto pokyny nám radí, 
jak dosáhnout neustálého a láskyplného 
zpívání:

Člověk by měl zpívat Pánovo svaté jmé-
no v pokorném rozpoložení mysli, pova-
žovat se za nižšího než tráva na ulici. Měl 
by být tolerantnější než strom, být zbaven 
vší falešné prestiže a být připraven vzdát 
všechnu úctu ostatním. V takovém stavu 
mysli může člověk zpívat Pánovo svaté 
jméno neustále.

(Šikšáštaka 3)

Šríla Bhakitvinód Th ákur složil překrás-
nou báseň o tomto třetím verši Šikšáštaky, 
ve které nás podporuje v tom, abychom 
udělali vše, co je v našich silách, pro vy-
vinutí těchto čtyř vlastností nezbytných 
k praktikování Náma bhadžanu. 

Jeho slova nám dávají praktické vedení, 
jak se kvalifi kovat k neustálému zpívání.

šrí krišna kírtan
šrí krišna kírtané džadi manasa tóhar
parama džatané tahi labhó adhikar

Pokud toužíš zapojit se do opěvování 
Krišnových jmen a slávy, pak udělej vše, 
co můžeš, abys k tomu získal nezbytné 
kvalifi kace.

kripa kari´ nama-rúpé amara džihvaja
nirantara nača prabhu dhari tava paja

rakha inha laó tanha tava iččha mata
janha rakha déha móré krišna-námamrita

džagadždžané náma dité tava avatára
džagadždžana madžhé móré kara angikára

ami ta adhama tumi adhama tarana
ubhajé sambandha éi patita pávana

aččhédja sambandha éi tómaja amaja
džara balé námamrita é adhama čaja

Ó Pane, bud´ milostivý a zjev se na mém jazyku ve Ó Pane, bud´ milostivý a zjev se na mém jazyku ve 
Tvém svatém jménu a tanči tam neustáleTvém svatém jménu a tanči tam neustále

trinád api suníčéna
tarór api sahišnuna
amanina mánadéna
kírtanijah sada harih
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trinadhika hina, dina, akinčana čhar
apané manóbi sada čha ahankar

Měl by ses vzdát veškeré falešné pýchy 
a vždy se považovat za bezvýznamného, 
bez vlastnictví a za nižšího a pokornějšího 
než stéblo trávy.

vrikša-sama kšama-guna kóróbi sadhan
prati-hinsa tjadži´anjé kóróbi palan

Nauč se ctnosti tolerance tím, že se 
vžiješ do role stromu. Vzdej se vší pomsty-
chtivosti a starej se o ostatní stvoření.

dživana-nirvahé ané udvéga na dibé
para-upakaré nidža-sukha pasaribé

Nepřinášej neštěstí žádným jiným bytos-
tem pro udržení svého těla; zapomeň na 
své vlastní sobecké zájmy službou ostat-
ním.

hóilé ó sarva-guné guni mahašój
pratišthaša čhad ´kóró amani hridój

I kdybys vlastnil všechny dobré vlast-
nosti, nesnaž se z nich těžit vyhledáváním 
vlivu a slávy. Udržuj své srdce prosté.

krišna adhišthana sarva-džíve džani´sada
kóróbi sammana sabé adaré sarvada

Věz, že všechny živé bytosti nosí Krišnu 
ve svém srdci, proto bys jim měl vzdát 
úctu za všech okolností.

dainja, dója, anjé mana, pratištha varjan
čari guné guni hói´kóróha kírtan

Pěstuj tyto čtyři vlastnosti – pokoru, 
snášenlivost a soucit, úctu k druhým 
a lhostejnost ke světské slávě, a zpívej svaté 
jméno.

bhakativinóda kandi´, bólé prabhu-paj
hénó adhikára kabé dibé hé amaj

Bhaktivinód hlasitě volá následující 
prosbu k Pánovým lotosovým nohám: 

„Kdy, jen kdy mě učiníš způsobilým ke zpí-
vání Tvého svatého jména?“

(Šrí Šikšáštaka, Píseň 3, z Gítávalí)

Již jsme řekli mnoho o pokoře, ale jak 
vyvineme toleranci? Jak vyvineme to 
správné rozpoložení mysli? Šrímad Bhága-
vatam (5.1.16) nám dává tip poukázáním 
na to, že tělo, které jsme obdrželi, je vý-
sledkem naší karmy. 

Všechno ostatní v tomto světě se děje 
automaticky díky síle materiální energie. 
Proto se nemůžeme vyhnout radosti ani 
utrpení. Zasloužíme si je; přicházejí podle 
naší předchozí karmy. 

Pokud trpíme kvůli něčemu nechtěné-
mu nebo kvůli nešťastné události, zbavuje-
me se naší špatné karmy, a pokud získáme 
něco dobrého, měli bychom vědět, že to 
přichází ze skladiště naší dobré karmy – 
zásoby, které se také zbavujeme, když si jí 
užíváme.

Avšak měli bychom také vědět, že je 
marnou snahou úsilí o nahromadění 
pouze dobré karmy. Oba typy karmy nás 
svazují a drží v tomto světě. 

Špatná karma je zkrátka jako železný 
řetěz, kdežto dobrá karma je jako řetěz 
zlatý.

Ti, kdo to chápou, se přirozeně stanou 
tolerantními. Takovouto toleranci bychom 

ale neměli zaměňovat za fatalismus neboli 
slepé přijímání osudu. 

I když je pravda, že každý z nás má na-
hromaděno velké množství karmických 
reakcí, které čekají na dozrání a úči-
nek – reakcí, kterým se nevyhneme – je 
také pravda, že je před námi nezměrné 
a svobodné království našich duchovních 
životů a právo naší duše na praktikování 
bhakti. 

A šástra nám slibuje, že karma těch, kteří 
získali sílu ze svatého jména – dokonce i ta 
karma, která se v nich již projevila – po-
stupně začne zcela mizet. 

Z knihy Náma Rahasja ❧

Zapomeň na své sobecké zájmy a udržuj své srdce čistéZapomeň na své sobecké zájmy a udržuj své srdce čisté
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Dříve, než jsme věděli s jistotou, že naše 
dcera Hari Prijá existuje – když byla ještě 
menší než hrášek – už bylo mnohé rozhod-
nuto: pohlaví, vzhled, mentální kapacita, 
zdravotní stav, kdo budou její rodiče, utrpe-
ní a radosti, které ji v životě čekají – a také 
kde se narodí.

Můj manžel, moje desetiletá dcera a já 
jsme v té době byli v Indii, a když jsem 
byla dva a půl měsíce těhotná, rozhodli 
jsme se usadit v Džagannáth Purí. Z Purí 
jsme mohli pokračovat ve své službě (pra-
covali jsme na fi lmu o vědomí Krišny) 
a Džagannáth Purí jako jedno z hlavních 
vaišnavských svatých míst Indie by nás 
tři duchovně podpořilo. Navíc město na 
břehu moře by pro mě bylo zvláště zdravé 
a klidné.

Nebyli jsme zklamáni. Pronajatý dům 
na okraji města poblíž moře se stal naším 
domovem a projížďky na kole, dlouhé 
procházky po opuštěné pláži nebo plavání 
v chladivé vodě Bengálského zálivu spolu 
s hatha jógou se staly mou denní rutinou. 
Pěstovali jsme zeleninu na malé zahrádce 
kolem domu, těšili se z čerstvého kravské-
ho mléka z blízké mlékárny a často jsme si 
pochutnávali na prasádam Pána Džagan-
nátha – čistě vegetariánském jídle, které 
uvařili bráhmanové a které bylo obětováno 
Pánu.

Ze střechy našeho domu jsme měli 
dobrý výhled na slavný chrám Pána 
Džagannátha, kde se toto jídlo obětovalo 
mnohokrát denně. Večer a v noci, pod 
nebem plným hvězd z chrámu vycházela 
stříbrně zelená záře. Během měsíců v Purí 
jsem zpívala mahá mantru Hare Krišna, 
Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, 
Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, 
Hare Hare po mnoho hodin a dívala se 
na chrám vzdálený asi dvě míle, na jeho 
obrovskou žlutou nebo červenou vlajku, 
která vlála v neustávajícím vánku. A mno-
ho dalších hodin jsem zpívala před našimi 
malými domácími Božstvy Šrí Šrí Gaura 
Nitái.

Neočekávaně, ale celkem často, přijížděli 
do Purí na poutní cestu oddaní z různých 
částí světa a my se k nim připojovali a na-
vštěvovali mnoho svatých míst a zpívali 
tam.

Během těchto pokojných časů jsem roz-
jímala o tom, jak se v mém lůně formuje 
tělo Hari Priji kolem duchovní duše. Hari 
Prijá – jako každá jiná živá bytost v tomto 
světě – je duše obalená tělem. Je to duše, 
která je živá, věčně; tělo je neživá hmota. 
Předtím Hari Prijá opustila tělo, které 
obývala (to tělo „zemřelo“), a nyní kolem 
ní rostlo „nové“ tělo jako příprava na zno-
vuzrození. 

Ale Hari Prijá opustila jen svou přede-
šlou fyzickou podobu; její předešlé subtilní 
tělo – mysl, inteligence a falešné ego – s ní 
zůstalo. A její současný stav, zařízený dik-
tátem zákonů hmotné přírody, je výsled-
kem stavu jejího subtilního těla. Jinými 
slovy Hari Prijin osud, utvářený jejími 
předešlými aktivitami, je již s ní.

Šríla Prabhupáda vysvětluje, že součas-
né jaro nám naznačuje, jak vypadala jara 
v minulosti a jaká budou v budoucnosti, 
a právě tak štěstí a neštěstí a jejich kombi-
nace v tomto životě vypovídá o činnostech 
jednotlivce v minulých i budoucích živo-
tech.

Člověk se zbožným původem může být 
pohledný, bohatý, vzdělaný nebo se naro-
dit v dobře situované rodině. Člověk s bez-
božnou minulostí naopak. Ten, kdo jedná 
zbožně, bude odměněn lepším zrozením 
ve svém příštím životě, zatímco bezbožný 
člověk má budoucnost, která je bezútěšná.

Mnozí se proti této zdánlivě fatalistické 
fi lozofi i ohradí. Nemluvně, a co teprve ješ-
tě nenarozené dítě, vypadá nevinné a má 
před sebou neomezené příležitosti. Proč 
pokládat jeho budoucnost za zpečetěnou? 
Proč ignorovat svobodnou vůli a zavrh-
nout osobní iniciativu a nadšené úsilí 
o dokonalost jako marné?

Není pochyb o tom, že jednotlivec má 
svobodnou vůli a dobrý důvod být ini-
ciativní a snažit se něco dokázat. Ale to 
nemění karmu, kterou si dítě nese z minu-
lých životů.

Samozřejmě, že můj manžel ani já jsme 
neměli ani ponětí, odkud Hari Prijá při-
chází a co má pro ni její karma uchystáno. 
Věděli jsme, že je jejím osudem mít jako 
rodiče nás, právě tak, jako je naším osu-
dem mít ji za dceru. Šrímad Bhágavatam 
vysvětluje, že mentalita rodičů v okamžiku 
početí přitahuje odpovídající duši: „Aby 
duše, která již prošla utrpením v pekle, zís-
kala určitou lidskou podobu, je vložena do 
semene vhodného muže, který má všech-
ny předpoklady stát se jejím otcem. Během 
pohlavního styku je duše přemístěna pro-
střednictvím otcova semene do lůna matky, 
aby vytvořila určitý druh těla.“ (Šrímad 
Bhágavatam 3.31.1, význam)

A můj manžel a já jsme také věděli, že 
Hari Prijá je naše, abychom o ni pečovali 
a milovali ji a probouzeli její spící vědomí 
Boha, co budeme schopni.

Spolu s dobrou a špatnou karmou, kte-
rou si nesla z minulých životů, byla také, 
a hlubším způsobem, čistě Boha si vědomá 
osoba. Karma, ačkoliv může i nadále půso-
bit, je jen dočasná. Může být vykořeněna. 
Vědomí Boha je však věčná charakteristika 
duše. Ale je zakryté – obvykle silně. Šrí-
mad Bhágavatam učí, že bychom se neměli 
stávat otcem či matkou, pokud nebudeme 
schopni vyrvat své děti ze spárů karmy 

– z opakovaných rození a smrtí – probuze-
ním jejich vědomí Boha. To je dobrý dů-
vod být opatrný ohledně rození dětí.

Asi měsíc potom, co jsme přišli do Purí, 
vznesl jeden ženatý duchovní bratr, který 
nás navštívil, tuto otázku: „Když máme 
věčný, dokonalý a šťastný vztah s Krišnou, 
proč se obtěžovat s manželstvím? Proč mít 
děti? K čemu jinému může vést takový do-

ZÁPISKY 
O MATEŘSTVÍ
Když můžeme mít plně 

uspokojivý vztah 

s Krišnou, proč mít děti 

a spokojit se s něčím 

menším?

Věděli jsme, že děti máme Věděli jsme, že děti máme 
milovat a probouzet v nich milovat a probouzet v nich 

vědomí Bohavědomí Boha
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časný a nedokonalý vztah nežli k úzkosti, 
zklamání, dříve či později?“

V úplné podstatě měl pravdu. Šríla 
Prabhupáda nás povzbuzoval, abychom 
přijali Krišnu jako svého přítele, jako své 
dítě, dokonce jako svou lásku, a ujišťoval 
nás, že pokud to uděláme, nikdy nebude-
me zklamáni. 

Takový vztah se nikdy nerozplyne ani 
nikdy nepovede k hmotné úzkosti nebo 
zklamání. Nejvyšší Pán je dokonalý přítel, 
dítě a milenec.

Proč se tedy spokojit s něčím menším? 
Proč mít děti, které nám přinejlepším 
zkomplikují život, a přinejhorším...?

Moje odpověď na tuto výzvu přišla 
o měsíc či dva později, když jsem četla 
verš v Bhagavad gítě Šríly Prabhupády 
(5.7): „Ten, kdo jedná s oddaností a je čis-
tou duší ovládající mysl a smysly, je každé-
mu drahý a každý je drahý jemu. Přestože 
je stále činný, nikdy není zapleten.“ 

Místo abych to bezstarostně přečetla 
a pokračovala dál jako obvykle, jsem se 
zastavila a přemýšlela o každém výrazu 
a o tom, jak to o mně neplatí. Já nejednám 
s oddaností. Zdaleka nejsem čistá duše 
a neovládám své smysly. Nejsem drahá 
všem, ani mně není každý drahý, a tak dále.

Jak jsem četla dále, uvědomila jsem si, 
že každý verš, který popisuje svaté osob-
nosti a svaté charakteristiky, je mimo mou 
úroveň realizací: „Ten, kdo nalézá štěstí 
ve svém nitru, je činný a raduje se sám 
v sobě...“ (Bg 5.24) „Ti, kdo jsou prostí 
hněvu, hmotných tužeb...“ (Bg 5.26) „Ten, 
kdo se neraduje ani netruchlí, neběduje 
ani netouží...“ (Bg 12.17) „Ten, kdo hledí 
stejně na přátele i nepřátele a zůstává 
vyrovnaný, ať se setkává s poctou či 
zneuctěním...“ (Bg 12.18) „Osoba, která 
v hmotném světě není ovlivněna dobrem 
či zlem, které ji může potkat...“ (Bg 2.57). 
A tak dále.

Prostým faktem je, že jsem nováček – 
proto se nedokážu plně přiklonit pouze 
k Pánu. A proto potřebuji manželství, děti 
a postupný proces osvobození se od hmot-
ných tužeb.

Tato cesta rodinného života je přijatelná 
i pro Krišnu. Když se sám zjevil na Zemi, 
hrál roli hospodáře a stanovil dokonalý 
příklad. Měl mnoho dětí, které rovněž 
založily rodiny. Pán Čaitanja Maháprabhu, 
zatím poslední z Krišnových inkarnací, šel 
v tomto směru rovněž příkladem. 

Když se jeden z Jeho společníků ve sta-
vu odříkání trochu odchýlil od přísných 
zásad jednání se ženami, Pán ho zavrhl. 
Avšak mnozí Pánovi nejbližší společníci 
byli ženatí muži. Jeho poselství je jasné: 
pokrytectví nelze tolerovat.

Tuto myšlenku představuje rovněž Šríla 
Prabhupáda. Ve významu k Bhagavad gítě 
(3.7): „Je mnohem lepší zůstat u svého 

zaměstnání a realizovat cíl života, kterým 
je vysvobození z pout hmoty a návrat do 
Božího království, než se stát falešným 
transcendentalistou s vidinou prostopáš-
ného žití a uspokojování smyslů... I hospo-
dář může dosáhnout tohoto životního cíle 
usměrněnou službou s vědomím Krišny.“

V šestém měsíci, když dítě začalo silně 
kopat, mu začal můj manžel zpívat mahá 
mantru a jindy mu má dcera vyprávěla 
krátké příběhy z Nektaru oddanosti.

Někdy později – asi měsíc před poro-
dem – můj manžel vysvětlil mému gyne-
kologovi, doktoru Narayan Udgatovi, že 
naši práci na fi lmu jsme prozatím pozasta-
vili a náš jediný zájem v Purí je teď počkat 
na porod.

„Víme, že je pro dítě příznivé, když se 
narodí zde,“ řekl můj manžel. „Proto jsme 
neodjeli.“

Doktor Udgata, obyvatel Purí a odbor-
ník ve svém oboru, ve své odpovědi odha-
lil svou oddanost.

„Pán Džagannáth je velice milostivý,“ 
řekl. „A protože tu žijete a chcete, aby se 
tu narodilo vaše dítě, určitě k vám bude 
milostivý.“

Pak začal zpaměti recitovat verše ze čtvr-
té kapitoly Bhagavad gíty o tom, jak Pán 
sestupuje, aby ochránil náboženské zásady 
a zničil bezbožnost. A vysvětlil nám, jak 
Pán posílá své zmocněné představitele 
nebo přichází sám v různých dobách a na 
různých místech a pod různými jmény – 
Ježíš Kristus, Mohammed, Alláh, Buddha, 
Krišna, Džagannátha.

„Ona je také znalkyní Bhagavad gíty,“ 
řekl můj manžel a ukázal na mě.

„Jsem jen začátečník,“ řekla jsem a začala 
jsem recitovat: „déhinó 'smin jathá déhé 

Autorka spolu se svým manželem Jadubarou dásem natočila několik Autorka spolu se svým manželem Jadubarou dásem natočila několik 
dokumentární filmů o vědomí Krišny, píše a fotografujedokumentární filmů o vědomí Krišny, píše a fotografuje
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Nevím, co to bylo, ale něco ve mně se 
doopravdy změnilo. Celou cestu z Jere-
vanu do Meghri jsem si říkal, co budu 
dělat. Ze srdce jsem ty lidi obdivoval, ale 
pořád tu byl problém s mojí připoutaností 
k drogám. Říkal jsem si: „Jak je možné žít 
bez drog?“ To byla jediná zásadní věc. Nic 
jiného. Všechno ostatní, co říkali, bylo 
úplně dokonalé a přijatelné.

Kdykoliv jsem četl knihy Šríly Prabhu-
pády, zdálo se mi, že Krišna promlouvá 
přímo ke mně a odpovídá na všechny mé 
otázky jednu po druhé. Ale já se musel 
ptát na svou víru v prospěšnost braní drog.

„Co moji přátelé? Co si o mně budou 
myslet? Když jim řeknu, že už drogy ne-
beru, tak se mi vysmějí! Přinejmenším 
budou překvapení a naštvaní a přestanou 
se se mnou stýkat. A co má rodina a pří-
buzní?“

V hlavě mi stále dokola vířily všechny 
tyto otázky a já se cítil velice nešťastný. 
Někdy jsem se natolik pohroužil do svých 
myšlenek, že jsem si ani nevšiml, že ve 
skutečnosti mluvím nahlas a že mě Senik 
může slyšet.

Nicméně jakmile jsem vstoupil do dveří 
domova, zahlédl jsem svou matku, jak sedí 
a pláče. Vypadalo to, že je šťastná, že mě 
vidí, ale nechápal jsem, proč pláče. Jemně 
jsem mámu objal a zeptal se jí, co se děje, 
a ona mi odpověděla jenom: „Děkuji ti.“

„Za co, mami?“
„Ty víš, za co.“
„Prosím tě, řekni mi, co se stalo, mami.“
„Nic zvláštního. Děkuji ti, že jsi poslal 

k nám domů KGB. Sedm generací naší ro-
diny nikdy u sebe doma ani na prahu ne-
viděla policii. A teď, díky tobě, ty jsi první, 
kdo to zařídil.“

„Já jsem nic nezařizoval, mami. O čem to 
mluvíš?“

„Přišli sem a prohledali celý dům. Všech-
no prohledali a udělali tu velký nepořádek. 
Říkali, že  ses stal členem nebezpečné sekty, 
která pracuje pod vedením CIA, a pokud 
tě nezastavíme, že tě vsadí do vězení.“

„To je nesmysl, mami! Co hledali?“
„Nevím, nějaké náboženské a zakázané 

knížky nebo něco takového.“
„Vzali mi něco z pokoje?“
„Ano, nějaké obrázky a knihy o józe, ty 

staré knížky, které jsi měl předtím.“
„Nevím, o čem to ty nebo oni mluvíte! 

Navštívil jsem jedny opravdu milé lidi, 

kteří celý den uctívají Boha a zpívají velice 
pěkné modlitby. Nejedí žádné maso a neu-
blížili by ani mravenci!“

„Senik tě vzal k těm rebelům a teď nás 
kvůli němu pronásleduje KGB!“

„Ne, mami, oni nejsou ani zkažení, ani 
rebelové. Jsou to velice milí lidé! Jsou 
i proti drogám a nikdo z nich nic nebere. 
Dokonce jsem začal přemýšlet o tom, že 
s tím přestanu také.“

Matčina tvář okamžitě změnila výraz 
a přestala na okamžik plakat. Pro ni i pro 
celou moji rodinu to byla vážná věc. Před-
tím vyzkoušeli všechno možné, aby mě 
přesvědčili přestat brát drogy, ale bezvý-
sledně.

„Takže teď už žádné drogy nebereš?“ ze-
ptala se.

„No, hodil jsem všechno, co jsem měl, do 
záchodu, když mi vysvětlili, že Krišna ne-
dovoluje svým oddaným brát drogy.“

„Kdo je Krišna?“
„Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství.“
„Nikdy jsem Jeho jméno neslyšela a už 

ho nechci víc slyšet. Vše, co známe, je Ježíš, 
to stačí!“

„Ano, Krišna je Ježíšův otec, a jak v Bibli 
říká: `Já a můj otec jedno jsme.´ Tím mys-
lel Krišnu. Krišna je jeho otec.“

Trvalo mi to celé hodiny, abych jí vy-
světlil všechno, co jsem se za ty poslední 
dva dny dozvěděl.  Později přišel můj otec 

kaumáram jauvanam džará...“ (Tak jako 
vtělená duše souvisle přechází v tomto 
těle z dětství do mládí a stáří, přechází 
také v čase smrti do jiného těla. Bg 2.13)

Doktor Udgata se ke mně přidal a pak 
pokračoval a recitoval další verše z Gíty. 
Ukázalo se, že zná zpaměti všech sedm 
set veršů a dokáže je recitovat v několika 
krásných melodiích a velmi procítě-
ně. „Je to dar od Pána,“ podotkl doktor 
Udgata pokorně.

Když se Hari Prijá konečně objevila 
v den prvního Ékádaší (zvláštní den ur-
čený pro vzpomínání na Pána) nového 
roku – doktor Udgata provedl obvyklé 
procedury, prohlásil, že je zdravá, a když 
se utišila, požádal všechny okolo o klid 
a recitoval jí dvanáctou kapitolu Gíty 

„Oddaná služba“ (svou oblíbenou kapi-
tolu).

Když odcházel, slyšela jsem, jak říká 
mému manželovi: „Všechno je v pořád-
ku. Matce i dítěti se daří dobře. Jediná 
věc je, že jste chtěl syna, a je to dcera.“

Neslyšela jsem, co mu manžel odpo-
věděl, ale podívala jsem se na Hari Priju 
s růžovou kůží, jasnýma očima a čilou 
a pomyslela jsem si: „Ano, tentokrát 
jsme si přáli syna. Ale jako vždycky přá-
ní Pána Džagannátha převážilo to naše. 
A ačkoliv tomu teď nerozumíme, Jeho 
plán je dokonalý a pro nás jistě nejlepší.“

Když byl Hari Prije asi měsíc, s tro-
chou lítosti jsme opustili Džagannátha 
Purí a vrátili se do New Braja Bhumi 

– komunity oddaných žijících na úpatí 
hor Sierra Nevada ve střední Kaliforni, kde 
jsme vlastnili devět akrů krásné skalnaté 
země a kde jsme pokračovali ve zpívání 
a naslouchání, setkáváni se s oddanými 
a s výchovou Hari Priji v jednoduchém, 
přirozeném prostředí ve vědomí Krišny. ❧

Slaný chlébSlaný chléb
Pravý as se rozhodnoutPravý as se rozhodnout

Už dospělá Hari prijá Už dospělá Hari prijá 
uzdravující se z těžké nemociuzdravující se z těžké nemoci

Nejlepší přítel ŠačísútaNejlepší přítel Šačísúta
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a bratr a jeho žena a já jim musel 
znovu a znovu opakovat všechnu 
fi lozofi i Krišny, kterou jsem znal. 

Byl jsem unavený. Mohl jsem 
vidět, že nikdo z nich není šťast-
ný, a byl jsem si jistý, že už nebu-
du moci žít u nich doma a dívat 
se na ně, jak každý den trpí. 
Zároveň jsem ale nevěděl, co 
mám dělat, a nechtěl jsem je jen 
tak opustit. Koneckonců jsem svou rodinu 
doopravdy miloval a považoval jsem je za 
dobré a zbožné lidi. Například jsem nikdy 
neviděl svého otce pít nebo kouřit. I když 
příliš v Boha nevěřili, nebo alespoň přede 
mnou o ničem týkajícím se Boha nemluvi-
li, přesto byli ve všeobecném pojetí velice 
zbožnými lidmi.

Každý den mi Senik říkal, že téměř 
všichni oddaní měli se členy své rodiny 
stejné problémy jako já. „Takže je to pro 
ně normální, že nedokáží pochopit, co 
děláš nebo proč to děláš. Je tu smutno bez 
oddaných,“ řekl. Cítil jsem, že Senik čte 
dokonale v mé mysli. Nemohl jsem říct ani 
slovo a někde v hrdle se mi zadrhly slzy. 
Jen jsem pokýval hlavou. Nevím, kolikrát 
jsem se cítil jako ryba vytažená  z vody. Jen 
jsem přikyvoval a mlčel.

„Neboj se,“ řekl a položil mi ruku na 
rameno. „Jsem si jistý, že jednoho dne pů-
jdeš za oddanými a zůstaneš s nimi navždy. 
Jen se snaž zpívat na svém růženci Hare 
Krišna mahá mantru, co nejvíc můžeš, 
a Krišna ti pomůže rozhodnout se tak, že 
najdeš cestu ven.“

A přesně to jsem dělal, když jsem čekal, 
až se z vojny domů vrátí můj dobrý přítel 
Sako. Kamalamálá mi řekl, že bych ani ne-
měl jíst jídlo uvařené v hrncích, ve kterých 
se dřív vařilo maso, a tak jsem si začal va-
řit sám v nových hrncích. Kvůli tomu jsem 
měl s rodiči nové problémy. Doma vládla 
napjatá a nepříjemná atmosféra. Moje 
matka se velice zlobila, cítila to jako uráž-
ku, že nechci jíst nic, co uvařila, ani s nimi 
sedět u jídla. Někdy mi dělalo potíže se 
postit, když mi nechutnalo, co jsem uvařil, 
protože jsem neměl příliš zkušeností s tím-
to novým jídelníčkem.

Když se Sako konečně vrátil, tak se 
situace trošku změnila, protože jsme byli 
tak šťastní, že se oba vidíme! Spolu s naši-

mi přáteli jsme 
začali slavit 
a ta legrace 
trvala několik 
dnů. Brali 
jsme drogy 
jako předtím, 
ale já nebyl ve 
stejném roz-
položení jako 
dřív. Nedo-
kázal jsem se 
zbavit pocitu, 
že braní drog 
je hříšné. Když 
se mě Sako ze-
ptal, co se děje, 
řekl jsem mu 
vše o svých 
nových přáte-
lích a o všem, 
co se stalo. 

Byl velice šťastný, když slyšel o té fi lozofi i 
a myšlenkách, ale stejně jako já byl smutný 
z toho, že všichni Hare Krišna oddaní jsou 
proti drogám.

„Je nějaký způsob, jak bychom mohli brát 
drogy a zároveň být Hare Krišna oddaný-
mi?“ zeptal se.

„Právě o tom jsem také přemýšlel a snažil 
jsem se o to ze všech sil,“ řekl jsem. „Podle 
mého názoru jsou tito Hare Krišna odda-
ní velice tvrdohlaví a sobečtí lidé. Všem 
káží, aby nejprve ochutnali a pak teprve 
posuzovali chuť nějakého ovoce, ale když 
jsem jim navrhl, ať také ochutnají alespoň 
jedenkrát drogy, odmítli to. Jednoduše 
mi řekli, že v jejich knihách je už řečeno, 
že drogy jsou špatné, tak proč by to měli 
zkoušet.“

Řekl jsem mu, že navzdory mým ná-
mitkám vůči zakazování drog má vědomí 
Krišny tolik aspektů, se kterými souhla-
sím. Až na tuhle jedinou věc to je zatím to 
nejlepší, co jsem kdy našel. Řekl jsem mu, 
že jsem čekal jenom na něho, abych viděl, 
jestli se ke mně bude chtít v tomhle přidat. 
Nejdříve řekl, že chce být tam, kde jsem já. 

Když jsem mu ale řekl, že vážně přemýš-
lím o tom, že skončím s drogami, říkal, že 
bude lepší trochu počkat a promyslet to.

Potom jsem mu řekl, že bych chtěl jít za 
oddanými do chrámu a zůstat tam navždy, 
a zeptal jsem se ho, co si o tom myslí. Svě-
sil hlavu a neřekl nic. Byl velice smutný 
a po celou dobu našeho rozhovoru bez 
přestání kouřil. 

Mohl jsem vidět, že procházíme v našem 
životě určitými těžkostmi, které povedou 
k jistým důležitým rozhodnutím. Byl 
chladný večer a vydali jsme se domů, aniž 
bychom došli k nějakému konečnému 
závěru. Přesto od chvíle, kdy jsme si řekli 
navzájem „Dobrou noc“ a rozloučili se, tak 
jsme oba byli rozrušení. Jednak jeden ze 
druhého a také z celé té situace.

Po několika dnech, které jsme strávili 
podobně, jsem mu konečně jednoho dne 
řekl, že jsem se rozhodl jít do Jerevanu za 
oddanými. Zeptal jsem se ho, jestli se už 
rozmyslel. Řekl mi, že se asi nikdy mari-
huany nevzdá, tak bude asi lepší, když ani 
nebude zkoušet žít s oddanými. Požádal 
jsem ho, ať se mnou za nimi alespoň jed-
nou jede, aby viděl, jaké to je, ale nelákalo 
ho to. Tak jsme se navzájem objali a se sl-
zami v očích se rozloučili.

Když jsem přišel domů, začal jsem se 
chystat na druhý den na cestu do Jerevanu. 
Snažil jsem se vzít si jen to, co je mému 
srdci nejbližší a nejdražší, ale skončilo 
to příliš velkým zavazadlem. Konečně 
jsem to snížil na jeden kufr plný oblečení 
a osobních nezbytností. Půl hodiny po 
půlnoci jsem ležel v pokoji, kouřil cigaretu 
a přemýšlel o všem, co se přihodilo mezi 
mnou a mým nejlepším přítelem. 

Občas mi po tváři skanula slza a chtělo 
se mi brečet. Pustil jsem si hodně nahlas 
kazeťák se skladbou George Harrisona 

„My Sweet Lord“, aby mě nikdo v domě 
neslyšel plakat. Po chvíli někdo zaklepal 
na moje dveře. „Kdo by to mohl být v tu-
hle dobu?“ Udivilo mě to, protože obvykle 
do mého pokoje nechodívali ani rodiče, 
i když bylo rozsvíceno.

Rychle jsem si osušil oči ručníkem 
a spěchal otevřít. Stál přede mnou Sako 
s velkým úsměvem, zcela omámený! Díval 
se na mě a hlasitě řekl: „Víš, právě mi došlo, 
že bez tebe nemůžu být. Jsme tak dlouho 
tak dobří přátelé a teď bychom měli do-
volit satanovi, aby nás rozdělil? Uvědomil 
jsem si, že s tebou půjdu, kamkoliv půjdeš 
ty!“ Vešel dovnitř, objal mě svýma dlouhý-
ma rukama a rozplakal se.

„Myslím, že se půjdu na ty oddané ale-
spoň jednou v životě podívat. Pak budu 
vědět, co dělat. Je to tak podle tebe v po-
řádku?“

Byli jsme připraveni ráno vyrazit. Niko-
mu jsme neřekli, kam a proč jedeme. Ce-
lou cestu jsme mluvili o tom, jak bychom 

Sarvabhávana dás před 
vědomím Krišny a potévědomím Krišny a poté
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mohli potěšit nebo alespoň neurazit naše 
příbuzné a zároveň mohli být oddanými, 
ale naneštěstí jsme na to nepřišli. 

Když jsme dorazili, velice šťastně jsem 
představil svého přítele, jemuž jsem říkal 
jeho formálním jménem Sarkis, všem od-
daným. Každý ho měl hned rád a já se cítil 
ohromně hrdý. Jednak, že jsem to byl já, 
kdo ho mezi ně přivedl, a jednak proto, že 
jsem byl vůči němu takzvaně starší. 

Bylo to poprvé, kdy jsem doslova cítil, 
jak mé falešné ego křičí. Nedokázal jsem 
ani potlačit své pocity a zdálo se mi, že 
celý svět teď vidí, co cítím. Odešel jsem 
z pokoje a šel do koupelny, abych se po-

díval do zrcadla, jestli se mi pýchou rdí 
tváře.

Večer mluvil se Sakem Sannjása dása 
o čtyřech regulativních principech a já si 
říkal: „Teď Sako použije stejné argumenty, 
které jsem použil já, abych podpořil braní 
drog.“ On ale začal říkat věci, které mi 
nikdy předtím neřekl. Jako že souhlasí se 
vším, co oddaní říkají, a jak vidí spojitost 
mezi jím samotným, Krišnou a Jeho od-
danými. 

Řekl, že chce hned dnes zanechat drog 
a zůstat s nimi, sloužit Krišnovi a dozvědět 
se víc o životě oddaných. Otevřel jsem oči 
dokořán, jelikož jsem nemohl uvěřit tomu, 
co jsem slyšel!

Večer, když jsme šli spát, jsem se ho 
zeptal, jestli myslel vážně to, co řekl San-
njásovi dásovi. Řekl mi, že to je to, co celý 
život hledal. Ve skutečnosti cítil, že vědomí 
Krišny hledal již po mnoho životů a že je 
šťastný, že ho konečně našel.

„Jsem ti velice vděčný,“ řekl mi, „že jsi 
mě sem přivedl. Zachránil jsi mi život.“

Už jsem se ho na víc neptal. Dobře jsem 
věděl, že když řekl něco takového, tak to 
tak i bude. Byli jsme tam spolu víc než 
týden, vykonávali všechny druhy oddané 
služby a zpívali s oddanými, ale má mysl 
byla doma s rodiči. Přemítal jsem nad tím, 
jak se asi cítí a tak. Během kírtanů a služby 
jsem zapomínal na všechno ohledně mého 
jiného života. 

Jakmile jsem ale měl volno, přemýšlel 
jsem o všech svých možných připoutanos-
tech. Tyto myšlenky mi působily problémy, 
které se zdály být velkou překážkou v mém 
oddaném životě. Někdy mi dokonce bylo 
strašně smutno.

Někteří oddaní zpívali na svých růžen-
cích Hare Krišna velice blaženě a jiní při 
tom usínali. Bylo legrační sledovat, jak se 
někteří oddaní snaží překonat spánek, ale 
nemohou. Probrali se a chvílemi něco zpí-
vali, ale pak pomalu ve spánku klopili hla-
vy, tomuhle soužení říkali „kejvačka“. Bylo 
mi jich líto. Znamenalo to, že pracovali 
dnem i nocí bez dostatečného odpočinku.

Přemýšlel jsem nad tím, že vstávat každé 
ráno tak brzy je největší odříkání, a říkal 
jsem si, že toho nebudu nikdy schopen.

Začal jsem myslet na drogy, na své 
přátele, kteří brávali rádi drogy se mnou, 
a „Jak jsem se mohl vzdát jejich přátelství?“ 
a tak dál. Také jsem přemýšlel o Sakovi: 

„Když se vrátím zpátky do Meghri, jak se 
bude cítit a co mi řeknou jeho rodiče?“

Potom, jako kdyby mi četl myšlenky, 
přišel za mnou do pokoje. Dal mi ruku na 
rameno a jemněji než kdykoliv předtím 
se mě zeptal: „Jsi připraven odevzdat svůj 
život Krišnovi?“ Nechápal jsem, proč se 
mě na to ptá, ale v jednu chvíli jsem si byl 
jistý – nalezl něco tak cenného, že se toho 
nikdy nevzdá.

Řekl jsem: „Musím si to rozmyslet. 
Vlastně musím něco důležitého vyřídit 
u nás doma, takže jsem si říkal, že se na 
chvíli vrátím. Pak zase přijedu. Chceš jít se 
mnou?“

„Ne, počkám na tebe tady. Prosím, vrať 
se. A pokud ti to nevadí, předej mým rodi-
čům tento dopis.“ A podal mi obálku, na 
které tučným písmem stálo:

„PROSÍM ZPÍVEJTE HARE KRIŠNA 
A BUĎTE ŠŤASTNÍ!“

Bylo zřejmé, že vzal vědomí Krišny ve-
lice vážně a že dělá velice plynulý pokrok. 
Úplně jsem ho viděl, jak velice rychle stou-
pá po duchovních schodech.

Slaný chléb

Putování dvou přátel za železnou opo-
nou KGB v bývalém SSSR. V jejich 
hledání duchovního života se odevzdali 
józe oddanosti Krišnovi. Jejich prostá 
a pokorná snaha o víru a náboženskou 
svobodu je přivedla od uklízení opuš-
těných kostelů přes zpívání ve venkov-
ských úkrytech až k rozesílání tajných 
vzkazů v sibiřských pracovních táborech. 
Pravdivý příběh Gagika Bunjatjana 
a Sarkise Ohanjanjana plný dobrodruž-
ství, inspirace a humoru své čtenáře 
potěší i nadchne. ❧

Setkání sovětských  oddaných na první návštěvě Setkání sovětských  oddaných na první návštěvě 
Indie v roce 1989 s Rádžívem GándhímIndie v roce 1989 s Rádžívem Gándhím

Objednávejte si nový vaišnavský 
kalendář na příští rok s překrásnými 
ilustracemi Ómkáry Rádhy déví dásí 
doplněné příběhy z Krišna knížky 
Šríly Prabhupády. Nořte se po celý 
rok do sladkých Krišnových dětských 
zábav ve Šrí Dhámu Vrindávanu.
Cena: 128 Kč
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VAIŠNAVSKÁ ETIKETAVAIŠNAVSKÁ ETIKETA
7. JEDNÁNÍ SE ŽENAMI JAKO S MATKAMI7. JEDNÁNÍ SE ŽENAMI JAKO S MATKAMI

„Při šíření lásky k Bohu Čaitanja 
Maháprabhu a Jeho společníci nebrali 
v úvahu žádnou kvalifi kaci ani místo, 
kde by se měla šířit. Nekladli si žádné 
podmínky.“

(C.c., Ádi 2.7.22)

1. Dualita v zásadě znamená, že zapomí-
náme na to, že jsme nedílné části Krišny. 
Chceme si užívat nezávisle na Něm, hrát 
si na vládce. Tento sklon vrcholí pohlav-
ní touhou.

2. Pojetí muž/žena je totožné s hmotným 
vědomím.

3. Stát se vědomým Krišny znamená po-
vznést se nad dualitu. Musíme dosáh-
nout vědomí, že jsme nedílné části Kriš-
ny a sloužíme Jeho, ne našemu potěšení.

4. Prvořadou povinností oddaného je pře-
konat pohlavní touhu.

5. To vyžaduje fi lozofi cké uvědomění, ne-
ustálou praxi a vytrvalost. (Odpor není 
řešení. Připoutanost/odpor jsou dvě 
strany jedné mince.)

6. Šríla Prabhupáda v soucitné náladě Paň-
ča tattvy otevřel pokladnici bhakti všem 
lidem – mužům i ženám.

7. Toto nám nabízí intenzívní a neomeze-
nou příležitost překonat připoutanost 
a odpor ke hmotě a vyvinout transcen-
dentální realizaci Krišny.

8. Slovo „matka“ vzbuzuje ná-
ladu úcty a rozvahy.

9. Když radíme, že na ženy by 
mělo být pohlíženo jako na 
matky, máme na mysli, že 
naše jednání s nimi by mělo 
být zdrženlivé a uctivé.

10. Toto chování omezí uráž-
livou mentalitu a jednání 
s ostatními živými bytostmi.

11. Ženy by se měly chovat 
jako matky.

12. Oddělení obou pohlaví je 
v rámci praxe rozvoje vědo-
mí Krišny nezbytné.

Citáty Šríly Prabhupády
Dopis Šríly Prabhupády 

Gargamunimu (29/9/75): „Co 
se týče znepokojení způso-
beného ženami, jsou to také 
živé bytosti. Také přicházejí ke 
Krišnovi. Vědomě je tedy ne-
mohu odmítnout. Pokud naši 
mužští členové, brahmačárí 
a sannjásí, získají pevné vědomí 
Krišny, nebude zde žádný problém. Jejich 
povinností je být velmi neochvějný a obe-
zřetný. Toho lze dosáhnout pravidelným 
pronášením mahá mantry jako Haridása 
Th ákura.“

Dopis Šríly Prabhupády Rájárámovi 
(10/4/67): „Prosím veď naše nevinné du-
chovní sestry, které přijaly naše útočiště. 
Dívky jsou náchylnější vůči jemným ná-
strahám Máji. Chlapci jsou silnější. Mrina-
liní, Jadurání a všechny ostatní dívky jsou 
velmi kvalifi kované, pohledné, inteligentní, 
vzdělané a vážně zaměstnané rozvojem 
vědomí Krišny. Proto si zaslouží ochranu 
před nástrahami Máji.“

Dopis Šríly Prabhupády Gargamunimu 
(10/18/69): „Nejpřitažlivějšími rysy Máji 
jsou ženy a peníze. My, muži vědomí si 
Krišny, musíme v rámci kázání jednat se 
ženami a penězi, a jedinou preventivní 
ochranou je nepřijímat je pro náš smyslo-
vý požitek. Tehdy zůstaneme dostatečně 
silní. Materialisté přijímají vše pro smys-
lový požitek a oddaní Krišny přijímají 
vše pro Krišnovo uspokojení. Chyba není 
v samotných ženách a penězích; problém 
je v jejich nesprávném zaměstnání. Ne-
správné použití znamená přijímat je pro 
smyslový požitek.“

Dopis Šríly Prabhupády Ékajaní 
(12/3/72): „Kdo zavedl tyto věci, že ženy 
nemohou džapovat v chrámu? Pokud to 
brahmačárí vzrušuje, ať jsou do lesa. Ni-

Šríla Prabhupáda v soucitné náladě Paňča tattvy Šríla Prabhupáda v soucitné náladě Paňča tattvy 
otevřel pokladnici bhakti všem – mužům i ženámotevřel pokladnici bhakti všem – mužům i ženám

Slovo „matka“ vzbuzuje Slovo „matka“ vzbuzuje 
náladu úcty a rozvahynáladu úcty a rozvahy
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kdy jsem nic podobného nezavedl. Pokud 
brahmačárí nemohou snést přítomnost 
žen v chrámu, musí jít do lesa a nezůstá-
vat v New Yorku. Vzhledem k tomu, že 
v New Yorku je tolik žen, jak se jim mohou 
vyhnout? POKUD JSOU TAK SNADNO 
VYVEDENI Z MÍRY, NEJLEPŠÍ JE JÍT 
DO LESA. Pak ale nikdo neuvidí je a JAK 
BUDE POKRAČOVAT NAŠE KÁZÁNÍ?“

„V hnutí pro vědomí Krišny je každý 
člen tak důležitý, protože všechny činnosti 
oddaného Pána Krišny prospívají všem 
živým bytostem.“ (dopis Šríly Prabhupády 
Šivánandovi 6/15/69)

Vznešenost vaišnavy – citáty z Hari 
bhakti vilásy
1. Oddaní Hariho jsou ve věku Kali velmi 

vzácní. Postavení oddaného je vzneše-
nější než postavení Pána Brahmy a Pána 
Rudry.

2. Přítomnost oddaného v okamžiku smrti 
povznese dokonce i vraha bráhmany do 
duchovního nebe. (10.86)

3. Pokud se pojídač psů stane vaišnavou, 
je vznešenějším než bráhmana, a pokud 
sannjásí postrádá oddanost Višnuovi, je 
považován za pokleslejšího než pojídač 
psů. (10.87)

4. Ani v době konečného zničení vesmíru 
oddaní Višnua nepoklesnou. Proto je Šrí 
Hari všude znám jako neklesající, všu-
dypřítomný a nevyčerpatelný; oddaný 
se tedy nemá čeho bát. Oddaný nikdy 
nikomu nepůsobí bolest. (10.101-105)

5. Ti, kdo uctívají Nejvyšší Osobnost Bož-
ství, Šrí Hariho, jsou nejlepší ze všech 
lidí a nikdo ve třech světech je nepřevy-
šuje. (10.110)

6. Tito bezhříšní, velkodušní vaišnavové 
očišťují celé stvoření, a jsou proto ještě 
lepší než poutní místa. (10.118)

7. Ti, kdo jsou Moji oddaní, nejsou ve 
skutečnosti Moji oddaní. Ti, kdo jsou 
oddaní Mých oddaných, jsou praví od-
daní. (10.133)

8. Moji oddaní, kteří jsou Mi odevzdáni 
a netýká se jich připoutanost a odpor, 
závist ani pýcha, opěvují neustále Mou 
slávu. Nikdy nikomu neškodí. Neustále 
uctívají Mé oddané, dychtí o Mně na-
slouchat a vždy Mě nosí ve svém srdci.” 
(10.145-146)

Pomlouvání vaišnavů
Dopis Šríly Prabhupády Gópálu Krišnovi 

(4/21/70): „Neustále se máš na pozoru, zda 

se nedopouštíš nějakého přestupku. To je 
velmi správné. Při službě Pánu Krišnovi 
a Jeho zástupci, duchovnímu mistrovi, by-
chom si měli neustále udržovat tento báz-
livý, opatrný postoj. To nám zaručí rychlý 
pokrok v rozvoji vědomí Krišny.“

Citáty z Hari bhakti vilásy
1. Ten, kdo pomlouvá vaišnavu, přijde 

o svou zbožnost, bohatství, slávu a děti. 
(10.310)

2. Ten, kdo vaišnavu bije, pomlouvá, pro-
jevuje mu neúctu, rozzlobí se na něho 
nebo se neraduje při jeho spatření, jde 
do pekla. (10.310)

Čtyři druhy pomluv vaišnavů
1. Nacházet u vaišnavy chybu pro jeho 

zdánlivě nízký původ.
2. Pomlouvat ho kvůli jeho předchozím 

chybám.
3. Pomlouvat ho kvůli náhodné chybě.
4. Pomlouvat ho kvůli chybám, které jsou 

téměř odstraněny.
(z Harináma-čintámani)

Co když někdo spáchá vaišnava aparádhu
Pokud někdo náhodou spáchá vaišna-

va aparádhu, musí dotyčného vaišnavu 
upřímně prosit o odpuštění a držet se 
přitom jeho nohou. Vaišnava je velmi 

milostivý a ihned jej obejme a odpustí mu 
všechny jeho přestupky. (z Harináma-čin-
támani)

Chvála vaišnavy
Dopis Šríly Prabhupády Tamálu Krišnovi 

(8/19/68): „Každý oddaný by si měl vážit 
ostatních oddaných. Nikdo by neměl niko-
ho kritizovat.“

8. VAIŠNAVA 8. VAIŠNAVA 
APARÁDHYAPARÁDHY

Šríla Prabhupáda byl oblečen Šríla Prabhupáda byl oblečen 
jako obyvatel Vrindávanujako obyvatel Vrindávanu

Postavení oddaného je vznešenější Postavení oddaného je vznešenější 
než postavení Brahmy a Rudrynež postavení Brahmy a Rudry
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„Když jsi dnes vstoupil do mého domu, byl jsem poctěn a můj 
život dosáhl dokonalosti. Spatřit vaišnavu je stejně vzácné jako 
spatřit Šrí Hariho. Musel jsem nahromadit nesmírné množství 
zbožnosti, velké jako hora Méru, že jsem mohl spatřit tak vzneše-
ného vaišnavu, jako jsi ty.“ (HBV 10.337-338)

„Šrí Čaitanja Maháprabhu řekl: ,Prvotřídní vaišnava je ten, jehož 
samotná přítomnost inspiruje ostatní zpívat svaté jméno Krišny.“ 
(C.c., Madhja 6.16.74)
1. V našem vaišnavském vzhledu by neměl existovat kompromis. 

Zastupujeme Šrílu Prabhupádu a měli bychom se snažit stát se 
jeho prvotřídními zástupci.

2. Musíme si být vědomi správného standardu vzhledu, držet se 
jej a šířit jej. Ve věku Kali se odchylky snadno stanou normou. 
Měli bychom si na to dát pozor.

3. Správný vaišnavský oděv nám pomáhá udržovat si správné vě-
domí naší totožnosti a zodpovědnosti ve službě Šrílovi Prabhu-
pádovi a vaišnavům.

4. Vaišnavský vzhled je přitažlivý a usnadní nám naše kázání. 
První dojem, který nejčastěji vzniká zrakovým vjemem, má 
nejdelší trvání.

5. Pouhým spatřením vaišnavy se podmíněná duše očistí.

Citáty Šríly Prabhupády
Prabhupádova Lílámrita II, str. 7: „Šríla Prabhupáda byl oble-

čen jako obyvatel Vrindávanu. Měl kánti málu (korálky na krku), 
prosté bavlněné dhótí, džapa málu (růženec) a starý čadar (šál či 
pokrývku). Barva jeho pleti byla zlatá, měl oholenou hlavu, šikhu 
a čelo ozdobené bělavým vaišnavským tilakem. Na nohou měl 
špičaté bílé pantofl e, běžné u indických sádhuů. Ale kdo v New 
Yorku kdy viděl nebo snil o někom, kdo by vypadal jako tento 
vaišnava? Byl možná prvním vaišnavským sannjásím, který kdy 
přijel do New Yorku a neslevil nic ze svého vzhledu. Newyorčané 
jsou samozřejmě zvyklí nevěnovat žádnému nezvykle vypadající-
mu novému přistěhovalci příliš pozornosti.“

Prabhupádův nektar 3, 6. povídka: Epizoda s vaišnavou nosícím 
tilak v muslimské továrně

V jedné indické továrně byli všichni dělníci hinduisté a většinou 
vaišnavové. Mohli proto do práce nosit vaišnavský tilak a používat 
další vaišnavské doplňky. Za nějaký čas továrna získala novou 
správu a majitelem se stal muslim. Při svém nástupu vyhlásil, že 
dělníci již nebudou smět nosit do práce vaišnavský tilak. Většina 
dělníků poslechla a ve stanovenou dobu přišli do práce bez tilaků. 
Jeden zaměstnanec se ale rozhodl riskovat a spolehnout se na 
Krišnu. Šel tedy do práce s velmi výrazným, bílým vaišnavským 
tilakem. Když si nový majitel prohlédl všechny shromážděné děl-
níky, řekl: „Tento oddaný s vaišnavským tilakem je velmi odvážný. 
Proto mu dovoluji jej nosit do práce i nadále, ale všem ostatním 
to zakazuji.“

Tímto způsobem Šríla Prabhupáda povzbuzoval oddané, aby se 
zbytečně nevzdávali vaišnavských označení. Prabhupáda řekl, že 
když to situace nedovoluje, není nezbytně nutné tilak nosit, ale 
oddaný by měl své tělo označit alespoň tilakem z vody a jmény 
Višnua. Pokud však jsou doplňky dovoleny, oddaný by se neměl 
vaišnavského oděvu a růžence zbytečně vzdávat.

Komentář Satsvarúpy dáse Gosvámího: Tento příběh má očivid-
ně moderní uplatnění. V roce 1966 byl Šríla Prabhupáda potěšen, 

když Rúpánuga a Satsvarúpa trvali na tom, že budou nosit tilak 
při své práci v newyorském sociálním úřadě. Bhaktisiddhánta 
Sarasvatí Th ákura si přál, aby jednoho dne soudci vyšších soudů 
nosili vaišnavské tilaky, jako symbol úspěšného vlivu vědomí 
Krišny ve světě. 

Dokonce i v zaměstnání, kde tilak není dovolen, by se měl od-
daný snažit vzpomínat na Krišnu různými způsoby. Prabhupádův 
příběh o muži, který trval na tom, že bude v práci nosit tilak, 
může sloužit jako inspirace všem oddaným, kteří pracují jako 
podřízení karmích. Tak či tak musíme zůstat oddanými.

Prabhupádova Lílámrita V, str. 93: „Gaudíja-vaišnavská šikha je 
široká 1,5 palce (4 cm) – ne větší. Větší šikha znamená jiná sam-
pradája. ...A musí být zavázána na uzel.“ ❧

9. VAIŠNAVSKÉ 9. VAIŠNAVSKÉ 
OBLÉKÁNÍOBLÉKÁNÍ

21.8. Annadá Ékádaší, přerušení 22.8. od 6:01 do 8:57
2.9. RÁDHÁŠTAMÍ, příchod Šrímatí Rádhárání 

 (půst do oběda)
5.9. Páršva Ékádaší, (půst za Pána Vámanadéva do oběda, 

 přerušení 6.9. od 6:24 do 10:48)
6.9. Šrí Vámana Dvádaší, příchod Pána Vámanadéva

 (půst včera, dnes hostina)
 Šríla Džíva Gósvámí – příchod
7.9. Bhaktivinóda Th ákura – příchod, (půst do oběda)
9.9. Šríla Prabhupáda přijal sannjás, 

 začíná 3. měsíc Čáturmásji (půst od mléka)
20.9. Pakša vardhiní Mahádvádaší, půst za Indirá Ékádaší

 (přerušení 21.9. od 6:46 do 10:52)
3.10. Rámačandra Vidžajótsava, 

 Šrí Madhváčárja – příchod
4.10. Pasankušá Ékádaší (přerušení 5.10. od 7:08 do 10:56)
8.10. Šrí Murári Gupta – odchod, začíná měsíc Kártik, 

 začíná 4. měsíc Čáturmásji (půst od urad dálu)
16.10. zjevení Rádhá Kundu, snána dána, Bahuláštamí
19.10. Ramá Ékádaší (př. 20.10. od 7:32 do 11:01)
23.10. Dípávalí
24.10. Góvardhana púdža, Gó púdža, Gó Krida 

 (uctívání kopce Góvardhana)
26.10. změna času 3:00 =› 2:00
27.10. odchod Šríly Prabhupády (půst do oběda)
31.10. Gópáštamí, Góštháštamí, 

 Šrí Gadádhara Dása Gósvámí – odchod
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1) Jakou má povinnost osoba při zaslechnutí 
pomlouvání šuddha vaišnavy, čistého 
oddaného? Jak by se měla zachovat, když 
slyší vaišnava nindu od někoho v postave-
ní gurua?

Vaidhí bhaktové, oddaní praktikující 
proces bhakti podle pokynů písem, ne-
budou s pomlouváním Pána, písem jako 
Bhágavatam, která se neliší od Pána, nebo 
bhágavatů, oddaných Pána, souhlasit ani je 
nepodpoří.

Pokud k vaišnava nindě, pomlouvání 
oddaných, dojde ve shromáždění, měl by 
ten, kdo je toho schopen, ihned protesto-
vat. Když protest na situaci nic nezmění 
a pomlouvání nezastaví, pak by mu jedno-
duše neměl naslouchat. Pokud není protes-
tu schopen, měl by okamžitě odejít.

Jestliže někdo slyší pomlouvání z úst 
gurua, pak by ho na to měl velmi pokorně 
upozornit. Je-li guru výjimečně pomlou-
vačný vůči vaišnavům, měl by být zavržen 
a oddaný by měl přijmout útočiště u jiné 
osoby, která je toho hodna. (Čaitanja Šik-
šámrita 3-4)

2) Jakým potížím osoba čelí následkem na-
slouchání vaišnava nindě?

Sádhaka, oddaný, nebude naslouchat po-
mlouvání Pána ani Jeho oddaných. Měl by 
okamžitě opustit místo, kde k pomlouvání 
dochází. Když osoby se slabostí v srdci 
(hridaja daurbalja) zaslechnou pomlou-
vání Krišny a vaišnavů, poklesnou z cesty 
bhakti. (Sadždžana tóšaní 11.6, článek „Tat 
tat karma pravartana“)

3) Proč je vaišnava nindá považována za 
nejodpornější přestupek?

Kritizovat svatou osobu, která se vzdala 
karmy, dharmy, gjány a jógy a přijala vý-
lučné útočiště u svatého jména, je brihad 
aparádha, nejzávažnější přestupek. Svaté 
jméno, jež se neliší od Pána, neodpouští 
kritiku vznešených osob, které po světě šíří 
slávu svatého jména.

Svaté jméno rychle udělí svou bezpří-
činnou milost těm, kdo zanechají kritiky 
náma parájana sádhuů, světců, kteří při-
jali útočiště u svatého jména, místo toho 
uznávají vznešené postavení těchto sádhuů 
a pronášejí svaté jméno v jejich společnos-
ti. (Džaiva dharma, kapitola 24)

4) Co je výsledkem spáchání sádhu nindy?
Je třeba neochvějně rozlišovat a ctít vaišna-
vy a opustit společnost nevaišnavů. Sláva 
jména a porozumění mu se nikdy nepro-

jeví v srdci toho, kdo kritizuje vaišnavy. 
(Sadždžana tóšaní 5.5, článek „Vaišnava 
nindá“)

5) Co je šest druhů vaišnava aparádhy 
a jaké mají následky?

Pošetilá osoba, která páchá vaišnava nin-
du, jde do pekla jménem mahá raurava 
spolu se svými předky. Zabití vaišnavy, 
kritizování vaišnavy, závist vůči vaišnavovi, 
neposkytnutí šťastného přivítání přícho-
zímu vaišnavovi, hněv vůči vaišnavovi 
a neradostný pocit při spatření vaišnavy 

– všech těchto šest odporných činů vede 
k poklesnutí. (Sadždžana tóšaní 5.2, článek 

„Vaišnava nindá“)

6) Jaké jsou výsledky naslouchání vaišnava 
nindě?

Ten, kdo neopustí místo, kde jsou kriti-
zováni Pán či Jeho oddaní, ihned ztratí 
veškeré sukriti, zásluhy získané oddanou 
službou, a poklesne. (Sadždžana tóšaní 5.2, 
článek „Vaišnava nindá“)

7) Kritizuje někdy šuddha vaišnava ostatní?
Pokud si někdo libuje v hříchu, pak se 
nepočítá mezi vaišnavy. Dokonce ani 
začínající vaišnavy nepřitahuje hřích ani 
zbožnost. Čistý vaišnava nemá žádný druh 
nečistot, o pomlouvání nemluvě! Když 
tedy někdo říká, že takový čistý vaišnava 
kritizuje ostatní, dopouští se falešného 
obvinění. (Sadždžana tóšaní 5.2, článek 

„Vaišnava nindá“)

8) Jaké závistivé kritiky se zlomyslní lidé 
dopouštějí vůči vaišnavům?

Existují tři druhy závistivé kritiky, jíž se 
zlomyslní lidé dopouštějí vůči vaišnavům. 
Zaprvé, i když se u oddaného projevila 
čistá bhakti, přesto zlomyslní lidé kritizují 
chyby, které měl oddaný v minulosti (před 
probuzením čisté oddanosti). Když se 
bhakti probudí v srdci, jsou všechny nečis-
toty rychle zničeny.

Zadruhé, i když se vaišnavovy nečistoty 
rychle zmenšují, v době, kdy některé jejich 
stopy přetrvávají, zlomyslní lidé zbývající 
nečistoty kritizují.

Je ještě třetí věc, kterou zlomyslní lidé 
u čistého vaišnavy nějakým způsobem 
nacházejí a mluví o ní. Čistý vaišnava ne-
touží páchat žádné hříšné činnosti. Někdy 
však může shodou okolností dojít k nějaké 
nevhodné činnosti. Ačkoliv tato chyba 
dlouho nepřetrvá, přesto o ní budou tito 
zlomyslní lidé mluvit a tak páchat bhíšana 
vaišnava nindu, hrozivé pomlouvání vaiš-
navy, následkem čehož poklesnou.
(Sadždžana tóšaní 5.2, článek „Vaišnava 
nindá“)

9) Co bychom měli mít na mysli při diskusi 
o činnostech čistého vaišnavy?

Bez vznešeného záměru by nikdo neměl 
diskutovat o žádných minulých chybách, 
které mohl vaišnava mít před probuzením 
bhakti. Vaišnava by také neměl být kritizo-
ván za jakékoliv zbývající nečistoty, které 
může mít. (Sadždžana tóšaní 5.3, článek 

„Vaišnava nindá“)

10) Je vůbec někdy vhodné bez dobrých zá-
měrů diskutovat o jakýchkoliv vzácně se 
vyskytujících a téměř zaniklých chybách, 
které mohou být u vaišnavy vidět?

Jelikož se nečistoty u vaišnavy vyskytovaly 
před probuzením bhakti, je přirozené, 
že se mohou projevovat i později. Silou 
oddané služby se po několika dnech tyto 
činnosti stanou nepatrnými a budou brzy 
zničeny. Vidět je a bez dobrého záměru 
o nich diskutovat je vaišnava aparádha. 
Shodou okolností lze u vaišnavy vidět ně-
jakou chybu, ale vyvarujte se jeho kritiky. 
(Sadždžana tóšaní 5.5, článek „Vaišnava 
nindá“)

11) Jaké jsou chyby vaišnavy, které při dis-
kusi představují vaišnava aparádhu?

Diskutovat chyby, které se mohou shodou 
okolností projevit u vaišnavy, je přestupek. 
Hlavní je, že diskuse či dokonce jen zva-
žování těchto chyb u vaišnavy je přestupek 
proti svatému jménu atd.

Silou oddané služby Silou oddané služby 
budou nečistoty brzy zničenybudou nečistoty brzy zničeny
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Falešně obvinit vaišnavu a vidět na 
něm chybu z některých z následujících 
důvodů jsou přestupky proti svatému 
jménu:
a) Minulé nečistoty pocházející 

z vaišnavovy minulosti – prag 
utpanna.

b) Zanikající nečistoty – kšajávasišta.

c) Nečisté činnosti, k nimž dojde 
shodou okolností – daivótpanna.

Kritizování vaišnavy z těchto důvodů 
brání náma sphúrti, zjevení se svatého 
jména v srdci, a tomu, aby se osoba 
stala vaišnavou. (Sadždžana tóšaní 5.5, 
článek „Vaišnava nindá“)

12) Je vůbec někdy vhodné bez dobrých 
záměrů diskutovat o jiných osobách?
Písma nezakazují diskutovat o chybách 
jiných osob, pokud máme dobré záměry. 
Dobré záměry jsou dvou druhů:
a) Pokud osobě diskutování jejích hří-

chů prospěje, je dobré to dělat.
b) Pokud je výsledek prospěšný světu, 

je možné mluvit o hříšnících a jejich 
činnostech. Takový čin se považuje za 
zbožný. (Sadždžana tóšaní 5.5, článek 

„Vaišnava nindá“)

13) Je vaišnava aparádha diskutovat 
o špatných vlastnostech vaišnavy i poté, 
co jsme pochopili jeho svatost?

Když přijde žák za guruem a požádá ho 
o vysvětlení toho, kdo je vaišnava, guru 
mu se záměrem prokázat dobro svému 
žákovi a světu poví, že osoby postrá-
dající dobrý charakter a nenásledující 
usměrňující zásady šáster (asadáčárí) 
nejsou vaišnavové. 
Pak popíše vlastnosti sádhuů-vaišnavů. 
Žáka, který chce přijmout útočiště u lo-
tosových nohou sádhuů-vaišnavů, guru 
varuje před chybami asat dharma-
dhvadžích (materialistických pokrytců) 
a poučí ho, aby se této společnosti vzdal. 
Tento pokyn není sádhu nindá ani vaiš-
nava aparádha. (Sadždžana tóšaní 5.5, 
článek „Vaišnava nindá“)

Z knihy Šrí Bhaktivinóda-vání-vai-
bhava, která je sbírkou učení Šríly 
Bhaktivinóda Th ákura sestavenou Šrí 
Sundaránandou Vidjávinódou, vý-
znamný žákem Šríly Bhaktisiddhánty 
Sarasvatího Th ákura, a vydanou v roce 
1938. 

Knihu tvoří otázky kladené sestavo-
vatelem a odpovědi čerpané z písemnos-
tí Bhaktivinóda Th ákura. ❧

Ten, kdo s ovládnutou myslí s oddaností pronáší Bhagavad gítu, která udílí veškerou 
ctnost, dosáhne Vaikunthy, sídla Pána Višnua, které je prosté všech světských příznaků, 
začínajících strachem a nářkem.
Čte-li někdo Bhagavad gítu velmi upřímně a se vší vážností, pak na něho milostí Pána 
nebudou působit reakce jeho minulých hříchů.
Osoba se může denně očišťovat koupelí ve vodě, ale když se byť jen jednou vykoupe 
v nektaru podobné vodě Bhagavad gíty, zcela se zbaví špíny hmotného života.
Jelikož Bhagavad gítu přednesl Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, k čemu je třeba číst jiná 
védská písma? Tato jediná kniha stačí, protože vzešla z lotosových úst Nejvyššího Pána, 
Padmanábhy, Osobnosti Božství.
Ten, kdo pije Ganze podobnou vodu Gíty, božského nektaru Mahábháraty, kterou 
pronesl samotný Pán Višnu, se již nikdy nenarodí v hmotném světě.
Všechny Upanišady jsou jako kráva, kterou dojí Šrí Krišna, syn pastevce Nandy. Ardžu-
na, syn Prithy, je telátko, překrásný nektar Gíty je mléko a požehnaní oddaní s čistým 
intelektem jej s chutí pijí.
Stačí jen jedno svaté písmo – Gítá, kterou zpívá syn Dévakí. 
Jen jeden Bůh – syn Dévakí.
Jen jedna mantra – Jeho svatá jména.
A jen jedna činnost – oddaná služba tomuto Nejvyššímu Pánu, Šrí Krišnovi.

Gítá Máhátmja
Ádi Šankaráčárja

Je třeba rozlišovat a ctít vaišnavy a opustit společnost nevaišnavůJe třeba rozlišovat a ctít vaišnavy a opustit společnost nevaišnavů
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Vzácní hosté
Řeka milosti v podobě svatých osob pro-

tekla v létě Čechami i Moravou. Svou ná-
vštěvou nás poctili žáci Šríly Prabhupády 
Bhaktivaibhava Svámí, Bhakti Gauravání 
Svámí, Dánavír Gósvámí, Lókanáth Svá-
mí, Smita Krišna Svámí, Gurudás prabhu, 
Mahádjuti prabhu a Nárájání mátádží 
a také Bhakti Nitjánanda Svámí, Kadamba 
Kánana Svámí, Čaitanja Čandra Čaran 
prabhu a Líla Šuka prabhu. 

Rozmanitost je matkou požitku a fi lo-
zofi e vědomí Krišny z tolika různých úhlů 
pohledu obohacuje a prohlubuje její po-
chopení. Každá z uvedených osobností je 
jedinečná a zcela jiná, ale přesto se shodují 
v následování Šríly Prabhupády a v cestě 
k jednomu cíli – zpět domů.

Nová zasvěcení
Dalších jedenáct oddaných získalo mi-

lost svých duchovních mistrů v podobě 
prvního či druhého zasvěcení.

Nejprve si pro něj na vaišnavský retreat 
Bhaktivigjány Gósvámího do Německa 
zajeli bhakta Denis a bhakta Eduard. První 
z nich se nyní jmenuje Dajál Čaitanja dás 
a druhý Abhaj Čaran dás.

Na Náma Hatta táboře přijal za své žáky 
Dánavír Gósvámí bhaktin Ivu a bhaktu Ji-
řího Krupičkovi– teď z nich jsou Íšání déví 
dásí a Jógéndra dás. Další manželé – Lál 
Krišna déví dásí a její manžel Pándava dás 

– dostali bráhmanské zasvěcení.
Na Pada játře, kterou po dlouhé době 

opět navštívil Lókanáth Svámí, od něho 
získali druhé zasvěcení Džagan Móhiní 
déví dásí, oddaná 2. generace, Bradžarání 
déví dásí a její manžel Džagannáth 
Baladév dás, výrazné opory farmy Kriš-
nův dvůr, a Dína Dajál dás, který ve vel-
kém rozdává prasádam z Góvindy po 
celé Praze.

Na oslavě zjevení Pána Balaráma v mo-
ravských Nových Sadech přijal Kadamba 

Kánana Svámí za svou žákyni bhaktin 
Manuelu Mrakavovou. Její nové jméno zní 
Mandžulali déví dásí.

Všem co nejsrdečněji blahopřejeme 
a prosíme všechny vaišnavy o požehnání.

Védské svatby
V polovině června se konala v Harinám 

mandiru védská svatba – viváha jagja. Za 
asistence púdžárího Vidjágatiho dáse se 
brali Manikundala déví dásí, žačka Ka-
damby Kánany Svámího, a bhakta Petr Še-
divý, aspirující žák Bhakti Vikáše Svámího.

O pár dnů později se na farmě Krišnův 
dvůr stali manželi Madana Prijá déví dásí, 
žačka Bhaktivaibhavy Svámího, a Pra-
hlád Nrisinha dás, žák Hanumat Préšaky 
Svámího a spolutvůrce Bhaktivedanty 
Vedabase On-line. Kněze obřadu, v hojné 
míře navštíveného slovenskými oddaný-
mi – přáteli nevěsty, si ženich dovezl až ze 
Šrídhám Májápuru, kde pobývá.

Všem novomanželům přejeme hodně 
štěstí!

Třetí generace
V Nových Sadech se narodilo mimin-

ko, jehož rodiče i prarodiče jsou oddaní. 
Pyšným tatínkem je Bhaktidžan dás, který 
dlouhá léta rozdával knížky a nyní vyrábí 
prasádam ve společnosti Damódara, a ma-
minkou je Kéli Lalita déví dásí, talentova-
ná tanečnice a kuchařka z druhé generace 
oddaných. Oba rodiče jsou žáky Kadamby 
Kánany Svámího a holčička se jmenuje 
Damajantí.

Rodičům i malé vaišnaví přejeme hodně 
zdraví a duchovního pokroku!

Bhakta program
Tři odvážní muži se letos rozhodli pro 

velice důležitý krok ve svém duchovním 
životě – absolvovat Bhakta program. Tento 
několikaměsíční výcvik v základech fi lo-
zofi e vědomí Krišny i praktických denních 

činností pod vedením Rádhákanty dáse 
čeká bhaktu Antonína, bhaktu Františka 
a bhaktu Pavla. Držíme palce a přejeme 
hodně duchovních realizací.

Tábor
Po téměř 20 letech strávených v Pro-

tivanově se letos letní Náma Hatta tábor 
přemístil blíž ku Praze do tábora Kalich 
nedaleko Pelhřimova. I když se architekto-
nickým řešením od původního příliš neliší, 
vše zde je mnohem modernější a udržo-
vanější.

Úžasný týden plný kírtanů, přednášek 
a lahodného prasádam pod laskavým do-
hledem překrásných Božstev Šrí Šrí Gaura 
Nitái ze slovenské farmy Hare Krišna Nová 
Ékačakra utekl jako voda a už teď se může-
me těšit na další rok.

Ratha játrá a Pada játrá
Posedmé si letos vyjel Pán Džagannáth 

spolu se svými sourozenci do pražských 
ulic a tentokrát přímo na Václavské ná-
městí. Návštěvníci tohoto barvitého pro-
gramu zhlédli tanečnice Bharata Nátjam, 
vyslechli si hudební vystoupení skupiny 
Nílačala, sitárový recitál bhakty Josefa 
Tolara či legendárních Májápurís, před-
nášky Kadamby Kánany Svámího a Bhakti 
Nitjánandy Svámího a projev indického 
velvyslance Šrí Ašóka Vénkatéšana, kte-
rý se narodil v Uríse, kde je nejslavnější 
Džagannáthův chrám ve městě Purí. 
Velký úspěch mezi početnými zástupy 
návštěvníků sklidilo rozdávané prasádam 
i informační tabule se základy vaišnavské 
fi lozofi e.

Pada játrá se konala již podvacáté 
a v takřka již neměnném sehraném slože-
ní se oddaní podělili o své cenné vědění 
i šťastný osud s obyvateli Dolnomoravské-
ho úvalu. Plánovaný počet 2014 rozdaných 
knih Šríly Prabhupády je podle jednoho 
z hlavních tahounů Pada játry Muni Priji 
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Začátkem června se v Uherském 
Hradišti konal pod záštitou Centra pro 
védská studia Den indické kultury. Na 
jeho uspořádání se sjeli oddaní z mnoha 
koutů republiky a středisek. O měsíc 
později se pak se stejný program konal 
na náměstí ve Velkém Meziříčí.

Na pódiu se střídaly bhadžany, kírta-
ny, tanec Bharata Nátjam a představení 
védské kultury a moudrosti dávné knihy 

Bhagavad gítá. Ve stáncích mohli lidé 
ochutnat prasádam, nechat si namalovat 
na obličej gópí tečky nebo zkusit zdobe-
ní hennou. Velice oblíbené bylo zkoušení 
sárí s následným focením. Vytištěnou 
fotografi i si pak dámy odnesly na památ-
ku s sebou.

Zájem vzbudila i védská literatura 
v podobě knih Šríly Prabhupády. Ná-
vštěvníci rovněž hojně využívali stánek 
s nápisem „Zeptej se mnicha“. Během 
celého odpoledne slyšelo nebo zpívalo 
Hare Krišna mantru a dozvědělo se o vě-
domí Krišny či kulturním odkazu Véd 

několik set lidí. 
V obou městech 
natáčela také 
místní televi-
ze, a záznam 
z programu 
v Uherském 
Hradišti odvy-
sílala dokonce 
ČT 2. Všechna 

sláva těm, kdo se 
účastnili!

Tyto progra-
my se konají na 
frekventovaných 
náměstích větších 
a středních měst. 
Nevybírá se žádné 
vstupné, a přijít 
může tedy úplně 
každý. Příští rok 
chystáme těchto 
programů ve 
větších i menších 

městech mnohem víc, aby mělo 
více lidí možnost poznat hnutí pro 
vědomí Krišny, dozvědět se víc 
o hloubce jeho nauky, stylu života 
a myšlení, seznámit se s oddanými 
Krišny a odnést si do života něco 
nového. (www.indiafest.cz)

Ačjuta Gótra dás

Den indické kultury
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Několik posledních let se čím dál 
častěji ozývá v rozhovorech oddaných 
volání po kazatelských programech, 
které známe z dřívějška jako Indické 
festivaly.

Občas se objeví fotka na Facebooku, 
vzpomínky na úžasnou atmosféru pří-
prav i samotných festivalů.

Indické festivaly byly každoročně oz-
dobou kazatelské mise ISKCONu v České 
republice.

Kdo měl to ště stí se jich účastnit, ví, že 
se konaly každoročně v několika největ-
ších městech ČR, jako je Praha, Hradec 
Králové, Ostrava, Plzeň, Liberec, České 
Budějovice a tak dále, a zaplňovaly velké 
sály kulturních center s návštěvností až 
600 osob.

Program byl poutavý. V perfektně 
ozvučených a osvětlených sálech zněly 
bhadžany áčárjů, obvykle zakončené mahá 
mantrou, program osvěžilo promítání. 
V průběhu přestávky si návštěvníci prohlí-
želi a nakupovali prasádam, knihy či jiné 
zajímavosti. 

Přednáška z Bhagavad gíty naplnila  pro-
stor provoněný vonnými mahá tyčinkami 

a tanec Bharata Nátjam v bezchybném 
podání byl zlatým hřebem programu. Při 
závěrečném společném kírtanu a tanci 
s rukama nad hlavou jen málokdo v hle-
dišti zůstal sedět.

Mnohé z nás právě tyto programy za-
chránily z bludiště světa.

Všichni, kdo jsme se jich zúčastnili, si 
vždy přejeme, abychom se mohli účastnit 
znovu.

Díky touze HH Bhaktivaibhavy Svámí-
ho a ostatních oddaných jsme na letošní 
podzim naplánovali dva Indické festivaly – 
a to v Praze a v Plzni.

Nemůžeme čekat na příznivější podmín-
ky. Musíme jednat v duchu oddané služby 
a vše se milostí Krišny stane příznivé.

Na organizaci se podílejí oddaní, kteří se 
účastnili i v letech minulých. 

Protože příprava festivalu je náročná, 
rádi přivítáme pomoc tolika osob, kolik je 
jen možné.

Prosíme tímto také všechny čtenáře 
Náma Hatty, kteří se chtějí o festivalech 
dozvědět více a kteří mohou jakýmkoliv 
způsobem přispět k úspěšné realizaci, ať se 
obrátí na Vasudévu Nandanu dáse 604 713 
907 nebo na Lílášakti mátádží 731 761 831.

Vasudéva Nandana dás

Indické festivalydáse reálný. „Chodí moc pěkní lidé, 
včera ve Vacenovicích přišlo 170 
lidí – půlka vesnice. Nosí nám ze-
leninu, spoustu květin. Na celou at-
mosféru má velice dobrý vliv velký 
poměr oddaných druhé generace,“ 
říká.

Velký úspěch sklízela svým taneč-
ním vystoupením osmiletá bhaktin 
Sarasvatí a pěkným kulturním 
programem rovněž přispěli mladí 
oddaní z Bus-touru putující po celé 
Evropě, kteří se na pár dní k Pada 
játře připojili.

Chrám védského planetária
Nový dokument Temple of the 

Vedic Planetarium: Rising Moon 
přináší aktuální údaje o vývoji má-
jápurského projektu, který má být 
největším chrámem světa a tím na-
plnit touhu Šríly Prabhupády, který 
si přál přitáhnout do Májápuru, 
místa zrození Šrí Čaitanji Mahá-
prabhua, co nejvíc lidí.

Hrubá stavba chrámu je již téměř 
hotová. K dokončení je však potře-
ba, aby pomohl celý ISKCON. „Přál 
bych si vidět chrám dokončený, 
vidět v něm Božstva,“ říká Džajapa-
táka Svámí.  „Pomozme spolu na-
plnit sen Šríly Prabhupády,“ vyzývá 
Rádhánáth Svámí.

Světlo měsíce Šrí Čaitanji Mahá-
prabhua, který vyšel v tomto místě, 
osvítí lidi v temnotě po celém světě. 
A vy na tom můžete mít také svůj 
podíl: tovp.org/news/fundraising/
donate-a-golden-brick-campaign.

GBC ukrajinským oddaným
Výkonná komise GBC vyjádřila 

svou podporu ukrajinským odda-
ným nuceným opouštět své domovy 
ohrožené občanskou válkou, která 
se rozhořela na východě země.

Přestože je to velice obtížná doba, 
Krišna je tu stále a ochraňuje své 
oddané. Za 2. světové války při 
bombardování Kalkaty japonskými 
letadly Šríla Prabhupáda řekl, že 
dokonce i bomby jsou podobou 
Krišny.

Komise prosí oddané, aby se 
snažili co nejvíc zajistit bezpeč-
nost svou i oddaných kolem sebe, 
a oceňují ty oddané, kteří s láskou 
velkoryse nabídli uprchlíkům své 
domovy. 

„Budeme se za Vás modlit. A za 
to, abyste cítili Pánovu přítomnost 
i v těch nejtěžších hodinách. Víme, 
že Pánova milost bude s Vámi,“ píší 
ve svém otevřeném dopise. ❧
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MADHUDVIŠA PRABHUMADHUDVIŠA PRABHU

Můj drahý Madhudvišo Prabhu,
právě teď cítím tak velké odloučení 

od Tebe. Mou mysl zaplavují vzpomínky 
na naši společnou službu Šrílovi Prabhu-
pádovi, k čemuž v neposlední řadě patří 
i naše setkání během posledních měsíců 
a naše vzpomínání na jeho slavné vlast-
nosti a činy.

Veškeré okolnosti Tvého odchodu byly 
příznivé. Jak sis přál, přežil jsi Ratha játru 
v Los Angeles a zpíval před všemi třemi 
vozy. Potom, hned další den, jsi odešel 
s úsměvem na tváři. Byl jsi významným 
průkopníkem a podporovatelem Ratha 
játry. 

Během loňského průvodu jsme hovořili 
o důležitosti následování pokynů Šríly 
Prabhupády ohledně Ratha játry a na 
našem posledním setkání u Tebe v pokoji 
v Nové Dvárace, před pouhými šesti týdny, 
jsi mi vyprávěl, jak Tě Šríla Prabhupáda 
vyslal z Juhu do Austrálie a jak jsi tam za-
vedl Ratha játru:

„Říkal jsem si, ‘Austrálie, to zní jako do-
cela dobré místo.’ A tak jsem se tam dolů 
rozjel a bylo to ohromný. Okamžitě jsem 
se rozhodl, že musíme mít Ratha játru. 
Jeden z vedoucích tady mi řekl, ‘Ne, ne. 
Máme všechny tyhle knížky a musíme je 
prodat. Máme tady plný sklad knížek.’ Ale 
já řekl, ‘Ano, všechny ty knížky prodáme, 
žádný strach. Uspořádáme Ratha játru 
a uděláme oddané a všichni ti oddaní 
prodají všechny knížky, které jim budeme 
moci dát.’

Potom jsem řekl, ‘Celou zemi dáme do 
jednoho chrámu. Celá země bude spolu-
pracovat a uděláme Ratha játru a potom 
prodáme knížky.’

Tak jsme začali organizovat Ratha já-
tru. ‘Na Ratha játru potřebujete peníze,’ 
řekl jsem oddaným, ‘hodně peněz, takže 
shromáždíme hodně peněz a použijeme 
je na výstavbu Ratha játrového vozu a na 
propagaci a na takové ty věci.’ A tak 
jsme začali shromažďovat peníze jako 
šílení.

Postavili jsme velký 
a krásný Ratha játrový vůz 
a během toho jsme také 
něco našetřili, protože 
jsme hledali nějaký chrám. 
Neměli tam dole žádné 
chrámy – jen dvě malá 
střediska – a my potře-
bovali velký chrám, velké 
zařízení. ‘Ale nemůžeme 
si dovolit dva chrámy,“ 
pochopil jsem. ‘Můžeme 
mít jeden, tak ho získejme.’ 
A tak jsem začal shánět 
peníze na chrám. Bylo mi 
jedno, jestli to bude v Syd-
ney nebo v Melbourne; 
obojí bylo stejně dobré 
místo. Ale rozhodli jsme 
se, že Ratha játrá bude 
v Melbourne. A tak jsme 
dali dohromady nějaké 
peníze a postavili Ratha 
játrový vůz. Melbourne 
bylo a pořád ještě je do-
cela intelektuální místo, 
je tu několik univerzit. 
A hodně je tu zajímá vě-
domí Krišny – oni vědomí 
Krišny přijali za své.

Prostě Prabhupáda rozhodl, že mám jít 
do Austrálie – že to bude dobrý nápad – 
a tak jsem šel a bylo to úžasné..”

Když jsi z Juhu odešel, byla to pro nás 
velká ztráta. Ale teď, když se ohlédnu, tak 
můžu vidět, že jsi do toho šel, abys v Aus-
trálii udělal ještě větší a lepší věci.

Teď hluboce naříkám na Tvou ztrátou, 
ale vím, že jsi odešel dělat ještě vzneše-
nější službu. Doufám, že stejně jako jsme 
se setkali v Nové Dvárace, po Tvé službě 
v Austrálii a mé v Bombaji a znovu se 
spojili ve službě Šrílovi Prabhupádovi 
a svatému jménu, tak se opět setkáme ve 
službě Šrílovi  Prabhupádovi a sankírtanu 
a že si opět, jako bratři, vychutnáme odda-
nou službu pod vedením a ochranou Šríly 
Prabhupády.

V odloučení
Tvůj věčný služebník

Girirádž Svámí

dopis v odloučení

V těch dnech oddaní zpívali V těch dnech oddaní zpívali 
po celý den v ulicích velkých městpo celý den v ulicích velkých měst

Se Šrílou PrabhupádouSe Šrílou Prabhupádou
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Dnes ISKCON ztratil Madhudvišu 
Prabhua, kultovní postavu průkop-

nické historie šíření vědomí Krišny po 
celém světě. Šríla Prabhupáda ho jednou 
popsal jako „Císaře kírtanu“. Když Šríla 
Prabhupáda samotný opouštěl tento svět, 
řekl, „přiveďte mi sem mého Madhudvišu“. 
Byl mocným generálem v sankírtanovém 
hnutí Pána Čaitanji a zároveň byl velice 
pokornou duší. Jednou s námi strávil 10 
dnů na našem festivalovém turné po Pol-
sku a inspiroval nás všechny svými kírtany, 
přednáškami a láskou ke Šrílovi Prabhu-
pádovi. Bez pochyb je právě teď se Šrílou 
Prabhupádou.

Indradjumna Svámí

Právě jsem se dozvěděl o odchodu 
svého drahého duchovního bratra 

Madhudviši Prabhua, jednoho z největších 
vůdců Harináma sankírtanu v dějinách 

ISKCONu. Když jsem se připojil k ISKCO-
Nu v Berkeley v září 969, byl Madhudviša 
Prabhu prezidentem ISKCONu San Fran-
cisco, na druhé straně Bay Bridge.

Poprvé jsem ho potkal na podzim roku 
1969. Následuje skutečný popis tohoto 
setkání. Jednoho večera byli oddaní z Ber-
keley ve třetím patře našeho střediska 
a čentovali v chrámové místnosti. Náhle se 
dům začal otřásat, jako by bylo zemětřese-
ní. Náš prezident mě požádal, ať se jdu po 
schodech dolů podívat, co se děje. Zjistil 
jsem: navštívil nás Madhudviša Prabhu 
a všichni brahmačáríni z chrámu v San 
Franciscu a dělali tam dole na schodech 

kírtan. Byl mezi nimi i slavný Džajánanda. 
Kírtan vedený Madhudvišou doslova otřá-
sal třípatrovým domem.

Madhudviša překročil most, aby nás 
přizval spolu se sanfranciským chrámem 
k uspořádání první velkolepé oslavy Gaura 
Púrnimy v ISKCONu, která se měla konat 

v Berkeley poblíž univerzity. Ten festival se 
konal a velice ho chválili jak představitelé 
města, tak Prabhupáda.

Madhudviša utvořil v San Franciscu 
jedinečnou sankírtanovou skupinu. V těch 
dnech oddaní zpívali po celý den v uli-
cích velkých měst. Madhudviša osobně 
vedl Harináma sankírtan, zpíval a hrál 
na buben, přinejmenším 10 hodin denně. 
A pokaždé hrál stejný rytmus, který učil 
Prabhupáda. Pro mě, mladého brahma-
čárího, byl Madhudviša velkým generálem, 
nebojácným, mocným vůdcem, který 
byl pevný jako skála a inspiroval oddané 
kolem sebe k velkým výkonům. Mám ho 

před očima na ulicích San Francisca, ne-
zlomného a blaženého, vedoucího svou 
slavnou sankírtanovou skupinu.

Poté, co jsem z Berkeley odejel, zavolal 
Prabhupáda Madhudvišu Prabhua, ať se 
k němu připojí v Indii, a tam ho Prabhu-
páda korunoval za „Císaře sankírtanu.“ 
Později se stal GBC pro Austrálii, která 
v té době nebyla příliš plodnou játrou. 
Madhudviša přeměnil tuto zemi ve světo-
vého vůdce v sankírtanu, rozdávání knížek 
a vytváření oddaných. Samotný Prabhu-
páda Austrálii často navštěvoval a vždy ho 
uvítali s úžasným nadšením a slávou, a to 
vše pod charismatickým vedením Mad-
hudviši Prabhua.

Během mých několika prvních let v ISK-
CONu byl Madhudviša Prabhu dozajista 
jednou z největších inspirací v mém životě, 
natolik, že navždy zůstane v mém srdci 
jako symbol mocného vědomí Krišny.

Nikdo nemůže zpochybnit jeho vzne-
šené místo určení u nohou Prabhupády, 
jemuž zasvětil  své srdce a duši.

Jeho služebník,
Hridajánanda dás Gósvámí ❧

Uspořádáme Ratha játru a uděláme oddané a všichni ti oddaní Uspořádáme Ratha játru a uděláme oddané a všichni ti oddaní 
pak prodají všechny knížkypak prodají všechny knížky
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Otázka: Mahárádži, jaký je váš 
názor na astrologii? Je užitečná, 
nebo ne?

Odpověď: V 11. zpěvu Šrímad Bhá-
gavatamu je řečeno, že horoskop platí 
pro to, co se rodí. A duše se nikdy ne-
rodí. To je jedna odpověď. Další odpo-
věď se nachází v Hari vamše, dodatku 
k Mahábháratě napsaném samotným 
Vjásadevou, takže je to velmi autori-
zované písmo. Stejně jako v Bhágava-
tamu, je i v Hari vamše popis všech 
symptomů Kali jugy, a řeč přichází i na 
bráhmany, o nichž je tam řečeno, že se 
v Kali juze místo uctívání Nejvyššího 
Pána začnou věnovat astrologii.

Astrologie má tedy určitá omezení. 
Ale i sám Prabhupáda využíval astro-
logii. Řekl, že když mu po narození 
udělali horoskop, stálo v něm, že až 
mu bude 70, půjde kázat a otevře 
mnoho ášramů a chrámů, a tak dále. 
Měl to v horoskopu. Prabhupáda sku-
tečně toho astrologa citoval a uznával 
to. Astrologie tedy je věda, která může 
popsat naši karmu. Můžeme vidět 
postavení svých planet a to určuje naši 
karmu. Jediná věc, kterou astrologie 
nemůže nikdy vidět, je sukriti, neboli 
prospěch z duchovních činností. Naše 
karma tedy určuje jisté věci, které ast-
rologie může vidět. Ale sukriti je kre-
dit z duchovních činností. Tento druh 
sukriti se může kdykoli změnit. Proto 
předpovědi astrologie nemusí být vždy 
plně platné – říkám plně – ačkoli Kriš-
na někdy může nechat karmu, aby se 
projevila. Ale nemusejí být plně platné, 

protože se do toho 
vloží Krišna. Ona 

„vrtule“ naší karmy se 
konec konců zpoma-
luje a my dostáváme 
zmenšené reakce.

Šríla Prabhupáda 
řekl Girirádži Mahá-
rádžovi: „Ano, odda-
ní dostávají zmenše-
né karmické reakce 
a řídí to Krišna. Ně-
kdy dovolí, aby se 
něco stalo, a jindy 
zasáhne.“ Proto ne-
můžeme spoléhat na 
astrologii. Pokud ho-
roskop říká, že v to-
lika a v tolika letech 
zemřete, může se 
to změnit. Zpívejte 
Hare Krišna, služte 
Krišnovi a všechno 
se může změnit. Mů-
žeme ale astrologii 
trochu využít.

Ale co když se 
chcete oženit? „To 
je opravdu potřeba, 
Prabhu! Udělali jste 
si horoskop? To je absolutně zásadní 
věc! Jestli jste si neudělali horoskop, 
tak to je beznadějné.“ No, víte, horo-
skop vám řekne, co máte společného 
a co ne. Já jsem byl ženatý 24 let. Udě-
lali jsme si horoskopy později a astro-
log řekl: „Nejste příliš kompatibilní.“ 
Ale naše manželství trvalo 24 let a bylo 
dost dobré. Občas létaly trochu jiskry, 
ale ta věc, která ho držela pohromadě, 

ta jedna věc, kterou jsme měli společ-
nou, bylo vědomí Krišny. Pokud je ve 
vztahu dostatek vědomí Krišny, mů-
žete ho sdílet, i kdybyste neměli spo-
lečného nic jiného. Na tom nezáleží. 
Hlavním faktorem v manželství odda-
ných je tedy vědomí Krišny. Proto po-
kud někdo chce vstoupit do manželství, 
říkám jim: „OK, můžete se podívat na 
horoskopy, to je dobré, ale hlavně se 
ujistěte, že ten, koho si chcete vzít, si 
je vědomý Krišny.“ Můžete mít skvělý 
horoskop, ale pokud to ten druhý ne-
myslí vážně s oddanou službou, tak to 
si ho neberte. Nebo budete mít peklo. 
Vědomí Krišny je tím rozhodujícím 
kritériem. Důležitějším než astrologie.

Pokusil jsem se dát vyváženou od-
pověď, nejsem proti astrologii, myslím, 
že nám může pomoci, ale není k tomu, 
abychom ji brali doslova jako Bhaga-
vad gítu: „Teď jsem odsouzen žít 19 
dlouhých let pod vlivem Ráhua.“ Ne-
dělejte si s tím starosti. Zpívejte Hare 
Krišna a buďte v extázi. A smějte se na 
Ráhua.

Přednáška ŠB 1.12.24, 09.10.2012 
Melbourne, Austrálie ❧

Astrologie ve vědomí Krišny
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Kapitola 7: Sedmá sprška nektaru

Když asakti dosáhne extrémní ztralosti, nazývá se rati 
nebo bháva. Bháva je nezralý (rozvíjející se) stupeň tří 
sat-čid-ánanda energií Pánovy svarúpa-šakti: sandiní, 
samvit a hládiní. Jinými slovy, bhakti se vlastně začíná 

projevovat od stupně bháva, což je tedy kvetoucí popínavá rostli-
na bhakti, která plní všechna přání. Jejím vnějším leskem je kva-
lita sudurlabhá (vzácně dosažitelná) a jejím vnitřním leskem je 
mókša laghu krita (vysmívá se i osvobození). Pouhý jediný atom 
bhávy zcela vykořeňuje nevědomost. Kromě toho silná vůně kvě-
tu bhávy zve Madhusúdana a přiměje Ho se tam objevit. Co víc 
mohu říci? Všechny emoce srdce navoněné bhávou se podobají 
oleji ze sezamových semínek vhodnému k potření všech konče-
tin Pána. Po objevení se bhávy si i čandála zaslouží úctu od Pána 
Brahmy a ostatních.

V té době jeho oči plně touží obrátit se k Vradžédranandanovi 
a olizovat Jeho tmavé končetiny (šjámalima), růžový odstín Jeho 
rtů a očních víček (árunima), bílý lesk Jeho měsíci podobných 
zubů zářících v Jeho usmívající se tváři (dhavalima) a žlutou bar-
vu Jeho oblečení a ozdob (pétima). Potom začne Jeho tělo omývat 
hojnými proudy slz. Pobíhá sem a tam, každým okamžikem se za-
stavuje a s nastraženýma ušima touží, aby byly ozdobeny náušni-
cemi písně Krišnovy fl étny, cinkání Jeho nákotníčků a sladkou in-
tonací Jeho hlasu (sausvarja) skoro jako přímý rozkaz sloužit Jeho 
lotosovým nohám. Pak myslí na to, jak vytoužený musí být dotek 
Pánových jemných rukou (kišalaja-sparšah), a jeho tělo propadne 
extázi. Jeho nosní dírky se opakovaně široce otevírají a zavírají, 
dychtivé po vůni Pánova těla (saurabhja). „Ach, budu moci někdy 
ochutnat nektar Pánových rtů?“ Cítí, že dosáhl té chuti (rasana), 
jeho jazyk se nesmírně raduje a olizuje si rty. Někdy, když cítí, že 
dosáhl přímé realizace Pána v srdci (sphúrti), je v mysli neome-
zeně šťastný. Ochutnává vzácný poklad Pánovy sladkosti (mád-
hurja) a začíná blouznit. Když pak tento pocit zmizí, propadá 
smutku. Tímto způsobem to vypadá, jako by si zdobil tělo třiatři-
ceti příznaky saňčári bhávy. Ve stavech bdění, spánku a hluboké-

ho spánku se jeho inteligence odhodlaně upíná jako poutník na 
cestu vzpomínání na Krišnu. Jeho ješitnost (ahantá, „já“) se téměř 
vzdává hmotného těla sádhaky jako skoro neživého a prakticky 
vstupuje do siddha-déhy (duchovní totožnosti) v závislosti na 
jeho touze sloužit Bohu konkrétním způsobem. Jeho majetnický 
smysl (mamatá, „moje“) se stává podobným včele vychutnávající 
si nektar lotosových nohou Pána. Po obdržení nejcennějšího kle-
notu bhávy se jej oddaný snaží ukrýt jako lakomec před obyčejný-
mi lidmi. Nicméně slavný logický výrok praví, že jasná tvář odhalí 
skryté bohatství (obličej je ukazatel mysli). Tak pokročilí oddaní 
rozpoznají jeho vnitřní stav, když se stane sídlem tak úžasných 
vlastností, jako je odříkání a tolerance, jež se projevují na stupni 
bháva. Obyčejní lidé, neschopní tyto vlastnosti rozlišit, dospějí 
k závěru, že jeho mysl je roztržitá nebo že je šílený.

Tento stupeň bháva je dvou druhů: vznikající z rága bhakti 
a vznikající z vaidhí bhakti. Bháva z rágánugá bhakti je přílišné 
kvality (džáti) i kvantity (pramána), a proto je velmi hustá či sil-
ná. Je charakterizována absencí úcty s převahou pocitu, že Pán 
je na stejné nebo nižší úrovni. Druhá, vznikající z vaidhí bhakti, 
je poněkud nižší kvality a kvantity než první, s láskou k Pánu 
smíšenou s vnímáním Pána jako všemocného Boha, a není tak 
hustá. Tyto dva druhy bhávy jsou vychutnávány dvěma odlišnými 
způsoby ve dvou druzích srdcí se dvěma druhy duchovních tužeb 
u dvou druhů oddaných.

Tak jako existují různé stupně hustoty šťávy manga, chlebovní-
ku, cukrové třtiny nebo hroznů, existují i stupně sladkosti bhávy. 
Je tedy pět druhů oddaných podle své bhávy: šántové (neutrální 
obdivovatelé), dásové (služebníci), sakhové (přátelé), pitrí (starší), 
préjasí (milenci) v pěti různých bhávách. To znamená, že šánto-
vé jednají v šánti (klidu), dásové v príti (náklonnosti), sakhové 
v sakhjam (přátelství), pitrí ve vátsaljam (rodičovské lásce) a pré-
jasí v prijatá (milostné lásce).

Potom těchto pět bháv svou vlastní energií získává vibhávu, 
anubhávu, sáttvikí, vjabhičárí jako své podřízené spolu s jejich 
majestáty a stávají se králi známými jako stháji bhávy. Těchto pět 
stháji bháv se smícháním s těmito prvky přemění v pět ras: šánta, 
dásja, sakhja, vátsalja a udždžvala.

Šruti defi nují rasu jako samu podstatu Pána: rasó vai sah, rasan 
hj évájam labdhvánandí bhavati – Pán je rasa sama o sobě (rasa-
svarúpa) a dosažením této rasy se džíva stává blaženou. Tak jako 
se voda vyskytuje ve všech řekách, potocích a rybnících, ale je 
ztělesněna v oceánu, rasa je přítomna ve všech Pánových avatá-
rech, ale v žádném z Nich nedosahuje dokonalosti. Absolutního 
vrcholu dosahuje ve Vradžéndránandanovi, Krišnovi, synovi krále 
Vradži. Když bháva poprvé uzraje a začne se měnit v prému, právě 
tohoto Vradžéndránandanu, který je zosobněním rasy, přímo rea-
lizují kvalifi kovaní oddaní.

Takto končí sedmá sprška nektaru Mádhuryi Kádambiní Ma-
hámahópadhjáji Šrímat Višvanátha Čakravartího, která rozebírá 
plynutí věčné blaženosti.

Jasná tvář odhalí skryté Jasná tvář odhalí skryté 
bohatství a pokročilí bohatství a pokročilí 

oddaní rozpoznají oddaní rozpoznají 
stav jeho myslistav jeho mysli
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Z popínavé rostliny bhakti, která nejprve vyrazila dva listy bě-
hem sádhany bhakti, náhle vypučí mnoho hladkých okvětních 
lístků v podobě anubháv (příznaků extáze) spojených s květem 
bhávy. Tyto anubhávy jsou plné procesů oddanosti jako naslou-
chání a opěvování a v každém okamžiku oslnivě září. Nejdříve vy-
tvoří květ zvaný bháva a nakonec přinesou plod zvaný préma. Ale 
nejvíce udivující na popínavé rostlině bhakti je to, že i když její 
listy, pupeny, květy a plody dozrávají do další podoby, nevzdávají 
se své původní podoby. Společně září stále novými způsoby.

Nesčetné čitta vritti, myšlenky oddaného byly v minulosti 
pevně svázány provazy připoutanosti k rodině, příbuzným, do-
movu a vlastnictví. Když se však objeví préma, snadno zbaví 
myšlenky všech těchto připoutaností. Svou vlastní silou promění 
tyto hmotné pocity v duchovně blažené prvky, jako kdyby je 
všechny ponořila do hluboké studny proměňujícího se nektaru. 
Podobně zduchovní všechny připoutanosti. Pak těmito zárodky 
duchovní připoutanosti préma připoutá zduchovnělé pocity ke 
sladkosti Pánova jména, podob a vlastností. Préma projevuje svůj 
lesk tímto způsobem a ihned zahanbuje všechny hmotné ideály 
(purušártha), jako když slunce zahanbuje všechna souhvězdí na 
obloze. Nektar, který pochází z plodů prémy, má zásadní vlastnost 
koncentrované blaženosti (sándránanda) a její vynikající výživ-
ností je její síla přitahovat Krišnu (Krišnakaršaní). Když oddaný 
začne ochutnávat tento nektar, nedbá na žádné překážky. Jako la-
komec s horečkou po pokladu, jako zloděj, který ztratil veškerou 
uvážlivost zaujetím svou prací, oddaný ztrácí veškerý smysl pro 
vědomí sebe sama. Někdy je netrpělivý, aby získal Pána, jako hlad, 
který nemůže být utišen ani jedením těch nejchutnějších jídel ve 
dne v noci. Oddaný touto úzkostí hoří jako slunce. Uklidní se jen 
vychutnáváním si podoby, vlastností a sladkosti Pána, které se na 
okamžik objevují jako chlad tisíců Měsíců.

Préma, která se nachází v oddaném, nádobě prémy, je velmi 
úžasná tím, že současně i její sebemenší nárůst probodne odda-
ného jako šíp v podobě úzkosti, kdy oddaný v každém okamžiku 
touží po přímém daršanu Pána, a zároveň intenzivním projevem 
prémy je tento šíp spálen realizací (sphúrti) podob, zábav a slad-
kosti Pána. Přesto zůstává neuspokojený.

Současně tato préma, pramenící ze svého vlastního zdroje, mír-
ně vzrůstá a oddaný každým okamžikem touží po přímém styku 
s Pánem. Tato neodolatelná touha hoří jako požár a trhá jeho tělo 
jako ostrý šíp. Intenzitou své touhy po Pánu zůstává neuspoko-
jený okamžik trvajícím pohledem na Pánovu podobu, vlastnosti 
a sladkost.

Považuje přátele za stejně zbytečné jako suchou, zarostlou 
studnu a jeho domácnost 
se stává podobnou lesu pl-
nému trnů. Potrava se stává 
naprosto nechutnou. Chvála 
od ostatních oddaných je 
jako kousání hada. Každo-
denní povinnosti se stávají 
obtížnými jako smrt. Všech-
ny údy jeho těla připomí-
nají nezvladatelné břemeno. 
Útěcha jeho druhů je jako 
jed. I když zůstává neustále 
vzhůru, bdění je pro něho 
oceánem askeze a spánek 
jako by opouštěl jeho život. 
Jeho tělo mu připadá jako 
trest od Pána. Jeho životní 
vzduchy opouští život jako 
pražené obilí. To, co dříve 

považoval za svůj životní cíl, nyní opouští jako velké neštěstí. Do-
konce i pomyšlení na Pána trhá jeho tělo na kusy.

Potom préma přijme podobu magnetu, přitáhne černého Kriš-
nu a přinutí Ho ukázat se na okamžik oddanému. Tehdy se všech-
ny smysly oddaného (oči, nos, uši, jazyk, hmat) stanou útočištěm 
všech příznivých vlastností Krišnovy krásy. Jeho svrchovaná 
krása, vůně, melodie, mladistvý vzhled, chuť, audarja a kárunja. 
Z ochutnávání nesmírné sladkosti a stálé svěžesti těchto vlast-
ností Pána se v oddaném kvůli jeho prémě rodí větší touha, která 
v každém okamžiku roste. Poetická slova nedokáží popsat oceán 
trancendentální blaženosti, která se v té době objeví.

Cestovatel na cestě v poušti, v horkém období spalovaný slu-
nečními paprsky, nachází útočiště v chladném místě se stovkami 
nádob s ledovou vodou z božské nádrže ve stínu obrovského 
banyánu s hustě propletenými větvemi. Slon zastižený lesním 
požárem bez možnosti úniku je nakonec omýván neomezeným 
množstvím vody z hradby dešťových mraků. Osoba stižená smr-
telnou nemocí a toužící po uspokojení pije nektar, vychutnává 
si jeho vynikající sladkost a zažívá neomezené štěstí, které nelze 
s ničím srovnat.

Potom Pán zjevuje nejprve svou krásu (saundarja) očím od-
daného v tomto pozoruhodném stavu. Vzhledem ke sladkosti 
této krásy všechny smysly a mysl získají kvalitu očí a objeví se 
překážky jako ochrnutí, třes a slzy. Oddaný omdlévá blažeností. 
Aby ho Pán utěšil, odhaluje svou vůni do nosních dírek oddaného 
a všechny smysly oddaného získají kvalitu nosu, aby si užívaly 
vůně. Oddaný opět omdlévá blažeností. Pán pak odhalí svůj 
zvučný hlas uším oddaného: „Ó Můj oddaný, jsem pod tvou kon-
trolou. Nenech se ohromit, ale plně uspokoj svoji touhu tím, že 
si Mě vychutnáš“. Všechny smysly se stanou podobné uším, aby 
naslouchaly, a oddaný omdlí potřetí. Na počátku mdlob pak Pán 
oddanému milostivě dá pocítit dotek svých lotosových nohou, ru-
kou a hrudi a vyjeví mu svůj svěží mladistvý vzhled (saukumárja). 
Oddaným v náladě služebnictví vloží své lotosové nohy na hlavu, 
oddané v náladě přátelství uchopí za ruce, oddaným v náladě ro-
dičovské lásky utře slzy vlastní rukou a oddané v milostné náladě 
odmění objetím, dotýkaje se jich rukama a hrudí. Pak všechny 
smysly oddaného získají kvalitu hmatu a oddaný omdlí počtvrté 
v hluboké extázi. Na počátku mdlob ho Pán probudí tím, že mu 
dá chuť (saurasja) svých úst. To je však odhaleno pouze těm v mi-
lostné náladě. Smysly oddaného získají kvalitu chuti a on omdlí 
popáté. Tyto blažené mdloby jsou tak hluboké, že ho Pán musí 
probudit tím, že mu udělí svoji audarja (velkorysost). Audarja se 
týká stavu, v němž se v různých smyslech oddaného zároveň pro-
jeví všechny vlastnosti Pána (Jeho krása, vůně, hlas, dotek a chuť).

Tehdy préma, která chápe vůli Pána, extrémně vzroste a tomu 
odpovídajícím způsobem extrémně vzroste touha.

Tato préma vládne jako Měsíc nad oceánem blaženosti a záro-
veň zvedá stovky a stovky vln a to rozjitřuje a vytváří téměř ničivé 
napětí v srdci oddaného. V tomto stavu se pak stává krásným 
vládnoucím Božstvem jeho mysli.

Tato vzrostlá préma, která obvykle řídí všechno, tak jako Měsíc 
vládne oceánu, pak zdánlivě stáhne své síly. To vytvoří v srdci od-
daného téměř ničivé napětí a rozervanost mezi současnými chu-
těmi, střet stovek vln v oceánu blaženosti. Pak préma opět pře-
vezme roli vládce, vládnoucího Božstva, a projeví svou konkrétní 
sílu, která umožňuje oddanému zažívat různé chutě současně 
a bez rozporu. Nikdo by si neměl myslet, že oddaný si nebude 
moci vychutnávat plně všechny chutě kvůli jejich množství, které 
může způsobit jejich zředění. Naopak, všechny smysly dosáhnou 
nepředstavitelné, ohromující, mimořádné schopnosti vykonávat 
funkce ostatních smyslů vnímat různé vlastnosti Pána. Tímto 
způsobem mohou zakoušet chuť intenzivněji. V těchto záležitos-
tech nelze používat hmotné argumenty pocházející z hmotných 
zkušeností. ❧

Kapitola 8: Osmá sprška nektaru

Oddaný stále touží po PánuOddaný stále touží po Pánu



S láskou a oddaností 
nabídněte Šrí Krišnovi

Recept poskytla
Hémalatá Thákurání déví dásí
RRRRRR kkkkkkkkkkkkk llllllllll

listové těsto (1 balení)
2 jablka
100 g másla
trošku mleté skořice
2 pl cukru
šťáva z jednoho či dvou citrónů
100 ml vody
moučkový cukr na posypání 

Umyj a osuš jablka, rozkroj na čtvrtky i se slupkou a pak je nakrájej 
na tenké plátky, ne víc než 1 mm silné. Nalij na ně citrónovou šťávu, aby plátky nezhnědly.
V hrnečku rozpusť máslo, přidej cukr, skořici a vodu. Když vše začne vařit, tak tam vlož jablečné plátky 
a vař do poloměkka, nerozvař. Pak je vyndej, nech odkapat a trochu zchladnout.
Mezitím rozlož listové těsto a nakrájej plátky asi 25cm dlouhé a 5cm široké. Čím delší budou plátky,tím 
větší budou růžičky. Na plátky těsta dej jablečné plátky tak, aby trochu přesahovaly ven z těsta, a pak těsto 
ohni k plátkům.
Jednoduše to sroluj a pak konec dobře spoj, např. párátkem, a stiskni, aby se to při pečení nerozpojilo. 
Takto připravené růžičky dej na plech s pečicím papírem a peč v předehřáté troubě na 180 až 200 °C 
asi 20 minut. To záleží na velikosti růžiček.
Peče se to stejně jako jablečný štrúdl a také to tak chutná. Můžeš přidat rozinky.
Nakonec posypej moučkovým cukrem.
Můžeš to zkusit třeba i s marmeládou nebo naslano s cuketou.

Jablíčkové růžičky
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