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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

Krišna je tak úžasný!
Právě teď sleduji na facebooku odchod 

Manórúpy mátádží. Díky moderní techno-
logii se můžu vkrást až k její smrtelné posteli, 
přestože nás dělí půl světa.

Ona, spolu se svým manželem, patřila 
k hlavním atrakcím Hare Krišna vesničky 
míru na polském Woodstocku. Jednou jsem 
byla přítomná skoro zázraku, kdy její man-
žel Prahlád Nrisinha prabhu jen podle očí 
a úsměvu roztřídil asi 30 návštěvníků jejich 
astrologického stanu do skupinek podle 
hvězdných znamení. „Ty máš ve tváři Uran, 
tobě se v očích zračí Venuše...“ Bylo to neu-
věřitelné a zároveň neomylné.

Manórúpa mátádží se pokorně a mile 
usmívala a ochotně mi pomohla vyřídit ob-
jednávku horoskopů pro několik oddaných 
z Čech. I mně řekli pár věcí, které věděly jen 
hvězdy a já.

Za pár let jsem je potkala na sankírta-
novém festivalu u Pána Nrisinhadéva na 
Novém Sinháčalam v Bavorském lese. V do-
provodu svých dvou zářivých synů, žáků 
májápurské gurukuly, představovali příklad-
nou vaišnavskou rodinu, ve které se všichni 
navzájem podporují na cestě zpátky domů, 
ke Krišnovi.

O to větší šok a překvapení to pro mě bylo, 
když se teď na facebooku objevily její sou-
časné fotografi e – vyhublá a pobledlá žena 
v posledním stádiu rakoviny.

Její manžel neúnavně vítá další a další 
vaišnavy, kteří se s ní přicházejí rozloučit 

– Mahárádže, žáky Šríly Prabhupády, pří-
telkyně z mládí, nové bhakty a bhaktinky 
s kírtanem. Nekonečná záplava zájmu, lásky 
a milosti mění tento těžký okamžik v du-
chovní zážitek.

Její manžel a synové zůstávají silní, pro-
tože vědí, že musí. Připomíná mi to knihu 
Šrutakírtiho prabhua, který se tak pohroužil 
do služby své drahé umírající ženě, že sku-
tečná bolest přišla až teprve potom, až když 
už bylo po všem, když už si to mohl konečně 
dovolit.

Dívám se na její odchod a říkám si, že 
přes všechnu tíhu světa a bolest a strach je 
tu něco neuvěřitelně dobrého. Něco, co dává 
důvod Manóhaře mátádží i její statečné 
rodině usmívat se na své hosty a hroužit se 
spolu s nimi do všepřitažlivých zábav pře-
krásného Krišny,  ke kterým se už možná 
brzy připojí.

S vědomím Krišny a se všemi milujícími 
příbuznými a přáteli po boku se zdá být 
i to umírání tak nějak snazší, vznešenější 
a smysluplnější.

Šťastnou cestu domů!
Vaše služebnice 

Džalángí déví dásí
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Je to můj Je to můj 
duchovní bratr. duchovní bratr. 

Toho ke mně musíš Toho ke mně musíš 
hned pustit.hned pustit.

16. června 1973, ISKCON Májápur, Indie

Dámódar Mahárádž, duchovní 
bratr Šríly Prabhupády, navště-
voval Jeho Božskou Milost často. 
Prabhupáda ovšem v té době po 

jeho návštěvách příliš netoužil.
„Jestli přijde Dámódar Mahárádž,“ řekl 

mi jednou, „tak ho ke mně neuváděj. Stále 
jenom přemílá ,v tomhle mathu (chrámu) 
dělají tohle, v tamtom mathu dělají tamto, 
a moji žáci to dělají takhle‘. Mě tyto věci 
nezajímají. Kdyby přišel a hovořil o Kriš-
novi nebo o fi lozofi i, byl bych šťastný, ale 
on mluví o všech těch nesmyslech. To mě 
nezajímá poslouchat.“

Řekl jsem Prabhupádovi, že se pokusím 
Dámódaru Mahárádžovi v jeho návštěvách 
zabránit. Za pár dní Dámódar Mahárádž do-
razil, a já jsem dostal příležitost svému slibu 
dostát. Vůbec jsem se na to necítil, že bych 
mu měl něco říct. 

Nedokázal jsem ani napomínat své 
duchovní bratry, když mě k tomu Prabhu-
páda vyzval, natož jeho duchovního bratra, 
sannjásího.

Když se Dámódar přiblížil k Prabhupádo-
vě pokoji, nadechl jsem se a řekl: „Prabhu-
páda odpočívá. V tuto chvíli ho není možné 
vyrušovat.“ Dámódarovi Mahárádžovi se mé 
vysvětlení nelíbilo.

„Prabhupáda říkal, že mohu vstoupit, kdy-
koliv budu chtít. Jak to, že mi nechcete dovo-
lit, abych ho navštívil?“ vyptával se.

Cítil jsem se o maličko pevnější v kramfl e-
cích, a tak jsem znovu vysvětloval: „Nemohu 
Prabhupádu rušit při odpoledním klidu.“ 
Dámódar Mahárádž rozhořčeně rázoval 
sem a tam, odhodlaný prosadit si svou. Pěk-
ně jsem se potil. Jako zázrakem v té chvíli 
Prabhupáda vyšel z pokoje. Právě se pro-
budil ze svého odpoledního spánku, a když 
vycházel ze dveří, upravoval si dhótí.

„Prabhupádo! Svámídží!“ zvolal Dámódar 
Mahárádž.

Šríla Prabhupáda se širokým úsměvem na 
tváři zvolal: „Pojď dál, pojď dál. Hned jsem 
u tebe zpátky.“ Za pár minut se vrátil do své-

ho pokoje, kde jsme mlčky seděli s Dámóda-
rem Mahárádžem a čekali na něj.

Sotva se Prabhupáda vrátil, Dámódar 
Mahárádž si začal stěžovat. „Tvůj žák mi 
dělá problémy. Nechce mi dovolit, abych tě 
navštívil.“

Šríla Prabhupáda se na mě otočil, na tváři 
výraz překvapení.

„Proč mu děláš takové problémy?“ zeptal se. 
„Říkal jsem ti, že kdykoliv přijde, má dveře 
dokořán. Je to můj duchovní bratr. Toho ke 
mně musíš hned pustit.“

Omluvil jsem se. Složil jsem poklonu 
a vyšel z pokoje, na tváři spiklenecký úsměv. 
Prabhupáda se již nikdy o té události ne-
zmínil a já jsem mu to nepřipomínal. Ne-
bylo třeba.

Bylo vzrušující sloužit Prabhupádovi tak 
důvěrným způsobem. Připadalo mi jako 
požehnání být zasvěcený do Prabhupádova 
niterného uvažování. Jeho Božská Milost si 
dokázala zachovat přízeň svého duchovního 
bratra a já jsem u toho mohl asistovat. Šríla 
Prabhupáda mi předvedl, jak jednat s du-

chovním bratrem bez ohledu na to, jaké vůči 
němu chováme pocity. Byl „transcendentál-
ním diplomatem“ a mě nesmírně těšilo, že 
mohu být jeho důvěrníkem.

Byla to další ukázka Prabhupádova 
soucitu. Ač plně zaměstnán svým velkým 
posláním šířit vědomí Krišny po celém světě, 
našel si čas pro každého, kdo za ním přišel. 
Při setkáních se svými duchovními bratry 
je často vybízel, aby mu byli nápomocni při 
šíření hnutí na Západě. Nabízel, že je vezme 
do Ameriky, aby mu pomáhali při výcviku 
jeho západních žáků, tak, jak si to přál Šríla 
Bhaktisiddhánta. Nabízel, že jim zajistí byd-
lení a veškeré životní potřeby. Přes všechny 
jeho výzvy žádný z jeho duchovních bratrů 
přání pomoci neprojevil.

Šrílo Prabhupádo, založil jste a staral se 
o ISKCON pouze vlastními silami. Přijal 
jste tuto službu s radostí. Vaše odhodlání 
sloužit svému duchovnímu učiteli nemá 
obdoby. Vaši následovníci jsou těmi nej-
šťastnějšími dušemi.

Vaši následovníci jsou těmi nejšt́astnějšími dušemiVaši následovníci jsou těmi nejšt́astnějšími dušemi
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Jezte tolik, Jezte tolik, 
kolik se do vás vejdekolik se do vás vejde

16. června 1973, ISKCON Májápur, Indie

Jednoho dne Šríla Prabhupáda pokáral 
svého editora sanskritu, Pradjumnu 
dáse, že při ranním programu spí. 
Pradjumna, jeden z oddaných z Pra-

bhupádova doprovodu, mi byl zvlášť 
sympatický. 

Napomenutí vzal nesmírně vážně. Roz-
hodl se, že omezí jídlo a bude se živit pou-
ze horkým mlékem, ovocem a mandlemi. 
Prohlašoval, že mandle jsou potravou pro 
mozek, a skutečně byl vyhlášený svojí fo-
tografi ckou pamětí.

Jak jsem zmiňoval již dříve, Šríla 
Prabhupáda při pobytu v Májápuru čas-
to přicházel na verandu, když jeho žáci 
přijímali prasádam. S potěšením sledoval 
své děti, jak jedí, co se do nich vejde. Jeho 
otcovská péče mě dojímala. Přitažlivost, 
kterou pro nás mělo Krišnovo prasádam, 
Prabhupádu očividně těšila. Nebyl však 
potěšený, když si všiml, že Pradjumna 
s námi není.

„Proč nejíš s ostatními?“ zeptal se Šríla 
Prabhupáda, když Pradjumna vstoupil do 
jeho pokoje.

„Nemám moc hlad, Šrílo Prabhupádo,“ 
odpověděl Pradjumna rozvážně.

„Co tím myslíš?“ řekl Šríla Prabhupáda. 
„Musíš přijímat prasádam.“

Pradjumnovi bylo jasné, že jeho vysvět-
lení jeho duchovního učitele neuspokojilo.

„Víte, Prabhupádo,“ pokračoval, „když 
přijímám prasádam, tak jsem pak ospalý.“

„Co se dá dělat?“ řekl  Šríla Prabhupáda. 
„Musíš přijímat prasádam, i kdybys měl 
pak spát deset hodin denně. Jak chceš žít 
bez jídla? Takže přijímej prasádam a spi. 
Jak chceš jinak pokračovat?“

Pradjumna vyšel z pokoje, složil poklo-
nu a pustil se s námi do jídla. Byl jsem rád, 
že ho mám opět vedle sebe.

Šríla Prabhupáda vždy vybízel své žáky, 
aby co nejvíce omezovali jídlo a spánek 
v zájmu rozvoje vědomí Krišny, ale záro-
veň nám říkal, abychom používali zdravý 
rozum.

„Jezte tolik, kolik se do vás vejde,“ říkával 
často. „Berte si prasádam, kolik chcete, ale 
snězte všechno, co si naberete. Ani zrnko 
rýže nesmí přijít nazmar.“

Důsledně dbal také na to, aby se každý 
zúčastňoval ranního programu. Případ-
ný spánkový defi cit bylo nutno dohánět 
zdřímnutím si po obědě nebo dřívějším 
odchodem na kutě večer.

Šríla Prabhupáda obvykle snídal hned 
po ranní přednášce a obědval kolem jedné 
hodiny. Večer před spaním pil teplé mléko. 
Když měl někdy hlad, připravoval jsem 
purí, zeleninu nebo burizony. Když byl při 
chuti, těšil se z jídla stejně, jako jsme se 
my těšili z toho, že mu jídlo připravujeme. 

Jedny ze svých nejšťastnějších dnů jsem 
strávil běháním sem a tam z kuchyně do 
Prabhupádova pokoje s horkými čapátími, 
které jsem pokládal na Prabhupádův tác 
ještě nafouknuté párou uvnitř. Sprintoval 
jsem takto sem a tam pětkrát nebo šestkrát 
za deset minut, přičemž při každém vstu-
pu do Prabhupádova pokoje jsem skládal 
poklonu. Šríla Prabhupáda seděl s pravým 
kolenem zdviženým a půvabně si čapátími 
nabíral sabdží.

Šrílo Prabhupádo, prokažte mi svoji mi-
lost. S radostí bych se vzdal jídla a spánku, 
jen kdybych mohl ještě jednou válet a péct 
pro vás čapátí. Není nic sladšího ve všech 
třech světech než pohled na vaši dětskou 
nevinnost, když sedíte a uctíváte prasádam. 
Myslím, že pro nikoho není možné, aby 
se do vás hluboce nezamiloval, pokud vás 
viděl jíst. Možná nikdy neochutnám nektar 
lásky k Bohu, ale prokažte prosím mé duši 
tu milost, abych pro vás mohl opět připra-
vovat čapátí. ❧

Myslím, že pro nikoho není možné, Myslím, že pro nikoho není možné, 
aby se do vás hluboce nezamiloval, aby se do vás hluboce nezamiloval, 

pokud vás viděl jístpokud vás viděl jíst

Připadalo mi jako požehnání Připadalo mi jako požehnání 
být zasvěcený do Prabhupádova být zasvěcený do Prabhupádova 

niterného uvažováníniterného uvažování
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12. ETIKETA V CHRÁMOVÉ MÍSTNOSTI12. ETIKETA V CHRÁMOVÉ MÍSTNOSTI

VAIŠNAVSKÁ ETIKETAVAIŠNAVSKÁ ETIKETA
Etiketu v chrámové místnosti Šríla 
Prabhupáda podrobně popisuje ve svém 
Nektaru oddanosti.

Citáty Šríly Prabhupády
Dopis Šríly Prabhupády Nandarání 

a Krišna déví (10/4/67): „Další věcí, o kte-
rou vás žádám, je udržovat vše v chrámu 
v čistotě. Každý by si měl umýt ruce před-
tím, než se dotkne čehokoliv, co patří Kriš-
novi. Měli bychom si neustále uvědomovat, 
že Krišna je nejčistší a jen ten nejčistší 
s Ním může být ve styku. Čistota sousedí 
se zbožností.“

Dopis Šríly Prabhupády Jamuně 
7/26/70: „[Při arčaně] malá změna tu 
a tam nevadí – skutečnou povinností je 
láska a oddanost.“

Dopis Šríly Prabhupády Kírtanánan-
dovi (11/23/74): „Co se týče prasádam, 
nikdy jsem nedovolil, aby pan Malkani 
vařil v chrámu. Není zasvěcený. Je sice 
hinduista, ale není zasvěcený, aby mohl 
vařit v chrámu. Žádný placený kuchař 
není vhodný. Samostatné vaření v chrá-
mu není dobré.“ [Poznámka: „Správně 
by měli v chrámu vařit jen žáci s druhým 
zasvěcením.“]

Dopis Šríly Prabhupády Mahápurušovi 
(3/28/68): „Ano, nezasvěcený může v ku-
chyni pracovat pod vedením oddaného.“

C.c. Antja 4.128, v.: Je zvykem, že kněží 
v chrámech v Indii se nikoho ani nedo-

13. SLUŽBA HOSTUM13. SLUŽBA HOSTUM
A ŽIVOTNÍM CLENUMA ŽIVOTNÍM CLENUM

°
ˇ     °     °

Srdce vaišnavy je velmi čisté a osoba 
s čistým srdcem je nesmírně ušlechtilá. 
Pokročilost bude posouzena podle její 
ušlechtilosti.

Obecné pokyny
1. Všichni hosté jsou hosty Šríly Prabhu-

pády. Jako jeho služebníkům je naší rados-
tí (a povinností) jim sloužit.

2. Příchod hosta je příležitostí představit 
podmíněnou duši Šrílovi Prabhupádovi či 
se radovat ze společnosti vaišnavy. Vaišna-

vové cítí radost a vděčnost, že jsou požeh-
náni takovou příležitostí.

3. Vědomí Krišny je totožné s persona-
lismem. Musíme překonat tělesné pojetí 
a pamatovat si, že každý je nedílnou částí 
Krišny a je Mu velmi drahý. Měli bychom 
to prakticky prokázat:

(a) přivítáním hosta příjemnými slovy, 
sedadlem a nabídnutím prasádam. (Pokud 
není prasádam k dispozici, je třeba nabíd-
nout alespoň sklenici vody.)

(b) být připraveni věnovat svůj čas 
a upřímný zájem

(c) zůstat si vědomi Krišny v našich roz-
hovorech a činech

(d) poděkovat hostu za návštěvu a po-
zvat jej na další návštěvu

4. V zásadě bychom měli být v náladě 
láskyplné výměny.

Přijímání hostů v chrámu
„Když vidíme přicházet do našeho stře-

diska hosty, kteří zpívají, tančí, přijímají 
prasádam, radují se a kupují knihy, víme, 
že Šrí Čaitanja Maháprabhu je v těchto 
transcendentálních činnostech vždy 
přítomen a je velmi spokojen.“ (C.c. Ádi 
2.9.50, v.)

5. Citlivé, čisté kázání oddaného po-
vzbuzuje návštěvníka ke spontánní službě. 
Každý host by měl alespoň naslouchat 
o slávě Šríly Prabhupády, ochutnat prasá-
dam a zpívat svaté jméno.

tknou a také nevstoupí do místnosti Bož-
stev, pokud se jich někdo dotkl. To je při 
uctívání velmi důležité.

Vidět Božstva v radostné náladě
Dopis Šríly Prabhupády Tamálu Krišno-

vi (5/27/70): „Popsal jsi Jejich Veličenstva 
Šrí Šrí Rádhu a Krišnu v londýnském 
chrámu jako úžasné. Ano, to je test úrovně 
služby. Pokud vidíme Božstva ve velmi ra-
dostné náladě, potvrzuje to úspěšnost naší 
služby Pánu. Všude pak uvidíme Božstva 

v tak radostné náladě. Když Je uvidíme 
v jiné náladě, musíme si ihned uvědomit 
své nedostatky.“

Prabhupádova Lílámrita V, str. 47,48: 
Šríla Prabhupáda řekl, že oddaná služba 
v džaipurském chrámu představovala 
standard a mohla být zavedena v celém 
ISKCONu. (tj. obětování vonných olejů 
na bavlněných knotech, které kněz poté 
nabídne spolu s girlandami od Božstev 
příchozím uctívačům výměnou za čers-
tvé girlandy).

Naše filozofie je umožnit každému příchozímu přijmout Naše filozofie je umožnit každému příchozímu přijmout 
prasádam, zpívat Hare Krišna a být št́astnýprasádam, zpívat Hare Krišna a být št́astný
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1.3. Ámalakí vrata Ékádaší 
(př. 2.3. od 6:44 do 10:24)

2.3. Šrí Mádhavéndra Purí – odchod
5.3. GAURA PÚRNIMÁ, 

příchod Šrí Čaitanji Maháprabhua 
(půst do východu měsíce)

14.3. Šrí Šrívasa Pandita – příchod
16.3. Pápamóčaní Ékádaší 

(př. 17.3. od 6:12 do 10:11)
24.3. Šrí Rámánudžáčárja – příchod
28.3. RÁMA NAVAMÍ, 

příchod Pána Šrí Rámačandry 
(půst do západu slunce)

29.3. změna času 2:00 =› 3:00
31.3. Mahádvádaší, půst za Kámada 

Ékádaší (př. 1.4. od 6:39 do 6:40)
4.4. Šrí Šjámánanda Prabhu – 

příchod
14.4. Šríla Vrindávana Dása Th ákura – 

odchod
15.4. Varúthiní Ěkádaší 

(př. 16.4. od 6:08 do 6:40)
16.4. 5. výročí instalace 

Šrí Šrí Nitái Gaurángy
18.4. Šrí Gadádhara Pandit – příchod
27.4. Šrímatí Sítá Déví (manželka Šrí 

Rámy) – příchod, Šrí Madhu 
Pandit – odchod, Šrímatí 
Džáhnava Déví – příchod

30.4. Mahádvádaší, 
půst za Móhiní Ékádaší, 
(př. 1.5. od 5:39 do 10:33), Šrí 
Džajánanda Prabhu – odchod

6. Přirozenou reakcí duše na tyto čin-
nosti je touha podělit se o prožité štěstí. 
Zkušený kazatel proto hostu nabídne 
prasádam, pozvánky do chrámu nebo lite-
raturu, které může rozdat svým přátelům 
a příbuzným.

Citáty Šríly Prabhupády
Prabhupádův nektar 3, 1: Příběh 

Surabhi Svámího a Džajapatáky Svámího
Jednoho dne během svého pobytu 

v Mumbáí měl Šríla Prabhupáda zároveň 
návštěvníky z Vrindávanu a Májápuru. 
Bylo to v době, kdy na obou místech pro-
bíhala výstavba chrámů a Prabhupáda oče-
kával, že ho jeho žáci přijdou žádat o pe-
níze. Žáci zase věděli, že Prabhupáda od 
nich očekává a vyžaduje výsledky pokroku 
těchto významných stavebních projektů. 

Ale když jej tito žáci ze vzdálených míst 
přišli navštívit, vždy je nejprve přivítal 
podle vaišnavské etikety. Prabhupáda řekl, 
že jeho mise je válkou proti máji, a proto 
přivítal své bojovníky příjemnými slovy 
a nabídl jim odpočinek. Zeptal se jich, 
jestli přijali prasádam, a navrhl jim, že by 
si mohli odpočinout. Alespoň na několik 
minut byly naléhavé problémy odloženy 
a Prabhupádovi žáci se těšili jeho daršanu 
a laskavému přijetí.

Prabhupádova Lílámrita V, str. 144: 
„Měli byste být vždy schopni nabídnout 
vodu, horké purí a baklažánové bhádží 
a také sladkosti,“ řekl Prabhupáda. I když 
se hosté ostýchali, trval na tom, aby snědli 
úplné jídlo.

Během jízdy vlakem do Kolkaty Šríla 
Prabhupáda vyjádřil svou nelibost nad 
špatně zorganizovaným pandálovým pro-
gramem ISKCONu během Kumbha mély. 
Do Hare Krišna pandálu přicházely tisíce 

hostů, aniž by dostaly prasádam. Odhod-
lán zabránit opakování tohoto špatného 
příkladu nadiktoval dopis „Všem chrámo-
vým prezidentům v ISKCONu“.

Prabhupádova Lílámrita VI, str. 232, 
leden 1977: „Prosím přijměte má po-
žehnání. Nyní musíte zajistit, aby byla 
v každém chrámu dostatečná zásoba pra-
sádam k rozdávání. To by měli neustále 
připravovat dva až tři prvotřídní kuchaři. 
Kdykoliv přijde nějaký host, musí dostat 
prasádam. Kuchaři musí připravit 10-20 
porcí najednou, purí, sabdží, a také halvu 
a pakory, aby je návštěvníci mohli ihned 
dostat. 

Kdykoliv přijde nějaký džentlmen, 
musí být obsloužen. Když se rozdá 20 
porcí, kuchaři musí ihned připravit dal-
ších 20 porcí a uložit je. Koncem dne, 
když nikdo nepřijde, je snědí naši oddaní, 
takže nepřijde nic nazmar. Nemůžete říci 

΄Prasádam došlo΄, ΄Není ještě uvařeno΄, 
΄Nemáme zásoby΄, atd. Tohle se musí přís-
ně dodržovat. Chrám řídí Šrímatí Rád-
hárání, Lakšmídží – proč by tedy měl být 
něčeho nedostatek? 

Naše fi lozofi e je umožnit každému pří-
chozímu přijmout prasádam, zpívat Hare 
Krišna a být šťastný. Vše dodává Krišna. 
Krišna není chudý, tak proč bychom měli 
kohokoliv odmítnout? Toto je třeba usku-
tečnit za každou cenu. Není to nijak ob-
tížné, jen to vyžaduje správné řízení. Na 
konci dne můžete vše prodat nebo rozdat. 

Pokud věříme, že se Krišna stará 
o všechny, proč bychom měli být lakomí? 
To znamená ztratit víru v Krišnu a myslet 
si, že vše řídíme a zajišťujeme my. Jsme 
přesvědčeni, že Krišna vše dodá! Ať při-
jde celý svět, my jej nasytíme. Prosím, za-
řiďte vše co nejlépe. Začněte ihned.“ ❧

Pokud vidíme Božstva ve velmi radostné náladě, Pokud vidíme Božstva ve velmi radostné náladě, 
potvrzuje to úspěšnost naší služby Pánupotvrzuje to úspěšnost naší služby Pánu
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NEJDRAŽŠÍ
PŘÍTEL
Přednášky Šríly Prabhupády k šesté 
kapitole, sedmému zpĕvu Šrímad 
Bhágavatamu z roku 1968

Dnes budu hovořit o oddaném chlapci jménem Prahlád 
Mahárádž, který se narodil v rodinĕ přísných ateistů. Na 
svĕtĕ existují dva druhy lidí – démoni a polobozi. Jaký 

je mezi nimi rozdíl? Odlišují se hlavnĕ tím, že polobozi neboli 
zbožní lidé jsou oddaní Nejvyššího Pána, zatímco démoni jsou 
ateističtí. Ateisté nevĕří v Boha, protože jsou příliš materialisticky 
založeni. V současnosti se vlivem Kali jugy (vĕku hádek) počet 
démonů zvýšil, ale tyto dva druhy lidí existují na svĕtĕ neustále – 
již od počátku stvoření. Příbĕh, který budu vyprávĕt, se udál před 
velice dlouhou dobou, nĕkolik miliónů let po začátku stvoření.

Prahlád Mahárádž byl synem nejvĕtšího ateisty, který byl po 
hmotné stránce nejmocnĕjším mužem na svĕtĕ. Společnost byla 
tehdy velice materialistická, a Prahlád proto nemohl oslavovat 
Nejvyššího Pána. Velký oddaný chce vždy velice nadšenĕ šířit slá-
vu Nejvyššího Pána. Například Ježíš Kristus chtĕl šířit Boží slávu, 
ale démonští lidé mu nerozumĕli a ukřižovali ho.

Když bylo Prahládovi Mahárádžovi pĕt let, poslali ho do školy. 
Jakmile začala přestávka mezi vyučováním a učitelé odešli, řekl 
svým přátelům: „Moji drazí přátelé, pojďte blíž. Budeme mluvit 
o vĕdomí Krišny.“ Tak je to popsáno v šesté kapitole, sedmém 
zpĕvu Šrímad Bhágavatamu. Oddaný Prahlád řekl: „Moji drazí přá-
telé, vĕdomí Krišny je třeba začít rozvíjet již v tomto raném vĕku.“

Malí spolužáci namítali: „My si teď chceme hrát. Proč se máme 
zajímat o vĕdomí Krišny?“

Prahlád Mahárádž na to odpovĕdĕl: „Jste-li inteligentní, začnete 
rozvíjet bhágavata dharmu již od dĕtství.“

Bhágavata dharma, neboli vĕdecký způsob poznání Boha, je 
důkladnĕ popsána ve Šrímad Bhágavatamu. Bhágavata znamená 

„Nejvyšší Osobnost Božství“ a dharma znamená „usmĕrňující zásady“.
Narodit se jako človĕk je velice vzácné. Je to velká příležitost. 

Proto Prahlád řekl: „Moji drazí přátelé, narodili jste se jako civi-
lizovaní lidé, a třebaže je lidské tĕlo pomíjivé, dostali jste velkou 
příležitost.“ Nikdo neví, jak dlouho bude žít. V tomto vĕku se ob-
vykle předpokládá, že lidské tĕlo zůstane naživu nanejvýš sto let. 
S postupem vĕku Kali se však délka života, pamĕť, milosrdnost, 
zbožnost a všechny ostatní dobré předpoklady neustále zmenšují. 
V tomto vĕku si nikdo nemůže být jist dlouhým životem.

Lidské tĕlo je tedy pomíjivé, ale i přesto nabízí možnost dosáh-
nout dokonalosti života. Co je dokonalostí života? Porozumĕt 
všepronikajícímu Nejvyššímu Pánu. V ostatních životních dru-
zích to není možné. Postupným vývojem přicházíme do lidské 
životní podoby a dostáváme tuto vzácnou příležitost. Přírodní 
zákony vám nakonec udĕlily lidské tĕlo, abyste mohli pokročit 
v duchovním životĕ a vrátit se zpátky domů, zpátky k Bohu.

Konečným cílem života je Višnu neboli Krišna, Nejvyšší 
Osobnost Božství. V dalším verši Prahlád Mahárádž říká: „Lidé 
v tomto hmotném svĕtĕ, kteří jsou oklamáni hmotnou energií, 
nevĕdí, co je cílem lidského života. Proč? Protože je okouzlila 
Pánova oslňující vnĕjší energie. Zapomnĕli, že lidský život nám 
dává příležitost porozumĕt konečnému cíli života, Višnuovi.“ 
Proč bychom se mĕli snažit porozumĕt Višnuovi, Bohu? Prahlád 
Mahárádž uvádí důvod: „Višnu je naším nejdražším přítelem. Na 
to jsme zapomnĕli.“ Všichni hledáme nĕjakého přítele – každý se 
snaží nĕkoho najít. Muž se snaží najít přátelství ve vztahu se že-
nou a žena se snaží najít nĕjakého muže. Nebo muž hledá přítele 
a žena přítelkyni. Proč? Toužíme po společnosti opravdového pří-
tele, který by nám pomohl. Tato touha je součástí boje o existenci 
a je zcela přirozená. Nevíme však, že naším nejdražším přítelem 
je Višnu, Nejvyšší Osobnost Božství.

Ti z vás, kteří četli Bhagavad gítu, si možná pamatují pĕkný 
verš z páté kapitoly: „Chcete-li mír, pak musíte dokonale po-
chopit, že všechno v tomto svĕtĕ i ve všech ostatních svĕtech je 
majetkem Krišny, že vše je určeno k Jeho požitku a že On je nej-
vyšším přítelem všech.“ Proč je nutné odříkání? Proč provádĕt 
náboženské obřady? Proč dávat milodary? Všechny tyto činnos-
ti jsou určené k potĕšení Nejvyššího Pána a k ničemu jinému. 
Je-li Nejvyšší Pán potĕšen, obdaří vás vším, po čem toužíte. Ať 
již chcete dosáhnout vyššího hmotného štĕstí, nebo duchovního 
štĕstí, nebo chcete-li žít lepší život na této planetĕ nebo na ji-
ných planetách – když potĕšíte Nejvyššího Pána, můžete obdržet 
cokoliv. On je naším nejupřímnĕjším přítelem a může nám dát 
vše, po čem toužíme. Inteligentní človĕk však netouží po ničem, 
co je hmotnĕ znečištĕné.

V Bhagavad gítĕ Krišna říká, že pomocí zbožných činností 
človĕk může dospĕt na nejvyšší hmotnou planetu známou jako 
Brahmalóka, kde je život dlouhý milióny a milióny let. Život na 
této planetĕ je tak dlouhý, že na to naše počty ani nestačí. Podle 
Bhagavad gíty trvá pouhých dvanáct hodin Brahmova života 
4 320 000 000 našich let. Krišna říká: „Můžeš se dostat, kamkoliv 
chceš. Můžeš mít postavení Brahmy či mravence, avšak stejnĕ tĕ 
bude neustále provázet opakované zrození a smrt. Jestliže však 
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budeš rozvíjet vĕdomí Krišny a přijdeš ke Mnĕ, nebudeš se 
muset vrátit do tohoto strastiplného hmotného svĕta.“

Prahlád Mahárádž říká totéž. Mĕli bychom hledat nej-
dražšího přítele, Krišnu, Svrchovaného Pána. Proč je právĕ 
On naším nejdražším přítelem? Je nám drahý již svou po-
vahou. Co považujete za nejdražší na svĕtĕ? Přemýšleli jste 
nĕkdy o tom? Vy samotní jste si nejdražší. Dojde-li najed-
nou k požáru, bude se každý starat v první řadĕ sám o sebe. 

„Jak se zachráním?“ Zapomeneme na své přátele, a dokonce 
i na své příbuzné: „Nejdříve se musím zachránit sám.“ Pud 
sebezáchovy je prvořadým zákonem přírody.

V nejhrubším slova smyslu se slovo átmá („já“) vztahuje 
na tĕlo. Z jemnĕjšího pohledu označuje átmá mysl a inte-
ligenci a skutečný význam tohoto slova je duše. Na hrubé 
úrovni se s oblibou vĕnujeme ochraňování a uspokojování 
tĕla a na jemnĕjší úrovni se snažíme uspokojit mysl a inte-
ligenci, avšak nad mentální a intelektuální úrovní, kde je 
zduchovnĕlá atmosféra, můžeme pochopit, že „Já nejsem 
tato mysl, ani inteligence, ani tĕlo. Ahan brahmásmi  – jsem 
duše, nepatrná část Nejvyššího Pána.“ To je úroveň skuteč-
ného poznání.

Prahlád Mahárádž říká, že ze všech živých bytostí je pou-
ze Višnu skutečným ochráncem, který přeje dobro všem. 
Proto všichni vlastnĕ hledáme Jeho. Když dítĕ pláče, koho 
volá? Svoji matku. Pouze to neumí vyjádřit slovy. Od pří-
rody má dítĕ tĕlo, které se narodilo z matčina tĕla, a proto 
má k matčinu tĕlu důvĕrný vztah. Dítĕ neuspokojí žádná 
jiná žena. Když dítĕ pláče a jeho matka ho vezme do náruče, 
přestane naříkat. Dítĕ neumí mluvit a nedokáže to vyjádřit 
slovy, ale tento vztah k matce je přirozeným zákonem pří-
rody. Podobnĕ se i my snažíme ochraňovat své tĕlo. To je 
pud sebezáchovy. Je to přirozené jednání živé bytosti, stejnĕ 
tak jako jedení a spaní. Proč ochraňujeme své tĕlo? Protože 
v tĕle je duše.

Co je to duše? Duše je částí Nejvyššího Pána. Stejnĕ jako 
se snažíme ochraňovat ruku nebo prst, protože je částí celé-
ho tĕla, snažíme se ochraňovat sami sebe, protože je to záro-
veň ochraňování Nejvyššího. Nejvyšší nepotřebuje žádnou 
ochranu. Takto se ale projevuje naše láska k Nĕmu, která je 
nyní v převráceném stavu.

Ruka a prst mají jednat v zájmu celého tĕla, a chci-li, aby 
se ruka zvedla, okamžitĕ se zvedne, a když chci, aby prst 
hrál na buben, začne okamžitĕ hrát. Takové je jejich přiroze-
né postavení. Právĕ tak i my hledáme Boha, abychom mohli 
zapojit svou energii ve službĕ Nejvyššímu, ale pod vlivem 
iluzorní energie si to neuvĕdomujeme. To je naše chyba.

Nyní, v lidském tĕle, máme možnost pochopit, jaké je 
naše skutečné postavení. Jen díky tomu, že jste lidé, jste sem 
přišli a se zájmem nasloucháte o vĕdomí Krišny, o skuteč-
ném cíli vašeho života. Nemohu pozvat kočky a psy, aby zde 
sedĕli a naslouchali. To je rozdíl mezi lidskými bytostmi 
a kočkami a psy. Jen lidská bytost může pochopit, jak je dů-
ležité dosáhnout skutečného cíle života. Ztratí-li však tuto 
příležitost, je to velká katastrofa.

Prahlád Mahárádž říká: „Bůh je nám ze všech nejdražší. 
Musíme hledat Boha.“ Ale co naše hmotné životní potřeby? 
Prahlád Mahárádž na to odpovídá: „Snažíte se uspokojit své 
smysly, ale smyslový požitek přichází automaticky, jakmile 
obdržíme hmotné tĕlo.“ Prase má určitý druh tĕla a nachází 
uspokojení v pojídání výkalů, což vám připadá patrnĕ ze 
všeho nejodpornĕjší. 

Po vykonání potřeby vždy rychle odejdete, abyste se vzdá-
lili od odporného zápachu, ale prase už nedočkavĕ čeká, aby 
si mohlo užívat. Z toho je zřejmé, že k různému druhu tĕla 
patří různý druh smyslového požitku. Každý, kdo má hmot-
né tĕlo, si také může určitým způsobem svými smysly užívat. 
Nemyslete si, že když prase pojídá výkaly, je nešťastné. Právĕ 
naopak; užívá si a tloustne.

Dalším příkladem je velbloud. Velbloud má rád trnité 
vĕtvičky. Proč? Protože když je žvýká, trny se mu zapichují 
do jazyku, který začne krvácet, a on ochutnává svoji vlastní 
krev. Myslí si: „Já si užívám.“ To je smyslový požitek. Se-
xuální život je právĕ takový. Ochutnáváme vlastní krev, ale 
přitom si myslíme, že si užíváme. Je to naše hloupost.

Živá bytost v hmotném svĕtĕ je duchovní bytostí, ale ná-
sledkem sklonu užívat si a vykořisťovat hmotnou přírodu 
dostala hmotné tĕlo. Existuje 8 400 000 druhů živých bytostí, 
z nichž každá má odlišný druh tĕla a odpovídající druh 
smyslů, jejichž prostřednictvím získává určitý druh potĕšení. 

Představte si, že by vám dali k jídlu trnité vĕtvičky: „Dámy 
a pánové, zde pro vás máme velice lahodné jídlo. Je velmi 
chutné, potvrzují to všichni velbloudi.“ Jedli byste je? „Ne! 
Proč mi to nabízíte?“ Jelikož máte jiné tĕlo než velbloud, 
nebudou vám trnité vĕtvičky chutnat, ale když je nabídnete 
velbloudovi, bude si myslet, že je to velká pochoutka.

Mohou-li mít prasata a velbloudi smyslový požitek bez 
vĕtší snahy, proč by si stejnĕ nemohly užívat i lidské bytosti? 
I pro nás je takový požitek možný, ale není naším konečným 
cílem. Možnost smyslového požitku nabízí hmotná příroda 
všem – prasatům, velbloudům i lidským bytostem. Proč bys-
te tedy mĕli tvrdĕ usilovat o nĕco, co je vám podle zákona 
přírody stejnĕ souzeno?

V přírodĕ je vše zařízeno tak, že živá bytost může plnĕ 
uspokojit všechny své tĕlesné potřeby v každém životním 
druhu. Toto uspokojení přichází, stejnĕ jako přichází 
i utrpení. Chcete mít horečku? Ne. Proč jste ji tedy dosta-
li? Nevíte. Stejnĕ ji ale vždy dostanete, nebo snad ne? Ano. 
Usilovali jste o to nĕjak? Ne. 

Tak proč jste ji dostali? Přišlo to samo, od přírody. To 
je jediná odpovĕď. Dostaví-li se utrpení samo od sebe, 
pak se bez zvláštního úsilí dostaví i štĕstí. O to se ne-
bojte. To je rada Prahláda Mahárádže. Potkají-li vás bez 
jakéhokoliv úsilí strasti, pak přijde i štĕstí, aniž jste se 
o nĕ nĕjak zasloužili.

Jaký je tedy skutečný smysl lidského života? Rozvíjet 
vĕdomí Krišny. Ostatní vĕci získáme přirozenĕ podle 
zákonů přírody, což jsou vlastnĕ Boží zákony. Dokonce 
i když nebudeme vynakládat nĕjaké zvláštní úsilí, dosta-
neme vše, co je nám souzeno podle našich minulých činů 
a určitého druhu tĕla. Naším skutečným zájmem by proto 
mĕlo být nalézt konečný cíl lidského života. ❧

Transcendentální učení P
rahláda M

ahárádže 1Jen lidská bytost může pochopit, Jen lidská bytost může pochopit, 
jak je důležité dosáhnout skutečného cíle života. jak je důležité dosáhnout skutečného cíle života. 

Ztratí-li však tuto příležitost, Ztratí-li však tuto příležitost, 
je to velká katastrofaje to velká katastrofa
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ROZPRAVA O VÝŽIVĚROZPRAVA O VÝŽIVĚ
Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Vše, co 

tahle Dharma Šástra dělá, je, že pro-
chází skrze praktický každodenní život 
aspirujícího sádhaky a tím, co si může 
vzít do života plně v souladu s vědo-
mím Boha. Dává vám to smysl? 

To je ten princip, o který tu běží. 
Není to tak, že se tu vnucuje něco jiné-
ho, něco jako „Hele, já nic z toho ne-
potřebuju.“ Ale spíš je to tak: „Ty věci 
stejně děláš.“

Jako to vidíme tady, vždy to vyjde na-
jevo, vždy je to těžké. Máme své oblečení 
do školy, ale pak je tu vždycky něco jako: 

„Ó, jsou dost teple oblečení? Proč tohleto 
a proč támhleto? Dobře, ale to je fanatické, 
proč to musíš dělat?“ Každý má svůj názor. 
Na jídlo, cokoliv jim dáš k jídlu, každý na 
to bude mít svůj vlastní názor. Tohle je 
zdravé, tamto je zdravé, tolik věcí je zdra-
vých, a tohle je nezdravé. Ale kdo stanovil 
ten standard? O to tady jde. Podle jakého 
standardu se řídíš? Kdo to rozhoduje? Kdo 
stvořil tohle tělo? Kdo ví, jak tělo funguje? 
Bůh, nebo my? To je to. Protože tělo pra-
cuje tak, jak to stanovil Bůh.

Bůh řekl, používejte ghí. Ale podle ně-
kterých moderních výživových standardů 
mohou říct, že ghí není dobré, že dobrý 
je safl orový (světlicový) olej, protože má 
nejvyšší obsah poly-nenasycených a všech 
možných těchto věcí. Ale podle Véd to pro 
vás není dobré, protože to v těle vytváří 
nečistoty.

Oddaný: Světlicový olej, co to je?
Bhakti Vidjá Púrna Svámí: To je takový 

olej, nevím, jestli je ještě pořád populární, 
ale v 60. a 70. letech ho hodně používali 
a v 90. letech byl považován za nejlepší ze 
všech olejů, co se týče zdraví. Možná ne 
nejchutnější, to většina lidí zřejmě upřed-
nostňuje olivový olej. Ale Védy říkají, že 
olej vytváří chtíč.

Oddaný: Všechny druhy oleje?
Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Ano, olej 

prostě způsobuje chtíč. Ghí ne. Ghí je 
dobré pro mozek, je dobré na pleť, je 
dobré na semeno, je dobré na trávení, 
vytváří oheň, dělá spoustu různých věcí, 
které olej nedělá. Oni ale dávají vše do 
jedné kategorie tuků. A ghí tam přihodili 
k tomu, přestože  patří do samostatné ka-
tegorie. Neumějí rozlišovat.

To je jako s cukrem – máš gur, datlový 
cukr, máš cukr a máš cukrkandl. Gur je 
pro nás dobrý, protože má všechny vita-
míny a minerály, a zároveň je svým způ-
sobem omezující, protože to má takovou 
silnou příchuť, takže toho nemůžeš sníst 
moc. Nemůžeš dát do ničeho příliš guru, 
protože to je pak příliš silné kvůli všem 
těm věcem. Musíš toho dát akorát. A tak-
hle je to i zdraví prospěšné. Ale přesto 
musíš být obezřetný.

Cukr je očištěný o všechny minerály 
a cokoliv, co je pro nás dobré, ale můžeš 
s tím sladit, kolik chceš. A tím se zvyšuje 
v těle oheň. Gur také vytváří oheň, ale ne-
můžeš si ho dát moc. Kdežto cukr žádnou 

PŘI ZVAŽOVÁNÍ TOHO, 

CO JE PRO NAŠE TĚLO 

ZDRAVÉ A PROSPĚŠNÉ, 

SE NEŘÍDÍME VÝPLO

DY MYSLI A NEDOKO

NALÝCH SMYSLŮ, ALE 

POKYNY NEJVYŠŠÍHO 

PÁNA ŠRÍ KRIŠNY.

Bengálci to mají mnohem vědečtější, jíte něco hořkého, potom špenát, Bengálci to mají mnohem vědečtější, jíte něco hořkého, potom špenát, 
potom dál a jednoduchá sabdží, potom bohatší sabdží, pak čatní. potom dál a jednoduchá sabdží, potom bohatší sabdží, pak čatní. 

Nic nemícháte dohromady.Nic nemícháte dohromady.
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příchuť nemá, a tak si ho můžeš dát neo-
mezeně. Proto vytváří tolik ohně a z toho 
pak plynou všechny ty potíže, když toho 
člověk jí moc.

Ale cukrkandl, který je zbaven veškerých 
nečistot, je nejčistším ze všech sladidel. 
A ve skutečnosti tělo ochlazuje a zase je 
zdraví prospěšný. Takže gur je zdravý, cu-
krkandl je zdravý, ale cukr, který je někde 
mezi, ten není. Má nějaké účinky, které se 
líbí játrům, ale pro ně je nejlepší v čistém 
stavu jako cukrkandl.

Oddaný: Játrům také dělá dobře gur.
Bhakti Vidjá Púrna Svámí: To taky, ale 

nedostanou z něho toho tolik kvůli všem 
těm těžkým látkám. Ale je to také dobré 
kvůli všem těm různým látkám, které jsou 
velice zdravé. Všechno to spolu dobře ladí. 
Takže buď v surovém stavu, a nebo ve zce-
la očištěném. Něco mezi – to je problém.

Oddaný: Karmí mají představu, že olej 
je velice dobrý na srdce, ale není to ten 
účinek? Myslím tím, jestliže vytváří chtíč...

Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Dobré pro 
srdce, to znamená, že srdce jsou emoce 
a spoustu věcí s tím spojených. Možná, že 
to je dobré pro srdce, ale neznamená to, že 
nezpůsobuje chtíč. Chci říct, nejsou snad 
Italové známí jako nejemotivnější lidé 
na zeměkouli? Když přemýšlíte o Italech, 
myslíte na velice vášnivé lidi, posedlé vzá-
jemnými vztahy a životem. Všichni tam 
v té oblasti jsou takoví. Řekl bych, že to za-
číná Španělskem, tam mají dobrý olivový 
olej, Itálie, Portugalsko, Řecko, pak Střední 
východ, Libanonci, Izraelci a ti všichni, oni 
tam všichni jedí olivový olej. A jsou známí 
jako velice vášniví lidé, velice komunika-
tivní. 

To, že tolik navzájem interagují, může 
být velice dobré pro srdce, protože jsou 
velice osobní, ale vytváří to vášeň. Takhle 
se to také dá vykládat, ale co chci říct já, je, 
že moderní věda a moderní trendy můžou 
něco o něčem tvrdit, ale že to nemusí vů-
bec nic znamenat.

To se stane, když lidé nevnímají to, co 
říká Bůh. To je to, o čem tu mluvím. Že 
jsou tady dané nějaké standardy a že když 
je budeme následovat, tak nám to bude ku 
prospěchu.

Oddaný: Další věc je, že ty jejich stan-
dardy se neustále mění.

Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Ano, to je 
přesně ono. Pamatuji si, že když jsem byl 
dítětem, tak tvrdili, že dospělý člověk po-
třebuje denně 40 gramů proteinů, a to tvr-
dili po celé roky, zhruba tak od 50. let, kdy 
se začali zabývat výživou vědecky. Protože 
do 2. světové války s tím nebyl žádný pro-
blém, nikdo si nedělal starosti s výživovou 
hodnotou, protože všechno, co jedli, pro 
ně bylo dobré, jelikož jedli v souladu s tra-
dicemi a ty vycházely z klimatu a prostředí, 
kde se nacházeli.

Potom, po 2. světové válce, 
se prakticky celé zemědělství 
proměnilo. Začaly se používat 
všechny ty chemikálie, protože 
měli tolik továren na výrobu 
munice, a tak je jen změnili 
na továrny vyrábějící hnojiva 
a zdravotnické vybavení. Pro-
tože když vyrábíte chemikálie, 
tak nezáleží na tom, jaké.

A pak se ukázalo, že užitek 
z jídla klesá. Také se už neva-
řilo tak jako dřív. Zaváděly se 
nové způsoby přípravy jídla. 
Dříve se vařilo na kamnech 
vytápěných dřevem. 

Teď přišly ledničky, všech-
ny možné věci, polotovary, 
mikrovlnky, a tohle všechno 
zničilo vše, co mělo jakou-
koliv hodnotu. Všechno se 
změnilo a ukázalo se, že to, co 
jste získali z pole v 50. letech, 
mělo o 11 % menší hodnotu 
než to, co jste získali ze stejného 
pole řekněme před 10 lety kvůli 
všem těm chemikáliím a dalším 
věcem. A viděli, že všechno jde dolů, dolů, 
dolů, dolů.

Tehdy začalo být velice důležité, abyste 
věděli, jakou má co výživovou hodno-
tu, a že byste se měli zaměřit na potraviny, 
kde je toho nejvíc, protože těch moc není. 
Dává to smysl? Proto to bylo potřeba. Ne 
že by šlo o nějakou přirozenou záležitost. 
Přirozené je, když jíte jídlo, které se tu 
jedlo po generace, a víte určitě, že na něm 
přežijete. Oni na tom přežili, tak proč bys-
te vy nepřežili?

Víte, podle klimatu, podle toho, co tu 
roste, podle povahy místních lidí, tak tako-
vé je tu jídlo. Někde se jí víc pšenice, jinde 
rýže nebo kukuřice, různé druhy zeleniny, 
a jak ty věci spolu kombinujete.

Jako salát. Podle knížek je plný vitamínů 
a minerálů, ale kvůli celulóze to náš žalu-
dek nedokáže strávit. Vyjde to ven tak, jak 
to tam přišlo. Ze salátů, z vlákniny získává-
me minimální výživnou hodnotu. Ale lidé 
to mají rádi, protože to, co jedí, jim způ-
sobuje zácpu. Ze stravy bez vlákniny, to 
znamená s masem a chlebem, trpí zácpou. 
Protože bez salátu se jejich střeva nehýbou. 
Proto je to tak složité, kvůli tomu, co jedí.

Když jste ale vegetariáni, jako tady v In-
dii, tak salát není nikde zahrnut. Není tu. 
Tu a tam jsou nějaké elementy salátu v ně-
jakých chuťovkách, ale nejí se jako součást 
hlavního jídla. Protože syrové a vařené jíd-
lo je dohromady nestravitelné. Měli byste 
je jíst úplně zvlášť anebo alespoň odděleně 
během jednotlivého jídla. To znamená, že 
sníte všechno syrové a pak všechno vařené 
a nebo obráceně. Je i pořadí, jak by se to 
mělo dělat.

Nejvědečtější způsob jedení, do kterého 
lze zahrnout vše, jsem viděl v Bengálsku. 
Oni jedí jednu věc za druhou, nic spolu 
nemíchají. Dokonce i v severní Indii se 
slouží všechny chody najednou a vy je jíte, 
jak máte chuť. Takže vše je uděláno tak, že 
to takhle můžete dělat a vše bude pro vaše 
zdraví dobré. 

Ale Bengálci to mají mnohem vědečtější, 
jíte něco hořkého, potom špenát, potom 
dál a jednoduchá sabdží, potom bohatší 
sabdží, pak čatní. Nic nemícháte dohro-
mady. Potom jíte ovoce a pak sladkosti. 
Nic nemícháte.

Oddaný: Ovoce ráno.
Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Ano, to 

je lepší, ovoce ráno. Prabhupáda řekl, že 
ovoce po ránu je zlato, odpoledne stříbro 
a na noc olovo. Protože ovoce je těžké na 
trávení. Ale protože převládá názorový 
vzorec, že málo tuku je dobře, protože 
ženy chtějí vypadat anorekticky, aby se 
vešly do svých kalhot a oblečení, proto je 
ovoce považováno za hodnotné. Pak je 
tento aspekt důležitým a můžete ho jíst 
kdykoliv, ale skutečně vstřebáno může být 
pouze ráno. A mělo by se jíst s mléčnými 
výrobky, což západní model myšlení neu-
znává, oni to spolu nemíchají. To je jejich 
styl, dělají tolik věcí, které jdou zcela pro-
ti tomu, co funguje.

Je to jen výsledek toho, na co někdo 
náhodou přišel, někdo něco vyzkoumal, to 
znamená, že tady něco zjistil a pak tamhle, 
nikdy doopravdy nevíte. Zkoumají něco 
jedním směrem a jdou, kam až se to dá. 
A když se ukáže, že to je naprosto scestné, 
tak se vydají jinudy.

Něco zkoumají, a když se ukáže, že to je Něco zkoumají, a když se ukáže, že to je 
naprosto scestné, tak se vydají jinudynaprosto scestné, tak se vydají jinudy
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Ale není to tak, že pracují na nějakém 
základě, aby prokázali pravdivost védských 
výroků nebo něco takového.

To je jako... co oni vědí o tom, že nad-
měrná ztráta semene je zdraví škodlivá?

Oddaný: Oni to propagují.
Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Ano, pro-

pagují.
Oddaný: Říkají, že se člověk zblázní, 

pokud ne...
Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Ano, chci 

tím říct, že mají všechny tyhle teorie, ale 
my víme, že to je jinak. To je to celé, v tom 
je ta potíž, že to není jen jedna věc, to je ve 
všem. Jsou pomatení úplně ve všem. Jako 
něco vědí správně, protože kdyby alespoň 
něco nedělali dobře, tak by už nebyli na-
živu. Ale v tom je ten problém, že oni to 
nevidí. Říkají, že bez masa zemřete.

Oddaný: Zmiňoval jste se o proteinu. 
Teď ve skutečnosti zjistili, že kvůli nadmíře 
proteinů... tělo musí ty proteiny zpracovat 
a používá k tomu vápník z kostí a odplavu-
je ho z těla pryč.

Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Takže roste-
te z vápníku?

Oddaný: Rostete z vápníku a tím jsou 
pak zatížené kosti a vznikají všechny mož-
né problémy s kostmi, protože si to bere, 
když si to nemá brát a když nemá z čeho, 
tak si to bere z kostí.

Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Ano, z kostí, 
a ze zubů. Tak teď říkají, že potřebujete 
20 gramů. To bylo myslím v 80. letech, 
a co říkají teď, to netuším. Prostě to pořád 
mění, to je to.

To je jako s vitamíny B, to je veliká věc, 
tyhle vitamíny B. Jedna z věcí ve vitamínu 
B, díky které ho vůbec můžete vstřebat, je 
taková podlátka, která se jmenuje inosi-
tol. Ale do spousty vitamínů B to vůbec 
nedávají. Lidi vidí tyhle vitamíny B, kupují 
si je a ten chlapík, co to prodává, tak toho 
vůbec nezajímá, jestli to je zdravé nebo ne, 
jde prostě o obchod. Prostě je určité množ-
ství inositolu, které je potřeba ke vstřebání 

vitamínů B. A když to tam není, tak to ni-
jak nevyužijete. Vzali jste si někdy tu látku 

„5555“ a dívali jste se, jakou barvu má pak 
vaše moč? Je to plné fl uoreskujících barev. 
To jsou všechny tyhle vitamíny.

Oddaný: Na každý vitamín potřebujete 
enzym, což je výhoda, když jíte čerstvou 
zeleninu, získáte enzymy, které vám po-
můžou zpracovat vitamíny.

Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Ano, jinak 
ty vitamíny nezískáte.

Oddaný: Ano, potřebujete všechny ty 
enzymy, které vám umožní vitamíny sku-
tečně využít. Protože vitamíny si jakoby 
jen tak poletují okolo, ale enzymy je pak 
váží a vy je můžete zužitkovat. Když nemá-
te enzymy, jsou vitamíny nanic.

Bhakti Vidjá Púrna Svámí: Ano, o to-
hle jde. Prabhupáda napsal v roce 1955, že 
to nemá nic společného s vitamíny a mi-
nerály. Že tělo je vytvořeno tak, že když do 
něho dáte nějakou potravu, tak si vytvoří, 
co je potřeba. To je, jako když jíte, co chce-
te, a tělo to zpracuje na glukózu, kterou 
pak spálíte. Dáte tam laktózu, změní se to 
na glukózu, dáte tam fruktózu, změní se 
to na glukózu, dáte tam škrob, změní se to 

na glukózu. Takže to není tak, že musíte 
jíst glukózu. Jenom musíte jíst to, co je tělo 
schopno strávit. Dal příklad krávy. Dáte jí 
naprosto zbytečnou slámu, suchou slámu 
a ona to promění na mléko plné vitamínů 
a minerálů, protože její žaludek to tak 
trávením vyrobí. Podobně lidský žaludek, 
pokud jíte obiloviny a zeleninu a mléčné 
produkty a cukr a všechny ty věci, co lidé 
obvykle jedí, vaše tělo bude automaticky 
vytvářet to, co potřebuje. To je princip.

To je, oč tu běží, že věda o tom, co po-
třebujete, je dána Bohem. On určuje, co 
bychom měli jíst. To je, kam chceme dojít 

– podle jakého standardu to máme hod-
notit? Standard daný Bohem, nebo který 
jsme si dali my sami? Protože náš standard 
se neustále mění, v tom je ta obtíž. To zna-
mená, že zůstáváte s náboženstvím, které 
se neustále mění. A z toho může pramenit 
úzkost, protože v jednu chvíli to budete 
chtít k něčemu přichytit.

Z přednášky a diskuze k Manu Sanhitě 
z 26. ledna 2004, Bhaktivedanta Academy, 
Šrí Májápur  Dháma. ❧

Objednávejte:
v restauraci Góvinda – 605 708 871

přečištěné máslo

GHÍ
• ájurvédský elixír života
• nenahraditelná součást 

zdravé kuchyně

Ghí je dobré pro mozek, na plet́ , na trávení...Ghí je dobré pro mozek, na plet́ , na trávení...

Krišna ví nejlépe, co bychom měli jíst.Krišna ví nejlépe, co bychom měli jíst.



Šrí Kavi Karnapúra Gauránga lílá
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Pán Krišna s tmavou pletí, jehož po-
doba je věčná, blažená a oplývá pozná-
ním, dříve tančil s gópími se zlatou pletí 
v zemi Vrindávanu. Tím, že je soustředě-
ně objímal, získal zlatou pleť, jako mají 
ony. V této zlaté podobě se nyní zjevil ve 
městě Navadvípu.

Uctivě se klaníme Pánu Advaitovi 
a dalším milým společníkům Pána, kteří 
jsou plni soucitu k pokleslým duším. 
Uctivě se klaníme Šrílovi Svarúpovi 
Dámódarovi Gósvámímu a dalším spo-
lečníkům Pána. Tak jako Pán oplývá pří-
znivými transcendentálními vlastnostmi, 
oplývají jimi i oni. 

Tak jako je Pán plný milosti, jsou oni 
také. Tito velcí oddaní jsou plni slad-
kého nektaru vědomí Krišny. Tito velcí 
oddaní odstraňují těžké hříchy tohoto 
hmotného světa.

Uctivě se klaníme Šrínáthovi Čakravar-
tímu, našemu duchovnímu mistrovi, který 
je velmi drahý všemocnému Pánu, Osob-
nosti Božství. Náš duchovní mistr je jako 
šperk zdobící Zemi nebo jako nádherný 
Měsíc zářící v bráhmanské komunitě. 

Některé vzácné vznešené duše v tomto 
světě jsou schopny porozumět nektarovým 
popisům důvěrných zábav Pána Krišny ve 
Vrindávanu a vychutnat si je.

S velkou oddaností se klaním svému 
otci, Šrí Šivánandovi Sénovi, který je jako 
zářící lampa v rodině Sénů a je počítán 
mezi přední společníky Pána Čaitanji 
Maháprabhua.

Šríla Svarúpa Dámódara Gósvámí 
a další vznešení vaišnavští autoři uvedli ve 
svých knihách mnoho popisů vznešených 
společníků Pána Čaitanji Maháprabhua, 
Pána Nitjánandy a Pána Advaity. Tito au-
toři vysvětlili, že společníci Pána Čaitanji 
byli v minulosti pastevci ve Vrindávanu 
během příchodu Pána Krišny a infor-
movali nás o bývalých jménech každého 
z těchto společníků Pána. Všechny tyto 
spisy jsem pečlivě zvážil a také jsem vy-
slechl svědectví oddaných v Bengálsku, 
Uríse a Mathuře. Poté, co jsem shromáždil 
všechny tyto důkazy, já, Paramánanda dás, 
píši tuto knihu popisující předchozí život 
společníků Pána Čaitanji Maháprabhua.

Tak jako se Pán Krišnačandra, který se 
neliší od Paňča tattvy, v minulosti zjevil 
v tomto světě, zjevil se v tomto světě 
i Pán Čaitanja.

Členové Paňča tattvy se neliší od Pána 
Čaitanji Maháprabhua. Kdyby se od Něho 
lišili, byli by známí jako „čatuštajam tatt-
vam (čtyři pravdy)“.

Členové Paňča tattvy se liší od Pána 
Krišny a zároveň se od Něho neliší. Tím, 
že Pán použil svoji vnitřní energii, vytvořil 
tento stav, ve kterém se od Něho členové 
Paňča tattvy zároveň liší a neliší. Šríla Sva-
rúpa Dámódara Gósvámí popsal pět členů 
Paňča tattvy těmito slovy: „Klaním se Nej-
vyššímu Pánu Krišnovi, který se neliší od 
svých rysů oddaného, inkarnace oddanos-
ti, projevu oddanosti, čistého oddaného 
a energie oddanosti.“

Nyní stručně vysvětlím význam těchto 
slov. V této Paňča tattvě je bhakta rúpa 
(podoba oddaného) Pán Čaitanja Mahá-
prabhu, který se zjevil jako Pán Krišna, syn 
Nandy Mahárádže. Bhakta svarúpa (inkar-
nace oddanosti) je Pán Nitjánanda, který 
se zjevil ve Vradžabhúmi jako Pán Bala-
ráma. Bhaktávatára (projev oddanosti) je 
Pán Advaita Áčárja, který se neliší od Pána 
Sadášivy. Bhaktákhja (čistý oddaný) je Šrí-
nivása a ostatní vznešení oddaní. Bhakta 
šakti (energie oddanosti) je Gadádhara 
Pandita, nejpřednější z bráhmanů.

Pán Čaitanja, Pán Nitjánanda Avadhú-
ta a Pán Advaita jsou všichni inkarnace-
mi svrchovaně vznešené Osobnosti Bož-
ství a všichni jsou známi jako Prabhu 
(pán). Mezi nimi je Pán Čaitanja, který 
je oceánem milosti, znám jako Mahá-
prabhu (velký pán), a vznešené osob-
nosti Pán Nitjánanda a Pán Advaita jsou 
známy pouze jako Prabhu (pán). Všichni 

tři jsou také známi jako Gósvámí (vládci 
smyslů). Gadádhara je oslovován titulem 
Dvidža (bráhmana) a Šrínivása titulem 
Pandita (učenec). Toto jsou tituly členů 
Paňča tattvy.

V tomto ohledu Šríla Svarúpa Dámó-
dara Gósvámí vysvětlil, že titul Mahá-
prabhu by měl být používán pouze pro 
Pána Čaitanju, ačkoliv titul Prabhu může 
být používán pro Pána Čaitanju, Pána 
Nitjánandu a Pána Advaitu. Z tohoto dů-
vodu oddaní oslovují Pána Čaitanju jako 
Maháprabhua a Pána Nitjánandu a Pána 
Advaitu jako Prabhua.

Všichni společníci Pána Čaitanji, Pána 
Nitjánandy a Pána Advaity jsou velmi 
vznešené osobnosti. Všichni společníci 
Pána Nitjánandy byli během příchodu 
Pána Krišny pasáčky.

Společníci Pána Čaitanji v Navadvípu 
jsou považováni za nejvznešenější. Dalšími 
nejvznešenějšími jsou Pánovi společníci 
v Džagannáth Purí a po nich následují 
velké duše, které se setkaly s Pánem Čai-
tanjou Maháprabhuem na Jeho cestách po 
jižní Indii a dalších místech.

Ve svém popisu Pána Čaitanji Šríla 
Svarúpa Dámódara Gósvámí vysvětlil, 
že mezi vznešenými společníky Paňča 
tattvy jsou oddaní, kteří byli dříve 
pasáčky, kteří se věnovali zábavám 
s Pánem Krišnou.

Někteří učení oddaní říkají, že Navadvíp 
je totožný s Vrindávanem. Jiní říkají, že 
Navadvíp je vlastně duchovní planeta Gó-
lóka. Někteří říkají, že Navadvíp je planeta 
Švétadvíp a jiní říkají, že Navadvíp je ve 
skutečnosti duchovní nebe, Vaikuntha. 
Sláva úžasně nádherné zemi Navadvípu!

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, přijal 
jméno Višvambhara a usadil se ve městě 
Navadvípu. Užíval si tam mnoho transcen-
dentálních zábav se svými vznešenými 
společníky a tyto zábavy zaplavily mysl 
obyvatel tohoto vesmíru velkou transcen-
dentální blažeností.

Stejný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, 
který se zjevil v Satja juze jako Pán Šukla 
s bílou pletí, stejný Nejvyšší Pán, Osob-
nost Božství, který se zjevil v Tretá juze 
jako Pán Makhamukha s červenou pletí, 
stejný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, 
který se zjevil ve Dvápara juze s tmavou 
pletí jako Pán Šjámasundara, se zjevil 
v Kali juze jako zlatý měsíc Pána Čaitanji 
a věnoval se zpívání svatých jmen, inkar-
nace Pána Hariho.

GAURA GANÓDDÉŠA DÍPIKÁGAURA GANÓDDÉŠA DÍPIKÁ
Lampa, s jejíž pomocí lze vidět společníky Pána GaurángyLampa, s jejíž pomocí lze vidět společníky Pána Gaurángy

Pán Nitjánanda je inkarnace oddanostiPán Nitjánanda je inkarnace oddanosti
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V Kali juze jsou čtyři vaišnavské sampra-
dáji známé jako Šrí, Brahmá, Rudra a Sa-
naka sampradáji. To je popsáno v tomto 
výroku Padma Purány: „V Kali juze čtyři 
vaišnavské sampradáji, Šrí, Brahmá, Rudra 
a Sanaka sampradáji, očistí Zemi.“

Nyní začnu tuto knihu popisem žákov-
ské posloupnosti sestupující od Šrípáda 
Madhváčárji. Brahmá, stvořitel vesmíru, 
se stal žákem Nejvyšší Osobnosti Božství, 
Pána Nárájana. Brahmovým žákem byl 
Nárada. Náradovým žákem byl Vjása. Vjá-
sa pak předal transcendentální poznání 
svému žáku Šukadévovi. Šukadéva učil 
stejné poznání mnoho žáků a jejich žáků 
v tomto světě.

Slavný Madhváčárja obdržel zasvěcení 
od Vjásy osobně. Madhváčárja pečlivě 
prostudoval všechny Védy pod Vjásovým 
vedením a později napsal knihu Májáváda 
šata dušáni, ve které ukázal, že Absolutní 
Pravda je Nejvyšší Osoba oplývající všemi 
transcendentálními vlastnostmi, a nikoliv 
neosobní Brahman bez vlastností.

Madhváčárjův žák byl vznešený Pad-
manábháčárja. Padmanábháčárjův žák 
byl Narahari. Narahariho žák byl Mád-
hava dvidža. Žákem Mádhavy dvidži byl 
Akšóbhja. Akšóbhjův žák byl Džajatírtha. 
Džajatírthův žák byl Gjánasindhu. Gjána-
sindhuův žák byl Mahánidhi. 

Mahánidhiho žák byl Vidjánidhi. 
Vidjánidhiho žák byl Rádžéndra. 
Rádžéndrův žák byl Džajadharma Muni. 
Mezi žáky Džajadharmy Muniho byl 
Šrímán Višnupurí, slavný autor knihy 
Bhakti ratnávalí.

Dalším žákem Džajadharmy byl bráh-
mana Purušóttama. Purušóttamův žák 
byl Vjásatírtha, který napsal slavnou kni-
hu Šrí Višnu sanhitá. Vjásatírthův žák byl 
Šrímán Lakšmípati, který byl jako velký 
zdroj nektaru oddané služby. Lakšmí-
patiho žák byl Mádhavéndra Purí, velký 
kazatel oddané služby.

Mádhavéndra Purí byl inkarnací stromu 
kalpa vrikša ve Vradži. Tento strom nese 
jako ovoce nálady služebnictví k Pánu 
Krišnovi, přátelství s Pánem Krišnou, ro-
dičovské lásky k Pánu Krišnovi a milostné 
lásky k Pánu Krišnovi.

Žákem Mádhavéndry Purího byl Šrí-
mán Íšvara Purí Svámí. Íšvara Purí pečlivě 
pochopil nálady milostné lásky k Pánu 
Krišnovi a byl schopen rozdávat toto ovo-
ce ostatním.

Šrí Advaita Áčárja projevoval nálady 
služebnictví a přátelství k Pánu a Šrímán 
Ranga Purí projevoval nálady rodičovské 
lásky k Pánu Krišnovi.

Pán Čaitanja přijal Šrímána Íšvaru Pu-
rího jako svého duchovního mistra. Pán 

potom zaplavil celý svět spontánní trans-
cendentální láskou ke Krišnovi.

Pán Čaitanja přijal zlatou pleť a extatic-
kou lásku ke Krišnovi Šrímatí Rádhárání, 
obojí v tomto světě nikdy předtím nevídané. 
Pán Čaitanja byl ve skutečnosti Pán Krišna, 
syn Nandy Mahárádže. Vypadal jako velký 
oceán nektaru zaplavující celý svět.

Když Pán Vásudéva, první člen čatur 
vjúhy, viděl ve Dvárace Purí tančit gand-
harvy, Jeho mysl vzrušila touha tančit jako 
oni. Kvůli splnění této touhy Pán Vásudéva 
vstoupil do transcendentálního těla Pána 
Čaitanji a podílel se na Pánových zábavách 
extatického tance.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který 
sídlí ve Dvárace, také vstoupil do těla Pána 
Čaitanji, syna Sačí déví, a vstoupily do Něho 
i různé jiné inkarnace Nejvyššího Pána 
a všechny v Něm byly přítomny zároveň.

Všechny tyto inkarnace vstoupily do těla 
Pána Čaitanji, tak jako černá inkarnace 
Pána Šjámy dříve vstoupila do transcen-
dentálního těla Pána Krišny, Nejvyšší 
Osobnosti Božství.

Ačkoliv různé inkarnace Pána, které pro-
jevovaly nepochopitelné transcendentální 
vlastnosti, byly rozmístěny v různých čás-
tech duchovních a hmotných světů, přesto 
se mocí Pánovy energie Jógamáji všechny 
shromáždily v transcendentální podobě 
Pána Čaitanji Maháprabhua.

Tyto nepochopitelné činy energie Jóga-
máji jsou nepochopitelné pro omezenou 
představivost podmíněné duše. To potvr-
zuje i následující prohlášení Šríly Vjása-
déva v Prabhása Khandě Mahábháraty: 

„Činnosti Osobnosti Božství jsou nepřed-
stavitelné. Obyčejná hmotná logika jim 
nemůže porozumět.“

Různé inkarnace vstoupily do transcen-
dentálního těla Pána Čaitanji, tak jako dří-
ve Pán Parašuráma vstoupil do těla Pána 
Rámačandry. Nárada a další věční oddaní 
Pána Ho také následovali do tohoto světa, 
aby se s Ním věnovali zábavám na různých 
místech, tak jako učinily zosobněné Védy.

Podle svých individuálních nálad exta-
tické lásky ke Krišnovi různí věční oddaní 
Pána zaujali různé role v Pánových zába-
vách ve Vradži.

Když se měsíc Pána Čaitanji chystal vyjít 
v tomto hmotném světě, řekl Pán Advaito-
vi Áčárjovi: „Někteří oddaní jsou se Mnou 
spojeni v náladě služebnictví, někteří 
v náladě přátelství a jiní ve směsi nálad 
služebnictví a přátelství. Někteří mají pev-
nou víru a lásku k Mým podobám jako Šrí 
Šrí Rádhá Mádhava a jiní jsou připoutáni 
k Mé podobě krále Dváraky. Někteří jsou 
připoutáni k Mým různým inkarnacím 
a tak projevují různé druhy lásky ke Mně. 
Ukážu jim, jak Mě milovat po vzoru oby-
vatel Vradži.“

pokračování příště ❧

Mezi vznešenými společníky Paňča tattvy jsou oddaní, Mezi vznešenými společníky Paňča tattvy jsou oddaní, 
kteří byli dříve pasáčky hrajícími si s Pánem Krišnoukteří byli dříve pasáčky hrajícími si s Pánem Krišnou
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Íšópanišad
Šríla 

1.1.

Překlad:
Svrchovaný Pán, Osobnost Božství, je dokonalý a celistvý. 

Protože je naprosto dokonalý, veškeré Jeho emanace, jako 
například tento vnímatelný svět, jsou dokonale vybaveny jako 
úplné celky. Cokoliv bylo vytvořeno celistvým, je samo o sobě 
rovněž celistvé. Protože je Úplným Celkem, zůstává zcela úplný, 
třebaže z Něho emanuje takové množství ucelených jednotek.

Význam: 
Úplný Celek, neboli Nejvyšší Absolutní Pravda, je Osobnost 

Božství. Realizace neosobního Brahmanu a Paramátmy čili Nad-
duše je neúplnou realizací Absolutního Celku. Nejvyšší Osobnost 
Božství je sač-čid-ánanda-vigraha. Realizace neosobního Brah-
manu je realizací vlastnosti sat neboli aspektu věčnosti a realizace 
Paramátmy neboli Nadduše je realizací vlastnosti sat 
a čit – věčnosti a poznání. Realizace Osobnosti Božství, 
Nejvyššího Pána, je však realizací všech Jeho transcen-
dentálních vlastností sat, čit a ánanda – blaženosti.

V osobním pojetí jsou tyto aspekty realizovány 
v uceleném tvaru (vigraha). Úplný Celek není beztvarý. 
Kdyby byl beztvarý nebo kdyby byl jakýmkoliv způso-
bem méně úplný než to, co stvořil, nemohl by být úplný. 
Úplný Celek musí obsahovat všechno, co je v dosahu 
naší zkušenosti, i to za jejími hranicemi, neboť jinak by 
nemohl být úplný.

Úplný Celek, Osobnost Božství, má mnoho energií, 
jež jsou stejně celistvé, jako je On. Proto je také tento 
jevový neboli hmotný svět sám o sobě celistvý. Čtyřia-
dvacet pralátek, z nichž se tento hmotný svět dočasně 
projevuje, je uzpůsobeno tak, aby mohly vytvářet 
vše, co je třeba k zachování a udržení tohoto vesmíru. 
Udržování tohoto vesmíru si nevyžaduje žádné vnější 
námahy některé jiné jednotky. Vesmír má svůj vlastní 
čas, stanovený energií Úplného Celku, a když se tento 
čas naplní, bude tento dočasný projev zničen na základě 
dokonalého uspořádání Celku.

Celistvé jednotky (živé bytosti) mají plnou možnost 
realizovat Celek a jakékoliv neúplnosti zakoušejí jen kvů-
li neúplnému poznání Celku. Lidská životní podoba je 
plným projevem vědomí živé bytosti a je možno ji získat 
až po vývoji v 8 400 000 životních druzích v koloběhu 
rození a smrti. Jestliže lidská bytost nerealizuje svou ce-
listvost v Úplném Celku během tohoto života, ve kterém 
je obdařena plným vědomím, ztratí možnost realizovat 
svou celistvost a podle zákona hmotné přírody se bude 
muset znovu vrátit do vývojového cyklu.

Protože nevíme, že v přírodě je plnou měrou zajištěno 
vše, čeho je třeba k životu, snažíme se využít přírodních 
zdrojů, abychom si mohli vytvořit takzvaný úplný život 
ze smyslových požitků. Tento zbloudilý život založe-
ný na smyslových požitcích je iluzí, neboť živá bytost 

nemůže mít požitek ze smyslového 
života, není-li spojena s Absolutním Celkem. Ruka na těle 

je celistvou jednotkou, dokud je spojena s Úplným Celkem. Je-li 
od těla oddělena, může sice vypadat jako ruka, ale ve skutečnosti 
postrádá potenciál ruky. Živé bytosti jsou součástí Úplného Celku, 
a pokud jsou od Něj odděleny, nemůže iluzorní představa úplnos-
ti přinést vytoužené výsledky.

Plnost lidského života se může uskutečnit pouze tehdy, zapojí-li 
se člověk do služby Úplného Celku. Všechny služby na tomto svě-
tě – sociální, politické, společenské, mezinárodní nebo dokonce 
meziplanetární – zůstanou neúplné, nejsou-li spojeny s Úplným 
Celkem. Když je vše spojené s Úplným Celkem, stávají se také při-
pojené části samy o sobě úplnými. ❧

Šrí 
Šrí 

nemůže mít požitek ze sm

óm púrnam adah púrnam idan

púrnát púrnam udačjaté

púrnasja púrnam ádája

púrnam évávašišjaté
Vzývání

Úplný celek, Osobnost Božství, má mnoho energií, Úplný celek, Osobnost Božství, má mnoho energií, 
jež jsou stejně celistvé jako Onjež jsou stejně celistvé jako On
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VSTUPTE DO ŠKOLY ODE
Když dosáhneme úrovně rozvíjející 
se intenzivní touhy po ještě 
nedosažené prémě, je pro nás 
nezbytné, abychom vstoupili 
do školy odevzdání a tak se 
kvalifi kovali k získání tohoto 
vzácného pokladu. 

Pokud oddaní nevyvinou hlubokou tou-
hu přijmout útočiště v plném odevzdání se 
u Krišnových lotosových nohou, nezakusí 
lásku k Bohu. Samozřejmě není jedno-
duché plně se odevzdat, dokud jsme stále 
ještě materiálně podmíněni. Měli bychom 
ale aspoň mít vědomou snahu praktikovat 
šest procesů odevzdání. Upřímnou touhou 
o zvýšení našeho odevzdání se Krišnovi 
tato snaha zesílí jako vzrůstající světlo 
stále se rozhořívajícího ohně. A jak oheň 
nabývá na síle, úměrně tomu pohlcuje 
i jakékoli zbývající temné kouty v našich 
srdcích, až do úplného odevzdání se.

Šest symptomů odevzdání pro oddané 
znamená pečlivě střežené poklady. Ode-
vzdaní oddaní:

� zasvěcují sebe – tělo, mysl i duši – 
službě Šrí Šrí Rádě a Krišnovi;

� přijímají věci, které jsou příznivé pro 
cestu oddané služby;

� zavrhují vše – ať je to cokoli – co za-
braňuje oddané službě;

� přijímají Krišnu jako svého jediného 
ochránce; jinými slovy, vědí, že nic 
a nikdo jiný je nemůže zachránit nebo 
ochránit;

� nemají ani nejmenší pochybnost 
o tom, že je udržuje samotný Krišna; 

� a pevně a upřímně věří, že jsou velice 
bezvýznamní, a proto se cítí opravdu 
pokorně.

Jinými slovy, odevzdaní oddaní se svěřu-
jí do Krišnových milostivých rukou a dob-
ře přitom vědí, že ani stéblo trávy či zrnko 
prachu se nepohne bez Jeho vůle a moci. 
Toto pochopení zvyšuje u takových odda-
ných sklony přijmout výhradní útočiště 
u té Pánovy podoby, která tak milostivě 
souhlasila s tím, že se zjeví na jejich jazyku 
jako svaté jméno.

Pro ty, kdo chtějí zvýšit svou náladu úpl-
ného odevzdání, bych velmi rád doporučil 
číst sbírku písní Bhaktivinóda Th ákura Ša-
ranágati. Abych nám pomohl vstoupit do 
duchu těchto modliteb, ocituji zde jednu 
z těchto písní:

PŘIJETÍ PÁNA JAKO NAŠEHO 
JEDINÉHO UDRŽOVATELE
Jakým osobním pochopením nebo jakou 
silou někdo jako já přišel do Tvého útočiště? 
To je jistě jen Tvá milost, neboť jako Dójá-
mója (Ten, kdo je naplněn milostí) a Patita-
pávana (Zachránce pokleslých duší) jsi vždy 
zaměstnán v zachraňování padlých.

Má jediná naděje, ó Pane, spočívá v tom, že 
Ty jsi plný soucitu a milosti. Nikdo nepo-
třebuje Tvou milost víc než já. Ty zcela jistě 
odstraníš všechny mé obavy.

Nikdo jiný v tomto světě nemá sílu mě za-
chránit. Ó milostivý Pane! Tvým nařízením 
laskavě vysvoboď tohoto ohavného a nízké-
ho hříšníka!

Vzdal jsem se všeho a přišel jsem k Tvým 
lotosovým nohám, ó Pane. Jsem Tvůj věčný 
služebník a Ty jsi mým udržovatelem. Jsi 
mým jediným ochráncem. Ó Pane vesmíru!

Vše patří Tobě. Já jsem pouze Tvým podříze-
ným služebníkem, proto je jisté, že mě osvo-
bodíš. Vybral jsem si Tvé lotosové nohy za 
své jediné útočiště. Už sám sobě nepatřím.

Bhaktivinód naříká, když pokorně přijímá 
útočiště u Tvých nohou. Odpusť mu všechny 
jeho přestupky, dovol mu vychutnat svaté 
jméno a nyní jej prosím laskavě udržuj.

(Šaranágati 3.1)

Dovolte mi položit vám jednu otázku: 
Myslíte si, že vám Krišna nebude milosti-
vě nakloněn, pokud uslyší vaše upřímné 
modlitby v náladě založené na této nebo 
podobné písni? Když oddaní přijmou sva-
té jméno v takovéto náladě, zbytky materi-
álního pohledu a zbytečného sebestředné-
ho úsilí budou odstraněny z jejich srdcí.

Mocná slova Bhaktivinóda Th ákura 
mohou vytvořit náladu oddanosti v jejich 
srdcích – náladu velice nápomocnou 
zpívání s pravou pokorou. Zpíváme-li 
s pokorou, můžeme se pak s celým srdcem 
soustředit na krátké meditace vyřčené 
Gópála-guruem Gósvámím.

Pokud oddaní nevyvinou hlubokou touhu přijmout útočiště Pokud oddaní nevyvinou hlubokou touhu přijmout útočiště 
u Krišnových lotosových nohou, nezakusí lásku k Bohuu Krišnových lotosových nohou, nezakusí lásku k Bohu



číslo 1  ročník 19  NÁMA HATTA  17číslo 1  ročník 19  NÁMA HATTA  17

EVZDÁNÍ
A jaký je konečný výsledek zpívání 

s takovými meditacemi? Poslechněte si 
povzbudivá slova Šríly Bhaktivinóda Th á-
kura v jeho snaze inspirovat nás ke zpívání 
s pravou pokorou:

Když takto jazyk oslavuje Pána počíta-
nými či nepočítanými jmény, mysl spatří 
Krišnovu podobu, srdce vnímá Krišnovy 
vlastnosti a duše v transu vidí Krišnovy 
zábavy.

(Šrí Čaitanja Šikšámrita, šestý déšť, třetí 
sprška)

USILUJTE BĚHEM ZPÍVÁNÍ USILUJTE BĚHEM ZPÍVÁNÍ 
O PRÉMUO PRÉMU

Přejeme-li si dosáhnout jakéhokoli cíle, 
musíme jej mít na mysli během jakýchkoli 
činností vedoucích k jeho dosažení. I když 
to často vypadá, že většina naší pozornosti 
musí být použita jen k tomu, abychom se 
udrželi ve správném směru, někde vzadu 
v naší mysli musíme mít stále na vědomí 
náš cíl. Koneckonců dosažení tohoto cíle 
je jediným důvodem, proč jsme podnikli 
tuto cestu.

Musíme si být stále vědomi toho, jaký je 
cíl našich duchovních činností: dosažení 
préma-bhakti. Tomuto stavu uvědomění 
se říká nirbandhini-matih, „neodchýlená 
pozornost“. Pouze ti, kdo zaměří svou 
pozornost tímto neodchýleným způsobem, 
mohou doufat v dosažení dokonalosti.

Můžeme to říci také jinak: během vyko-
návání sádhany (duchovních praktik) si 
musíme být stále vědomi sádhji (cíle těch-
to praktik). 

Bhaktivinód Th ákur trvá na tom, že si 
musíme udržovat toto vědomí od začátku 
naší duchovní cesty. „Od samého začátku 
praktikování si oddaný musí osvojit tuto 
soustředěnou pozornost a měl by si dát 
pozor, aby s ní nepřestal kvůli rozrušení 
nebo nepozornosti.“ (Šrí Čaitanja Šikšá-
mrita, první déšť, sedmá sprška). 

V této souvislosti cituje verš: Ti, kdo 
dychtí po probuzení svého duchovního vě-
domí a kdo proto mají neochvějnou a ne-
odchýlenou inteligenci neboli soustředění 
na svůj cíl, zcela jistě velice brzy dosáhnou 
vytouženého cíle svého života. 

(Náradíja Purána, citováno v Čaitanja-
čaritámritě, Madhja 20.106)

Když hovoříme o tomto důležitém verši 
v souvislosti se svatým jménem, můžeme 

jej číst takto: Zatímco zpíváte svaté jméno, 
upevněte svou mysl na dokonalost tohoto 
zpívání – prému. Pak rychle dosáhnete 
vašeho cíle: čisté lásky k Bohu.

Mentální soustředění (dháraná) je pouze 
jedním z kroků na postupně stoupajícím 
žebříku aštánga-jógy a vždy je následová-
no pratjáhárou, odtažením pozornosti od 
rozrušení.

Je-li ten, kdo zpívá svaté jméno, dobře 
vzdělán ve vědě o džapě, naučí se zlepšovat 
svou koncentraci bez nutnosti praktiková-
ní aštánga-jógy. 

Díky milosti svatého jména se mysl zcela 
ustálí – což je konečným cílem všech jógo-
vých praktik. Jakmile se jezero mysli osvo-
bodí od neustálých vln přijímání a odmítá-
ní, začne připomínat klidný povrch jezera 
během bezvětří. 

Když oddaní zpívají s takto klidnou 
a zaměřenou pozorností, začne se 
jim v mysli zrcadlit nádherný lesk 
duchovního světa včetně Krišnovy 
podoby a vlastností a takoví oddaní 
zakoušejí hluboké štěstí. 

Není možné přirovnat takové štěstí 
k jakémukoli jinému druhu štěstí, protože 
všechna ostatní štěstí vypadají pak jen jako 
bezvýznamná stébla trávy na ulici, napro-
sto zahanbena před Hari-námánandou 
(štěstím ze zpívání Hariho jména).

ZÁZRAČNÝ RECEPTZÁZRAČNÝ RECEPT
Ve své Šrí Harináma Čintámani nám 

Šríla Bhaktivinód Th ákur dává zázračný 
návod, který shrnuje, jak kultivovat zpí-

vání a jak dosáhnout našeho původního 
postavení. 

Tento recept má tři aspekty:
� společnost svatých oddaných;
� klidné a osamělé místo ke zpívání;
� odhodlaný postoj.

„Díky síle těchto tří věcí dosáhneme naší 
přirozené slávy.“ 

(Harináma Čintámani 15.103) 

Z knihy Náma Rahasja ❧

Mysl spatří Krišnovu podobu, Mysl spatří Krišnovu podobu, 
srdce vnímá Krišnovy vlastnosti srdce vnímá Krišnovy vlastnosti 

a duše v transu vidí Krišnovy zábavya duše v transu vidí Krišnovy zábavy

Oddaní zpívající s klidnou a zaměřenou Oddaní zpívající s klidnou a zaměřenou 
pozorností zakoušejí hluboké štěstípozorností zakoušejí hluboké štěstí
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Indický festival
Pod tímto názvem se Pod tímto názvem se 

v listopadových dnech v listopadových dnech 

2014 (podobně jako v letech 2014 (podobně jako v letech 

minulých) uskutečnily minulých) uskutečnily 

ve městech Plzeň a Praha ve městech Plzeň a Praha 

dva úžasné sankírtanové dva úžasné sankírtanové 

festivaly.festivaly.

Milostí úsilí Šríly Prabhupády a jeho 
následovníků jsme se mohli zapojit do 
příprav a realizace těchto přitažlivých 
kazatelských kulturních akcí, které velmi 
příjemným způsobem přináší veřejnosti 
duchovní zážitek.

Na obou místech konání všichni zúčast-
nění získali společnost čistých oddaných, 
těšili se z lahodné ochutnávky Krišna 
prasádam, knih Šríly Prabhupády, vy-
slechli moudrost Bhagavad gíty v podání 
vzácného hosta, Jeho Svatosti Dánavíra 
Gósvámího, odpočinuli si u krásných zá-
běrů a rozhovorů z dokumentu Rasa játrá 
a na závěr se všichni zapojili do sankírtanu, 

společného zpívání svatých jmen Hare 
Krišna mahá mantry, a tance.

A tímto způsobem, na podzim 2014 (528 
Gaurabdy), milostí Šríly Prabhupády se 
srdcí všech přítomných dotkl proud nek-

tarové záplavy, kterou započal Šrí Čaitanja 
Maháprabhu před pěti sty lety v Navad-
vípu. Všichni si tu kapku nektaru odnesli 
do svých domovů, a tak se postupně bude 
šířit dál, o tom není pochyb. ❧
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Šrí Čaitanja Maháprabhu
Krišna, Nejvyšší Pán, jednou pře-

mýšlel o své nejdražší oddané, Šrímatí 
Rádharání. Chtěl zažít, jak velkou 
lásku k Němu cítí, a tak dostal nápad. 
Rozhodl se, že se sám stane oddaným. 
Zároveň byl smutný, když viděl, jak 
na Něj lidé zapomínají a hledají štěstí 
v pomíjivých věcech. Chtěl jim pomo-
ci, a proto sestoupil jako Šrí Čaitanja 
Maháprabhu, Krišna v podobě odda-
ného, který pouhým zpíváním svatých 
jmen dodnes rozdává pravé štěstí – 
lásku k Bohu.

bhaktin Rádhiká, 9 letbhaktin Rádhiká, 9 let bhaktin Jašódá, 6 letbhaktin Jašódá, 6 letbhaktin Rádhé Šjám, 4 rokybhaktin Rádhé Šjám, 4 roky

Tyto tři nadané umělkyně obdržely za vyluštění tajenky v 5. čísle loňské Náma Hatty a zaslání 
krásných obrázků od redakce časopisu dárek. Doufáme, že se do další soutěže zapojíš i ty :).

Doplň následující slova do 
příběhu. Potom seřaď červe-
ná písmena tak, jak jdou za 
sebou v textu. Jaké slovo vám 
vyjde?

KRIŠNOVI
TĚŠILO

MANGOVÝ
BYLO

HODIN
UTRHL

OSTATNÍ

Mangový strom
Jednou pořádal Pán Čaitanja 

se svými oddanými velký kírtan. 
Zpívali už několik ............ a cítili 
se velice unavení. Tehdy vzal Pán 
Čaitanja mangové semínko, vložil 
je do země a náhle z ní začal vy-
růstat ............ strom. Byl čím dál 
větší a zrály na něm krásné červe-
né a žluté plody.

Pán Čaitanja ............ ze stromu 
dvě stovky plodů manga, omyl je 
a nabídl Pánu ............ Všechno 
toto ovoce ............sladké a šťavnaté, 
nemělo žádnou pecku ani slupku 

a chutnalo jako nektar. Jediné 
mango stačilo k nasycení dospělé-
ho člověka.

Pán vzal jeden plod, snědl jej 
a pak nakrmil všechny ............ od-
dané.

Celý jeden rok dával mango-
vý strom svoje plody a po celou 
tu dobu všichni oddaní blaženě 
zpívali v kírtanu. Když se cítili 
unavení, sedli si pod strom a jedli 
posvátné ovoce. Pána Čaitanju to 
velice ............ 



Jógamájá déví dásí dětem

číslo 1  ročník 19  NÁMA HATTA  21číslo 1  ročník 19  NÁMA HATTA  21

vidžajaté šrí-krišna-sankírtanam
prati-padam 

bhava-mahá-dávágni-nirvápanam
ánandámbudhi-vardhanam

vidjá-vadhú-džívanam
čétó-darpana-márdžanam

púrnámritásvádanam
šréjah-kairava-čandriká-vitaranam

sarvátma-snapanam param 

V neděli 8.2. proběhlo na farmě 
Krišnův dvůr ištaghóšti na téma Prin-
cipy výchovy a vzdělávání dětí. Jeho 
hlavním iniciátorem byl Kášja prabhu, 
který celé setkání uvedl, a pak se rozvi-
nula velice živá diskuze oddaných.

„Vatsásura je jedním z démonů, které 
Krišna zabil, když byl chlapcem. Před-
stavuje zlo, které je zvlášť typické pro 
chlapecký věk. Začátečník může lehce 
podlehnout takovému zlu a nemůže se 
ho zbavit jinak než Krišnovou milostí. 
Pokud se někdo zaměstná ve službě 
Krišnovi, tak jsou jeho mladistvé 
zlořády úplně vymazány již v raném 
věku.“ Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí 
Th ákura, Th e Harmonist, 1932.

Kášja zahájil setkání tímto citátem, 
který vystihuje základní princip výcho-
vy a vzdělávání dětí. Tedy to, jak děti 
lehce podléhají zlu, které materiální 
příroda nabízí, jakým způsobem je 
před ním ochránit a zároveň jak jim 
ukázat pozitivní alternativu – vědomí 
Krišny.

„Pokud nám budou jasné principy, 
budeme na stejné vlnové délce a pak 
se dá mluvit o detailech – jak učit, kde 
učit, kdo bude učit atd. Pak můžeme 
dospět ke společnému závěru,“ vysvět-

lil mluvčí. Dále objasnil hlavní rozdíl 
moderního a védského vzdělávání 
a jeho zcela odlišné cíle.

Do následné diskuze se zapojili pře-
devším oddaní, kteří nechtějí svěřit své 
ratolesti státní škole, ti, kteří už mají 
zkušenosti s domácí výukou nebo se 
jim dokonce naskytla možnost poslat 
své děti do gurukuly.

Podle počtu přítomných vaišnavů 
a jejich zájmu o toto téma lze soudit, že 
gurukula v Čechách by nemusela být 
jen hudbou daleké budoucnosti... ❧

Výchova a vzdělávání dětí

Opiš je tak, jak jdou správně za sebou, a vyhledej 
si jejich český překlad. Pak nám pošli do 
redakce svoji úvahu na téma „Sláva sankírtanu“. 
Nejzajímavější články otiskneme v jednom z dalších 
vydání Náma Hatty a samozřejmě odměníme 
sankírtanovým dárkem.

Víš, kde jsou zapsány tyto verše Pána Čaitanji?
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JÍDLO PRO ŽIVOT JE JEDNA 
Z NEJVĚTŠÍCH MEZINÁRODNÍCH 
HUMANITÁRNÍCH MISÍ. BYLA 
ZALOŽENA V ROCE 1974 
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTÍ 
PRO VĚDOMÍ KRIŠNY S CÍLEM 
ZABEZPEČIT VEGETARIÁNSKÝM 
JÍDLEM SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ 
A TAKÉ LIDI STRÁDAJÍCÍ 
V DŮSLEDKU ŽIVELNÍCH 
KATASTROF A VOJENSKÝCH 
KONFLIKTŮ.

Food for Life
Iniciátorem Programu byl zakladatel 

hnutí Hare Krišna A.Č. Bhaktivédánta 
Svámí Prabhupáda. Když v roce 1974 uvi-
děl hladové indické děti prát se s potulný-
mi psy o zbytky jídla vyhozené na ulici, dal 
svým žákům pokyn, aby nikdo v okruhu 
15 kilometrů od chrámu nehladověl.

V dnešní době pracuje Food for Life ve 
více než 60 zemích světa.

Dobrovolníci této organizace rozdávají 
denně více než milión porcí určených li-
dem bez domova, obětem přírodních kata-
strof a rovněž obědy indickým školákům.

Prostředky na nákup potravin přichá-
zejí zejména ze soukromých darů a od 
vládních organizací. V řadě případů úzce 
spolupracovali s Mezinárodním červeným 
křížem a s UNICEF.

Dobročinná mise Hare Krišna vychází 
z indické kultury a za cíl si klade obnovení 
dávné védské tradice pohostinnosti.

V Rusku
Střediska mise Jídlo pro život pracují ve 

více než 40 ruských městech. Ve 26 z nich 
jsou tato střediska ofi ciálně zaregistrována 
jako veřejné dobročinné fondy. V součas-
né době je Jídlo pro život v Rusku jedinou 
nevládní organizací, která dodává jídlo 
lidem v naléhavých situacích.

V bývalém SSSR začalo Jídlo pro život 
působit v roce 1988, kdy oddaní Krišny 
začali rozdávat  teplé obědy obyvatelům 
arménských měst Spitak a Leninakan po-
ničených zemětřesením.

V Čečensku začali rozdávat ve městech, 
kde přijímali utečence – v Nazranii, Vla-
dikavkaze, Gudermjese a v Chasavjurtě. 
Do města Groznyj přijela první skupi-
na oddaných z Petrohradu a z Moskvy 
v březnu 1995.

Již během několika dnů začali dobro-
volníci rozdávat jídlo – každý den 1 500 
porcí skládajících se z kaše, zeleninové 
polévky a chleba. Za celou dobu, více 
než 600 dnů, rozdali okolo 850 tisíc porcí. 
Vařilo se v jedné závodní jídelně ležící na 
hraniční čáře mezi oběma bojujícími stra-
nami. V průběhu přestřelek někdy kuchaři 
leželi po celé hodiny na betonové podlaze 

poházené slámou a pokradmu čas od času 
míchali polévku v kotli.

Ve Šrímad Bhágavatamu Krišna mluví 
o tom, že vaišnavy jsou ti, kteří jsou ochot-
ní riskovat cokoliv, dokonce i svůj vlastní 
život, aby mohli zachránit ostatní a dát jim 
vědomí Krišny. V Čečensku tomu tak bylo. 
Přestože všude zuřily boje a nikdo si ne-
mohl být jistý životem, se oddaní rozhodli 
dát lidem Krišnu v podobě prasádam.

Lidé, zachvácení žalem, ztrácejí veškeré 
iluze a vidí hmotný svět takový, jaký doo-
pravdy je – Krišna tento svět nazývá Mrit-
ju lókou, planetou smrti.

Jídlo pro život otevřelo srdce všech lidí, 
kteří s ním přišli do styku – Rusů, Čečen-
ců, lidí, kteří se o politiku vůbec nezají-
mají, bohatých i chudých. Zanedlouho 
o oddaných mluvili všichni a také se toho 
od nich spoustu naučili. Šríla Prabhupáda 

Jídlo pro život Doněck

Válka už najednou není jen v televiziVálka už najednou není jen v televizi

Kuchař Róhiní Nandana prabhu se prakticky nezastavíKuchař Róhiní Nandana prabhu se prakticky nezastaví
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tak pomohl svým následovníkům v Rusku 
projevit skutečný soucit prostřednictvím 
jejich služby v Čečensku.

Th e New York Times 12.12.1995 napsaly, 
že „Krišnovi oddaní v Čečensku mají po-
věst podobnou té, kterou má matka Tereza 
v Kalkatě. Nebylo těžké potkat lidi, kteří 
byli ochotní odpřísáhnout, že Krišnovci 
jsou světci.“

To bylo před 20 lety...

Dnes se historie opakuje
Na Ukrajině pokračuje válka. V zóně 

vojenských akcí lidé nemají co jíst. Oddaní 
se s požehnáním Niraňdžany Mahárád-
že a oblastního tajemníka pro Ukrajinu 
Ačjuty Priji prabhua rozhodli zorganizovat 
dobrovolnický program Jídlo pro život 
Doněck za účelem rozdávání prasádam 
strádajícím v důsledku vojenského konfl ik-
tu na Donbase bez ohledu na jejich rasu, 
národnost, politické či náboženské pře-
svědčení, protože zima ani hlad si nevybírá.

Výzva Bhakti Vigjány Gósvámího 
k situaci na Ukrajině

Drazí vaišnavové z Ruska i jiných 
zemí,

prosím přijměte mé poklony! Sláva 
Šrílovi Prabhupádovi!

Obracím se na vás ze smutného 
důvodu. Všichni víte, že situace na 
Ukrajině se znovu vyostřuje, a to zna-
mená, že k nám, do Ruska a dalších 
zemí, přijedou noví utečenci. Situace 
v Doněcké a Luganské oblasti je velice 
obtížná. Oddaní i ostatní lidé naléhavě 
potřebují jakoukoliv pomoc...

Mojí prosbou ke všem vaišnavům, 
zejména k těm, kteří se považují za 
mé žáky, je, pomozte, čím můžete, 
těmto vaišnavům. A neprojevujte 
lhostejnost, která je bohužel při-
rozeným důsledkem naší hmotné 
existence, zejména v těchto složitých 
okolnostech, kdy prakticky každý 
musí bojovat o holý život.

Ze své vlastní zkušenosti vám můžu 
říct, že pokud se pokoušíme pomoci 
druhým, tak naše vlastní problémy 
se umenší, odejdou. Krišna jako Hari 
odstraňuje naše problémy a pomáhá 
nám je řešit, pokud se opravdu upřím-
ně snažíme pomoci druhým oddaným 
v jejich těžkostech. To zcela určitě po-
těší všechny duchovní učitele, všechny 
vaišnavy i samotného Krišnu, což je 
hlavní v našem  životě pospolu. Ještě 
jednou vám velice děkuji, a mohu-li 
vám jakkoliv pomoci, dejte mi vědět.

Hare Krišna.

„Nejsme politici a nepodporujeme ideologii ani jedné 
z politických stran a nepřikláníme se na žádnou stranu 
účastnící se vojenského konfl iktu na Donbase. 

Můžeme spolupracovat s politickými stranami a dalšími 
společenskými organizacemi či vládními orgány za úče-
lem dosažení cílů našeho projektu – propagace myšlenek 
nenásilí ve všech jeho projevech (včetně zřeknutí se jedení 

masa) a nakrmení hla-
dových a potřebných. 
Věříme ve vzájemné 
porozumění a spolupráci, 
protože není vyššího cíle 
než služba druhým.“

V čele projektu stojí Ju-
théšvarí déví dásí, hlavní 
kuchař Róhiní Nandana 
prabhu a bhakta Svjato-
slav Strjebljanskij.

Denně se rozdává 800 
porcí, což stojí 24 000 
rublů (zhruba 400 euro). 
Pro většinu lidí je to je-

diná možnost sníst alespoň jednou týdně 
jedno teplé jídlo. 

„Pokud nemůžete nakrmit sto lidí, 
nakrmte jednoho.“ Matka Tereza

Oddaní v české játře doposud společně 
vybrali a poslali na konto Jídla pro život 
Doněck 250 dolarů a 100 euro. Budete-
li se chtít se svou pomocí připojit i vy, 
ozvěte se bhaktin Galině Bušujevě (776 
028 151, gala@biser.info) nebo na adresu 
redakce Náma Hatty.

Výzva oddaných z Ukrajiny
Potřebujeme vaši lásku a milosrdnost:
Prosíme vás o fi nanční a informační pod-

poru projektu Jídlo pro život Doněck.
Nakrmit jednoho člověka (zeleninovou 

kaší a chlebem) stojí ½ euro.
Projevte prosím svou lásku a nakrmte 

hladové dítě, starého člověka, invalidu nebo 
utečence. Ty, kteří tuhle válku nechtějí. Ty, 

kteří trpí a chtějí jen mírové nebe nad hlavou a teplé jídlo, 
třeba jen jednou týdně.

Staří lidé a děti – ta nejbezmocnější rukojmí této 
války. Již čtvrtý měsíc se nevyplácejí důchody a výplaty, 
lidé nemají co jíst. Ve frontě na teplé jídlo často omdlé-
vají hladem. ❧

Není to obyčejné jídlo, je to milostNení to obyčejné jídlo, je to milost

Prasádam, prasádam, prasádam...Prasádam, prasádam, prasádam...
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FESTIVALY
Nový rok byl jako tradičně ve znamení 

oslav instalace Božstev Šrí Šrí Nitái Na-
vadvípačandry, letos již po dvaadvacáté. 
Extatický program složený z přednášky, 
kírtanu, čtení a abhišku vyvrcholil nekta-
rovou hostinou Vasudévy Nandany dáse.

Nádherné, nebesky modravé šaty Bož-
stev navržené Rásabihárí déví dásí pod-
trhly lesk celé slávy.

O týden později se velice podobně 
slavil příchod Pána Nitjánandy včetně 
nezapomenutelného prasádam téhož ku-
chaře. Navíc ještě proběhl dětský abhišék, 
kterého se zúčastnil bhakta Nitái, bhaktin 
Katka a bhakta Matěj.

Nové šaty, které si v tento den oblékla 
Božstva, byly tentokrát dovezeny z Vrin-
dávanu, kde je nechali šít naši loňští 
hosté z USA, Dvárakádhíša prabhu 
a jeho žena Lílávatí.

Na Gaura púrnimu nás, a hlavně Bož-
stva, čeká ohledně šatů obrovské překva-
pení z dílny bhaktin Páliní. Máme se na 
co těšit...

LETNÍ TÁBOR 2015
Báječný duchovní týden plný kírtanů, 

lekcí, prasádam a nektarové společnosti 
oddaných pořádaný Mezinárodní společ-
ností pro vědomí Krišny letos proběhne od 
středy 1. července do pondělí 6. července 
2015 v areálu dětského tábora „Kalich“ 
v Kamenici nad Lipou u Pelhřimova.

Vzácnými hosty letos budou mimo 
jiné Dánavír Gósvámí, Harišauri prabhu, 
Kadamba Kánana Svámí a Bhakti Gaura-
vání Gósvámí.

Přihlašujte se co nejdříve v některém 
z našich středisek!

PRABHUPÁDŮV MARATÓN 2014

V nejextatičtějším z festivalů – v Prabhu-
pádově vánočním maratónu – se letos roz-
dalo o téměř tisíc knih víc než v loňském 
roce. A jelikož se rozdávaly především 
Šrímad Bhágavatamy – díky geniálnímu 
nápadu Bhaktivaibhavy Svámího na jejich 
sponzorování – to v bodech znamenalo 
téměř dvojnásobný nárůst – 12 194 proti 
loňským 6 386.

GAURA PÚRNIMÁ
5. března 2015

od rána do východu měsíce
v chrámu Šrí Šrí 

Nitái Navadvípačandry 
v Lužcích

Srdečně vás zveme!

Do rozdávání knížek se zapojila 
skoro stovka oddaných a prasádam 
jich rozdávalo přes sedmdesát. 
Zdaleka nejvíc knih rozdal Sankírtan 

dás, žák Bhakti Vikáše Svámího, 
následován Puruša-trajou dásem 
a Madhusúdanem dásem, oba žáci 
Kadamby Kánany Svámího.

V prosinci měsíci přišli jsme v místo, kde vrazi běsnící sloužili lidem.
Mlátili, řezali, peníze žádali, odjeli, plivali, na dlažbě nechali krev.

V prosinci měsíci, stáli jsme v ulici, volali, mávali.
Z ruky do ruky halvu jsme dávali v tom chladném počasí v hluku a zmatení,

přec někdo uslyšel veliké mantry magický zpěv.
Vasudéva Nandana dás
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Podobně suverénně zvítězil v počtu 
rozdaných balíčků bhakta František ná-
sledován bhaktin Veronikou a bhaktou 
Michalem.

Skutečným vítězem však byl jako každý 
rok všemilostivý Šríla Prabhupáda, díky 
jehož nekonečnému soucitu  měli oddaní 
co a proč rozdávat...

ŽÁDOST VIDŽAJE PRABHUA

Teď je maratón za námi a jsem si jist, že 
mnozí z vás si z něho odnesli pěkné zážit-
ky. Prosím, podělte se o ně. Vím, že psaní 
chce trochu času, ale potěší to oddané, 
a když potěšíte oddané, tak Krišna bude 
potěšený rovněž.

Příběhy, které rozesíláme, jsou natolik 
ceněny, že jeden oddaný mi řekl: „Jediná 
dobrá věc, která mi chodí na počítač, jsou 
příběhy oddaných ze sankírtanu.“

Tak tomu prosím věnujte trochu času 
a podělte se o milost.

Váš služebník
Vidžaja dás
vjdasa108@gmail.com
www.iskconbookdistribution.com

VÁNOČNÍ ROZDÁVÁNÍ HALVY

I na sklonku minulého roku nadělil 
Vasudéva Nandana prabhu spolu s Álála-
náthem prabhuem Pražanům předvánoční 
lahodnou halvu od Góvindy.

Rozdali spolu na Andělu celkem 500 
porcí jahodové halvy a 10 knih Šríly 
Prabhupády.

Díky a díky všem, kdo se opět připojili 
a pomohli s tímto velice chutným a bohu-
libým projektem!

DĚTSKÁ JAGJA

Další malý vaišnava podstoupil obřadní 
sanskáry – významné předěly svého života.

Bhakta Mína Kétana, syn Mahášringy 
dáse a Rámakéli déví dásí, žáků Bhaktivai-
bhavy Svámího a Kadamby Kánany Svá-
mího, absolvoval před Božstvy Šrí Šrí Nitái 
Navadvípačandry tři obřady.

Nejprve obřad dávání jména. Mína Ké-
tana je jméno Pána Krišny a znamená „Ten, 
který je krásný jako Amor“.

Jak vysvětlil kněz obřadu Vidjágati 
dás, na základě připoutanosti rodičů 
k dětem je zde velká šance, že rodiče bu-
dou vyslovovat Krišnovo jméno i v těch 
nejtěžších chvílích, a tak podobně jako 
Adžámil mají šanci na osvobození i v ne-
příliš příznivé situaci.

Dalším byl obřad prvního přijímání 
obilí. Tím byla rýže v khíru, jenž byl 
předtím obětovaný Božstvům. To má dát 
dítěti vjem, třebaže to ještě nemusí být 
schopno zcela vnímat, že je nutné si svůj 

život uspořádat tak, abychom přijímali 
pouze prasádam.

A třetí částí bylo vybírání předmětu, 
což vychází z bengálské lidové tradice. Ze 
Šrímad Bhágavatamu, hromádky peněz, 
hlíny a rýže si překrásný chlapeček vybral 
to poslední. To značí, že se bude těšit pev-
nému zdraví.

Oběma rodičům, Mínovi Kétanovi 
i jeho bratříčku Nitáikovi přejeme vše jen 
to nejlepší! 

NOVÉ KNIHY

Malé vaišnavy čekají další dvě nové 
publikace autorky Ánandy Kandiní déví 
dásí. První – omalovánky – tvoří obrázky 
z její poslední knížky Moje princezny. 
Při vybarvování si děti můžou znovu při-
pomenout nadčasové vyprávění z dávné 
Indie. 

Druhou publikací je Krišnova dětská 
kuchařka s roztomilými ilustracemi, 
krátkými básničkami a jednoduchými 
recepty. Ti nejmenšsí se naučí rozpozná-
vat obvyklé druhy ovoce a zeleniny, a ty 
větší se mohou učit básničky nebo zkusit 
něco dobrého uvařit a obětovat to Kriš-
novi. Kniha obsahuje 72 receptů, ilustrací 
a básniček s jednoduchým popisem obě-
tování a oltáříkem. 

Rodičům, učitelům a všem, kdo se 
starají o děti, je určená nová kniha 
Defeating Vatsasura, zabývající se 
výchovou dětí, z pera Príti Vardhany 
dáse, učitele Bhaktivédántovy Akade-
mie v Májápuru. Jejím cílem je pomoci 
v praktické aplikaci a následné realizaci 
učení Šrímad Bhágavatamu v každo-
denním životě dětí a nasměrování jejich 
cesty směrem zpátky domů, zpátky 
k Bohu ještě v tomto životě.

A již brzy vyjde 3. vydání strhujícího 
životního příběhu zakladatele hnutí Hare 
Krišna A. Č. Bhaktivédánty Svámího 
Prabhupády. Kniha začíná Prabhupádo-
vou přípravou na splnění pokynu svého 
duchovního učitele kázat anglicky mluví-
címu světu vznešenou védskou fi lozofi i. 

Po strastiplné cestě doráží k břehům 
Ameriky a projevuje neobyčejnou du-
chaplnost, s níž dokáže oslovit mladou 
generaci hippies a hledačů alternativy 
k materiálnímu „štěstí“. 

Jeho upřímnost a čistota srdce slaví 
úspěchy a během několika málo let za-
kládá celosvětové hnutí, které nepřestává 
růst ani po jeho odchodu z tohoto světa. 
Díky této knize poznáte někoho, kdo do-
kázal neuvěřitelné zázraky jen díky víře 
ve slova svého duchovního mistra. A když 
Prabhupádu už znáte, prostřednictvím 
této knihy se do něj znovu zamilujete!

Všechny knihy si můžete objednávat na 
www.books.harekrsna-luzce.cz. ❧



sankírtan

26 26 

Porazil jste všechny mé argumentyPorazil jste všechny mé argumenty

Byl nádherný, slunečný jarní den. 
Lidé měli napilno se svými vlast-
ními legračními plány. Někteří se 
ve skupinkách chystali do restau-

race na oběd a jiní čekali venku na své přá-
tele, až dorazí. Někteří si užívali na slun-
ných zahrádkách barů a restaurací. Všude 
bylo cítit pečené maso, česnek a podobně.

Po asi hodinovém snažení v centru měs-
ta Boise v Idahu v USA bez nijak zvlášt-
ního úspěchu jsme se rozhodli navštívit 
parkoviště u jednoho obchodního domu. 
Zaparkovali jsme a začali hledat příležitost.

Můj syn, Adža Góvinda, který je velice 
aktivní a nadšený, začal okamžitě oslovo-
vat lidi bez ohledu na výsledek. Jednomu 
za druhým ukazoval Bhagavad gítu a před-
stavoval jim obrázky uprostřed. Mluvil 
s desítkami lidí se smíšenými výsledky.

Já se na něho z druhé strany díval, jak 
rozdává knížky. Kdysi dávno, když Boise 
navštívil Hridajánanda Mahárádža se svým 
sekretářem Dárukou prabhuem, jsem Dá-
rukovi prabhuovi řekl, že obvykle navštěvu-
jeme domy členů indické komunity a nabí-
zíme jim mahá prasádam a knihy. Dáruka 
prabhu řekl, že to je dobře, ale že bych měl 
jít ven a rozdávat knížky na ulici, protože to 
je jediný způsob, jak se člověk může naučit 
být pokorným a rychle se odevzdat Krišno-
vi. V té době jsem se velice bál konfrontace 
s nečistými, nepřátelskými a démonskými 
lidmi na sankírtanu.

Zhluboka jsem se nadechl a sebral 
všechnu svou zbývající energii a nadšení. 
Rozhodl jsem se, že se pokusím stát ná-

strojem v sankírtanovém hnutí Šríly Prab-
hupády. Modlil jsem se: „Ó, Pane Nitjánan-
do, vnějšně to vypadá, že rozdávám tyto 
knihy, ale ve skutečnosti jsi to Ty, kdo již 
rozhodl, komu se dostane Tvé bezpříčinné 
milosti. Jsem velice šťastný a osudem po-
žehnaný, že jsi mi dovolil, abych se pokusil 
být nápomocným ve Tvých plánech.“

Když jsem vstoupil na parkoviště, uviděl 
jsem vozík plný lahví vína a různých dru-
hů masa. Za vozíkem jsem spatřil velice 
vysokého, hezkého a silného kovboje. Mí-
řil ke svému drahému BMW, aby si vyložil 
věci do kufru.

Když jsem se na něj podíval, řekl: „Co-
pak?“ Řekl jsem mu, že bych se s ním chtěl 
podělit o pár knížek týkajících se přiroze-
ného života založeného na půdě a kravách.

Řekl mi: „Díky, že to říkáte. Můj život je 
zcela založený na půdě a kravách. Na půdě 
pěstuji obilí a tím krmím krávy, abych si vydě-
lal prodejem hovězího. To je moje živobytí.“

Řekl jsem mu, že my jsme vegetariá-
ni a že máme rádi krávy. Že když krávy 
krmíme nevegetariánskou potravou, tak 
dostanou nemoc šílených krav, a že když 
krmíme sami sebe nevegetariánsky, tak 
také dostaneme Alzheimera (jako šílené 
krávy). Ztratíme paměť, protože náš mo-
zek se začne podobat houbě. Měli bychom 
pít mléko, které je potravou pro mozek, 
a vyhýbat se masu. Kráva již přeměnila 
svou krev na mléko a dává mozku a tělu 
veškerou výživu. Proč ji tedy  zabíjet?

On řekl: „Ale já nevidím žádný rozdíl mezi 
zabitím rostliny a zabitím zvířete kvůli jídlu.“

Řekl jsem: „Ano, to je pravda, ale my 
rostliny nezabíjíme. Dávají nám své plody 
dobrovolně řízením přírody stejně, jako 
nám kráva podobná matce dává své mlé-
ko.“ Ukázal jsem mu knížku Vyšší chuť 
a přečetl mu stránku o skryté ceně masa.

Aniž by ho to vyvedlo z konceptu, řekl: 
„Ale mě živí produkce hovězího. Chápu 
všechny vaše argumenty založené na 
poškozování životního prostředí, erozi, 
zdraví, proteinech, znečištění, šílených 
kravách a skryté ceně masa a tak, ale co 
budu dělat, když s tím přestanu? Jak se 
budu živit?

Řekl jsem mu: „Prodávejte obilí a mléko. 
Neutrácejte za víno a tabák. Neumřete bez 
těchto zbytečných věcí. Naopak, budete-li 
požívat tyto zbytečnosti, vaše smrt přijde 
dřív.“ Požádal jsem ho, ať pohlédne i na 
druhou stranu mince. Ať zváží tento způsob 
přirozeného životního stylu. „Prosím, vez-
měte si jednu z těchto knih.“ Potom jsem 
přestal a zmlkl. Cítil jsem, že všechnu svou 
energii jsem během půlhodiny vyčerpal jen 
na jedinou osobu. Ale, říkal jsem si, alespoň 
vyslechl vzkaz Pána Nitjánandy a jednou na 
moji žádost pronesl mahá mantru.

Otevřel auto a posadil se za volant s no-
hama volně visícíma ven z auta.

Řekl jsem: „Vezměte si jen tuto knihu 
Vyšší chuť a dejte mi alespoň 50 centů. 
A nebo si ji můžete vzít i zdarma, pokud 
nechcete platit, ale prosím, přečtěte si 
tuto knihu. Může to změnit celý váš život.“ 
Modlil jsem se k Pánu Nitjánandovi: „Ó, 
Pane Nitjánando, já se tu snažím, jak nej-
lépe umím, když žádám tuto osobu, a teď 
Ty rozhodni, zda si tento člověk zaslouží 
Tvou bezpříčinnou milost, nebo ne. Jsi 
známý osvobozením Džagáie a Mádháie. 
Dej svou milost tomuto Mrigárimu a ukaž 
mu cestu k Tobě tím, že mu změníš srdce.“

Podíval se na mě a snažil se mi podívat 
do očí, ale kvůli obrovskému kovbojskému 
širáku to nešlo. Tak si ho sundal a řekl: 

„Nevím, co mám říct, protože jste porazil 
všechny mé argumenty. Nevezmu si jednu 
knížku, ale vezmu si po jedné od všech 
knih, které máte!“

Trvalo mi asi 20 vteřin, než jsem se 
vzpamatoval z extáze, kterou jsem před 
ním nedokázal skrýt. Potom se mě ptal 
ještě na další otázky a vyměnili jsme si 
vizitky. Řekl jsem mu, že mám doktorát 
v technologii ochrany životního prostředí 
a že se zabývám faktory v životním pro-
středí, které způsobují mnohé neléčitelné 
nemoci. Slíbil mi, že mě pozve na svůj 
ranč, abych tam promluvil s jeho spolupra-
covníky na farmě.

Můj život je zcela založený na půdě a kraváchMůj život je zcela založený na půdě a kravách
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Po tomhle jsem získal nové nadšení 
a energii a cítil jsem se, jako by mi bylo 
znovu 16 let, jako je Adža Góvindovi. 
Ó Pane Nitjánando, teď vím, proč se tito 
rozdavači knih potulují po ulicích celého 
světa – tohle je způsob, kterým doplňují 
svou energii a nadšení.

Tvůj služebník
Šrí Hari dás Adhikárí

Sankírtan jagja

Ve čtvrtek jsem rozdával knihy 
v Praze v Dejvicích u České spo-
řitelny, potkal jsem tam různé lidi, 
ale dva byli nakonec speciální. 

Ten první pán kolem 35-40 let nesl nějaké 
víno a květiny (jeho šéf v práci měl naroze-
niny), zastavil se a zajímalo ho, co děláme. 
Všechno jsem mu řekl a nakonec si od nás 
vzal celý třetí zpěv Šrímad Bhágavatamu 
i Bhagavad gítu. Byl otevřený, zvídavý, dal 
jsem mu pozvánku do chrámu a rozloučili 
jsme se. Další knihy zatím nechtěl a odešel 
k autu a jel na oslavu obtěžkán transceden-
tálním poznáním.

Zanedlouho po něm jsem potkal dalšího 
pána kolem 30 let, vypadal jako úspěšný 
obchodník a byl pozitivní. „Zajímám 
se o buddhismus a práci na sobě,“ říkal. 
Mluvil o tom, že od té doby, co se změnil 
a pracuje na sobě, tak se kompletně „vy-
měnily osoby, které má kolem sebe“, od 
neúspěšných k úspěšným. „Super, tak si 
vezměte tyto knihy, a jestli můžete, tak 
nám něco přispějte na tisk,“ požádal jsem 
ho. On řekl: „Dobrá, bral jsem dnes výpla-
tu a odměny, tak počkejte, vyberu si z ban-
komatu a něco vám dám.“ To taky udělal, 
dal nám pěkný příspěvek a na oplátku byl 
obdarován nejen třetím a druhým zpěvem 
Šrímad Bhágavatamu, ale i Bhagavad gítou 
a knihou Návraty. Bohužel jsem ten den 
u sebe neměl první zpěv, ale s radostí si 

odnesl komínek knih a šel zaplatit posled-
ní splátku hypotéky.

Když jsem mu dával Bhagavad gítu, tak 
ji otočil na zadní stranu a uviděl tam Šrílu 
Prabhupádu a řekl: „O tomhle pánovi jsem 
četl jednu knihu, jeho životopis, a změnila 
mi život. Měl jsem těžké období a ona mi 
pomohla. Od té doby žiji jinak. A taky 
pomohla mému kamarádovi, který se také 
ocitl v podobné situaci jako já. Našel jsem 
ji v jednom fi tness centru na barovém pul-
tu, když jsem odpočíval po cvičení, přečetl 
jsem ji asi do třetiny, vyfotil jsem si obálku 
a koupil jsem si ji v knihkupectví.“ Roz-
loučili jsme se a on šel do banky a já jsem 
pokračoval s rozdáváním. 

Asi za patnáct minut šel zpět a mě na-
padlo, že jsem ho ani nepozval do chrámu. 
Pozval jsem ho tedy a on si zapsal čas a ad-
resu do telefonu a řekl: „Dobrá, přijdu.“ 
Později jsem se dozvěděl, že v bance každý 
koukal, jak si nese komín knih, a pán 
u přepážky také. Aby to vysvětlil, řekl: 

„Zajímám se o tyto věci.“ A pán zírající na 
knihy řekl: „Já taky!“ A pak spolu ještě ně-
jakou dobu mluvili o těchto věcech.

Jak slíbil, tak v neděli přijel i s kama-
rádem na nedělní hostinu, zúčastnili se 
kírtanu, byli na přednášce a hostina jim 
moc chutnala.

U prasádam jsme spolu mluvili a ten jeho 
kamarád s podobným osudem řekl ještě 
svůj příběh o tom, jak přišel do kontaktu 
s Krišnou a učením Šríly Prabhupády:

Poté, co se jim oběma přihodila stejná 
věc, rozvod, krach podnikání, tak se spolu 
odstěhovali na chatu, kde kultivovali zarost-
lou a zanedbanou zahradu. Žili tak asi rok.

Jednoho dne ráno se probudil, byl 
pěkný den a slunce svítilo skrze okno do 
pokoje a osvětlovalo poličku s knihami 
nad postelí a Michalovi, tak se jmenu-
je, se zastavil pohled na jedné z mnoha 
knih, které tam byly. Kniha se jmenovala 

Prabhupáda. Vzal ji a začal ji číst. Četl 
asi dvě hodiny, jak říkal: „Přišel jsem do 
kuchyně, kafe už bylo studené, měl jsem 
vykulené oči a otevřenou pusu a věděl 
jsem, to je ono.“

Nečentují, čtou různé knihy a zajímají 
se o různé věci, ale semínko bylo zasa-
zeno, možná, že se neodevzdají v tomto 
životě, ale knihy Šríly Prabhupády jim 
ukázaly, že existuje i jiná perspektiva. 
Máme na sebe kontakty, tak uvidíme, 
co z toho vzejde.

Každopádně je zajímavé vidět, jak 
jsou knihy Šríly Prabhupády mocné 
a jak mocná je touha Pána Čaitanji, 
hlavně jak velký je Jeho soucit s námi, 
podmíněnými dušemi, jaké aranžmány 
dělá, aby nás svolal zpátky domů.

Důležité je ovšem nebrat misionářské 
činnosti Mezinárodní společnosti pro 
vědomí Krišny na lehkou váhu. I jedna 
jediná kniha může změnit život spous-
tě osob. Kniha ve fitness centru byla 
z programu Šástra Dána. Je potřeba 
najít jakýkoliv způsob, jak tyto knihy 
dostat do kontaktu s lidmi, jak umožnit 
lidem využít tuto milost. Šástra Dána 
funguje a má efekt a my bychom si měli, 
přesně jak to chtěl Šríla Prabhupáda, 
namáhat hlavy, jak tyto knihy dostat 
mezi ostatní. 

To je naše hlavní mise – Šríla Prabhu-
páda chtěl, aby v každé domácnosti 
měli komplet jeho knih. Tak nemusíme 
mít strach, že pro nás nezbude žádná 
služba. Služby je dost, musíme se jen 
vzdělávat v tom, jak tyto knihy distribu-
ovat lidem. To chtěl Šríla Prabhupáda. 

Není to vždycky lehké, ale dokonalost 
života také není zadarmo. Krišna není 
levný. Úplně každý se nejspíš nestane 

„fulltime“ distributor, ale vždy se najde 
nějaká příležitost, když chceme.

Džaj Kéšava dás ❧

Malinký sádhu
Dnes na přednášce Góvinda Mahárádž mluvil o úžasném sankírtanovém příběhu, 

který mu vyprávěl Jeho Svatost Šivaráma Svámí o prezidentovi maďarské játry a jeho 
malém chlapci.

V letošním maratónu chodil rozdávat knížky každý den i se svým sedmiletým sy-
nem, který za hodinu rozdává knihy v hodnotě 100 dolarů. Je mu pouhých sedm let!

Jednou přišel k jedné paní a nabídl jí knihy, na což mu s údivem řekla: „Kolik je ti 
let? A proč to děláš?“ Byla velice udivená odhodláním sedmiletého chlapce rozdávat 
knihy!

On jí odpověděl: „Narodil jsem se na této planetě proto, abych rozdával tyto kni-
hy!! To není nějaké obyčejné, běžné náboženství, to jsou slova samotného Boha!“

Jeho slova pronikla do srdce té ženy natolik, že si koupila všechny knihy, které 
u sebe tento malinký sádhu měl.

Tento příběh nás velice inspiroval. Góvinda Mahárádž řekl, že tohle mohou dělat 
dokonce i sedmileté děti, co teprve mluvit o nás! Ve skutečnosti, co se týče sankír-
tanu, šíření slávy Pána, neexistují žádné překážky – všechny překážky jsou pouze 
v našich myslích.

Krišna Nájaka Déví Dásí
Všechny překážky jsou jen Všechny překážky jsou jen 
v našich myslíchv našich myslích
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Netrpělivě se vrtím v sedadle 
a po očku sleduju muže sedí-
cího přes uličku o jednu řadu 
vepředu. Ostře řezaný obličej, 

pronikavé oči, omšelá bunda a rifl e s ná-
šivkami vlajek různých zemí, z nichž v ně-
kterých jsem ještě nebyl, ve mně vzbuzují 
podezření. Asi to bude protřelý dobrodruh, 
myslím si sekundu předtím, než si mě 
k mému zděšení změří od hlavy až k patě.

Mezi ostatními cestujícími na palubě 
letu z Limy do Mexico City vyčníváme 
asi jako žirafy na severním pólu. Goura, 
Višnu, Ánanda a Šjáma mají na sobě oran-
žové dhótí a buď kurtu, tričko nebo čadar 

uvázaný na „gurukulce“. Já mám na sobě 
taky dhótí, ale bílé, čímž vyčnívám ještě 
více, protože vybočuju i v rámci už tak 
dost extravagantní společnosti.

Sedím u uličky, Goura pak přes uličku 
naproti, vedle něj Ánanda a pak Višnu-
džan. V řadě před nimi sedí můj dobro-
družný objekt pozornosti, který na mě 
teď už zírá nepřerušeně a s neskrývaným 
zájmem. „Vy jste buddhisti?“ ptá se mě 
s hlavou nakloněnou na bok, jako by se 
mě snažil co nejlépe odhadnout. „Ne, my 
jsme Hare Krišna,“ odpovídám popravdě. 

„Co to je?“ kontruje dobrodruh (dejme 
mu pracovní název Freddy) a zkouší mě 
provrtat pohledem hledající ultimátní ves-
mírnou pravdu.

Nadechuju se k odpovědi, ale Goura 
se naklání přes uličku a šťouchá do mě 
knížkou Nauka o seberealizaci. „Dej mu 
to.“ Beze slov Freddymu předávám knihu 
s vesmírnou moudrostí, ten ji uchopí, 
prohlíží si ji s nakrčeným obočím, otevře 

ji... a po zbytek letu si čte. V momentě, 
kdy několik minut před začátkem sestupu 
letušky procházejí uličkou a ujišťují se, 
zdali máme zapnuté pásy, se Freddy otočí 
s knihou v napřažené ruce: „Děkuju.“ 

„Můžeš nám za ni něco dát a nechat si ji.“ 
„Pět dolarů bude v pohodě?“ – bleskově 
se otáčím na Gouru pro signál o potvr-
zení. Goura kýve hlavou. „Jo, pět dolarů 
je v pohodě,“ říkám a Freddy má knížku. 
Přemýšlím o nezvratné skutečnosti, že 
jsem jen nástrojem v rukou Krišny. Dnes 
je to skrze Goura Karunu, který takto bez 
jediného slova, dokonce bez jakéhokoli 
přímého kontaktu, dal Freddymu knihu 
Šríly Prabhupády.

Před odchodem z letadla se ptám Fred-
dyho, jestli nášivky vlajek značí všechny 
země, ve kterých byl. Měl jsem pravdu. 
On nám na oplátku pokládá záludnou fi -
lozofi ckou otázku, jejíž odpověď s radostí 
přenechávám fi lozofi cky zdatnějším vá-
lečníkům z našeho útvaru.

Ó všemocný Pane, netoužím po 
bohatství, překrásných ženách, 
ani nechci mít žádné stoupence. 
Toužím jedině po bezpříčinné 
oddané službě Tobě zrození za 
zrozením.

Šrí Šikšáštakam, verš 4

ČÁST 1.
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Procházíme terminálem, pasovou kon-
trolou, vyzvedáváme si zavazadla z po-
jízdných pásů a necháváme je projet bez-
pečnostními skenery. Celník u monitoru 
zastaví pás s Gourovým zavazadlem, peč-
livě studuje rentgenový snímek na monito-
ru a pokynem ruky přivolává kolegu, který 
Gouru vyzývá, aby otevřel svou pojízdnou 
příruční tašku, která vypadá, jako by s ní 
prošel světovou válkou.

Goura se zamrzlým úsměvem otvírá 
bránu do pekel, ze které se vyvalí změť 
nejrůznějších předmětů, které pravidelně 
pašuje z jedné země do druhé. Celník se 
přehrabuje zalepenými kotouči s DVD 
disky, poskládaným prutem na vyztužení 
stanu (stožár na Gourovu zástavu), různými 
kusy oděvů, šroubovatelnou africkou trum-
petou a košíkem na kolo. Čekám u výcho-
du do příletové haly, abych Gouru nenechal 
samotného ve šlamastyce, a modlím se, aby 
pan celník nenašel něco, co by způsobilo 
problémy (jednou nás málem zatkli na pro-
menádě, protože policista náhodou našel 
v Gourově košíku pepřový sprej).

Všechny vnitřnosti Gourova zavazadla 
leží na stole před celníkem; ten nakonec 
pokývá hlavou, že je vše v pořádku, a po-
kyne Gourovi, ať si sbalí svůj cirkus a vy-
padne. Jakkoli je to paradoxní, nacpat vše 
zpět do zavazadla zabere desetkrát více 
času, než když se to z něho vytahalo; Gou-
ra je ale expert, který toto umění dovedl 
k dokonalosti, a tak už po chvilce prochá-
zíme zasklenou přepážkou do příletového 
prostoru, kde už na nás čeká zbytek sku-
piny s našimi hostitelkami, Sakhí Vrindou 
a Šjáma Prijou Thákurání.

Během naší první návštěvy New Yorku 
jsme měli velice mlhavý plán, kam vy-

razíme potom. Na seznamu bylo několik 
destinací, mezi nimi Nový Vrindávan, San 
Francisko, Washington DC… Višnudžan 
dal na facebook první album z NY a Amri-
tánanda Mátádží, matka Sakhí a Tháku-
rání, „zalajkovala“ všechny fotky a ještě 
nám napsala, ať přijedeme do Mexika, že 
nám pomůže s lístky. A tak se nakonec 
objevil plán D, kdy jsme letěli na týden do 
San Franciska, na tři dny do Los Angeles 
(poslední den, v neděli, se slavila Góvar-
dhan púdžá) a pak na dva týdny do Mexi-
ka (kde jsme stihli naši druhou Góvardhan 
púdžu, tentokrát správně podle kalendáře 

– ve středu).
První mexický výlet slavil obrovský 

úspěch nejen u nás, ale i u našich hostitelů, 
zavezli nás na pyramidy, ukázali nám jejich 
malou farmu a vzali nás na Ratha játru do 
Guadalahary, která byla vrcholem celého 
pobytu. Když jsme odlétali, už se plánova-
lo, co budeme dělat, až přijedeme zase.

Uháníme přecpaným taxíkem po hlav-
ním tahu z letiště do centra Mexico City 
a Višnudžan se ptá sester, co je nového. 
K jeho pobouření se harinámy pořád dělají 
jen jednou za měsíc (Višnudžanovo mini-
mum je jednou denně, pro ostatní povo-
luje pro začátek nebo během krize jednou 
týdně, ale to už je duchovní život v ohro-
žení). Letos opět pojedeme na Ratha játru 
do Guadalahary, a tak Višnu vyzvídá, kdo 
tam bude za Mahárádže a další hosty.

Rozhovor na chvilku utichne a já poklá-
dám otázku, která mně leží v žaludku už 
od Bostonu. „V Bostonu se jeden oddaný 
divil, že chceme jet do Mexika, a varoval 
nás, že prý tu nedávno zabili nějaké odda-
né. Víte o něčem?“ „Jo, stalo se to,“ odpo-
vídá Sakhí a mně se srdce propadá až do 

dhótí a hrozí, že se prokutálí všemi záhy-
by až na podlahu našeho taxíku. Dychtivý 
po detailech nechávám srdce tam, kde je, 
a nakláním se mezi sedadlo řidiče a spolu-
jezdce, na kterém sedí Sakhí.

„Nebyli to naši oddaní (z ISKCONu), ale 
z Vrindy. Dva oddaní začali kázat manžel-
ce nějakého mafi ánského bosse a zapletli se 
s ní. Bylo tam něco s penězma a domem... 
No a ten boss jim na to přišel a oba dva pak 
zmizeli.“ V taxíku je slyšet pouze tlumené 
vrčení motoru, jinak všichni se zatajeným 
dechem poslouchají, co přijde dál. „No a... 
našli je?“ ptám se se zatajeným dechem. 

„Jo, našli, ale měli uřezané hlavy.“
„Aha.“ Zbytek cesty do chrámu už taxík 

vibruje jen tichým přeříkáváním mahá 
mantry. Nadešel čas vzít duchovní život 
vážně. Jde tady o krk.

Sjíždíme z hlavní silnice a noříme se do 
prestižní čtvrti nedaleko jezera Chapul-
tepec; po chvilce zastavujeme před vcho-
dem do ISKCONského chrámu, kde na 
nás čeká uvítací výbor sestávající z Bhímy 
a Dharmarádže. Oba jsou přibližně stej-
ně staří, jako já, a už se známe z loňska. 
Přivítání je vřelé; seznamujeme je s Ha-
rinámanandou a Šjáma Rásou, se kterým 
se vidí poprvé naživo. Vyřizují srdečné 
pozdravy od Amritánandy Mátádží a je-
jího manžela, Mahá Sankaršana Prabhua, 
kteří jsou v práci a nemohou dnes přijet. 
Je pozdní odpoledne a pro zbytek dne je 
vyhlášeno příměří – nastěhujeme se a od-
počineme si, abychom další den byli při-
praveni na výsadek ve středu velkoměsta.

Nebydlíme s ostatními brahmačáríny 
v ášramu, ale v apartmánu, který Amri-
tánanda pronajímá pro hosty a který se 
nachází v třípatrové budově naproti chrá-

Višnudžanovo minimum Višnudžanovo minimum 
je jeden harinám denněje jeden harinám denně
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mu. Dveře nám otvírá Jamunáčárja, který 
s Kišórí dorazil už před dvěma dny; Gou-
ra Kéšava přijede dnes v noci a celý gang 
bude pohromadě. Rychle se rozmisťujeme 
do třech pokojů – nejlepší pokoj úplně 
vzadu si zabírá Višnu s Jamunáčárjou, nej-
starší a nejsilnější členové skupiny, druhý 
pokoj, „mezinárodní“, zabydluje Ánanda 
se Šjámou a česká část týmu (já a Goura) 
se ubytovává v hale; postupně se ukládá-
me k odpočinku.

Druhý den se v chrámu potkáváme se 
spoustou známých i neznámých tváří. 
Shodou okolností je tu na návštěvě i Ha-
numat Préšaka Svámí, takže chrám praská 
ve švech. Višnudžan se snaží inspirovat 
co nejvíce oddaných, aby s námi šli od-
poledne do ulic; začátek je stanoven „po 
obědě“ – což je pro Mexičany opravdu 
široký pojem, a tak trvá hodinu, než se 
všichni slezou. Během čekání ale nezahá-
líme a začínáme zpívat na nádvoří. Moc se 
s tím nemažeme, poklidné předehry stejně 
nejsou naším šálkem čaje, a tak kírtan 
bouří a bouří, až Višnudžan konečně vy-
dává povel k výpadu do ulic.

Mexiko City je naše zóna; byli jsme tu, 
známe to tu, průzkum proběhl předešlý 
rok, není co řešit – harinámová trasa je 
jasná: (poznámka autora – čtěte na jeden 
nádech) harinámovým krokem vycházíme 
z chrámové brány a vydáváme se vpravo, 
a tohoto směru se držíme i na konci blo-
ku; na dalším rozcestí pro změnu jdeme 
doleva, pak zase doprava... (harinám 
pokračuje) a docházíme na frekventova-
nou třídu plnou aut, ze které po chvilce 
opět mizíme a sice do stanice metra, kde 
scházíme schody, kupujeme lístky a vlé-
váme se na perón (harinám pokračuje), 
kde čekáme na příjezd vlaku, do kterého 
se infi ltrujeme, a čekáme na stanici Piňo 
Suárez (harinám bouří), kde se extrahu-
jeme z vlaku, a po schodech vycházíme 

doprostřed tržiště, na kterém se zdržíme 
ba jen chviličku, a po vypletení se ze 
změti stánků pochodujeme po třídě José 
María Piňo Suáreze, zdravíme prodavače 
v okolních obchůdkách, někteří s námi 
tancují, zatímco čekáme na rozdavače 
knih, a tu hned se zase valíme kupředu 
(Hare Krišna, Hare Krišna...) a hle, čeká-
me na přechodu a je tu zelená a my jede-
me dál, dál po ulici pana Suáreze, (budiž 
mu země lehká) až přijdeme na Plaza de 
la Constitución (!), náměstí davů a festi-
valů a fanatických křestanů (harinám řičí), 
Metropolitánská katedrála nás míjí na 
pravoboku a my vplouváme do toho řečiš-
tě milosti Pána Čaitanji, ano, nejde o nic 
jiného než o třídu Franciska I. Madery 
(Maděry?), slovutnou to pěší zónu dlou-
hou mnoho mil hemžící se davy, které nás 
skoro ani nenechají projít... ale pokraču-
jeme dál – dvacet metrů a stop – tančíme 
na místě, s lidmi, Ironmanem, Sponge Bo-

bem (Houmer je tu taky), knihy jdou ven 
po stovkách, hlasivky a žíly na spáncích 
pulzují, a pak dalších dvacet metrů a stop, 
a dalších a stop, tímto vražedným tem-
pem se svaté jméno plouží třídou Pana 
Maděry, která jako by neměla konce, tak 
dlouhá se zdá, ba přímo nekonečná, una-
vující, ale přesto blažená, a tak pokračuje-
me vpřed, až nakonec dorážíme na konec 
a konečně dáváme poslední sbohem 
tomuto zřídlu čistého nektaru, přičemž 
už ale směřujeme k dalšímu svatému kotli 
mexické metropole, místu nespočetných 
zábav trasncendentálních, krásnému 
náměstí před Muzeem Architektury Ná-
rodní, kde tancujeme, zpíváme, vlníme se 
jako had, který se vine skrze davy, a vine 
se vpřed, kolem parku, kolem muzea, ko-
lem lidí a dětí a psů a stromů a vine se do 
temné díry metra, která náhle září svatým 
jménem, a vrháme se pod kola vlaku --- 
a nastupujeme do vlaku, který nás unáší 
dál a dál, pryč od šedé hmoty (harinám 
exploduje), pryč od tělesné bolesti, men-
tální únavy, blíže k Pánu Nitjánandovi 
(oddaní skáčou), blíže k Pánu Čaitanjovi 
(vagón skáče), dál a dál (cestující zírají), 
a dál (cestující se smějí) a Višnudžan buší 
do dhólaku, Ánanda skáče jako klokan, 
Goura troubí jako ďas, Kali zdrhá jako 
potkan a Kéšava řičí zas a zas, a je to tady, 
naše zastávka (rychle ven), po schodech 
nahoru, pak doprava, a ještě jednou, 
a rychle do večerky zatancovat s Izákem 
(milý to mladík) a doleva a doprava 
a doleva a už jsme zpátky v chrámu (!!!), 
kírtan vře, pot a krev stříká na všechny 
strany, svaté jméno boří všechny hrany 

– Hare Krišná Hare Krišnáá Krišna Kriš-
nááá, Hare Haréé Hare Rámáá Hare Ráma 
Ráma Rámááá Hare Harééé! NitáiGau-
raPrémanandéHariHariBÓÓÓL!!!

Pokračování příště... ❧

Vplouváme do řečiště milosti Pána ČaitanjiVplouváme do řečiště milosti Pána Čaitanji

Knihy jdou ven po stovkáchKnihy jdou ven po stovkách
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o manželství
Když mi bylo osm let, moji rodiče 

přemýšleli o rozvodu. Pamatuji si, jak se 
moje máma líčila u zrcadla a já seděl na 
posteli a díval se na ni. Říkal jsem si, že 
je to strašně divné, když se ženy líčí, a tak 
jsem to pozoroval. A moje máma mi velice 
vážným hlasem řekla: „Všichni mají rádi 
tvého tátu a všichni mají rádi mě, ale my 
dva už se rádi nemáme, a tak půjdeme od 
sebe.“ Rozplakal jsem se. Už jen ta před-
stava byla příliš bolestivá. Za pár hodin 
přišel táta z práce a já věděl, že máma 
o tom s ním bude chtít mluvit. Šli do lož-
nice a zavřeli za sebou dveře. Byl jsem tak 
rozrušený, že jsem potají poslouchal za 
dveřmi, co si tam spolu povídají.

Moje máma řekla mému tátovi, jak 
strašně jsem plakal, a slyšel jsem je oba 
říkat, že po zbytek života zůstanou spolu, 
protože to je pro jejich děti to nejlepší. 
Nikdy od sebe neodešli. A jak plynula léta, 
můžu upřímně říct, že jsem nikdy neviděl 
žádné jiné dva lidi, kteří by se tak moc vzá-
jemně milovali.

Jejich láska byla velice hluboká. Nebylo 
to o romantice, protože romantika, jak víte, 
přijde a odejde. Nebylo to jen o osobnosti 
nebo že by si tak rozuměli. Bylo to o dvou 
srdcích, o citlivé zodpovědnosti jeden vůči 
druhému založené na vyšším principu. 
Protože se rozhodli podstoupit tyto těžkosti 
na základě vyššího principu lásky ke svým 
dětem, cítím, že Bůh je odměnil oboustran-
nou hlubokou náklonností a láskou.

Kromě vyššího principu dětí je tady 
princip Boha, princip našich slibů před 
Pánem pomáhat jeden druhému stát se 
čistými, očistit se v průběhu našich životů. 
Tento vyšší princip je důvodem, proč se 
tradičně při svatbách všech různých kultur 
skládaly sliby na duchovních místech – 

protože toto spojení je zasvěceno partner-
ství ve službě Bohu.

Co je diamant? Diamant je králem mezi 
všemi drahokamy. Ale diamant je pouhým 
kouskem uhlíku, který byl stlačován po 
milióny let.

Zlato, král mezi kovy, se očišťuje, když se 
dá do ohně. Takhle k nám promlouvá mat-
ka příroda. To je moudrost – když věrně 
projdeme dobrými i špatnými časy – tak 
ty snadné chvíle i ty těžké, spolu a jeden 
pro druhého, s ohledem na vyšší hodnoty 

– potom má manželství potenciál nám po-
moci k duchovní dokonalosti. To se stane, 
jen pokud porozumíme józe manželství.

Z duchovní perspektivy by měl člověk 
cítit, že jeho partner je něco víc než jen 
můj muž nebo žena. Manžel by měl vůči 
své ženě cítit, že ona je dcerou Boha, dce-
rou, kterou Bůh hluboce miluje a která 
mi byla svěřena do péče. Jak se k ní budeš 
chovat, tak tě bude přijímat Bůh.

Jak s ní mluvíš, jak s ní jednáš, jak ji 
ochraňuješ, to vše je velice důležité. Je ře-
čeno, že ochrana je na třech úrovních – fy-
zická, emocionální a duchovní. Dát tako-
vou ochranu, odpouštět si navzájem a ctít 
svou ženu či muže jako majetek Boha, jako 
boží dar, to je způsob, jak můžete udělat 
duchovní pokrok. A žena by měla cítit, že 
její partner není jen manželem, ale že je 
milovaným dítětem Boha svěřeným jí do 
péče, aby ho ochraňovala, byla mu věrná 
a podporovala ho.

Pokud se navzájem uvidíte v tomto 
světle, potom je manželství skutečně jó-
gou. Váš vztah bude jógou ve své podstatě 
a uděláte velký duchovní pokrok.

Pocity náklonnosti mohou přijít a ode-
jít, ale základem zdravého vztahu je úcta. 
Vzájemná úcta a vzájemná péče.

Skrze úctu a péči může náklonnost 
přerůst v hlubokou lásku na úrovni duše. 
Fyzicky se staráme jeden o druhého tím, že 
si poskytujeme základní potřeby pro život. 
V závislosti na dané povaze vašeho zaměst-
nání a vztahu se člověk musí starat o bydle-
ní, oblečení, zdraví a další fyzické potřeby.

Ale emocionální péče je velice zásadní. 
Nedostatek emocionální péče může man-
želství skutečně pohřbít. Každý potřebuje 
ocenění a každý potřebuje povzbuzení. 
Chodí za mnou tolik žen, které říkají: 

„Můj manžel se o mě vůbec nezajímá, ať 
udělám cokoliv, nelíbí se mu to.“ Když 
se pak ptám toho manžela: „Zajímáš se 
o ni?“ On mi odpoví: „Ano, samozřejmě.“ 
Zeptám se: „Líbí se ti to, co dělá?“ „Ano, 
miluju to, co dělá.“ „Řekls jí to někdy?“ 
A on odpoví: „Proč bych jí to měl říkat, to 
by měla vědět sama.“

Komunikace je tak důležitá.
Někdy v manželství mluvíme s každým 

kromě osoby, se kterou žijeme. Komunika-
ce – upřímná komunikace, kdy doopravdy 
vyjadřujeme své ocenění jeden druhému, 
vyjadřujeme svou lásku jeden vůči druhé-
mu a děláme to takovým způsobem, kte-
rým jeden druhého povzbuzujeme, to je 
pro zdravý vztah velice důležité.

Manželství by nemělo být jen o tom, že 
se tak či onak snášíme nebo že jsme spolu 
pouze kvůli slibům, které jsme přijali. Mělo 
by to být něco velice dynamického, velice 
živého a velice skutečného. A mělo by to 
být velice propojené s Bohem, aby všechny 
ty obtíže nebyly pouze skličující – všechny 
ty obtíže jsou duchovními výzvami, kterým 
musíme čelit, a pokaždé, když je překoná-
me, vystoupáme na vyšší duchovní úroveň. 
Manželství, kterým projdete tímto způso-
bem, se stane cestou k dokonalosti. ❧

Manželství propojené s Bohem Manželství propojené s Bohem 
může být cestou k dokonalostimůže být cestou k dokonalosti



Jablečný Jablečný 
závinzávin

TĚSTO:
600 g hladké celozrnné mouky
250 g másla
200 g moučkového cukru
voda podle potřeby
mouka na vyválení

NÁPLŇ:
10 ks středně velkých jablek
100 g rozinek (omyté)
100 g vlašských ořechů 
(najemno nasekané)
1 ks vanilkového cukru
1 pl mleté skořice
200 g cukru
200 g ovesných vloček 
na podsypání

POSTUP:
Do mísy dáme mouku a moučkový cukr, v rendlíku rozpustíme máslo a nalijeme ho do misky. 

Rukama propracujeme a přidáváme po troškách vodu, dokud nevznikne vláčné těsto. Necháme ho 
chvilku ležet a mezitím si připravíme náplň.

Jablka omyjeme, rozpůlíme a vykrájíme jádřince, nastrouháme nahrubo do mísy. Až jsou všechna 
nastrouhaná, postupně z nich v dlaních vymačkáme přebytečnou šťávu do druhé misky, kterou 
necháme stranou. Do vymačkaných jablek přidáme rozinky, ořechy, vanilkový cukr, mletou skořici 
a cukr. Rukou vše důkladně promícháme.

Stůl posypeme moukou a těsto vytvarujeme do válečku, který rozkrájíme na čtyři díly. Každý díl 
zvlášť vyválíme do obdélníku. Dbáme na to, aby během válení bylo pod těstem dostatek mouky, aby 
se nepřilepilo.

Doprostřed vyváleného těsta nasypeme podélně hrstičku ovesných vloček, na ně rovnoměrně 
rozvrstvíme část jablečné náplně a opět navrch nasypeme hrstičku vloček. Levou a pravou stranu těsta 
přehneme do středu, na bocích těsto přimáčkneme, složíme rohy k sobě a vzniklou špičku zastrčíme 
pod závin. Takto dokončený závin přeneseme na plech podložený pečicím papírem. To vše zopakujeme 
i s ostatními díly těsta. Všechny záviny potřeme vodou, nebo ještě lépe trochou jogurtu s vodou. 
Pečeme v předehřáté troubě na 180 °C cca 30 minut.

Upečené a pocukrované záviny i se šťávou z jablek s láskou a oddaností nabídneme Krišnovi.

Recept 
poskytla:
Manikundala 
déví dásí
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