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

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

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

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

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

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

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

Sedm cílů hnutí Hare Krišna
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ISKCON

Nová 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

také jste si všimli, že oddaní kolem nás dě-
lají neuvěřitelné věci? Plni nadšení a ode-
vzdání se snaží těšit Krišnu a své duchovní 
učitele. Není nic, co by nedělali, a není 
místo, kde byste je nenašli.

Vaří neskutečné dobroty, obětují je Kriš-
novi a pak Jeho milost rozdávají dalším. 
Překládají a vydávají knížky Šríly Prabhu-
pády a taky je rozdávají – v létě v zimě se 
snaží dát šanci co nejvíce podmíněným 
duším.

Staví a budují chrámy a v nich uctívají 
Božstva, uklízejí tu a myjí nádobí. Věnují 
se hostům a vytvářejí duchovní prostředí, 
kam se mohou oddaní i neoddaní chodit 
dobíjet sádhu sangou a pohledem na pře-
krásně ozdobené podoby Šrí Krišny.

Vyrážejí ven, zpívají, hrají na hudební 
nástroje a tančí – na ulicích či kulturních 
programech – s cílem přitáhnout pozor-
nost přemýšlivější části obyvatelstva, která 
tuší, že nad tou hmotou přece musí ještě 
něco být.

Káží, vysvětlují, radí a pomáhají. Na-
slouchají a povzbuzují.

Vstávají časně ráno, čentují a meditují, 
naslouchají přednáškám a sami do hloub-
ky studují  védskou fi lozofi i. A lámou 
si hlavu nad tím, jak do svých vlastních 
životů s inteligencí i srdcem tuto fi lozofi i 
aplikovat.

Sobě rovní se přátelsky podporují, star-
ším slouží a mladším pomáhají. Chápou, 
že jejich vztah s duchovním učitelem je 
v jejich životě tím nejdůležitějším, a nej-
větší touhou jejich života je vrátit se zpát-
ky domů ke Krišnovi a tam se zapojit do 
Jeho sladkých zábav s Jeho oddanými.

Jsou klidní a vyrovnaní, někdy pláčí, 
ale většinou se smějí a navzdory všem 
očistám a těžkostem jsou šťastní. Rozumí 

zákonitostem karmy a nevzdávají se, když 
na ně právě útočí májá a oslabuje je po-
chybnostmi.

Jsou inteligentní, vtipní, idealističtí, po-
korní, poetičtí a čistí.

Jsou ve školách, v nemocnicích, v ame-
rickém senátu, v policejní uniformě i ve 
vězení. Mají nejrůznější sny a ambice. 
Plodí, rodí a vychovávají děti, starají se 
o krávy, ořou a sklízejí, melou obilí a za-
vařují, chodí do práce, podnikají, řídí 
letadla. Velice důkladně zkoumají, co 
mohou a mají ještě udělat pro to, aby za-
chránili svět.

Všem těmto krásným a zářivým od-
daným děkuji, že vedle nich můžu být, 
že se na ně můžu dívat a učit se od nich 
tajemství bhakti jógy, oddané láskyplné 
služby k Bohu. 

Všem těmto krásným a zářivým odda-
ným skládám své nejpokornější poklony.

Vaše služebnice 
Džalángí déví dásí
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Jak můžeš dělat Jak můžeš dělat 
takové věci?takové věci?

8. května 1973, ISKCON Los Angeles, Kalifornie

Při pobytu v Nové Dvárace si Šríla 
Prabhupáda přál, abych mu oběd 
připravoval ve svém pokoji, který 
sousedil s jeho příbytkem. Byl 

jsem pyšný, jak skvěle jsem to zařídil. Do 
místnůstky velké sotva dva a půl na tři 
metry jsem naskládal všechno, co bylo 
zapotřebí, přestože mi sloužila jako obývák 
i ložnice. Karándhara se postaral o zapo-
jení lednice a na podlaze jsem měl vařič 
se dvěma hořáky. Poličky jsem vyrobil ze 
dvou tvárnic a desek o rozměru 30 x 300 
cm. Netekla tam voda, takže jsem si ji 
nosil v plastovém kýblu. Šríla Prabhupáda 
mi často říkal, abych všechno zařizoval 
jednoduše a prakticky. A tohle uspořádání 
fungovalo skvěle.

Každé ráno, když Šríla Prabhupáda po-
snídal, odnesl jsem jeho stříbrný podnos 
do svého pokoje a shrnul zbytky na jeden 
tác. Pak jsem je přendal do plechovky na 
odpad a šťastně to mahá prasádam rozdá-
val oddaným, dychtivě čekajícím na tuto 
Milost.

Po snídani Šríla Prabhupáda často pře-
cházel po svém příbytku a zpíval džapu. 
Vcházel a vycházel ze svých pokojů, pře-
cházel sem a tam po chodbě a někdy se 
chvilku zastavil před mým pokojem a po-
zoroval mě, jak mu připravuji oběd. Jedno-
ho rána vstoupil do mého pokoje.

Nahlédl do mé plechovky na odpadky 
a vykřikl: „Co to má znamenat? Zbláznil 
ses?“ To mě totálně zaskočilo, tak jsem ze 
sebe jen vypravil: „To je z vašeho podnosu 
od snídaně.“

Nebyla to dobrá odpověď. Teď se do mě 
Prabhupáda opravdu pustil.

„Copak takhle jedná oddaný?“ křičel. 
„Máš v hlavě piliny. Ani špetka inteligence. 
Nejsi nic jiného než mléččha. Máš zde 
všechno tak čisté, a ty připravuješ jídlo pro 
Božstva mezi odpadky! Jak můžeš dělat 
takové věci?“

Nevěděl jsem, co na to říct. Myslel 
jsem si: „Tohle jsou přece Prabhupádovy 
zbytky. To nejsou žádné odpadky.“ Ale 
neřekl jsem nic. Pár měsíců předtím jsem 
sledoval, jak Šríla Prabhupáda kárá mého 
předchůdce, staršího duchovního bratra, 
a to mě dostatečně poučilo. Takže nakonec 
jsem prostě dal Jeho Božské Milosti za 
pravdu.

„Ano, Šrílo Prabhupádo, jsem hlupák,“ 
řekl jsem.

Mé falešné doznání ho neuklidnilo, po-
řád se ještě hněval.

„Dělají něco takového v chrámové ku-
chyni?“ pokračoval. „Mají také takovou 
plechovku na odpadky?“

„No, v kuchyni také mají takovou ple-
chovku,“ řekl jsem.

„Dávají snad do ní nedojedené zbytky?“ 
odvětil bleskově.

„Ne, Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem vy-
čerpaně.

Šríla Prabhupáda sám nikdy vyčerpaný 
nevypadal. Dál mě peskoval, zdálo se, 
že to nikdy neskončí. Nakonec odešel 
z mého pokoje s rukou ve svém pytlíku 
s růžencem, odříkávaje džapu.

Plechovku jsem tedy vyprázdnil, zbyt-
ky Prabhupádova jídla pro mě byly na-
prosto posvátné. Byla to ironie, protože 
první kousek Mahá Bhágavatova prasá-
dam, který jsem v Nové Dvárace dostal 
od Nandy Kumára, byla pomerančová 
slupka. Cítil jsem se tehdy v sedmém 
nebi a snědl jsem ji celou. 

Když jsem já dával zbylé slupky jiným 
oddaným, okousali dužinu a oranžovou 
kůru vyhodili. Prabhupádovo pokárání 
mnou otřáslo, ale chápal jsem, že mi 
chtěl dát lekci. 

Zdálo se, že pokaždé, když jsem si ve 
své službě začal připadat důležitý a mys-
lel si, že dělám svoji práci dobře, dal mi 
Prabhupáda na vědomí, že do bráhman-
ského vaišnavy mám daleko. 

Krátce poté mi Prabhupáda řekl, že 
jsem připravil velmi dobrý oběd. Nikdy 
mě nenechal se topit v pocitu, že se na 
mě zlobí. Kdykoliv mě pokáral, řekl 
vzápětí něco milého nebo mi vyprávěl 
nějakou příhodu z minulých let. Byl to 
výhodný směnný obchod. 

Šríla Prabhupáda věděl, že kritiku 
špatně snáším, a soucitně ji udržoval na 
minimu.

Při ohlédnutí zpět si uvědomuji, že 
těch pár případů, kdy k pokárání došlo, 
bylo blažených, protože si je vybavuji 
nejživěji. Příležitostí k tomu, aby mě Šrí-
la Prabhupáda pokáral, bylo víc než dost. 

Kdybych byl dokázal více ocenit kon-
struktivní kritiku, byl bych teď měl mno-
hem víc živých vzpomínek.

Kdykoliv mě pokáral, řekl vzápětí něco miléhoKdykoliv mě pokáral, řekl vzápětí něco milého
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Myslím, že si dám Myslím, že si dám 
oběd jako obvykleoběd jako obvykle

11. května 1973, ISKCON Los Angeles, Kalifornie

Jednou odpoledne Šríla Prabhupáda zazvonil na zvonek. 
Vstoupil jsem do jeho pokoje a složil poklonu.

„Není mi dnes dobře,“ řekl Prabhupáda mírně. „Takže 
k obědu mi prosím udělej trochu kičrí s jogurtovou polevou. 

Kičrí udělej ze dvou dílů rýže a jednoho dílu dálu, a přidej tro-
chu soli, kurkumy a ghí. Bude to lehké a dobře stravitelné.“

Šríla Prabhupáda se o svém zdraví nikdy příliš nešířil, takže 
žádost o úpravu diety byla jediná příležitost, jak se dozvědět, že je 
nemocný. Občas si přál kičrí, když byl nachlazený.

Vrátil jsem se do svého pokoje, abych připravil patrový hrnec 
na vaření. Kičrí jsem dal do horního patra a na dno jsem nalil 
vodu. Tohle jídlo bylo mnohem jednodušší než obvykle. Bylo pří-
jemné vědět, že takhle se zaručeně nic nespálí během doby, kdy 
budu Prabhupádu masírovat. Na druhou stranu mi ale bylo těž-
ko, že mu není dobře. Obvykle jsem při masírování Prabhupády 
zároveň žil ve „vědomí hrnce“, díky trpkým vzpomínkám na dva 
obědy, které se mi v průběhu dvou let vaření pro Šrílu Prabhu-
pádu podařilo připálit.

Po nastavení vařiče jsem se vrátil do Prabhupádova pokoje. 
Šríla Prabhupáda usedl na svoji masážní podložku. Obvykle jsem 

mu masíroval hlavu 
santálovým olejem, 
který má chladivé 
účinky. Nicméně 
když býval nachla-
zený, někdy si přál, 
abych na celé jeho 
tělo použil olej hoř-
čičný. Toho dne mi řekl, abych použil jen ten. Po patnácti minu-
tách masáže řekl: „Tak jsem se rozhodl. Nedám si oběd žádný.“

„Jistě, Šrílo Prabhupádo,“ souhlasil jsem, nešťastný z představy, 
že mu je asi opravdu zle.

Masíroval jsem jeho nádhernou postavu ještě další půlhodinu. 
„Myslím,“ řekl poté Prabhupáda, „že si přeci jen dám oběd jako 

obvykle.“
Zaplavila mě úleva, že se jeho zdraví zlepšuje.
Prabhupáda dál už neříkal nic. Náhle jsem si s úděsem vzpo-

mněl, že jsem nepřipravil nic jiného než kičrí. A připravit úplný 
oběd by trvalo pěkně dlouho. Bál jsem se o tom průšvihu vůbec 
promluvit. 

„Prabhupádo,“ vypravil jsem ze sebe nakonec, „bude to asi chvíli 
trvat.“

„Až to bude, tak to bude,“ odpověděl. „Prostě to udělej.“
Když se Prabhupáda odešel vykoupat, vystartoval jsem do 

svého pokoje a připravil oběd, jak nejrychleji a nejpečlivěji jsem 
mohl. Bral jsem si to asi víc, než bylo nutné, ale takhle hloupě mi 
to v hlavě fungovalo. Pyšnil jsem se tím, že se snažím zvládat vše 
v předstihu, abych předešel možným problémům. Šríla Prabhu-
páda bez jediné výčitky laskavě čekal, až oběd dokončím. Občas 
mě vystavoval takovým změnám, aby mě naučil být pružnější. 
Mojí službou bylo dělat to, co si přál on, a ne co jsem chtěl já.

Šrílo Prabhupádo, děkuji vám za příležitost, že jsem se jako váš 
služebník při vykonávání svých povinností mohl soustředit na vaši 
spokojenost. Často zapomínám, že oddaná služba znamená osobně 
uspokojovat vás a tím potěšit Krišnu. Prosím veďte mě dál, abych se 
každým dnem mohl ve vaší službě učit bezpodmínečné lásce. ❧

Prosím ved´te mě dál, abych se každým dnem mohl ve Prosím ved´te mě dál, abych se každým dnem mohl ve 
vaší službě učit bezpodmínečné láscevaší službě učit bezpodmínečné lásce

  objednávejte v chrámu 
v Lužcích nebo 

v restauraci 
Góvinda 
v Soukenické
tel. 605 700 872

čerstvý lahodný
JABLEČNÝ MOŠT

z letošní sklizně
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Tento verš z Višnu Purány prohlašuje, že energie Nejvyššího 
Pána (višnu šakti) je původně duchovní, ale že se projevuje třemi 
způsoby. Je to jako sluneční svit, energie planety slunce. Sluneční 
svit je jedna energie, ale projevuje se jako světlo a teplo. Podobně 
má Bůh jednu energii, která je duchovní a která udržuje Jeho 
duchovní sídlo. A stejná energie je projevená v jiné duchovní po-
době kšétra gja neboli okrajové energii, která tvoří nás, živé bytos-
ti. A pak avidjá-karma-sangjájá tritíja šaktir išjaté: „Vedle těchto 
dvou podob Pánovy energie je zde třetí podoba Jeho energie, jež 
je známá jako avidjá neboli nevědomost, která se zakládá na plo-
duchtivých činnostech.“ 

Ten, kdo je ovlivněn touto energií, musí zakoušet dobré a špat-
né výsledky své práce. To je hmotný svět. Hmotný svět je rovněž 
energií Krišny neboli Boha, ale převažuje zde nevědomost. Proto 
musí člověk pracovat. Ve svém původním postavení nemusíme 

pracovat, ale když jsme v nevědomosti, 
pracovat musíme.

Takže Krišna má ve skutečnosti jednu 
energii, duchovní energii. On je duchovní 
jako celek a energie, která z Něho emanu-
je, je rovněž duchovní. Šakti šaktimatór 
abhinnah. Z Védánta sútry se dozvídáme, 
že zdroj energie, Pán Krišna, se od své 
energie neliší. Proto se od Krišny neliší 
ani hmotná energie. Na jiném místě se ve 
védské literatuře píše: sarvam khalv idam 
brahma – „Vše je Brahman, duchovní 
energie.“ A v Bhagavad gítě (9.4) Krišna 
říká: majá tatam idan sarvan džagad avj-
akta-múrtiná – „Ve své neprojevené podo-
bě prostupuji celým vesmírem.“ Mat-sthá-
ni sarva-bhútáni na čáhan téšv avasthitah 

- „Všechny bytosti jsou ve Mně, ale Já 
nejsem v nich.“

To je ačintja-bhédábhéda, fi lozofi e sou-
časné totožnosti a odlišnosti Boha a Jeho 
energií. Tato fi lozie, kterou – ač již byla 
dávno předtím skrytá ve Védánta sútře 

– zavedl Šrí Čaitanja Maháprabhu, může 
uspokojit dvě třídy fi lozofů studujících 
Absolutní Pravdu. Jedna třída říká, že 
Bůh a živé bytosti se od sebe liší. Ti druzí 
fi lozofové, monisti, říkají, že Bůh a živé 
bytosti jsou jedno. Tato ačintja-bhédábhé-

da fi lozofi e říká, že Bůh a živé bytosti jsou zároveň stejní i odlišní. 
Jsou stejní, co se týče vlastností, ale liší se ve velikosti.

Znovu můžeme dát příklad slunečního svitu a sluneční planety 
– energie a jejího zdroje. V sluneční záři je teplo a světlo a také na 
planetě slunce je teplo a světlo. Ale množství toho světla a tepla 
se naprosto liší. Teplo slunečního svitu můžete snášet, ale pokud 
byste šli na sluneční planetu, to teplo byste nesnesli, okamžitě by 
vás spálilo na popel. Podobně Krišna a živé bytosti jsou kvalitativ-
ně stejní, ale kvantitativně velice rozdílní.

Krišna je nekonečný, zatímco my jsme menší než atom. Proto 
pro nás není možné poznat Nejvyšší Osobnost Božství naším 
obyčejným smyslovým vnímáním. Atah šrí-krišna-námádi na 
bhavéd-gráhjam indrijaih: „Krišnu nemůžeme vnímat našimi tu-
pými hmotnými smysly.“ Slovo námádi znamená „počínaje Jeho 
jménem.“ Našimi hmotnými smysly nemůžeme rozumět Krišno-
vým jménům nebo Jeho podobě nebo Jeho vlastnostem nebo Jeho 
příslušenství či Jeho činnostem. To není možné.

A jak jim tedy můžeme porozumět? Sévónmukhé hi džihvádau 
svajam éva sphuratj adah: „Když začneme s láskyplnou trans-
cendentální službou Pánu, počínaje naším jazykem, Pán se nám 
vyjeví.“ Naší první povinností je zaměstnat jazyk ve službě Pánu. 
Jak to můžeme udělat? Zpíváním a opěvováním Jeho jmen, slávy, 
vlastností, podoby, příslušenství a zábav. To je zaměstnání jazyka. 
Když je jazyk zaměstnán ve službě Pánu, všechny ostatní smysly 
se také postupně zaměstnají.

Jazyk je nejdůležitĕjší smysl v tĕle. Proto se doporučuje, chce-
me-li ovládnout smysly, ze všeho nejdříve ovládnout jazyk. Šríla 

e když jsme v nevědomosti

uspokojit dvě tř
Absolutní Pravd
Bůh a živé byto
fi lozofové, mon
bytosti jsou jed

da fi lozofi e říká, že Bůh a živé bytosti js
Jsou stejní, co se týče vlastností, ale liší 

Znovu můžeme dát příklad slunečníh
energie a jejího zdroje V sluneční zář

a realizace Bohaa realizace Boha

pracovat, alepracovat ale

Smysly, oddaná službaSmysly, oddaná služba

„Šástry potvrzují, že vnitřní energie 

Nejvyššího Pána Višnua je duchovní. 

Potom je tu ještě další duchovní 

energie, známá jako kšétra-gja 

neboli živé bytosti. Třetí energie, 

známá jako nevědomost, vede živou 

bytost k bezbožnosti a naplňuje ji 

ploduchtivým jednáním.“

(C.c., Madhja 6.154)
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Bhaktivinód Th ákur to zdůrazňoval. Náš současný podmínĕný 
stav popisuje jako šaríra avidjá-džál: jsme uvĕznĕní v síti tohoto 
hmotného tĕla jako ryba chycená v síti. Nejen že jsme chycení 
v tomto tĕle, tuto „síť“ navíc život za životem mĕníme, v 8 400 000 
druzích. Tímto způsobem zůstáváme polapeni v síti nevĕdomosti. 
Dále džódéndrija táhé kál: naše uvĕznĕní v síti nevĕdomosti 
pokračuje kvůli touze po smyslovém požitku. A ze všech smyslů, 
praví Bhaktivinód Th ákur, je jazyk nejnebezpečnĕjší. 

Nedokážeme-li ovládat jazyk, přinutí nás přijímat různé druhy 
tĕl, jedno za druhým. Jestliže nĕkdo velmi rád uspokojuje jazyk 
jedením masa a krve, hmotná příroda mu dá možnost pravidelnĕ 
ochutnávat čerstvé maso a krev – obdrží tĕlo tygra nebo jiného 
nenasytného masožravého zvířete. A jestliže nĕkdo nerozlišuje, co 
jí, a požírá všechny možné nesmysly, cokoliv, hmotná příroda mu 
dá tĕlo prasete, ve kterém bude nucen živit se výkaly. Neovládnu-
tý jazyk přináší tolik utrpení!

Toto lidské tĕlo je tedy velkou příležitostí, protože zapojením 
jazyka do láskyplné služby Pánu můžeme pokročit v rozvoji 
vĕdomí Krišny. Můžeme dosáhnout konečné realizace Boha tím, 
že pouze zamĕstnáme jazyk v Jeho službĕ. V jiných tĕlech – koči-
čím, psím, tygřím – toho dosáhnout nemůžeme. Tato lidská po-
doba je velké požehnání pro živou bytost, která putuje kolobĕhem 
zrození a smrti a ustavičnĕ obývá různé druhy tĕl. Lidské tĕlo je 
příležitostí správnĕ využít jazyka a vymanit se ze sevření hmotné 
přírody.

Budeme-li schopní neustále zamĕstnávat jazyk pronášením 
Hare Krišna mantry, zrealizujeme Krišnu, protože zvuk Krišnova 
jména se neliší od Krišny samotného. Proč? Protože Krišna je 
absolutní. V hmotném svĕtĕ se vše liší od svého jména. Já se liším 
od svého jména a tĕla. Ale Krišna je jiný: Krišna a Jeho jméno 
jsou totožní a Krišna a Jeho tĕlo jsou totožní. Darebáci to nepo-
chopí. Krišna v Bhagavad gítĕ (9.11) říká: avadžánanti mán múd-
há mánušín tanum ášritam: „Hlupáci a darebáci se Mi vysmívají, 
když se zjevuji v lidské podobĕ. Myslí si, že jsem obyčejná lidská 
bytost.“ Paran bhávam adžánantó mama bhúta-mahéšvaram: „Ti 
darebáci nevĕdí, kdo jsem. Neznají Mou transcendentální povahu 
a Mou svrchovanou moc nad celým stvořením.“

Aniž by hlupáci Krišnovi porozumĕli, považují Ho za obyčej-
ného človĕka. Slovo múdhá v tomto verši Bhagavad gíty znamená 

„darebák“. Avšak navzdory tomuto upozornĕní existuje mnoho 
darebáků, kteří unikají odhalení jako velcí učenci. Když Krišna 
nařizuje „Odevzdej se Mi“, darebáci poznamenávají: „To, čemu se 
musíme odevzdat, není Krišna, ale nezrozená duše uvnitř Krišny.“ 
Nevĕdí, že Krišna se neliší od svého tĕla, že se neliší od svého 
jména a od své slávy. Všechno, co se týká Krišny, je Krišna. Ti da-
rebáci jsou monisté fi lozofující o „jednotĕ“, ale jakmile přijde řeč 
na Krišnu, okamžitĕ se Ho snaží oddĕlit od Jeho 
tĕla či jména.

Skutečností však je, že Krišnovo jméno a Krišna 
se od sebe neliší. V okamžiku, kdy se váš jazyk do-
tkne svatého jména Krišny, sdružujete se s Krišnou. 
A jestliže se zpíváním Hare Krišna mantry s Kriš-
nou sdružujete neustále, jen si představte, jak se 
jen pouhým tímto procesem zpívání očistíte.

Náš jazyk chce také ochutnávat velmi lahodná 
jídla. Jelikož je Krišna velmi laskavý, dal nám stov-
ky a tisíce chutných jídel – zbytky jídla, které snĕdl. 
Stačí složit tento odhodlaný slib – „Nedovolím 
jazyku ochutnat nic, co nebylo obĕtováno Krišno-
vi, a budu ho vždy zamĕstnávat pronášením Hare 
Krišna“ – pak máte veškerou dokonalost na dosah 
ruky. Veškerou dokonalost. 

Dvĕ snadné vĕci: nejezte nic, co nebylo 
obĕtováno Krišnovi, a vždy pronášejte Hare Kriš-
na. To je všechno.

Rozmanitost je matkou požitku a krišna-prasádam (jídlo 
obĕtované Krišnovi) lze připravovat v tolika různých lahodných 
obmĕnách. Kolik požitku chcete zakusit svým jazykem? Můžete 
ho mít jednoduše jedením krišna-prasádam. A čím více se váš 
jazyk očistí díky krišna-prasádam, tím více budete schopní vy-
chutnávat zpívání Hare Krišna mantry. Pán Čaitanja říká ánan-
dámbudhi-vardhanam: „Zpívání Hare Krišna zvĕtšuje oceán 
transcendentální blaženosti.“ V tomto hmotném svĕtĕ nemáme 
žádnou zkušenost s tím, že by se oceán zvĕtšoval. Kdyby se 
oceány zvĕtšovaly, byla by celá Zemĕ už dávno pohlcena. Ale 
oceán transcendentální blaženosti vzniklý pronášením Hare 
Krišna se zvĕtšuje neustále.

Velká autorita Šríla Rúpa Gósvámí říká: „K čemu je dobré 
zpívat Hare Krišna jen jedním jazykem? Kdybych mĕl milióny 
jazyků, mohl bych dosáhnout plného uspokojení. A k čemu jsou 
dobré tyto dvĕ uši? Kdybych mĕl milióny uší, mohl bych naslou-
chat Hare Krišna dostatečnĕ.“ Chtĕl by mít milióny uší a bilióny 
jazyků, aby mohl vychutnávat pronášení Hare Krišna. To je 
samozřejmĕ vznešená úroveň. Tehdy je zpívání tak sladké a melo-
dické, že chceme mít víc uší a jazyků, abychom je vychutnali.

V současnosti však nemůžeme poznat, jak je jméno Krišny 
lahodné (atah šrí-krišna-námádi na bhavéd gráhjam indrijaih). 
Pomocí smyslů, které nyní máme, nemůžeme poznat jméno, po-
dobu ani vlastnosti Krišny. Jestliže se budeme snažit ihned Krišnu 
poznat tím, že se podíváme na Jeho obrázek, budeme si myslet: 

„Ó, Krišna je jen mladík, který objímá Rádhárání a ostatní gópí.“ 
Dokud se naše smysly neočistí, budeme považovat jednání Krišny 
s Rádhárání za obyčejné styky mezi chlapcem a dívkou. Ve sku-
tečnosti tomu tak není. Jejich jednání je zcela čisté.

V Čaitanja čaritámritĕ vysvĕtluje Šríla Krišnadás Kavirádž 
Gósvámí, že mezi milostným vztahem gópí s Krišnou a obyčejný-
mi, smyslnými vztahy lidských bytostí je propastný rozdíl. Lásku 
gópí ke Krišnovi přirovnává ke zlatu a naši zdejší takzvanou 
lásku k železu. Tak jako je nesmírný rozdíl mezi zlatem a žele-
zem, je nesmírný rozdíl mezi milostným vztahem gópí s Krišnou 
a svĕtskými vztahy mezi muži a ženami či chlapci a dívkami plný-
mi chtíče. Láska a chtíč nejsou totéž.

Abychom tedy poznali Krišnu takového, jaký je, musíme 
smysly očistit. Proto bychom mĕli pečlivĕ následovat principy 
sévónmukhé hi džihvádau: nejdříve se zapojit do pronášení Hare 
Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare 
Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare. Nesnažte se milostný vztah Rádhy 
a Krišny pochopit svými současnými smysly, ale jen zpívejte Jejich 
svatá jména: Hare Krišna. Poté, když se zrcadlo vašeho srdce očis-
tí od prachu, vše pochopíte.

Dĕkuji vám mnohokrát.˝ ❧

NNNNNNNNiiiiikkkkkddddyy nneeppoosslllloouucchhhhaaaallllll 
pppppomluvy jakéhokoli 
vvvvaišnavy, ani
hhhhovory o jeho 
ššššppatném chování.
JJJJeediné, co vĕdĕl, 
bbbylo, že každý sloužííí 
KKKKrišnovi. Ničemu 
jjjiiiinnnnnééémmmmuuuu nnnneeeerrrroooozzzzuuuummmmĕĕĕĕllll..

ČČaČaaititanannjaja ččarara ititittámááámriritataa, , AAnAntjtjja aa llílálá 113.3.1313333
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„Oddaný je schopen snášet veškeré nepohodlí a rozma-
ry přírody, a jelikož je plně zaměstnán službou Krišnovi, 
nemá čas se hněvat, urážet či hledat na někom chyby. 
Oddaný je velkorysý a ke všem laskavý, džentlmen za 
všech okolností.“ (dopis Šríly Prabhupády Hamsadútovi 
12/10/72)

1. Mezi kritikou a opravováním je rozdíl. Oddaný si uvědomuje, 
že kritika vaišnavy znečišťuje srdce a brání duchovnímu pokroku.

2. Aby mohl oddaný opravovat ostatní oddané, musí:
(a) být prost negativního postoje
(b) toužit dotyčnému oddanému prakticky pomoci v jeho roz-

voji vědomí Krišny
(c) být v takovém duchovním nebo řídícím postavení, které 

tento zásah ospravedlňuje či vyžaduje NEBO být osobně požádán 
dotyčným oddaným o pomoc při řešení jeho potíží.

3. Oddaný, který někoho opravuje, musí následovat to, co káže.

4. Způsoby opravování:
(a) osobním příkladem a společností
(b) přivést oddaného k pokročilejšímu oddanému
(c) mladší oddaný by se neměl snažit opravovat jiného odda-

ného osobně. Měl by se svěřit staršímu oddanému, k němuž má 
důvěru, a požádat ho o pomoc či radu při nápravě situace.

5. Hrubá slova a činy a opravování upřímného oddaného k sobě 
nepatří. Chceme odstranit nevědomost v srdci oddaného, ne od-
daného samotného.

6. Pokud se nám dostane upřímné a poctivé kritiky, měli by-
chom být vděční a nerozčilovat se. Negativní reakce na dobře 
míněnou kritiku je projevem falešného ega.

7. Pokročilý vaišnava považuje každou opravu za milost Pána 
Čaitanji Maháprabhua.

8. Prevence je lepší než léčba. Pokud všichni oddaní přijmou 
zodpovědnost rozvinout správné uvědomění svého duchovního 
chování, potřeba opravovat druhé se zmenší.

Citáty Šríly Prabhupády
Dopis Šríly Prabhupády Patita Uddharanovi (12/12/74): „Ve 

svém dopise u nikoho nehledáš chyby. To znamená, že jsi dobrý 
vaišnava. Měli bychom se vždy považovat za pokorné. To je třeba 
vědět. Všichni musíme spolupracovat; co si jinak lidé pomyslí, 
pokud se budeme hádat sami mezi sebou? Chování oddaného je 
vždy dokonalé.“

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

VAIŠNAVSKÁ ETIKETAVAIŠNAVSKÁ ETIKETA
10. OPRAVOVÁNÍ DRUHÝCH10. OPRAVOVÁNÍ DRUHÝCH
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Dopis Šríly Prabhupády Tamálu Krišnovi (8/26/73): „Obdržel 
jsem stížnost od jednoho indického oddaného v Májápuru, 
Prabharúpy dáse Brahmačárího, že se k němu naši američtí odda-
ní špatně chovají. Laskavě to vyšetři a učiň nezbytné kroky. Každý, 
kdo se k nám přidá, ať Ind nebo Američan, tak činí dobrovolně, 
naším jediným poutem je láska k Bohu. Naší politikou by mělo 
být, aby s nikým nebylo špatně zacházeno a nevyvstala tak příčina 
jeho odchodu. Oddaného získáváme za cenu litrů krve. Každý 
přichází, aby se očistil, a proto nemůžete očekávat, že každý bude 
dokonalý. Naší povinností je každého přivést do takového stupně 
dokonalosti, jak je to jen možné. V tomto ohledu musíme být 
velmi opatrní.“

Nesprávné chování oddaných
Dopis Šríly Prabhupády Upéndrovi (8/18/70): „Laskavě dodržuj 

zásady, pronášej pravidelně 16 kol a dohlížej na to, aby všichni tví 
pomocníci dělali totéž. Pokud někdo zaostává, snaž se ho k tomu 
klidně přemluvit.“

Dopis Šríly Prabhupády Bhavánandovi (10/28/70): „Co se týče 
nevhodného chování, je třeba mu zabránit pokojnou výchovou. 
Tvůj tolerantní a laskavý přístup je velmi pěkný, vychovávej je 
tímto způsobem.“

Dopis Šríly Prabhupády Upéndrovi (3/11/69): „Ano, nováček 
se může dopouštět chyb, ale to neznamená, že s ním můžeme 
příliš brzy ztratit trpělivost. Koneckonců, výchova znamená, že 
dotyčný něco neví, a proto bys ho měl správně učit. Od vaišnavy 
se očekává, že bude pokornější než tráva, takže když učíš nějaké-
ho nováčka, neměl by ses jím nechat vyvést z míry. Jsme kazatelé 
a nemůžeme očekávat, že naši posluchači nebo kandidáti budou 
zcela souhlasit s naším poselstvím. Jestliže jsou [již] všichni vy-
cvičeni, k čemu je dobré naše kázání?“

Dopis Šríly Prabhupády Hamsadútovi (3/11/69): „Snaž se vše 
přátelsky urovnat a pouč se z toho. Výchova člověka, zvláště du-
chovní, je velmi obtížná. Každý má nějaké slabosti a nedostatky. 
Je lepší je napravit než [jej] zlomit.“

Dopis Šríly Prabhupády Nara Nárájanovi (2/7/69): „Chci ti 
velmi poděkovat za tvůj dopis poukazující na některé nedostatky 
mnoha oddaných v New Yorku. Máš pravdu, co se týče věcí, které 
uvádíš, jako spánek před Božstvy, přijímání neobětovaného jídla, 
pití vody z koupelny a zanedbávání džapy. Jde však o to, že disci-
plínu nelze dodržovat bez poslušnosti. Tak jako posloucháš mě, 
měl bys podobně poslouchat i mého zástupce. S tvým výrokem 
o Brahmánandovi, že je to úžasný oddaný, stoprocentně souhla-
sím. Má na starosti středisko v New Yorku, a pokud ho tedy nikdo 
nebude poslouchat, nebude schopen chrám řídit. Nedostatky, 
které jsi vypozoroval v chrámu, mohou být za daných okolností 
předloženy jemu. Je velmi rozumný a bude věc řešit s příslušnými 
oddanými.“

Dopis Šríly Prabhupády Madhumangalovi (11/18/72): „Co 
se týče situace v amsterodamském chrámu, je mi jasné, že mezi 
vámi existují neshody, ale není třeba je brát příliš vážně. Naším 
pravým zájmem je kázání. Pokud se soustředíme jen na ně, vše 
ostatní bude automaticky úspěšné. Vzájemné rozepře nejsou 
vůbec příznivé, ale pokud se zanedbá kázání nebo nedokážeme 
přísně následovat zásady, jako je vstávat před čtvrtou, pronášet 16 
kol atd., májá vše zničí. Mou nejlepší radou je, aby ses sám těchto 
věcí přísně držel a byl příkladem, který by ostatní mohli následo-
vat. Jako vaišnavové bychom se neměli navzájem kritizovat, neboť 
každý má nějakou chybu a kritika může postihnout i nás. Nejlepší 

je být sami mimo podezření. Když potom zpozorujeme nedostat-
ky a předložíme návrhy k jejich řešení, ostatní nás budou auto-
maticky respektovat a podniknou kroky k nápravě. Jinak pokud 
se budeme nadále přít kvůli drobnostem, bude vše odsouzeno 
k nezdaru. Snaž se tedy vše zorganizovat a společně kažte v tomto 
duchu. To mě velmi potěší.“

Dopis Šríly Prabhupády Vrindávanéšvarí (7/28/69): „Zmínila 
ses o nějaké kritice od Džajagóvindy, která tě rozzlobila. Nevím 
přesně o co jde, ale poctivá kritika by nás neměla rozzlobit.“

Dopis Šríly Prabhupády Gaurasundarovi (8/26/72): „Pokud na-
stane nějaký problém a já tvrdím, že se mnou nikdo nespolupra-
cuje, je to MOJE chyba, NE JEJICH. Vaišnava musí uvažovat tím-
to způsobem. Neměli bychom hledat chyby u ostatních, kritizovat 
je a pak odejít. To není vaišnavské jednání. Lépe být připraveni 
prokazovat všem úctu a považovat je vždy za sobě nadřízené.“ ❧

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 Púdžá, Gó púdžá, 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
3.11. Trisprišá Mahádvádaší, 
 půst za Utthana Ékádaší 
 (př. 4.11. od 6:56 do 10:09), 
 odchod Šríly Gaura Kišóra Dáse Bábádžího 
 (půst do oběda)
6.11. konec Kártiku a Čáturmásji, 
 Tulasí-Šálagráma Viváha (svatba)
18.11. Utpanna Ékádaší (př. 19.11. od 7:21 do 10:18)
2.12. Mókšada Ékádaší (př. 3.12. od 7:41 do 10:28), 
 vyslovení Šrímad Bhagavad gíty
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Někdo by mohl namítnout, že všímání 
si dobrých vlastností a ignorování chyb 
je nerealistické, musíme však připustit, že 
včely nemají ve zvyku uvíznout v pavoučí 
síti nebo se dostat do jiného nebezpečí 
jako hloupé mouchy. Včela šikovně mané-
vruje, obratně létá přes všelijaké překážky 
a neustále přitom myslí na svou sladkou 
práci.

Když jsem působil ve Velké Británii, 
shromažďoval jsem údaje o členech 
společnosti FOLK (Přátelé Pána Krišny) 
a vypracoval jsem databázi. K základním 
informacím (adresa, zaměstnání, jméno 
manžela a manželky atd.) jsem přidal 
záznam o tom, kolik knih každý od naší 
společnosti dostal, jak často naše centra 
navštěvuje atd. 

Napadlo mě, že pro úplnost by bylo 
vhodné přidat nějaké detaily o chování, 
např. s čím mají členové stále potíže. A tak 
byly do databáze zařazeny i údaje o kouře-
ní a jedení masa.

Výsledkem bylo, že jsem začal uvažovat 
podle toho. „Teď zavolám kuřákovi Bo-
bovi.“ Nebo „Doufejme, že Jane – jedlík 
masa, přijde příští týden do chrámu na 
oslavu.“ Trápilo mě to. Nelíbilo se mi mys-
let na ně způsobem zdůrazňujícím jejich 
nedostatky. A tak jsem se místo toho, že 
Bob stále kouří, snažil více zaměřit na jeho 
pozitivní vlastnosti. 

To však nebylo lehké, protože kolonka 
nazvaná „kouří“ s možnostmi „ano“ nebo 

„ne“, z kterých jsem si měl vybrat, se mi 
v mysli chtě nechtě spojila s Bobovou 
identitou. Jediný způsob, jak jsem se mohl 
zbavit negativních myšlenek, byl úplně od-
stranit kolonky s nedostatky.

To zabralo. Bylo lepší vzít v úvahu to, 
v čem se zlepšili, nesoustřeďovat se na 
úroveň, které ještě nedosáhli. Nebylo to 
jen cvičení v pozitivním myšlení. Členové 
společnosti se skutečně snažili, jak nejlépe 
uměli. Jejich úsilí nebylo dokonalé, ale 
jejich snaha udělat pokrok byla upřímná. 
Má smysl kritizovat někoho za to, že je špi-
navý, když se sprchuje? Stačí trocha trpěli-
vosti a výsledky očisty se časem dostaví.

VAIKUNTSKÁ MENTALITA
Na duchovním místě zvaném Vaikuntha 

(doslova – „bez úzkosti“) si každý váží 
služby ostatních a svou službou se nikdo 
příliš nepyšní. Takové myšlení mezi obyva-
teli Vaikunthy nevytváří nepřátelství. Když 
někdo v něčem vyniká, druzí to oceňují, 
dokáží se těšit z jeho přízně a štěstí a pře-
mýšlejí o tom, kdy oni udělají nějakou 
pěknou službu. Taková mentalita je přes-
ným opakem materialistické mentality, pro 
niž je typické, že když si jeden myslí, že 
ten druhý něčeho dosáhl, přemýšlí, jak by 
mu uškodil.

Jednou Pán Ráma a Jeho oddaní stavěli 
přes oceán mystický, vznášející se most. 
Jeho nejsilnější pomocník házel do moře 
obrovské balvany, zatímco pavouček strkal 
do moře nepatrná zrnka písku. Hanu-
mán pavoukovi přikázal, ať uhne stranou 
a uvolní cestu jemu a ostatním, kteří při-
spívali o hodně větším dílem. Vtom se ob-
jevil Pán Ráma a připomněl Hanumánovi, 
že každého úsilí si cení stejně. Ne váha ka-
menů, ale míra oddanosti byla rozhodující. 
Na Vaikuntě se někdy mezi služebníky při 
vykonávání služby objeví i rivalita a soutě-
živost, ale žádná služba se nezavrhuje.

BUĎTE OPATRNÍ PŘI HODNOCENÍ
Někdy jsme požádáni, abychom, když 

se něco stane, zaujali stanovisko. Když 
si například Fred vymaluje pokoj na fi a-
lovo, může se nás někdo zeptat, jestli by 
něco takového měl dělat člen naší spo-
lečnosti. Taková je situace a my musíme 
rozhodnout, jestli jako člen společnosti 
konal správně, nebo jinými slovy musíme 
zodpovědně zhodnotit Fredův výběr a zo-
hlednit při tom fakt, že volba barvy může 
negativně vypovídat o společnosti, pro 
kterou pracuje.

Je však možné, že barva stěny v obý-
váku není nic, co bychom měli hodnotit 
slovy „správně“ nebo „nesprávně“. Je totiž 
hodně odstínů fi alové, včetně levandulové 
a bleděmodré, takže Fredův výběr může 
být „odlišný“, „pěkný“, „překvapivý“, „zají-
mavý“, nebo dokonce „šokující“, ale niko-
liv „nesprávný“, „správný“, „dobrý“ nebo 

„špatný“. Označit něco jako dobré nebo 
špatné, vhodné nebo nevhodné, správné 
nebo nesprávné, není vždy nutné. Proč by 
Fredův výběr barvy měl být správný nebo 
nesprávný?

Kromě toho musíme zvážit, jestli jsme 
podle pozice ve společnosti nebo poskyt-
nuté informace atd. opravdu dostatečně 
způsobilí a informovaní, abychom činili 
taková hodnocení.

Ne všechno musí být správné nebo ne-
správné. To není zastávání se dvojakosti 
a vyhýbavosti typické pro politiky, někdy 
však opravdu není nutné vidět věci černo-
bíle. Když máme na výběr jiné možnosti, 
je lepší si nejdříve vybrat jednu z nich.

Několik užitečných rad, které je dobré si 
pamatovat:

◆ Moudrý člověk říká, že hroudu zlata 
bychom měli zvednout, i když leží na 
špinavém místě, dobrou radu přijmout 
i od člověka nízkého původu a vzít si ženu 
s dobrými vlastnostmi, i když je z pochyb-
né rodiny.

◆ Naučte se neobviňovat druhé a mít 
na paměti, že mohou mít dobré úmysly, 
i když ještě nejsou viditelné.

◆ Zdržte se negativní kritiky, dokud si 
nejste jistí, že je oprávněná.

VČELY &&
MOUCHY

KDYŽ SI VŠIMNEME CHOVÁNÍ VČELY A MOUCHY, 
ZJISTÍME, ŽE VČELU NEZAJÍMÁ NIC JINÉHO NEŽ 
NEKTAR, ZATÍMCO MOUCHA SI VELMI RÁDA 
SEDÁ NA OTEVŘENÉ RÁNY. MĚLI BYCHOM BÝT 
JAKO VČELA – SBÍRAT DOBRÉ VLASTNOSTI, 
NESOUSTŘEĎOVAT SE NA CHYBY DRUHÝCH JAKO 
MOUCHA.
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◆ Když někomu nedokážete říct něco 
z očí do očí, je lepší nemluvit o něm v jeho 
nepřítomnosti.

◆ Dávejte pozor, abyste své unáhlené 
závěry nepsali na papír nebo do počítače. 
Nezodpovědné řeči jsou kontraproduktiv-
ní, ale když se octnou na papíře, může to 
způsobit problémy o hodně větší.

HRDINOVÉ V PAPUČÍCH
Jestli jste někdy s přáteli sledovali fotba-

lový zápas, víte, jak jednoduché je pokři-
kovat na hráče, co mají udělat. Nejsme 
profesionální fotbalisté a většina z nás by 
se neodvážila obléct si fotbalový dres, vy-
běhnout na hřiště a hrát proti obrovským, 
agresívním protivníkům, ale z pohodl-
ných křesel je často slyšet, jak měl ten 

„hlupák nahrát na opačnou stranu, měl 
tam volného spoluhráče“, a jiné moudré 
rady. Někdo může říct, že to jsou jen žer-
ty, ale až tak nevinné to vždy není. Náš 

zvyk jen tak někoho kritizovat má často 
neblahé následky.

Nedávno jsem slyšel někoho prohlásit, 
že představenstvo jedné duchovní orga-
nizace se dopustilo velké chyby, když roz-
hodlo tak, jak rozhodlo, a všichni by měli 
odstoupit. Podivil jsem se a zajímalo mě, 
jestli ten dotyčný byl:

◆ dobře informovaný o složitých detai-
lech daného problému,

◆ dostatečně zběhlý ve vedení duchovní 
instituce na to, aby představenstvo kriti-
zoval,

◆ schopný předvídat dění poté, co roz-
hodnutí vstoupí v platnost,

◆ vědom si toho, jaký bude mít jeho vý-
rok dopad na okolí.

Jestliže dotyčný tyto podmínky nesplňu-
je, je jeho úsudek nezodpovědný, předčas-
ný a pro obě strany může mít katastrofální 
následky. Ti, co poslouchají, si mohou 

vytvořit neoprávněný negativní názor na 
představenstvo a jeho členy a mohou se 
obrátit proti nim.

ZÁVIST
Všímat si na někom chyb a vyhledávat je 

jsou dvě odlišné věci. Zbytečné vyhledává-
ní chyb je příznakem závisti nebo hněvu 
z ní pocházejícího a je spojené s touhou 
po majetku nebo vlastnostech druhého. 
Toho, kdo vyhledává chyby, tento zlozvyk 
degraduje. Bhagavad gítá označuje člověka, 
který se vyžívá ve vyhledávání chyb, jako 
toho, kdo jedná pod vlivem kvality nevě-
domosti, naopak nechuť vyhledávat chyby 
je zde označená jako božská vlastnost.   

Jednou si jeden muž, jehož přítel z dět-
ství se stal vysoce postaveným soudcem, 
postěžoval příteli: „Pamatuješ se na Paula, 
našeho kamaráda? Je soudcem nejvyššího 
soudu.“ „To není možné,“ odpověděl přítel. 

„Vždyť už jako dítě bez cíle pobíhal nahý. 
Jak to, že se stal soudcem? Je to skutečně 
pravda?“

„Skutečně je to tak.“
„Tomu nevěřím.“
„Vážně, viděl jsem ho v soudní lavici vy-

nášet rozsudky.“
„Tak potom by neměl dostávat plat.“

Nemohl uvěřit, že jeho přítel z dětství 
se stal soudcem. Vrtalo mu hlavou, jak se 
kdysi bláznivé dítě mohlo stát váženou 
osobou, a nejradši by mu odepřel plat. Sa-
mozřejmě, je velmi nepravděpodobné, aby 
soudce nejvyššího soudu nedostával za 
svou práci plat, a na tomto příkladu mů-
žeme vidět, jak důvěrnost plodí opovržení 
a jak hluboko zakořeněná je v podmíněné 
duši závist (matsara). Nestává se to často, 
ale je velmi příjemné potkat někoho, kdo 
nezávidí a nerad poslouchá kritiku dru-
hých a radši se potichu vytratí, když s tím 
někdo začne.

BUĎTE SAMI SEBOU
Je velmi důležité vykonávat svou po-

vinnost a ne povinnost někoho jiného. 
V Bhagavad gítě se uvádí: „Je mnohem 
lepší konat své předepsané povinnosti, byť 
i nedokonale, než povinnosti druhého 
dokonale. Lépe je dočkat se záhuby při 
plnění vlastní povinnosti než se zaměstnat 
plněním povinností někoho jiného, neboť 
kráčet cestou jiných je nebezpečné.“ 
(Bg 3.35)

Tuto zásadu ilustruje následující příběh: 
Jednou kácel dřevorubec mohutný strom, 
ale v podvečer zjistil, že ho nařízl jen do 
poloviny. Místo, kde skončil, označil kolí-
kem, aby mohl druhý den pokračovat tam, 
kde přestal. Když odešel, objevila se ne-
zbedná opice, která přihlížela, a začala ten 
kolík vytahovat. Nakonec se jí ho podařilo 
vytáhnout. Vtom se však strom pevně 

Ne váha kamenů, ale míra oddanosti byla rozhodujícíNe váha kamenů, ale míra oddanosti byla rozhodující
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zavřel a přiskřípl jí ocas. Opice vřískala 
bolestí a zanedlouho v mukách umřela.

Neměla napodobovat dřevorubce, ale 
právě to učinila a kvůli tomu přišla o život. 
Tento poučný příběh ukazuje, že by se měl 
každý zaměstnat svou vlastní prací, a ne 
strkat nos do práce jiných. Buďte sami 
sebou, nepokoušejte se být někým jiným. 
Žádná práce není podřadná, když ji vyko-
náváme se správným vědomím. Nejlepší je 
konat to, co je pro nás snadné a k čemu se 
hodíme. Jinak skončíme jako hloupá opice.

ZLATÉ PRAVIDLO
Jeden ze způsobů, jak snášet negativní 

vlastnosti druhých, je představit si, jaké to 
musí být pro toho, kdo musí tolerovat nás. 
Když jsme upřímní, zjistíme, že jsme plní 
nedobrých vlastností, jako je pýcha, žádos-
tivost, lakota, lenost, sobectví atd. Když 
mohou ostatní snášet mé nedostatky, proč 
bych já nemohl strpět ty jejich? Jedno ben-
gálské přísloví říká, jak sítko poukazuje na 
díru v jehle… Takže pamatujte na to, že 
nejen vy musíte tolerovat druhé, i oni musí 
tolerovat vás!

Každý by měl být nešťastný, když vidí 
nešťastnými jiné, a šťastný, když vidí jejich 
štěstí. Átmavat sarva- bhútešu – člověk 
má vnímat štěstí a neštěstí jiných jako své 
vlastní. Právě na tom je založen i buddhis-
tický princip nenásilí – ahinsah parama-
dharmah. Když nám někdo ubližuje, cítíme 
bolest, a proto bychom neměli působit bolest 
jiným živým bytostem. Posláním Pána Bud-
dhy bylo zastavit zbytečné zabíjení zvířat, 
a proto kázal, že nejvyšší náboženský prin-
cip je nenásilí.

Citlivý člověk se předtím, než někomu 
ublíží, nejdřív zamyslí, jestli by se mu líbi-
lo, kdyby se k němu někdo choval podob-
ně. Je tedy dobré rozšířit hranice našeho 
soucitu i na jiné bytosti, nejen na lidi – 
zvířata a rostliny také jedí, spí, rozmnožují 
se, cítí bolest a krvácí – tak jako lidé. Ti, co 
způsobují zbytečné utrpení jiným, ať už 
lidem nebo jiným živým bytostem, jsou 
krutí a krutý člověk nikdy nemůže nalézt 
klid mysli.

NEDĚLEJTE SI NEPŘÁTELE
Mělo by nám být jasné, že střízlivý 

názor má větší hodnotu než impulzivní 
reakce. I kdyby bylo jisté, že se někdo 
něčím provinil, je lepší držet jazyk za 
zuby a vyhnout se přímému obvinění. 
Jedno bengálské přísloví říká: „čhuričo 
méré hata gandha – když zabiješ tchoře, 
bude ti páchnout ruka.“ Jinými slovy, 
nemá smysl zbytečně si dělat nepřátele. 
Lepší je si páchnoucího tvora vůbec 
nevšímat. Chceme zničit faleš a nastolit 
pravdu, ne se zabývat nekonečnými 
konflikty, které jen ztrpčují život nám 
i ostatním.

Jednou požádali osobnost náboženství 
Dharmu, aby prozradil, kdo ho nešetrně 
bil po nohou. Dharmova odpověď byla 
velmi filozofická, přečtěte si ji prosím 
pozorně:

„… je velmi těžké označit toho, kdo má 
na svědomí naše utrpení. Někteří filozo-
fové praví, že je to naše vlastní já (átmá), 
jiní tvrdí, že jsou to nadpřirozené síly (da-
iva), a další, že je to činnost (karma). Jiní 
prohlašují, že skutečnou příčinou je pova-
ha (svabháva), a najdou se i takoví, kdož 
věří, že příčinu utrpení není možno určit 
ani argumentováním, ani představováním 
si jí a ani ji vyjádřit slovy (anirdésjá).

Dharma nechtěl označit viníka – věděl, 
že o hodně větší vliv na danou situaci 
mají jiné, vzdálené příčiny. 

Tomuto tématu se budeme věnovat 
později, ale už nyní můžeme říct, že vi-
nit za naše nepříjemnosti někoho jiného 
je dost nepřesné.

Kdysi dávno žil jeden král. Jmenoval 
se Čitrakétu, a i když měl hodně man-
želek, žádná z nich mu neporodila syna. 
Nakonec však syna získal a jeho radost 
neznala mezí. Naneštěstí syn zemřel vel-
mi mladý a králova nesnesitelná bolest 
a nářek neměly konce. 

Truchlil nad mrtvým synem, ale kdyby 
to bral tak, že jeho syn byl v minulém 
životě jeho nepřítelem, který se nyní ob-
jevil jako jeho syn a předčasně ho opus-
til jenom proto, aby mu způsobil bolest, 
synova smrt by ho potěšila. V praxi se 
téměř denně setkáváme s tím, že osoba, 
která je dnes naším přítelem, se stává 
zítra naším nepřítelem.

Z knihy Světlá stránka ❧

Předběžné objednávky 
u Lakšmípatiho dáse 

na telefonu 603 493 609.

Dharma nechtěl označit viníka – věděl,Dharma nechtěl označit viníka – věděl,
že o hodně větší vliv na danou situaci mají jiné, vzdálené příčinyže o hodně větší vliv na danou situaci mají jiné, vzdálené příčiny
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přijmi prosím ode mne uctivé poklo-
ny, všechna sláva našim Guru učitelům, 
všechna sláva našemu milovanému Šrílo-
vi Prabhupádovi!

Děkuji Ti za hezký e-mail, potěšil mě. 
Video moc poutavé, tak trochu jinak, než 
jsme zvyklí.

Co dělám? Chodím do práce, spíše 
jezdím. Ráno v 6 odejdu a vrátím se večer 
v 18.30, a tak toho času mám opravdu 
málo, a to ještě po práci večer píši pro kli-
enty na soudy, exekutory ....inkasní spo-
lečnosti... na závěr takového dne si občas 
něco pustím z počítače od oddaných 
z webu ... z Májápuru .....a jdu spát.

Čentuji cestou do práce ve třech auto-
busech po ránu a na nádražích. Pokud 
mohu, tak v práci lidem, se kterými 
pracuji jako s klienty, dávám prasádam 
v podobě koláče, chleba, koft , dětem 
mahá prasádam – ovoce z oltáře, chleba 
také dávám i řidičům autobusů a policis-
tům, se kterými občas někam pracovně 
jedu, spolupracovníkům. Letos jsme také 
rozdávali pampeliškový med a med z be-
zinek, který uvařil můj manžel (11kg).

Když mám narozeniny či svátek, tak 
po celém městském úřadě, kde pracuji, 
roznáším smažené koft y, ovocné koláče, 
bharaty, má to úspěch i u pana starosty. 
Ale musím říct, že jinak nemám na další 
oddanou službu vůbec čas. Každé ráno ve 
4 hodiny, než odejdu z domu, obstarávám 
oltář – vodu, květiny, postarám se o Šrílu 
Prabhupádu – také mu dám vodu a vyn-
dám ho na vjásásan z dómu, do kterého 
ho ukládáme večer ke spaní. 

Tyto chvíle jsou ty nejlepší chvíle ze 
dne, cítím tu milost při pokloně, a tak, 
když stojím na autobus, než přijede, po-
kud nepřemýšlím, co budu muset zařídit 
a řešit toho dne s lidmi a co jsem ještě 
neudělala v jejich zájmu ze zákona, tak 
vzhlédnu k nebi a děkuji za vše Krišnovi, 
že se o mě tak úžasně stará a tolik milosti 
mně a mému manželovi STÁLE a bez 
ustání posílá. Jsme si toho vědomi a moc 
si toho vážíme a děkujeme.

Modlím se za to, aby mne Krišna ani 
můj duchovní učitel nikdy neopustili, ani 
Božstva z mnoha obrázků, která nám ne-
ustále dělají společnost v naší domácnosti, 
aby neodešla. Někdy mne napadá, abych 
se nevrátila domů a neviděla prázdné 
rámečky bez všech našich milovaných 
Božstev, která nás obdarovávají neustálou 
přízní. Neumím si to představit, že by se 

to stalo. Asi bych to nepřežila. Mám pocit, 
že bych tu pak už nemusela a ani nechtěla 
být.

Nedávno jsem vzpomínala s oddanými, 
kteří k nám přijeli v týdnu na prasádam, 
jak jsem byla obdarována Narákriti Prab-
huem v den oslav Šríly Prabhupády na 
Krišnově dvoře, myslím, že to bylo v roce 
2005. Přišel a podal mi do rukou dóm 
s múrti Šríly Prabhupády. Mnohokrát za 
to děkuji. Jak jsem tenkrát neuměla ušít 
dhotí ani kurtu... 

Kolik milosti jsem musela dostat, abych 
toho byla schopna, nakonec jsem ozdobi-
la i dóm a ušila vjásásan. Šlo to ale všech-
no postupně, byla jsem k tomu vedena 
milostí Pána Krišny. Děkuji Mu za to.

Každou sobotu ráno koupu Šrílu Pra-
bhupádu, peru jeho šaty. Víkendy trávím 
administrativou, kterou nestíhám v týdnu 
a která musí být hotová. Chodí na nás 
kontroly až z ministerstva a nemohu si 
dovolit to nemít. Pak bych také neměla 
tuto práci a neměli bychom z čeho žít, 
brzy bychom byli bezdomovci. 

V takovéto momenty si říkám, že dělám 
oddanou službu, tak jak to jde, podle 
podmínek, jak říkal Šríla Prabhupáda, že 
máme fungovat podle okolností a mož-
ností.

Ratha játrá byla úžasná, rozdala jsem 
tam 400 kusů bharat, ty, co Ti tak chut-
naly na programu. Tak zase příští rok na 
Ratha játře.

V listopadu jedeme na Vjása púdžu do 
Lutotína, přijede Dánavír Gósvámí, moc 
se s manželem těšíme. Už několik let 
dělám na hlavní ceremonii a na daršany 
sladkosti – simply, čaitanja halvu, laddu, 
burfi  – celkem 260 ks, je to nektar to 
udělat a ozdobit, v loni jsem také dělala 

pro Gurua Mahárádže burfi . Rozdělila 
jsem se s Hémalatou Th ákurání o navlé-
kání girlad ze suchého ovoce pro abhišék, 
každá děláme 20 ks. Dříve jsem to dělala 
sama, a tak jsem ráda, že mi pomůže.

Jediná chvíle, která mi zbývá na čtení, 
je před spaním, pokud to zvládám, tak 
ještě čtu, než usnu, někdy i v noci, když 
nemohu spát. Milostí Pána Krišny manžel 
žije a Jeho milostí také dělá stále oddanou 
službu – videa.

Pohybuji se hodně mezi lidmi, a tak 
mohu srovnávat i leccos vidět. Jsem šťast-
ná, že můžeme s manželem žít jako odda-
ní, a ne jako materialisti. Nechtěla bych to 
už nikdy zpátky, ani za nic.

A tak mi nezbývá nic jiného, než neu-
stále děkovat Pánu Krišnovi, duchovnímu 
učiteli a Šrílovi Prabhupádovi za obrov-
skou milost, kterou nás obdarovali, ale 
i oddaným, kteří nás přivedli k vědomí 
Krišny prodáním knížek Šríly Prabhupá-
dy, úžasným prasádam a svým příkladem.

Mahá prasádam, které od Vás dostává-
me, je oceánem nektaru, do kterého se 
s manželem ponoříme, a nechceme z něj 
vystoupit, doslova se v něm koupeme. 
HARE KRIŠNA! HARIBÓL!

Ještě bych chtěla říci díky, díky za tak 
úžasný časopis NÁMA HATTU, těším se 
vždy na další číslo, moc pěkná, poutavá...

Tvoje služebnice

Gítámrita déví dásí

Hare  Krišna Hare  Krišna 
Džalángí



Punja Pálaka dássankírtan

14 14 

„Trutnov je mezi rocko-

vými festivaly to, co je 

Pražské jaro v klasice.“

(Ondřej Havelka)

Nepočítáme-li čtvrteční rozjezd, kdy 
vedle několika večerních koncertů na dvou 
scénách probíhal pětihodinový kírtan na 
Alternativní a meditativní scéně in Hare 
Krishna Camp, skutečná jízda začala v pá-
tek 15. 8. 

Po startovacím harinámu skrze město 
a proudící davy poutníků přinesli oddaní 
svaté jméno i na hlavní pódium. Média 
původně oznámila, že „trutnovský festival 
letos zahájí ekumenická bohoslužba za 
účasti zástupců hnutí Hare Krišna, Česko-
slovenské církve husitské a katolické církve.“ 

Ladin Heryán, undergroundový katolický kněz, to ovšem na vý-
zvu katolických médií uvedl na pravou míru: „Termín ‘ekumenic-
ká bohoslužba’ je v tomto případě nepřesný, a rovněž ‘bohoslužba’ 
někomu může znít příliš úzce, proto snad bude lépe hovořit 
o ‘modlitebním setkání’. Domnívám se, že to k duchovní atmosfé-
ře trutnovského festivalu patří,“ uvedl na svém facebooku. „Fes-
tival je tradičně spojován s indiánskou tématikou, ‘krišnovci’ zde 

mají vlastní sektor, kde neustále probíhají 
modlitby, na ostatních pódiích se kromě 
koncertování kapel konají evangelické, hu-
sitské, katolické i ekumenické bohoslužby 
... Modlit se za mír a lásku je právě dnes, 

Trutnov Trutnov 
Open Air music festival Open Air music festival 

Harinám-sankírtan in Hare Krishna CampHarinám-sankírtan in Hare Krishna Camp

Olda Kaiser a Dáša Vokatá: Olda Kaiser a Dáša Vokatá: 
„To se nedá skončit!“„To se nedá skončit!“

Setkání duší - Harinámánanda dás a Ladin HeryánSetkání duší - Harinámánanda dás a Ladin Heryán
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s očima upřenýma například na Ukrajinu, 
Írák a Sýrii, víc než aktuální.“

Proslovy tří kněží – nakonec vystoupil 
také evangelický pastor – i Šrímána Guru-
dáse zněly na vlně společných ideálů.To je 
výstižný rys tohoto festivalu. Však i maga-
zín Týden vyzdvihl, že „Letošní Trutnoff  
opět potvrdil, že ‘potkávání se’ je důležitější 
než všechna muzika, že strávit několik dní 
v přátelsky nakloněném prostředí je nad 
všechnu relaxaci, že otevřenost všem už 
není dnes samozřejmá a že podobné, pro 
vnější prostředí vší svou indiánskou image 
možná směšné akce, jsou potřebné už jen 
svou existencí...“

V interview, které otiskl festivalový Sami-
zdat, Gurudás prabhu na otázku „Myslíte si, 
že pro současného člověka může být odkaz 
myšlenek, jimiž rezonovala 60. léta minulé-
ho století, ještě něčím přínosný?“ odpovídá:

„Proč by neměl být? ‘Staré dobré časy’ 
jsou právě teď. Hodnoty jako mít rád a dělit 
se s druhými a nebát se hledat správné od-
povědi mohou být aktuální právě teď, indi-
viduálně i kolektivně. Zažíval jsem to tehdy, 
a to všechno můžeme oživit i teď. Tento 
festival je jedním z projevů toho, o čem 
mluvím.“

Další otázka je také zajímavá: „Česko je 
obvykle považováno za nejvíce ateistickou 
zemi (přinejmenším v Evropě). Myslíte si, 
že je tento běžný pohled pravdivý a co pod-
le vás k němu vede?“

„Máme v sobě dva psy – toho zlého, který 
kouše, a toho věrného, který spokojeně 
slouží. Kterého budete krmit, a jak hodně? 
Ne, mně to tak nepřipadá. Já se pohybuju 
v uzavřené společnosti oddaných, mladých 
lidí, kteří v sobě mají hodně dobra, nebo 

tady v Trutnově, kde vidím sám sebe, když jsem byl 
mladší.“

Na Alternativní a meditativní scéně in Hare Krishna 
Camp se to zase stalo – zase došlo na chvíle, kdy padá 
bariéra mezi pódiem a hledištěm a kdy oddaní tančí 
a zpívají s ostatními a naopak, kdy působí trans spo-
lečné léčivé meditace, která je čistá, a přitom vůbec ne 
sterilní.

* * *
V neděli 17. 8. už mnoho oddaných odjelo na oslavy 

Šrí Krišna Džanmáštamí na Krišnově dvoře a už to vy-
padalo na den v oslabení – když tu se na scéně objevily 
překvapivé posily: „česká Janis Joplin“ Dáša Vokatá, 
zpívající mahá mantru se svým novým společníkem 
Oldou Kaiserem, a jeho herecký partner Jiří Lábus, 
čtoucí z knihy Krišna, Nejvyšší Osobnost Božství! Džaj 
Džagannáth!!

Uzavřeme poslední otázkou a odpovědí z Gurudáso-
va interview:

„Máte nějaký vzkaz, poselství pro návštěvníky festi-
valu?“

„Buďte laskaví sami k sobě a ke druhým. Rozhodněte 
se žít život plný soucitu a dobroty vůči všem bytostem. 
A prosím, zpívejte Hare Krišna. Aspoň to zkuste.“ ❧

Pestrá sestava úvodního banduPestrá sestava úvodního bandu

Cestou stánkařským areálemCestou stánkařským areálem

Jiří Lábus: „Krišna jedl jíl!“Jiří Lábus: „Krišna jedl jíl!“
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Zkušenosti blízké smrti

Někteří lidé, kteří byli navráceni do ži-
vota, popisují vjemy, které zažívali v době 
klinické smrti. Tento mezistav je také 
označován jako prožitek blízké smrti NDE 

– Near Death Experience, při kterém mají 
lidé pocit oddělenosti od svého těla a zost-
řené vnímání. Podle průzkumu, který pro-
vedla společnost Gallup v roce 1992, se od-
haduje, že cca 12 až 15 miliónů Američanů 
prožilo zkušenost blízké smrti. Z hlediska 

psychologie lze popsat tento fenomén 
jako stav vědomí, který je charakteristický 
jasností prožitku, bez chaotických vzpo-
mínek. Z pohledu fyziologie je elektrická 
aktivita mozku od začátku stavu klinické 
smrti nulová. Dosud však nejsou tyto pro-
žitky v tomto vědním oboru vysvětleny.

Podle popisů lidí se zkušeností s klinic-
kou smrtí, kteří byli zresuscitováni a tvrdí, 
že prožili zkušenosti blízké smrti, byl 
sestaven chronologicky seřazený seznam 
onkologem Jeff reyem Longem, který pro-
vedl výzkum u šesti set třinácti lidí se zku-
šenostmi NDE, ve kterém shrnuje jejich 
shodné prožitky – oddělení se od těla, po-
zitivní pocity, cesta prostorem a návrat do 
těla. Mnohým z nich tento zážitek obohatil 
život o duchovní rozměr.

Asi nejznámějším badatelem v oblasti 
stavů blízkých smrti je americký psycholog 
a lékař Raymond Moody, který o tomto 
tématu (NDE) napsal 12 publikací, v nichž 
uvádí podobné prožitky lidí z různých 
částí světa.

Smrt z pohledu 

křesťanství

Křesťanství je jedním z nejrozšířeněj-
ších světových náboženství. K této víře se 
odhadem hlásí asi dvě miliardy lidí. Bible 
pohlíží na smrt ve spojitosti s prvotním 
hříchem, při kterém se člověk odvrátil od 

Boha a přijal podmínky materiálního živo-
ta, ke kterým neodmyslitelně patří i smrt. 
Podle Bible bylo tělo z masa a kostí de-
gradováno na nástroj pro vyžití hříšných 
tužeb. Za hříšné je považováno vše, co 
vychází z pocitu pýchy. Člověk, který se ve 
svém životě žene pouze za požitky jazyka 
a genitálií – aniž by se dotazoval po smyslu 
života – páchá duchovní sebevraždu. Před-
stavitel křesťanství – Ježíš Kristus – nabádá 
k zodpovědnému životu, který je oriento-
vaný na Boha.

Křesťané věří na „zmrtvýchvstání“, jako 
důsledek Kristovy oběti. V této souvislosti 
se může smrt jevit jako pozitivní věc. Ne-
musí být tedy překvapením, má-li umíra-
jící křesťanský pacient kladný náhled na 
vlastní smrt.

Smrt z pohledu Koránu

Popisy smrti v této posvátné knize 
muslimů jsou časté. Smrt je zde popsána 
jako konec fyzické schránky člověka, ale 
naopak trvání je připisováno duši jakožto 
principu života, kdy duše pouze okusí 
smrt skrze fyzické tělo. V této souvislosti 
se zdá, že smrt není pouhým kontrastem 
k životu, kdy vše končí v nicotě, ale jeví se 
jako zkušenost, která je překročená.

Korán například říká:
• „smrt je odloučením duše od těla“(29.57),
• „Duše stoupá ke klíční kosti, v tu chvíli 
si pomyslí, že je to chvíle, kdy se musí roz-
loučit se světem“ (75.26),
• „...a dostaví se smrti opilost jako sku-
tečnost, člověk si uvědomí, že věci, které 
popíral nebo považoval za vzdálené, jsou 
dokonalou skutečností, jak dobro, tak zlo 
si uvědomí v pravdě a v její naléhavosti“ 
(50.19),
• „a když k některému přichází smrt, tu 
volá: ‘Pane, dej mi vrátit se na Zemi, mož-
ná, že vykonám něco dobrého v tom, co 
jsem zanedbal’“ (23.99),
• „...jež stvořil smrt i život, aby vyzkoušel, 
kdo bude ve skutcích nejlepší“(67.2).

Tibetská kniha mrtvých

V každé kultuře světa je obsažené určité 
pojetí smrti. Některé fi lozofi e obsahují 
detailnější popisy, avšak přijetí faktu, že 
život pokračuje po smrti, je jedním z nej-
výraznějších rysů každé víry. Buddhisté 
nespatřují ve smrti pouze vypovězení 
jistých životně důležitých funkcí. Velmi 

Umírání a smrtUmírání a smrt
Smrt je součást 

podmíněného života, je 

to brána, skrze kterou 

se nepatrná duše může 

dostat ze sevření hmoty. 

Z pohledu duchovních 

nauk smrt není nijak zlá. 

Téměř každá filozofie 

v sobě obsahuje naději, 

že smrt není věčné 

ukončení existence, 

ale popisuje ji jako 

transformaci stavu bytí. 

Tento náhled potvrzují 

i vědecké studie, které 

se touto tématikou 

zabývají.

Smrt tedy znamená zánik těla, nikoliv nás samotných Smrt tedy znamená zánik těla, nikoliv nás samotných 
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detailně popisují to, co se děje s duší člo-
věka po smrti. Hlavním smyslem Tibetské 
knihy mrtvých je vést umírajícího světem 
smrti.

„Když ústa a nos vysychají a stahují se, 
tělesná teplota klesá a dech se mění v chr-
čení a následně ustane, to, čemu se říká 
smrt, právě přišlo a je tady.“ V tuto chvíli 
vědomí osoby vystoupilo z těla ven, neví 
však, jestli je mrtvý nebo ne. Vidí své pří-
buzné, slyší nářek, volá je, ale oni ho ne-
slyší, je nešťastný, protože se jim vzdaluje, 
nachází se v zóně doslechu. Nyní nadešlo 
ONO „jsem mrtev“.

Poté duše vstupuje do dalšího mezi-
prostoru nazvaného prapodstata. Jeho 
vědomí zde nabývá tělesných rysů, avšak 
nesestávajících z masa a kostí, ale daných 
jeho podvědomými sklony. Odtud exis-

tuje několik možných cest. To, kam duše 
půjde, je dáno tím, kým se člověk stal za 
svého života. Duchovi v Bardu se otevřou 
dimenze od nejvýše postavených planet 
až po ty nejnižší. Každá dimenze má své 
představitele, kteří se duši zjeví spolu 
s oslnivým a ostrým světlem, které pro-
stoupí do jeho srdce. 

Duch zaslepen pýchou a těžkými hříchy 
se bude světla bát a bude chtít utéct. Ve 
stejný okamžik se mu nabídne světlo jiné, 
u kterého vyhledá útočiště. I tato dimenze 
má své představitele, kteří prověří stav 
jeho srdce. Pro člověka, který za života 
své srdce neočistil, bude tato introspekce 
nesnesitelná.

Takto duše v jemnohmotném těle se-
stupuje stále níže, dokud nenajde úroveň 
svého bytí, odpovídající svému srdci. Po 
tomto rozdělení jsou duše rozmístěny do 
různých částí stvoření, kde budou pokra-
čovat ve vývoji své duše.

Smrt z pohledu védské 

kultury

Védská kultura podává jedinečný náhled 
na život i na smrt.

Mnoho lidí vnímá smrt jako něco ne-
chtěného, přesto je všem smrt vnucena. 
Každý, kdo se narodí, musí zemřít. Smrt 
je tedy součást života a je nutné vědět, co 
smrt znamená. Aby člověk pochopil, co 
to smrt je, musí nejdříve pochopit, kdo je 
a kdo není.

Na otázku „kdo jsme?“ Védy odpoví-
dají: „Jsme duchovní bytosti, naše Já je 
čistá energie nazývána átmá, neboli duše“. 
Vlivem iluze se duše začne ztotožňovat 
se svým tělem, tomuto tělesnému pojetí 
sama sebe se říká falešné ego. Když se duše 
ztotožňuje s tělem, myslí si: „Jsem mladý, 
jsem bohatý, jsem úspěšný, jsem krásný, 

jsem to či ono…“. Tato identita je sestave-
ná z pojmů, které za nějaký čas přestanou 
existovat. Duše, která je svojí povahou věč-
ná, je činným principem v těle a tělo je ná-
stroj duše. Aby si duše mohla splnit svoje 
touhy, přijímá různé druhy těl, ve kterých 
si užívá, nebo trpí. Tělo se v sanskritu na-
zývá jantra, neboli stroj. Tento biologický 
stroj byl sestaven s velkou pečlivostí a bez 
naší účasti. V běžném životě si sotva uvě-
domíme procesy, které probíhají v našem 
těle, nezávisle na našem vědomém řízení.

Tělo je sestavené z osmi prvků, pěti hru-
bohmotných – země, voda, oheň, vzduch, 
éter – a tří jemnohmotných – mysli, inte-
ligence a falešného ega. Když átmá vstoupí 
do lidského těla, je známá jako člověk, 
když vstoupí do těla zvířete, ztotožní se 
s jeho povahou. A jak můžeme vnímat 
duši? Duši lze vnímat dokonalou inteli-
gencí. Védy říkají, že naše Já sídlí v srdci 
a je obklopeno pěti druhy vzduchů (prána, 

apána, vjána, samána a udána). Duše pro-
jevuje svoji přítomnost vědomím, které se 
šíří po celém těle skrze krev. Átmá prochá-
zí různými tělesnými změnami.

Když se člověk narodí, má tělo dítěte, 
poté má tělo dospělého člověka a postu-
pem času stárne a zaniká. Osoba sídlící 
v těle však zůstává stejná. Když jsem měl 
tělo dítěte, byl jsem to já, když mám teď 
tělo muže, jsem to stále já, a jestli budu mít 
tělo starce, budu to také já. To, co se tedy 
mění, je nestálé a pomíjivé, je tělo. To, co 
je trvalé a neměnné, je duše.

Když tedy člověk pochopí rozdíl mezi 
duší a tělem, může přejít k otázce smrti. 
Krišna v Bhagavad gítě říká: „Ten, kdo se 
narodí, musí zemřít a ten, kdo zemře, musí 
se narodit.“ (2.27). Tento odvěký koloběh 
zrození a smrtí se nazývá reinkarnace 
(vstoupit do masa). Je výsledkem činností 
duše v různých tělech. Každý čin, ať už 
dobrý nebo špatný, přináší svůj výsledek 
a člověk za něj sklízí reakce, to se nazývá 
karma. Některé reakce přicházejí ihned, 
ale některé činnosti musejí uzrát a vý-
sledky přicházejí v delším časovém úseku. 
Smrt tedy znamená zánik těla, nikoliv nás 
samotných. Proces umírání popisují Védy 
následovně – umírajícímu člověku se těsně 
před smrtí promítne celý jeho život, uvidí 
sám sebe z pohledu druhé osoby, prožije 
znovu každý okamžik svého života během 
několika vteřin. V této chvíli se vyhodno-
cuje jeho život a na čem spočine mysl, to 
určí jeho další zrození. Poté se duše oddělí 
od těla a nachází se v jemnohmotném těle. 
V této chvíli – to, kam půjde – záleží na 
konkrétní duši a na tom, jak žila.

Seberealizovaná duše odchází na jednu 
z duchovních planet, které se nazývají Vai-
kunthy – ty se vyznačují úplným pozná-
ním, věčností a dokonalou spokojeností. 
Pro duši, která konala v životě nesobecké 
činnosti, je místo určení na nebeských pla-
netách, kde zažívá několikatisícinásobně 
větší požitek, avšak i takováto duše se musí 
po vyčerpání kreditu ze svých zbožných 
činností vrátit zpět na Zemi. Pro duši, 
kterou charakterizuje vášeň, je připrave-
ný zrod v lidské podobě. A pro člověka, 
který využil lidské tělo pouze ke zvířecím 
činnostem a který zemřel v kvalitě nevědo-
mosti, je předurčen zrod v nižších formách 
života, kde může uspokojovat snadněji své 
tužby. Člověk, který spáchal sebevraždu, 
zůstává v jemnohmotném těle a je známý 
jako duch. Po nějakém čase však také 
dostává hrubé tělo v jednom z 8 400 000 
životních druhů.

Pochopení tohoto systému, jeho Tvůrce, 
našeho postavení v něm, nás může vy-
svobodit z nekonečného koloběhu rození 
a smrtí. 

Ze závěrečné studijní práce 
oboru zdravotnický záchranář ❧

Ten, kdo se narodí, musí zemřít, Ten, kdo se narodí, musí zemřít, 
ten kdo zemře, se musí naroditten kdo zemře, se musí narodit
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O TOLERANCI

Podle obecného pochopení tohoto verše 
by oddaní měli tolerovat rozrušující re-

akce za své vlastní prohřešky a zůstat pev-
ní ve své oddanosti. Měli by také očekávat 
Pánův milostivý pohled a vzdávat Mu své 
uctivé poklony svým srdcem, slovy a tělem.

Ale Šríla Višvanátha Čakravartí Th ákur 
nám nabízí hlubší pochopení. Říká, že jak 
štěstí, tak neštěstí jsou výsledkem bhakti. 
Štěstí přichází, když je bhakti vykonávána 
náležitě, a utrpení se zvyšuje, když oddaní 
dělají aparádhy (přestupky). 

Avšak jak sladké, tak trpké výsledky 
jsou prostě jen Krišnovou milostí. „Je to 
jako otec, který někdy svého syna nutí pít 
mléko a někdy trpkou šťávu vyrobenou 
z listů stromu nimba. Oddaný si myslí: ‘Já 
nic nevím, ale Pán, jako můj otec, ví, co 
je pro mě dobré a co špatné. Někdy mě 
obejme a políbí a někdy mě uhodí. Já, Jeho 
oddaný, nemám vůbec žádnou moc nad 
karmou a časem. On sám mě svou milostí 
nutí zakoušet štěstí a neštěstí a nutí mě Mu 
sloužit.’“ 

Takový oddaný uvažuje o své situaci 
stejným způsobem jako král Prithu, který 
řekl: „Ó Pane, prosím poskytni mi, cokoli 
považuješ pro mě za nejlepší, jako otec, 
který nečeká na to, co bude jeho syn vyža-
dovat, ale dělá vše ve prospěch svého syna.“ 
(ŠB 4.20.31)

Jinými slovy, oddaný by měl zůstat to-
lerantní a stálý v bhakti. Šríla Višvanátha 
Čakravartí Th ákur dále vysvětluje: Tak 
jako zůstane-li syn naživu, získá své dědic-
tví, zůstává-li oddaný naživu v tomto světě 
se stálostí na cestě bhakti, způsobí to, že 
získá osvobození od sansáry a službu Pánu.

V jakém duchu by měli oddaní toužící po pokroku vykonávat svou oddanou službu včetně zpívání své 
džapy? Jaký by měl být jejich postoj ke štěstí a neštěstí, podmínkám, které mají tendenci opakovaně se 
vkrádat do mysli a rozrušovat ji? Začátečničtí oddaní jsou často neseni vlnami materialistických pocitů, 
které rozrušují mysl a znesnadňují koncentraci na svaté jméno. Šríla Prabhupáda nazýval následující verš 

„poučením pro všechny oddané“:
tat té´nukampan susamikšamanó

bhundžana évatma-kritan vipakam
hrid-vag-vapurbhir vidadhan namas té

dživéta jó mukti-padé sa daja-bhak
Můj drahý Pane, ten, kdo upřímně čeká, až mu poskytneš Tvou bezpříčinnou milost, a mezitím trpělivě 

snáší utrpení způsobené reakcemi za své minulé prohřešky a vzdává Ti uctivé poklony svým srdcem, slovy 
a tělem, je zcela jistě způsobilý pro osvobození, neboť to se stalo jeho náležitým právem.

(ŠB 10.14.8)

Hare Krišna mahá mantra je jugala mantra Hare Krišna mahá mantra je jugala mantra 
– mantra, kde je osloven přímo Božský Pár– mantra, kde je osloven přímo Božský Pár
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(z komentáře Višvanátha Čakravartího Th ákura k Bhakti-
rasámrita-sindhu 1.2.174)

Dokud žijeme v tomto světě, musíme očekávat rozrušení, 
nepříznivé vlivy a zkoušky naší tolerance a výdrže. Proto 
nám pomůže, budeme-li mít stále na mysli tento povzbudivý 
verš, když jsme nuceni potýkat se s těžkostmi. Tento verš 
nám nabízí pomocné poučení, abychom zůstali zaměřeni na 
správné pochopení, a dává nám stálost v našem náma bha-
džanu.

TŘI NEJMOCNĚJŠÍ PRAVIDLA
A. Zpívat s pocitem spojení a s dychtivostí

Během zpívání bychom si měli udržovat náladu vyjádřenou 
v této úžasné modlitbě:

Kéž Tě má mysl vždy dychtí vidět, tak jako neopeřené ptáče 
nemůže žít bez přítomnosti své matky, jako hladová telátka 
netrpělivě čekají, až budou moci pít mléko od své matky, 
a jako manželka zůstává ponořena do myšlenek na svého 
manžela, když je pryč z domu.

(ŠB 6.11.26)

Tento verš vyjadřuje velkou dychtivost oddaného zažít vztah 
s Krišnou a v konečném smyslu Mu sloužit jako manželka 
slouží svému manželovi. Odkazuje také ke zpívání s vděčností 
a oceněním milosti, které se nám již dostalo, jak je vyjádřeno 
v prvních dvou analogiích. A zcela jistě ukazuje klíč k pokro-
čení ve vědomí Krišny: dychtivost.

B. Meditovat o významu mantry během zpívání

Hare Krišna mahá mantra je jugala mantra – mantra, kde je 
osloven přímo Božský Pár. Šríla Prabhupáda dal světu vědět, 
co je kořenem významu mahá mantry – významem, který za-

hrnuje všechny ostatní významy: „Má drahá Šrímatí Rádhárá-
ní, můj drahý Krišno, prosím zaměstnejte mě ve své službě.“

Na začátku Hare Krišna mahá mantry nejprve oslovujeme 
Krišnovu vnitřní energii, Hare. Říkáme tedy: „Ó Rádhárání! 
Ó Hare! Ó Pánova energie!“ Když někoho tímto způsobem 
oslovíme, obvykle řekne: „Ano, co bys chtěl?“ A odpovědí je: 

„Prosím zaměstnej mě ve své službě.“ Taková by měla být naše 
modlitba.

(Šríla Prabhupáda, Učení Šrí Kapily, kapitola 14, výklad 
k verši 32)

Jindy nám řekl, že tato mantra je zkrátka modlitbou o při-
jetí. Ve svém mistrovském díle, Šrí Čaitanja Šikšámritě, nám 
Šríla Bhaktivinód Thákur doporučuje používat při zpívání 
meditace Šríly Gópála gurua Gósvámího. 

Pečlivá analýza těchto krátkých meditací nám ukáže, že je-
jich cílem je pomoci nám dosáhnout různých úrovní oddané 
služby, jak jsou podány ve výčtu Šríly Rúpy Gósvámího. Ta-
kové modlitby a meditace také dokazují, že zpívání je prakti-
kou, kde jsou oddaní vedeni od počáteční víry (šraddhá) až 
k čisté lásce k Bohu (préma).

Jak máme používat tyto meditace?
Můžeme zpívat naše kolečka a pomalu postupovat od jed-

né meditace k další. Pro jejich použití neexistují žádná přís-
ná a těžká pravidla. Možná můžeme přejít od jedné meditace 
k druhé, když začneme zpívat nové kolečko. 

Nebo můžeme obměňovat meditace po každém třetím 
nebo čvrtém kole. Jakmile se s nimi blíže seznámíme, 
osobní zkušenost nám poví, jak postupovat od jedné 
meditace k druhé. Neomezujte dynamiku vašeho vlastního 
praktikování!

(pokračování příště) ❧

Měli by také očekávat Pánův milostivý pohledMěli by také očekávat Pánův milostivý pohled
 a vzdávat Mu své uctivé poklony  a vzdávat Mu své uctivé poklony 

svým srdcem, slovy a tělemsvým srdcem, slovy a tělem

Má drahá Šrímatí Rádhárání, můj drahý Krišno, Má drahá Šrímatí Rádhárání, můj drahý Krišno, 
prosím zaměstnejte mě ve své služběprosím zaměstnejte mě ve své službě
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V indické vaišnavské tradici je Bůh de-
fi nován jako Brahman, Paramátmá a Bha-
gaván – neomezené světlo čisté existence 
jako základ přírody, Pán v srdci a Nejvyšší 
transcendentální osoba. V křesťanské tra-
dici lze nalézt podobnou představu v Tro-
jici Otce, Syna a Ducha svatého. V obou 
tradicích je kladen důraz na osobní po-
vahu Boha. Jako transcendentální osoba 
Bůh řídí přírodu ve velkém měřítku, jedná 
v historii a s lidmi na individuální úrovni.

Tato představa o Bohu byla těžištěm 
života velkého počtu lidí po mnoho staletí, 
ale v současné době nepožívá v intelektuál-
ních kruzích úcty. Aby bylo jasno, často se 
říká, že neexistuje rozpor mezi vědou a ná-
boženstvím. Toto tvrzení je však pravdivé 
pouze tehdy, pokud se drasticky předefi -
nuje tradiční pojetí Boha.

Vezměme v úvahu následující rozhovor, 
který se odehrál v roce 1959 mezi astro-
nomem Harlowem Shapleym a biologem 
Julianem Huxleym: 

Shapley: A v tom slavném projevu 
v roce 1951 papež souhlasil 
s evolucí.

Huxley: Přesto říkal, že musí existovat 
Bůh, který je nějakým 
způsobem zodpovědný, ne?

Shapley: Nepopřel Boha, ne. 
A ty také ne.

Huxley: Já určitě ano.
Shapley: Ó, ne. Pokud bys defi noval 

Boha, tak ne.
Huxley: Teď se nepouštěj do sémantiky.
Shapley: Ty nejsi ateista, Juliane, jsi 

agnostik.
Huxley: Jsem ateista v jediném 

správném smyslu, že nevěřím 
v nějakou nadpřirozenou 
bytost, která má vliv na 
přirozené události.

Úspěch moderní vědy závisí na naší 
schopnosti vytvářet mechanistické mode-
ly přírodních jevů, v nichž jsou všechny 
přirozené příčiny reprezentovány vzorci 

a čísly. Jelikož Boha nelze zredukovat 
na vzorce, musí být oddělen od přírody. 
Nanejvýš lze Boha připustit jako koneč-
nou příčinu zákonů používaných ve vě-
deckých modelech. Jak řekl fyzik Steven 
Weinberg: „Jediný způsob, jak se může 
jakýkoliv druh vědy rozvíjet, je předpo-
kládat, že neexistuje žádný božský zásah, 
a sledovat, jak daleko lze pomocí tohoto 
předpokladu dojít.“

Odstranění Boha z přírody začíná 
odmítnutím příběhů, které se zdají být 
zjevně v rozporu s přírodními zákony 

– příběhy o zvedání hor (Krišna) nebo 
dělení moří (Jehova). Na první pohled lze 
na toto odstranění nahlížet jako na 
racionální reformu, ve které je odstraněn 
odpad pověr a je připravena cesta pro 
hlubší duchovní porozumění. 

Atraktivní možností je rozlišovat mezi 
racionálním a transcendentálním. V ra-
cionální oblasti se uplatňují metody a po-
znatky vědy, zatímco transcendentální 
oblast leží nad rozumem a je přístupná 
pouze vyšším, duchovním stavům vě-
domí. K transcendentální oblasti se lze 
přiblížit pouze skrze víru, přijetí zjevené-
ho poznání a submisivní poslušnost vůči 
vyšší duchovní autoritě.

Tento přístup k náboženství a vědě 
může být užitečná řečnická strategie 
a může vyhovovat vzácnému člověku, 
který skutečně žije na vysoké trans-
cendentální úrovni a ví, co je transcen-
dentální. Ale pro ostatní trpí tím nedo-
statkem, že je obtížné jasně rozlišovat 
mezi racionální a transcendentální oblas-
tí. Kudy vede dělící čára?

Pokud ji vedeme v určité části intelek-
tuální krajiny, dostaneme se do rozporu 
s vědou, která bude trvat na rozšíření 
svého zavedeného teoretického rámce. 
Necháme-li ji zcela fl exibilní, zjistíme, že 
na transcendentální straně nezůstane nic 
relevantního pro svět naší zkušenosti. 

To propůjčuje váhu pohledu, že trans-
cendentální je zcela bez jakéhokoliv 
dopadu na naše slova nebo jednání. Ale 
to jsme daleko od tradičních pojetí Boha 
jako Nejvyšší Osobnosti (s popsatelnými 
a nepopsatelnými aspekty), která se zají-
má o jednotlivé životy. 

Při zkoumání otázek týkajících se vědy 
a náboženství mám velmi silný dojem, že 
toho mnoho nevíme. Proto si myslím, že 
je předčasné pokoušet se nakreslit jasnou 
čáru mezi vědou a náboženstvím. Spíše 
bychom si měli uvědomit, že mezi nimi 

Vezměme v úvahu následující rozhovor,
který se odehrál v roce 1959 mezi astro

a čísly. Jelikož Boha nelze zredukovat 
na vzorce musí být oddělen od přírody

Výzvy vědě a náboženství
Zatímco vědecké 
objevy vystavují 
zkouškám náboženské 
dogma, náboženské 
a nadpřirozené 
zážitky jsou výzvami 
vědeckým teoriím

Ve vaišnavské tradici je Bůh definován jako základ přírody, Ve vaišnavské tradici je Bůh definován jako základ přírody, 
Pán v srdci a Nejvyšší transcendentální osoba.Pán v srdci a Nejvyšší transcendentální osoba.
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existuje široká šedá zóna, kterou je třeba 
prozkoumat podrobněji.

V teoretických oblastech nárokovaných 
vědou zůstává mnoho zásadních otázek. 
V empirickém zkoumání přírody, a ze-
jména při studiu lidského života, nebylo 
do vědeckého světového názoru zahrnuto 
mnoho údajů žádajících si další vysvětlení. 
A také v oblasti náboženství je mnoho ne-
zodpovězených otázek.

Stručně rozeberu některé důležité otázky 
týkající se vědy a náboženství a poukáži na 
otázky, které je třeba řešit.

Bůh a zákony fyziky
Sir Isaac Newton je dobrým 

výchozím bodem. Newtono-
vým velkým přínosem bylo za-
vedení systému matematických 
zákonů, které mohly být ově-
řeny s kvantitativní přesností. 
Tak vytvořil oblast přírodních 
zákonů, která se nevyhnutelně 
dostala do územního sporu 
s oblastí božského působení.

Newton sám věřil, že Bůh 
v tomto světě působí, a byl fi lo-
zofem Wilhelmem Leibnizem 
kritizován za svou představu, 
že Bůh dělá pravidelné úpravy 
v pohybu hmoty. Ale základní 
myšlenkou Newtonova systému 
fyziky bylo omezit Boží jednání 
na vymáhání neměnných záko-
nů stanovených při stvoření.

Matematická podoba Newto-
nových zákonů to učinila téměř 
nevyhnutelným. Sada deter-
ministických diferenciálních 
rovnic defi nuje pohyb hmot-
ných částic. Dokonce i když se 
uvažuje, že existuje něco mimo 
souhrn hmotných částic, zdá 
se, že to nijak nemůže ovlivnit 
jejich pohyb, a Newtonovy slav-
né božské úpravy se tedy zdají 
neohrabané a nepřirozené.

Klíčovým slovem zde je však „zdá se“. 
V posledních letech bylo objeveno, že 
v mnoha případech Newtonovy rovnice 
vedou k jevu známému jako deterministic-
ký chaos. To znamená, že libovolně malé 
změny v pohybu newtonovských částic 
jsou rychle zesíleny a vytvoří velké změny. 
Nezáleží na tom, jak malé tyto změny jsou. 
Pokud provedete změny o milióntinu nebo 
bilióntinu větší, rychle se zvětší a vytvoří 
velké následky.

Bylo také zjištěno, že deterministický 
chaos dává inženýrům praktickou příleži-
tost systematicky řídit chaotické systémy 
pomocí drobných úprav. Znamená to, že 
by Bůh mohl snadno ovládat přírodu zavá-
děním úprav mnohem menších než coko-
liv, co bychom mohli doufat, že dokážeme 

změřit. Mohl by to být způsob, jak Bůh 
řídí semiautonomní přirozený svět?

Speciální teorie relativity
Počátkem dvacátého století Albert Ein-

stein zavedl zásadní změny do klasické 
newtonovské fyziky se svou slavnou spe-
ciální teorií relativity. Tato teorie uvádí 
známý vzorec E = mc2, který byl prokázán 
uvolněním atomové energie. Ale kromě 
toho má teorie relativity málo praktických 
důsledků, neboť předpovídá měřitelné 
účinky lišící se od klasické fyziky pouze 
pro objekty s rychlostí blížící se rychlosti 
světla.

Einsteinova teorie však má hluboké 
fi lozofi cké důsledky. V rovnicích zvaných 
Lorentzovy transformace umožňuje, aby 
byl čas namapován do prostoru a prostor 
do času. To znamená, že čas a prostor 
musí mít stejnou geometrickou povahu. 
Čas, včetně minulosti, přítomnosti a bu-
doucnosti, musí existovat jako rozšířené 
kontinuum, stejně jako prostor. Všechny 
události mají v tomto kontinuu své místo 
a plynutí času je iluze.

Einstein zašel tak daleko, že použil tuto 
myšlenku k utěšení vdovy. Když zemřel 
jeho přítel Besso, Einstein napsal Bessově 
manželce: „Michael mě o něco předešel 
na cestě z tohoto podivného světa. To není 
důležité. Pro nás, přesvědčené fyziky, je 
rozdíl mezi minulostí, přítomností a bu-
doucností jen iluze, jakkoliv neodbytná.“

Tato myšlenka má vážné důsledky pro 
povahu vědomí. Na první pohled se zdá, 
že neguje myšlenku svobodné vůle, a na-
značuje, že je vše předurčeno. Také vyvo-
lává otázku, jak iluze o plynutí času vzniká 
ve světě, kde je čas statickou geometrickou 
souřadnicí. Co je to, co zažívá iluzi? Pokud 
jsou všechny události jen záblesky v exis-
tujícím kontinuu, jaký existuje prostor pro 
nositele zkušenosti, který se pohybuje udá-
lostmi v časovém pořadí?

Pokud mohou být tyto základní otázky 
vyřešeny, vyvstává dále otázka, zda může 
nositel zkušenosti, který není striktně vá-
zán na měnící se přítomný okamžik, nějak 

vnímat stávající minulost 
a budoucnost. To připomíná 
křesťanské představy o pro-
roctví a puránskou představu 
tri-kála-gja, neboli znalost mi-
nulosti, přítomnosti a budouc-
nosti. Stejně jako Newtonova 
teorie, i Einsteinova teorie na 
první pohled zdánlivě ome-
zuje rozsah náboženství. Ale 
při dalším zamyšlení vykazuje 
potenciál poskytnout nám 
hlubší pohled do tradičních 
teologických představ.

Kvantová fyzika
Kvantová fyzika představuje 

velký odklon od determinis-
tických teorií klasické fyziky 
a teorie relativity. Jako taková 
je někdy prohlašována za 
bránu k nové syntéze vědy 
a náboženství, která znovu za-
vede ducha a vědomí do světa 
hmoty. Ukazuje se však, že se 
to snadněji řekne, než vykoná.

Kvantová mechanika umož-
ňuje, aby událost nastala 
dvěma základními způsoby. 
Za prvé je zde Schrödingero-
va rovnice, která určuje, jak 

se stav fyzického systému neustále mění 
v čase. Schrödingerova rovnice je parciální 
diferenciální rovnice stejně deterministic-
ká jako kterýkoliv z jejích bratranců v kla-
sické fyzice. Neexistuje v ní žádný prostor, 
kde by duch ovlivňoval hmotu, jedině 
snad s výjimkou výše uvedené techniky ří-
dící deterministický chaos. (Toto je citlivý 
problém: Ukazuje se, že Schrödingerova 
rovnice může být méně náchylná k vytvá-
ření chaosu než Newtonovy rovnice.)

Druhý proces změny je slavný kvanto-
vý skok, někdy nazývaný „kolaps vlnové 
funkce“. Dochází k němu čistě bezpříčin-
nou náhodou. Systém se náhle svobodně 
změní v nový stav a jediné omezení změny 
spočívá v tom, že se musí držet statistiky 
zakódované do starého stavu systému. 
Vzhledem k tomu, že náhodné události 

p p
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nejsou stanoveny, může se zdát, že posky-
tují mezeru pro ovládání hmoty duchem. 
Tato myšlenka je bohužel v rozporu se sta-
tistickými zákony.

Vezměme například v úvahu řadu 
kliknutí v trubici Geigerova počítače 
vyvolanou rozpadem radioaktivních ato-
mů. Podle kvantové mechaniky k těmto 
kliknutím dochází náhodně. Jak by tedy 
mohly vyjádřit inteligentní zprávu pro-
mítnutou do hmoty duchem? Pokud by 
zpráva obsahovala více než jedno nebo 
dvě slova, rozhodně by porušovala záko-
ny teorie pravděpodobnosti. Pokusíme-li 
se smířit duchovní a fyzickou příčinnost 
tímto způsobem, jsme nuceni změnit 
přijímaný význam náhody v kvantové 
mechanice, a to zahrnuje zásadní změnu 
samotné kvantové mechaniky.

Henry Stapp je jedním z fyziků, který 
předpokládá, že kvantově mechanická 
nahodilost by se mohla lišit od toho, co 
běžně považujeme za náhodu. Podle 
Stappa by se na myšlenku, že kvantové 
volby přicházejí náhodně z ničeho nic, 
mělo pohlížet jako na „přijetí současné 
neznalosti, ne jako na uspokojivé po-
slední slovo“. Stapp hledá možnost, která 
souhlasí se všemi vědeckými údaji, ale 
leží někde mezi „čistou náhodou“ a „čis-
tým determinismem“. Dochází k závěru: 

„Myslím, že tato možnost je otevřená, ale 
dát této logické možnosti nespekulativní 
základ bude vyžadovat rozšíření hranic 
vědeckého poznání.“

Ačkoliv se Stapp primárně zabývá indi-
viduálním vědomím, vědci jako William 
Pollard a Donald Mackay viděli náhodu 
jako zadní vrátka k zavedení božského 
působení do světa fyziky. Pollardovu 
ideu shrnul pěkně fyzik-kněz John Pol-
kinghorne: „Nedává Boží moc jednat 

jako příčina nezapříčiněných kvanto-
vých událostí (vždy chytře respektujících 
statistické zákonitosti, které jsou odra-
zem jeho věrnosti) Bohu možnost hrát 
manipulativní roli ve vědecky pravidel-
ném světě?“ Polkinghorne tuto myšlenku 
zamítl jako vykonstruovanou a řekl, že 
k vložení řídicích signálů z mysli nebo 
od Boha do svěrací kazajky fyzikálních 
procesů potřeba „mrštnosti kouzelníka 
Houdiniho“.

Zdá se, že z kvantové mechaniky plyne 
poučení, že se musíme buď vzdát myš-
lenky, že duch ovlivňuje hmotu, nebo být 
připraveni rozvinout novou fyziku, která 
zahrnuje nějaký druh rozhraní mezi du-
chem a hmotou. Tento druhý program 
není vůbec snadné uskutečnit, ale pokud 

se o to pokusíme, můžeme nalézt mnoho 
obohacujících poznatků.

Mozek a vědomí
Ve vědeckém světě poskytují fyzikální 

teorie základ pro vědy o životě a pro naše 
chápání mysli a vědomí. Nositel Nobelovy 
ceny Francis Crick tak nedávno oznámil 
to, co nazývá „ohromující hypotéza“. Tvr-
dí: „Vy, vaše radosti a vaše trápení, vaše 
vzpomínky a vaše ambice, váš pocit osobní 
totožnosti a svobodné vůle nejsou ve sku-
tečnosti nic víc než chování obrovského 
shromáždění nervových buněk a jim při-
družených molekul.“

V jistém smyslu by se to mělo nazývat 
„standardní hypotézou“. S několika výjim-
kami, jako je Sir John Eccles, neurologové 
považují za samozřejmé, že mysl a vědomí 
lze plně pochopit z hlediska fyzikálních 
mozkových procesů.

Přesto má současný výzkum mozku 
úžasný rys. Dosud nebyl nikdo schopen 
dokonce ani naznačit srozumitelnou sou-
vislost mezi fyzikálně-chemickými procesy 
a vlastnostmi vnímání (tzv. „qualiemi“), 
které tvoří vědomou zkušenost. Crick tak 
připouští: „Neřekl jsem o qualii červeně 
červené barvy téměř nic kromě toho, že 
jsem ji odsunul stranou a doufal, že to do-
padne co nejlépe.“

Ve své knize Vědomí vysvětleno se fi lo-
zof Daniel Dennett zabývá qualiemi tak, 
že popírá jejich existenci. Uvádí mnoho 
příkladů naznačujících, že vědomí je iluze 
a že to, co se skutečně děje v mozku, je 
zcela odlišné od toho, co si představujeme 
jako naši vědomou zkušenost. Můžeme 
se však zeptat: Jak může iluze (falešné vě-
domí) vzniknout bez předchozí existence 
vědomí? Je snad možné, že existuje átmá, 
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Sannjás
Žák Šríly Praphupády Krišna Kšétra 

prabhu přijal letos na Džanmáštamí na 
Gólóka dhámu v německém Abentheu-
er před Božstvy Šrí Šrí Rádhá Madana 
Móhana sannjás. Tento odborník na 
sanskrit, jenž působil dlouhá léta na 
Oxforské univerzitě, je nyní děkanem na 
Bhaktivedanta College v belgické Rádhá-
déši. Spolu s jeho několika českými žáky 
mu přejeme vše nejlepší!

Prabhupádův maratón 2014
Není nic slavnějšího než se snažit po-

těšit Šrílu Prabhupádu šířením jeho knih 
a rozdávání Krišnova prasádam. Prosin-
cový maratón je pro to ideální příležitost, 
a jak říká Bhaktivaibhava Svámí, když 

každý rozdá trošku, dohromady rozdáme 
moc. Proto se prosím snažte zapojit podle 
svých možností co nejvíce.

Knihy a prasádam si můžete objednávat 
do 1. prosince u Patity Pávany dáse na 
telefonu 734 140 960.

Vzácní hosté
V měsících říjnu a listopadu nás na-

vštíví nejprve Smita Krišna Svámí, který 
se zastaví v Nových Sadech, Lutotíně, na 
farmě Krišnův dvůr a v Lužcích. A pak 
na svou Vjása púdžu dorazí do Lutotína 
Dánavír Gósvámí. 

Ten bude také hlavním hostem na indic-
kých festivalech, které se budou konat 18. 
listopadu v Měšťanské besedě v Plzni a 21. 
listopadu v Městské knihovně v Praze.

neboli duše, spojená s tělesným stro-
jem, a qualie jsou funkce této nefyzic-
ké entity?

Život po smrti
V Bhagavad gítě Krišna pouka-

zuje na tělo jako na stroj obsazený 
duší a řízený Pánem v srdci. Na-
proti tomu moderní věda i některé 
školy křesťanského myšlení přijaly 
myšlenku živé bytosti jako čistého 
stroje. Fyzici jako například John 
Polkinghorne tvrdí, že já přežívá 
smrt procesem fyzické rekonstrukce. 
Polkinghorne říká o atomech, které 
tvoří naše těla: „Vzorec, který atomy 
tvoří, představuje fyzický výraz naší 
pokračující osobnosti. Zdá se, že 
není žádný problém si představit ten-
to vzorec jako rozpuštěný po smrti 
a znovu vytvořený v jiném prostředí 
v aktu vzkříšení.“

Tím, že Polkinghorne implicitně 
přijímá Crickovu ohromující hypo-
tézu, je schopen navrhnout vědecký 
model křesťanského učení o vzkříše-
ní. Pokud se však vědomá vlastní to-
tožnost liší od mozku, jak jsem pře-
deslal výše, pak přežití po smrti musí 
zahrnovat více než jen vzorec atomů 
v těle. Bhagavad gítá samozřejmě 
představuje myšlenku převtělování, 
ve které je osobnost přenášena duší 
a jemnou myslí z jednoho těla do 
druhého.

Je pozoruhodné, že velké množství 
empirických důkazů naznačuje, že 
převtělování může ve skutečnosti 
probíhat. Psychiatr Ian Stevenson 
studoval tisíce případů, kdy si malé 
dítě zdánlivě spontánně pamatuje 
na předchozí život, aniž by mělo 
možnost dozvědět se o tomto životě 
běžnými komunikačními prostřed-
ky. Stevenson ukázal, že dovednosti, 
zájmy, fóbie a další osobnostní rysy 
mají sklon vykazovat kontinuitu 
z jednoho života do druhého. Stu-
doval také případy, kdy děti měly 
mateřská znaménka odpovídající 
zraněním s následkem smrti ve svém 
předchozím životě.

Stevensonovu práci zopakovali 
ostatní badatelé. Zdá se, že umisťuje 
převtělování do oblasti jevů, které 
by mohly být vědecky ověřitelné. 
To samozřejmě vede k otázce, jak 
převtělování funguje a jak souvisí se 
známými fyzikálními zákony. Dále 
vyvstává otázka, zda „vzpomínky na 
minulé životy“ studované Stevenso-
nem mohou být příčinou přijetí pře-
vtělování v různých náboženských 
tradicích. ❧

(dokončení příště) 
Krišna Kšétra SvámíKrišna Kšétra Svámí
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Návštěvníky festivalu čeká tradiční 
hudba, indický tanec Bharata Nátjam, vi-
deoprojekce z poutních míst Indie, dávná 
moudrost fi lozofi e Bhagavad gíty, ochut-
návka vegetariánských pochoutek, koření, 
vonné tyčinky, knížky a mnohem víc...

Nové zasvěcení
Ze setkání se svým duchovním uči-

telem Rádhánáthem Svámím v Itálii ve 
Villa Vrindavana si bhaktin Naďa Iljnická 
přivezla krásné nové duchovní jméno. 
Jmenuje se teď Nandiní Rádhiká déví dásí. 
Blahopřejeme!

Jagji
První stříhání vlásků zažili dva malí 

bhaktíci – Ghanašjám a Nimái Sundar. 
Obřad se konal v domě rodičů prvního 
z nich, Ačjuty Gótry dáse a Tungavidji 
déví dásí, žáků Dánavíra Gósvámího. 

Púdžárím obřadu byl otec druhého 
z nich, Vidjágati dás, žák Suhótry Svámího. 
Maminkou Nimáie Sundara je Hládiní 
Šakti déví dásí, žákyně Bhakti Vikáše 
Svámího.

Další jagja proběhla před Božstvy Šrí Šrí 
Nitái Navadvípačandry v Lužcích. Hol-
čička Amala rodičů Hansy Avatára dáse, 
žáka Kadamby Kánany Svámího, a bhak-
tin Karin, aspirující žákyně Smita Krišny 
Svámího, dostala před posvátným ohněm 
jméno, ochutnala poprvé obilí a vybírala 
si předmět, který přednaznačí její budouc-
nost. Naprosto neomylně a bystře vyrazila 
ke Šrímad Bhágavatamu.

Rodičům i dětem blahopřejeme!

Dostavěno
Po mnoha měsících usilovné práce je ko-

nečně mátádží ášram v Lužcích dokončen. 
Na celkovém výsledku se podílelo mno-

ho a mnoho oddaných a při procházení 
novotou vonící stavbou se člověk neubrání 

pocitu hrdosti nad tím, co všechno oddaní 
umí a co všechno spolu dokážou vytvořit.

Jako třešnička na dortu ještě přibyla na 
zahradě nejhezčí sušárna na prádlo ve 
střední Evropě, architektonický to skvost 
Prija bhakty dáse v mistrovském provede-
ní Džanamédžaje dáse.

Harinám na Karlštejně
Šríla Prabhupáda nám dal pokyn 

„Šířit vědomí Krišny.“ Teď máme na-
máhat svůj mozek, jak to udělat. Jeho 
žáci proto vždy přemýšlejí „Jak může-
me šířit vědomí Krišny?“ A v takové 
absorpci budou moci vidět Krišnu. 
Stanou se dokonalí. 

To je výrok Višvanátha Čakravartí-
ho Thákura, který ve svém vysvětlení 
ke čtyřicátému prvnímu verši druhé 
kapitoly Bhagavad gíty říká, že poky-
ny duchovního mistra jsou životem 
a duší žáka.

S touto inspirací se v neděli 28. září 
menší harinámová skupinka připojila 
ke karlštejnskému vinobraní, aby dala 
přítomným tisícům lidí možnost opít 
se nejen vínem, ale také hlavně nekta-
rem Hare Krišna mahá mantry.

Průvodu se zúčastnil též český král 
Karel IV. se svojí asi třistačlennou 

družinou. Vzkazuje, že se máme příští 
rok dostavit ve větším počtu a s ně-
jakou dobrou krmí obětovanou Šrí 
Krišnovi.

Álálanátha dása 

Milí oddaní,
prosíme všechny, kdo mají nějaké pěk-

né fotografie s tématikou oddané služ-
by, života oddaných a všeho tématicky 
spojeného s Krišnou, aby vybrali 10 – 20 
svých nejlepších fotografií v dobré kva-
litě a poslali je na adresu trilokatma@
gmail.com. 

Připravujeme novou podobu našich 
hlavních webových stránek www.hare-
krsna.cz a k tomu bude potřeba spousta 
zajímavých fotografií. 

Využijte prosím příležitosti podělit se 
se svými nejlepšími fotografiemi s širo-
kou veřejností a přispět tak tímto způso-
bem k propagaci vědomí Krišny. Věříme 
tomu, že mnoho z vás má ve svých archí-
vech mnoho unikátních fotografií, které 
by si zasloužily zveřejnění. 

Vzhledem k tomu, že ale nemáme ka-
pacitu procházet tisíce fotografií, prosí-
me o dodržení maximálního počtu.

Váš služebník
Trilókátma dása ❧ 

Nandiní Rádhiká déví dásíNandiní Rádhiká déví dásí

Šástra Dána

Program Šástra Dána vznikl v roce 2006 a každý rok pravidelně 
umísťuje sponzorované knihy BBT v počtech podle zrovna 
obdržených příspěvků. Celkem se již takto rozdalo 8 887 knih!

V současné době připravujeme strategii na zaplnění vesnických 
a městských knihoven okresu Kolín, který má 89 obcí (z nich 
asi 60 obcí má aktivní knihovnu), knihami z nakladatelství BBT. 
Tato distribuce proběhne v průběhu října a listopadu 2014. Je 
to 11. okres ze 76 okresů ČR, jehož obecní knihovny obdržely 
od programu Šástra Dána knihy BBT. A nezastavíme se, dokud 
nebudou zaplněny všechny knihovny obcí všech okresů ČR.

Děkujeme tímto za jakoukoli pomoc všem podporovatelům 
z minulosti, současnosti i budoucnosti. 

Více se dozvíte na www.sastradana.cz.
Ačjuta Gótra dás

ROK UMÍSTĚNÍ     CELKEM KNIH
2006 Pražské čajovny, knihovny ČR      430
2007 Gymnázia, Dětské domovy a Univerzity   1006
2008 kniha za krev, Armáda ČR, gymnázia, knihovny  1187
2009 Věznice, čítárny, Univerzity, velké městské knihovny  1002
2010 Obecní knihovny okresů Praha-východ a Benešov  1949
2011 Obecní knihovny Praha-západ a Příbram     765
2012 Obecní knihovny okresů Kladno a Mladá Boleslav    920
2013 Obecní knihovny okresů Nymburk a Beroun     843
2014 Obecní knihovny okresů Rakovník, Prostějov a Kolín     785
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Harinám ve Vlašimi & oslava narozenin
Koncem září jsme s dětmi vyšli zpívat 

Hare Krišna mahá mantru do ulic Vlašimi. 
S velkým nadšením jsme radostně zpíva-
li, tančili a děti rozdávaly kolemjdoucím 
sladké kuličky. Dvěma holčičkám se náš 
zpívající průvod tak líbil, že se k nám ihned 
připojily a doprovázely nás až do vlašimské-
ho parku, kde program pokračoval naroze-
ninovou oslavou Gaurángí a Čandraválí.

Pořád dál jsme zpívali a hráli na hudební 
nástroje, tancovali a na závěr hodovali na 
lahodném vegetariánském pohoštění, které 
připravila Džaja Gópínátha s rodinou.

Všem děkujeme za účast a těšíme se na 
další pokračování. Zvláštní poděkování 
patří Jóga Máji déví dásí, která byla hlavní 
iniciátorkou celé akce. Hare Krišna!

Prija-kírti dás ❧

Haré Krišna malí vaišnavové, 
na těchto stránkách si 
budete moci procvičovat své 
znalosti o Krišnovi a Jeho 
oddaných. Dozvíte se nové 
věci, vyzkoušíte svůj postřeh... 
a možná i něco vyhrajete. 
Těšíme se na vás!

Krišna pase kravičky
u Jamuny v lese,

kamarádi pasáčci,
rychle, přidejte se.

Vyvede nás z temnoty
do duchovního nebe,

tak honem, než nám uteče!
Vezmeme i tebe.
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Krišna má nekonečně 
mnoho jmen. Je 
pojmenován podle svých 
zábav a vztahů ke svým 
oddaným. Tajenka ti 
prozradí další z nich. 

Výsledek tajenky nakresli 
nebo namaluj na papír 
a pošli na adresu redakce. 
Odměna Tě nemine :)

1.Ten, který drží horu
2. Pán gópí
3. Zloděj másla
4. Ten, kdo chrání krávy
5. Ten, kdo nosí fl étnu
6. Pán vesmíru
7. Všepřitažlivý (piš, jak slyšíš)
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Kapitola 8: Osmá sprška nektaru – pokračování

Nepředstavitelné podmínky 
prémy nepodléhají světské lo-
gice (ačintja). Oddaný se snaží 
ochutnat sladké chutě Pánovy 

krásy, vůně, hlasu, doteku, chutě a audarji 
najednou jako pták čátaka, který se snaží 
pochytat všechny dešťové kapky zobákem. 

Když poté Pán vidí, že se všechny do 
Jeho oddaného nevejdou, zvažuje: „Proč 
si tolik nádherných vlastností nechávám 
pro sebe?“ Aby nechal oddaného také se 
na všech podílet, projeví svou kripá šakti 
(zvanou též anugrahá), vládkyni všech 
šakti, díky níž se oddaný stane přitaž-
livým i pro Pána. Tato šakti se nachází 
jako císařovna uprostřed lotosu, jehož 
osm okvětních lístků je osm šakti (vimalá, 
utkaršiní, gjána, krijá, jógá, prahví, satjá 
a íšáná). Tato anugrahá se zdobí před oči-
ma Pána a zjevuje se v různých podobách 
jako vátsalja (náklonnost) ve vztahu k Jeho 
oddaným v náladě služebníka atd. (dásja, 
sakhja...). V některých případech se proje-
vuje jako kárunja (soucit). 

Když se projeví ve vztahu k oddaným 
v milenecké náladě, je známa jako čitta-
viddraviní ákaršiní šakti (ta, která obměk-
čuje srdce Krišny a přitahuje Ho). Někdy 
podle různých nálad různých oddaných 
je známa i pod jinými jmény. Tímto způ-
sobem kripá šakti, všudypřítomný prvek 
svobodné vůle Pána, ovlivňuje srdce 
a způsobuje velký údiv i u těch realizova-
ných duší, které jsou plně spokojené samy 
o sobě (átmárámá). Touto energií jediná 
vlastnost zvaná bhakta vátsalja (láska 
k Jeho oddaným) vládne jako císař nade 
všemi příznivými, duchovními vlastnost-
mi, jako jsou satja, šauča, dajá a tapas 
uvedenými v prvním zpěvu Šrímad Bhá-
gavatamu.

Osmnáct zavržených vlastností – klam, 
lenost, chybování, silný chtíč, nestálost, 
arogance, závist, násilí, námaha, nářek, 
nepoctivost, hněv, toužení, strach, zauja-
tost a závislost na druhých – není přítom-
no v těle Pána. Vlivem této bhakta vátsalji 
se však i tyto vlastnosti občas projevují 
v různých avatárech jako Ráma a Krišna 
a oddaní je oceňují. Tehdy se však tyto 
chyby stávají vynikajícími vlastnostmi.

Oddaný dosáhne schopnosti plně si vy-
chutnávat krásu, vůni atd. Pána. Každou 
si vychutnává a stoupá k vyšším a vyšším 
vrcholům úžasné zkušenosti. Jeho srdce 
měkne neustálou realizací Pánovy ne-
slýchané bhakta vátsalji. Pán projevující 
svou nádhernou povahu říká: „Ó nejlepší 
z oddaných, po mnoho životů ses vzdával 
ženy, domova a bohatství kvůli službě Mně. 
Snášels utrpení chladu, větru, hladu, žízně 
a bolesti, opovržení jiných lidí a žil jsi jako 
žebrák. Za všechny tvé oběti ti nemohu nic 
dát. Stal jsem se tvým dlužníkem. Vzhle-
dem k tomu, že vláda nad celou Zemí 
v pozici poloboha a mystické síly pro tebe 
nejsou vhodné, jak ti je mohu dát? Nelze 
dát trávu a slámu, potěšení krav, duchovní 
osobnosti, jako jsi ty. I když jsem nepora-
zitelný, dnes sis Mě podmanil. Přijímám 
útočiště u popínavé rostliny tvé laskavosti.“

Oddaný přijímá Pánova sladká, laskavá 
slova jako ozdoby svých uší a říká: „Ó můj 
Pane, můj vládce, ó oceáne bezmezné mi-
losti! Pohlédl jsi na mě, když mě kousala 
řada krokodýlů, nekonečných utrpení 
nekonečných zrození a smrtí uprostřed 
děsivého proudu hmotné existence. Ó 
Pane, transcendentální veškerým hmot-
ným planetám, Tvé máslu podobné srdce 
taje, protože je plné milosti. V podobě du-
chovního mistra ničíš nevědomost a chtíč! 
Projevením Sudaršana čakry své úžasné 
podoby jsi ty krokodýly probodal a osvo-
bodils mě z jejich zubů. Abys splnil mou 
touhu sloužit Tvým lotosovým nohám 
jako služebnice (dásí), umístils slabiky své 
mantry do mých uší. Zničils mé utrpení, 
očistils mě procesem neustálého naslou-
chání, opěvování a vzpomínání na Tvé 
vlastnosti a jméno. Přivedls mě k pocho-
pení, jak Ti sloužit prostřednictvím společ-
nosti Tvých oddaných. Jsem neinteligentní, 
nejnižší z nízko postavených a nesloužil 
jsem Ti ani jediný den. Takový lakomý 
sobecký člověk si zaslouží být potrestán. 
Oproti tomu ses mi však ukázal a tak jsi 
mne přiměl pít nektar. Dotkl ses mě tím, 
že jsi řekl, že ses stal mým dlužníkem. Teď 
přemýšlím, co udělat. Bylo by troufalé 
požádat Tě, abys mi prominul všechny mé 
činy pět, sedm, osm, tisíc nebo miliónkrát? 

Mohu s určitostí říci, že to musí být více 
než biliónkrát. Jen ať všechny reakce mých 
dosavadních činností, intenzivní a dlou-
hotrvající, vytrpěné a čekající na vytrpění 
v budoucnu zůstanou.

Dříve jsem přirovnal Tvé tmavé konče-
tiny k monzunovému mraku, k modrému 
leknínu a safíru, Tvůj zářící obličej k Mě-
síci a Tvé jemné nohy k čerstvě vyrašeným 
listům. Nyní tato přirovnání vypadají jako 
hromádka spálených hořčičných semínek 
ve srovnání se zlatou horou, cizrna ve 
srovnání se zázračným kamenem, šakal ve 
srovnání se lvem nebo komár ve srovnání 
s Garudou. Vinou mé slabé inteligence 
jsem se proti Tobě očividně dopustil pře-
stupku. Taková neobratná poezie míněná 
jako Tvá chvála je přijata obyčejnými 
lidmi. Ale poté, co jsem na chvíli spatřil 
majestát Tvé Šrí múrti, jsem se stal haneb-
ným a jako netrpělivá kráva mé výroky 
nepošpiní popínavou rostlinu přání Tvé 
krásy zuby v podobě přirovnání. Jsem jako 
neklidná kráva polekaná náhlým zjevením 
Tvé podoby. Nemohu však pošpinit strom 
přání Tvé krásy ani svými ničivými přirov-
náními.“

Tímto způsobem oddaný chválí Pána 
a Pán je s ním stále spokojenější. Pak vy-
jeví všechny příznivé nezbytné doplňky 
potřebné pro konkrétní vztah oddaného 
k Bohu prodchnuté vynikající rasou: Šrí 
Vrindávan, strom přání, mahá jóga pith, 
nejmilejší dceru Vrišabhánua, Její společ-
nice jako Lalitá a její maňdžarí, své vlastní 
přátele jako Subala, krávy, o které pečuje, 
řeku Jamunu, Góvardhan, lesy jako Bhán-
díra, kopec Nandéšvara, všechny matky, 
otce, bratry, přátele a služebníky a ostatní 
Vradžavásí. Pán ponoří oddaného do 
okouzlující přílivové vlny blaženosti a pak 
se svým doprovodem zmizí.

Oddaný po nějaké chvíli přijde k vědomí 
a s touhou vidět Pána znovu otevře oči, 
a protože Pána nevidí, dá se do pláče. „Byl 
to jen sen? Ne, ne, nebyl, protože nejsem 
ani ospalý, ani nemám žádné nečistoty 
v očích ze spánku. Byla to nějaká halu-
cinace? Ne, protože halucinace by nikdy 
nemohla poskytnout skutečnou blaženost. 
Nebo to byla nějaká chyba mysli? Ne, pro-
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tože všechny příznaky neklidné mysli chybějí. Bylo to splnění 
nějaké hmotné touhy? Ne, žádná hmotná představa by se nikdy 
nepřiblížila tomu, co jsem viděl. Bylo to chvilkové setkání s Pá-
nem? Ne, protože se zcela liší ode všech předchozích vizí Pána, 
které si pamatuji.“ Tímto způsobem oddaný zůstává v nejistotě. 
Leží na prašné zemi a stále se modlí o tu samou zkušenost. Nezís-
kává ji, a tak naříká, pláče, válí se po zemi, zraňuje si vlastní tělo, 
omdlévá, probírá se, stojí, sedí, pobíhá kolem a kvílí jako šílenec. 
Chvílemi mlčí jako mudrc a chvílemi jako společenský vyvrženec 
neplní své každodenní povinnosti. Mluví nesouvisle jako člověk 
posedlý duchy. Oddanému příteli, který se přichází soukromě 
zeptat, co se děje, vysvětluje, co zažil. Na chvíli se zotaví a přítel 
vysvětluje: „To bylo díky štěstí přímé setkání s Pánem.“ Spokojen 
s tímto vysvětlením se stává šťastným.

Pak znovu naříká: „Již tu společnost nemám. Byla to 
sprška milosti od nějakého velkého oddaného Pána na tuto 
nešťastnou duši? Nebo to byla pouhá náhoda nebo výsle-
dek nějakého minulého poctivého úsilí? Nebo to možná 
byla jen bezpříčinná milost Pána. Nějakým nepopsatelným 
štěstím jsem získal Pána, ale pak jsem Ho vinou vážného 
přestupku opět ztratil. Bez života, bez inteligence nemohu 
zjistit pravdu. Kam půjdu? Co a jak mám dělat? Koho se 
zeptat? Jsem úplně prázdný, bez duše, bez přístřeší, spálený 
požárem. Tři světy jako by mě pohlcovaly. Vzdám se této 
světské společnosti a budu žít nějakou dobu o samotě.“

Přitom dále naříká: „Ó Pane s lotosovou tváří, vlastníš 
proudy nektaru a zdobí Tě voňavé girlandy s vůní všech 
lesů přitahující roje bzučících včel! Mohu Ti alespoň oka-

mžik znovu sloužit? Když 
jsem jednou okusil Tvou 
sladkost, nemohu usilovat 
o nic jiného.“

Začne se válet po zemi, 
ztěžka dýchat, omdlévat 
a přicházet o rozum. Na-
jednou spatří Pána všude 
a raduje se, objímá, směje 
se, tancuje a zpívá, a když 
Pán opět zmizí, zaplaví ho 
výčitky svědomí a pláče. 
S tímto chováním stáh-
ne své životní příznaky 
a ztrácí povědomí o tom, 
zda má tělo nebo ne. 

Pak, nevědom si toho, 
že se jeho hmotné tělo 
rozložilo na hmotné prvky, 
chápe jen to, že se projevil 
jeho vytoužený Pán, oceán 
milosti. Pán ho zapojí do 
služby a vede si ho do svého 
domu. Tak oddaný dosáhne 
konečného cíle.

ádau šraddhá tatah sádhu-
sangó ‚tha bhadžana-krijá
tató ‚nartha-nivrittih sját 

tató ništhá ručis tatah
athásaktis tató bhávas tatah 

prémábhjudaňčati
sádhakánám ajan prémnah 
prádurbhávé bhavét kramah

Nejprve se objeví víra, 
pak společnost oddaných, 
oddané činnosti, odstra-
ňování překážek, stálost, 
chuť, připoutanost, bháva 
a nakonec préma.

Stupně oddanosti 
uvedené v tomto verši 
jsou popsány tak, jak 
jsou. Snéha, mána, 
pranaja, rága, anurága 
a mahá bháva, postupně 
specializované chutě, 
jsou postupně stále vyšší 
plody popínavé rostliny 
bhakti. ❧

Díky kripá šakti se oddaný stane přitažlivým i pro PánaDíky kripá šakti se oddaný stane přitažlivým i pro Pána
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Na Pada játře nás je běžně kolem dvaceti, někdy trochu 
víc, někdy míň. Postarat se o takové množství oddaných není 
nějak náročné, ale legrace to taky není – a co teprve když 
na Pada játru přijede třicet oddaných z Evropské Bus tour 
a k tomu je tam asi čtyřicet oddaných z Čech a Moravy, kteří 
přijeli kvůli Jeho Svatosti Lókanáthovi Mahárádžovi, který 
nás po deseti letech poctil svojí blaženou společností.

Já, Dína Dajál prabhu a Martin Reiss děláme už několikátý 
rok službu „advance party“, což je široký pojem zahrnující 
i přípravu celé trasy, ale na Pada játře to hlavně znamená pře-
sun vybavení z jedné vesnice do druhé a nachystání daného 
objektu – základny pro oddané z průvodu, aby po příchodu 
mohli přijmout prasádam a poklidně se sesunout na svoji 
karimatku.

Zkrátka naše Pada játrá se trošku liší od té, kterou proží-
vají ostatní oddaní během dopoledního průvodu s Božstvy, 
harinámem, Nandou a Dharmou. Pro nás je Pada játrá o vy-

kládání kufrů, hledání místa pro kuchyň, 
dohadování se se starosty, řediteli atd., 
věšení mokrého prádla, často také mu-
síme řešit situace, kdy máme k dispozici 
jen jednu místnost pro všechny oddané, 
a tak pomocí lan a plachet musíme daný 
prostor vtipně rozdělit tak, aby matičky 
měly alespoň základní úroveň soukro-
mí – sranda je, když ta lana nemůžeme 
nikam přivázat.

Na Pada játře ná
víc, někdy míň. Po
nějak náročné, ale 
na Pada játru přije
a k tomu je tam asi
přijeli kvůli Jeho S
nás po deseti letech

Já, Dína Dajál pr
rok službu „advanc
i přípravu celé tras
sun vybavení z jed

bj kt ákl d

Je kolem půl desáté večer; se-
dím v autě s Lílou Purušóttamou 
prabhuem a řítíme se z Modré 
do Tesca v Uherském Hradišti, 
vzdáleného asi deset kilometrů. 
V ruce mám cár papíru od Lóky 
Sárangy prabhua s nákupem na 
zítřejší snídani. Při večerním bo-
jovém mítinku jsme zjistili, že na 
uvaření obstojné snídaně pro se-
dmdesát oddaných na Pada játře 
zkrátka nemáme dostatek bhógy, 
a tak jsem se s šílenou jiskrou 
v oku vydal hledat dobrovolníka 
s autem, který by se mnou zajel 
pro nějaký ten proviant. Nákup 
v Tescu je rychlý, hodinu po 
startu skřípáme brzdami před 
základní školou v Modré, kte-
rou Pada játrá obsadila odshora dolů.
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Naše Pada játrá je taky o nákupech, opravách, častou vý-
zvou jsou ucpané záchody (tady nastupuje těžká technika), 
a někdy je to taky o tom, že už je nám z té služby oddaným 

– jež bezmezně milujeme, ale kteří nám práci někdy spíše ztě-
žují – pěkně do breku.

Každý z nás má svoje „libůstky“. Dína Dajál prabhu obvyk-
le ráno po snídani nakládá dodávku. Nejdřív jdou všechna 
zavazadla oddaných, pak jde kuchyň a nakonec se všechno 
přikryje celtou a „zazátkuje“ skruží sena. Takže je tu zkrátka 
určitý systém, který ovšem někteří oddaní občas bojkotují 
a přinesou batoh k naložení v momentě, kdy do sbaleného 
auta cpeme seno. V těchto chvílích Dína Dajála prabhua 
opouští jeho pověstná vyrovnanost.

Martin má na starosti hlavně kuchyň. Ani ne tak onen 
umělecký akt vaření, ale spíš chystání zeleniny, mytí nádobí, 
takové ty provozní věci. Letos založil zvláštní kbelíček na 
kuchyňské houbičky, drátěnky a jar. Oblíbeným kouskem 
umývačů nádobí a Martinovou noční můrou bylo, když po 
dokončení mycí akce oddaní uklidili kuchyňské houbičky do 

kbelíku se zvonem na záchod a krtkem 
na protahování sifonů – vysvětlete mi 
prosím někdo tu logiku, vždyť ty hou-
bičky jsou pak na vyhození. Když jsme 
u toho krtka a zvonu, minulý rok hned 
první den Pada játry někdo do toalety 
spláchl bramborové slupky i s drátěn-
kou, což vytvořilo nezničitelný špunt, 
který jsem za pomoci výše zmíněné 
těžké techniky a holých rukou prorážel 
asi tři čvrtě hodiny (nutno podotknout, 
že to bylo těsně předtím, než jsme měli 
celý objekt „v pořádku“ předat majiteli).

Na průvodu jsou problémy s policií, 
počasím, nevrlými řidiči – a my řešíme 
ucpané klozety. Přes to všechno máme 
oddané rádi. Proč bychom to jinak 
všechno dělali? Oddaní musí dostat la-
hodné prasádam, mít si kde odpočinout, 
při odpočinku je nikdo nesmí rušit... 
Ráno před odjezdem vždycky posbírá-
me všechno prádlo a po příjezdu na no-
vou základnu ho zase pověsíme. I když 
se na té „naší“ Pada játře moc nenacho-
díme, aspoň se staráme o ty, co toho 
našlapou až až.

Lóka Sáranga prabhu, který je náš 
hlavní šéfkuchař po dobu návštěvy Ma-
hárádže a Bus tour, už asi spí, a tak ná-
kup vykládám do vstupní haly. Po škole 
ještě poletuje několik nadšenců v pyža-
mech a chodbou se line tlumený šepot 
diskuzního kroužku, který se vytvořil 
u kuchyně. Chviličku se zapojuji do roz-
hovoru, abych nevypadal jako nelítost-
ný diktátor, ale po pár minutách ukazuji 
své pravé barvy a zhasnutím světel dá-
vám definitivní signál k večerce. 

Je potřeba se vyspat, ráno dává před-
nášku Lókanáth Mahárádža a po snída-
ni nás opustí oddaní z Bus tour. 

Bude potřeba postarat se o to, aby 
Mahárádž nepřetáhl lekci, Bus tour 
v pořádku odjela a advance party se 
včas přesunula na další místo připravit 
oběd a ubytování pro sankírtanové bo-

jovníky Pána Čaitanji Maháprabhua.

Česká Padajátra 2014
termín: 25. července až 10. srpna
trasa: Mistřice, Uherské Hradiště, Bzenec, Kyjov, Hodonín
délka: cca 100 km
Celkem se zúčastnilo 65 oddaných z Česka a Slovenska + 30 
mladých z Euro Bus tour párty (27. až 30. července) & voli 
Nanda a Dharma
Host: Lókanáth Svámí (29. a 30. července)
V reakci na Výzvu GBC H. H. Bhaktivaibhavy Svámího se 
rozdalo: 2 862 knih (280 mahá velkých, 977 velkých, 72 
středních a 1536 malých), což je téměř 2 x víc než loni (1 470 
celkem).
Dále se rozdalo: 591 balíčků prasádam.
Na večerních programech se rozdalo 2 600 kokosek 
a z vozu 800 mahá banánů.
Na večerní programy přišlo 1 200 hostů (méně než loni, letos 
třikrát pršelo, z toho jednou v Uherském Hradišti). ❧
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Inspirace 
z Góvinda butiku
Nedávno přišel do Góvindy, do 

butiku takový malý, hubený 
chlapec a začal si prohlížet 
všechny knížky, díval se sem 

a tam a pročítal si jejich názvy. Hlavně 
se díval na Šrímad Bhágavatam. Zeptala 
jsem se ho, jestli se zajímá o podobné 
knihy. Řekl mi, že ano, že si přišel hlavně 
pro první část prvního zpěvu Šrímad 
Bhágavatamu.

Řekla jsem mu, že se doporučuje začí-
nat od Bhagavad gíty. Řekl mi, že tu už 
má a že už ji má téměř přečtenou.

Zeptala jsem se ho, kolik mu je let. Od-
pověděl mi, že je mu 12 let.

„A rozumíš tomu, co čteš?“ zeptala jsem 
se ho.

„Ano, ty knížky mi dávají inspiraci do 
života a hodně mi radí, jak jednat správ-
ně.“

„A jsi vegetarián?“ zeptala jsem se.
„Určitě,“ odpověděl.
Zeptala jsem se ho, jestli rodiče nejsou 

proti tomu, že je vegetarián a že čte tyhle 
knížky.

Odpověděl mi, že mamka má alergii 
na maso, a proto ho moc nejí, a táta že je 
vegetetarián a že nejsou proti.

Zeptala jsem se ho, jestli už byl někdy 
na nějakém našem programu.

Odpověděl mi, že ano, že ve středu 
v Góvindě.

Tak jsem mu dala letáček, že může přijít 
také do chrámu, a zeptala se, jestli nebu-
dou rodiče proti tomu, aby přišel.

On řekl, že ne, že mu v tom nebrání, že 
může chodit na programy, být vegetarián 
a číst naše knížky.

Všechno to začalo na Ratha játře. Přišel 
na festival, moc se mu tam líbilo i oddaní 
se mu líbili a říkal, že by se s nimi chtěl 
sdružovat víc, ale že oddaní bydlí moc 
daleko – v chrámu nebo na farmě. Byl 
velice inspirovaný z toho, že táhl Džagan-
náthův vůz, byl z toho moc šťastný.

Měl na krku džapa pytlík, který si před 
týdnem u mě kupoval spolu s džapa má-
lou a kanti málou. To jsem si tenkrát říka-
la, pro koho to asi má. Určitě ne pro sebe, 
myslela jsem si. Možná ho poslal starší 
bratr, aby mu to koupil, nebo to kupuje 
pro někoho jako dárek.

Zeptala jsem se ho, jestli zpívá Hare 
Krišna mahá mantru na růženci a kolik.

Říkal, že jedno kolečko po ránu před 
školou. „Je to příznivé v tuhle dobu, že?“ 

zeptal se mě. Potvrdila jsem mu, že ano, 
a řekla mu, ať to dělá hlavně pravidelně.

Pozvala jsem ho, ať nás navštěvuje čas-
těji, na oběd, na program, ať přijede do 
chrámu.

Řekla jsem mu, že vypadá, jako by 
v minulých životech již praktikoval 
duchovní život. „Myslíte?“ zeptal se 
potěšeně. „Určitě,“ řekla jsem s pře-
svědčením. 

Vypadal, jako by byl v minulém životě 
nějakým jógínem či mystikem. Měl ve-
lice oduševnělou tvář a jasné čisté oči.

Když odcházel, rozloučili jsme se oba 
se slovy Hare Krišna. Až se mi nahrnuly 
slzy do očí. Takový malý chlapec, a od-
náší si Šrímad Bhágavatam! Jsem velice 
vděčná svému duchovnímu učiteli, kte-

rý mě svou milostí přivedl k vědomí 
Krišny a umožnil mi zažívat takové ob-
divuhodné zázraky... ❧



Recept poskytla
Gauravání déví dásí

200 g pohanky
½ l vody
3 pl oleje
1 čl mletého koriandru
2 pl strouhaného kokosu (čerstvého 
či sušeného)
1 čl soli
½ l nahrubo nasekaných 
špenátových listů
1 čl skořice
6 hřebíčků
2 bobkové listy
1 čl celého černého pepře
500 ml rajčatové pasty
3 dl vody
1 čl soli
2 pl cukru
8 větších paprik

Plněné papriky Plněné papriky 
ve sladké rajské omáčceve sladké rajské omáčce

Pohanku krátce opražte na oleji s koriandrem a kokosem. Přilijte 
vařící vodu se solí a přidejte špenátové listy. Vařte asi 10 minut a pak 
nechte stranou, aby pohanka nasákla zbytek vody.

Vedle opražte na oleji skořici, hřebíček, bobkový list, pepř a zalijte 
vodou. Přidejte rajskou pastu a zamíchejte. Pokud je to moc husté, 
můžete ještě případně dolít další vodu. Osolte a oslaďte.

Když pohanka dostatečně nasákla vodu, dejte ji do očištěných celých 
paprik, vyskládejte na plech, zalijte rajskou omáčkou a pečte v troubě na 
160 až 170 °C, dokud papriky nezměknou 
a nejsou nahoře zlatohnědé.

Podávejte s bílou rýží nebo s knedlíkem. 
Místo pohanky můžete použít i quinou 
nebo rýži.

S láskou a oddaností nabídněte Šrí Krišnovi
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