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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

nořím se do blankytně modravého prv-
ního zpěvu Šrímad Bhágavatamu a opět 
se jen nevěřícně podivuji nad tím, co je 
to za nektar! Spolu s bájnými Pánduovci, 
jejich vznešenou matkou Kuntí a manžel-
kou Draupadí se ocitám ve světě těsně po 
největším krveprolití všech dob. Nejen 
praotci Bhíšmovi na loži ze šípů ještě do-
znívají v hlavě moudrá slova Šrí Krišny 
z Bhagavad gíty, a už se schyluje k vyslo-
vení Šrímad Bhágavatamu.

V jakémsi záblesku začínám rozumět 
slovu transcendentální. Něco netknuté 
kvalitami hmotné přírody. Co platilo, 
platí a bude platit vždy a za všech okol-
ností. Šríla Prabhupáda podává tran-
scendentálně geniální analýzu hmotného 
světa a zároveň nabízí řešení. A na ničem 
z toho nezahlodal svým zubem čas.

Říká: „Blahobyt lidstva vzkvétá díky 
přírodním darům, a ne díky obřím 
průmyslovým podnikům. Průmyslové 
giganty jsou výplody bezbožné civilizace 
a ničí ušlechtilé cíle lidského života. Čím 
více budeme rozvíjet tento komplikovaný 
průmysl ničící životní energii lidí, tím 
více budou prostí lidé neklidní a neuspo-
kojení, třebaže několik bohatých bude 
moci žít marnotratně díky vykořisťování.

Přírodní dary, jako je obilí, zelenina, 
ovoce, řeky, hory s nerosty a drahokamy 
a moře plná perel, jsou dary Nejvyššího, 
a podle Jeho přání je hmotná příroda 
buď plodí v hojnosti, nebo je skrývá. 
Přirozeným zákonem je, že člověk může 
využít těchto Božích darů přírody a spo-
kojeně prosperovat, aniž by byl okouzle-
ný vykořisťovatelským motivem, že bude 
vládnout hmotné přírodě.

Čím více se snažíme využívat hmotnou 
přírodu pro své požitkářské rozmary, tím 
více se zaplétáme do reakcí za tyto vy-
kořisťovatelské snahy. Máme-li dostatek 
obilí, ovoce, zeleniny a bylin, nač je nám 
třeba udržovat jatka a zabíjet nebohá 
zvířata? Má-li člověk dostatek obilí a ze-
leniny, není důvodu, aby zabíjel zvířata. 
Tokem řek se zúrodňují pole, a ta dávají 
více, než potřebujeme. Hory dávají ne-
rosty a oceány perly.

Má-li lidská civilizace dostatek obilí, 
nerostů, drahokamů, vody, mléka atd., 
nač by měla za cenu práce některých ne-
šťastníků vytvářet tak strašné průmyslové 
podniky? Všechny tyto přírodní dary 
ale závisejí na milosti Pána. Je tedy třeba, 
abychom se řídili zákony Pána a dosáhli 
dokonalosti lidského života oddanou 
službou.“

Co k tomu dodat? Simply wonderful...

Vaše služebnice 
Džalángí déví dásí
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To je védský obyčej
24. června 1973, ISKCON Májápur, Indie

V Májápuru žil Šríla Prabhupáda 
ve dvou pokojích. Jeden sloužil 
jako obývací pokoj, kde překládal 
a přijímal hosty, a v sousedním 

byla jeho ložnice. Tu zároveň užíval k uctí-
vání prasádam, měl tam i malý mramoro-
vý stolek na prasádam (čouki), stojící u zdi 
vpravo od jeho lůžka.

Červen býval obvykle velmi horký, takže 
když Prabhupáda obědval, ovíval jsem ho 
někdy vějířem z pavích per. Jednak tím 
vznikal vánek, a zároveň jsem tím odháněl 
mouchy. Jakmile se však Prabhupáda pus-
til do oběda, uvedlo to okamžitě do stavu 
pohotovosti místní mravenčí populaci.

Mravenci měli své zvědy neustále pobí-
hající po zdech, a poté, co se podnos s jíd-
lem objevil na stolku, svolávali v několika 
minutách batalion. V Los Angeles mi Šríla 
Prabhupáda radil, abych proti mravenčím 
vetřelcům používal kurkumu. V Los An-
geles to fungovalo, předpokládám, že tam 
byli mravenci většími materialisty. V Má-
jápuru byli k nezastavení. Byly to zřejmě 
duchovní bytosti, které se od zbytků mahá 
prasádam z talíře čistého oddaného nedaly 
ničím odradit.

Pozoroval jsem stovky mravenců, jak 
lezou vzhůru po nohách stolku, obkličují 
podnos ze všech stran a poté útočí na 
Prabhupádovo prasádam. Zdálo se, že vědí, 
do kterého chodu se mohou pustit. Šríla 
Prabhupáda jedl postupně. Nejprve snědl 
zeleninu a čapátí, poté rýži a nakonec jedl 
sladkosti. Mravenci se nejprve shromáždili 
kolem podnosu. Postupně se pak propraco-
vávali k preparacím, které Prabhupáda do-
jedl. Vypadalo to skoro, jako by dodržovali 
pravidla společenského chování. Nakonec 
Šríla Prabhupáda zakončil svůj oběd něko-
lika sladkostmi a šel se umýt. Tím pro mra-
vence nadešla očekávaná chvíle. Teď věděli, 
že nastal čas ponořit se do sladkostí. Bylo 
to neuvěřitelné, ale Šríla Prabhupáda se 
o mravencích během tohoto každodenního 
útoku na jeho oběd nezmínil ani slovem.

Nebyl to přitom ojedinělý případ. Dělo 
se to s neúprosnou pravidelností. Jako 
kdyby mezi čistým oddaným a tímto drob-
ným hmyzem existovala jakási dohoda. 
Šrílovi Prabhupádovi bylo dopřáno jíst tak 
dlouho, jak si přál, a mravenci měli dovo-
leno sníst vše, co nesnědl. Odnášel jsem 
podnos, jak nejrychleji jsem mohl, aby 
zůstalo něco na rozdávání Prabhupádo-
vým žákům. O mravencích v Kolkatě Šríla 
Prabhupáda jednou poznamenal: „To je 
v pořádku, oni toho moc nesnědí.“

Jednoho dne, když jsem ho ovíval při 
obědě, se Prabhupáda pobaveně zakuckal. 

„To je védský obyčej,“ řekl. „Manželka 
obyčejně ovívala manžela, když jedl. Jak-
mile manžel skončil, mohla dojíst vše, co 
zbylo. Tím bylo zaručené, že žena vždy 
připraví dostatečné množství prasádam. 
Jinak by se mohlo stát, že se nenají. Přísně 
se to dodržovalo. Ve skutečnosti právě 
taková byla úloha ženy ve védské kultuře. 
Ženy sloužily dvěma způsoby, jednak vaře-
ním chutného jídla a jednak zajišťováním 
příjemného sexuálního života. To je pod-

stata hmotného života. Samozřejmě s vě-
domím Krišny je tomu jinak, my klademe 
důraz na zdrženlivost a cudnost.“

Tiše jsem ovíval Šrílu Prabhupádu při 
jídle, pobavený jeho otevřeností. O tomto 
tématu se mezi oddanými příliš nediskuto-
valo. Sexuální život bylo nutné kontrolovat, 
nikoliv si ho užívat. Jako mladí oddaní 
jsme se mu snažili ze všech sil vyhýbat. Po-
koušel jsem se srovnat si v hlavě poznatky, 
které mi Šríla Prabhupáda sdělil, a ne-
schopný slova jsem pokračoval v ovívání.

Šríla Prabhupáda byl nad tímto světem 
zcela povznesený. Jen proto mohl sedět 
a jíst společně s legiony hmyzu, chystají-
cími se zaútočit na zbytky jeho jídla. Jen 
proto mohl bez zábran mluvit o sexuál-
ním životě, protože ho hmotné požitky 
nijak nepřitahovaly. Protože byl soucitný 
čistý oddaný, byl schopný chápat naše 
hříšné postavení, trpělivě nás vést a po-
skytovat nám příležitost k vykonávání 
oddané služby.

Radostný a bezstarostnýRadostný a bezstarostný
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Šríla Prabhupáda 
škádlí svoji sestru

4. července 1973, ISKCON Kolkata, Indie

Bhavatáriní, sestru Šríly Prabhu-
pády, jsem poprvé potkal při své 
návštěvě kolkatského chrámu. 
Od té doby jí nikdo neřekl jinak 

než „Pišimá“, což znamená „tetička“. Její 
zjev byl skutečně pozoruhodný. Byla 
o pár palců menší a celkem o dost těžší 
než Šríla Prabhupáda, ale její obličej byl 
nepopiratelně Šríla Prabhupáda v žen-
ském vydání. Kdykoliv přišla do chrámu, 
přinesla sladkosti a dávala je svému 
staršímu bratru. Pak je rozdávala všem 
oddaným v chrámu. Ráda Prabhupádu 
navštěvovala a trávila v jeho přítomnosti, 
co nejvíce času to bylo možné.

Jejich rozhovorům jsem nerozuměl, 
protože neumím bengálsky, ale někdy 
Jeho Božská Milost dala k dobrému pár 
drobností. Bylo zřejmé, že Pišimá svého 
bratra miluje, nejen na materiální úrovni, 
ale stejně dobře chápala i jeho vznešené 
duchovní postavení.

Často mu vařila. Z toho měli oddaní 
hrůzu, protože při vaření vždycky použí-
vala hořčičný olej. Při jednom pokusu to 
s ní probrat odpověděla: „Ten může strávit 
i hřebíky, když bude chtít.“

Když jsem jednoho dne masíroval 
Prabhupádu před obědem, zeptal se mě: 

„Znáš někoho, kdo by byl tlustý, aniž by 
jedl?“

„Ne, Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem. 
„Nikoho takového neznám. Narážíte na 
vaši sestru?“

Prabhupáda se hlasitě zasmál.
„Ano!“ řekl. „Tvrdí mi, že skoro nejí, ale 

stejně přibývá na váze. Znáš snad někoho, 
kdo by přibýval na váze, aniž by jedl?“

„Neznám, Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem, 
kuckaje se smíchy. „Podle mě to nejde, při-
bírat na váze bez jídla.“ 

Teď jsme se již chechtali oba dva.
„Ano!“ řekl. „Podle mě taky ne. Řekl 

bych, že uvažuješ správně. Určitě se přejí-
dá. Mně říká, že nejí, ale já vím, že jí. Stě-
žuje si mi na zdraví, že se necítí dobře. Já 
jsem jí řekl: ,Jsi tak strašně tlustá. Jak mů-

žeš být zdravá?‘ A ona povídá: ,Nevím, jak 
je to možné. Skoro vůbec nejím. Nechápu, 
jak můžu být tak tlustá.‘“

Dál jsem masíroval Šrílu Prabhupádu 
a bylo mi jasné, jak dobře se musel cítit ve 
svém rodném městě obklopen svojí rodi-
nou. Byl jsem vděčný, že mohu se Šrílou 
Prabhupádou prožívat tak důvěrné chvíle. 
Cítil jsem, že si dělá starost o sestřino 
zdraví, protože někdy říkal, že nemoc má 
svůj původ v úzkosti, nečistotě a přejídání.

Téhož večera uděloval Šríla Prabhupáda 
svým žákům daršan. V místnosti byla 
přítomná i Pišimá. Nerozuměla, o čem se 
mluví, ale to jí nevadilo. Chtěla být se Šrí-
lou Prabhupádou co nejvíc, protože svého 
bratra bezpodmínečně milovala. Na jak 
vysoké úrovni byla a jak byla požehnaná, 
že přirozeně cítila lásku a náklonnost ke 
Šrílovi Prabhupádovi!

„Jen se na ni podívejte, jak tam sedí,“ řekl 
Šríla Prabhupáda s úsměvem. „Podívejte 
se na ni… jak je tlustá.“

Všichni se začali smát, včetně Šríly Prab-
hupády a Pišimy. Prabhupáda ji pak škádlil 
dál uličnicky, jako malý kluk. 

„Je tak strašně tlustá,“ řekl. „Podívejte 
se na ni, jak je tlustá. Tvrdí, že nejí, ale 
přesto tloustne.“

Místností se rozléhal smích. Pišimá měla 
radost, že se všichni smějí, a nedocházelo 
jí, že si z ní její starší bratr dělá legraci. Šrí-
la Prabhupáda se bavil svým vtipkováním 

a byl šťastný, že se baví i jeho žáci. Byl to 
vzácný a podivuhodný okamžik pro všech-
ny přítomné.

Šrílo Prabhupádo, jak radostné bylo 
vidět vás v takové šťastné a bezstarostné 
líle! Modlím se, abych v nějakém 
budoucím životě dokázal vyvolat úsměv 
na vaší tváři. ❧

Tito američtí chlapci už se nabažili 
tohoto materialistického způsobu 
života. Chtějí něco duchovního. 
Ale protože tu podobné informace 
nejsou, protože tu chybí podobný 
vůdce, stávají se z nich hippies, jsou 
zmatení a zfrustrovaní. A protože 
my máme něco podstatného, 
přijímají to. To je tajemství úspěchu 
tohoto hnutí pro vědomí Krišny.

přednáška z Bhagavad gíty, 1971

Pišimá svého bratra milovalaPišimá svého bratra milovala
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„Tento nápad [otevřít restauraci] se mi 
velmi líbí. Naše zpívání je lék a naše 
prasádam je dieta pro léčbu hmotné 
nemoci.“ (dopis Šríly Prabhupády Dajá-
nandovi 10/17/68)

Jak přijímat prasádam
Když oddaní rozdávají prasádam, jídlo 

obětované Nejvyšší Osobnosti Božství, 
musíme je přijmout jako Pánovu milost 
získanou od čistých oddaných, abychom si 
uchovali naši náladu oddané služby. (Nek-
tar pokynů 4)

1. Pamatujte, že Krišnovo prasádam se ne-
liší od Krišny. Recitujte modlitbu ,šaríra-
avidjá-džál', abyste na to pamatovali.

2. Při jídle a pití používejte pravou ruku.
3. Meditujte o tom, jak Krišna jedl. (Lze 

meditovat také o Krišnově milosti, díky 
které dostáváme prasádam, nebo o zá-
bavách Šrí Čaitanji Maháprabhua a Šrí 
Krišny týkajících se prasádam.)

4. Během přijímání prasádam nemluvte 
(kromě oslavování Krišny a Jeho 
prasádam).

5. Prasádam nevyhazujte. Nikdy se jej ne-
dotýkejte nohou.

6. Před jídlem a po jídle si umyjte ruce, 
nohy a ústa.

7. Hodinu před jídlem vypijte sklenici 
vody. Po nějakou dobu po jídle 
nepijte; pokud přesto musíte, pak 
nějaký horký nápoj.

8. Šríla Prabhupáda řekl: žaludek naplňte 
z 1/4 vodou, z 1/2 jídlem a z 1/4 
vzduchem.
NEPŘEJÍDEJTE SE!

Jak rozdávat prasádam
Dopis Šríly Prabhupády Kírtirádžovi 

11/27/71: „Krišnovým prasádam by se 
nikdy nemělo plýtvat. Nejlépe je uvařit jen 
tolik, kolik je třeba, a každému dát, kolik 
chce. Podle védského způsobu lidé sedí 
v řadách u svých talířů, rozdavači pro-
cházejí řadami a na každý talíř vloží malé 
množství od každého pokrmu, pokud 
proti tomu dotyčná osoba nic nenamítá. 
Rozdavači neustále procházejí řadami 
sem a tam a přidávají těm, kteří chtějí více. 
Tímto způsobem nedochází k plýtvání 
a každý je spokojen.“ 
1. Všechny obsluhované vybídneme 

k usednutí na podlahu a kvalifi kovaní 
oddaní rozdávají prasádam.

2. Rozdavači by měli být čistí, klidní 
a spokojení. Je-li třeba, měli by jíst před 
rozdáváním. Při rozdávání by neměli 
mluvit.

3. Rozdávejte správné množství, aby nedo-
cházelo k plýtvání.

4. Starší osoby a děti by měly být obslou-
ženy přednostně. Hospodáři by měli 
sloužit hostům.

5. Položte na každý talíř sůl a citron, než 
k nim zasednou hosté.

6. Jako první vždy roznášejte vodu.
7. Prasádam by se mělo rozdávat v tomto 

pořadí:
a) nejprve hořké pokrmy, jako je šukta 

a hořký meloun
b) špenát a jiné pokrmy se svíravou 

chutí
c) smažené pokrmy a dál
d) různá pikantní zelenina
e) kyselé pokrmy
f) sladkosti

g) Rýže a čapátí jsou základní složky 
a měly by být stále k dispozici na talíři.

8. Obcházejte všechny a rozdávejte, dokud 
nejsou spokojeni. Nebuďte lakomí – 
neschovávejte nic pro sebe na později. 
Prasádam je určeno k rozdávání.

9. Nedotýkejte se talířů servírovací nabě-
račkou. Dotek talíře ji znečistí a musíte 
ji umýt.

10. Vaše prsty se nesmí dotknout žádného 
pokrmu ani vody. Sůl by se nikdy nemě-
la rozdávat rukou, ale lžící.

11. Nikdy se prasádam nedotýkejte nohou 
a nepřekračujte je.

12. Prasádam rozdávejte z nádob k tomu 
určených.

13. Nádoby netahejte po podlaze a nehlo-
mozte nádobím. Rozdávejte v tichosti.

14. Když všichni skončili s přijímáním pra-
sádam, ihned celé místo ukliďte.

Citáty Šríly Prabhupády
Prabhupádova Lílámrita V, str. 66-67: 

Příběh o Prabhupádově návštěvě (s něko-
lika žáky) v ášramu Purího Mahárádže ve 
Višákhapatnam:

„Prabhupádův duchovní bratr Ánanda 
rád vařil a obsluhoval nejen Šrílu Pra-
bhupádu, ale všechny jeho žáky. Ánanda 
byl starší, ale vždy konal prostou službu. 
I když jeho angličtina byla velmi skrovná, 
Prabhupádovi žáci cítili náklonnost mezi 
Ánandou a Šrílou Prabhupádou. Ánando-
va komunikace se žáky Šríly Prabhupády 
se projevovala zejména jeho vařením 
a rozdáváním prasádam...“

VAIŠNAVSKÁ ETIKETAVAIŠNAVSKÁ ETIKETA
14. ROZDÁVÁNÍ A PRIJÍMÁNÍ PRASÁDAM14. ROZDÁVÁNÍ A PRIJÍMÁNÍ PRASÁDAMˇ

Prasádam musíme přijmout jako Pánovu Prasádam musíme přijmout jako Pánovu 
milost získanou od čistých oddanýchmilost získanou od čistých oddaných
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„Co se týče tvé otázky o tanci, měl by být nadšený, se 
zdviženýma rukama jako Paňča tattva. Všichni 
následovníci Pána Čaitanji tančili se zdviženýma rukama. 
Když někdo tančí v extázi, je to v pořádku, ale lepší je 
tančit se zdviženýma rukama.“ (dopis Šríly Prabhupády 
Kírtanánandovi 11/10/75)

1. Kírtan znamená oslava Šrí Hariho zpěvem. (Když zpívá jen 
jeden oddaný, jedná se o bhadžan.)

2. Oslavujte Šrí Krišnu, ne sebe.
3. Zpívejte s upřímnou oddaností pro potěšení Šrí Krišny 

a Jeho oddaných.
4. Při skupinovém zpěvu by měl jeden nebo dva oddaní před-

zpívávat a ostatní je následovat.
5. Nástroje, které Šríla Prabhupáda pro kírtan určil, jsou 

kartály, mridanga a džhampa (velké kartály). Neschválil 
harmonium, které je určeno pro bhadžan. Nástroje, zvláště 
džhampa, by neměly přehlušit svaté jméno či zraňovat uši, 
ale následovat předzpívávajícího.

6. Používejte jednoduchou melodii a nejlépe správnou rágu 
pro danou denní dobu.

7. Nemyslete si, že jste nejlepší zpěvák, a proto byste měli 
předzpívávat. Vaišnavové jsou pokorní a chtějí následovat, 
ne vést. Pokud je však ostatní vaišnavové vyzvou k předzpí-
vávání, jsou šťastni, že tak mohou sloužit. ❧

15. ETIKETA PRI KÍRTANU15. ETIKETA PRI KÍRTANUˇ

CO „NEŘÍKAT“ NA PRVNÍM SETKÁNÍCO „NEŘÍKAT“ NA PRVNÍM SETKÁNÍ
[Následuje úžasný popis toho, jak 

Ánanda rozdával všem oddaným 
prasádam.]

Každé ráno se všichni shromáždili na 
verandě před Prabhupádovými pokoji, 
muži seděli na jedné a ženy na druhé 
straně. Ánanda svižně procházel uličkou 
uprostřed a rozdával prasádam, zatímco 
Prabhupáda seděl na jejím konci v dře-
věném křesle, džapoval a pozoroval, jak 
oddaní přijímají prasádam. 

Prabhupáda dal ášramu peníze 
a Ánanda pravidelně vařil bohaté hos-
tiny: smažené brambory v rozemletém 
koření, rýži, jogurt, dál, tři druhy sabdží, 
smažené bramborové hranolky, čatní, 
malpury, radžkéli, sandéš, kšíru – a vše 
se kvalitou blížilo nektaru.

Prabhupáda seděl v čele obou řad 
a povzbuzoval oddané v přijímání pra-
sádam: „Přidej mu!“ Chválil Ánandovo 
vaření a potěšeně se usmíval při pohledu 
na oddané přijímající prasádam. 

Oddaní dojedli, povzbuzováni, aby 
jedli, kolik jen mohli, a Šríla Prabhupáda 
pronesl préma dhvani. Nato všichni od-
daní odpověděli zvoláním „Džaja!“

Po jedné takové hostině Šríla Prabhu-
páda zavolal oddané do svého pokoje 
a poznamenal: „Podívejte se, jak vaří. 
Vše uvaří, rozdá a nejí, dokud nejsou 
všichni zcela spokojeni. Více ho těší 
sloužit než si sám užívat.“

Věděl jste, že existují tak obrovské 
ryby, že mohou spolknout i velrybu?

Opravdu?

A že měsíc je mnohem dál než slunce!

Aha?

Ano, a Pán Brahmá má čtyři hlavy!

Páni, to je hodin. Už musím jít. 



Šríla Prabhupádapřednáška
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NIČÍME SI SVÉ ŽIVOTY

Namísto zoufalé snahy přinést svým smyslům co 
nejvĕtší požitek a dosáhnout hmotného štĕstí by-
chom se mĕli pokusit rozvíjet vĕdomí Krišny a do-

sáhnout duchovního štĕstí. Prahlád Mahárádž říká: „Život 
v lidském tĕle je pomíjivý, ale zároveň je velice cenný. Proto 
nemá smysl, abyste se snažili zvĕtšovat hmotný smyslový 
požitek, neboť vaší povinností je zapojit se nĕjakým způso-
bem do oddané služby.“

V lidském tĕle dostává živá bytost vyšší inteligenci. Jelikož 
máme vyšší vĕdomí, mĕli bychom usilovat o vyšší požitek, 
o požitek duchovního charakteru. Jak je možné získat du-
chovní požitek? Mĕli bychom se zcela zapojit do služby Nej-
vyššímu Pánu, který dává radost osvobození. Mĕli bychom 
obrátit svou pozornost k lotosovým nohám Krišny, který nás 
může vysvobodit z tohoto hmotného svĕta.

A není možné si v tomto životĕ užívat, a Krišnovi začít slou-
žit až v příštím životĕ? Prahlád Mahárádž odpovídá: „Nyní 
jsme v hmotném vĕzení. Nyní máme toto tĕlo, ale za nĕkolik 
let ho opustíme a pak budeme muset přijmout jiné tĕlo. Když 
si ve svém tĕle budete užívat podle žádostí smyslů, připravíte 
si další tĕlo přesnĕ podle toho, jaký smyslový požitek jste si 
přáli.“ Nikde není zaručeno, že dostanete lidské tĕlo. To závisí 
na vašich činnostech. Budete-li jednat jako polobůh, dosta-
nete tĕlo poloboha, a když budete jednat jako pes, dostanete 
tĕlo psa. V okamžiku smrti není váš osud ve vašich rukou – je 
v rukou přírody. Naší povinností není spekulovat o tom, jaké 
dostaneme příští tĕlo. V současnosti musíme jen pochopit, že 
toto lidské tĕlo je velkou příležitostí k rozvinutí duchovního 

vĕdomí, vĕdomí Krišny. Proto bychom mĕli okamžitĕ začít 
sloužit Krišnovi. Pak můžeme udĕlat pokrok.

Jak dlouho bychom mĕli Krišnovi sloužit? Tak dlouho, do-
kud bude naše tĕlo v pořádku. Nevíme, kdy přestane fungovat. 
Velký svĕtec Paríkšit Mahárádž dostal varování sedm dní 
předem: „S tvým tĕlem bude konec bĕhem jednoho týdne.“ 
My však nevíme, kdy naše tĕlo skoná. Na ulici nás může kdy-
koliv potkat nehoda. Mĕli bychom být vždy připraveni. Smrt 
je neustále nablízku. Nemĕli bychom si optimisticky myslet: 

„Všichni umírají, ale já budu žít vĕčnĕ.“ Proč bys mĕl žít, když 
všichni ostatní umírají? Tvůj dĕd je mrtvý, tvůj pradĕd je mrt-
vý, ostatní tvoji příbuzní jsou také mrtví – proč ty bys mĕl žít 
vĕčnĕ? Umřeš a tvoje dĕti umřou také. Proto dříve, než přijde 
smrt, a dokud máme lidskou inteligenci, bychom se mĕli sna-
žit rozvíjet vĕdomí Krišny. To je rada Prahláda Mahárádže.

Nevíme, kdy se toto tĕlo zastaví, a proto se ihned zapojme 
do oddané služby a také podle toho jednejme. „Když se ale 
okamžitĕ zapojím do oddané služby, jak si budu vydĕlávat 
na živobytí?“ O to bude postaráno. S potĕšením vám mohu 
říci, jak pevné přesvĕdčení získal jeden můj žák. V jednom 
středisku se nepohodl s jiným oddaným, který namítal: „Ty 
se ani trochu nestaráš o to, z čeho zaplatíme výdaje.“ A on 
odpovĕdĕl: „Krišna nám dá, co potřebujeme.“ To je velice 
pĕkné přesvĕdčení a udĕlalo mi to velkou radost. Dostanou-li 
jídlo i kočky, psi a prasata, proč by se Krišna nepostaral také 
o jídlo pro nás, když Mu s plným vĕdomím Krišny oddanĕ 
sloužíme? Je snad Krišna nevdĕčný? Není.

V Bhagavad gítĕ Krišna říká: „Můj drahý Ardžuno, jsem 
stejný ke všem. Nikomu nezávidím a nikdo není Můj výsadní 
přítel, ale zvláštĕ jsem pozorný k tĕm, kteří Mi s vĕdomím 
Krišny oddanĕ slouží.“ Malé dítĕ zcela závisí na milosti svých 
rodičů, a rodiče mu proto vĕnují zvláštní pozornost. Rodiče 
se chovají stejnĕ dobře ke všem dĕtem, ale malému dítĕti, kte-
ré neustále pláče, „Mámo“, vĕnují zvláštní péči. „Už jdu, můj 
malý, už jdu.“ To je přirozené.

Když budete zcela záviset na Krišnovi, který dává jídlo 
psům, ptákům a dravcům – všem 8 400 000 životním dru-
hům – proč by nemĕl dát jídlo také vám? Toto přesvĕdčení je 
příznakem odevzdanosti. Nemĕli bychom si myslet: „Krišna 
mi dává jídlo, budu tedy jen spát.“ Ne. Musíte pracovat, ale 
beze strachu. Mĕli byste se zapojit do oddané služby celým 
srdcem a s naprostou důvĕrou v Krišnovu ochranu a pomoc.

Zamysleme se nyní nad tím, jak dlouhý je náš život. Říká se, 
že lidé v tomto vĕku mohou žít nanejvýš sto let. V Satja juze, 
ve vĕku dobra, trval lidský život 100 000 let. V dalším vĕku, 
Trétá juze, lidé žili 10 000 let a v následujícím vĕku, Dvápara 
juze, žili 1 000 let. Nyní, v tomto vĕku zvaném Kali juga, se 
délka lidského života odhaduje na 100 let. S postupem vĕku 
Kali se však i ta bude dále zkracovat. To je takzvaný pokrok 
naší moderní civilizace. Jsme pyšní na své štĕstí a na rozvoj 
civilizace. Výsledkem však je, že přes všechny naše snahy 
o hmotný požitek se délka života neustále zkracuje.

Řeknĕme tedy, že človĕk žije sto let. Neví-li nic o duchov-
ním životĕ, polovinu svého života v noci prospí nebo promrhá 
pohlavním životem. Nemá žádné jiné zájmy. A o co se zajímá 
bĕhem dne? „Kde jsou peníze? Kde jsou peníze? Musím se 
starat o své tĕlo.“ A když vydĕlá peníze: „Utratím je pro svou Tr
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ženu a dĕti.“ Kde je jeho duchovní rea-
lizace? V noci ho zajímá jen spaní a sex 
a ve dne tvrdĕ pracuje a shání peníze. To 
je celá jeho životní náplň. Takový ubohý 
život!

Průmĕrný človĕk prožije své mládí 
v iluzi a až do dvaceti let může ztrácet 
svůj čas lehkomyslnými hrami. Posled-
ních dvacet let života, když je človĕk 
starý, pak nedokáže dĕlat již nic. Smysly 
starého človĕka již nemohou náležitĕ 
pracovat. Jistĕ jste vidĕli mnoho starých 
lidí – nejsou schopni dĕlat nic jiného 
než ležet a odpočívat. Právĕ jsem dostal 
dopis od jednoho svého žáka. Psal, že 
jeho babička je již tři a půl roku ochrnu-
tá a velice trpí. Když je človĕku osmdesát, 
všechno pomalu končí. Prvních dvacet 
let života je ztraceno, a dokonce i když 
se človĕk dožije sta let, posledních dva-
cet let je také ztraceno. Čtyřicet let života 
človĕk ztratí tímto způsobem. Ve střed-
ním vĕku se velice silnĕ projeví pohlavní 
touha a človĕk může ztratit dalších dva-
cet let života. Dvacet let v mládí, dvacet 
let ve stáří a dvacet let mezi tím – še-
desát let života je pryč. Takto analyzuje 
život Prahlád Mahárádž. Ničíme si své 
životy, místo abychom je využili k po-
kroku ve vĕdomí Krišny. ❧

30.4. Mahádvádaší, půst za Móhiní Ékádaší, 
(přerušení půstu 1.5. od 5:39 do 10:33)

1.5. Šrí Džajánanda Prabhu odchod
2.5. NRISINHA ČATURDAŠÍ, příchod Pána 

Nrisinhadéva (půst do soumraku)
3.5. Šrí Mádhavéndra Purí – příchod
 Šrí Šrínivása Áčárja – příchod
9.5. Šrí Rámánanda Rája – odchod
14.5. Apará Ékádaší, 

(přerušení půstu 15.5. od 05:16 do 10:24)
15.5. Šríla Vrindávana Dása Th ákura – příchod

28.5. Šrí Baladéva Vidjábhúšana – odchod
 Šrímatí Gangámátá Gósváminí – příchod
29.5. Pándava Nirdžala Ékádaší, 
 (přerušení půstu 30.5. od 04:59 do 10:19)
2.6. Šrí Mukunda Datta – odchod
 Šrí Šrídhara Pandita – odchod
3.6. Šrí Šjámánanda Prabhu – odchod
7.6. Šrí Vakréšvara Pandita – příchod
11.6. Šrí Šrívasa Pandita – odchod
12.6. Jóginí Ékádaší, (přerušení půstu 13.6. od 04:52 do 10:19)
16.6. Šríla Bhaktivinóda Th ákura – odchod, (půst do oběda)
 Šrí Gadádhara Pandita – odchod
28.6. Padminí Ékádaší, (přerušení půstu 29.6. od 04:55 do 07:34)

Měli byste se zapojit do oddané služby celým srdcemMěli byste se zapojit do oddané služby celým srdcem
 a s naprostou důvěrou v Krišnovu ochranu a pomoc a s naprostou důvěrou v Krišnovu ochranu a pomoc



Šrí Kavi KarnapúraGauránga lílá
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GAURA GANÓDDÉŠA DÍPIKÁGAURA GANÓDDÉŠA DÍPIKÁ
Lampa, s jejíž pomocí lze vidět společníky Pána GaurángyLampa, s jejíž pomocí lze vidět společníky Pána Gaurángy
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Pastevec jménem Pardžanja, který byl ve Vrindávanu Kriš-
nův děd z otcovy strany, se během zábav Pána Čaitanji 
narodil ve městě Šrí Hatta. Pardžanja přijal jméno Upén-
dra Mišra a stal se otcem sedmi synů.

Gópí jménem Varíjasí déví, která byla ve Vradži babičkou Pána 
Krišny z otcovy strany, se během příchodu Pána Čaitanji zjevila 
jako Kamalávatí déví.

Šrímatí Jašódá déví a vradžský král Nanda, kteří byli jako dva 
velké oceány nektaru lásky ke Krišnovi v Pánových zábavách ve 
Vrindávanu, se zjevili během zábav Pána Čaitanji jako Šrímatí 
Šačí déví a Šrímán Džagannátha Purandara. O tom není pochyb.

Někteří oddaní říkají, že dva polobozi, Aditi a Kašjapa, kteří 
inkarnovali jako Kaušaljá a Dašaratha, Pršni a Sutapá a také jako 
Dévakí a Vasudéva, rodiče Balaráma a Krišny, také vstoupili do 
těla Šačí déví a Džagannátha. Tito oddaní říkají, že pokud by 
tomu tak nebylo, pak by nebylo možné, aby se Balaráma narodil 
jako jejich syn Višvarúpa.

Róhiní a Vasudéva, rodiče Balaráma a Krišny, se zjevili během 
příchodu Pána Čaitanji jako vznešený bráhmanský pár Padmávatí 
a Mukunda. Sumitrá a Dašaratha byli rovněž přítomni v tělech 
Padmávatí a Mukundy.

Stejná Paurnamásí, která velmi těšila Pána Góvindu ve Vradži, 
se zjevila v zábavách Pána Čaitanji jako Šríla Góvinda Áčárja, 
zkušený autor písní a poezie.

Ambiká, chůva, která kojila Krišnu svým vlastním mateřským 
mlékem ve Vradži, se zjevila během zábav Pána Čaitanji jako Má-
liní déví, manželka Šríváse Pandita.

Kilámbiká déví, která byla sestrou Ambiky ve Vradži a byla 
zvyklá jíst zbytky potravy Pána Krišny, se zjevila během zábav 
Pána Čaitanji jako Nárájaní déví.

Stejná osoba, která byla Mahárádžem Džanakou, králem Mithi-
ly, se zjevila během zábav Pána Čaitanji jako Vallabháčárja. Ně-
kteří lidé s tímto názorem nesouhlasí a tvrdí, že Vallabháčárja byl 
inkarnací Mahárádže Bhíšmaky.

Tatáž osoba, která se dříve zjevila jako Džánakí déví a Rukminí 
déví, se během zábav Pána Čaitanji zjevila jako Šrímatí Lakšmí-
prijá, dcera Vallabháčárji.

Vallabháčárjova dcera Šrímatí Lakšmíprijá byla inkarnací 
Šrímatí Lakšmí déví, bohyně ště stí. Jednoho dne, když se 
šla s přítelkyněmi koupat na břeh Gangy, vstoupila do cesty 
zraku Pána Čaitanji. Tímto způsobem Pán poprvé spatřil 
Lakšmípriju.

Stejná osoba, která se dříve zjevila jako král Satrádžit, se zjevila 
v zábavách Pána Čaitanji jako Sanátana Mišra. Dcera Sanátana 
Mišry, Šrímatí Višnuprijá, byla inkarnací Pánovy Bhú šakti, která 
je matkou celého vesmíru. To, že je Šrímatí Višnuprijá inkarnací 
Bhú déví, je popsáno ve Šrí Čaitanja čandródaja nátace, kde Kali 
říká: „S porozuměním, že Šrímatí Višnuprijá je inkarnací Bhú 
déví, přijal Pán Čaitanja její ruku.“

Stejná osoba, která se zjevila jako Višvámitra Muni, jenž sjed-
nal manželství Pána Rámačandry, a která se také zjevila jako 
bráhmanský posel od Šrímatí Rukminí déví k Pánu Kéšavovi, se 
zjevila i v zábavách Pána Čaitanji jako Vanamálí Áčárja, který byl 
známý jako učený astrolog.

Bráhmana jménem Kulaka, kterého Mahárádža Satrádžit poslal 
k Pánu Mádhavovi zařídit Pánovo manželství se Satjabhámou, se 
zjevil v zábavách Pána Čaitanji jako Šrí Kášínátha.

Osoba, která se zjevila v zábavách Pána Čaitanji jako Džagadá-
nanda Pandita, byla ve skutečnosti inkarnací Šrímatí Satjabhámy 
déví. Který oddaný může říci něco jiného?

Stejná osoba, která se zjevila jako Sándípani Muni, mudrc, kte-
rý předal posvátnou šňůru Pánu Krišnovi v Mathuře, se zjevila 
v zábavách Pána Čaitanji jako Kéšava Bháratí.

Stejná osoba, která se dříve zjevila jako Vasištha Muni, duchov-
ní mistr Pána Rámačandry, se v zábavách Pána Čaitanji zjevila 
jako Gangádása a Sudaršana.

Stejná osoba, která byla dříve známa jako Mahárádža Vriša-
bhánu ve Vradži, se zjevila v zábavách Pána Čaitanji jako vzneše-
ná osobnost Pundaríka Vidjánidhi.

Když byl Pán Čaitanja pohroužen v náladách intenzivní lásky 
Šrímatí Rádhárání v odloučení od Pána Krišny, oslovoval Pun-
daríku Vidjánidhiho slovem „otec“.

Pán Čaitanja byl s Pundaríkou Vidjánidhim velmi spokojen 
a oslovoval ho jménem Prémanidhi. Vzhledem k tomu, že byl 
Pundaríka Vidjánidhi přímým žákem Mádhavéndry Purího, Pán 
se k němu choval s velkou úctou, jako by to byl Pánův vlastní 
duchovní mistr. Mahárádža Vrišabhánu se také zjevil jako Šrí 
Mádhava Mišra. Ratnávatí déví, manželka Pundaríky Vidjánidhi-
ho, je považována učenými oddanými za inkarnaci Kírtidy déví, 
manželky Mahárádže Vrišabhánua.

Původní podoba Nejvyššího Pána se považuje za neodlišnou od 
přímých expanzí Pána. Z tohoto důvodu se má za to, že Pán Čai-
tanja Maháprabhu, syn Šrímatí Šačí déví, se neliší od své expanze 
Pána Vásudeva, prvního člena čatur vjúhy. Stejným způsobem 

Džagannátha Mišra, Šačídéví a malý NimáiDžagannátha Mišra, Šačídéví a malý Nimái
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je Šrí Višvarúpa považován za neodlišného od inkarnace Pána 
Sankaršana, druhého člena čatur vjúhy.

Pán Nitjánanda Avadhúta je také považován ze neodlišného 
od Pána Sankaršana. To, že je Šrí Višvarúpa totožný s Pánem 
Sankaršanem, je popsáno ve Šrí Čaitanja čandródaja nátace, 
kde Kali říká Dharmovi tato slova: „Višvarúpa, starší bratr 
Pána Čaitanji, je totožný s Osobností Božství, Pánem Sankar-
šanem. Višvarúpa se nikdy neoženil, ale přijal parivrádžaká-
čárja sannjás a odešel z domova. Transcendentální sláva Šrí 
Višvarúpy způsobila, že Pán Čaitanja přijal duchovní zasvěcení 
od Íšvary Purího.“

To, že se Pán Nitjánanda také neliší od Pána Sankaršana, je 
popsáno v následujícím výroku Šrí Čaitanja čandródaja nátaky: 

„Pán Nitjánanda Avadhúta se neliší od Pána Sankaršana.“
Když věčná Osobnost Božství, Pán Višvarúpa odešel z domo-

va, vstoupil do těla Pána Nitjánandy Avadhúty. Můj otec Šivá-
nanda Séna jednou řekl: „Pán Nitjánanda Avadhúta je ve sku-
tečnosti Osobnost Božství, Pán Balaráma. Vždy setrvává mezi 
oddanými a září jako tisíce sluncí.“ Když to dořekl, začal tančit.

Pán Nitjánanda inkarnuje jako Jeho úplná expanze, Ananta 
Šéša. Jako Pán Šéša proměňuje své tělo, aby se stal oděvy, ná-
ramky a ostatními ozdobami, které nosí Pán Višnu a Pán Krišna. 
Znovu se expanduje jako lílá šakti a je si vědom všech podrob-
ností důvěrných zábav Pána Krišny.

Dvě manželky Pána Balaráma, Šrímatí Váruní déví a Šrímatí 
Révatí déví, se zjevily během zábav Pána Čaitanji jako Šrímatí 
Vasudhá déví a Šrímatí Džáhnaví déví, dvě drahé manželky 
Pána Nitjánandy a dcery vznešené osobnosti Šrí Súrja dáse. Je-
jich otec Súrja dása byl předtím Mahárádžem Kakudmím. Jeho 
tělesný lesk připomínal slunce.

Někteří říkají, že Šrímatí Vasudhá déví je inkarnací Šrímatí 
Anangy Maňdžarí, a jiní říkají, že Šrímatí Džáhnaví déví je in-
karnací Šrímatí Anangy Maňdžarí. Ve skutečnosti jsou oba ná-
zory správné. Obě jsou inkarnacemi Šrímatí Anangy Maňdžarí.

Expanze Pána Sankaršana známá jako Pán Kšíródakašájí Viš-
nu se zjevila v zábavách Pána Čaitanji jako Víračandra Prabhu. 
Pán Víračandra se nelišil od samotného Pána Čaitanji.

Pán Víračandra také vstoupil do těl dvou bratrů, Nišathy a Ul-
muky (synů Pána Balaráma), kteří byli tímto způsobem inkar-
nacemi Pána Višnua. Mínakétana Ráma dása a ostatní byli tímto 
způsobem také inkarnacemi Pána Sankaršana.

Řeka Gangá, která se zrodila z lotosových nohou Pána Višnua, 
se zjevila v zábavách Pána Čaitanji jako Šrímatí Gangá déví, 
dcera Pána Nitjánandy. Její manžel, Šrí Mádhava, byl v minulos-
ti Mahárádža Šántanu.

Pán Pradjumna, třetí člen čatur vjúhy, se dříve zjevil ve Vradžab-
húmi jako blízký přítel (prija narma sakhá) Šrí Šrí Rádhá Mádhavy 
a pomáhal Jim v Jejich transcendentálních zábavách. Tentýž Pán 
Pradjumna se zjevil v zábavách Pána Čaitanji jako Šrí Raghunan-
dana Th ákura, který se nelišil jak od Pána Čaitanji, tak od Pána 
Advaity.

Pán Aniruddha, čtvrtý člen čatur vjúhy, se zjevil v zábavách Pána 
Čaitanji jako Vakréšvara Pandita. Pán Krišna osobně vstoupil do 
Vakréšvarova těla a přiměl ho tančit v extázi. Tento extatický tanec 
Vakréšvara Pandita těší Pána Čaitanju Maháprabhua.

Jednoho dne Vakréšvara Pandita sladce řekl Pánu Čaitanjovi: „Ó 
milostivý Pane, prosím dej mi tisíc gandharvů zpěváků, aby zpívali, 
zatímco budu tancovat.“

Část Pána Čaitanji vstoupila do těla Nakuly Brahmačárího. Tímto 
způsobem se Nakula Brahmačárí stal Pánovou šaktjávéša inkarnací.

Stejným způsobem část Pána Čaitanji také vstoupila do těla 
Pradjumny Mišry. Bhagaván Áčárja Khandža je považován za dílčí 
projev Pána Gaury.

Pán Brahmá, vládce vesmíru, který je považován za jednoho 
z členů Nava vjúhy a je původním učitelem Véd a tanter, se v zába-
vách Pána Čaitanji zjevil jako Šrí Gópínátha Áčárja.

Pán Sadášiva, který se dříve zjevil jako inkarnace ávéša ve Vra-
džabhúmi, se zjevil v zábavách Pána Čaitanji jako Pán Advaita 
Gósvámí, který se neliší od samotného Pána Čaitanji. Pán Sadášiva 
přijal podobu pasáčka krav a tančil s Pánem Krišnou ve Vradžab-
húmi. To potvrzuje následující výrok Šiva tantry, kde Bhairava 
říká:„Jednoho dne, během velkého svátku světel v měsíci Kártiku, 
Pán Krišna nadšeně tančil s Pánem Balarámem a Jejich přáteli 
pasáčky. Má milá Párvatí, když Pán Sadášiva, můj duchovní mistr, 
viděl tento transcendentální tanec, zatoužil, aby se stal pasáčkem 
a mohl tak tančit s Pánem Krišnou. Milostí Pána Krišny byl Pán Sa-
dášiva schopen se zjevit ve dvou podobách. V jedné podobě zůstal 
jako Pán Sadášiva a v druhé se zjevil jako pasáček krav ve Vradži.“

Přítel Pána Šivy, Kuvéra, král Guhjaků, se zjevil v zábavách Pána 
Čaitanji jako Kuvéra Pandita, otec Pána Advaity.V minulosti na 
hoře Kailásu, kde sídlí Siddhové a Sádhjové, Kuvéra, který je velmi 
drahý Pánu Šivovi, pronášel transcendentální mantru obsahující 
jména Pána Šivy.

Milostivý Pán Šiva pak řekl Kuvérovi: „Prosím požádej o nějaké 
požehnání. Přeji si dát ti nějaký dar.“

Kuvéra pak požádal o požehnání slovy: „Ó můj pane, prosím staň 
se mým synem.“

Když byl tímto způsobem požádán, Pán Sadášiva, vládce polo-
bohů a nejlepší z fi lantropů, řekl Kuvérovi: „Ve svém příštím životě 
v hmotném světě přijmu postavení tvého syna.“

Tímto způsobem Kuvéra dosáhl velmi ob-
tížně dosažitelného požehnání. Když nadešel 
vhodný čas, milostí Pána Sadášivy se Kuvéra 
stal otcem Pána Advaity Áčárji.

Jógamájá, energie Nejvyššího Pána, se 
zjevila v zábavách Pána Čaitanji jako Šrí Sítá 
déví, manželka Pána Advaity Áčárji.

Synem Pána Advaity byl Ačjutánanda, 
který byl velmi drahý Pánu Čaitanjovi. Ačju-
tánanda byl drahým žákem Šrímána Pandita 
Gósvámího. To jsem slyšel od oddaných.

Někteří říkají, že Ačjutánanda byl inkar-
nací Kárttikéji, a další znalci transcenden-
tálních nálad říkají, že je inkarnací Ačjuty 
gópí. Oba názory jsou správné, neboť jak 
Kárttikéja, tak Ačjutá gópí byli přítomni 
v Ačjutánandově těle. Kromě toho někteří 
oddaní říkají, že Šrí Krišna Mišra byl také 
inkarnací Kárttikéji.

(pokračování příště) ❧
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Překlad:
Všechno živé i neživé ve vesmíru řídí a vlastní Pán. Člověk 

by měl tedy přijímat pouze ty nezbytné věci, jež mu byly vyhra-
zeny jako jeho podíl. Nikdo by neměl přijímat jiné věci, věda 
dobře, komu patří.

Význam: 
Védské poznání je neomylné, neboť k nám přichází prostřednic-

tvím dokonalé učednické posloupnosti duchovních mistrů, počí-
naje samotným Pánem. Védské poznání přichází z transcenden-
tálních zdrojů a první slovo bylo vysloveno Jím samotným. Slova 
vyřčená Pánem se nazývají apaurušéja, což znamená, že nebyla 
vyřčena pozemským tvorem.

Živá bytost má v hmotném světě čtyři nedostatky, a to: 1. musí 
se nutně dopouštět chyb; 2. podléhá klamným představám; 3. 
má sklon podvádět ostatní; 4. má nedokonalé smysly. Podmíněn 
těmito čtyřmi nedostatky není člověk schopen podat dokonalou 
informaci o všeobsáhlém poznání.

Védské spisy jsou však jiného charakteru. Védské poznání bylo 
původně sděleno do srdce Brahmy, první stvořené živé bytosti. 
Brahmá pak rozšířil toto poznání mezi své syny a učedníky, kteří 
je v průběhu dějin předávali dále.

Protože Pán je púrnam, neboli naprosto dokonalý, je vyloučeno, 
aby podléhal zákonům hmotné přírody, zatímco všechny živé 
bytosti i neživé předměty podléhají přírodním zákonům a tím 
nepřímo i Jeho moci. Tato Šrí Íšópanišad je součástí Jadžur Védy 
a jako taková obsahuje informace o vlastnickém právu na všechny 
věci, jež existují ve vesmíru.

Potvrzuje to sedmá kapitola Bhagavad gíty (7.4-5), kde se mluví 
o pará a apará prakriti. Přírodní prvky – země, voda, oheň, vzduch, 
obloha, mysl, inteligence a ego – jsou součástí nižší neboli hmotné 
energie Pána, kdežto živá bytost, organická energie, pará prakriti, je 
vyšší energií Pána. Obě tyto prakriti neboli energie jsou emanacemi 
Pána, jenž je konečným vládcem všeho, co existuje. Ve vesmíru ne-
existuje nic, co by nepatřilo buď do pará, nebo apará prakriti: proto 
je tedy všechno vlastnictvím Nejvyšší Bytosti.

Nejvyšší Bytost, Absolutní Osobnost Božství, je dokonalou 
Osobou s úplnou a dokonalou inteligencí na řízení všeho pomocí 
svých různých energií. Nejvyšší Bytost bývá často přirovnávána 
k ohni a všechno organické a anorganické k žáru a světlu tohoto 
ohně. Tak jako oheň vydává energii ve formě tepla a světla, proje-
vuje Pán svou energii různým způsobem. Tak zůstává konečným 
udržovatelem a vládcem všeho. Má nesmírné energie, zná vše a je 
příznivcem všech. Je plný všech nepochopitelných vlastností: síly, 
bohatství, slávy, krásy, poznání a odříkání.

Člověk by tedy měl být natolik inteligentní, aby pochopil, že 
kromě Nejvyššího Pána se nikdo nemůže pokládat za vlastníka 
a měl by akceptovat pouze podíl přiřknutý mu Pánem. Například 
kráva dává mléko, ale nepije je; živí se trávou a zrním a její mléko 
je určeno jako potrava lidem. Tak to Pán uspořádal a my bychom 

se měli spokojit s těmi věcmi, které nám tak laskavě vyhradil, 
a vždy mít na paměti, komu tyto věci ve skutečnosti patří.

Například dům je zhotoven ze zeminy, dřeva, kamene, žele-
za, cementu a mnoha jiných hmotných věcí. Jestliže uvažujeme 
v souladu se Šrí Íšópanišadou, musíme si uvědomit, že žádný 
z těchto materiálů nemůžeme vyrobit sami. Svou vlastní prací je 
můžeme pouze sestavit a přetvářet do různých tvarů. Pracovník 
se nemůže vydávat za majitele určité věci jen proto, že tvrdě pra-
coval na jejím zhotovení.

V moderní společnosti neustále probíhá velký spor mezi děl-
níky a kapitalisty. Tento spor nabývá mezinárodního charakteru 
a světu hrozí nebezpečí. Lidé proti sobě stojí jako nepřátelé a vrčí 
na sebe jako kočky a psi. Šrí Íšópanišad nemůže radit kočkám 
a psům, ale může lidem předat Boží poselství prostřednictvím 
pravých áčárjů (svatých učitelů).

Lidstvo by mělo přijmout moudrost Šrí Íšópanišady: nikdo by 
se neměl přít o hmotné majetky. Člověk se musí spokojit s těmi 
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bohatství, slávy, krásy, poznání a odříkáníbohatství, slávy, krásy, poznání a odříkání
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výsadami, jichž se mu dostává z milosti Pána. Nemůže 
existovat žádný mír, jestliže si komunisté, kapitalisté nebo 
jakákoliv jiná strana bude činit nárok na vlastnictví přírod-
ních zdrojů, jež jsou výhradním majetkem Pána. Kapitalisté 
nemohou ovládnout komunisty prostým politickým manév-
rováním, stejně jako komunisté nemohou porazit kapitalisty 
bitkou o ukradený chléb.

Jestliže tyto skupiny nerozpoznají skutečného vlastníka, 
Nejvyšší Osobnost Božství, je veškerý majetek, na který 
si činí nárok, kradený a následkem toho budou potres-
táni přírodními zákony. Atomové pumy jsou v rukou 
komunistů i kapitalistů, a jestliže si obě strany neuvědomí 
vlastnické právo Nejvyššího Pána, tyto pumy nakonec 
jistě zničí obě strany. Pro vlastní záchranu i pro zajištění 
světového míru je tedy nezbytné, aby se obě strany řídily 
pokyny Šrí Íšópanišady.

Lidé nejsou předurčeni k tomu, aby se přeli jako psi 
a kočky. Musí mít dostatek inteligence, aby pochopili dů-
ležitost a smysl lidského života. Védské spisy byly sepsány 
pro lidstvo, a ne pro kočky a psy. Kočky a psi mohou pro 
nasycení zabíjet jiná zvířata, aniž by tím hřešili, ale jestliže 
člověk zabije zvíře, aby ukojil své nezkrotné chuťové buňky, 
porušuje zákony přírody, ponese za to odpovědnost a musí 
být potrestán.

Normy lidského života se nemohou aplikovat na zvířata. 
Tygr se neživí rýží, pšenicí ani kravským mlékem, neboť 
mu byla určena potrava ve formě zvířecího masa. Existuje 
mnoho zvířat a ptáků, jež jsou buď býložravci nebo maso-
žravci, ale nikdo z nich neporušuje přírodní zákony, které 
byly stanoveny vůlí Pána. Zvěř, ptactvo, plazi a jiné nižší 
formy života se přísně drží přírodních zákonů. Proto v jejich 
případě nemůže být řeči o hříchu. Nejsou jim určeny ani 
pokyny védských spisů. Pouze lidský život je životem plným 
odpovědnosti.

Byla by chyba si myslet, že stačí stát se vegetariány a tím 
se vyhneme porušování přírodních zákonů. Rostliny mají 
také život. Zákonem přírody je, že jeden živý tvor je určen 
stát se potravou jiného tvora. Proto člověk nemá být hrdý 
na to, že je přísným vegetariánem. Nejdůležitější je uznávat 
Nejvyššího Pána. Zvířata nemají dostatečně vyvinuté vědomí, 
aby mohla rozpoznat Pána. Člověk je však dostatečně inte-
ligentní, aby se mohl poučit z védských spisů a dovědět se, 
jak fungují přírodní zákony, a aby tohoto poznání využil ke 
svému prospěchu.

Život člověka, který nedbá pokynů védských spisů, je veli-
ce riskantní. Proto se vyžaduje, aby člověk uznával autoritu 
Nejvyššího Pána. Musí být Pánu oddán, obětovat vše službě 
Pánovi a požívat pouze zbytky potravy, jež Mu byla obětová-
na. To mu umožní vykonávat správně své povinnosti.

V Bhagavad gítě (9.26) Pán přímo říká, že akceptuje vege-
tariánskou potravu z rukou čistého oddaného. Proto má člo-
věk být nejen přísným vegetariánem, nýbrž i oddaným Pána 
a má Mu obětovat všechno své jídlo a teprve potom jíst pra-
sádam, Boží milost. Takový oddaný je schopen řádně plnit 
povinnost lidského života. Ten, kdo neobětuje svou potravu 
Pánu, pojídá vlastně hřích a vystavuje se rozličným strastem, 
jež jsou následkem hříchu (Bg. 3.13).

Kořenem hříchu je úmyslné porušování přírodních zá-
konů opomíjením Pánova vlastnického práva. Opomíjení 
přírodních zákonů a příkazů Pána vede člověka ke zkáze. 
Je-li člověk rozvážný, zná přírodní zákony a není vázán zby-
tečnými pouty k materiálním věcem nebo naopak odporem 
k nim, může si být jist, že ho Pán uzná a že splní předpokla-
dy k tomu, aby se mohl navrátit zpět do věčného domova, 
zpět k Bohu. ❧

Džajgurudév dás esej

Věda & pavěda
Nedávno jsem měl krátký rozhovor s mladým a nadšeným 
sympatizantem hnutí pro vědomí Krišny. Svěřil se mi, že sice 
rád zpívá Hare Krišna mahá mantru a miluje prasádam, ale 
nedokáže se smířit s myšlenkou, že hnutí Hare Krišna neu-
znává moderní vědu. Je přesvědčen, že nebýt vědy a techniky, 
nebyl by ani pokrok civilizace.

Faustův svět
„Jen díky vědě již nejsme na primitivní úrovni sběračů a lovců, 

pastevců a chudých zemědělců. Vědci jsou přátelé lidstva, kteří 
neúnavně a obětavě pracují na zlepšení a zkvalitnění existence 
nás všech.“ Jeho argumentace ve prospěch vědy byla založená na 
prostém faktu, že díky vědě se máme lépe než naši předkové bez 
vědy. Zpochybňovat tuto skutečnost se pro něj rovná plivání do 
vlastního hnízda. Ano, jezdíme krásnými, rychlými povozy bez 
koní, létáme vzduchem rychleji než ptáci, budujeme mrakodra-
py, skleněná města, jíme v zimě ananasy a jahody jako kdysi jen 
šlechtici a bohatí obchodníci. Máme se dobře, máme mobily. Po-
kud nedej Bože onemocníme, lékaři nás opraví, dají do pořádku, 
zbaví všech neduhů. A to vše jen díky pokroku člověka v oblasti 
vědy a techniky.

Ve třicátých letech dvacátého století vyšel v Anglii známý 
román anglického spisovatele Aldouse Huxleyho (1894-1926) 

„Krásný Nový Svět“, ve kterém autor, syn jednoho z největších 
anglických vědců 19. století, líčí budoucí totalitní společnost pod 
vládou všemocné a všehoschopné vědy.

Na závěr patnácté kapitoly se vládce Evropy a Asie, Mustafa 
Mond, ptá divocha, kterého předem odsoudil za „protivědecké 
názory“ k věčnému vyhnanství: „V naší společnosti jsme všichni 
šťastní. Máme se dobře. Neznáme ani nouzi, ani strach či nejisto-
tu. Chceš se snad vzdát ště stí a přijmout neště stí?“

„S radostí,“ odpoví divoch, „chci být nešťastný, ubohý. Ale ales-
poň to bude z mého, a ne vašeho rozhodnutí.“

Máme se dobře, ale za jakou cenu? Ve futuristickém románu 
Huxleyho je to za cenu svobody rozhodování. V „Krásném No-
vém Světě“ se totiž děti nerodí rodičům, ale v městských líhních, 
ze zkumavek. Jsou vypěstovány, podmiňovány a metodicky obl-
bovány – ku prospěchu celé společnosti. Svobodná individua nee-
xistují – naště stí! Existují jen alfa, beta, gama a delta individua.

V našem krásném novém světě se sice něco tak zrůdného ještě 
neděje, ale moderní věda, zejména prostřednictvím genetické 
manipulace a nanotechnologie, k tomuto cíli jasně směřuje. Jaká 
je to věda, která směřuje k totalitě? I když je to totalita, ve které se 
všichni musí povinně „mít dobře“. Jsou snad ti, kteří plánují ště stí 
lidstva za zdmi blahobytu a kteří drancují přírodu a zneuctívají 
tisícileté tradice lidstva, naši přátelé?

Věda se stala pavědou v okamžiku, kdy přijala za svou faustov-
skou myšlenku – nežít podle přírody a s přírodou, ale zmocnit se 
přírody a ovládat ji (Dr. Faust, alchymista a mág, žil v 16. století 
mimo jiné i v Praze, údajně se „spolčil s ďáblem“, aby dosáhl vlády 
nad přírodou, a ďábel ho nakonec odnesl do pekla. Faust je také 
hrdinou hry J.W. Goethea).

Německý teolog a fi lozof Oswald Spengler (1880 – 1936) tuto 
skutečnost dokonale popisuje v knize, která nese příznačný název 

„Úpadek a pád západní civilizace“.

Pavěda bez mravní odpovědnosti
Ateistická věda je pavěda. Pavěda je totéž co paklíč. Dveře po-

znání jí otevírá jen zloděj. Naopak, „teistická“ věda uznává mrav-
ní odpovědnost člověka k Božímu stvoření. Pavěda mravní odpo-
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vědnost nezná. I Číňané měli svou vědu – vynalezli papír, střelný 
prach, papírové peníze a mnoho jiných úžasných věcí. Afričtí 
domorodci znali chemii, metalurgii a jiné užitečné vědy. V Indii 
odjakživa existují veškeré vědecké obory včetně matematiky, ky-
bernetiky a astrofyziky.

Védy popisují vše o zdraví člověka – od klasické lékařské vědy 
až po léčitelství. Popisují dialektiku, logiku, geometrii. Chemie 
prvků a biochemie živočichů je odpradávna známým (védským) 
vědeckým oborem.

Faustovská věda (jak moderní vědeckou metodu nazval Spen-
gler) se odtrhla od kmene přirozeného lidského poznání a na-
roubovala se na umělý ideál společnosti, ve které se lidstvo stane 
pánem Země a vesmíru. Faustovská věda jde směle a neohroženě 
za svým cílem. Nebojí se metodicky ovlivňovat přírodní zákony, 
pokud je to ve prospěch společnosti.

Zlý den lidstva
Bengálský básník Rabindranáth Tagore (1861 – 1941), nositel 

Nobelovy ceny za mír, po němž je v Praze dokonce pojmenována 
ulice „Th ákurova“, ve své knize „Nacionalismus“ v roce 1918 na-
psal: „Stane-li se vědecká organizace politiky a obchodu, jejíž jiné 
jméno je Národ, všemocnou na úkor harmonie vyššího sociální-
ho života, pak nastane lidstvu zlý den.

Stane-li se otec hráčem a povinnosti k rodině ustoupí v jeho 
mysli na druhé místo, není už člověkem, nýbrž strojem, poháně-
ným silou chtivosti. Pak se dopustí skutků, za které by se v nor-
málním duševním stavu styděl.

Stejně společnost: dopustí-li se, aby byla obrácena v dokonalou 
organizaci moci, pak je málo zločinů, jichž se nedovede dopustit. 
Neboť úspěch, efektivita je účel a oprávnění stroje, kdežto dobrota 
je cíl a smysl člověka.

Dosáhne-li tento stroj organizace přílišných rozměrů a stanou-
li se ti, kteří jej obsluhují, jeho částmi, pak je osobnost člověka jen 
přeludem, všechno se stává kolesem politiky, jímž otáčejí lidské 
části stroje bez nejmenšího nádechu slitování nebo mravní odpo-
vědnosti. Může se stát, že se mravní povaha člověka snaží projevit 
i skrze tento stroj. Avšak celá soustava provazů a kladek skřípe 
a vrže, vlákna lidského srdce se zaplétají do vláken lidského stroje 
a jen s námahou se přenese mravní úmysl v nějaký zmučený vý-
sledný tvar.“

Nejsme stroj
Vědomí Krišny je součástí toho, co zde bengálský básník nazývá 

„vyšším sociálním životem“. Nejsme toto tělo, nejsme stroj. Jsme 
věčné duše, které se stěhují z těla dítěte do těla dospělého. Vyšší 
sociální život znamená kultivovat vědomí, že člověk je součástí 
vyšší energie Pána Krišny, zatímco jeho tělesná schránka je pod 
vládou Jeho nižší energie. Vědomí Krišny je v první řadě věda 
o duši. Věda o duši je vědou všech věd. Faustovská věda, věda, 
která neuznává ani duši, ani Boha, je pavědou. Navzdory její 
ďábelské efektivitě a téměř dokonalé organizaci. I přes zdánlivou 
užitečnost jejích strojů a přístrojů. ❧

Efektivita je účel stroje, dobrota je smysl člověkaEfektivita je účel stroje, dobrota je smysl člověka

Bylo velice obtížné dělat zároveň to, co si přála, 
a zároveň to, co jí předepsali lékaři. Třikrát den-
ně měla brát spoustu prášků. Ale prostě to nešlo. 
Snažil jsem se ze všech sil je vždy připravit včas, 

jenže Amékhala se nedokázala rozhodnout, jestli jí ty léky 
pomáhají, nebo se kvůli nim cítí ještě hůř. Cítila se strašně 
a jediné, co chtěla, byl odpočinek. Připadala si, že umírá, 
doslova. Myslela si, že to je konec. Vůbec se to nezlepšovalo. 
Rozmísťoval jsem poblíž ní nejrůznější kbelíky pro případ 
nevolnosti a spousty papírových kapesníčků pro všechny 
případy, když by se znečistila.

17. ledna přijeli z Indie její syn Déva s manželkou Rádhé 
a synem Kéšavou. Nastěhovali se do pokoje v horním patře. 
Byli jsme si dobře vědomi toho, že Amékhalin imunitní sys-
tém je na nejnižším možném stupni, a dělali jsme všechno 
pro to, abychom v jejím pokoji vytvořili sterilní prostředí.

Po jejím propuštění z nemocnice se to nelepšilo. Spíš to 
bylo pořád stejné. Z nemocnice odešla pod falešnou zá-
minkou – řekla jim, co chtěli slyšet. Už byla unavená z jehel 
věčně trčících v jejích pažích, unavená z nitrožilní výživy.

Začal jsem chápat další zajímavý jev. Kdykoliv jí chtěli 
vzít krev nebo zavést nitrožilní výživu, museli najít žílu. 
Nebylo to vždy jednoduché. Zkoušeli na to obě ruce a té-
měř pokaždé to byl někdo jiný. S levou rukou jim to nikdy 
nevycházelo.

Nakonec nám jeden ze zaměstnanců neúmyslně něco 
prozradil. Zeptal se, zda ta levačka byla použita pro chemo-
terapii. Samozřejmě byla. Vysvětlil nám, že všechny žíly se 
kvůli tomu zbortily a že bude už vždy velice obtížné z této 
ruky nabírat krev. Jak děsivé. Po jediné kúře takový výsle-
dek. A oni chtěli, aby to podstoupila ještě osmkrát. Jak by to 
mohlo fungovat?

Bylo to čím dál horší. Objem její moči byl minimální. 
Z obou stran jejího těla neustále odcházela tekutina. Nic, co 
jsme jí dali, v sobě neudržela.

Chemikálie, které brala, účinkovaly zázračně – ta hmota 
v pánevní oblasti se smrskla o 35 %. Zároveň ale v jejím těle 
ničily i vše ostatní. Nemohla nic strávit a od jazyka až do 
žaludku cítila příšernou bolest.

Po našem návratu domů to bylo tak těžké. Nic, jakkoliv 
malé, co jsem jí dal, v ní nezůstalo. Bylo velice důležité, aby 
pila tekutiny, ale polykání ji bolelo. Objem vycházející moči 
byl ucházející, ale náhrada těchto tekutin byla čím dál tím 
obtížnější.

Navzdory všem těmto okolnostem si nepřála, abych zavo-
lal lékaře, a ani se nechtěla znovu vrátit do nemocnice. Od 
její poslední návštěvy uplynulo jen pár dnů a ona si byla 
jistá, že už se tam nevrátí.

***
Brzy ráno 19. ledna nabyla přesvědčení, že brzy ze-

mře. Požádala mě, ať řeknu oddaným, ať přijdou a udělají 
v domě kírtan. Zavolal jsem její blízké přítelkyně, Rádhá-
sangu a Džjéšthu, a poprosil je, aby k nám přišly. Džjéštha 
poslala textovou zprávu všem ze svého seznamu s infor-
mací, že Amékhala možná brzy odejde. Do hodiny bylo 
v domě pár oddaných, ale žádný kírtan. Amékhala se mě 
ptala, kde jsou všichni, a proč není žádný kírtan.

Když jsme přijeli domů, přemístili jsme se do 
malého pokoje v přízemí. Mělo to pomoci pře-
devším jí – takhle jsem jí mohl být stále nablízku, 
protože koupelna i kuchyně byly jen pár kroků 
od sebe.
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...už žádná nemocnice!
Dům se postupně začal plnit odda-

nými. V kuchyni šest oddaných zpívalo 
a hrálo na harmonium, mridangu a kar-
tály. Do jejího pokojíku přicházeli další 
oddaní a sedali si k ní. Bylo to nesku-
tečné. Nevěděl jsem, co si mám myslet. 
Trvala na tom, že nemám volat žádného 
doktora a že do žádné nemocnice už ni-
kdy nepůjde. Cítil jsem bezmoc.

Trpěla už tak dlouho. Nebyl to týden 
nebo měsíc. Už rok trpěla bolestmi, kte-
ré stále rostly. Jen málokdo tušil, čím 
vším si prošla. Já jsem trošku chápal, jak 
se cítí. Byl jsem naprosto rozpolcený. 
Přicházel jsem a odcházel z pokoje, jak 
se tu v podvečer začaly zastavovat desít-
ky oddaných. Když jsem se na ni podíval, 
sladce se usmála a řekla: „Žádná ne-
mocnice!“ Musel jsem jí slíbit, že ji tam 
zpátky neodvezu.

Ve čtyři odpoledne její syn zařídil, 
aby se tu zastavil jeden lékař. Byl jemný 
a starostlivý. Je těžké popsat výraz, jaký 
měla ten den Amékhala ve tváři. Její 
úsměv byl prostě okouzlující. Každého 
to vzalo za srdce. Byla zcela klidná a vy-
rovnaná. Nikdy předtím jsem ji takovou 
neviděl. Lékař přišel dovnitř a zeptal se 

jí, jak se cítí. Řekla, že dobře. Jen se dál 
zářivě usmívala. Začal ji vyšetřovat. Řekl, 
že má 40 ºC, že její stav je velice vážný 
a že by měla jít okamžitě do nemocnice. 
Sdělil nám, že tato krajní situace je nej-
spíše způsobená krevní infekcí, otravou 
krve. Že to, co ji teď zabíjí, není rakovi-
na, ale infekce, a že se to může každou 
chvíli velice zhoršit. Amékhala řekla, že 
do nemocnice nejde, že je jí to jedno.

Mluvili tam a zpět, několikrát. Mír-
ně jsem se ji snažil přesvědčit, že by to 
mohl být dobrý nápad, udělat to, co 
navrhuje. Podívala se na mě těma svýma 
očima a řekla mi, že jsem jí něco slíbil. 
Vzdal jsem to. Lékař prohlásil, že je 
svéprávná, a pokud odmítá jít, nikdo ji 
nemůže nutit, a odešel.

Během dalších šesti hodin přišlo do 
domu spoustu dalších oddaných. Běžel 
kírtan a Amékhala dávala daršan kaž-
dému, kdo vstoupil do domu. Její pokoj 
byl hned u vstupních dveří. Měla vlídná 
slova a úsměv pro každého. Bylo to tak 
bizarní. Neměla žádnou sílu ani energii 
mluvit, ale užívala si té šance vidět všechny 
oddané po tolika měsících o samotě. Kaž-
dý si myslel, že to je rozloučení.

Byla velice spokojená, ba co víc, byla 
blažená. Ztrácela a nabývala vědomí. 
Někdy se se zavřenýma očima chichotala. 
Usedl jsem na kraj postele a zeptal se jí, 
co se děje. To se stalo několikrát během 
hodiny. Všichni kolem nás si mysleli, že 
se nás chystá každou chvíli opustit.

S kírtanem v pozadí byla velice klidná. 
Teď bylo v domě přes padesát oddaných, 
starých i mladých. Celé dny nic pořádně 
nejedla ani nepila, a teď jen cucala kost-
ky ledu a mraženého džusu – jedinou 
věc, kterou nevyzvracela.

Tou dobou nás bylo v pokoji jen pár. 
Chtěl jsem, aby si trochu odpočinula, 
protože dávala tolik energie všem těm 
oddaným, kteří se za ní přišli podí-
vat. Když všichni odešli, zavřela oči 
a odpočívala. Přitom se začala usmívat 
a chichotat. Po několika minutách ote-
vřela oči a pohlédla na mě s širokým 
úsměvem na tváři. Zeptal jsem se jí, proč 
je tak šťastná. Řekla mi, že právě viděla 
Šrílu Prabhupádu. Stál před ní se spous-
tou nádherných girland z gardénií kolem 
krku, vypadal velice vznešeně. Usmíval 

Šríla Prabhupáda ji zbavil strachuŠríla Prabhupáda ji zbavil strachu
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se na ni a ona, když viděla ten úsměv, 
uvědomila si, že ji miluje. Říkala, že si 
vždy myslela, že z ní je znechucený, ale 
teď věděla, že ji miluje, trošku. Byla veli-
ce šťastná a vyrovnaná.

Začal jsem zapisovat její zážitky, pro-
tože jsem cítil, že to, co říká, je velice 
důležité. Dál jsem seděl u ní na posteli 
a občas ji pohladil po hlavě, která byla 
rozpálená na dotek. Znovu zavřela oči 
a začala se s velkým úsměvem na tváři 
opět chichotat. To trvalo několik minut. 
Když pak otevřela oči, zeptal jsem se jí, 
co se stalo tentokrát. Řekla mi, že teď 
viděla velice krásné místo. Myslela si, že 
to byl Májápur. Viděla tam dva mladé 
chlapce, jak si tam hrají a smějí se.

Plaše se na mě podívala a řekla: „Já 
nevím, možná to byl Pán Čaitanja a Pán 
Nitjánanda.“ Běželi se smíchem kolem 
a ona věděla, že ještě nepřišel její čas.

Znovu zavřela oči a ztratila vědomí. 
Začala se smát a chichotat ještě víc. Po 
pár minutách otevřela oči. Zeptal jsem 
se jí, co viděla teď. Oči jí jiskřily a vy-
padala nádherně a zářivě. Úsměv ji už 
vůbec neopouštěl. Vyprávěla mi, že byla 
na nějakém překrásném místě se spous-
tou stromů a květin, a byl tam malý 
modrý chlapec, který se smál a dováděl. 
Usmál se na ni a také utekl s tím, že se 
vrátí později.

Každý z jejích snů jí pomáhal být klid-
nější. Od této chvíle už se smrti vůbec 
nebála. Byla na to připravená a těšila se, 
až to přijde. Šríla Prabhupáda ji zbavil 
strachu. A její víra zesílila.

Potom řekla: „Nejsem nic a nechci, 
aby si kdokoliv myslel, že jsem někdo.“ 
Musela nám říct všechny své realizace, 
ale z pokory to nemohla nechat být jen 
tak. Musela nám připomenout, že je bez-
významná. Byla klidnější než kdykoliv 
předtím a neustále se usmívala.

Bylo pro mě těžké vědět, co mám dělat. 
Byl jsem svědkem rozpadu jejího těla, 
zvlášť během posledních tří měsíců. Byl 
jsem posledním člověkem, který by si 
přál, aby opustila tento svět, ale nechtěl 
jsem, aby trpěla byť jenom jediný den. 
Zdálo se, že už je jednou nohou v du-
chovním světě. Nastal čas jejího odcho-
du? Neznal jsem žádnou odpověď.

V 10 hodin večer přišel jeden báječný 
a citlivý lékař a snažil se ji přesvědčit, 
aby se vrátila zpátky do nemocnice. Tuto 
návštěvu zařídil další z jejích dobroti-
vých „synů“, ne zrozením, ale tím, že 
mu dala útočiště v době, kdy to před lety 
potřeboval. Řekla tomuto džentlmen-
skému lékaři, že je připravená zemřít 
a navzdory všemu, co jí řekl, svůj názor 
nezmění. Byl to úžasný člověk. Skutečný 
profesionál s velkým srdcem. Posloucha-
la, když jí vysvětloval, že má zánět, něco, 

co se dá léčit, a že když půjde do nemoc-
nice, že to mohou vyléčit. Seděli jsme 
tam, když ji jemně přemlouval k cestě 
do nemocnice.

Poslouchala ho a pak, s překrásným, 
nádherným úsměvem, řekla: „Můžete 
mi pomoct?“ Zeptal se jí, s čím, a ona se 
usmála a zopakovala svá slova. Odpo-
věděl jí, že s tím, co po něm chce, jí po-
moci nemůže. Žádala ho, aby zůstal u ní 
a pomohl jí opustit tento svět. Řekla to 
tak sladce a nevinně. Byla připravená jít. 
To, co viděla, jí dalo naprostou útěchu 
ohledně odchodu. Už nebyla ke svému 
tělu víc připoutaná. Nejvýstižněji by se 
dalo říct, že její život visel jen na vlásku. 
Doktor řekl, že tohle nemůže. Udělal, 
co mohl. Také ocenil její odvahu a řekl 
jí, že ji nikdo nemůže k ničemu nutit, 
ani k tomu, aby šla do nemocnice. Byla 
naprosto při vědomí. Vyjádřil svůj vděk 
za to, že se s ní mohl setkat, a popřál 
jí vše nejlepší. Mohl pochopit, že ona 
není obyčejnou osobou a že její víra byla 
natolik silná, aby jí pomohla přenést se 
přese všechno beze strachu a úzkosti.

Tou dobou přijel její nejstarší syn 
Mádhava ze svého domu v Malvern po 
dvouhodinové jízdě autem spolu se svojí 
ženou Gunou. Začali v jiné místnosti 
domu mluvit o tom, jak s touto situací 
naložit. Její dva synové a jejich přítel 
Níla se ji snažili přesvědčit a vysvětlit 
jí, jak důležité je, aby šla do nemocnice. 
Řekli jí, že má děti v Americe a že jsou 
na cestě, aby se s ní rozloučily. Snažili se 
ji přesvědčit, že by jim měla dát alespoň 
šanci ji ještě jednou vidět. Pokud jí cesta 
do nemocnice dá ještě jeden nebo dva 
dny navíc, které s ní můžou být, tak to 
dá jejím dětem klid a mír.

Říkali jí, ať se vrátí do nemocnice, aby 
si tam jen nechala dát nitrožilně antibi-
otika a elekrolyty. Dohadovali se pořád 
dokola. Vnitřně cítila, že je na dobrém 
místě, a byla připravená odejít. Nemoc-
nice takovým místem nebyla. Klečel 
jsem na podlaze vedle ní. Bylo to pro 
mě bolestivé. A byl jsem svědkem její 
bolesti, po dlouhé měsíce. Nevstupoval 
jsem do hovoru. Byl jsem slabý, příliš 
slabý na to, abych říkal slova, která 
říkali všichni ostatní. Chápal jsem obě 
strany sporu, ale teď se jednalo o životě 
a smrti člověka, který pro mě znamenal 
všechno. Chtěl jsem, aby se mnou zů-
stala navždy, ale také jsem myslel na to, 
jak mi do ucha šeptá: „Slib mi, už žádné 
nemocnice.“

Byl jsem potichu. Podívala se na mě 
svým zářivým smějícím se obličejem 
a zeptala se mě, co si o tom myslím. Od-
pověděl jsem, že by měla jít do nemocni-
ce. Na chvíli se nad tím zamyslela a pak 
souhlasila...

Z knihy Na čem záleží, 
příběh Amékhaly déví ❧

V posledních stádiích svého 
života, když vlídně přijala vůli 
Boha, že opustí tento svět, vyjádřila 
Šrutakírtimu prabhuovi své pocity 
o vlastní bezvýznamnosti. Šrutakír-
ti byl dojat její upřímnou pokorou. 
Pak ale řekla něco velice hlubokého. 
S andělským úsměvem zašeptala: 

„Záleží na mně, protože Krišna mě 
miluje.“

z úvodu k této knize 
od Rádhánátha Svámího 

Ted´ se jednalo o životě a smrti člověka, který pro mě znamenal všechnoTed´ se jednalo o životě a smrti člověka, který pro mě znamenal všechno
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Pokora 

nebo pýcha
Když letěl Hanumán na Lanku, tak se pod ním v jednu 
chvíli oceán rozestoupil a náhle se z něho vynořila 
nestvůra. Byla to matka Nágů jménem Surósa, původní 
had, Ádi kobra. Polobozi ji požádali, aby Hanumána 
vyrušila, aby ho podrobila zkoušce.

Surósa se vztyčila z oceánu s doširoka rozevřenou tlamou. 
Hanumán, taková neveliká opice, si letí svou cestou na Lanku. 
Surósa otevřela tlamu zcela dokořán a řekla: „Prosím, sem. 
Pán Brahmá mi dal požehnání, že kdokoliv poletí kolem mé 
tlamy, tak do ní musí bezpodmínečně spadnout, nikdo nemů-
že proletět kolem.“

Hanumán řekl: „Dobrá, jen budeš muset tu tlamu trošku víc 
otevřít.“ A nafoukl se a měl rázem 10 jódžanů na výšku. Jeden 
jódžana – to je osm mil, 10 jódžanů je 160 kilometrů.

Surósa byla rovněž neobyčejnou živou bytostí. Otevřela tlamu 
do šířky 20 jódžanů a řekla: „Prosím, sem.“

Hanumán řekl: „No dobře.“ A zvětšil se na 30 jódžanů.
Surósa řekla: „Ještě líp.“ A otevřela hubu na 40 jódžanů. Ha-

numán se musel zvětšit na 50 jódžanů, a ona otevřela tlamu 
na 60 jódžanů. Hanumán se zvětšil na 70 jódžanů, a ona svou 
tlamu na 80 jódžanů. Hanumán pak na 90 jódžanů – přidávali 
po 10 jódžanech.

Tohle všechno se dělo dost rychle, a když měl 90 jódžanů, mu-
sela zvětšit hubu na 100 jódžanů. V tom okamžiku se Hanumán 
strašně moc zmenšil, rychle do té huby vletěl a zase z ní rychle 
vyletěl a řekl: „Hotovo, už jsem udělal, co je třeba, a nyní mi pro-
sím dovolte pokračovat v cestě. Požehnání Brahmy jsem splnil 
a nyní poletím svou cestou.“ Ona řekla: „Na jakou chytrou opici 
jsem to natrefi la...“

Smysl tohoto příběhu je v tom, že když se nacházíme ve spo-
lečnosti oddaných, tak tam může kvůli zvyku vzniknout duch 
soupeření – já jsem takový a já takový a já mám 30 jódžanů a já 
40 jódžanů a já 50... 

V tu chvíli, když to vše začíná, tak je nutné stát se velice malič-
kým a říct: „Ano, ano, ano, vyhráli jste.“

Ve skutečnosti vše závisí především na tom, na jakých princi-
pech se sdružujeme s ostatními. Musíme se scházet pohromadě 
a ve společnosti oddaných se cítit velice malými, snažit se sloužit 
a dokonce ani nikoho neodsuzovat, protože to je rovněž určitý 

projev naší pýchy. „Vy děláte všechno špatně, já vám teď řeknu, 
jak se to má dělat dobře...“ To také není ono.

Sdružujeme se spolu proto, abychom se snažili jeden druhému 
pomoci. To není jednoduchá věc. A hned tak nebude, protože 
jsme se této kultuře nikde neučili, od samého dětství nás vychová-
vají jinak, na základě jiných principů, objasňovali nám jiné hod-
noty, nechápeme, jak se máme chovat a jakým způsobem v tom 
všem nacházet chuť.

Proto není třeba si myslet, že to vznikne okamžitě, ale každý 
by se měl snažit přidat i něco sám za sebe, nakolik může. Jaký 
může být můj přínos? Můj přínos – jsem nepatrný a jen se snažím 
ostatním sloužit. Neopravovat, nevykonávat něco, ale prostě se 
jen snažit každému, kdo tu je, sloužit, něco dělat, překvapovat. 
O tom bychom měli meditovat.

Když se spolu sejdeme, měli bychom skutečně napnout síly 
a zamyslet se nad tím, jak mohu povzbudit druhého člověka, co 
můžu udělat pro to, aby pocítil novou inspiraci, impuls jít dál 
a překonávat překážky. To závisí na každém z nás a nejde si mys-
let, že to bude hned. Ne, nebude. Ještě bude třeba sníst nejeden 
pud soli (Jedno ruské přísloví zní: „Nemůžeš o nikom říct, že ho 
znáš, pokud jste spolu nesnědli pud soli.“ 1 pud = 16,38 kg, pozn. 
překl.), ještě je potřeba spolu udělat nějaké věci, protože když dě-
láme věci společně, cítíme, jak na sobě navzájem závisíme.

A také je potřeba – to je také důležitý moment či prvek – nebát 
se přiznat své těžkosti – to je projev pokory. Pýcha se projevuje 
tak, že chci všem ukazovat, že je se mnou vše v pořádku: „Podí-
vejte se, jak mám pěkný tilak, džapu...“

Takže, není potřeba si zoufat ani ztrácet náladu, je třeba jedno-
duše přidávat cihlu za cihlou, kapku za kapkou určitou kulturu. 
Kulturu založenou na náležitých principech.

Jedním z projevů pokory je, že si nemyslí, že pouze on má 
pravdu. Jedním z nejnepříjemnějších a nejnechutnějších projevů 
pýchy je, když si člověk myslí, že pravdu má pouze on a všichni 
ostatní se mýlí.

V takovém rozpoložení mysli je nutné být s oddanými a společ-
ně něco dělat. Před námi stojí pouze jediná otázka – jak můžeme 
pomoci jeden druhému, misi Šríly Prabhupády, jak můžeme 
povzbudit všechny ty, kteří se jí účastní? To znamená, že si máme 
všímat a oceňovat službu každého z nás. A hodně... ❧.
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Dynamická mezinárodní jízda
Byli tu Ardžuna a Krišna Májí ze Spo-

jeného království a Estonska, kteří už šli 
pada játru podvanácté, respektive poosmé, 
Lóka Sáranga a Madhu Pandit z České re-
publiky, Vaikuntha Vidžaja z Ruska a já ze 
Spojených států.

Parašuráma celou věc zorganizoval, 
celou dobu řídil voly, rozdával prasádam 
a knihy a vedl a trpělivě zaměstnával nás 
ostatní. Přesně na něj sedí popis plně 
zaměstnané osoby z populárního rčení: 

„Když chceš mít něco uděláno, požádej 
někoho, kdo je zaneprázdněný, protože 
on si vždycky udělá čas, aby udělal jednu 
věc navíc.“

Také se k nám na první týden připojili 
bhakta Charles z Vrindávanu a Vanamálí 
Góvinda spolu s Abhajem z Májápuru, kte-
rý si k nám čas od času odběhl z ISKCON-
ské parikramy. Je to velice sladký mladý 
oddaný, který má velkou zkušenost s voly 
a vede nádherné kírtany. Celkem nás bylo 
5 grihastů a 5 brahmačárínů.

Prvních pár dnů jsme procházeli skrze 
Vrindávan a Mathuru a tábořili jsme 
s celou velkou skupinou ISKCONské pa-
rikramy (asi 1 300 oddaných), ale vždy 
jsme vyráželi sami, abychom rozdávali 
banány a malé knížky. Do jejich velkého 
tábora jsme ponejvíce přijížděli pouze 
na prasádam.

Jak jsme vstupovali do venkovské ob-
lasti, přicházeli jsme víc a víc do malých 
vesniček, které celé ty roky pada játrá 

navštěvuje. Tam jsme uspořádali kírtan 
a za soumraku promítali naše fi lmy. Někdy 
jsme v těch vesnicích nebo v jejich blízkém 
okolí strávili noc. V podstatě jsme byli 
pořád poblíž ISKCONské Vradža Mandala 
parikramy a stejně jako ona jsme projíždě-
li dvanácti vradžskými lesíky.

Dobrodružství s voly
Naše jízda sestávala z 18 let starého vol-

ského povozu zkrášleného malými Gaura 
Nitái, Pánem Narasinhou a velice malými 
Božstvy Džagannátha, Balaráma a Subhad-
ry. Mína, vůl s dolů zahnutými rohy – což 
je podle všeho příznivé – a Naróttama 
s nádhernými dlouhými rohy, byli hybnou 
silou. Oba to byli veteráni, kteří tuto služ-
bu vykonávají již léta. I na voze byl jeho 

věk rozhodně znát.
Než jsme opustili 

Vrindávan, tak ho 
Nékram Prabhu po-
maloval žlutou barvou, 
vyměnil ložiska u kol, 
napumpoval pneuma-
tiky a důkladně vůz 
skrz naskrz vyčistil, 
ale rám je hodně pro-
rezlý, takže vůz bude 
v blízké budoucnosti 
potřeba vyměnit.

Parašuráma měl sys-
tém baterií nabíjených 

solárními panely na střeše vozu. Rozbilo 
se to, a tak jsme se museli uchýlit ke stří-
davému nabíjení dvou velkých baterií 
na voze, které poháněly zvukový systém 
a fi lmový projektor. Na zádi vozu je obrov-
ský obraz smějícího se Šríly Prabhupády 
a mahá mantra v hindí. V zadní části vozu 
zevnitř byl překrásný obrázek Krišnovy 
líly a na každém boku vozu byla veliká, zá-
řivě červená Hare Krišna mantra.

Být s Parašurámou je vždycky dobro-
družství. Někdy se vám zdá, že všechno 
se děje jen silou vůle a modliteb. Jinými 
slovy, nic není připravené, ale přesto 
doufáte, že to dobře dopadne. Obvykle se 
hodně modlíte a opravdu musíte záviset 
na Krišnovi. Pro mě, jako pro někoho, 
kdo je tu poprvé, to bylo báječné dobro-
družství. Už jsem si předtím zažil a vy-
chutnal rathajátrové turné po Skandinávii 
s Parašurámou a jeho týmem, a tak byla 
pada játrá dalším krokem – stejná výzva 
a zajímavý zážitek zároveň.

Naši voli byli z góšaly v Krišna Balaráma 
Mandiru. Parašuráma se snažil vybrat si 
ty, se kterými měl v minulosti dobré zku-
šenosti, ale nebyli k mání. Takže někdy je 
to hop nebo trop. V jednu chvíli musel 
vyměnit našeho černobílého vola, který 
neustále bezdůvodně zatáčel doleva, někdy 
do dopravy, pouličních prodejních stánků 
nebo do zaparkových aut. Parašuráma 
mi musel neustále připomínat, ať k němu 

Měsíc na Vradža Mandala pada játře
s Parašurámou dásem

28. Vradža Mandala pada játrá 
a parikrama začala 8. října 2014 
ve stejnou dobu a na stejném 
místě jako každoroční ISKCON 
Vradža Mandala parikrama vedená 
Lókanáthem Svámím a jeho týmem. 
Vradžskou pada játru vedl jako 
obvykle Parašuráma, irský oddaný 
žijící ve Spojeném království, za 
pomoci mezinárodního týmu.

Ardžuna šel pada játru podvanácté, Ardžuna šel pada játru podvanácté, 
Krišna Májí poosméKrišna Májí poosmé

Být s Parašurámou je vždycky dobrodružstvíBýt s Parašurámou je vždycky dobrodružství
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nechodím moc blízko, dokud mě nenabral 
rohem. Měl v očích takový výraz, který 
říkal: „Musím najít způsob, jak se vrátit 
zpátky do góšaly.“ Možná že byl nakonec 
docela chytrý a dostal to, co chtěl.

Původní voli byli podkováni v góšale ve 
Vrindávanu, ale když jsme vyměnili toho 
černobílého vola za jiného, tento nový 
potřeboval také podkovat, protože chůze 
po dlažbě a štěrku je pro volská kopyta 
náročná. Nyní jsou v zemědělské práci 
voli nahrazováni traktory, podkovářů je 
méně, a proto nám chvíli trvalo, než jsme 
někoho našli. Ten člověk použil strategicky 
umístěný provaz k tomu, aby vola jemně 
stáhl k zemi do pozice, kde jsou všechna 
čtyři kopyta přístupná, a pak začal přibíjet 
železné podkovy. Pro vola to bylo poněkud 
stresující, protože bylo spalující vedro, ale 
Parašuráma mu seděl u hlavy a utišoval ho.

Legrační bylo vidět, jak Parašuráma řídí 
voly a zároveň rozdává banány a knihy. 
Několikrát málem došlo k nehodě. Na-
ště stí jsou na to Indové zvyklí a k žádnému 
neštěstí nedošlo. Díky Bohu mají v sobě 
voli zabudovaného automatického pilota 
a jen se ploužili dál, zatímco k nim byl 
Parašuráma zády a do půl těla ponořený 
v koši s banány.

40 000 knížek, 9 tun banánů 
a pár srdcervoucích fi lmů!

Každý rok nechá Parašuráma natisknout 
40 000 malých knížek, díky Bhímovi prab-
huovi a mumbaískému BBT.

Průměrně rozdáváme každý den 300 kg 
zralých banánů, prasádam, což za měsíc 
udělá až 9 000 kg (zhruba 20 000 liber). 
Banány a knihy jsou zaplacené z příspěvků, 
které Parašuráma zajišťuje v průběhu celé-
ho roku. Fantastické!

Když přijedeme do nějaké vesnice na 
volském potahu, s Božstvy, knihami, ba-
nány a harinámem, je to, jako by do města 
dorazil cirkus. Pro děti to je ohromná 
zábava. Jsou vzrušením 
bez sebe, radostně lezou 
na vůz (jednou se velká 
partička dětí snažila vylézt 
až na střechu vozu) a s vel-
kým nadšením bojují 
o prasádam banány. Proto 
je jednodušší banány roz-
hazovat než je po jednom 
někomu podávat. Dospělí 
se k tomu přidávají také, 
ale vše je v dobrém du-
chu – žádné násilí ani zlo-
myslnost. Každý je velice 
šťastný, možná kromě pár 
opravdu malých dětí, které 
banán nedostaly.

Každý rok Parašuráma 
také natočí nějaký zasrdce-
beroucí fi lm, který pokrý-
vá témata jako například 
jatka pro hovězí dobytek 
v Indii, iluze hmotného 
ště stí a význam vědomí Krišny. Je to v bra-
džském jazyce, takže je to pokaždé osloví. 
Před tímto fi lmem promítáme seriál Malý 
Krišna.

Tato báječná služba na pada játře přináší 
vesničanům ve Vradži tolik potřebné osob-
ní výměny s ISKCONskými oddanými. Je 
smutné, když některé velké i malé skupiny 
ISKCONských oddaných přicházejí na tato 
poutní místa nebo poblíž těchto vesnic, ale 
s místními vesničany nikterak neinteragují, 
kromě toho, že si je fotí a že v postranních 
uličkách vyhazují odpad. Není tu příliš 
osobního kontaktu.

Parašuráma si za ty roky vytvořil s mno-
hými těmito vesničany pěkné vztahy. 
Odkrývá v nich a v jejich dětech vědomí 
Krišny. Rozdáváme a nic od nich na oplát-
ku neočekáváme, což na ně má hluboký 
vliv. Pak velice dychtí po tom, aby mohli 
nějak sloužit.

Večer jsem chodil jako mádhukarí (žeb-
rat prasádam dům od domu), obvykle 
v černočerné tmě, jelikož většina těch ma-
lých, zapadlých vesniček nemá elektřinu. 
Až mě zahanbovalo, když jsem viděl, jak 
byli bridžbásí tak šťastní, že nám mohou 
dát rótí, dál, podmáslí a dahí (jogurt).

Jednou jsme viděli studnu s nápisem, na 
kterém stálo: „S láskou od Radžana, An-
džu, Nálina, Anšula a Čadhy z Londýna, 
UK.“ Parašuráma nám vysvětlil, že tito od-
daní věnovali lakšmí, aby se mohla v této 
vesnici vybudovat tolik potřebná studna. 
On byl tím, kdo ji nechal postavit a nechal 
tam dát tuto cedulku na počest těchto 
štědrých oddaných.

Blízké kontakty s bridžbásími
Cokoliv, co jsme dělali, ať to bylo míchá-

ní potravy pro voly, vaření, koupání, spaní 
a tak dál, vesničany patrně fascinovalo. 

Některé z vesnic byly tak odlehlé a málo-
kdy navštěvované zahraničními oddanými, 
že jsme se stali největší atrakcí ve městě. 
Byli tam, když jsme si večer stavěli stany 
a když jsme se ráno probudili, už na nás 
čekali. Někoho by to možná mohlo zner-
vózňovat, ale většinou byli velice přátelští 
a neškodní, až na jeden páreček vesnic-
kých grázlíků, jejichž jediným způsobem, 
jak získat pozornost, bylo udělat nebo říct 
něco hloupého.

Ve většině vesnic, kterými jsme pro-
jížděli, vycházeli vesničané ven a krmili 
naše volky obilím na znamení vděku. 

Putování po lesích, vesnicích a cestách, které byly požehnány Putování po lesích, vesnicích a cestách, které byly požehnány 
lotosovýma nohama Pána Krišny a Jeho společníkůlotosovýma nohama Pána Krišny a Jeho společníků

Pro děti to je ohromná zábavaPro děti to je ohromná zábava
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POZOR!!! POŽÁR 
HMOTNÉ EXISTENCE 
HOŘÍ I V ČECHÁCH!!!

PŘIJĎTE S NÁMI HASIT DO 
MÍST, KDE PADA JÁTRÁ 

JEŠTĚ NEBYLA!!!
Přidejte se a zažijte alespoň část z toho, 
o čem píše Dharmátma prabhu ve 
svém článku o Vradža Mandala pada 
játře v Indii!

Nrisinha Čaitanja dás, 
tel: 737 879 641, 

facebook.com/Padajátra 

Skutečně v nich vidí symbol náboženství 
a ve svém živobytí závisejí na kravách 
a volech. Velice mnou pohnul jejich pro-
jev úcty k otci býku.

Jednoho dne jsme procházeli větším 
městem a přišli za námi učitelé, abychom 
navštívili jejich školu. Bylo tam nejmé-
ně 20 tříd různé úrovně a věku. Děti se 
chovaly způsobně a přidávaly se k nám 
při recitaci mahá mantry. S nadšením se 
zapojovaly do kírtanu. Zpívaly Hare Kriš-
na jako profesionálové. Rozdávali jsme 
sešity, tužky, banány a knížečky. Nejvíc se 
mi líbilo ve třídě s malými dětmi. Byl to 
úžasný zážitek. Byly tak sladké a šťastné! 
Jednoduchost toho všeho hřála u srdce. Ke 
ště stí toho nepotřebujete moc!

Několik strašidelných chvil
Jednou jsme zažili pár velice děsuplných 

okamžiků. Dělal jsem vpředu kírtan, když 
náhle začal velký rozruch a hlasitý křik. 
Jeden velký bílý býk začal vrážet do našich 
volů, kopal kolem sebe, všechno kolem něj 
létalo včetně několika malých věcí. Na-
ště stí se nikomu nic nestalo. Tento bílý býk 
byl hlavou této malé vesnice. Byl skutečně 
krásný, velký, silný a velice teritoriální. 
Vesničané jsou zřejmě na něco takového 
zvyklí, ale Madhu Pandit ne. Popadl vel-
kou bambusovou hůl a nebojácně vyrazil 
k býkovi, který se neochotně vzdálil a pak 
byl rychle zahnán pryč. Nezapomenu na 
pohled, kterým se na Madhua podíval svý-
ma velkýma rudýma očima.

Jindy, když jsme kráčeli k jednomu 
z koupacích ghátů, nás obklopilo něko-
lik oddaných, kteří potřebovali pomoc 
s jedním mladým býkem, který si zlomil 
nohu. Vypadal hrozivě a bezpochyby trpěl 
obrovskou bolestí, takže se bránil snaze 
odvést ho do čekajícího nákladního vozu 
poslaném ochránci zvířat. Po určitém úsilí 
a velice reálně hrozícím nebezpečí zásahu 

jeho ostrými rohy ho oddaní, opět vedení 
Parašurámou a Ardžunou, dostali pod 
kontrolu a naložili do auta. Každému se 
ulevilo a všichni byli velice šťastní, protože 
jinak by býkovi nejspíš hrozila smrt.

Sladké, ale vyčerpávající
Když Parašuráma vybízel oddané, aby 

se k němu připojili, řekl, že by měli být do 
určité míry tělesně způsobilí. I když už je 
mi 71, říkal jsem si, že jsem na tom dob-
ře, a přihlásil jsem se. Pro mě, s mojí pita 
konstitucí, bylo největším problémem to 
extrémní horko. Obyčejně jsme chodívali 
od 3 do 20 km denně, dělali jsme přitom 
harinám a rozdávali prasádam. Čas od 
času to bylo vyčerpávající, ale vždy jsme 
měli dost vody, abychom to zvládli. Spaní 
venku ve vesnicích nebo v jejich okolí 
a na hlavní parikramě, každodenní praní 
si věcí a mytí buď vodou z kbelíků nebo 
z vesnických studní – to vše bylo prostě 
báječné, vzrušující a vyvolávalo to ve mně 
nezměrné nadšení.

Zastavili jsme u Súrja Kundu, místě, 
kde Rádhárání uctívala boha Slunce. Je 
to překrásná a dlouhá cesta, během které 
jsme rozdávali knížky a banány mnoha 
vesničanům, které jsme potkali. Začínáš 
skutečně chápat sladký vesnický život. 
Skupiny žen a dětí nosily na svých hlavách 
nádoby s vodou a cukrovou třtinu a zpíva-
ly si u toho sladké písně a muži a chlapci 
pracovali s voly na polích. Chrám byl 
pěkně udržovaný a púdžárí byl velice přá-
telský. Spali jsme uvnitř chrámu a koupali 
se u venkovní studny vedle volů. Koupání 
v měsíčním svitu poblíž dřímajících volů 
s výhledem na tento překrásný Súrja Kund 
vám dá ochutnat krásu Vradži.

Prvních 15 dnů se mi vedlo dobře, byl 
jsem plný síly a nadšení, třebaže trochu 
unavený z horka. Pak mě ale skolila vážná 
otrava z jídla, které jsem si jednoho veče-

ra vzal od vesničanů. Měl jsem horečku, 
všechny kosti v těle mě bolely a měl jsem 
neustálý průjem. Snažil jsem se vydržet 
do naší příští zastávky do Varšany, kde 
máme moderní a čisté vybavení, ale bylo 
toho na mě moc, a tak jsem se vrátil 
do Vrindávanu, kde jsem byl ubytovaný. 
Když tam můj hostitel viděl, v jak vážném 
jsem stavu, odvezl mě do Bhaktivédánto-
vy nemocnice na Parikrama Marg, kde mi 
zjistili závažnou žaludeční infekci způso-
benou otravou z jídla. 

Doktor mě hospitalizoval a nasadil mi 
dvě láhve elektrolytů a silná antibiotika 
a antiparazitika a léky na bolest a průjem. 
Po čtyřech dnech příznaky nemoci ustou-
pily a můj domácí mi dal trošku banánů, 
dahí a jednoduché rýže, kterou uvařila 
jeho žena. Jeho otec byl lékařem, takže měl 
určité zkušenosti. O pět kilo lehčí jsem se 
rozhodl vrátit se zpět do Spojených států, 
protože jsem si nebyl jistý, jak dlouho by 
mi to trvalo uzdravit se ve Vrindávanu.

Když se ohlédnu zpět, byl to jeden z nej-
úžasnějších zážitků v mém životě. Puto-
vání po lesích, vesnicích a cestách, které 
byly požehnány lotosovýma nohama Pána 
Krišny a Jeho společníků, je víc, než do-
kážu plně pochopit. Vím, že má nemoc ke 
mně přišla kvůli mým minulým i součas-
ným hříšným činnostem a že byla určená 
k mému očištění. Mé díky putují k Para-
šurámovi za jeho úžasnou službu svatému 
dhámu a za to, že mě pozval, abych se 
k tomu mohl také něco málo připojit.

Parašuráma Dása: „To, co dělá pada ját-
ru tak speciální, je, že máte šest hodin ha-
rinámu denně, uctívání Božstev, rozdávání 
knih a prasádam, kazatelské programy 
a ochranu krav. Vradža je domovem Pána 
Krišny, říká se jí Vradž dháma nebo někdy 
Madhurja dháma, a ta sladkost je také vi-
dět v náladě místních lidí, bridžbásích.“❧

ČESKÁ PADA JÁTRÁ ČESKÁ PADA JÁTRÁ POPRVÉ S NOVÝMI VOLIPOPRVÉ S NOVÝMI VOLI
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Jídlo pro život Doněck
Program Jídlo pro život Doněck 
existuje čtyři měsíce. Oddaní, 
organizátoři tohoto programu na 
Ukrajině, jsou nám všem vděční za to, 
že jsme reagovali na výzvu o pomoc, 
projevili soucit a pochopení a připojili 
se k tomuto projektu. Oceňují přínos 
každého z nás!

Teď je každá pomoc velmi důležitá! 
Od 20. ledna do 3. dubna 2015 jsme do 
Doněcku z české játry poslali 348 dolarů 
a 919 euro (téměř 34 tisíc korun). Od 
11.11.2014 do 29.3.2015 doněčtí dobro-
volníci Jídla pro život rozdali 45 250 litrů 
zeleninové kaše a 108 000 celozrnných 
dalamánků.

V našich silách je pomoci lidem, kteří 
tam zůstali a ocitli bez prostředků k živo-
bytí! Můžeme udělat malý zázrak! Může-
me jim dát trošku víry! Přinést kus štěstí 
k nim domů!

Lidé potřebují pomoc, a je nadmíru 
úžasné, že jsou lidé připraveni konat dobré 
skutky. Oddaní živí tisíce hladových civi-
listů. Plní svou občanskou, lidskou i du-
chovní povinnost. To je skutečným příkla-
dem vaišnavismu a soucitu k lidem.

Zážitky dobrovolníků
Jeden z vesničanů nám dal dárek se slo-

vy: „Vzpomínám si, jak jste tu naposledy 
nabírali kaši lžící. Bylo to obtížné, a tak 
jsem se rozhodl vám dát skutečnou ar-
mádní naběračku!“ To bylo tak hezké, že 
to ani slova nemohou vyjádřit! Lidé jsou 
šťastní, usmívají se, děkují a každý z nás 
jim chce dát trochu vřelosti, úsměv a dob-
ré slovo! A je to paradox – čím víc jsem se 
snažila dát do té výborné kaše, kterou uva-
řili s láskou naši kuchaři, tím více mě to 
u srdce hřálo! Není divu, že se říká: „Když 
dáš jinému – sám najdeš!“

Lidé, kteří vedou projekt Jídlo pro život, 
mají laskavá srdce a ochotu nezištně pomá-
hat druhým – Bože, dej jim sílu a schopnos-
ti pokračovat v této dobré práci!

Tatiana Volkova

Tak skončil jeden den mého života a ži-
vota lidí této osady. Pro mě je to možnost 
pomoci lidem a pro ně je to životně důleži-
tý den. Během něj lidé pochopili, že na ně 
někdo nezapomněl, spatřili paprsek naděje, 
dostali nejen teplé jídlo, ale i naše srdce.

V podobné okamžiky chápete, že pomá-
hat lidem je vždy potřeba. Chápete závaž-
nost toho, co dělají všichni účastníci pro-
jektu „Jídlo pro život“ – vedoucí, kuchaři, 

řidiči, dobrovolníci. V této pro všechny 
složité době nezištně dělají vše možné, aby 
pomohli lidem v nouzi. Chtěl bych popřát 
všem, kdo přispívají projektu „Jídlo pro ži-
vot“, jen to nejlepší a sílu, aby mohli lidem 
i nadále přinášet naději a víru ve světlou 
budoucnost.

Lidé zapojení v projektu „Jídlo pro život“ 
ohromují dobrotou svých srdcí, odhodlá-
ním nezištně pomáhat lidem. Kéž jim Bůh 
dá sílu a možnosti dál konat tuto Bohu 
libou činnost!

Alexandr Antonjuk

Včera jsme měli pěkný den. Uvařili jsme 
a rozdali teplé obědy ve 4 městech najednou:

Alčevsk – nakrmili jsme 355 lidí, Lu-
gansk – 198 lidí, Chrjasčevatoje – 120 lidí 
a Novosvětlovka – 300 lidí.

Děkujeme za vaše příspěvky. Díky Vám 
můžeme pomáhat těm, kteří to teď doo-
pravdy potřebují.

dobrovolnice z Luhanska

Spolu s teplým jídlem začali oddaní 
rozdávat lidem také „jídlo pro duši a mysl“ 

– noviny NOVÁ EPOCHA. Tyto noviny 
seznamují lidi s praktickým poznáním 
Véd o lidských hodnotách, o kultuře mezi-
lidských vztahů, odpovídají na otázky, jak 
být šťastný a zdravý, v čem spočívá smysl 
života, a mnoho dalších. Tímto poznáním 
zvyšují a očišťují vědomí člověka...

V polovině března přijel z Prahy na 
pomoc Doněcku dobrovolník bhakta 
Branislav Blažek a v květnu tam odjíždí 
ještě jeden dobrovolník – Kírtičandra 
prabhu.

Ještě jednou moc děkujeme všem za po-
moc a připomínáme, že sbírka příspěvků 
pokračuje. Sbírka se koná pod záštitou ob-
čanského sdružení VEDA VISION. Číslo 
účtu 2000754821/2010 FIO bank.

Více se můžete dozvědět na https://www.
facebook.com/groups/jidloprozivot.

S úctou se klaním všem vaišnavům, 
oddaným Pána, kteří podobně jako 
stromy přání dovedou splnit přání 

všech a jsou plni soucitu k pokleslým 
podmíněným duším.

Když jsem si vzala do ruky minulé číslo 
Náma Hatty a začala si v něm listovat, při-
běhly moje dvě děti a ptají se, co čtu. „Co 
tam ti lidé dělají, mami?“

„Mají hlad, tak stojí ve frontě na jídlo, víš?“ 
odpovídám nesměle a hlas se mi chvěje.

Dcera si mě zkoumavě prohlíží. „Co ti je, 
mami? Kdo jsou ti lidé? Proč je tam válka? 
Co s nimi bude?“ Révatí je naměkko, víc než 
já. Snažím se jí a Ramáiovi vysvětlit, že je na 
Ukrajině válka a že lidé tam mohou dostat 
prasádam, když oddaní seženou více peněz.

„A můžu jim poslat svoje peníze?“ ptá se 
mě. „Můžu jim poslat všechno, co mám?“

„Ale pak nebudeš mít žádné úspory, ne-
můžeš si koupit, co sis přála,“ snažím se jí 
vysvětlit, že takhle to nepůjde.

„Ale oni to potřebují, potřebují.“ Tvářila 
se velmi odhodlaně, jako by chtěla v ten mo-
ment zastavit celou válku. Nešlo protestovat 
a ani jsem nechtěla. Je správné bojovat za 
dobrou věc, pomyslela jsem si. Souhlasila 
jsem, že se přidáme...

Pak mě napadlo, že se zeptám i dalších 
oddaných, třeba někdo taky bude chtít 
a pošleme peníze spolu. Zjistila jsem, jak 
je jednoduché se rozhodnout, ale opravdu 
něco poslat bylo těžší. Ale Révatí mě stále 
sledovala: „Už jsi ty peníze poslala, mami?!“ 
A bylo to!

Děkuji oddaným, kteří měli srdce na 
dlani a rozhodli se nám důvěřovat. Food for 
Life je tak úžasné kázání, můžete dát lidem 
Krišnu v té možná nejtěžší životní situaci 
a to se cení.

Pokud by někdo měl zájem přispět, stále 
je určitě možnost. Prosím, alespoň o tom 
přemýšlejte.

Vaše služebnice 
Padmávatí dásí a bhaktin Révatí

Na závěr jedno téma k zamyšlení – proč 
nemáme v Čechách Food for Life? Měl by 
někdo z vás zájem s tím něco udělat? Já 
třeba ano a možná nás bude víc, kdo by rád 
pomohl:-))). Hare Krišna! ❧

Můžeme udělat malý zázrakMůžeme udělat malý zázrak
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GAURA PÚRNIMÁ 2015
Překrásné květinové šaty, které spolu vy-

myslely a vytvořily Rásabihárí déví dásí, Matí 
déví dásí a bhaktin Páliní.

Oblékání a zdobení Božstev v režii manžel-
ského páru Nitái Navadvípačandra dás a Dža-
gan Móhiní déví dásí.

Přednáška, abhišék, kírtan, harinám, čtení…
Nejhezčí kurtu měl bhakta Ghanašjám, nej-

lepší náladu bhaktinky Džanakí a Bhakti Májí.
Nejlepší hostinu všech dob, včetně 

opravdických Soan Papdy, uvařil Vasudéva 
Nandana dás spolu s Májápur Čandrou 
dásem, bhaktou Vlastíkem a spoustou dal-
ších pomocníků.

Chrám nakonec vytřel Madhu Pandit dás…

VZÁCNÍ HOSTÉ A RÁMA NAVAMÍ
Krátce po Gaura Púrnimě prolétl čes-

kou játrou jako oranžový blesk Kadamba 
Kánana Svámí, kterého zde pak vystřídal 
z Indie se navrátivší Bhaktivaibhava Svámí. 
V jeho vznešené společnosti proběhla osla-
va Ráma Navamí s kírtany a harinámem 
a zas a znovu neuvěřitelnou hostinou Va-
sudévy Nandany dáse.

Dalším očekávaným vzácným hostem 
má být v květnu Smita Krišna Svámí. Džaj!

POUTNÍ CESTA
Několik oddaných z chrámu se letos 

vydalo na pouť po svatých místech Indie. 

Před velkolepou 
oslavou dne zjeve-
ní Pána Čaitanji ve 
stínu obrovitánské, 
jak z vody rostoucí 
kopule védského 
planetária se velvy-
slanci našeho chrá-
mu přidali k ně-
kolikatisícovému 
zástupu Navadvíp 
Mandala parikra-
my. Po extatickém 
putování po mís-
tech zábav Zlatého 
Avatára a po Gaura 
Púrnimě u Šrí Šrí 
Rádhá Mádhavy 

a Pána Nrisinhadéva dokončili svou očist-
nou a inspirující cestu ve Vrindávanu.

DĚTSKÁ OBĚŤ
Do chrámové komunity Šrí Šrí Nitái Na-

vadvípačandry přibyl další malý vaišnava, 
bhakta Vanamálí rodičů Narákritiho dáse 
a Rásabihárí déví dásí, obou žáků Bhakti-
vaibhavy Svámího.

Po krátkém úvodním slovu žáka Šríly 
Prabhupády Džaj Gurudéva prabhua do-
stal chlapeček své jméno a pojedl trochu 
khíru obětovaného Božstvům.

Poté si z nabízených předmětů – hlíny, 
peněz, rýže a Šrímad Bhágavatamu – k ra-
dosti přítomných oddaných vybral šástru.

Knězem obřadu byl Vidjágati dás.
Rodičům i Vanamálímu přejeme co nej-

více vědomí Krišny!

KNIŽNÍ NOVINKY
V internetovém Hare Krišna knihkupectví 

na síti přibylo několik zajímavých publi-
kací. Hluboký a zároveň velice inteligentní 
průvodce po vlastním sebezdokonalení od 
Dánavíra Gósvámího s názvem Světlá strán-
ka, dechberoucí putování mladého hledače 
Richarda za pravdou, láskou a Bohem, které 
ho dovedlo až k samotnému Šrílovi Prabhu-
pádovi – autobiografi e Rádhánátha Svámího 
Cesta domov (ve slovenštině), překlad Pu-

ruša súkty, modliteb polobohů k potěšení 
Nejvyššího Pána, od Kášji prabhua, 2. vydání 
klasického díla Suhótry Svámího Transcen-
dentální personalizmus, výběr z díla Šríly Vi-
švanátha Čakravartího Th ákura, již 4. vydání 
životopisu Šríly Prabhupády od Satsvarúpy 
dáse Gósvámího a studie Drutakarmy dáse 
Šríla Prabhupáda a Gaudíja Math vydaná 
Centrem pro védská studia. Objednávejte na 
books.harekrsna-luzce.cz

DIVADLO TATTVA
Na svém evropském turné vystoupil 

v Harinám mandiru a v restauraci Góvin-
da v Soukenické ulici divadelní soubor 
Tattva žáků Indradjumny Svámího Sadá-
čáry dáse a Gaura Líly dáse z ukrajinského 
Dněpropetrovsku. Představení jednoho 
herce s názvem Oddaní přinesl pohled 
na život a smrt současných služebníků Šrí 
Krišny, kteří se dle názorů nadšených divá-
ků bezpochyby vrátili zpět k Bohu. ❧

TRUTNOFF
Letos se oddaní opět chystají 

rozdávat prasádam a svaté jméno 
na „českém Woodstocku“ neboli 
Open Air Music Festivalu Trutnoff  
v Trutnově 20. až 23.8. Kdokoliv 
je inspirovaný pomoci s hudební 
produkcí, přípravou jídla či úkli-
dem, nebo i podpořit tento projekt 
fi nančně, ozvěte se prosím Punjovi 
Pálakovi dásovi na telefonu 
604 786 504, mailu punya@volny.
cz či fb  profi lu Punya Palaka.

Letošní hlavní hvězdou festivalu 
je skupina Th e Prodigy, na Alter-
nativní a meditativní scéně in Hare 
Krishna Camp přislíbil účast žák 
Šríly Prabhupády a proslulý hudeb-
ník Vaijásaki prabhu.

Zajištěn bude volný vstup, nad-
šená společnost, bydlení v nedale-
ké čisté škole se sprchami a přimě-
řená strava. Hariból!

Punja Pálaka dás

DARUJTE KRIŠNU DĚTEM
Prosím pomozte rozšířit transcendentální rozdávání knih 

v programu Šástra Dána tím, že sponzorujete darování dětské 
knihy Moje princezny. Dejme stejnou šanci dětem podobně jako 
dospělým čtenářům, aby se ve své knihovně mohly setkat s po-
znáním o úžasné Nejvyšší Osobnosti Božství, Šrí Krišnovi, a to 
tou pro ně nejpřitažlivější podobou, formou krásných příběhů 
s dětskými ilustracemi. Pokud se k nám chcete zapojit v této 
sankírtanové misi, prosím posílejte své příspěvky složenkou na 
adresu: Václav Mazalovský, Centrum pro védská studia, 
Lužce 48, Karlštejn 267 18

S díky vaši služebníci Ánanda Kandiní dásí a Vidjávačaspati dás
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1) Za kým přišla Bhúmí, když ji 
trápily nadměrné vojenské síly?

 a) za Pánem Šivou
 b) za Pánem Brahmou
 c) za Pánem Višnuem

2) Jakou mantrou polobozi ob-
vykle vzdávají úctu Višnuovi?

 a) Brahma Sanhitá
 b) Hare Krišna mahá mantra
 c) Puruša súkta

3) Na oceánu čeho leží 
Kšíródakašájí Višnu?

 a) alkoholu
 b) ghí (přečištěného másla)
 c) mléka

4) Co vzkázal Pán Višnu?
 a) „Nejvyšší Pán velice brzy se-

stoupí na Zem a polobozi Mu 
mají pomáhat v Jeho poslání.“

 b) „Vraťte se zpátky na Zem 
a nerušte Mě.“

 c) „Pojďte si se Mnou zahrát hru.“

5) Co se stalo předtím, než se na 
Zemi zjevil Šrí Krišna?

 a) zjevil se Ananta, který na 
svých nesčetných hlavách drží 
všechny planety všech vesmírů

 b) zjevil se Ananta a Májá 
(Višnuova vnější energie, která 
okouzluje všechny 
podmíněné duše)

 c) zjevil se Ananta, Májá a také 
všichni polobozi se svými man-
želkami v různých zbožných ro-
dinách jaduovské dynastie

6) Hlavní město jaduovských 
králů se jmenovalo?

 a) Hastinápura
 b) Mathurá
 c) Dváraká

7) Otec a matka Šrí Krišny se 
jmenují? 

 a) Kansa a Kuntí
 b) Vásudéva a Jašódá
 c) Vasudéva a Dévakí

8) Kansa je Dévakin? 
 a) otec
 b) manžel
 c) bratr

9) „Kanso, hlupáku! Řídíš kočár 
své sestry a svého švagra a nevíš, 
že tě jejich ??? dítě zabije.“

 a) sedmé
 b) osmé
 c) deváté

10) Kansa je?
 a) polobůh
 b) světec
 c) démon

11) Jaký je rozdíl mezi polobohem 
a démonem? 

 a) démon JE schopen přijmout 
dobré rady a snaží se podle nich 
žít, polobůh NE

 b) démon NENÍ schopen při-
jmout dobré rady a nesnaží se 
podle nich žít, polobůh ANO.

12) Když Vasudéva přinesl své 
první dítě Kansovi, Kansa dítě

 a) nakrmil
 b) zabil
 c) vrátil nazpět Vasudévovi

13) Kdo Kansu varoval, že které-
koliv narozené dítě Vasudévy 
a Dévakí může být Krišna?

 a) Mahárádž Ugraséna
 b) Nárada Muni
 c) Mahárádž Šúraséna

Prija Kírti dás & bhakta Vanší Gópál dětem

UžUž jstejste četličetli KrišnaKrišna knížkuknížku?
Prověřte si, jak pozorní jste čtenáři :)

Správné odpovědi jsou:  1b), 2c), 3c), 4a), 5c), 6b), 7c), 8c), 9b), 10c), 11b), 12c), 13b)
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Uctivě se klaním velikému 
mudrci (Šukadévovi Gósvámí-
mu), který může vstoupit do 
srdce každého. Když odcházel 

do životního řádu odříkání (sannjásu), 
aniž by se podrobil zasvěcení posvátnou 
šňůrou či obřadům vyšší kasty, jeho otec 
Vjásadeva, obávající se odloučení, zvolal: 

„Ó synu můj!“ Leč jen stromy, které také 
cítily toto odloučení, odpověděly za-
rmoucenému otci ozvěnou. (ŠB 1.2.2)

Jednou v lese Naimišáranji Šrí Šaunaka 
Riši, nejlepší z mudrců znalých vychutná-
vání si Krišna kathá, položil několik otázek 
Sútovi Gósvámímu poté, co se mu poklo-
nil. Šrí Šaunaka řekl: „Ó Súto Gósvámí, tvé 
poznání rozptyluje temnotu nevědomosti 
jako milióny sluncí. Prosím přednášej nek-
tarové zábavy Pána Krišny, které jsou jako 
balzám pro uši. Jak lze zvýšit schopnost 
rozlišování, která pochází z poznání od-
danosti a zřeknutí se hmotného světa? Jak 
vaišnavové získávají osvobození od klamu 
vytvořeného májou? 

V Kali juze je většina populace démon-
ská, vysvětli proto, prosím, nejlepší způsob 
očištění těch, které sužují různé druhy 
úzkosti. Ó Súto Gósvámí, popiš sádha-
nu, neboli nejlepší očistný způsob, který 
přivede oddaného ke Krišnovi. Zázračný 
kámen může poskytnout jen hmotné ště stí 
a strom kalpa vrikša může nanejvýš udělit 
nebeské bohatství, ale když je potěšen du-
chovní mistr, může udělit věčné sídlo Pána 

– Vaikunthu – které nedosáhnou ani jógí.“
Šrí Súta Gósvámí řekl: „Ó Šaunako, tvé 

srdce je plné lásky k Osobnosti Božství. Po 
správné rozvaze ti proto předám esenci 
všech závěrů, které zničí strach ze zrození 
a smrti a posílí proud oddanosti, která je 
hlavní příčinou radosti Pána Šrí Krišny. 
Prosím pozorně poslouchej. 

Šrí Šukadéva Gósvámí přednášel Šrímad 
Bhágavatam v Kali juze, aby naprosto 
zničil strach z hada smrti. Neexistuje lepší 
prostředek očištění mysli. Osoba však 
získá možnost naslouchat Šrímad Bhága-
vatamu pouze po nahromadění zbožných 
činností po mnoho životů.

Když Šukadéva Gósvámí seděl mezi 
mudrci připraven přednášet Šrímad Bhá-
gavatam Paríkšitovi Mahárádžovi, polo-
bozi, kteří umí dokonale plnit své záměry, 
za ním přišli s nádobou nektaru. Pokorně 
se mu poklonili a řekli: ,Prosím, přijmi 
tuto nádobu nektaru a výměnou nám dej 
nektar Hari kathá. Nechť se jej král Parík-
šit napije a nám dej napít nektaru Šrímad 
Bhágavatamu.‘

Tehdy si Šrí Šukadéva Gósvámí pomys-
lel: ,Kde je střep skla a kde je transcen-
dentální drahokam? Jak je může někdo 
srovnávat? Jak vychází srovnání tohoto 
hmotného nektaru, i když nebeského, 
s transcendentálním nektarem Šrímad 
Bhágavatamu?‘ Tímto způsobem si Šuka-
déva Gósvámí udělal z polobohů legraci. 
Nepovažoval je za vhodné příjemce Hari 
kathá, protože postrádají čistou oddanou 
službu. Z toho důvodu je naslouchání Šrí-
mad Bhágavatamu vzácné i mezi polobohy.

Pán Brahmá byl překvapen tím, že se 
Paríkšit Mahárádž stal osvobozeným pou-
hým nasloucháním Šrímad Bhágavatamu. 
Na Satjalóce položil Šrímad Bhágavatam 
na jednu misku vah a všechny ostatní cesty 
osvobození na druhou. Při pohledu na Šrí-
mad Bhágavatam, který převážil, všichni 
přítomní mudrci užasli. 

Tvrdili, že v Kali juze pouze naslouchání 
a přednášení Šrímad Bhágavatamu, který 
se neliší od Nejvyšší Osobnosti Božství, 
může každého okamžitě zbavit hmotné 
úzkosti. Jestliže mu naslouchá správným 
způsobem (jak je popsán v šesté kapitole), 
jistě získá bhakti. 

V minulosti nanejvýš milostiví bratři 
Kumárové přednesli Šrímad Bhágavatam 
mudrci Náradovi. Ačkoliv jej Šrí Nárada 
slyšel od Pána Brahmy, Kumárové mu dali 
příležitost vyslechnout jej doporučeným 
způsobem.

Šrí Šaunaka se zeptal: „Kde se učený 
Nárada, kterého nepoutá hmota a který 
neustále cestuje po celém vesmíru, setkal 
s těmi vznešenými mudrci? Jak se rozvi-
nul jeho zájem o naslouchání Hari kathá 
a o konkrétní pravidla naslouchání?“

Súta Gósvámí odpověděl: „Nyní budu 
vyprávět příběh, který oplývá oddaností. 
Důvěrně mi jej sdělil Šrí Šukadéva, kte-
rý mě považuje za svého odevzdaného 
žáka. Jednou se Kumárové odebrali do 
Višálu (Badrináthu) za svatou společ-
ností svatých osob. Tam se setkali s Ná-
radou Munim.

Kumárové řekli: ,Ó bráhmane, proč 
vypadáš tak sklesle a úzkostlivě? Odkud 
jsi přišel a kam tak náhle jdeš? Vypadáš 
jako člověk sužovaný naprostou úzkostí 
způsobenou ztrátou bohatství. To se 
nehodí na osobu, jako jsi ty, jež je zcela 
prostá připoutanosti ke hmotě. Prosím 
vysvětli důvod.‘

Šrí Nárada odpověděl: ,Přišel jsem sem, 
protože považuji Zemi za nejlepší z planet. 
I když jsem cestoval do Puškaru, Prajá-
gu, Káší, ke Gódávarí, do Haridváru, na 
Kurukšétru, do Šrírangamu a Sétubandhy, 
v žádném z těchto svatých míst jsem nena-
šel klid. V současné době si Kali juga, pří-
telkyně bezbožnosti, naprosto podmanila 
celou Zemi. Pravdivost, askezi, čistotu, mi-
lostivost a dobročinnost nyní nelze nikde 
nalézt. Pokleslé živé bytosti se vyžívají ve 
lžích a zabývají se jen plněním svých břich. 
Jsou líné, méně inteligentní, nešťastné 
a neustále rozrušené.

Ti, kteří se nazývají svatými, jsou ve 
skutečnosti pokrytci. Ačkoliv vypadají 
odříkavě, hromadí majetek, ženy a věci 
pro smyslový požitek. Ženy vládnou ro-
dině a švagr je rádcem. Lidé z chamtivosti 
prodávají své dcery a manželé se neustále 
hádají. Svatá místa, ášramy světců a řeky 
jsou pod kontrolou javanů, kteří se stavějí 
proti védskému náboženství.

Zničili mnoho chrámů, a proto jógí, 
siddhy, gjání a zbožné lidi není nikde 
vidět. Způsoby osvobození zcela shořely 

První kapitola: Setkání Nárady Muniho a Bhakti déví
Vzývání
Pokorně se klaníme Pánu Šrí Krišnovi, 
jehož podoba je zosobněním transcen-
dentální blaženosti. Je příčinou tvoření, 
udržování a ničení vesmíru a ničitelem 
tří druhů utrpení.

Šrímad Bhágavata MahátmjaŠrímad Bhágavata Mahátmja

Nárada Muni, Nárada Muni, 
duchovní učitel Vjásadévyduchovní učitel Vjásadévy
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na popel v ohni Kali jugy. V tomto věku 
lidé prodávají obilí na trhu, bráhmani si 
účtují za vyučování poplatky a ženy se 
živí prostitucí.

Takto jsem byl svědkem chyb Kali jugy 
a putoval jsem po Zemi, až jsem dorazil 
ke břehu Jamuny, kde Pán Krišna prováděl 
různé zábavy. Ó nejlepší z mudrců, pro-
sím slyšte o divu, který jsem tam spatřil. 
Seděla tam krásná žena ve sklíčené náladě, 
zatímco před ní leželi v bezvědomí dva 
starci a velmi rychle oddychovali. Zatímco 
se je mladá žena snažila přivést k vědomí, 
chvílemi plakala. Občas se rozhlížela, jako 
když hledá svého ochránce, Nadduši. Stov-
ky žen jí sloužily ovíváním a snažily se ji 
utěšit. Viděl jsem celou tuto scénu z dálky 
a ze zvědavosti jsem šel blíž. Když mě 
mladá žena uviděla, vstala a velmi žalostně 
promluvila: „Ó světče, prosím zůstaň zde 
na okamžik a rozptyl moji úzkost. Tvůj 
příznivý pohled ničí hříchy materialistů. 
Tvá slova mě osvobodí od utrpení a do-
sáhnu klidu. Pouze díky velkému ště stí lze 
získat daršan osoby jako ty.“

Otázal jsem se: „Ó ctnostná ženo, kdo jsi 
a kdo jsou ti dva muži, kteří tu leží? Kdo 
jsou ty dámy, které ti slouží? Prosím vy-
světli mi podrobně příčinu své úzkosti.“

Žena řekla: „Mé jméno je Bhakti a tito 
dva jsou moji synové Gjána a Vairágja. Vli-
vem času sešli věkem. Tyto ženy jsou svaté 
řeky jako Gangá. Přišly mi sem sloužit. 
Přestože mi přímo slouží, stále nenachá-
zím klid. Ó mudrci, jehož jediným bohat-
stvím je askeze, prosím vyslechni si pečlivě 
můj příběh a poskytni mi útěchu.

Narodila jsem se v zemi Drávida, v jižní 
Indii, a vyrůstala jsem v Karnátace. Po-
žívala jsem úcty ve státě Maháráštra, ale 
když jsem přišla do Gudžáratu, ztratila 
jsem své mládí. Darebáci ovlivnění Kali ju-
gou mi zlomili končetiny a dlouhou dobu 
jsem zůstala v tomto stavu. Tak jsem spolu 
se svými syny velmi zeslábla. Když jsem 
přišla do Vrindávanu, opět jsem získala 
své mládí a krásu, ale mí dva synové, kteří 
zde leží, jsou stále staří a unavení. Opus-
tím toto místo a budu cestovat do cizích 
zemí, ale je mi smutno vzhledem ke stavu 
mých synů. Vždy zůstáváme spolu, tak 
proč jsem mladá, a oni staří? Synové mají 
být mladí, zatímco matka má být stará. 
Žasnu nad tím, a tak naříkám. Máš mystic-
kou moc a jsi velmi inteligentní, proto mi 
to prosím vysvětli.“

Nárada řekl: „Ó ctnostná ženo, ze svého 
srdce vidím příčinu vašeho utrpení, a pro-
to ti radím, abys nenaříkala. Pán Hari vás 
zahrne veškerou přízní.“

Súta Gósvámí řekl: „Nejlepší z mudr-
ců, Šrí Nárada, okamžitě pochopil důvod 
a řekl: ,Ó krásná ženo, pozorně mě poslou-
chej. Vlivem tohoto nemilosrdného věku 
(Kali jugy) jsou dobré chování, jóga a as-

keze ztraceny. Lidé závisejí na podvádění, 
bezbožném chování a jsou jako démon 
Agha, zosobněný hřích. V současné době 
jsou svatí lidé nešťastní a démonští lidé si 
užívají smyslového požitku. Pokud si za 
těchto okolností inteligentní člověk udrží 
svoji mravní sílu, je považován za učence. 
Země se stává zátěží pro Pána Šéšu. V sou-
časné době nestojí ani za to ji vidět, natož 
se jí dotýkat, a nevidím nikde nic přízni-
vého. Každý tebe a tvé dva syny zanedbá-
vá. Kvůli světskému lpění na smyslovém 
požitku jsou lidé slepí. To jejich nedbalostí 
jste tak sešli. Pouze díky slávě Vrindáva-
nu jsi znovu omládla. Tato země je velmi 
příznivá, protože zde oddanost vždy tančí. 
Nicméně tvoji dva synové jsou zanedbá-
váni, a proto jejich zdraví chátrá, ale díky 
doteku Vrindávanu spí a dýchají.“

Bhakti řekla: „Proč král Paríkšit nezabil 
tuto hříšnou Kali jugu? Kvůli Kali juze vše 
ztratilo svou esenci. Proč nanejvýš mi-
lostivý Pán Hari toleruje bezbožnost? Ó 
mudrci, prosím odstraň tuto pochybnost. 
Cítím se uklidněna tvými sladkými slovy.“

Nárada řekl: „Ó příznivá mladá ženo, 
když ses dotázala, pozorně mi prosím 
naslouchej. Vše vysvětlím a tím uleh-
čím vašemu trápení. Kali juga převzala 
vládu a začala klást překážky všemu pří-
znivému v den, kdy Pán Krišna opustil 
tuto planetu a odebral se do svého sídla. 
Když král Paríkšit cestoval po Zemi 
a porážel všechny krále, potkal Kaliho, 
který padl k jeho nohám a přijal u něho 
útočiště. Král, který tak jako včela chá-
pal podstatu věcí, se ho rozhodl nezabít, 
protože cíl, který není dostupný askezí, 
jógou, meditací nebo samádhi, je v Kali 
juze snadno dosažen pouhým provádě-
ním Hari kírtanu.

I když král věděl, že Kali juga je k ni-
čemu, všiml si této jedné zásadní dobré 
vlastnosti, pochopil, že učiní živé bytosti 
šťastnými, a tak ho ušetřil. Vzhledem 
k tomu, že se lidstvo oddává bezbožným 
a nemorálním činnostem, vše ztratilo svoji 
esenci. Všechny předměty, včetně semen 
v zemi, jsou k ničemu.

Bráhmanové, lační bohatství, provádějí 
Bhágavata kathá v domech lidí, a proto je 
esence kathá ztracena. Nemorální, ateis-
tičtí a hříšní lidé začali obývat svatá místa 
a způsobili ztrátu vlivu těchto míst. Lidé, 
jejichž srdce jsou vždy plná chtíče, cham-
tivosti a hněvu, předstírají askezi, čímž 
způsobují ztrátu esence askeze. Vzhledem 
k tomu, že nedovedou ovládat svou mysl, 
uchýlili se k nenasytnosti, přetvářce a smil-
stvu. Zanechali studia písem, a tak je vliv 
gjána jógy ztracen. 

Kromě toho jsou pandité neboli učenci 
pouze odborníky na produkci dětí a užívání 
si sexu jako buvoli. Nejsou již více odborníky 
ohledně cest osvobození. Navíc neexistují 
téměř žádní vaišnavové v pravých sampradá-
jích a všechno se všude stalo neúčinným. To 
je vskutku vliv Kaliho a není to chyba niko-
ho jiného. Proto, ačkoliv Pán s lotosovýma 
očima sídlí blízko, snáší to.“

Súta Gósvámí řekl: „Ó Šaunako, po 
vyslechnutí těchto odhalujících slov Šrí 
Nárady Muniho byla Bhakti velmi pře-
kvapena. Odpověděla: ,Ó světče, jsi velmi 
slavný a mám velké ště stí, že jsem tě potka-
la. V tomto hmotném světě je společnost 
svatého člověka opravdu příčinou veškeré 
dokonalosti. Díky jedinému setkání s tebou 
Šrí Prahláda, syn Kajádhu, přemohl máju 
a tvojí milostí Dhruva Mahárádž získal svo-
ji planetu. Jsi zosobněním všeho příznivého. 
Klaním se ti, přímý synu Pána Brahmy.‘“❧

Přednášení Šrímad Bhágavatamu ničí strach z hada smrtiPřednášení Šrímad Bhágavatamu ničí strach z hada smrti
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VE STÍNU SOMBRÉR

Mexičané jsou jednoduší lidé 
s přirozenou úctou k Bohu 
a vrozeným citem pro 
hudbu a rytmus. Amritá-

nanda Mátádží s rodinou dělají vše pro 
to, abychom mohli dát veškerou energii 
do harinámů. Jsou připraveni nám snést 
modré z nebe.

Lednice v apartmánu je zásobená ovo-
cem a sýry, v Góvindě nemusíme platit 
ani peso a večer po harinámu na nás 
obvykle čeká mňamózní překvapení v po-
době pizzy nebo jiné vybrané speciality 
od Mahá Sankaršana prabhua. Dostáváme 
taky novou harmoniku, protože naše pů-
vodní rezignuje na náročné výkony, které 
musí každodenně podávat.

Z Mexika poletíme do Brazílie a Ha-
rinámánanda si musí zařídit víza. Sakhí 
s otcem Ánandu obětavě tahají po úřa-
dech. Když mi jednou při ranní hygieně 
uvízne vatový tampón v uchu, Amritá-
nanda mě odváží do nemocnice a Sakhí 
mě doprovází během zdlouhavé operace 
coby překladatelka. To vše pro sankírta-
novou misi.

Naše návštěva je skvěle načasovaná, 
protože zároveň s námi se do México 
City sjely dvě skupiny mexických rozda-
vačů knih. První skupina sestává z šíle-
ných brahmačárínů, ve druhé jsou ne až 
tak šílené dámy. Višnudžan se jednoho 
dne nechává slyšet, že brahmačáríni asi 
mají celý rok zákaz chodit na harinám, 
a proto, když už se do něj dostanou, tak 
jim cvakne a oni řádí jako pod proudem. 
Kromě těchto dvou skupin s námi chodí 
i oddaní, co trvale žijí v místním chrámu.

Harinám je tak opravdu působivý – 
první linii tvoří ženy, které synchroni-
zovaně tančí pod vedením Sakhí Vrindy 
a Thákurání. Hned za nimi pochoduje 
vedení – Višnudžan s dhólakem na levé 
straně, uprostřed hlavní zpěvák a vpravo 
Bhíma nebo Dharmarádž s mridangou. 
V těsném závěsu následují kartály a dža-
dže a ocas tvoří kontrastní směska taneč-
níků a mimoňů. Okolo harinámu krouží 
každý den měnící se počet rozdavačů 
knih vedených naším sankírtanovým žra-
lokem – Goura Karunou.

Po prvním harinámu se Goury ptáme, 
kolik  knih rozdal. „Dnes to bylo slabý, 
jen dvě stě,“ odpovídá s nespokojeným 
úšklebkem. Náš apartmán se plní balí-
ky knih a Goura si spokojeně mne ruce. 
Nyní přichází skutečná zatěžkávací 
zkouška pro jeho zlatého oře. Nákupní 
košík před řídítky je zaskládaný knihami 

a dývýdýčky. Normální člověk by si řekl: 
„Tam se toho víc nevejde.“ Ale Goura se 
zarputilým výrazem přišněrovává napí-
nacím popruhem plnou krabici knih ke 
stojanu na zadním kole. S vítězoslavným 
úsměvem poodstoupí, aby se podivil nad 
svým géniem – a kolo se se stejně vítě-
zoslavným rachotem složí k zemi. „Mě 
nikdo nezastaví!“ Goura se supěním zve-
dá kolo, které teď váží asi 40 kilogramů. 

„Aby to pod tebou neprasklo,“ utahuje si 
z něj Višnu.

Na trase je spousta míst, kde zpíváme 
delší dobu na jednom místě, a rozdavači 
se tak mohou vyřádit. Vrhají se do davů 
a dávají jednu knížku za druhou. Často 
se ani nemusí nikam vrhat; když harinám 
zastaví, ihned se vytvoří kruh zvědavých, 
dychtivých a překvapených diváků – stačí 
oslovit jednu osobu a ostatní si se zá-
jmem sami začínají brát knihy z rukou 
sankírtanových bojovníků.

První a hlavní zastávkou bývá Plaza 
de la Constitución – obrovské čtvercové 
náměstí s metropolitní katedrálou tyčící 
se na severní straně, které bývá ohniskem 
kulturního dění v centru města. Běžně je 
plné pavilónů, stanů a atrakcí pojících 
se s četnými festivaly, které se týden od 
týdne mění. Jednoho dne přicházíme na 
náměstí, na kterém vyrostly dva ohromné 
pavilóny zastřešující menší stánky a ob-
chůdky. Lidé začínají zastavovat rozda-

ČÁST 2ČÁST 2
Harinámy v Méxiko City jsou 
událost. Nejenže s námi chodí 
hodně mladých a nadšených 
oddaných, ale i lidé na ulici jsou 
daleko vnímavější a více oddané 
oceňují. 
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vače knih a kladou jim absurdní otázky typu: „Ty knihy jsou na 
prodej?“ Nebo: „Kolik ty knihy stojí?“ Dovídáme se, že jsme 
přišli doprostřed výstavy knih(!) a lidé si myslí, že jsme ofi ciál-
ní součástí programu! Přece jim to nebudeme vyvracet!

Po týdnu výstava knih končí, pavilony mizí a náměstí je na 
pár dnů prázdné, jen aby se opět zaplnilo kostrukčními týmy, 
které s mravenčí vytrvalostí budují další stanové městečko, ten-
tokrát i s pódiem. Den po dni začíná scéna nabírat jasnější podo-
by a objevují se dekorace s kostlivci, smrťáky a jinou záhrobní 
tématikou. Blíží se Den mrtvých!

Během týdne předcházejícímu morbidnímu svátku Sakhí 
s Thákurání berou harinámovou skupinu do areálu univerzity, 
kde studenti mají svoji vlastní předsunutou verzi okultních oslav. 
Vycházíme z autobusu s pochybami; na rozlehlém prostranství 
lemovaném domy hrůzy a stánky s občerstvením je roztrouše-
no několik postávajících hloučků a my si říkáme, jestli nebylo 
efektivnější věnovat se centru města. Krišna nás sem ale ne-
zavedl zbytečně – prostranství je za chvilku plné mladých lidí. 
Šjáma Rásovy džezové melodie se rozeznívají mezi budovami 
univerzity a svaté jméno si začíná podmaňovat všechny přítom-
né. Sakhí Vrinda s dalšími oddanými začíná tančit se studenty 
a po čase se všichni vlní kolem kírtanového jádra jako had. Se 
stoupající intenzitou křepčíme dlouho do tmy. Příští den už se 
ale nevracíme, studenti jsou zpět ve svých třídách a areál zeje 
prázdnotou. Na samotný Den mrtvých zůstáváme celý den na 
Plaza de la Constitución. Zpíváme a rozdáváme knihy až do ve-
čera, náměstí je narvané k prasknutí.

Jelikož každý den procházíme stejnými ulicemi, kolem stej-
ných obchodů a restaurací, lidé si nás pamatují a někteří na nás 
čekají před vchodem a chvilku s námi tancují. Nedaleko chrámu, 
ještě před vstupem do metra, je malý obchůdek, kolem kterého 
každý den procházíme s harinámem. Prodává v něm Izák, mladý 
Mexičan, který si nás vyloženě zamiloval. Po cestě zpátky do 
chrámu se k němu každý den nahrneme do krámu a pár minut 
s ním zpíváme. Divoce. A velmi hlasitě.

Poslední sobotu v México City se rozhodujeme pro reverzní 
tah – namísto od stanice Piňo Suárez začínáme z druhého kon-

ce, od Muzea národní architektury. Zpěv vedu já a necítím se ve 
své kůži.

Po šesti hodinách harinámu už toho mám plné brýle a nejradši 
bych to zabalil a řekl Šjámovi, aby to za mě dokončil. Nejenže 
mě bolí záda z desetikilové harmoniky, ruce z tahání měchu 
a ještě k tomu chraptím, ale zároveň se vůbec nesoustředím 
a připadá mi, jako by to dneska vůbec „nešlapalo“.

Rozpolcen mezi touhou skončit a bláznovskou hrdostí (přece 
se nevzdám!) prosím Krišnu o záchranu. Jsme na Maderově tří-
dě, dívky tancují rozestoupené v široké rojnici a nástrojová sek-
ce se za nimi tísní v přítmí mimo světlo pouličních lamp. Padla 
tma a zrakové vjemy jsou zastřenější; sluch ale funguje naplno, 
a tak natahuju uši, abych slyšel každou mantru, slovo od slova, 
nejen tu, co zpívám já, ale i tu, co oddaní opakují po mně.

Veškerá moje pozornost se upírá na slabiky proudící z mých 
úst a pomalu začínám vnímat bizarní pocit, že jména, která mi 
plynou z úst, nejsou jenom slova… Je to jako rozdíl mezi 2D 
a 3D fi lmem – obraz je stejný, ale je tam mystický rozměr navíc. 
Zvuk mahá mantry vycházející z našich úst má hmatatelnou po-
dobu; není to jen vibrace, ale osoba, která má vše pevně v rukou. 
V pevné víře, že tato pro mě neviditelná osoba diriguje celou 

Stačí oslovit jednu osobu a ostatní si Stačí oslovit jednu osobu a ostatní si 
se zájmem sami začínají brát knihyse zájmem sami začínají brát knihy

První linii tvoří synchronizovaně tančící ženyPrvní linii tvoří synchronizovaně tančící ženy
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situaci, se vynořuji z transu nastražený na 
Višnudžanův signál k přesunu.

Višnu vydává povel a harinámová masa 
se dává do pohybu. Přicházíme na Plaza 
de la Constitución a upoutáváme pozor-
nost všech kolemjdoucích; mnozí z nich 
jdou s námi až na druhou stranu náměstí, 
kde Višnudžan zastavuje a Harinámánan-
da roztleskává davy mladých lidí. Reagují 
překvapivě pohotově a tleskají s Ánandou 
a Goura Kéšavou.

Začínám předříkávat mahá mantru vždy 
po dvou slovech, aby po mě ostatní mohli 
opakovat – a oni hlasitě opakují! Jsme 
uzavřeni v kruhu stovky hlav a téměř 
každá opakuje po mně. Blíží se výbuch á 
la zběsilý Višnudžan a já, dobře si vědom 
nadcházející bouře, akumuluju nejzazší 
zbytky energie. Višnu zatíná svaly, vykulí 
oči a začíná divoce bušit do dhólaku; 
Ánanda vystřelil do vzduchu jako na pru-
žině a do lidí okolo jako by vjel blesk – 
skáčou a otřásají se do Višnuových úderů, 
napodobují Ánandovy rozličné taneční 
kreace – tleskají, mávají rukama a vlní 
se spolu s oddanými. Ánanda s Kéšavou 
se začínají točit dokola a ostatní se k nim 
přidávají, vytvářejíce obrovský vír. A mně 
lítají klapky z harmoniky, měch praská ve 
švech a s mohutným vzepětím všech sil 
řičím, abych přeřval tu běsnící vřavu.

Višnudžan zastává názor, že v nejlep-
ším se má přestat – a rozjet to ještě víc. 
Vyměňujeme si bleskový signál, zasta-
vujeme vířící kotel a nastupuje skákací 
melodie Mahá Višnua Mahárádže. Všich-
ni skáčou jako jeden muž, napodobujíce 
Ánandu a jeho klokaní výskoky do rytmu 
dhólaku. Po dvou mantrách následuje 
opět prudký výbuch a tempo intenzivně 
nabírá na síle a rychlosti, až Višnudžan 
opět zastavuje celé šílenství; nikomu 
se ale nechce přestat. Začínám opět 

předříkávat Hare Krišna mahá mantru. 
Višnu z plných plic zaburácí: „TODOS!“ 
(všichni!) Většinu lidí kolem sebe vůbec 
neznám; přesto jsme si ale neuvěřitelně 
blízko, když jako jeden muž (člověk, 
žena…) voláme Krišnova jména. Studenti, 
dospělí a děti, kteří se přidali k nám, sice 
moc nechápou, o co jde, ale i tak opakují 
s námi, se stejnou intenzitou a naléhavos-
tí jako oddaní. Je to mocný zážitek a chce 
se mi brečet...

Začínám se během předřvávání zakaš-
lávat, ale nikdo si toho nevšímá a všichni 
jsou upnutí na Krišnova jména. Poslední 
exploze uzavírá velkolepou oběť na Plaza 
de la Constitución a my se s harinámem 
odebíráme do metra a zpět do chrámu. 
V našem bytě se hroutím na koberec, 
zbrocený potem, s bezvládnými pažemi, 
neschopen vydat ani hlásku, ale blažený 
za hranice představivosti. Krišna byl 
dneska velice milostivý.

Blíží se Ratha játrá v Guadalajaře 
a náš pobyt v México City se chýlí ke 
konci. Poslední den před odjezdem Višnu 
vyhlašuje amnestii a harinám se v rámci 
odpočinku před náročným festivalovým 
víkendem ruší. Višnu zřídkadky vyne-
chá harinám, a když už se to stane, celý 
den přechází po pokoji jako tygr v kleci 
a fyzicky napadá ostatní ve své blízkosti. 
Z tohoto důvodu se po obědě odebírám 
zpívat svá kola na střechu, abych se vy-
hnul děsivé konfrontaci s nepříčetným 
Višnudžanem.

Z ničeho nic slyším kartály a bubno-
vání. Vykláním se přes okraj střechy 
a vidím, jak se z našeho vchodu vynořují 
dvě sombréra. Já to věděl! Nevydržel to! 
Překotně sbíhám ze schodů a vyrážím 
ze dveří. Višnudžana s Harinámánandou 
doháním před vchodem do chrámu. Oba 
dva vyběhli „nalehko“, Višnu se ani ne-

zatěžoval s oblékáním dhótí; přes kalhoty 
si omotal čadar. Následující spontánní ha-
rinám trvá něco přes hodinu. Obcházíme 
několik okolních bloků, chvíli zpíváme 
před vchodem do metra a pomalu se vra-
címe zpět směrem k chrámu. Střídám se 
ve vedení s Harinámánandou, všechno je 
bezprostřední a radostné. Je nám jasné, že 
ve skrytu duše jsme přesně v tohle dou-
fali. Ánanda se mi naklání k uchu a s ši-
rokým úsměvem se mi svěřuje: „Myslel 
jsem, že se v tom bytě zblázním. Den bez 
harinámu?!“ Před koncem harinámu se 
k nám přidává několik oddaných z chrá-
mu, a tak ještě jdeme zazpívat dělníkům 
opravujícím nedalekou budovu.

Do Guadalajary
Druhého dne dopoledne vyrážíme do 

Guadalajary vzdálené přes 500 kilometrů. 
Z chrámu vyjíždí autobus plný oddaných 
a naši hostitelé vypravují dvě přeplněná  
auta. V jednom z nich je nacpaná celá 
naše parta. Šjám je velký fanoušek Viš-
nudžana Mahárádže (Višnudžana prabhua 
taky, ale jinak), a tak nám cestu zpříjem-
ňuje bhadžany na melodie od slavného 
Mahárádže. Do Guadalajary přijíždíme 
večer. Na Ratha játru se sjíždí spousty 
oddaných, kteří by se nevešli do místního 
chrámu, a tak oddaní pronajmuli na ně-
kolik nocí dvanáctipatrový hotel. Téměř 
všechny pokoje jsou obsazené oddanými.

Den před Ratha játrou se koná rodinný 
výlet do místní jízdárny s Amritánandou, 
jejími dcerami, Dharmarádžem a několika 
dalšími oddanými z México City. Všichni 
členové naší povedené skupinky radostně 
skáčou do sedel – až na mě a Višnudžana. 
Mám neodbytný pocit, že by se mi přiho-
dilo něco neblahého, a tak se věnuji svým 
kolům. Když se skupinka vrací, je jasné, 
že ne vše probíhalo podle plánu. Gourova 

Svaté jméno znějící mezi budovami univerzity si Svaté jméno znějící mezi budovami univerzity si 
začíná podmaňovat všechny přítomnézačíná podmaňovat všechny přítomné
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kobylka Čokoládka mu za jízdy rozkou-
sala jeho gumovou botu...

Odpoledne se vracíme zpět na hotel 
a jdeme se podívat do chrámu. Stačí pře-
jít přes ulici a po pár desítkách metrů je 
člověk na místě. Překrásná Božstva Pána 
Džagannátha, Baladéva a Subhadry už na 
oltáři čekají na den D. Sjíždí se mnoho 
Mahárádžů, které ani z Evropy neznáme: 
Bhakti Sundar Svámí, Bír Krišna Gósvá-
mí, Guru Prasád Svámí… přijíždí 
i Vaijásaki prabhu, s kterým se už zná-
me z Peru, a spousta dalších. Zkrátka 
je tu hvězdná sestava a atmosféra je 
náležitě elektrizující. 

Večer procházíme s harinámem přes 
náměstí ve středu historické části měs-
ta, na kterém už je nachystané pódium 
a stanové městečko pro Ratha játru, 
která tu trvá dva dny.

V sobotu dopoledne je průvod 
s vozy a do večera pokračuje program 
pro veřejnost na pódiu. Neděle je bez 
průvodu, ale odpolední vystoupení 
je večer zakončeno mohutným kírtanem. 
Višnu, Goura a já už jsme si tím prošli 
loni, ale ani Šjám, Ánanda, Kéšava, ani 
Jamuna nevědí, co je čeká. Každý po 
svém se v nich snažíme vybudit co mož-
ná největší euforii.

V sobotu ráno se probouzíme a za okny 
lije jako z konve. Višnudžan rozdává naší 
zásahové jednotce nejdůležitější část uni-
formy – sombréra, rozebíráme si výzbroj 

– harmoniku, kartály, džadže, dhólak a ně-
kolik rezervních ozvučení, a v semknu-
tém uskupení vycházíme před hotel, kde 
na nás čeká transportér, aby nás zavezl na 
místo určení. Sankírtanoví bojovníci se 
v dešti nerozpustí!

Když vylézáme z dodávky u třech 
rathajátrových vozů, naše odhodlání 
poněkud klesá. Z nebes se snáší proudy 
deště, dómy na vozech jsou spuštěné 
a zakryté plachtou a krom několika hr-

dinů hlídajících vozy není po oddaných 
ani vidu, ani slechu. Chvíli čekáme pod 
autobusovou zastávkou. Višnudžan od-
chází do nedaleké kavárny, chvilku mlu-
ví s vedoucím a po chvilce na nás volá, 
ať se jdeme schovat. „Mluvil jsem se 
šamanem“ – kývá hlavou směrem k ve-
doucímu – „a můžem tu počkat. Začnem 
zpívat a uvidíme, co se stane. Co jinýho 
můžem dělat?“

Vím, že se neptá na můj názor; pou-
kazuje na skutečnost, že jediná jistá věc 
v tomto světě je oddaná služba Krišnovi. 
Šjám začíná zpívat a do kavárny se stahu-
jí přijíždějící oddaní. Venku padají traka-
ře, ale oddaní Pána Džagannátha zpívají 
Jeho svatá jména a čekají na zázrak.

A toho dne se opravdu odehrál zázrak. 
Ne že by přestalo pršet. Po celou dobu 
průvodu vytrvale mrholí, ale oddaní si 
vody nevšímají a plně pohrouženi ve 
zpívání pro Pána Džagannátha, Pána Ba-
ladéva a Madame Subhadru táhnou Jejich 
vozy městem. 

Zpíváme před vozem Pána Baladéva, 
který uzavírá celé procesí. Šjám vypouští 
veškerou svou šakti; se širokým somb-
rérem na hlavě sloužícím jako deštník 
a obklopen Višnudžanem, Kéšavou, 
Jamunou a Dharmarádžem září jako krá-
lovská galeona obklopena válečnou fl oti-

lou. S neutuchající vervou opěvuje Pány 
vesmíru a z harmoniky ždíme, co se dá. 
Harinámánanda bez přestání vlaje před 
průvodem. Ponořen v transcendentálním 
transu tančí kalužemi, promočený skrz 
naskrz vlastním potem i deštěm. 

Pán Džagannáth dojíždí do stanového 
městečka a spolu se svými sourozenci je 
vynesen na pódium, kde ze svého trůnu 
shlíží na masy lidí, přicházející za volá-

ním svého srdce. Pro nás není v nacvi-
čeném programu na pódiu místo, a tak 
harinámujeme v přilehlých ulicích.

Do areálu festivalu se pravidelně 
vracíme na prasádam a v neděli večer 
přicházíme na závěrečnou párty. Od-
cházíme před koncem, protože před 
sebou máme noční cestu do México 
City, abychom stihli zítřejší let do Sao 
Paula v Brazílii. 

Cesta nazpět je plná emocí. Višnu-
džan se naše mexické přátele snaží 
povzbudit, aby v zaběhlých hariná-
mech pokračovali i bez nás. „Jaký to 

všechno mělo význam, když my odjedem 
a vy skončíte? Musíte v tom pokračovat. 
Ok, nemusíte jít každý den. Pro začátek 
stačí jednou týdně. Klidně na hodinu... 
Ale dělejte to pravidelně. Harinámy jed-
nou do měsíce, to je vtip!“

* * *

Sedím v křesle na letišti a vzpomínám 
na uplynulých pět týdnů ve stínu sombrér. 
Právě jsme prošli přes bezpečnostní 
kontrolu a naposledy zamávali 
Dharmarádžovi a Sakhí s Thákurání. 
Thákurání se rozbrečela. Stále ještě 
naměkko ze srdceryvného loučení se 
otáčím k Harinámánandovi. 

„Přiznej se – aspoň trochu je ti smutno 
a bude se ti stýskat,“ dobírám si našeho 
sádhua s úsměvěm. „Ani ne,“ odpovídá 
bez dlouhého rozmýšlení. „Jsem rád, že 
jedeme dál. Začínal jsem si už na všechno 
to pohodlí moc zvykat.“❧

Dva Páni, Nitái a Gauračandra, jsou velice 
milostiví; jsou esencí všech inkarnací. Jejich 
zvláštní význam tkví v Jejich představení 
procesu zpívání a tančení, který je jednodu-
še radostný. Jestliže si někdo chce být vědom 
Krišny tímto procesem, musí se vzdát užívá-
ní smyslů a jednoduše zpívat „Hare Krišna! 
Hari Hari!“ bez jakéhokoli motivu.

Lóčan Dás Th ákur, 
Šrí Gaura Nitjánandér Dajá 

Se studenty jsme křepčili dlouho do tmySe studenty jsme křepčili dlouho do tmy
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INGREDIENCE:
350 g brambor, oloupaných 
a nakrájených na menší kousky
350 g rajčat
1 velký květák
½ kg zeleného hrachu
2 pl oleje
1 čl kurkumy
1 čl mletého římského kmínu
1 lusk kardamomu 
(nebo 1 čl mletého kardamomu)
1 čl skořice
sůl podle chuti
1 malý šálek vody (nebo vývar z hrachu)

POSTUP:
Do hrnce s horkým olejem dáme brambory 

a smažíme je na mírném ohni. Přidáme květák 
nakrájený na malé kousky a vše osmažíme 
dozlatova. Přidáme nakrájená rajčata, kurkumu, 
skořici, římský kmín, kardamom, sůl a vše 
mícháme 5 minut.

Vedle v hrnci uvaříme hrách. Hrách po 
uvaření scedíme a smícháme se zeleninou. 
Do této směsi nalijeme 1 malý šálek vody 
nebo hrachového vývaru a přidáme 1 čl cukru, 
zamícháme, přiklopíme a dusíme 5 minut.

Když je sabdží měkké, přidáme ještě pro chuť 
1 čl ghí.

S láskou a oddaností nabídneme Šrí Krišnovi

Šríla Prabhupáda jedl rád toto sabdží s horkým purím

Podle kuchařky 
Pravhupada‘s Special 
od Šačímáty déví dásí 

uvařila 
Gítámrita déví dásí
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