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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

připadám si jako ve škole. Pan učitel – 
Krišna – pokaždé nastolí nějaké téma 
a pak se vše kolem toho točí. 

Narážím na ně na přednášce, ve 
významech Šríly Prabhupády, zrovna 
mi o tom někdo pošle nějaký zajímavý 
citát nebo text. 

Přetřásá se to všude, nedá se před 
tím prakticky schovat. Je jakoby napsa-
né bílou křídou na tabuli.

Zažila jsem to s pokorou, přestupky, 
etiketou. Vždy bylo nějaké období, kdy 
se to probíralo a opakovalo. A teď je na 
pořadu dne svaté jméno.

Je to až s podivem, jak dlouho jsem 
dokázala být okolo a v principu ne-
chápat, o co jde. Ano, zapojovala jsem 
se do kírtanu, protože jsem intuitivně 
cítila, že mi to pomáhá, že mi to dělá 
dobře. Ale co to vlastně je a jak to 
účinkuje – tato mystika se přede mnou 
postupně odkrývá až mnohem mno-
hem později.

Je to velice hluboké a zároveň velice 
jednoduché. Je to nejúčinnější způsob 
očisty pro tento věk. 

Je to podoba Krišny, se kterým se 
můžeme přímo sdružovat, aniž by se 
brala do úvahy úroveň našeho zne-
čištění. Je to způsob, jak se vymanit 
z hmotného pojetí života.

Je to podstata naší duchovní praktiky. 
Jediná metoda, která nás může přenést 
na transcendentální úroveň, tady a teď. 
Skutečná oběť – sankírtana jagja. Je to 
cesta i cíl naší duchovní pouti.

Bez ohledu na všechny ostatní po-
vinnosti a závazky je to to nejdůleži-
tější, čeho se máme během dne zhostit. 
Měli bychom si svůj den uspořádat tak, 
abychom se mohli v klidu věnovat této 
své nejpřednější službě.

Však se toto hnutí jmenuje Hare 
Krišna hnutí – hnutí svatého jména. 
Abychom mohli zpívat s plným pocho-
pením, máme studovat fi lozofi i, jíst 
jenom prasádam, vyhýbat se hříšným 
činnostem, sdružovat se s oddanými 
a podle svých možností s láskou a od-
daností sloužit Nejvyššímu Pánu.

V tomhle věku Kali je jedinou cestou 
k osvobození zpívání svatých jmen. 
Není jiné cesty, není jiné cesty, není 
jiné cesty...

Dokážu-li to někdy pochopit?
Vaše služebnice 

Džalángí déví dásí
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Na závěr návštěvy v Kalkatě se 
Šríla Prabhupáda rozhodoval, 
kam pojede dál. To bylo vždy 
hotové dobrodružství. Starší 

oddaní tehdy Prabhupádovi navrhovali, 
aby si jel odpočinout na Havaj nebo do 
Los Angeles. Bylo zde ale také pozvání od 
oddaných z Londýna, aby se zúčastnil fes-
tivalu Ratha játrá.

Šríla Prabhupáda mistrně zaměstnával 
své žáky tak, že se k němu s láskou upínali 
víc a víc. Všude, kde přebýval, se odehrá-
valo pokaždé to samé. Dovoloval svým 
žákům, aby navrhovali místa a důvody, 
proč tam jet. Často zazněla Havaj, kvůli 
nádhernému počasí a výtečnému ovoci. 
Prabhupáda žákům naslouchal, ačkoliv 
o rozhodnutí již sám měl jasno. Jakmile 
jsem do tohoto systému pronikl, byla to 
docela slušná legrace.

Někdy cestoval po světových velko-
městech, aniž by opustil svůj pokoj. Jeho 
sekretář nesměl zapomenout, že dokud 
Šríla Prabhupáda neřekne, „Pošli telegram“ 
nebo „Řekni jim, ať pošlou lístek“, jsou 
veškeré cestovní plány pouhé chiméry. 
Zato Prabhupádovi žáci po celém světě 
v očekávání jeho příjezdu pilně vymalo-
vávali chrámy na modrou a bílou, mělo se 
zato, že to byly jeho oblíbené barvy. Občas 
jsem si říkal, zda se Prabhupáda nediví, 
že vyjma Indie všechny chrámy voní jako 
prodejny Barvy laky.

„Šruta Kírti, co myslíš ty?“ zeptal se 
mě. „Měl bych jet do Londýna na festival 
Ratha játrá, nebo bych měl jet na Havaj 
odpočívat?“

Byl jsem s Prabhupádou již téměř rok 
a věděl jsem, že se stejně zařídí podle své-
ho. Přesto jsem byl okouzlen, že se mě ptá 
na můj názor. To bylo vyznamenání, které 
člověku vydrží na celý život. 

„Šrílo Prabhupádo,“ odpověděl jsem 
rychle, „pokud pojedete do Londýna na 
festival Ratha játrá, bude mít z vaší účasti 
prospěch spousta lidí.“

„Ano, myslím, že tvoje úvaha je správná,“ 
přikývl Prabhupáda s úsměvem.

Poté, co Šríla Prabhupáda všechny vysle-
chl, řekl: „Děkuji vám za vaše rady. Pojedu 
do Londýna na Ratha játru.“

Byl to úžasný festival. Protože jsem zů-
stával Prabhupádovi po boku, měl jsem 
omezený rozhled, ale kolem to jen jiskřilo. 
Šríla Prabhupáda překypoval nadšením. 

Na voze měl připravený vjásásan, nicméně 
se rozhodl jít s oddanými pěšky. Kráčel 
před vozem a tleskal do rytmu kírtanu. 
Zvedáním rukou nad hlavu vybízel všech-
ny kolem k tanci. 

Vypadal jako nejvyšší loutkář. Pokaždé, 
když zvedl ruce, všichni vyskočili v extázi 
do vzduchu. Tohle nevyžadovalo žádné 
očištění. V jeho blízkosti byl blažený 
každý, až na policisty. Ti chtěli všechny 
uklidňovat a hledali někoho, kdo je za 
akci odpovědný. 

Byli dost důvtipní na to, aby si uvědo-
mili, že pokud dostanou pod kontrolu 
Šrílu Prabhupádu, budou moci řídit celý 

„nezvladatelný“ dav. Z nějakého důvodu 
usoudili, že já jsem „společníkem“ Jeho 
Božské Milosti.

„Musíte říct vašemu vůdci, aby se po-
sadil,“ řekl jeden policajt. „Vyvolává moc 

velké pozdvižení. Lidi začínají divočit a my 
už nemůžeme ten dav zvládnout.“

„Dobrá,“ odpověděl jsem, ale dál jsem 
nic neudělal.

Bylo zřejmé, že festival vede Šríla 
Prabhupáda. Evidentně překypoval živo-
tem. Znovu za mnou přišli „bobíci“.

„Musíte mu to říct. Musí si sednout,“ 
řekli přísně.

Opět jsem souhlasil. Ve strachu z repre-
sivních opatření jsem poklepal Šrílovi Pra-
bhupádovi na rameno a řekl: „Prabhupádo, 
policisté chtějí, abyste si sedl. Říkají, že 
v průvodu vyvoláváte zmatek.“

Šríla Prabhupáda se krátce podíval skr-
ze mě. Vzápětí se obrátil, paže stále zdvi-
žené nad hlavu. Majestátně si vykračoval 
dál tanečním krokem. Otevíral všem 
přítomným dveře do světa svého štěstí. 
Ani jednou se nezastavil. Kráčel po celou 
dobu průvodu. Policajti přestali dorážet. 
Na čistého oddaného a na Pána Vesmíru 
prostě neměli.

Šrílo Prabhupádo, když jsem vám říkal, 
že spousta lidí bude mít prospěch z vaší 
účasti, netušil jsem nic o vašich plánech. 
Jako oceán milosti jste rozdával vlny své las-
kavosti všem přítomným.

Pojedu do Londýna 
na Ratha játru

7. – 8. června 1973, slavnost Ratha játrá, Londýn, Anglie

Neustále nás povzbuzoval, abychom se vrátili zpátky domůNeustále nás povzbuzoval, abychom se vrátili zpátky domů
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Šrílu Prabhupádu přišel navštívit Allen 
Ginsberg, který se právě vrátil z Indie. Při-
nesl si s sebou harmonium.

„Zpíváš Hare Krišna?“ zeptal se Šríla 
Prabhupáda.

„Ano, stále zpívám Hare Krišna a ještě i další věci. 
Mohl bych vám něco zazpívat a zahrát na harmoni-
um?“ zeptal se Ginsberg.

„Jistě, pusť se do toho,“ souhlasil Šríla Prabhupáda.
Ginsberg začal hrát na harmonium a zpívat 

„óóóóómmm“.
Při každém opakování „óm“ zpíval stále hlubším 

hlasem. Šríla Prabhupáda se pohodlně opřel za 
svým psacím stolem a poslouchal. Když Ginsberg 
skončil, Šríla Prabhupáda se pousmál a řekl: „Zpí-
vej cokoliv, co se ti zachce. Jenom ale pokračuj ve 
zpívání Hare Krišna. Dokud budeš zpívat Hare 
Krišna, bude v pořádku i všechno ostatní. Můžeš 
zpívat všechno, co chceš, jenom nepřestávej zpívat 
Hare Krišna.“

Během rozhovoru přišla do místnosti spousta 
oddaných. Šríla Prabhupáda je vybídl ke kírtanu. 
Ginsberg začal hrát na harmonium a předzpívávat 
mahá mantru Hare Krišna. Asi po pěti minutách 
pohlédl Šríla Prabhupáda na Hansadútu a řekl: 

„Teď je řada na tobě.“ Otočil se ke Ginsbergovi 
a řekl. „Bude vést on. Teď bude zpívat on.“ Zpívá-
ní svatých jmen pokračovalo. Oddaní v místnosti 
ožili, když kírtan začal vést jejich duchovní bratr. 
Zpívání pokračovalo ještě dalších deset minut 
a pak je Šríla Prabhupáda zastavil, aby ke svým 
hostům promluvil.

Šríla Prabhupáda měl úžasný dar jednat s lidmi, 
bez ohledu na to, o koho šlo. Každého dokázal po-
vzbudit ve vědomí Krišny úměrně úrovni jeho rea-
lizace. Protože si byl vědom, po čem Allen Ginsberg 
touží, nechal ho chvíli zpívat, a potom obratně pře-
dal zpívání svému žákovi. Každý jeho čin byl pro 
nás ponaučením. Předváděl nám dokonalou etiketu 
ve všem, co dělal.

V jeho vztazích s lidmi bylo něco magického. Roz-
dával to zdarma každému. Vše, co udělal a řekl, nám 
mělo pomoci připoutat se k němu a k Nejvyššímu 
Pánovi. Jeho Božská Milost nás neustále povzbuzo-
vala, abychom se vrátili domů, zpátky k Bohu.

Sláva Šrílovi Prabhupádovi! ❧

Jenom dál zpívej 
Hare Krišna

14. června 1973, Bhaktivedanta Manor, Anglie

Nepřestávej zpívat Hare KrišnaNepřestávej zpívat Hare Krišna

Londýnská Ratha játrá 1970Londýnská Ratha játrá 1970
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jad jad áčarati šréšthas 
tat tad évétaró džanah

sa jat pramánam kuruté
lókas tad anuvartaté

„Cokoliv dělá velký člověk, dělají pak i obyčejní lidé. Celý svět 
následuje vzor, který svým příkladem stanoví.“

(Bg 3.21)

1. Vždy pamatujte na to, že reprezentujete Šrílu Prabhupádu. 
Šríla Prabhupáda se v otázce Absolutní Pravdy nikdy neu-
chyloval ke kompromisům. Byl však dokonalým džentlme-
nem. To je vědomí Krišny.

2. Při jednání s lidmi musíme obětovat své falešné ego a obrnit se 
proti jemným vlivům tří kvalit hmotné přírody.

3. Musíme získat cílevědomé odhodlání myslet, hovořit a jednat tak, 
jak si to Šríla Prabhupáda přeje. To je vědomí Krišny.

4. Pomocí neustálé praxe musíme pamatovat na to, že každý je 
nedílnou částí Krišny. Naším jediným úkolem je obnovit své 
vědomí duchovní Reality.

5. Vždy pamatujte na to, že každý včetně Šrí Krišny vás pozoruje.
6. Sankírtan je nejúčinnější metodou probuzení vědomí Krišny. 

Oddaný by se měl snažit šířit milost Šrí Čaitanji Maháprabhua. 
To by mělo být základem našeho jednání.

7. Nikdy se na veřejnosti nepřestaňte ovládat. Pokora a tolerance 
vždy zvítězí nad hněvem a pocitem křivdy.

8. Nejezte a nesedávejte na veřejnosti, abyste diskutovali nebo 
odpočívali.

Citáty Šríly Prabhupády
Dopis Šríly Prabhupády Šrí Góvindovi (6/12/74): „Co je naším 

skutečným cílem? 
Vytvořit lidi s dokonalým charakterem. Pokud naši oddaní šíří 

knihy s tímto cílem, prokazují společnosti tu nejlepší službu. 
Lidé musí vidět, co děláme – vidět oběť oddaných, proč a jak žijí, 
jak obětovali vše blahu společnosti.“

Prabhupádova Lílámrita V, str. 22-23: „To je životní úroveň 
v Americe. Nemůžeš říci: ,Ne, nebudu spát v tomto pěkném bytě. 
Ustelu si na ulici. Jsem sannjásí!‛ Pak tě nikdo nebude brát vážně. 

Musíme je [auta] používat, ale neměli bychom k nim být při-
poutaní. Naše připoutanost by se měla týkat Krišny a pro službu 
Jemu můžeme přijmout cokoliv.“

Dotýkání se nohou
Dopis Šríly Prabhupády Ačjutánandovi (3/11/70): „Nikomu 

nedovol dotýkat se tvých nohou – jen pokud na tom trvají a ne-
lze se tomu nijak vyhnout, můžeš jen vzpomenout na předchozí 
áčárji a duchovní mistry, přijmout to a odpovědět namaskárem se 
sepjatýma rukama. To je vaišnavská etiketa.“

Prabhupádova Lílámrita V, str. 58: „Když se Šríly Prabhu-
pády novináři na něco ptali, neodpověděl z hlediska toho, co se 
mělo otisknout, ale mluvil k novinářům jako duším hledajícím 
vědomí Krišny.“

Prabhupádova Lílámrita V, str. 16: Mladý muž se ptal: „Zre-
alizoval jste duši v nejniternější hloubce vašeho bytí?“

Prabhupáda: „Ano.“
Muž: „Kdy byla napsána Bhagavad gítá?“
Prabhupáda: „Nyní odpovězte na mou otázku. Jak se získává 

poznání z Bhagavad gíty?“
Muž: „Ne, řekněte mi, kdy byla Bhagavad gítá napsána. Podle 

některých svámích to bylo před 1500 lety, ale vy říkáte 5000 let.“
Šríla Prabhupáda zvýšil hněvivě hlas: „Nejsem váš služebník. 

Sloužím Krišnovi. Musíte odpovědět na mou otázku!“
Poté muž odešel a Prabhupáda dokončil lekci výrokem, že na 

Krišnu nebo Jeho zástupce je třeba se obrátit pokorně, se službou 
a dotazy, a ne pouze klást vyzývavé otázky.“

Prabhupádova Lílámrita V, str. 17: „Tak jako gópí toužily po 
Krišnovi, Ardžuna se rozzlobil pro Krišnu. Když se tedy oddaný 
rozzlobí pro Krišnu, není na tom nic špatného.“ ❧

VAIŠNAVSKÁ ETIKETAVAIŠNAVSKÁ ETIKETA
16. ETIKETA NA VEREJNOSTI16. ETIKETA NA VEREJNOSTIˇ

Šríla Prabhupáda byl vždy Šríla Prabhupáda byl vždy 
dokonalým džentlmenemdokonalým džentlmenem

Chceme vytvořit osoby Chceme vytvořit osoby 
s dokonalým charakterems dokonalým charakterem
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Překlad:
Jestliže člověk nepřetržitě jedná v tom-

to duchu, může usilovat o to, aby žil 
stovky let, neboť tento druh práce ho ne-
připoutává k zákonům karmy. Jiné cesty 
pro člověka není.

Význam:
Nikomu se nechce zemřít a každý chce 

žít co nejdéle. Tato tendence se projevuje 
nejen u jednotlivců, nýbrž i kolektivně ve 
společnosti a národě. Každá živá bytost 
tvrdě zápasí o život, a podle védských 
spisů je to zcela přirozené. Živá bytost je 
svou podstatou věčná, ale následkem své-
ho zajetí v hmotné existenci musí znovu 
a znovu měnit své tělo. Tento proces se 
nazývá převtělování duší a někdy se mu 
také říká karma bandhana, připoutanost 
k práci. Živý tvor musí pracovat pro svou 
obživu, neboť to je zákon hmotné přírody, 
a jestliže nejedná v souladu s uloženými 
povinnostmi, porušuje zákony přírody 
a uvazuje se stále více ke koloběhu rození 
a umírání.

Ostatní životní formy jsou 
podřízeny koloběhu rození a umírání, 
ale jakmile živá bytost dosáhne lidského 
života, je jí dána možnost vymanit se ze 
zákonů karmy. Karma, akarma a vikarma 
jsou velmi srozumitelně popsány v Bhagavad 
gítě. Činy vykonané v souladu s uloženými 
povinnostmi, o nichž se píše ve zjevených 
spisech, se nazývají karma. Činy, jež člověka 
vysvobozují z koloběhu rození a umírání, se 
nazývají akarma. A konečně činy, při nichž 
člověk zneužil své svobody a jež vedou k niž-
ší životní formě, se nazývají vikarma.

Mezi těmito třemi druhy činností dá inte-
ligentní člověk přednost těm, které ho osvo-
bozují ze zajetí karmy. Obyčejní lidé si přejí 
vykonávat dobrou práci, aby došli uznání 
a aby na tomto světě nebo v nebi získali vyšší 
postavení, avšak vyspělejší lidé se chtějí zcela 
oprostit od akcí a reakcí práce. Inteligentní 
lidé dobře vědí, že jak dobré, tak špatné činy 
připoutávají člověka k materiálním útrapám. 
Proto usilují jednat způsobem, který vede 
k osvobození od účinků dobré i špatné práce.

Pokyny obsažené ve Šrí Íšópanišadě jsou 
podrobněji vysvětleny v Bhagavad gítě, tresti 
všech Upanišad, někdy též zvané Gítópani-
šad. V Bhagavad gítě říká Osobnost Božství, 
že člověk nemůže dosáhnout stavu naiškar-
ma nebo akarma, dokud nesplní předepsané 
povinnosti, o nichž se zmiňují védské spisy 
(Bg. 3.9-16). Védy mohou usměrnit pracovní 
energii člověka tak, aby si postupně mohl 
uvědomit autoritu Nejvyšší Bytosti. Když si 
člověk uvědomí autoritu Osobnosti Božství, 
rozumí se, že dosáhl pozitivního poznání. 
V tomto stádiu čistoty nemohou již kvality 
hmotné přírody, dobro, vášeň a nevědomost, 
ovlivňovat člověka, který je nyní schopen 
konat práci, která ho neváže ke koloběhu 
rození a umírání (naiškarma).

Ve skutečnosti nemusí nikdo dělat nic 
jiného než oddaně sloužit Pánu. Na nižších 
životních stupních ovšem není možné začít 
neprodleně vykonávat oddanou službu Bohu. 
Stejně tak není možné úplně skoncovat s pra-
cí, která přináší následky. Podmíněná duše 
je zvyklá pracovat pro smyslový požitek, ve 
svém vlastním sobeckém zájmu, ať již bezpro-
středním nebo rozšířeném. Obyčejný člověk 

pracuje pro svůj vlastní smyslový poži-
tek, a když se toto pojetí smyslového požitku 
rozšíří na jeho společnost, národ nebo celé 
lidstvo, bere na sebe různé přitažlivé názvy 
jako altruismus, socialismus, komunismus, 
nacionalismus, humanismus atd. Tyto „ismy“ 
jsou velice přitažlivými formami činností, kte-
ré připoutávají (karma bandhana), ale védský 
pokyn Šrí Íšópanišady zní: Chce-li někdo žít 
pro některý ze jmenovaných „ismů“, nechť 
umístí Boha do středu. Mít rodinu nebo být 
altruistou, socialistou, komunistou, patriotem 
nebo humanistou není nic špatného, pokud 
člověk vykonává tuto činnost v duchu íšávásja, 
tj. pojetí s Bohem ve středu.

Činnosti soustředěné k Bohu jsou v Bha-
gavad gítě (2.40) tak oceňovány, že již 
několik málo jich stačí k tomu, aby člověka 
zachránily před největším nebezpečím. Nej-
větším nebezpečím života je znovu sklouz-
nout do vývojového cyklu rození a umírání. 
Za nejnešťastnějšího člověka se musí poklá-
dat ten, kdo si nějakým způsobem nechá ujít 
duchovní možnost, kterou mu poskytuje 
jeho lidská forma života, a sklouzne znovu 
do vývojového cyklu, třebaže si to v důsled-
ku svých nedokonalých smyslů neuvědo-
muje. Proto nám Šrí Íšópanišad doporučuje, 
abychom používali svých sil v duchu íšávásja, 
a takto si pak můžeme přát žít dlouhá léta. 
V opačném případě není dlouhý život o nic 
lepší než život stromu, což je také živá bytost, 
která může žít stovky nebo tisíce let. Nemá 
žádný smysl žít dlouho jako strom nebo 
dýchat jako měchy, plodit děti jako prasata 
a psi nebo jíst jako velbloud. Pokorný život 
soustředěný k Bohu je cennější než velkolepý 
humbuk, jímž je život zasvěcený bohaprázd-
nému altruismu nebo socialismu.

Jestliže se například altruistická činnost 
provádí v duchu Šrí Íšópanišady, stává se for-
mou karma jógy, jak je doporučeno v Bha-
gavad gítě (18.5-9). Tomu, kdo ji vykonává, 
poskytuje ochranu před evolučním cyklem 
rození a smrti. I když takováto činnost sou-
středěná k Bohu zůstane neukončená, je 
člověku prospěšná, neboť mu v jeho příštím 
životě zaručuje lidskou životní podobu. Tak 
dostane novou příležitost zlepšit si své posta-
vení na cestě k vysvobození. ❧

Íšópanišad

Překlad:
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Prahlád Mahárádž řekl svým přátelům: „S rozvíjením 
vĕdomí Krišny musíte začít okamžitĕ.“ Všichni chlapci 
se narodili v ateistických rodinách, ale naštĕstí se setkali 
s Prahládem, který byl velkým oddaným Pána již od 
svého narození. Kdykoliv se naskytla příležitost a uči-
telé odešli ze třídy, říkal svým spolužákům: „Moji drazí 
přátelé, budeme společnĕ zpívat Hare Krišna. Je čas začít 
s vĕdomím Krišny.“

Již jsme se zmínili o tom, že nĕkteří chlapci namítali: „My 
jsme ještĕ malí. Radĕji si budeme hrát. My hned tak neze-
mřeme. Budeme si užívat a pozdĕji začneme s vĕdomím   

    Krišny.“ 
Lidé nevĕdí, že uvĕdomování si Krišny je tím nejvĕtším 

požitkem. Myslí si, že chlapci a dívky, kteří vstoupili do hnu-
tí pro vĕdomí Krišny, jsou hlupáci. „Pod Prabhupádovým 
vlivem se připojili k hnutí a zanechali všech radovánek.“ Ve 
skutečnosti tomu tak ale není. Jsou to inteligentní, vzdĕlaní 
chlapci a dívky, pocházející ze ctihodných rodin. Nejsou to 
žádní hlupáci. V naší společnosti se ve skutečnosti tĕší ze ži-
vota, proč by jinak obĕtovali svůj cenný čas tomuto hnutí?

Život zasvĕcený oddané službĕ je opravdu velice radostný, 
ale lidé o tom nevĕdí. Říkají: „K čemu je to dobré?“ Když se 
človĕk celý život zajímá pouze o smyslový požitek, je pro nĕj 
velice obtížné přestat. Védy proto doporučují, aby se chlapci 
již od mládí, od pĕti let, učili duchovnímu životu. Tomu se 
říká brahmačarja. Brahmačárí zasvĕtí svůj život dosažení 
nejvyššího vĕdomí – vĕdomí Brahmanu, vĕdomí Krišny.

Život brahmačárína má mnoho pravidel a usmĕrnĕní. 
Brahmačárí se odevzdá duchovnímu učiteli a pod jeho 
ochranou a vedením pracuje v ášramu jako prostý služeb-
ník, nehledĕ na to, jak bohatý je jeho otec. Jak je to možné? 
Můžeme prakticky vidĕt, že chlapci pocházející z vysoko po-
stavených rodin se zde nezdráhají vykonávat jakékoliv práce. 
Umývají nádobí, vytírají podlahu – dĕlají všechno. Matka 
jednoho mého studenta byla velice překvapená, když ji její 
syn navštívil doma. Dříve se neobtĕžoval ani dojít na nákup, 
a nyní pracoval dvacet čtyři hodiny dennĕ. Kdyby človĕk 
nepociťoval radost, jak by se jinak mohl vĕnovat vĕdomí 
Krišny? Je to pouze zásluhou zpívání Hare Krišna. Hare Kriš-
na mantra je naše jediné bohatství. Človĕk může cítit nesmír-
nou radost, je-li si vĕdom Krišny. Je to skutečnĕ blažený život. 
Ale bez náležitého výcviku tak človĕk žít nedokáže.

Prahlád Mahárádž říká, že každý lne ke své rodinĕ. A lne-
li človĕk k rodinĕ, nedokáže ovládat smysly. Každý chce 
nĕkoho milovat. To je přirozené. Společnost, přátelství a lás-
ka jsou potřebné. Jsou to přirozené potřeby duše, ale nyní 
jsou zrcadlovĕ převráceny. Vidĕl jsem, že ve vaší zemi nemá 
mnoho lidí ani rodinu a svoji lásku dávají psům a kočkám. 
Chtĕjí nĕkoho milovat, ale nevidí nikoho vhodného, a tak 
dávají svou drahocennou lásku psům a kočkám. Tuto lásku, 
která musí být v každém případĕ na nĕkoho zamĕřena, chce-
me přeorientovat na Krišnu. Tomu se říká vĕdomí Krišny. 
Nyní jsou lidé tak zklamáni a podvedeni, že nevĕdí, komu 
vĕnovat svoji lásku, a dávají ji tedy psům a kočkám.

Všichni jsou zapleteni do hmotné lásky. Pouto hmotné 
lásky je velice silné a pro človĕka lnoucího k hmotné lásce 

je velice tĕžké rozvíjet duchovní život. Prahlád proto dopo-
ručuje, aby se lidé učili vĕdomí Krišny již od mládí. Když 
je dítĕti pĕt nebo šest let – jakmile se vyvine jeho vĕdomí 

– má začít chodit do školy. Prahlád Mahárádž říká, že by se 
mĕlo učit v duchu vĕdomí Krišny již od samého začátku. 
Období od pĕti do patnácti let je velice důležité. Každé dítĕ 
je možné vychovávat ve vĕdomí Krišny a každé může do-
sáhnout dokonalosti.

Není-li dítĕti poskytnuta výchova v duchu vĕdomí Krišny 
a namísto toho se rozvinou jeho materialistické sklony, pak 
pro nĕj bude velice tĕžké vĕnovat se duchovnímu životu. Co 
je to materialismus? Materialismus znamená, že všichni, 
kdo jsme v hmotném svĕtĕ, třebaže jsme duše, si chceme 
hmotného svĕta užívat. Sklon k radosti a požitku existuje ve 
své čisté podobĕ v duchovním svĕtĕ, kde je spojený s Kriš-
nou, ale my všichni jsme sem přišli s touhou po hmotnĕ 
znečištĕném požitku, stejnĕ jako opilec v Bowery si myslí, že 
najde požitek v pití alkoholu. Ústředním bodem hmotného 
požitku je sex. Proto můžete vidĕt sex nejen v lidské společ-
nosti, ale také ve společnosti koček, ve společnosti psů, ve 
společnosti ptáků – všude. Holub má pohlavní styk za jediný 
den alespoň dvacetkrát. To je jeho požitek.

Šrímad Bhágavatam potvrzuje, že veškerý hmotný požitek 
se zakládá na spojení muže a ženy. Na začátku si chlapec 
myslí: „To je pĕkná dívka.“ A dívka si myslí: „To je pĕkný 
chlapec.“ Když se setkají, začne se hmotné znečištĕní stále 
více prohlubovat, a když spolu mají pohlavní styk, vzájemná 
pouta se pevnĕ utáhnou. Jak? Jakmile se vezmou, chtĕjí mít 
svůj byt. Pak přijdou dĕti. A když spolu mají dĕti, chtĕjí mít 
nĕjaké společenské postavení – společnost, přátelství a lás-
ku. Tímto způsobem se jejich hmotná pouta stále zvĕtšují. 
Všechny tyto vĕci vyžadují spoustu penĕz. Materialisticky za-
ložený človĕk podvede kohokoliv, zabije kohokoliv, vypůjčí si, 
vyžebrá nebo začne krást – udĕlá cokoliv, aby získal peníze. 
Je si vĕdom toho, že ani jeho dům, manželka a dĕti – nic ne-
bude trvat vĕčnĕ. Všichni jsou jako bubliny na hladinĕ oceá-
nu, které vznikají a po chvíli se ztrácejí, ale on je k nim přes-
to velice připoutaný. Veškerý svůj duchovní pokrok obĕtuje 
vydĕlávání penĕz pro rodinu. Jeho zvrácené hmotné vĕdomí 

– „Já jsem toto tĕlo. Patřím do tohoto svĕta. Toto je má zemĕ. 
Náležím této společnosti. Patřím tomuto druhu náboženství. 
Patřím této rodinĕ.“ – se neustále prohlubuje.

Kde je jeho vĕdomí Krišny? Zapletl se tak hluboce, že pení-
ze pro nĕj mají vĕtší hodnotu než vlastní život. Jinými slovy: 
pro peníze dokáže riskovat i svůj život. Hospodář, dĕlník, ob-
chodník, zlodĕj nebo lupič – všichni chtĕjí peníze. To je iluze. 
Človĕk se do tĕchto vĕcí tak zaplete, že je úplnĕ ztracen.

Prahlád Mahárádž říká, že když je človĕk příliš zapletený 
v materialismu, nemůže se vĕnovat vĕdomí Krišny. Proto 
je třeba začít rozvíjet vĕdomí Krišny již od dĕtství. Milost 
Šrí Čaitanji Maháprabhua je však tak velká, že radí: „I když 
človĕk promarnil příležitost rozvíjet vĕdomí Krišny od 
dĕtství, je lépe začít pozdĕ než nezačít nikdy – má začít 
okamžitĕ bez ohledu na to, v jakém je postavení.“ To je učení 
Šrí Čaitanji Maháprabhua. Nikdy neřekl: „Jelikož jsi nezačal 
s vĕdomím Krišny již od mládí, nebudeš moci udĕlat žádný 
pokrok.“ Ne. On je velice laskavý. Dal nám velmi pĕknou 
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metodu: zpívat Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare 
Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare bez ohle-
du na to, jestli jsi mladý nebo starý. Ať už jsi kdokoliv, můžeš 
začít. Nevíš, kdy tvůj život skončí. Budeš-li opakovat tuto mantru 
upřímnĕ, dokonce i jen chvíli, bude to mít velký účinek. Zachrání 
tĕ to před nejvĕtším nebezpečím, zachrání tĕ to před tím, že by 
ses musel v příštím životĕ narodit jako zvíře.

Prahlád Mahárádž je pĕtiletý chlapec, ale vidíme, že mluví jako 
zkušený a vzdĕlaný človĕk, protože obdržel poznání od svého 
duchovního učitele, Nárady Muniho. To je popsáno v následující 
kapitole Šrímad Bhágavatamu (7.7). Moudrost nezávisí na vĕku, 
ale na poznání získaném z vyššího zdroje. Nikdo se nemůže stát 
moudrým človĕkem pouze s přibývajícími roky. To není možné. 
Moudrý bude tehdy, získá-li poznání z vyššího zdroje. Nezáleží 
na tom, je-li nĕkomu pĕt nebo padesát. Říká se, že „zralým činí 
človĕka moudrost, nikoliv roky“.

Prahládovi Mahárádžovi bylo pouhých pĕt let, ale svým spo-
lužákům dokázal předat dokonalé poznání, protože byl velice 
pokročilý. Nĕkomu se jeho slova nemusí líbit. Představme si, že 
človĕk je již ženatý a Prahlád mu řekne: „Začni s duchovním 
životem.“ Bude si myslet: „Jak mohu opustit svoji ženu? Je tak 
pĕkné s ní být, mluvit s ní a užívat si. Jak mohu odejít?“ Rodinná 
připoutanost je velice silná.

Jsem starý človĕk, je mi sedmdesát dva let a odešel jsem od 
rodiny již před čtrnácti lety, ale přesto ještĕ stále nĕkdy myslím 
na manželku a dĕti. Je to docela přirozené. To však nezname-
ná, že se k nim vrátím. To je poznání. Když se mysl zatoulá 
k myšlenkám na smyslový požitek, mĕli bychom si okamžitĕ 
uvĕdomit: „To je iluze.“

Podle védského společenského systému má muž odejít z ro-
dinného života ve vĕku padesáti let. Musí. Nemá jinou možnost. 

Prvních dvacet pĕt let je určeno ke studiu. Od pĕti do dvaceti pĕti 
let by se mĕl učit vĕdu o Krišnovi. Základní osou jeho vzdĕlání 
by mĕlo být vĕdomí Krišny a nic jiného. Pak bude žít radostnĕ 
a úspĕšnĕ jak v tomto životĕ, tak i v příštím. Výchova v duchu 
vĕdomí Krišny znamená, že človĕk je schopen úplnĕ se vzdát 
hmotného vĕdomí. To je dokonalé vĕdomí Krišny.

Není-li však student schopen zachytit podstatu vĕdomí Krišny, 
může se oženit s dobrou manželkou a žít klidným rodinným ži-
votem. Jelikož byl poučen o základních zásadách vĕdomí Krišny, 
nezaplete se do hmotného svĕta. Ten, kdo žije jednoduše – podle 
zásady jednoduchého žití a hlubokého myšlení – může udĕlat po-
krok v duchovním životĕ i tehdy, žije-li s rodinou.

Rodinný život tedy není zavrhován, ale zapomene-li človĕk 
na svoji duchovní totožnost a zajímá se pouze o hmotné vĕci, 
pak je ztracený. Ztrácí možnost dosáhnout skutečného cíle ži-
vota. Jestliže si myslí, „Nedokážu se ubránit nátlakům sexuální 
touhy,“ pak ať se ožení. To je v pořádku, ale žádný nedovolený 
sex. Chceš-li mít dívku, chceš-li mít chlapce, pak založ rodinu 
a žij ve vĕdomí Krišny.

Človĕk, který byl vychováván v duchu vĕdomí Krišny, se do-
káže přirozenĕ ovládat a ve vĕku padesáti let zanechá hmotného 
způsobu života. Jak? Muž a žena opustí domov a odejdou spolu 
na poutní cestu. Žil-li človĕk od dvaceti pĕti do padesáti let rodin-
ným životem, mĕl by mít nĕjaké dospĕlé dĕti. V padesáti letech 
tedy svĕří rodinné záležitosti do rukou dospĕlého syna, který je 
již ženatý, a odejde s manželkou na poutní cestu po posvátných 
místech, aby zapomnĕl na rodinné svazky. 

Když se muž zcela zbaví všech pout, požádá svoji ženu, aby 
odešla domů k dĕtem, a zůstane sám. To je védský systém. Mu-
síme se snažit pokročit v duchovním životĕ postupnĕ, krok za 
krokem. Jestliže této příležitosti nevyužijeme a setrváme v hmot-

ném vĕdomí po celý svůj život, nedosáhneme dokonalosti 
vĕdomí Krišny a ztratíme cennou možnost, kterou nám 
dává lidský život.

Takzvaný šťastný rodinný život znamená, že máme ve-
lice milou ženu a pĕkné dĕti, a tak se radujeme ze života. 
Nevíme však, že tento požitek je falešný, že spočívá na 
falešných základech. Bĕhem jediného okamžiku může-
me být donuceni všechno opustit. Ovládnout smrt není 
v naší moci. Z Bhagavad gíty se můžeme poučit, že když 
je človĕk až do okamžiku smrti velmi připoutaný ke své 
ženĕ, dostane v příštím životĕ tĕlo ženy, a když je žena 
příliš poutána k manželovi, dostane v příštím životĕ muž-
ské tĕlo. Nemáte-li rodinu a jste-li poutáni ke kočce nebo 
ke psu, pak v příštím životĕ dostanete tĕlo kočky nebo psa. 
To je zákon karmy, zákon hmotné přírody.

To znamená, že s duchovním životem bychom mĕli 
začít okamžitĕ. Nĕkdo si myslí: „Až skončím se svým 
rozmarným životem, až budu starý a nebudu již moci nic 
dĕlat, půjdu do hnutí pro vĕdomí Krišny a budu naslou-
chat.“ S duchovním životem je samozřejmĕ možné začít 
i tehdy, ale kde je záruka, že budete žít tak dlouho? Človĕk 
může zemřít kdykoliv a odkládat duchovní život je tedy 
velice riskantní. Proto bychom mĕli nyní využít příležitos-
ti pokročit ve vĕdomí Krišny. To je cíl našeho hnutí: dát 
každému příležitost začít s vĕdomím Krišny v kterémko-
liv stádiu života. A pravidelným zpíváním Hare Krišna, 
Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, Hare Ráma, Hare 
Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare je možné udĕlat velice 
rychle pokrok. Výsledky je možné vidĕt okamžitĕ.

Žádáme všechny dámy a pány, kteří tak laskavĕ 
navštĕvují naše přednášky nebo čtou naši literaturu, aby 
ve svých volných chvílích zpívali doma Hare Krišna a četli 
naše knihy. To je naše prosba. Jsme si jisti, že poznáte, jak 
je tato metoda radostná a účinná. ❧

Tuto lásku chceme přeorientovat na KrišnuTuto lásku chceme přeorientovat na Krišnu
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Oddaní Nandiní a Džangalí, spo-
lečníci Pána Čaitanji, byli dříve 
v zábavách Pána Krišny Džaja 

a Vidžaja. Inteligentní Šrívása Pandita 
byl v minulosti Nárada Muni, nejlepší 
z mudrců. Šrívásův mladší bratr Šrímán 
Ráma Pandita byl Náradův blízký přítel 
Parvata Muni.

Oddaný jménem Murári Gupta v zába-
vách Pána Čaitanji byl v minulosti Hanu-
mánem. Stejným způsobem byl Šrí Puran-
dara Angadou a Góvindánanda Sugrívou.

Oddaný jménem Rámačandra Purí v zá-
bavách Pána Čaitanji byl Vibhíšanou.Pán 
Čaitanja samotný nepřijal, že Rámačandra 
Purí byl inkarnací Vibhíšany, ale Pán sa-
motný řekl, že Rámačandra Purí byl zmoc-
něnou inkarnací Džatily, tchýně Šrímatí 
Rádhárání. Tento Rámačandra Purí bránil 
Pánu Čaitanjovi jíst almužny.

Syn Ričíky Muniho Brahma Mahátapa 
a Prahláda Mahárádža se v zábavách 
Pána Čaitanji společně zjevili jako 
Haridása Thákura.

V knize Čaitanja čarita Murári Gupta 
vysvětluje, že jednoho rána Mahátapa 
podal otci neumytý lístek tulasí, a on se 
na něho tak rozzlobil, že ho proklel. Proto 

se Mahátapa narodil v rodině javanů jako 
velký oddaný Haridása Th ákura.

Osm mystických sil, počínaje animá 
siddhi, které se v minulosti zjevily ve Vrin-
dávanu, se narodily v Bengálsku v zábavách 
Pána Čaitanji jako osm oddaných, Ananta, 
Sukhánanda, Góvinda, Raghunátha, Kriš-
nánanda, Kéšava, Dámódara a Rághava. 
Všichni tito oddaní měli za jmény titul 
Purí. Devět Džajantéjů, kteří byli neochvěj-
ní v celibátu a nestranném pohledu a kteří 
přednesli Šrí Bhágavata sanhitu Džanakovi 
Rišimu, se na této Zemi zjevili jako devět 
sannjásích a neustále se věnovali zábavám 
s Pánem Čaitanjou. Jejich jména byla: Šrí 
Nrisinhánanda Tírtha, Šrí Satjánanda 
Bháratí, Šrí Nrisinha Tírtha, Šrí Čidánanda 
Tírtha, Šrí Džagannátha Tírtha, Šrí Vasu-
déva Tírtha, Šrí Ráma Tírtha, Šrí Purušót-
tama Tírtha a Šrí Garuda Avadhúta, také 
známý jako Šrí Gópéndra Ášrama.

Kuvérových devět slavných pokladů 
(nidhi), které zahrnují jeho lasturu a lotos, 
se v zábavách Pána Čaitanji narodilo jako 
devět synů Nidhiratny déví. Jejich jména 
byla Šrínidhi, Šrígarbha, Kaviratna, Sudhá-
nidhi, Vidjánidhi, Gunánidhi, učený bráh-
mana Ratnabáhu, Šrímán Áčárjaratna a Šrí 
Ratnákara Pandita. Před shromážděnými 

příbuznými a přáteli Nílámbara Čakravartí 
přednesl astrologickou předpověď o bu-
doucím životě Pána Čaitanji. 

Z tohoto důvodu se říká, že Nílámbara 
Čakravartí je inkarnací Gargy Muniho.
Otec Šrímatí Šačí déví byl v minulosti 
pastevec Sumukha, který byl otcem Jašó-
dy déví. Matka Šačí déví byla Patálá déví, 
manželka Sumukhy ve Vradžabhúmi.
Společník Pána Čaitanji Šrí Dévánanda 
Pandita, který byl velmi učený v Puránách, 
byl Bhaguri Muni, hlavní pandita u dvora 
Mahárádže Nandy.

Čtyři učení oddaní v zábavách Pána Čai-
tanji, Kášínátha, Lókanátha, Šrínátha a Rá-
manátha, byli inkarnacemi čtyř Kumárů. 
O tom není pochyb. Jména těchto čtyř 
oddaných končí slovem „nátha“, tak jako 
jména čtyř Kumárů končí slovem „kumá-
ra“. Tito čtyři oddaní se stali známými jako 

„čtyři Náthové“.
Védavjása se zjevil v zábavách Pána 

Čaitanji jako Vrindávana dása Thákura. 
Pasáček krav, přítel Pána Krišny Kusu-
mápida, také vstoupil do těla Vrindávana 
dáse Thákura.

Šukadéva Gósvámí, syn Šríly Vjásadéva, 
se zjevil během zábav Pána Čaitanji jako 
oddaný jménem Vallabha Bhatta.

Šrí Džagannátha Áčárja, který byl také 
známý jako Gangádása Pandita, byl velmi 
drahý Pánu Čaitanjovi. Ve svém předcho-
zím životě byl Durvásou Munim, který 
těšil gópí a byl jim velmi drahý.

Učení oddaní vědí, že Čandrašékhara 
Áčárja byl inkarnací boha Měsíce a Šrímán 
Uddhava dása byl zmocněnou inkarnací 
boha Měsíce.

Pán Čaitanja osobně potvrdil, že Čan-
drašékhara Áčárja byl inkarnací boha 
Měsíce, a stejným způsobem Pán výslovně 
prohlásil, že Šrímán Višvéšvara Áčárja byl 
inkarnací boha Slunce. Bháskara Th ákura 
byl inkarnací poloboha Višvakarmy. Vana-
málí Th ákura byl inkarnací bráhmana Su-
dámy, který byl postižen velkou chudobou 
a získal od Pána velké bohatství.

Džaja a Vidžaja, dva vrátní z Vaikuntha-
lóky, se dobrovolně zjevili v zábavách Pána 
Čaitanji jako dva oddaní, Šrí Džagannátha 
a Šrí Mádhava (Džagái a Mádhái).

Dvě osvobozené duše Pundaríkákša 
a Kumuda, kteří jsou velmi slavní na 
Vaikunthalóce, se zjevili v Bengálsku 
jako dva oddaní jménem Góvinda a Ga-
ruda, oba velmi drazí Pánu Čaitanjovi 
Maháprabhuovi.

Přišli rovněž pasáčci Šrídáma, Sudáma, Subala, Přišli rovněž pasáčci Šrídáma, Sudáma, Subala, 
Mahábala, Stókakrišna a mnozí dalšíMahábala, Stókakrišna a mnozí další
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Garuda Pandita byl inkarnací Garudy. 
Gópínátha Sinha byl inkarnací Akrúry. 
Někteří říkají, že Kéšava Bháratí byl in-
karnací Akrúry.

Šrí Paramánanda Purí byl v minulosti 
Uddhava. Mahárádža Pratáparudra, který 
byl stejně mocný jako Pán Indra, byl Ma-
hárádža Indradjumna, který začal uctívat 
Pána Džagannátha.

Sárvabhauma Bhattáčárja byl v minu-
losti Brihaspati, nejpřednější učenec na 
nebeských planetách. Pasáček Ardžuna, 
který byl blízkým přítelem Pána Vrindá-
vanu, a Pánduovec Ardžuna se společně 
stali Rámánandou Rájem, který byl velmi 
drahý Pánu Čaitanjovi. Tato vznešená 
osobnost, Rámánanda Rája, po mnoho 
dní popisovala Pánu Čaitanjovi pravou 
podstatu čisté lásky ke Šrí Šrí Rádě 
a Krišnovi. Někteří říkají, že Rámánanda 
Rája je inkarnací Lality gópí, a jiní říkají, 
že protože Pán Čaitanja přímo řekl otci 
Rámánandy Ráje, Bhavánandovi Rájovi, 
že byl inkarnací Ardžunova otce Mahá-
rádže Pándua, Rámánanda Rája proto 
musí být inkarnací Pánduovce Ardžuny. 
Nejučenější oddaní říkají, že Rámánanda 
Rája je inkarnací jak Pánduovce Ardžuny, 
tak gópí jménem Ardžuníja. Toto vysvět-
lení podporují i výroky Padma Purány, 
Uttara Khandy. 

Z toho všeho můžeme vyvodit, že Rá-
mánanda Rája je inkarnací Lality gópí, 
Ardžuníji gópí a Pánduovce Ardžuny.
Nyní, jak jen budu schopen, popíši od-
dané, kteří se v minulosti zjevili s Pánem 
v Jeho zábavách ve Vradži. Pasáček jmé-
nem Šrídáma se zjevil v zábavách Pána 
Čaitanji jako Rámadása Abhiráma dása, 
který nosil fl étnu vyrobenou z bambuso-
vého stvolu o šestnácti kolenech. Sudáma, 
pasáček krav a přítel Pána Krišny, se 
zjevil v zábavách Pána Čaitanji jako Sun-
dara Th ákura. 

Pasáček krav, přítel Pána Krišny 
Vasudáma, se zjevil v zábavách Pána 
Čaitanji jako Šrí Dhanaňdžaja Pandita.
Subala, nejdražší přítel Pána Krišny, se 
zjevil v zábavách Pána Čaitanji jako 
Gaurídása Pandita. Pasáček Mahábala 
se zjevil v zábavách Pána Čaitanji jako 
Kamalákara Pippalái.

Oddaný, který byl ve Vradžabhúmi 
pasáček Subáhu, se zjevil v zábavách 
Pána Čaitanji jako Uddharana Datta. Ma-
hábáhu, pasáček krav, přítel Pána Krišny, 
se zjevil v zábavách Pána Čaitanji jako 
Šrímán Mahéša Pandita.

Stókakrišna, pasáček krav a přítel Pána 
Krišny, se zjevil v zábavách Pána Čaitanji 
jako Šrí Purušóttama dása.

Dama gópa, který byl pasáček krav 
a přítel Pána Krišny ve Vradži, se zjevil 

v zábavách Pána Čaitanji jako Nágara 
Purušóttama. Nágara Purušóttama se 
narodil v rodině lékařů a jeho otec se 
jmenoval Sadášiva.

Ardžuna, pasáček krav a přítel Pána 
Krišny, se zjevil v zábavách Pána Čaitanji 
jako Šrí Paraméšvara dása. Lavanga, kte-
rý byl pasáček krav a přítel Pána Krišny 
ve Vradžabhúmi, se zjevil v zábavách 
Pána Čaitanji jako Šrí Kálakrišna dása.

Pasáček jmenem Kusumásava, který 
rozesmával Krišnu ve Vradžabhúmi, 
se zjevil v zábavách Pána Čaitanji jako 
učený bráhmana jménem Khólávéčá 
Šrídhara.

Pasáček Prabala, který byl blízkým 
přítelem Pána Balaráma ve Vradžabhúmi, 
se zjevil v zábavách Pána Čaitanji jako 
Halájudha Th ákura.

Pasáček Varúthapa, který byl blízkým 
přítelem Pána Krišnačandry ve 
Vradžabhúmi, se zjevil jako Rudra Pandita, 
který byl velmi drahý Pánu Čaitanjovi.

Oddaný, který byl ve Vradžabhúmi 
pasáček Gandharva, se zjevil v zábavách 
Pána Čaitanji jako Kumudánanda Pan-
dita. Bhringára a Bhangura, kteří byli 
služebníci Pána Krišny ve Vrindávanu, 
se později zjevili jako Šrí Kášíšvara a Šrí 
Góvinda, služebníci Pána Čaitanji Ma-
háprabhua. Raktaka a Patraka, kteří byli 
služebníci Pána Krišny ve Vrindávanu, se 
později zjevili jako Haridása a Brihaččhi-
šu, dva služebníci Pána Čaitanji.

Dva pastevci, Pajóda a Varida, kteří 
v minulosti vykonali níra samskáru 
pro Pána Krišnu, se později zjevili jako 
Ramái a Nandái, dva slavní služebníci 
Pána Čaitanji. Madhukanta a Madhuvra-
ta, zpěváci ve Vradžabhúmi, se později 
zjevili jako Mukunda Datta a Vasudéva 
Datta, dva slavní zpěváci v kírtanové sku-
pině Pána Čaitanji. Čandramukha, slavný 
tanečník ve Vrindávanu, se zjevil v zába-
vách Pána Čaitanji jako Makaradhvadža 
kara. Šrí Sudhákara, zkušený hráč na 
mridangu ve Vradžabhúmi během zábav 
Pána Krišny, se zjevil v zábavách Pána 
Čaitanji jako zkušený bubeník Šrí 
Šankara Ghóša.

Čandrahása, který byl ve Vradžabhúmi 
tanečník znalý transcendentálních nálad, 
se zjevil v zábavách Pána Čaitanji jako 
tanečník Džagadíša Pandita.

Máládhara, který dříve nosil fl étny vénu 
a muralí Pána Krišny ve Vradžabhúmi, 
se později zjevil jako Vanamálá Pandita, 
který byl velmi drahý Pánu Čaitanjovi. 
Dakša a Vičakšana, dva slavní papoušci 
z Vrindávanu, se narodili v zábavách Pána 
Čaitanji jako Čaitanja dása a Ráma dása, 
kteří jsou oba mými nadřízenými.  

(pokračování příště) ❧

12.7. Dvádaší, půst za 
Parama Ékádaší 
(př. 13.7. od 5:06 do 10:27)

16.7. Gundičá Márdžana
17.7. Ratha játrá v Džagannáth Purí
17.7. Šrí Svarúpa Dámódara 

Gósvámí – odchod
 Šrí Šivananda Séna – odchod
22.7. Šrí Vakréšvara Pandita 

– odchod
27.7. Šajana Ékádaší 

(př. 28.7. od 5:25 do 10:33)
31.7. Šríla Sanátana Gósvámí 

– odchod
 začíná 1. měsíc Čáturmásji 

(půst od šáku)
4.8. Šríla Gópála Bhatta Gósvámí 

– odchod
7.8. Šríla Lókanátha Gósvámí 

– odchod
8.8. Založení ISKCONu v New 

Yorku v roce 1966
10.8. Kamiká Ékádaší 

(př. 11.8. od 5:45 do 10:39)
18.8. Šrí Vanšídása Bábádží 

– odchod
26.8. Pavitrópana Ékádaší 

(př. 27.8. od 6:08 do 10:45)
27.8. Šríla Rúpa Gósvámí – odchod
29.8. Příchod Pána Balaráma 

(půst do oběda)
29.8. začíná 2. měsíc Čáturmásji 

(půst od jogurtu)
30.8. odjezd Šríly Prabhupády do 

USA
5.9. ŠRÍ KRIŠNA DŽANMÁŠTAMÍ, 

příchod Pána Šrí Krišny 
(půst do půlnoci)

6.9. NANDÓTSAVA, příchod Šríly 
Prabhupády (půst do oběda)



Rádhiká Sundarí déví dásíRatha játrá
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Už se to blíží! Jeden z nejsladších, 
nejdelších a nejúspěšnějších 
festivalů v roce – Ratha játrá – je 
blíž než za dveřmi! Oddaní a přátelé 
ze všech koutů Čech, Moravy 
a Slezska, Slovenska a dokonce 
dalších zemí Evropy se sejdou, aby 
společně oslavovali a sloužili Pánu 
Džagannáthovi, Baladévovi a lady 
Subhadře.

Sladkost tohoto festivalu spočívá 
v odezdání a společném úsilí potě-
šit toho Nejvyššího. Každý, kdo se 
kdy více zapojil v jakékoliv službě 

během Ratha játry, ví dobře, 
o čem je řeč. Celá slavnost 
symbolizuje radostný pro-
ces, kdy živá bytost táhne 
(lanem :) do svého srdce 
zpět Boha, Absolutní Prav-
du a svého nejlepšího přítele 
a dobrodince, a ten se tak 
vrací do našeho života, aby 
probudil naši duchovní 
podstatu plnou blaženosti, 
věčnosti a poznání.

Při festivalu Ratha játrá 
mnozí oddaní neúnavně, 
nadšeně slouží a oplátkou 
jsou jim blažené, spokojené 
úsměvy Nejvyšších Pánů 
a Jejich sestry. Zažili jste 
někdy ten nepopsatelný pocit spokojenosti, 
štěstí, lásky a vděčnosti, když jste sloužili 
Tomu Pravému? Ať je odpověď ano či ne, 
pojďme znovu táhnout za jeden provaz, 
pojďme společným úsilím potěšit Šrílu 
Prabhupádu, Pána Džagannátha, Baladéva 
a lady Subhadru, neboť není nad to, když 
všichni táhnou za jeden provaz :). Tento 
rok můžeme již po osmé zažít nektar, který 
se dostává těm, co po něm touží!

Očekáváme i několik žáků Šríly Prabhu-
pády: Jeho Svatost Džanánandu Svámího, 
Jeho Svatost Dánavíra Gósvámího, Pari-
vidhá Prabhua, Džaj Gurudéva Prabhua, 
není vyloučena účast Bhaktivaibhavy Ma-
hárádže a chybět nebude ani Kadamba Ká-
nana Svámí! Tito všichni přijedou sloužit 
Pánu Vesmíru a obdaří nás svou inspirující 
společností a milostí.

Těšit se můžeme na kírtany, kathá 
a pozor! Parividhá Prabhu je známý ISK-
CONský umělec, který káže skrze kabaret, 
muzikál a další různá hudební vystoupení. 
Letos se představí se svou show během 
kulturního odpoledne na Ovocném trhu. 

POZOR! PO-
ZOR! Parividhá 
Prabhu potře-
buje pro svou 
show dobro-
volníky, muže, 
ženy, děti, ne-
záleží na věku 
a postavení:). 
Dokonce ne-
musí ani umět 
zpívat:)), stačí, když dokážou následovat 
krátkou choreografi i kroků. Takže toto je 
nábor!:) Každý, kdo je inspirovaný, prosím 
napište svůj email na adresu: 
info@rathayatra.cz. Čím dříve, tím lépe!

Dále se můžete těšit na Poi show (ohňová 
show bez ohně :) – místo ohně se používají 
barevné stuhy – na téma Bhagavad gítá, 
tradiční taneční vystoupení Bhárata Nátjam, 
ale i dalšího tanečního stylu Odissi.

Pro všechny, kteří chtějí získat nektar 
výše popsaný, je i sobotní festival svatého 
jména, plný kírtanů, vzpomínání, čtení, 
vyprávění a tím vytváření příznivé atmo-

sféry pro nadcházející den, ale také květi-
nových příprav. Festival svatého jména se 
koná v sobotu 18. července od 14 hodin 
v Harinám Mandiru. Věnujte jeden víkend 
Pánu Džagannáthovi, Pánu Vesmíru, zažij-
te, jaké to je táhnout za jeden provaz s Jeho 
služebníky, zažijte něco, co se nedá popsat 
slovy a co nikdy nevymažete z paměti!

Jakékoliv dotazy, připomínky, 
touhy pomoci směřujte na hlavního 
koordinátora festivalu Nílu Mádhavu 
prabhua na tel: 603 205 991, 
nebo emailu: info@rathayatra.cz  ❧

Všichni za jeden provaz!

Neděle 19. července
od 12 hodin 

na Ovocném trhu 
v Praze
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MAHÁ PRASÁDAM MAHÁ PRASÁDAM 
PÁNA DŽAGANNÁTHAPÁNA DŽAGANNÁTHA

Jednou se Nárada Muni vydal na 
Vaikunthu a tam s velkou pozorností 
sloužil matce Lakšmí. Šrí Lakšmí byla 
velice potěšena a vyzvala Náradu 

      Muniho, ať ji požádá o jakékoliv 
požehnání. 

Nárada Muni odpověděl: „Má drahá 
matko Lakšmí, musíš mi slíbit, že ať 
tě požádám o cokoliv, že mi to splníš.“ 
Lakšmí déví slíbila, že ráda vyplní jeho 
přání. Vznešený světec prozradil, po čem 
touží – Nárada Muni požádal Lakšmí 
déví, aby mu dala zbytky mahá prasádám 
Pána Nárájana.

Nálada Lakšmí déví se náhle změnila 
a tvář se jí zachmuřila starostí. „Prosím, 
požádej o cokoliv jiného, jen ne o Pánovo 
prasádam,“ prosila ho snažně. „Před ně-
kolika dny mi Pán nařídil, ať nikomu Jeho 
prasádam nedávám. Chápej, že nemůžu 

porušit příkaz svého manžela. Můj drahý 
synu, nemohu ti dát prasádam.“

Nárada byl velice neústupný a připo-
mněl déví její slib. „Jsi drahá žena Pána 
Nárájana,“ řekl Nárada Muni. „Musíš mi 
dát to požehnání. Tak či onak mi musíš dát 
Pánovo mahá prasádam.“

Lakšmí teď byla ve velkých potížích. 
Co dělat?

Řekla Narádovi Munimu, aby počkal, že 
se zkusí podívat, co se dá dělat, aby mohla 
uspokojit jeho touhu. V poledne Lakšmí 
déví s láskou předložila oběd svému 
manželovi, Pánu Nárájanovi. Ačkoliv déví 
vykonávala své povinnosti velice pozorně 
a zkušeně, přesto si Pán všiml, že Jeho 
žena je velice nešťastná. Měla zasmušilou 
tvář. Pán Nárájan se jí jemně zeptal na 
důvod jejího smutku. Lakšmídží přijala 
útočiště u Pánových lotosových nohou 

a vysvětlila Mu svou ošemetnou situaci. 
Pán Nárájan milostivě utišil svou plačící 
ženu a řekl: „Jen pro dnešek zruším svůj 
zákaz. Můžeš vzít talíř s mými zbytky a dát 
ho Náradovi. Musíš ale to prasádam pře-
dat takovým způsobem, abych to neviděl. 
Když dám hlavu stranou, můžeš vzít talíř 
pryč, jako bych o tom nevěděl.“ Bohyně 
se rozradostnila. Následujíc pokyn svého 
milovaného manžela, dala, když se nedíval, 
obratně stranou talíř se zbytky Jeho jídla.

Lakšmídží okamžitě vzala talíř s mahá 
prasádam a šťastně ho předložila Náradovi 
Munimu. Nárada Muni tančící v extázi 
dychtivě uctil zbytky Pánova jídla. Vychut-
nával si prasádam Pána Nárájana a ani na 
okamžik neustával se zpíváním Pánova 
svatého jména a přeblaženě tančil. Jak jeho 
extatické emoce narůstaly, nedokázal se 
ovládnout. Nárada Muni se svou vínou za-

Šrí Džagannátháštakam
Ten, kdo vroucně hrává na flétnu na 

březích řeky Jamuny ve Šrí Vrindávanu, 
kdo je jako čmelák, který blaženě vy-
chutnává lotosové tváře gópích z Vra-
dži a jehož nohy jsou uctívané vzne-
šenými osobnostmi, jako jsou Lakšmí, 
Šiva, Brahmá, Indra a Ganéša – kéž se 
tento Šrí Džagannátha déva zjeví před 
mýma očima.

Ten, kdo drží v levé ruce fl étnu, má 
na hlavě paví pero a přes boky jemnou 
žlutou hedvábnou látku, jenž koutky očí 
vrhá milující kradmé pohledy na své 
společnice a je navěky znám prováděním 
svých báječných zábav v božském sídle, 
Šrí Vrindávanu – kéž se tento Šrí Dža-
gannátha déva zjeví před mýma očima.

Ten, kdo na břehu širého oceánu sídlí 
v paláci na zlatavém vrcholu kopce Ní-
láčhala ve společnosti svého mocného 
bratra Baladévadžího a mezi Nimi sedící 
své sestry Subhadry, a ten, kdo udílí 
příležitost Mu sloužit všem polobohům – 
kéž se tento Šrí Džagannátha déva zjeví 
před mýma očima.

Ten, kdo je oceánem milosti, barva 
jehož pleti je překrásná jako shluk na-
černalých bouřkových mračen, ten, kdo 

dovádí s Lakšmí déví a Sarasvatí, jehož 
tvář je jako naplno rozkvetlý lotos bez 
poskvrny, ten, jenž je uctíván předními 
polobohy a jehož transcendentální sláva 
je opěvována v nejvznešenějších posvát-
ných písmech – kéž se tento Šrí Džagan-
nátha déva zjeví před mýma očima.

Když při Ratha játře jede po cestě 
Džagannáthův vůz, na každém krku 
jsou shromáždění bráhmani opěvující 
Jeho slávu. Poté, co je vyslechne, je jim 
Džagannáth, který je oceánem milosti 
a skutečným přítelem všech světů, příz-
nivě nakloněn – kéž se tento Šrí Džagan-
nátha déva zjeví před mýma očima.

Ten, kdo je korunním šperkem tran-
scendence, jehož oči jsou jako okvětní 
lístky zcela rozkvetlého modrého lotosu, 
kdo sídlí v Níláčhale, jehož nohy spo-
čívají na hlavě Šéšy, ten, kdo je blaženě 
pohroužen v bhakti rase, a ten, kdo čerpá 
štěstí z objímání rasou obtěžkaného těla 
Šrímatí Rádhiky – kéž se tento Šrí Dža-
gannátha déva zjeví před mýma očima.

Nemodlím se k Džagannáthovi o krá-
lovství ani o zlato, šperky, bohatství, 
a dokonce ani o krásnou manželku, po 
které touží všichni muži. Mou jedinou 
modlitbou je, ať je Šrí Džagannátha déva, 

jehož nádhernou slávu vždy opěvuje 
Šiva, neustále před mýma očima.

Ó Pane polobohů! Rychle mě osvo-
boď z této bezcenné světské existence. 
Ó Pane Jádavů! Zbav mě nekonečné 
spousty mých hříchů. Slíbil jsi, že po-
skytneš své nohy všem pokleslým a bez 
útočiště – ó Džagannáthe Svámí, prosím, 
zjev se před mýma očima.

Příběh Nárady Muniho

džagannátha svámí džagannátha svámí 
najana patha gámí najana patha gámí 
bhavatu mébhavatu mé
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čal pobíhat po celém vesmíru jako šílenec. 
Zpíval a tančil bez přestání a běhal z pla-
nety na planetu. Konečně dorazil na horu 
Kailáš, sídlo Pána Šivy.

Pána Šivu udivilo, když viděl Náradu 
Muniho zpívat a tančit v takové extázi. 
Nárada Muni plavoucí ve vlnách Višnu 
bhakti si Pána Šivy vůbec nevšiml. Pán 
Šiva upokojil Náradu Muniho: „Nárado, já 
vím, že jsi neustále v extázi, protože pořád 
zpíváš jméno Pána Nárájana. Ale ještě 
nikdy předtím jsem tě neviděl v takovém 
stavu! Co se ti stalo?“ Nárada Muni se pak 
uklidnil a vše mu vysvětlil. „Pocítil jsem 
takovou radost a extázi poté, co jsem uctil 
zbytky Pánova mahá prasádam, že ne-
můžu přestat zpívat a tančit,“ pronesl bez 
dechu Nárada.

Pán Šiva se sepjatýma rukama odpově-
děl: „Ó Nárado! Ty máš takové štěstí, že jsi 
ochutnal mahá prasádam Pána Nárájana!“ 
Pán Šiva se s nadějí usmál: „Drahý Nárado, 
přinesl jsi mi nějaké prasádam?“

Nárada velice litoval, že nepřinesl Pánu 
Šivovi žádné prasádam, aby se s ním po-
dělil. Se sklopenou hlavou a sepjatýma 
rukama stál před Pánem Šivou. Pak spatřil, 
že mu za nehtem uvízl ždibíček prasádam. 
Nárada zalapal po dechu: „Ó ano! Tady je 
trochu prasádam. Prasáda kanika mátra. 
Trošičku prasádam jen pro tebe.“

Nárada Muni opatrně natáhl ruku, aby se 
mohl Pán Šiva podívat. „Ó Šivo, jsi tak šťast-
livý. Prosím, vezmi si toto mahá prasádam.“

Nárada Muni strčil Šivovi prst do pusy. 
Jakmile se ten malý kousek mahá prasá-
dam dotkl jazyka Mahádéva, pocítil velkou 
extázi a štěstí, tolik, že nedokázal zůstat 
v klidu. Pán Šiva začal zpívat a tančit. Jeho 
tanec byl čím dál tím divočejší a extáze sil-
nější. Tančil nakonec tak ohnivě, že přešel 
v tándavu, tanec, který je známkou přícho-
du času zničení. Celý vesmír se začal chvět. 
Všichni byli vyděšení a mysleli si: „Co se 
děje? Proč teď ten tanec, v nevhodnou 
dobu? Nenastala doba zničení.“

Nikdo neměl dost odvahy, aby zastavil 
Šivadžího v tanci ničení. Dévové požádali 
matku Párvatí, aby ho upokojila, jinak že 
bude zničen celý vesmír.

Matka Párvatí tam dorazila a viděla, že 
Pán Šiva tančí v neovladatelné extázi. Mat-
ka Párvatí pokorně přistoupila k Pánu Ši-
vovi, a když opět přišel k rozumu, zeptala 
se ho: „Můj drahý manželi! Co se ti stalo? 
Co způsobilo, že tančíš v takové extázi?“

Pán Šiva jí odpověděl, že dostal od Nárady 
Muniho mahá prasádam Pána Nárájana. Pár-
vatí déví byla ohromená. „Můj drahý manželi, 
schoval jsi mi nějaké mahá prasádam?“ Pán 
Šiva jí nedokázal odpovědět. Podařilo se mu 
získat od Nárady jen jediný kousíček prasá-
dam. Jak jí mohl něco schovat?

Párvatí se zlobila, že nedostala mahá 
prasádam. „Byla jsem připravená o prasá-

dam Pána Nárájana!“ Byla tak rozzuřená, 
že plameny jejího hněvu začaly pálit celý 
vesmír. Z nižších po vyšší planety, každý 
pociťoval tento spalující žár. Mudrci a svět-
ci pochopili, že horoucí hněv matky Párva-
tí zničí vše. Nikdo ji nedokázal uklidnit.

Nakonec všichni polobozi vedení Pá-
nem Brahmou spěchali na Vaikunthu, 
aby o tom zpravili Pána Višnua. Když to 
vyslechl, vydal se Pán Višnu na hřbetu 
Garudy na Kailáš.

Jakmile Párvatí déví spatřila Pána Ná-
rájana, předstoupila před Něho, aby Mu 
vzdala své poklony. Pán Nárájan požehnal 
své oddané a řekl jí: „Dám ti tolik mahá 
prasádam, kolik budeš chtít. Prosím, upo-
koj se a utiš svůj hněv. Jinak bude konec se 
všemi tvými dětmi.“

Matka Párvatí však protestovala: „Ne-
budu spokojená, pokud dáš své mahá pra-
sádam jen mně. Žádám Tě, abys dal své 
mahá prasádam všem mým dětem, všem 
živým bytostem. Nechci se dívat na to, jak 
kterékoliv z mých dětí trpí stejně, jako 
teď trpím já připravená o Tvé mahá pra-
sádam. Musíš to zařídit tak, aby všechny 
živé bytosti včetně psů mohli uctít Tvé 
mahá prasádam.“

Pán Nárájan se usmál a řekl: „Tathástu. 
Staniž se. Má drahá Párvatí, abych splnil 
tvé přání, zjevím se v Níláčhala dhámu. 
Můj chrám bude slavný rozdáváním Mého 
prasádam. Kdokoliv přijme Mé prasádam, 
bude osvobozený. Všechno Mé prasádam 
bude nabídnuto tobě jako první. Jen poté 
se z těchto zbytků stane mahá prasádam. 
Toto mahá prasádam se bude rozdávat 
každému bez ohledu na cokoliv. Bude tě 
mít blízko u sebe. Budeš mít svůj chrám 
hned vedle Mého ve vnitřní části nádvoří. 
Pán Šiva, protože ti opominul dát mahá 
prasádam, bude v povzdálí. Svůj chrám 
bude mít vně nádvoří.“

Pán se zjevil v Purí jako Džagannáth. 
Párvatí déví je zde pod jménem Bíma-
la. Všechno Džagannátovo prasádam se 
nejprve nabízí Bímale déví. Jen poté se 
rozdává jako mahá prasádam.  V Purí se 
nedělají rozdíly mezi nízkou a vznešenou 
kastou při přijímání Džagannátova mahá  
prasádam. Džaganátovo mahá prasádam 
je tak čisté, že šástra říká, že i bráhmana 
si může vzít mahá prasádam ze psí tlamy. 
Nikdy se neznečistí. ❧

(Zábava z Čaitanja mangaly)
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Opravování a kárání je práce gurua. Ti, kdo usilují 
o bhakti, by si měli dát pozor, aby se nesnažili lacině 
drát se do postavení gurua, postavení Krišny. Proto 
nám Bhaktivinóda radí, že chceme-li bhakti, pak guru-
abhimána tjadži – „vzdej se abhimány neboli představy, 
že jsi guru“.

Guru je osoba, které věříme. Pokynem pro vaišnavy 
je, že bychom neměli dávat pokyny ostatním, pokud 
v nás nemají víru – ašraddhadháné vimukhé’pjašrinva-
ti jaščópadéšah šiva-námáparádah. Pokud zanedbáme, 

vidhi viná, tento pokyn šástry, výsledkem bude utpátájaiva kalpa-
té – zbytečný rozruch jak v našem bhadžanu, tak ve společnosti.

Jak se tento zbytečný rozruch projevuje ve společnosti? Když 
nás ostatní uvidí „žehnat“ někomu, koho jsme si vybrali, v po-
době pokynů a kárání, pak si budou myslet: „Ó, já můžu nebo 
dokonce bych to měl dělat také.“ Brzy bude svět 
plný samozvaných reformátorů, samozvaných gu-
ruů. Svět, ve kterém, bez ohledu na pokyny šáster, 
bude každý bez omezení dávat pokyny druhým, 
ať už v ně mají víru či nikoliv. Výsledkem této 
chaotické komunikace bude, že „na sebe“ budou 
mluvit milióny lidí, aniž by k sobě pociťovali vzá-
jemnou důvěru, aniž by si skutečně naslouchali.

To neznamená, že bychom neměli nikomu říct 
a varovat ho, když má dům v plamenech, nebo 
dokonce ho i silou vynést ven, jsme-li toho schop-
ní. Nicméně, pokud vám nebudou naslouchat a vy 
nejste natolik silní, abyste je odtud mohli dostat 
vy sami, co se dá dělat?

Můžeme jen běžet k hasičům a nahlásit jim na-
léhavý případ.

Můžeme se modlit k vyšším autoritám ve pro-
spěch takových lidí. Tak jako se Prahlád Mahá-
rádža modlí k Nrisinhadévovu v Bhágavatamu 
5.18.9: svastj astu višvasja khalah prasídatán 

- „Kéž je celý vesmír šťastný a kéž se všechny zlé 
osoby upokojí.“

Kromě toho je zde jiné a často zanedbávané 
řešení, jak pomoci lidem bez víry – učením vlast-
ním příkladem. Tím můžeme vzbudit víru v těch, 
kteří v nás víru nemají.

Když žijeme to, co říkáme, když učíme příkla-
dem, potom budeme mít právo mluvit a opravo-
vat ostatní. Všechno ostatní je jen jemnohmotný 
sexuální život laciné touhy být guruem.

Můj vysoce vážený duchovní mistr Šrí Šrímad 
Gour Góvinda Mahárádža nám dal pokyn: ...Ne-
máš právo nikoho kárat, nemáš právo nikoho 
opravovat. Nejsi guruem. Guru má právo. Pokud 
něco vidíš a máš dobré srdce, říkáš si: „Dělá něco 
špatného, něco, co škodí jeho bhakti.“ Potom za 
ním jdi, vzdej mu poklony a řekni mu v ústraní, 

ne před ostatními: „Ó můj bratře, vidím tuto věc a velice mě to 
bolí, že to a to děláš. To je velká překážka na cestě oddanosti. Bo-
jím se, že nebudeš moci udělat žádný pokrok. Proto jsem za tebou 
přišel, abych ti to řekl. Ó můj příteli, prosím, nedělej to. Buď váž-
ný ve svém bhadžanu.“ Řekni mu to tímto pokorným způsobem. 
Mluv s ním důvěrně, ne v přítomnosti ostatních. Pokud je vážný, 
uzná to: „Jsi můj velký přítel. Co se týče mých vlastních chyb, 
jsem slepý. Ty jsi na ně poukázal, a tak si dám pozor.“ Přijme to. 
Ale pokud s ním budeš mluvit před ostatními, bude to mít opačný 
výsledek...

Oddaný: Někdy můžu chtít někoho opravit, ale vidím, že ta 
osoba nepřijme to, co řeknu.

Gour Góvinda Svámí: Tak proč bys mu to měl říkat? Měl by sis 
myslet: „On to nepřijme, tak proč bych mu to měl říkat? Nech ho 
být. Jak zaseješ, tak sklidíš. Co můžu říct takové osobě?“ ❧

Opravování a kárání je práce gurua. Ti, kdo usilují 
o bhakti, by si měli dát pozor, aby se nesnažili lacině
drát se do postavení gurua postavení Krišny Proto

ne před ostatními: „Ó můj bratře, vidím tuto věc a velice mě to 
bolí, že to a to děláš. To je velká překážka na cestě oddanosti. Bo-
jím se že nebudeš moci udělat žádný pokrok Proto jsem za tebou

Nesprávnost 
vyhledávání chyb

JAK RADĚJI NEKÁZAT :)JAK RADĚJI NEKÁZAT :)

Podívejte se, pane, i když jste 
nízkého původu, démonský, 
chtivý, závistivý a dvounohé 
zvíře, které jí mrtvoly, tak se 
můžete zpíváním Hare Krišna 
povýšit na úroveň duchovní  
dokonalosti. 
No, necítíte se hned lépe?
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Ně kteř í  se ptají , proč  se ISKCON tak zdrá há  př ijmout 
vedení  od guruů  z Gaudí ja Mathu? Rá di by vě dě li, proč  
se ISKCON snaží  omezit své  spojení  s tě mi, kteř í  př ijali 
od tě chto guruů  zasvě cení ? Abychom mohli tyto dů vody 
plně  pochopit, musí me se podí vat na historii zapojení  
Š rí ly Prabhupá dy v Gaudí ja Mathu.

O svý ch duchovní ch bratrech Prabhupá da ř ekl: „Chtě l 
jsem sloužit. To je rozdí l. Nyní  je to vš ak jasné . Nikdo 
z nich nechce sloužit. Chtě jí  mí t chrá m, aby mohli jí st 
a spá t. Jistě , je zde ně jaké  ká zá ní , ale pokud je ká zá ní  

ú č elem, proč  by se mě li oddě lovat? To není  ten ú č el. Ú č elem je, 
že: ,Musí m mí t ně jaký  svů j chrá m jako obyč ejní  karmí , kteř í  mají  
své  soukromé  firmy.‘ To není  ká zá ní . S takovou zá vistí  ani ká zat 
nemohou. Co tedy dě lat?“ (rozhovor, 10. ú nora 1977)

V prů bě hu té že konverzace Prabhupá da ř ekl o svý ch 
duchovní ch bratrech, kteř í  se vyjadř ovali proti ně mu: „Jsou velmi 
zá vistiví .“ Pokrač oval a doporuč il: „Takže zá vistiví , upé kš a, to 
znamená , že bychom se s nimi nemě li sdružovat... Č tyř i kategorie. 
Jsou č tyř i kategorie, s nimiž je nutno jednat rů zně . Pré ma, Pá n, 
pré ma, lá ska. Maitrí , př á telství  s oddaný mi. Kripá  bališ u, ti, kteř í  
jsou nevinní , kripá . Nechť  se vzdě lá vají . A upé kš a. Jakmile dospě jí  
k dviš at [zá vist], žá dná  spoluprá ce. Zachovejte si odstup. Jestliže 
se snaží me udržet si odstup od zá vistivý ch, není  to naš e zá vist. Je 
to jen proto, abychom se vyhnuli potí ží m v kazatelské  prá ci. Ne 
že bychom je nená vidě li. Ale protože... Když se vyhneš  hadovi, 
neznamená  to, že hada nená vidí m, ale protože je nebezpeč ný , 
musí me bý t obezř etní . To je vý rok z Bhá gavatamu.“ 

Toto je fi lozofi cký  zá klad pro odstup ISKCONu od Gaudí ja Ma-
thu. Není  to z nená visti ke guruů m z Gaudí ja Mathu, ale z praxe 
má me zkuš enosti s tí m, že pů sobí  potí že př i naš em ká zá ní , takže 
si od nich zachová vá me odstup; vyhý bá me se jim, jak je to jen 
možné .

Mě li bychom si vš imnout, že Prabhupá dovo doporuč ení  
ohledně  zachová vá ní  odstupu zazně lo bě hem jeho poslední ch 
mě sí ců .

Džajapatá ká , znepokojený  tí m, že č lenové  ISKCONu bě hali do 
Gaudí ja Mathu pro pokyny ohledně  Kriš nový ch nejdů vě rně jš í ch 
zá bav, uvedl: „Mnoho oddaný ch je velmi naivní ch a stá vají  se 
obě ť mi. Budou ovlivně ni ně jaký mi vyš perkovaný mi ř eč mi a mo-
hou bý t svedeni.“ Prabhupá da odpově dě l: „Ano.“ Džajapatá ká  
Mahá rá dž pokrač oval: „Ale Vaš e Božská  Milost je velký m 
odborní kem v peč livé m tré ninku krok za krokem.“ Prabhupá da 
odpově dě l: „Ano.“ (rozhovor, Má já pur, 10. ú nora 1977)

Na konci tohoto rozhovoru Prabhupá da se svý mi žá ky mlu-
vil o tom, jak jeden ze sannjá sí ch z Gaudí ja Mathu, Dá mó dar 
Mahá rá dž, zkouš el zaplé st ISKCON do ně jaký ch soudní ch 
ř í zení . Ohledně  Dá mó dara Mahá rá dže napsal Prabhupá da 
Džajapatá kovi Svá mí mu 4. prosince 1976: „Dá mó dar Mahá rá dž 
je nebezpeč ný  č lově k. Mě j se př ed ní m velmi na pozoru. Neustá le 
pů sobí  potí že.“

Jen se podívejte
Prabhupá da založil ISKCON tak, aby vě tš ina jeho př í jmu 

pochá zela z prodeje knih. O Gaudí ja Mathu se vyjá dř il: „Nemají  
žá dný  jiný  př í jem než rů zný mi způ soby žebrat. Nyní  zač ali podni-
kat s parikramem. Ně co si vydě lají , pauš á lní  č á stku, tí m, že zvou 
lidi na parikram a ti jim zaplatí  ř ekně me dvě  stě  rupií . Z [toho] 
uloží  sto rupií , minimá lně , a to je jejich celoroč ní  živobytí ... pro-
tože nemají  žá dné  knihy.“ (rozhovor, Má já pur, 18. ú nora 1977)

Ač koliv Prabhupá da uznal, že jediný m z jeho duchovní ch 
bratrů , který  alespoň  ně co má lo zorganizoval, byl 
Bhaktivilá s Tí rtha Mahá rá dž, své  vlastní  vý sledky ř adil do 
jiné  tř í dy. V roce 1976 př inesli oddaní  Prabhupá dovi bro-

Šríla Prabhupáda

Centrum pro védská studia
vydalo studii 
Drutakarmy dáse
Šríla Prabhupáda Šríla Prabhupáda 
a Gaudíja Matha Gaudíja Math
mapující historii 
i současnost 
vzájemných vztahů 
na základě pokynů 
a učení Šríly 
Prabhupády.

Objednávejte na 
webových stránkách
books.harekrsna-
luzce.cz nebo na 
telefonu 736 245 446.

Ujali jsme se mise Bhaktisiddhánty Sarasvatího Ujali jsme se mise Bhaktisiddhánty Sarasvatího 
Thákura a Bhaktivinóda ThákuraThákura a Bhaktivinóda Thákura
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žuru vydanou Č aitanja Mathem, která  oslavovala č innosti 
Bhaktivilá sy Tí rthy Mahá rá dže (dř í ve Kuň džavihá rí ho Babua). 
Jeden žá k z brožury citoval: „Š rí la Bhaktisiddhá nta Sarasvatí  
Gó svá mí  Th á kur se ujal gaudí ja vaiš navismu... V pravý  č as zí skal 
vý znamnou osobnost, která  ochotně  př evzala bř emeno mocné  
mise Š rí ly Sarasvatí ho Th á kura.“ Prabhupá da ho př eruš il: „Jen se 
podí vejte. ,Zí skal vý znamnou osobnost.‘ On je tou osobností . On 
to také  doká že.“ Žá k pokrač oval ve č tení : „Tato vý znamná  osob-
nost je prezident á č á rjadé va, Jeho Svatost Š rí  Š rí mad Bhaktivilá sa 
Tí rtha Mahá rá dž...“ Prabhupá da ř ekl: „Proč  tuto vý znamnou 
osobnost nepř ijí mají  ostatní  žá ci? Jak se stal vý znamnou 
osobností ?... Nikdo ho nepř ijí má .“

Brožura pokrač ovala: „V každé  kazatelské  prá ci a vedení  
Mathů  byl Š rí la Bhaktivilá sa Tí rtha Gó svá mí  Mahá rá dž pravou 
rukou své ho Gurudé va. Svou neustá lou, bezmeznou službou 
Š rí lovi Prabhupá dovi, jehož byl nejbližš í m žá kem, se stal té mě ř  
dvojní kem tohoto velké ho svě tce.“

Jeden z Prabhupá dový ch žá ků  poznamenal, že tento jazyk 
znamená , že se Tí rtha Mahá rá dž „snažil stá t rovný m nebo 
nadř azený m své mu guruovi“. Prabhupá da ř ekl: „Nadř azený m.“

Brožura pokrač ovala: „Ve veš keré  kazatelské  prá ci každý  cí til 
rozvá žnou, avš ak povzbuzují cí  ruku Š rí ly Bhaktivilá sy Tí rthy 
Gó svá mí ho Mahá rá dže. Š rí la Prabhupá da nikdy neudě lal nic bez 
porady s ní m nebo bez jeho souhlasu.“

Brožura se rovně ž pokusila zahrnout Prabhupá dovo ká zá ní  po 
celé m svě tě  pod zá š titu Bhaktivilá sy Tí rthy Mahá rá dže: „Mezi 
dobř e informovaný mi lidmi nemů že bý t pochyb, že Š rí  Č aitanja 
Math se svý mi poboč kami, Š rí  Gaudí ja Mathy, po celé  Indii 
i v zahranič í , š í ř í  to nejvě tš í  ná boženství , které  z realistické ho po-
hledu pomohlo vybudovat skuteč nou civilizaci. 

V dneš ní  době  se dí ky č innostem Š rí  Č aitanja Mathu objevila 
ží zeň  po spiritualitě , zvlá š tě  mezi př emý š livý mi a vzdě laný mi lid-
mi svě ta, neboť  do té to instituce př ichá zejí  lidé  z celé ho svě ta, aby 
se uč ili a ná sledovali velké  ná boženství  Š rí  Č aitanji Mahá prabhua 
a pochopili praktický  indický  životní  styl.“ (rozhovor, Má já pur, 19. 
ledna 1976)

Nechte je dělat jejich nesmysly
V té  době  nikdo kromě  Š rí ly Prabhupá dy nezí skal obrovské  

množství  ná sledovní ků  z celé ho svě ta. Tamá l Kriš na Mahá rá dž 
ř ekl: „On neustá le hovoř í  proti ná m. Nikdy o ná s neř ekne 
nic dobré ho.“ Prabhupá da odpově dě l: „Velmi ná m zá vidí .“ 
Bhaktivilá sa Tí rtha Mahá rá dž se tehdy vyhý bal stř edisku ISKCO-
Nu v Má já puru, ale vždy se snažil př imě t Prabhupá du, aby př iš el 
do jeho stř ediska. Prabhupá da usuzoval, že jeho politikou je „po-
kusit se s ná mi smí sit, aby z toho tě žil vý hody“. Podle Prabhupá dy 
si chtě l Bhaktivilá sa Tí rtha Mahá rá dž tak č i onak př ivlastnit 
zá sluhy za Prabhupá dovy ú spě chy.

Jeden z Prabhupá dový ch žá ků  ř ekl: „Lidé  jsou př itahová ni 
zá paď á ky, kteř í  př ichá zejí  do Mathu. Když jsme tedy v tom Ma-
thu [Č aitanja Mathu], kdokoliv z ná s, a pak oni [č lenové  Mathu] 
ř í kají : ,Jen se podí vejte.‘ Ř í kají  v bengá lš tině : ,Jen se podí vejte. 
Př ichá zejí . Př ichá zejí  navš tí vit naš eho Gurua Mahá rá dže.‘“

Prabhupá da odpově dě l: „To byla politika Má dhavy Mahá rá dže 
a Š rí dhara Mahá rá dže: ,Ač koliv Bhaktivé dá nta Svá mí  ká že 
vš ude [po svě tě ], je ná m podř í zen, musí  dě lat, co mu ř ekneme.‘“ 

Prabhupá dova hlavní  odpově ď  vš ak zně la: „Nechte je dě lat jejich 
nesmysly. My budeme vykoná vat svoje poslá ní .“

Nalé hal na své  žá ky, aby pokrač ovali ve stavbě  má já purské ho 
chrá mu vé dské ho planetá ria. Do má já purské ho stř ediska ISKCO-
Nu již př ichá zelo mnohem ví ce lidí  než do chrá mů  Gaudí ja Ma-
thu a Prabhupá da chtě l, aby to pokrač ovalo. (rozhovor, Má já pur, 
19. ledna 1976)

Co se z toho mů žeme nauč it? Př i hodnocení  guruů  z Gaudí ja 
Mathu bychom si mě li vš imnout, zda se snaží  č i nesnaží  ř í kat, 
že byl Prabhupá da v ně jaké m ohledu jejich podř í zený . Jední m 
způ sobem se to projevuje ná zory, že Prabhupá da př edná š el 
pouze zá kladní  techniky, kdežto guru z Gaudí ja Mathu př edá vá  
pokroč ilejš í  techniky.

Chrámu dává život kázání
Prabhupá dovi duchovní  bratř i byli ohromeni rozmachem hnutí  

pro vě domí  Kriš ny. Ně kteř í  se domní vali, že je v tom ně co ví c než 
milost Pá na Č aitanji.

Prabhupá da ř ekl: „Ano. Ná š  Tí rtha Mahá rá dž mne obviň uje, že 
jsem dostal dva króry (10 milió nů ) rupií  od americké  vlá dy, abych 
založil toto hnutí . (smě je se) Dokonce i mů j duchovní  bratr to 
ř í ká , o ostatní ch nemluvě .“ (rozhovor, Má já pur, 14. ú nora 1977)

Prabhupá da se vyjá dř il k ú rovni uctí vá ní  Božstev v chrá mech 
Gaudí ja Mathu: „Jak mohou uctí vat? Uctí vá ní  prová dí  oddaný . 
Jestliže nevytvoř í te oddané ho, jak lze hovoř it o uctí vá ní ? Bez 
oddané ho je to uctí vá ní  modly. Není  v tom život. A jak to 

a & Gaudíja Math

Tajemství úspěchu v duchovním životě je žákova Tajemství úspěchu v duchovním životě je žákova 
pevná víra v pokyny svého duchovního mistrapevná víra v pokyny svého duchovního mistra
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mů žete dě lat umě le, bez života?“ (ranní  vychá zka, Dillí , 30. lis-
topadu 1973)

V ISKCONu bychom mě li rovně ž pamatovat na tento dů ležitý  
aspekt uctí vá ní  Božstev. Nejlepš í  podobou uctí vá ní  je živoucí , 
dynamický  program, který  bude př itahovat ví ce a ví ce oddaný ch 
k lotosový m nohá m chrá mové ho Božstva. To dá vá  chrá mu ži-
vot. Bez tohoto života založené ho na ká zá ní , zí ská vá ní  nový ch 
oddaný ch, poč et uctí vač ů  Božstva poklesne na pá r starý ch kně ží .

Chrá m by mě l bý t stř ediskem ká zá ní .
Prabhupá da ř ekl: „Mů j Guru Mahá rá dž č asto ř í kal: prá na arthé  

já nra sé i hé tu prač á ra. ,Kdo žije, mů že ká zat.‘ Mrtvý  č lově k ká zat 
nemů že. Buď  proto plný  života, ne jako mrtvola, bez života... Tak 
jako vš ichni moji duchovní  bratř i. Jsou mrtví . A proto jsou plni 
zá visti vů č i mý m č innostem. Postrá dají  život. Chceš -li ží t snadný  
život, ukazovat Božstvo a pak spá t, pak je to neú spě š né  hnutí .“ 
(ranní  vychá zka, Los Angeles, 13. č ervence 1974)

V roce 1976 Prabhupá da obdržel dalš í  nabí dku ke spoluprá ci 
od B. S. Bó dhá jana Mahá rá dže. Prabhupá da mu odpově dě l v do-
pisu z 9. listopadu 1976: „Jsem ti velmi zavá zá n, že pí š eš : ,Je mi 
jasné , že jsi v souč asnosti ve vaiš navské m svě tě  velký , mocný.‘ 
Ně kdy to ř í ká  také  Š rí dhar Mahá rá dž. Pokud to tedy tak cí tí š , 
pracujme společ ně . Š í ř ení  poselství  Č aitanji Mahá prabhua má  
velkou perspektivu po celé m svě tě  a rovně ž v Indii. Př inejmenš í m 
v Indii mů žeme ká zat velmi silně , pokud se spojí me. Je to již 
v ř adě  př í padů  vyzkouš eno. Kdykoliv poř á dá me ně jakou slavnost 
v opravdu velký ch mě stech jako Kolkata, Mumbá í , Hajdará bá d, 
Madrá s, Dillí  atd., shromažď ují  se tisí ce lidí  a pravidelně  
ná s žá dají , abychom s programy pokrač ovali. Nedá vno jsme 
poř á dali podobný  program v Č andigarhu, a toho se zú č astnili 
také  oddaní  ze Š rí  Č aitanja Gaudí ja Mathu. Pozvali mne do 
mí stní ho stř ediska Š rí  Č aitanja Gaudí ja Mathu a př iš lo si mne 

poslechnout mnoho tisí ců  lidí . Naský tá  se tedy skvě lá  perspekti-
va, jestliže budeme pracovat společ ně  alespoň  v Indii. Mů žeš  se 
poradit také  se Š rí dharem Mahá rá džem. Má  stejné  ná zory jako ty, 
a jestliže doká žeme v tomto pozdní m vě ku udě lat ně co společ ně , 
bude to triumfá lní  ú spě ch. Ješ tě  jednou ti velmi dě kuji.“

Dopis v podstatě  ř í ká , že pokud se Bó dhá jan Mahá rá dž 
a Š rí dhar Mahá rá dž skuteč ně  domní vají , že je Š rí la Prabhupá da 
v souč asné  době  nejvě tš í  a nejmocně jš í  vaiš navský  á č á rja na svě tě , 
mě li by mu poskytnout veš keré  prostř edky, aby ká zal v chrá mech 
Gaudí ja Mathu a mohly si ho tak poslechnout tisí ce lidí . Pro 
Prabhupá du znamenala spoluprá ce s Gaudí ja Mathem to, že 
Gaudí ja Math by mě l podpoř it a podí let se na vysoce ú spě š né m 
a rozsá hlé m ká zá ní  ISKCONu, a ne že by mě l ISKCON podporo-
vat snahy Gaudí ja Mathu.

Neuposlechnutí duchovního mistra
Žá ci z Gaudí ja Mathu ně kdy př ichá zeli př ijmout ú toč iš tě  v ISK-

CONu. Š rí la Prabhupá da z toho nebyl př í liš  nadš ený , jak vyplý vá  
z jeho dopisu Džajapatá kovi Svá mí mu ze 4. prosince 1976: „Co 
se tý č e tě ch dvou mužů , kteř í  k ná m př iš li z Gaudí ja Mathu, 
prozatí m bychom nemě li takový m osobá m poskytovat ú toč iš tě , 
dokud je neprově ř í me.“

To je model pro souč asnou politiku ISKCONu ohledně  
poskytová ní  ú toč iš tě  žá ků m guruů  z Gaudí ja Mathu. Mohou bý t 
jednotlivě  prově ř eni, zda budou č i nebudou schopni se podř í dit 
systé mu autority v ISKCONu.

V dubnu 1977 Prabhupá da v rozhovorech ně kolikrá t pouká zal 
na ně které  vý roky o svý ch duchovní ch bratrech v jednom ze 
svý ch vý kladů  Č aitanja č aritá mrity. Verš  a vý klad zní  (Č .č ., Á di-
lí lá  12.8):

PŘ EKLAD: Na poč á tku byli vš ichni ná sledovní ci Advaity 
Á č á rji té hož ná zoru. Ale pozdě ji se vů lí  Prozř etelnosti v ná zorech 
rozdě lili na dvě  skupiny.

VÝ ZNAM: Slova daivé ra ká rana vyjadř ují , že vlivem 
Prozř etelnosti č i vů le Boží  se ná sledovní ci Advaity Á č á rji 
rozdě lili na dva tá bory. Takové  neshody mezi žá ky jednoho 
á č á rji se vyskytují  také  mezi č leny Gaudí ja Mathu. Na zač á tku, 
když zde byl Ó m Viš nupá da Paramahansa Parivrá džaká č á rja 
Aš tó ttara-š ata Š rí  Š rí mad Bhaktisiddhá nta Sarasvatí  Th á kura 
Prabhupá da, pracovali vš ichni žá ci v souladu, ale ihned po jeho 
odchodu si zač ali odporovat. Jedna strana př í sně  ná sledovala 
pokyny Bhaktisiddhá nty Sarasvatí ho Th á kura, zatí mco druhá  
skupina si vytvoř ila vlastní  př edstavy o tom, jak plnit jeho touhy. 
Bhaktisiddhá nta Sarasvatí  Th á kur v době  své ho odchodu požá dal 
vš echny své  žá ky, aby vytvoř ili sprá vní  radu a vzá jemně  spolu-
pracovali na kazatelský ch č innostech. Žá dné  konkré tní  osobě  
neř ekl, aby se stala dalš í m á č á rjou. Okamžitě  po jeho odchodu 
si vš ak vedoucí  tajemní ci zač ali dě lat neautorizované  plá ny, jak 
zaujmout postavení  á č á rji, a tak se kvů li sporu, kdo bude dalš í m 
á č á rjou, rozdě lili na dva tá bory. Obě  strany se nakonec staly 
asá ra, neužiteč né , kvů li tomu, že byly neautorizované , protože 
nejednaly podle nař í zení  duchovní ho mistra. Navzdory pokynu 
duchovní ho mistra vytvoř it sprá vní  radu a vykoná vat misioná ř ské  
č innosti Gaudí ja Mathu se zač aly tyto dvě  neautorizované  strany 
soudit, což pokrač uje ješ tě  dnes, po č tyř iceti letech, a stá le bez 
vý sledku. My proto k žá dné  straně  nepatř í me. A jelikož tyto dvě  
strany, zaneprá zdně né  rozdě lová ní m majetku instituce Gaudí ja 
Math, př estaly s ká zá ní m, ujali jsme se mise Bhaktisiddhá nty 
Sarasvatí ho Th á kura a Bhaktivinó da Th á kura ká zat uč ení  Š rí  
Č aitanji Mahá prabhua po celé m svě tě , pod ochranou vš ech 
př edeš lý ch á č á rjů , a vidí me, že naš e pokorná  snaha se stá vá  
ú spě š nou. Ř í dili jsme se zá sadou, kterou obzvlá š tě  vysvě tluje 
Viš vaná tha Č akravartí  Th á kura ve své m komentá ř i k verš i z Bha-
gavad gí ty zač í nají cí mu slovy vjavasá já tmiká  buddhir é ké ha kuru-
nandana. Podle tohoto pokynu Viš vaná tha Č akravartí ho Th á kura 

Byl velkým odborníkem Byl velkým odborníkem 
v pečlivém tréninku krok za krokemv pečlivém tréninku krok za krokem
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je povinností  žá ka př í sně  ná sledovat nař í zení  duchovní ho 
mistra. Tajemství  ú spě chu v duchovní m životě  je žá kova pevná  
ví ra v pokyny svého duchovní ho mistra. Vé dy to potvrzují : jasja 
dé vé  pará  bhaktir jathá  dé vé  tathá  gurau tasjaité  kathitá  hj ar-
thah praká š anté  mahá tmanah – Tajemství  ú spě chu v chá pá ní  
vé dské ho pozná ní  je vyjeveno tomu, kdo má  naprostou ví ru ve 
slova duchovní ho mistra a Nejvyš š í  Osobnosti Božství . Hnutí  pro 
vě domí  Kriš ny se š í ř í  na zá kladě  té to zá sady, a naš e kazatelská  
prá ce proto ú spě š ně  pokrač uje i př es mnoho př eká žek, které  
ná m stavě jí  do cesty nepř á telš tí  dé moni, neboť  dostá vá me po-
moc od naš ich př edeš lý ch á č á rjů . Každý  č in se musí  posuzovat 
podle jeho vý sledků . Č lenové  strany samozvané ho á č á rji, kteř í  si 
př ivlastnili majetek Gaudí ja Mathu, jsou spokojeni, ale neudě lali 
žá dný  pokrok v ká zá ní . Podle vý sledků  jejich č innosti je tř eba 
vě dě t, že jsou asá ra neboli k nič emu, zatí mco ú spě ch ISKCO-
Nu, Meziná rodní  společ nosti pro vě domí  Kriš ny, která  př í sně  
ná sleduje gurua a Gaurá ngu, roste den za dnem po celé m svě tě . 
Š rí la Bhaktisiddhá nta Sarasvatí  Th á kura chtě l tisknout co nejví ce 
knih a distribuovat je po celé m svě tě . My jsme pro to udě lali vš e, 
co bylo v naš ich silá ch, a vý sledky př ekoná vají  naš e oč eká vá ní .“

Omezené vztahy
O té to pasá ži se Prabhupá da zmí nil v rozhovoru, který  probě hl 

12. dubna 1977 ve Vrindá vanu: „Na jednom mí stě  jsem kritizoval 
své  duchovní  bratry... v Č aitanja č aritá mritě ... Š rí dhar Mahá rá dž 
se trochu...[zlobí ?]“ Jeden žá k se Prabhupá dy zeptal, zda to 
Š rí dhar Mahá rá dž č etl. Prabhupá da odpově dě l: „Myslí m, že ano.“ 
Žá k se zeptal, zda se k tomu Š rí dhar Mahá rá dž ně jak vyjá dř il. 
Prabhupá da odvě til: „Nemů že se nijak vyjá dř it. Toto jsou fak-
ta. Byly zde dvě  strany. Jedna strana, která  využí vala gurua jako 
ná stroj pro svů j vlastní  rů st, a druhá  strana, která  gurua opustila. 
Obě  se provinily. Strana Kuň dži Babua, Tí rthy Mahá rá dže, si 
prostř ednictví m gurua chtě la uží vat smyslů . A strana Bá ghbazaru, 
ta odeš la... Obě  se tedy tě žce provinily... Š rí dhar Mahá rá dž patř il 
ke straně  Bá ghbazaru. A já  jsem žil stranou. Mů j Guru Mahá rá dž 
to schvá lil. Ř ekl: ,Je lepš í , že se jich straní‘ ... bylo mu to velmi lí to. 
[Bhaktisiddhá ntovi Sarasvatí mu] V poslední  fá zi byl znechucen.“

Podobný  vý znam lze nají t dá le v Č aitanja č aritá mritě  (Á di 
12.12): „Existuje mnoho žá ků  Bhaktisiddhá nty Sarasvatí ho 
Th á kura, ale abychom posoudili, kdo je opravdový m žá kem, aby-
chom byli schopni oddě lit užiteč né  od neužiteč ný ch, musí me 
porovnat č innosti, které  vykoná vají  k naplně ní  vů le duchovní ho 
mistra. Bhaktisiddhá nta Sarasvatí  Th á kura dě lal vš echno, co 
mohl, ve snaze rozš í ř it uč ení  Š rí  Č aitanji Mahá prabhua do zemí  
mimo Indii. Bě hem své  př í tomnosti podporoval své  žá ky, aby 
jezdili ká zat uč ení  Š rí  Č aitanji Mahá prabhua mimo Indii, ale 
ti byli neú spě š ní , protože to s ká zá ní m Jeho poselství  v cizí ch 
zemí ch nemysleli vá žně . Chtě li jen zí skat uzná ní  za to, že byli 
v cizině , a dí ky tomu se potom v Indii prohlaš ovat za navrá cené  
kazatele. Za poslední ch osmdesá t č i ví ce let si tento pokrytecký  
způ sob ká zá ní  osvojilo mnoho svá mí ch, ale nikdo z nich nebyl 
schopen ká zat skuteč né  uč ení  o vě domí  Kriš ny ve svě tě . Pouze 
se vrá tili do Indie a lživě  prohlaš ovali, že vš echny cizince př ivedli 
k myš lenká m vé dá nty neboli k vě domí  Kriš ny, a potom v Indii 
vybí rali pení ze a žili si spokojeně  v hmotné m blahobytu. Stejně  
jako proví vá ní m rý že oddě lí me skuteč nou rý ži od zbyteč ný ch 
plev, pomocí  mě ř í tka, které  zde uvedl Kriš nadá sa Kavirá dža 
Gó svá mí , mů žeme snadno pochopit, kdo je ryzí  celosvě tový  
kazatel a kdo je k nič emu.“ Prabhupá da se vyjá dř il o svý ch 
duchovní ch bratrech i př í znivě ji, např í klad v jednom ze svý ch 
vý kladů  k Bhá gavatamu: „Ná zory vaiš navů  se mohou do jisté  
mí ry liš it, neboť  každý  je individuá lní  osobností , ale př es vš echny 
rozdí ly v osobnostech se vě domí  Kriš ny musí  š í ř it dá l. Na po-
kyn Š rí ly Bhaktivinó da Th á kura zač al Š rí la Bhaktisiddhá nta 
Sarasvatí  Gó svá mí  Mahá rá dža bě hem poslední ch sta let ká zat 

hnutí  pro vě domí  Kriš ny organizovaný m způ sobem. Vš ichni 
žá ci Š rí ly Bhaktisiddhá nty Sarasvatí ho Gó svá mí ho Mahá rá dže 
jsou duchovní  bratř i, a př estože se naš e ná zory v jistý ch vě cech 
liš í  a nejedná me společ ně , každý  z ná s š í ř í  toto hnutí  pro vě domí  
Kriš ny podle svý ch schopností  a vychová vá  mnoho žá ků , aby ho 
š í ř ili po celé m svě tě . Co se ná s tý č e, založili jsme Meziná rodní  
společ nost pro vě domí  Kriš ny a př idalo se k ná m mnoho tisí c 
Evropanů  a Američ anů . Toto hnutí  se skuteč ně  š í ř í  jako požá r. 
Rozvoj vě domí  Kriš ny, založený  na deví ti č innostech oddané  
služby (š ravanam kí rtanam viš nó h smaranam pá da-sé vanam / 
arč anam vandanam dá sjam sakhjam á tma-nivé danam), nikdy 
neskonč í . Bude pokrač ovat bez ohledu na kastu, vyzná ní , barvu 
pleti nebo stá tní  př í sluš nost. Nikdo ho nezastaví .“ (Bhá gavatam 
4.28.31, vý znam)

Dokonce i zde mů žeme vidě t, že Prabhupá da lehce zdů razň uje 
svů j jedineč ný  ú spě ch a naznač uje, že jeho schopnosti jsou 
vě tš í  než schopnosti jeho duchovní ch bratrů . A jak jsme po-
znali z prohlá š ení  ve vý š e uvedené m rozhovoru, který  probě hl 
v roce 1977, nikdy neodvolal př ipomí nky, které  uč inil ve svý ch 
vý kladech Č aitanja č aritá mrity.

Jedná ní  Š rí ly Prabhupá dy s jeho duchovní mi bratry bylo složité . 
V osobní ch vztazí ch byl srdeč ný . Oceň oval, že dodržují  zá sady 
a že dě lají  vš e, co mohou, na ú rovni své ho pochopení , aby splnili 
př á ní  Pá na Č aitanji a Bhaktisiddhá nty Sarasvatí ho. Souč asně  vš ak 
nikdy nezapomně l na to, že neuposlechli pokyn Bhaktisiddhá nty 
Sarasvatí ho Th á kura, a umě l realisticky porovnat jejich ú spě chy 
se svý mi. Byl také  schopen stanovit sprá vné  vztahy mezi svý mi 
žá ky a duchovní mi bratry, mezi ISKCONem a Gaudí ja Mathem. 
A rozhodl, aby tyto vztahy byly omezené . Jeho žá ci by mě li 
Gaudí ja Math respektovat, ale nemě li by se s jeho č leny př í liš  
dů vě rně  stý kat. Žá dná  z př í č in, které  vedly k tomuto rozhodnutí , 
se nezmě nila, proto je tato politika dosud v platnosti.❧

Šríla Prabhupáda se svým duchovním mistremŠríla Prabhupáda se svým duchovním mistrem
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Začínáme v pátek 24. července 
v malebné vísce Kouty u Poděbrad, 
tento den nebude harinám ani pro-

gram – výkonné jádro se bude sjíždět ze 
všech koutů světa a budou se převážet voli, 
chystat vůz atd. Nadšení pomocníci vítáni! 
V sobotu pak začne klasický padajátrový 
kolotoč harinámů, programů a prasádam. 
Skončíme o čtrnáct dní později v Pardubi-
cích, kde v neděli 9. srpna bude poslední 
program. V pondělí 10. srpna bude letošní 
Pada játrá ofi ciálně ukončena ceremo-
niálním naložením padajátrového vozu na 
podvalník a společným fotem před nastar-
tovanou dodávkou. 

Zatímco rozdavači knih sklízí ovace za 
množství rozdaných svazků a organizátoři 
se hřejí na slunci ocenění, naši chlupatí 
krasavci nonšalantně přežvykují seno 
a k tomu tahají vůz se Šrílou Prabhupádou 
a Jejich Výsostmi Šrí Šrí Nitáiem a Gau-
rasundarou. Občas je někdo podrbe za 
uchem, ale moc hlasitých provolání „Džaj! 
Džaj!“ si neužijí. Proto jsme se 
u příležitosti nástupu nových volů 
do služby rozhodli věnovat letošní 
Padajátru volům minulým i budou-
cím – Džívovi, Rámovi, Bálovi, Nan-
dovi, Dharmovi, Džanmáštamímu 
a Pávanovi. U této příležitosti mě 
napadlo prozradit několik věcí, kterých si 
je ne každý vědom.

1) Kdo byl první?
První česká Pada játrá v roce 1993 byla 

odtáhnutá jersejským volkem Džívou. 

Álálanáth Prabhu, jeden ze tří hlavních 
účastníků Pada játry, ho popisuje ve svém 
článku Kroky k míru – První Pada játrá 
v Čechách: Džíva táhl (zprvu jen neochot-
ně) vůz se smějícím se a mávajícím Rádža 
Rámem. Někdy zahrál „mrtvého“, když si 
lehl na záda a zapíchl rohy do země, ale 
později se umoudřil a vzorně táhl, kromě 
chvílí, kdy zavětřil zralé švestky nebo ja-
blka… Všechny okouzloval nejvíce Džíva 
svým malým vzrůstem, barvou srnky 
a krátkými růžky; všude se stal atrakcí 
a miláčkem dětí.

Džíva Padajátru táhl jen jednou, protože 
rok poté dělal Rádža Rám Prabhu průvod-
ce Evropské Pada játře na Slovensku a za 
další rok i v Čechách. Mezitím na Krišno-
vě dvoře dospívaly budoucí padajátrové 
opory, uherští voli Bála a Ráma.

2) Pár, který nikdy netáhl
Málokdo ale ví, že Bála s Rámou byli až 

druzí. Z Maďarska byl nejdříve dovezen 
pár starších volů, kteří se prokázali jako 
netrénovatelní vzhledem ke svému věku 
(ideál je kolem jednoho roku, tihle byli jen 
o rok starší). Maďarský stepní skot je staré 
a původní plemeno z maďarských stepí 

a pust. Možná je to způsobeno právě tou 
starodávností, možná tím, že jeden jejich 
roh může měřit až jeden metr; možná je to 
drsným prostředím, ze kterého pocházejí; 
každopádně tito voli se vyznačují nesmír-
nou hrdostí. Nedlouho po příjezdu na far-

mu tedy oba volci ladně přeskočili dřevě-
nou ohradu a zmizeli v lesích. Následovalo 
několikadenní pronásledování, s myslivci, 
uspávacími puškami a stopováním podle 
konzistence a teploty výkalů; celá akce ale 
moc slavně nedopadla. Další výběr volů 
probíhal pečlivěji a obezřetněji.

3) Bála a Ráma – královská 
dvojka

Tihle kluci byli jednoznačně nejzapama-
tovatelnějším prvkem českých Pada játer 
na přelomu tisíciletí. Se svou vznešenou 
aristokratickou stavbou těla, mohutnými 
rohy a postojem „nejdřív klekni na kolena 
a pak tě možná nenaberu“ budili respekt 
a obdiv jak na silnicích, tak i na veřejných 
programech. Jezdili také na natáčení 
různých fi lmů. Pamatuju si, jak jsem je 
jako děcko kreslil a později, když jsem si 
v Bálově blízkosti „dovolil“ mu nevěnovat 
pozornost, jsem dostal ránu rohem do hla-
vy. Úroveň mého respektu exponenciálně 
vzrostla.

4) Šemík české Pada játry 
Podle starých českých bájí Horymír 

uprchl z Vyšehradu na věrném koni Šemí-
kovi, který po hrdinském skoku umřel 
v Neumětelích. O několik tisíc let poz-
ději, v létě 2003, Pada játrá procházela 
Neumětely. Ráma tam snědl mladé, ne-
vyzrálé seno a nafoukl se. Bylo potřeba 
rychle jednat, protože pro krávy je na-
fouknutí smrtelné. Veterinář ale nemohl 

hned přijet, a tak jsme museli jednat sami 
– propíchnout Rámovi bachor, aby plyn 
mohl uniknout. Zákrok se podařil jen čás-
tečně, Rámu proto odvezli do nemocnice 
v Brně. Druhý den ráno po programu nám 
Góvinda Datta Prabhu sdělil, že operace 

6 věcí, které jste možná nevěděli6 věcí, které jste možná nevěděli
Pada játrá se bude letos pohybovat 
nebezpečně blízko Prahy; zveme 
proto všechny oddané, hlavně ty 
s trvalým bydlištěm v Praze a okolí, 
aby se nesmažili v letním pekle 
velkoměsta a přijeli se vyvětrat na 
Pada játru.

o padajátrových volech…

! VAROVÁNÍ !
Pozor na volský trus na 

silnicích v Pardubickém kraji 
od 24. 7. do 10. 8. 2015!

DžívaDžíva Bála a RámaBála a Ráma
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proběhla úspěšně, ale Ráma umřel na in-
fekci. Historicky nejsmutnější ráno české 
Pada játry…

5) Žezlo přebírají Nanda 
a Dharma

Šríla Prabhupáda řekl, že voli, kteří táh-
nou padajátrový vůz, jdou po opuštění těla 
přímo do duchovního světa. Bála se k Rá-
movi přidal o několik let později. Odešel 
v důchodu, na farmě Krišnův dvůr. Odtáhl 
ještě několik Pada játer (celkem 13); první 
po Rámově odchodu zvládl s přehledem 
sám, na dalších čtyřech mu sekundoval 
Nanda – kaštanově hnědý „limuzín“, ke 
kterému se po Baladévově odchodu do 
důchodu přidal jersey Dharma. A bylo tu 
nové duo! Nanda s Dharmou se vyzna-
čovali svojí laškovnou nevyzpytatelnos-
tí – nešlo to s nimi úplně tak, jak jsme si 
představovali. Nanda se za velkých letních 
veder přehříval a hrál na nás kolaps, pro-
váděly se tudíž různé chladící operace. 
Dharma byl ze začátku terčem předsudků 
kvůli svému malému vzrůstu a taky měl 
párkrát problém s kopyty.

Ze začátku jsme proto neustále speku-
lovali, jak koupíme další pár Maďarů, ale 
nakonec nám došlo, že Nandu s Dhar-
mou nám poslal Krišna. Dharma nakonec 
zmohutněl a Nanda se ukázal jako sku-
tečný hrdina, když vloni hrdě odtáhl svoji 
desátou a poslední Pada játru, která byla 
jeho nejlepší.

6) Jak se kupují voli aneb 
Krišnův aranžmán musí být 
nejlepší pro všechny

V momentě, kdy bylo jasné, že Nanda 
má před sebou poslední jeden dva roky 
v zápřahu, jsme začali lehce panikařit. Kdo 
potáhne Pada játru dál? Dharma sám 
nestačil. Nakonec jsme začali o koupi mla-
dých volů vyjednávat s maďarskou farmou 
Nový Vradža Dhám. Vedení farmy bylo 
zprvu příznivě nakloněné celé transakci 
a my už se těšili na volky tyrolského še-
dého plemene, Džanmáštamího a Pávanu. 
Jenže pak přišel email, ve kterém nám 

sdělili, že nám volky nemůžou prodat, 
protože volci mají každý své sponzo-
ry, kteří jsou k nim velice připoutáni 
a nechtějí se jich vzdát. „Můžeme 
vám dát další pár příští rok.“ To už ale 
bude pozdě. Voláme Paramahansovi 
Prabhuovi a inspirován jeho zapále-
ním sepisuji plamenný dopis, který 
je odvážnou mutací psychologického 
vydírání a náboženského fanatismu. 
Muni Prija Prabhu na to dnes vzpomí-
ná: „Ten dopis mi připomínal Krišno-
vo poselství Kuruovcům před bitvou 
na Kurukšétře, s malým rozdílem 

– nebyla tam zmínka o možnosti vráce-
ní alespoň pěti vesnic, a syn v dopise 
nikomu nevyhlásil přímou válku. Ale 
z té hrdinské nálady se zrodil nový 
dopis, beroucí v úvahu jak pohnutky 
vedení farmy, tak sponzorů. Snažil 
jsem se vysvětlit, že pokud to někdo 
myslí s Džanmáštamím a Pávanou 
opravdu dobře, nemůže je připravit 
o jedinečnou výsadu tahat vůz s Nej-
vyšším Pánem Osobně a o podíl na 
každé rozdané knize a každé odzpíva-
né mahá mantře. A navíc – prospěch 
a kredit z toho budou mít i všichni 
ostatní – oddaní, kteří se doposud o volky 
starali, dosavadní sponzoři, česká Pada ját-
rá a všichni lidé, kteří nás potkají na ulici.“

Tuto verzi pak rozesíláme do Nového 
Vradža Dhámu, Lókanáthovi Mahárádžovi, 
který dopis přeposílá Šivarámovi Mahá-
rádžovi a připojuje vlastní přímluvu; po-
slední dopis posíláme osobně Šivarámovi 
Mahárádžovi. 

Jak těžké bylo přesvědčit sponzory vzdát 
se svých svěřenců pro vyšší mírový princip, 
už se asi nedozvíme, nicméně další email 
z farmy je pozitivní – volci jsou naši. S Pa-
ramahansou Prabhuem pro ně jedeme do 
Maďarska, kde podepisuji listinu, na které 
se zavazuji, že se o ně budeme starat do 
konce jejich životů.

Letos Džanmáštamího a Pávanu čeká 
jejich první Pada játrá. Nechť jim Jejich 
Výsosti Šrí Šrí Nitái Gaurasundara požeh-

nají, aby tak jako jejich předchůdci zvládli 
nejen tuto, ale i všechny, které mají říze-
ním Pána Čaitanji před sebou!!!

Několik technických věcí…
Na našich stránkách, v sekci Pada játrá 

2015, najdete „sponzorský list“, což je se-
znam všech věcí, které potřebujeme zařídit, 
než vyrazíme. Pokud cítíte neodolatelné 
pnutí nám fi nančně pomoct, vyberte si pro-
sím jakoukoli položku a napište nám.

Prosíme všechny potenciální účastníky, 
aby se nahlásili alespoň jeden den před 
příjezdem na čísle 737 879 641 (Nrisinha 
Čaitanja dás). Potřebujeme vědět, pro kolik 
oddaných budeme vařit.

Pokud se rozhodujete, jestli přijet au-
tem, vlakem nebo busem, tak prostředky 
hromadné dopravy jsou preferovány před 
osobním automobilem. Rádi vás na nádraží 
vyzvedneme; příliš mnoho aut komplikuje 
přesuny ze základny do základny. ❧

 TRASA PADA JÁTRY 2015
Datum Místo Poznámka
24. 7. Kouty příprava
25. 7. Kouty program
26. 7. Poděbrady
27. 7. Poděbrady  program
28. 7. Velký Osek program
29. 7. Kolín 
30. 7. Kolín program
31. 7. Starý Kolín program
1. 8. Týnec nad Labem program
2. 8. Týnec nad Labem odpočinek
3.8. Hlavečník  program
4. 8 Řečany nad Labem program
5. 8. Přelouč program
6. 8. Opočínek program
7. 8. Svítkov program
8. 8. Pardubice 
9. 8. Pardubice program
10. 8. Pardubice odjezd, závěr

Změna trasy vyhrazena, sledujte naše 
stránky www.padayatra.cz a najděte si nás 
na facebooku: Padajátra

Nanda a DharmaNanda a Dharma Džanmáštamí a PávanaDžanmáštamí a Pávana
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Šrí Nárada řekl: „Ó mladá ženo, 
proč se nacházíš v takové úzkos-
ti? Nepropadej zbytečně melan-
cholii. Jen medituj o lotosových 

nohách Pána Šrí Krišny a Jeho milostí 
budeš zbavena veškerého utrpení.

Pán Krišna, který ochránil Draupadí 
před násilnostmi Kuruovců a který je 
milovníkem dívek z Vradži, není daleko. 
Kromě toho jsi Bhakti a Jemu dražší než 
Jeho vlastní život. Na tvoji žádost dokonce 
chodí do domů lidí nízkého původu.

V Satja, Trétá a Dvápara juze byly gjá-
na a vairágja prostředky osvobození, ale 
v Kali juze může udělit osvobození pouze 
bhakti. S těmito myšlenkami tě Pán Hari, 
transcendentální zosobnění poznání, pro-
jevil. Jsi Pánu Krišnovi velmi milá.

Jednou jsi přišla k Pánu se sepjatýma 
rukama a zeptala ses Ho, co bys měla dělat. 
Řekl: ‚Jdi a vyživuj Mé oddané.‘ Tys tento 
pokyn přijala, čímž jsi Ho velmi potěšila. 
Pán ti na pomoc poslal Mukti jako tvoji 
služebnou a Gjánu s Vairágjou jako tvé 
syny. Sídlíš přímo ve Vaikuntha dhámu, 
kde vyživuješ oddané, a expanduješ se 
kvůli tomu i na této planetě Zemi.

Přišla jsi a šťastně pobývala na této 
Zemi spolu s Mukti, Gjánou a Vairágjou 
od Satja jugy po Dvápara jugu. V Kali 
juze však Mukti onemocněla bezbožnou 
přetvářkou a ochabla a s tvým svolením 
se vrátila na Vaikunthu. 

Nyní, kdykoliv si na ni vzpomeneš, 
krátce navštíví tuto planetu a vrátí se na 
Vaikunthu, ale Gjána a Vairágja zůstávají 
vždy s tebou, protože jsou jako tvoji syno-
vé. Jsou zanedbáváni lidmi Kali jugy, a tak 
zestárli a zeslábli, ale brzy se vzpamatují, 
takže si nemusíš dělat starosti. Najdu řeše-
ní, jak omladit jejich těla.

Ó spanilá, neexistuje žádný jiný věk 
jako Kali juga, protože budeš ustanovena 
v každém domě, stejně jako v srdci každé 
osoby. Slyš můj slib. Pokud nebudu kázat 
tvé poselství, nepodmaním si všechna 
ostatní náboženství a neučiním festivaly 
oddanosti hlavními, pak nebudu považo-
ván za služebníka Pána Hariho. V Kali juze 
lidé, kteří tě následují, i když jsou hříšní, 
dosáhnou bez obav sídla Pána Krišny. 

Lidé, v jejichž srdcích sídlíš, se očistí 
a nespatří Jamarádže, pána smrti, ani ve 
snech. Dokonce i strašidelné bytosti jako 
prétové, pišáčové, rákšasové a daitjové 
nejsou schopny působit potíže těm, jejichž 

srdce jsou prostoupena oddaností. Pána 
si nelze podmanit askezí, studiem Véd, 
rozvojem poznání ani plodonosnými čin-
nostmi popsanými ve Védách. Ovládá Ho 
pouze bhakti a gópí jsou toho důkazem 
(pramána). Díky síle zbožných činností 
prováděných po stovky životů začne osobu 
přitahovat bhakti, která je v Kali juze jedi-
nou esencí. 

Díky síle bhakti se Pán Krišna samotný 
zjevuje oddanému. Ti, kteří závidějí odda-
nost, vždy trpí bez ohledu na to, kam ve 
třech planetárních systémech jdou.

V minulosti velkého mudrce Durvásu 

postihlo nesmírné utrpení za urážku od-
daného. Co více k tomu mohu říci? Všech-
ny vraty, tírthy, jógy, oběti a rozhovory 
o poznání nejsou třeba. Samotná bhakti 
může udělit osvobození.“

Súta Gósvámí pokračoval: „Náradův zá-
věr oslavil Bhakti a podpořil ji. Pak Bhakti 
promluvila: ,Ó Nárado, jsi velmi slavný 
a máš ve mně neochvějnou víru. Proto 
budu vždy sídlit ve tvém srdci a nikdy je 
neopustím. Ó světče, jsi nanejvýš milostivý. 
Během několika okamžiků jsi odstranil mé 
utrpení. Moji synové však dosud nenabyli 
vědomí. Prosím rychle je přiveď zpět do 
normálního stavu.‘“

Súta Gósvámí řekl: „Po vyslechnutí 
těchto slov Bhakti pocítil Nárada velký 
soucit a snažil se je probudit třesením ru-
kama. Naklonil se ústy k jejich uším a řekl: 

,Ó Gjáno, probuď se, ó Vairágjo, prosím 
vstaň.‘ Pak pronášel védské mantry, Ve-
dánta sútry a Upanišady. Opakovaně pro-

nášel Bhagavad gítu. S velkými obtížemi 
se probrali, ale byli neteční, zívali a nebyli 
schopni ani otevřít oči.

Jejich vlasy byly bílé jako kachní peří 
a končetiny vychrtlé a zesláblé. Důsledkem 
hladu a žízně byli slabí a ospalí. Když to 
Nárada viděl, propadl úzkosti a uvažoval 
nad dalšími způsoby, jak je zbavit stáří 
a spánku. Ó Šaunako, zatímco mudrc 
Nárada přemýšlel a meditoval o Nejvyš-
ším Pánu, uslyšel hlas z nebe: ,Ó Dévarši, 
neměj strach, tvé úsilí bude úspěšné. Ó 
mudrci, musíš vykonat jeden konkrétní 
ušlechtilý čin, který ti vyjeví jistý velký 

světec. Jakmile tuto činnost dokončíš, 
Gjána a Vairágja budou uvolněni ze spárů 
spánku a stáří, a všude zavládne bhakti.‘ 
Tato slova vyslechli všichni.

Nárada v úžasu řekl: ,Nechápu význam 
tohoto nepřímého výroku. Hlas jasně ne-
vysvětlil cestu, kterou je třeba následovat 
pro dosažení dokonalosti. Nevím také, 
kde najít svaté osoby, které mi postup 
vysvětlí. Co musím udělat pro to, abych 
tento příkaz splnil?‘“

Súta Gósvámí řekl: „Ó Šaunako, Nárada 
Muni se rozloučil s Gjánou a Vairágjou, 
cestoval na různá svatá místa a setkával 
se s tamními světci. Ptal se jich na způ-
sob, jak oživit Gjánu a Vairágju. Někteří 
pozorně naslouchali, ale nedokázali dát 
jednoznačnou odpověď. Další uvedli, že 
toho nelze dosáhnout, a jiní poznamenali, 
že na to nelze dát správnou odpověď. Na 
otázku někteří jednoduše odpověděli ml-
čením, zatímco jiní se vykroutili, aby se 

Kapitola 2: Nárada se snaží zbavit Bhakti úzkosti
Šrímad Bhágavata MahátmjaŠrímad Bhágavata Mahátmja

Lotosová chodidla Šrí Krišny a Šrímatí RádháráníLotosová chodidla Šrí Krišny a Šrímatí Rádhárání
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vyhnuli rozpakům. Všichni byli překva-
peni, že slyší tuto otázku, a nikdo nemohl 
nabídnout uspokojivou odpověď. Začali 
diskutovat mezi sebou: ,Milí přátelé, po-
kud Gjána a Vairágja nemohli být oživeni 
po pronášení Véd, Védánta sútry a Bha-
gavad gíty, jaké je řešení? A pokud to neví 
Nárada Muni, nejvyšší jógí a světec, kdo 
dokáže odpovědět?‘“

Kdekoliv se Šrí Nárada ptal, dostával 
stejnou odpověď – že je toho velmi obtížné 
dosáhnout. Tak si začal dělat velké starosti 
a rozhodl se jít do Badari, kde podstupoval 
askezi s úmyslem najít řešení, jak oživit 
Gjánu a Vairágju.

Krátce poté se tam objevili Kumárové 
vedení Sanakou. Zářili jako milióny sluncí. 
Když je Šrí Nárada uviděl, opět se dotázal: 

„Ó světci, díky velkému štěstí jsem získal 
vaši společnost. Prosím, slitujte se nade 
mnou a vysvětlete mi ten ušlechtilý způ-
sob. Jste nejlepší jógí, nanejvýš znalí a uče-
ní. Přestože vypadáte jako pětiletí chlapci, 
jste nejstarší ze světců. Vždy sídlíte na 
Vaikuntě a pronášíte svatá jména. Jste vždy 
omámeni nektarem zábav Pána Hariho, 
které jsou vaší jedinou potravou.

Neustále pronášíte mantru harih šara-
nam, a proto k vám stáří, způsobené vli-
vem času, nemá přístup. V minulosti jste 
pouhým pohybem svého obočí svrhli vrát-
né Pána Višnua, Džaje a Vidžaje, na tuto 
Zemi. Později vaší milostí opět získali své 
postavení. Jsem nanejvýš pokleslý a cítím 
svrchované štěstí, že jsem získal váš daršan. 
Jste velmi milostiví, tak mi laskavě udělte 
svoji milost. Prosím, odhalte způsob, kte-
rý se podle hlasu z nebe mám naučit od 
světců. Prosím podrobně vysvětlete, jak 
tuto cestu následovat. Jak se mohou Bhakti, 
Gjána a Vairágja stát šťastnými? Jak mo-
hou být ustanoveni ve všech třídách lidí?“

Kumárové odpověděli: „Ó mudrci, Ná-
rado Muni, odvrhni svoji úzkost a raduj se, 
protože řešení je jednoduché. Ó Nárado, 
slavný drahokame mezi askety, jsi průvod-
cem těch, kteří kráčejí cestou oddanosti, 
jsi vskutku sluncem bhakti jógy. Není pří-
liš překvapivé, že jsi podstoupil toto velké 
úsilí kvůli Bhakti. Je zajisté vhodné, aby 
oddaný Pána správně ustanovil Bhakti.

Různí mudrci hlásali mnoho cest, ale 
všechny jsou plné potíží a obvykle vedou 
pouze na nebeské planety. Dosud zůstával 
způsob, jak dosáhnout původní Osobnosti 
Božství, skryt a vzácně lze najít někoho, 
kdo jej zná. Známe postup, o kterém ho-
vořil hlas z nebe, a vysvětlíme ti jej. Pro-
sím poslouchej pozorně. Ó Nárado, oběť 
hmotných předmětů, askeze, jóga, medita-
ce, studium Véd a cesta poznání zpravidla 
vedou jen k plodonosným činnostem 
a zaručují pobyt na nebeských planetách. 
Učenci prohlásili, že pouze gjána jagja ne-
boli oběť poznání je cesta osvobození.

To představuje studium Šrímad Bhá-
gavatamu, který pronášely vznešené 
osobnosti jako Šukadéva Gósvámí. Pouze 
naslouchání slovům Šrímad Bhágavata-
mu vyživuje Bhakti, Gjánu a Vairágju. To 
zbaví Gjánu a Vairágju utrpení a přivede 
Bhakti k blaženosti. Tak jako když zařve 
lev, vlci se strachem rozprchnou, pouhý 
zvuk Šrímad Bhágavatamu ničí všechny 
zlé vlastnosti Kali jugy. Bhakti je proud 
lásky k Bohu a spolu s Gjánou a Vairágjou 
vstoupí do každého domu a tančí v srdci 
každé živé bytosti.“

Šrí Nárada řekl: „Snažil jsem se probudit 
Gjánu a Vairágju pronášením Véd, Upani-
šad a Bhagavad gíty, ale bez úspěchu. Jak 
je možné, že budou oživeni nasloucháním 
Šrímad Bhágavatamu? Koneckonců, Šrí-
mad Bhágavatam není nic víc než esence 
Véd. Váš daršan nikdy nevychází nazmar 
a vždy chráníte ty, kdo se vám odevzda-
li, proto mě prosím zbavte bez prodlení 
mých pochyb.“

Kumárové řekli: „Je pravda, že Šrímad 
Bhágavatam je esencí Véd a Upanišad, 
ale je plodem stromu védské literatury, 
a proto je lepší. Míza stromu je rozšířena 
od kořene po korunu, ale přesto ji nelze 
ochutnat. Pokud se ale soustředí v ovoci, je 
velmi chutné. Podobně ghí, které chutná 
i polobohům, je rozptýleno v kravském 
mléce, ale nelze ho ochutnat, dokud není 
extrahováno. 

Také cukr existuje v celé třtině, ale když 
je extrahován, stává se šťavnatějším. Totéž 
platí pro zábavy popsané ve Šrímad Bhá-
gavatamu, který se vyrovná Védám. Šríla 
Vjásadéva jej šířil, aby ustanovil bhakti, 
gjánu a vairágju.

Jednou se Šríla Vjásadéva, který zná 
esenci všech Véd a Upanišad a sestavil 

Bhagavad gítu, cítil deprimovaný a tonul 
v oceánu zmatku. V té době jsi pronesl 
poselství Bhágavatamu v pouhých čtyřech 
verších. Po vyslechnutí těchto veršů se 
Vjása zbavil nářku. Proč máš tedy pochyb-
nosti a divíš se tomu? Přednes Šrímad 
Bhágavatam Gjánovi a Vairágjovi a jejich 
nářek a bída budou zničeny.“

Nárada řekl: „Ó světci, váš daršan oka-
mžitě ničí všechny hříchy živých bytostí 
a přináší útěchu těm, které pálí oheň 
hmotného utrpení. Neustále pijete nektar 
Šrímad Bhágavatamu, který jste vyslechli 
od Pána Šéši. Já jsem u vás přijal útočiště 
kvůli kázání poselství bhakti, které se vy-
značuje láskou k Bohu. Jen ten, kdo konal 
velmi zbožné činy po mnoho miliónů ži-
votů, může dosáhnout společnosti svatých 
osob, jako jste vy, a tak se zcela oprostit 
od nevědomosti způsobené hmotným 
klamem a pýchou. Poté získá schopnost 
správného rozlišování.“ ❧

Krišnu ovládá pouze bhaktiKrišnu ovládá pouze bhakti

Vznešený mudrc Vjásadéva Vznešený mudrc Vjásadéva 
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Přř essmyččkkyy
je tradiční obřad prováděný pro potěšení 
Nejvyššího Pána v podobě Božstva. Krišno-
vi při něm nabízíme vonné tyčinky, květi-
ny, lampu, vodu, kapesníček, čámaru z jačí 
oháňky a vějíř z pavích per. 
Jednotlivé předměty představují hmotné 
elementy – zemi, vodu, oheň, vzduch a éter – 
v jejich čisté podobě.
Na začátku obřadu zaduje kněz (púdžárí) na 
lasturu, čímž odstraní vše nepříznivé. Během 
celého árati zvoní na zvonek, jehož zvuk je 
ztělesněním hudby. Květiny a vonné tyčinky 
poskytují krásnou vůni, lampa osvětluje ces-
tu. Nabídnutí vody v lasturce je tradiční způ-
sob vítání vznešené osoby a kapesník před-
stavuje nabízení nových šatů. Čámara a vějíř 
vytváří jemný, chladivý vánek.
Toto uctívání Pána velice těší, ale pokud při 
něm zpíváme z celého srdce Pánova svatá 
jména, je s námi opravdu spokojen.

ÁRRATTI Na obrázcích jsou některé předměty, které se nabízí Krišno-
vi při árati. Jejich názvy jsou skryty v přesmyčkách. Složte 
slova tak, aby dávala smysl, a spojte slovo s obrázkem.

NajdiNajdi osmosm rozdílůrozdílů

NOVEZKNOVEZK

MARÁČAMARÁČA 

MAPALMAPAL

TĚVINAKTĚVINAK

NYTIČYKNYTIČYK 

ARUTLASARUTLAS
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Právě čtu nejnovější knížku 
Hariho Šauriho prabhua. 
Popisuje v ní, jak Šríla 
Prabhupáda dostával spousty 
dopisů, ale když v nich byl 
nějaký se zprávami o tom, jak 
se zvyšuje rozdávání knížek 
v té či oné zemi, nebo v tom 
či onom chrámu, to ho těšilo 
nejvíc. 

I když byl nemocný, hned se cítil mno-
hem lépe, když slyšel o výsledcích rozdává-
ní knížek. Takže to je velice důležité.

Ve světě je teď tolik nevědomosti. Lidé 
jsou tak zmatení a stávají se ještě mnohem 
zmatenějšími kvůli internetu a televizi. 
Například dnes může mít člověk v televizi 
pět set kanálů. To je šílené. To naprosto 
mate lidskou mysl.

Ale vědomí Krišny je pozitivní alternati-
vou. V Austrálii, v počátcích, měli oddaní 
putovní sankírtanový autobus a na jeho 
boku stálo: „Pozitivní alternativa: vědomí 
Krišny.“

Rozdávání knížek je dobrodružství. Ni-
kdy nevíte, co se stane. A dějí se úžasné 
věci. Jako včera jsem slyšel úžasný příběh.

Knihu si půjčil na cestu 
kamarád

Jeden můj přítel, Tara prabhu, rozdával 
na miamském letišti. Jednou tam rozdal 
pár knih jednomu chlapci z města Colum-
bia. Ten hoch šel domů a dal si knihy do 
police. Zůstaly tam pět let, a čekaly.

Potom si jich jednoho dne všiml jeho 
jeden kamarád a zeptal se ho, jestli by si je 
mohl půjčit na svoji plánovanou cestu do 
Kalifornie. Přečetl si ty knihy a byl z nich 
tak inspirovaný, že se stal oddaným. Po-
díval se na zadní stránky v knížce a našel 
adresu losangeleského chrámu. Připojil 
se k chrámu a začal chodit každý den na 
harinámy.

V jednu chvíli se ten přítel, který mu 
kdysi půjčil ony knihy, rozhodl jet do Los 
Angeles na dovolenou. Surfoval na moři, 
a když se vrátil zpátky na pláž, zaslechl 

nějaký zpěv, nějaké kartály, 
mridangu a líbilo se mu 
to. Vydal se k harinámové 
skupině a díval se na tváře 
oddaných. Pak spatřil své-
ho přítele, nejlepšího pří-
tele, kterému kdysi půjčil 
ty knihy. Viděl ho zpívat ve 
skupince oddaných. Zeptal 
se ho: „Hej, co se stalo?“

Jeho přítel mu kázal a po-
zval ho do chrámu. Ten chlapec také začal 
číst knihy a také se stal oddaným. A sedí tu 
teď také.

Tara prabhu to nevěděl. Zjistil to o de-
set let později. Můžete si představit, jaké 
štěstí musel cítit. Rozdal jednomu člověku 
knihu a Phalguna prabhu byl jeho nejlepší 
přítel a stal se oddaným. Phalguna prabhu 
má moc rád dobrodružství – káže v Africe. 
Nikdy nevíte, co se stane.

Krišna čekal v knihovně 30 let
A ještě další úžasný příběh jsem slyšel 

před nedávnem. Jeden mladý muž z Bal-
timoru, Marylandu, procházel nějakými 
těžkostmi v tomto hmotném světě, jako 
mnoho jiných, jako prakticky každý. Ně-
kteří lidé se jen pachtí a pachtí a snaží se 
dát věci dohromady, snaží se, aby to bylo 
pěkné, ale někteří lidé se ptají: „Tady musí 
být něco víc než jen to, co tady zažívám.“

A tak se zeptal své matky: „Kdo je Bůh? 
Můžeš mi o Něm něco říct? Třeba by mi to 
mohlo pomoci.“

Matka mu odpověděla: „No, já toho moc 
nevím, možná by sis mohl přečíst Bibli.“

On řekl: „Bibli jsem už četl. A moc jsem 
z toho nepobral.“

Potom šla do knihovny a vyndala ven 
jednu knihu, „Krišna, Nejvyšší Osobnost 
Božství“.

Dostala ji před třiceti lety. Třiceti 
lety! Vzala si ji a před třiceti lety dala do 
knihovny. To je dlouhá doba. Vyndala ji 
ven a řekla: „Možná, že tady tohle ti odpo-
ví na některou z tvých otázek.“

Přečetl si ji a začal být přesvědčený, že 
Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství. Tento 

hoch nyní žije v chrámu v Chowpatti pod 
velice pěkným vedením tamějších odda-
ných a Rádhánátha Svámího.

To je velice pěkné. Nikdy nevíte. Můžete 
rozdat knížku a třeba i po sto letech si ji 
může někdo přečíst a stát se oddaným. Ta 
kniha může být u někoho doma, a ten člo-
věk, který si ji koupil, zemře a ta kniha tam 
pořád je. Dům zdědí jeho děti i s tou kni-
hou. A takhle to může pokračovat. Knihy 
vydrží velice dlouho a jsou velice trpělivé. 
Budou čekat a čekat a čekat. Proto bychom 
měli chápat, proč je toto rozdávání knih 
tak důležité.

Obtíže nás očistí
Někdy může být rozdávání knížek troš-

ku obtížné. Souhlasíte? Může to být trošku 
obtížné. Ale tyto obtíže jsou cenou, kterou 
musíme zaplatit za čistou oddanou službu. 
Říká se tomu „zkouška ohněm“. To nás 
očistí. Takže ty obtíže jsou velice dobré. 
Když ty obtíže přijdou, co uděláte? Vyhle-
dáte útočiště u Krišny. Stejně tak, jak říká 
jedno americké přísloví: „V zákopech není 
nikdo ateista.“ 

Když je válka, musí mít tyto díry v zemi, 
kam se schovávají vojáci, aby se vyhnuli 
kulkám létajícím nad jejich hlavami. Oni 
všichni se modlí k Bohu, protože to je ve-
lice nebezpečné. Takže obtíže jsou dobré. 
Královna Kuntí se modlí: PROSÍM, dej mi 
těžkosti.“

Proč? V současné společnosti by si 
lidé mohli myslet, že by si mohla zajít na 
psychiatrii nebo něco takového. Modlí se 
o těžkosti. Ale důvodem je to, že to dává 
příležitost vyhledat útočiště u Krišny, pla-
kat po Krišnovi. To je dobré.

DŮLEŽITOST 
ROZDÁVÁNÍ 
KNÍŽEK

99 % našeho pokroku v duchovním životě 99 % našeho pokroku v duchovním životě 
je ve zpívání Hare Krišnaje ve zpívání Hare Krišna
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V Bhágavatamu je zajímavý příběh o od-
daném králi, který se jmenoval Ranti déva. 
Podstupoval odříkání, postil se. Postil se 
čtyřicet sedm dní. Právě, když se chystal 
přerušit půst, přišel k němu jeden bráh-
mana a řekl: „Ó králi, mám hlad, prosím, 
můžeš mě nakrmit?“

Král odpověděl: „Ano, ano, prosím, 
pojď.“ A honosně ho nakrmil. Když chtěl 
opět přerušit půst, přišel k němu jeden 
šúdra a řekl: „Ó králi, mám hlad, prosím, 
můžeš mě nakrmit?“

Král odpověděl: „Ano, ano, prosím, 
pojď.“ A honosně ho nakrmil.

Potom si pomyslel: „Tak tolik ohledně 
jídla.“ A připravil se, že něco vypije, ale 
v ten okamžik k němu přistoupil nějaký 
člověk a zeptal se ho: „Ó králi, mám žízeň, 
můžeš mi dát něco k pití?“

Král řekl: „Ano.“ A dal mu pití. Potom 
ten král pronesl velice mocný výrok. Když 
jsem to četl, říkal jsem si: „Týjo, to je ale 
úžasné prohlášení!“

Řekl: „na kámajé 'han gatim íšvarát pa-
rám aštarddhi-juktám apunar-bhavan vá 
ártin prapadjé 'khila-déha-bhádžám anta-
h-sthitó jéna bhavanty aduhkháh.“

Když jsem to četl, pomyslel jsem si: „To-
hle je sankírtanový verš.“

Řekl: „Nemodlím se k Nejvyšší Osob-
nosti Božství o osm dokonalostí mystické 
jógy, ani o osvobození z koloběhu zrození 
a smrti. Chci jenom zůstat se všemi živými 
bytostmi a snášet za ně všechno neštěstí, 
aby nemusely trpět.“ (Šrímad Bhágavatam 
9.21.12)

Hluboké, že? To je ve skutečnosti nálada 
oddaného. Je to těžké. Ale tyto těžkosti 
mají dobrý důvod – osvobození podmíně-
ných duší z této hluboké studny hmotné 
existence. Takže i když může být rozdávání 
knížek obtížné, jsou to nádherné obtíže.

Pomáháme od utrpení
Máme misi. Šríla Prabhupáda nám 

nechal misi. Touto misí je pomoci ostat-
ním, aby se osvobodili od utrpení. A také 

jsme dostali ještě jednu misi. Je to vnitřní 
mise. Mise našeho vlastního očištění. Šríla 
Prabhupáda řekl, že 99 % našeho pokroku 
v duchovním životě je ve zpívání Hare 
Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare 
Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma 
Ráma, Hare Hare. Tato mahá mantra je 
vnitřní očistou. A zpívání této mantry nám 
rovněž dává šakti, kterou nutně potřebuje-
me k úspěchu ve vnější misi.

Šríla Prabhupáda jednou řekl: „Pokud 
chcete být inspirovaní rozdávat knihy, měli 
byste zpívat šad-gósvámí aštakam, protože 
je v kazatelské náladě.

krišnókírtana-gána-nartana-parau pré-
mámritámbhó-nidhí

dhírádhíra-džana-prijau prija-karau nir-
matsarau púdžitau

šrí-čaitanja-kripá-bharau bhuvi bhuvó 
bhárávahantárakau

vandé rúpa-sanátanau raghu-jugau šrí-
džíva-gópálakau

První verš této aštaky hovoří o velice 
nadšeném zpívání svatého jména. To je ve-
lice důležité. Jednou se jeden oddaný ptal 
Šríly Prabhupády: „Prabhupádo, jak mohu 
být nadšený do rozdávání knížek?“ Šríla 
Prabhupáda odpověděl: „Zpívej 16 kol bez 
přerušení.“

Jinými slovy, pokud vstanete a odčentu-
jete několik kol před mangala árati a zby-
tek po mangala árati, tak to je také bez 
přerušení, protože během mangala árati 
zpíváme také. Ale neměla by nám zbývat 
kola během dne. Kola odzpívaná ráno jsou 
mnohem lepší, než když je zpíváme po 
snídani či odpoledne. To proto, že brahma 
muhúrta je nejpříznivější dobou dne. Šríla 
Prabhupáda šel ještě dál a řekl: „Lepší je, 
když si odzpíváte všechna svá kola před 
mangala árati.“

To je trošku těžké. Ale je to jen na 
zdůraznění toho, že zpívání brzy ráno je 
nejlepší zpívání. Brzy ráno, v počátku dne 
uslyšíte svá kola nejlépe.

Zpět k tomu verši – protože gósvámí 
zpívají tak pěkně, získávají chuť pro vědo-
mí Krišny. Proto jsou dhírádhíra-džana-
prijau prija-karau. Mají je rádi jemní 
i hrubí lidé. Proč? Protože vidí duši, vidí 
duši v každém. To je důvod, proč mohli 
být tak nadšení do kázání vědomí Krišny. 

Když rozdáváte, může být obtížné při-
stoupit ke každému, koho vidíte. Snažíme 
se jít za těmi, co vypadají jemně, a vyhý-
báme se hrubě vypadajícím lidem. Ale teď 
jsem slyšel báječné vyprávění o jednom 
oddaném, rozdavači knih, který je na 
prvním místě celosvětového žebříčku, 
jmenuje se Krišna Balaráma prabhu. Ten 
si nikoho nevybírá. Zapojí každého, staré 
dámy, staré pány, obchodníky, každého, 
jednoho za druhým. Každý dostane příle-
žitost. Toto je dobrý příklad a Pán Čaitanja 
na to reaguje. Tři roky je na prvním místě 
ze všech v rozdávání knih. Pán Čaitanja 
reaguje. Někdy jsme mentální a myslíme 
si: „Ne, ten je příliš tlustý, příliš starý, příliš 
ošklivý, vypadá příliš jako karmí.“

Nikdy nevíte, koho potkáte
Pamatuji si jednou na letišti, šlo to v tu 

chvíli trošku ztuha. A zrovna šel směrem 
ke mně jeden obchodník. Měl na sobě 
oblek za tisíc dolarů. Byl to takový „zary-
tý“ obchodník, takový druh osoby, kterou 
obvykle neoslovujete. Řekl jsem si: „Dobrá, 
tak teď je tu jen on. Odevzdávám se.“

Tak jsem ho zastavil, promluvil s ním 
a ukázal mu Bhagavad gítu. Řekl: „Víte, mě 
tohleto strašně moc zajímá! To je úžasné, 
že jste si v tom davu vybral právě mě!“

Ve skutečnosti tam vůbec žádný dav 
nebyl. Byl to jediný člověk široko daleko. 
(smích) Ale strašně ho to bralo. Dal mi ve-
lice pěkný příspěvek a dal mi svou adresu. 
Bylo to úžasné. Byl naprostý drahoušek. 
Takhle říkáme v Americe lidem, kteří jsou 
velice milí – „drahouškové“.

Takže nikdy nevíte, nikdy.
Další příklad mám z vysoké školy. Roz-

dával jsem knihy poblíž univerzity, kde 
jsem si rozložil stoleček. Přišel ke mně 
jeden starší školník, koulel kolem odpad-
kový koš. Uviděl ty knížky a zeptal se: 

„O čem to všechno je?“
Odpověděl jsem: „Jóga, meditace, fi -

lozofi e, dává to vnitřní klid.“ Ten člověk 
odpověděl: „Fajn, to zní dobře.“ Dal mi 
příspěvek, vzal si Bhagavad gítu, dal ji do 
igelitové tašky a šoupnul ji do smetí. Musel 
ji ochránit tím, že ji dal do igelitky, a pak 
to tam jen tak dal, aby ji mohl odnést. Vzal 
si ji domů. Vůbec nic jsem mu neřekl. To 
je na rozdávání knížek ze stolu to pěkné. 
Že přicházejí staří lidé a říkají, že se o tyto 
věci zajímají.

Jedna věc, kterou bych tady chtěl podpo-
řit, je Bhagavad gítá. Zajímalo by mě, kolik 
oddaných tady přišlo k vědomí Krišny 

Vědomí Krišny je pozitivní alternativaVědomí Krišny je pozitivní alternativa
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kvůli Bhagavad gítě? Zvedněte ruku. Velmi 
dobře. Hodně cestuji, a kdykoliv potkám 
oddané, ptám se jich, jak přišli k vědomí 
Krišny. Asi tak polovina z nich přišla díky 
Bhagavad gítě. Tak jsem si pomyslel: Hm, 
proč se nesoustředit na Bhagavad gítu, 
jestliže to je ten hlavní důvod, proč lidé 
přicházejí do vědomí Krišny?“

To je důvod, proč jsem změnil systém 
bodování. Bhagavad gítá bývala za bod 
a půl. A nyní je za dva body. Takže ti z vás, 
kteří máte rádi hodně bodů – s Bhagavad 
gítou to dokážete. Šríla Prabhupáda měl 
rád soutěže, transcendentální soutěže. 
Takže teď to jsou dva body. („Hariból“)

Oddaní se mě občas ptají, jak rozdávám 
knihy. Šríla Prabhupáda jednou řekl, že 
umělci jsou skuteční kazatelé, protože lidé 
milují umění. Je několik pasáží, kde to Šrí-
la Prabhupáda říká. To je důvod, proč se 
rád zaměřuji na výtvarnou část v knihách, 
když lidem ukazuji obrázky v nich.

Například u tohoto obrázku (obrázek 
vážného muže dívajícího se na smrt mla-
díka obklopeného svou rodinou) každému 
říkám: „Moudrý člověk nenaříká nad smr-
tí, protože vidí, že duše je všude.“

Nad obrázkem reinkarnace říkám lidem: 
„Vidíte, mívali jsme tělo dítěte, tělo mladíka, 
staré tělo, ale duše tím vším jen proplouvá.“

U zobrazení bráhmany, jenž vidí duši 
a Nadduši v každém těle, říkávám: „Moud-
rá osoba vidí v každém duši, a proto má 
velkou úctu ke všem životním druhům.“

U obrázku s tímto jógínem jim v žertu 
říkávám: „Už je tu nějakou chvíli!“

A tady je obrázek, který mají lidé hod-
ně rádi. Je to obrázek pěti koní táhnoucí 
kočár. Říkávám jim: „Kočár je tělo a mysl 
otěže, řidičem je inteligence a cestujícím 
duše. A ta duše říká: »Tak jo, hele, tak zpo-
mal. Klid!!«“

Když lidem ukážete tenhle obrázek, tak 
je to úplně dostane. Lidé se vracejí a ku-
pují si tyhle knížky jenom kvůli tomuhle 
obrázku. Znal jsem dokonce jednoho stu-
denta, který si obrázek vystřihl a přilepil 
na zeď u postele. Řekl mi: „Jakmile se ráno 
probudím, chápu, že takhle to je.“ (smích)

Ten obrázek je úžasný. Je neuvěřitelný.
Další obrázek, který mají lidé rádi, je 

ten s loutkami ovládanými třemi kvali-
tami hmotné přírody. Ukazuji jim tento 
obrázek a říkám jim: „Tyto osoby zde jsou 
pod vládou dobra, vášně a nevědomosti.“ 
Zeptám se jich: „Tak, čím jste ovládáni vy? 
Dobrem, vášní, nebo nevědomostí?“

Hodně z nich je upřímných a odpoví: 
„Nevědomostí.“ Líbí se jim to.

Bhagavad gítá je velice, velice mocná 
prezentace. A je velice slavná.

Krišna to dorovná
Co se týče získávání příspěvků, pokud 

vám lidé poctivě řeknou, že mají v peně-

žence například jen jeden dolar, tak jen ať 
ta knížka jde. Když ale mají docela dost 
peněz a dávají vám přesto jenom jeden 
dolar, můžete se jich zeptat: „Podívejte, 
máme malé knížky. Můžu vám dát místo 
toho malou knížku? Bude to v pořádku?“ 
Obvykle řeknou, „Jistě“, protože je to 
stejně moc nezajímá. Jinak by vám dali za 
takhle velkou knížku víc než jeden dolar. 
Pokud na tom ale trvají, „ne, ne, já chci tu 
velkou,“ tak jim ji nechte. Je důležité, aby 
měli dobrý dojem. A dokonce když nemají 
žádné peníze a doopravdy to chtějí, tak jim 
to nechte. Krišna to dorovná. Vždycky to 
tak je. A stejně, chrámy dnes většinou ne-
trápí nedostatek peněz. V minulosti, 
v sedmdesátých a osmdesátých letech, 
chrámy hodně závisely na rozdávání knih. 
Ale teď to tak už není. Tak nechte knížky jít.

Samozřejmě, měli bychom se snažit 
dostat to, co chtěl Šríla Prabhupáda, tedy 
dvojnásobek BBT ceny, a neměli bychom 
tyto knížky považovat za laciné. Jsou to 
velice cenné knihy a my bychom se měli 
snažit získat za ně co nejvíc. Když je bu-
deme rozdávat lacino a budeme rádi i za 
malý příspěvek, tak začneme tyto knihy 
považovat za něco levného.

Šríla Prabhupáda byl také rád, když se 
něco vydělalo. Například Pragóš prabhu, 
který byl nejspíš nejlepší rozdavač všech 
dob, se jednoho vrátil zpět do chrámu 
a řekl Šrílovi Prabhupádovi, že dal jedno-
mu muži 8 knih. Šríla Prabhupáda řekl: 

„Ó, velmi dobře. A kolik ti dal?“ Pragóš 
prabhu odpověděl: „Šrílo Prabhupádo, dal 
mi sto dolarů.“ Šríla Prabhupáda řekl: „Ó, 
pěkný zisk!“ Takže Šríla Prabhupáda to 
měl rád.

Možná máte nějakou otázku?
Otázka: Můžete vysvětlit, jak funguje 

rozdávání knih ze stolečku?
Odpověď: Stolky s knihami jsou velice 

pěkné, pokud máte dobré místo na rozdá-
vání. V Americe máme svobodu projevu 

a vyznání. Takže skoro vždycky můžete jít 
na jakoukoliv veřejnou univerzitu a po-
stavit si u ní stolek. Většinou ani nežádám 
žádné povolení a není s tím žádný pro-
blém. Ale většina zemí tuhle výhodu nemá.

Na druhé straně, ve většině zemí kromě 
Ameriky mají pěší zóny. To je moc pěkné. 
V Americe prakticky nic takového nemá-
me. To je zase naše nevýhoda. Nevím, jest-
li je povoleno vystavit stolek s knihami na 
pěší zóně v Evropě a v dalších zemích. Je 
to ale velice pěkný způsob rozdávání. Lidé 
chodí ve skutečnosti za vámi. To je pěkné, 
protože většinou chodíme my za lidmi, ale 
tady lidé uvidí knížky a přijdou za vámi.

Samozřejmě, neoslovíme tolik lidí, ale je 
to velice mocná prezentace. A způsob, jak 
přimět lidi k tomu, aby přišli ke stolečku, 
je rozdávání letáčků. To je takový trans-
cendentální trik. Máte je v ruce, a když ko-
lem vás někdo jde, podáte mu ho a řekne-
te: „Tady máte!“ To je přivede ke stolečku. 
A pak s nimi začnete mluvit. Pokud jste jen 
u stolečku, tak každý jen projde kolem vás. 
Potřebujete něco, co je přitáhne ke stoleč-
ku. Potom s nimi mluvíte.

Na letáku jsou citáty slavných lidí o Bha-
gavad gítě. Nebo tam můžete dát citáty 
z knihy samotné. Někdy si lidé pouze vez-
mou letáček a odejdou. Pak si ho přečtou 
a vrátí se zpět a řeknou: „Dobře, ano, vez-
mu si jednu.“

Otázka: Někdy jsme v takové situaci, 
jako je například Pada játrá, kdy musíme 
jít odpočívat pozdě v noci a pak nemůže-
me vstát tak brzy a zpívat svá pozorná kola 
během brahma muhúrty.

Odpověď: Co se týče usměrnění, tak ne 
vždy můžete mít vzhledem k okolnostem 
regulovaný program. Ale udělejte to nej-
lepší, co můžete. Měli byste se pořádně vy-
spat, minimálně šest hodin. A když musíte 
zůstat dlouho vzhůru a rozdávat knížky, 
tak udělejte to nejlepší. Krišna vás dal do 
této situace, a tak zpívejte svá nejlepší kola 
v té situaci, ve které se právě nacházíte. ❧

Začal být přesvědčený o tom, že Krišna je Nejvyšší Osobnost BožstvíZačal být přesvědčený o tom, že Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství
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VZÁCNÍ HOSTÉ
Krišnovou milostí zde poměrně dlou-

hou dobu strávil Bhaktivaibhava Svámí, 
a tak se s ním mohli oddaní téměř každou 
neděli vídat v chrámu v Lužcích a na ně-
kolika programech v Harinám mandiru. 
Mimo jiné vedl extatický harinám na Bhí-
ma Nirdžala Ékádaší centrem Prahy.

A svaté osoby se chystají i na tábor, kde 
se můžeme těšit na Dánavíra Gósvámího, 
Harišauriho Prabhua, Kadambu Kánana 
Svámího a Bhakti Gauravání Gósvámího.

SANNJÁS
Lílá Šuka Prabhu, který každoročně 

navštěvuje naši játru se zajímavými se-
mináři vycházejícími ze Šrímad Bhágava-
tamu, obdržel koncem května od svého 
duchovního učitele Bhakti Čaru Svámího 
sannjás. Nyní se jmenuje Bhakti Prabháva 
Svámí. V současné době vede vzdělávací 
středisko bhakti šástri v chrámu v Leices-
teru v Anglii.

CERTIFIKÁT VDĚČNOSTI
Za velkorysý dar na výstavbu 

Védského planetária v Májápuru 
získal Bhaktivaibhava Svámí ocenění v 
kampani Golden Brick. Jeho brilantní 
nápad – darovat letošní guru dakšinu 
získanou od žáků během Vjása púdži 

– nadšeně následovalo hned několik 
dalších jeho duchovní ch bratrů 
a duchovních mistrů ISKCONu.

NOVÁ ZASVĚCENÍ
Z Vjása púdži Bhaktivaibhavy Svámího 

si bráhmanské zasvěcení odvezli Murári 
Gupta dás se svou dobrou ženou Čandra-
málou déví dásí. Oba dva štědře podporují 
mnoho projektů v naší játře, mimo jiné 
jsme mohli díky jejich příspěvkům zvý-
šit letos počet barevných stran o dalších 
osm. Rovněž se starají o středisko Čakra 
v Lutotíně a o úspěšnou výrobu a prodej 
rostlinných uzenin Salve Natura. Druhé 

zasvěcení také obdržela Vénu Gítá déví 
dásí, která je nyní v chrámu v Lužcích, kde 
s velkou oddaností vaří pro svého duchov-
ního mistra.

O týden později podruhé zasvětil Ka-
damba Kánana Svámí své žáky Vaibhaví 
déví dásí, velkou oporu péče o Nitái 
Gourángu na farmě Krišnův dvůr, a ne-
zdolného a nekonečně kreativního roz-
davače knih Madhu Súdana dáse. První 
zasvěcení získala zástupkyně 2. generace, 
dcera chrámového prezidenta Krišnova 
dvora Varnášrama dáse, žáka Lókánátha 
Svámího, a jeho dobré ženy Padmamukhí 
déví dásí, žačky Bhaktivaibhavy Svá-
mího Bhaktin Džáhnaví, která spolu se 
svým bratrem bhaktou Vradža Mandala 
Parikrama dásem strávila několik let 
v májápurské gurukule, se nyní jmenuje 
Džáhnaví Čandriká déví dásí.

Všem zasvěceným blahopřejeme!

VÉDSKÉ SVATBY
Dva manželské páry spolu podstoupily 

viváha jagju neboli uzavřeli manželství 
před posvátným ohněm.

Nejprve to byl Pratáparudra dás, žák 
Bhakti Vikáše Svámího, který nyní rozváží 
prasádam z Prabhupád Bhavanu v Brně, 

a Nritja Kišórí déví dásí, žačka Krišna 
Kšétry Svámího, která za svým manželem 
přijela z Chorvatska.

A později to byl Hansa Avatár dás, žák 
Kadamby Kánany Svámího, který vaří 
v Góvindě na Palmovce, a bhaktin Karin, 
která pomáhá v Góvinda butiku.

Všem novomanželům přejeme hodně 
duchovních realizací v grihastha ášramu.

NOVÍ VAIŠNAVOVÉ
Džaj Rádhice déví dásí, žákyni Ka-

damby Kánany Svámího, a Hansa Avatá-
rovi dásovi, žákovi Dánavíra Gósvámího, 
se narodil chlapeček Abhimanju. Oba 
rodiče, vynikající kuchaři, rozdávají ve 
velkém prasádam.

Ještě se zpožděním přinášíme zprávu 
o třetím dítěti Páliky déví dásí a Pády 
Paňkadži dáse, oba žáků Kadamby Kána-
ny Svámího. Těmto velkodistributorům 
prasádam se narodila holčička Gaura Lílá.

A za velkou louží se narodila bhaktin 
Zuzce a jejímu manželovi Anantovi dá-
sovi, žákovi Dánavíra Gósvámího a ve-
lice talentovanému tvůrci počítačových 
her, holčička Dévakí.

Rodičům i dětem přejeme hodně po-
žehnání do duchovního života.
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FESTIVAL DVÁRAKA
Zábavu, kulturu, moudrost a umění 

dávné Indie pro děti i dospělé přinesl na 
nádvoří zámku v Rosicích u Brna vaiš-
navský festival, do kterého se pod vede-
ním Ačjuty Gótry dáse zapojila celá játra. 
Tato generální zkouška na Ratha játru 
prověřila schopnost a ochotu oddaných 
spolupracovat. Dopadla na výbornou 
a prasádam, svaté jméno nebo alespoň 
dobrý dojem si domů odnesly stovky ná-
vštěvníků festivalu.

ŠRÍ HARINÁM TRAVELLING MANDIR
Po deset dnů Prahou zněla mahá mantra 

mnohem víc než obvykle. Mladí zářiví 
brahmačárí brázdící na své kazatelské 
cestě autobusem celou Evropou svou spo-
lečností oživili centrum Prahy, které je už 
díky neúnavné službě Vidjávačaspatiho 
dáse, našeho pana Harináma, očištěné 
stovkami harinámů a statisíci rozdaných 
kokosových kuliček.

Jeden z cestujících mnichů, rozdavač 
knih a talentovaný zpěvák Ékanáth dás, 
se naneštěstí po odjezdu z Prahy velice 
ošklivě opařil a skončil na jednotce in-
tenzívní péče. Prosím, modlete se za jeho 
uzdravení.

CENA VRINDÁVANA DÁSE THÁKURA
Časopis Náma Hatta byl oceněn Zvláštní 

cenou Šríly Vrindávana Dáse Th ákura za 
báječný a vysoce oceňovaný přínos mno-
ha obyvatelům České republiky. Diplom 
podepsaný ministrem pro kongregační 
rozvoj Džajapatákou Svámím patří všem 
oddaným, kteří se podílejí na časopise jak 
autorsky, tak svou dlouholetou laskavou 
podporou svými příspěvky.

NOVÉ KNÍŽKY NA SÍTI
V internetovém knihkupectví Hare 

Krišna na síti opět přibylo několik velice 
zajímavých titulů v anglickém jazyce. Je to 
především životopis Yamuna Devi: Life of 
Unalloyed Devotion, Govardhana, a Hill 

that fullfi lls all desires od Bhakti 
Čaitanji Svámího, průvodce Vraja 
Mandala Parikrama, dopisy Bha-
tisiddhánty Sarasvatího Th ákura 
Patrámrita či znovu vyprodaný 
bestseller Journey Home.

Také přibyly tři nové publikace 
pro nejmenší vaišnavy napsané, 
namalované a vydané za pomoci 
dalších oddaných Ánandou Kan-
diní déví dásí. První knížečka, 
Dámódara lílá, vypráví zábavu 
přivázání Pána Krišny k dřevěné-
mu hmoždíři a druhá, Tajemství 
stříbrné lžičky, je příběh podle 
vyprávění Indradjumny Svámího. 
Třetím titulem je první vaišnav-
ské leporelo, Dámódara, příběh 
o Boží nezbednosti.

DIVADLO TATTVA
Na další evropské turné opět 

vyrazilo dněpropetrovské vaiš-
navské divadlo Tattva, tentokrát 
s představením Dny Pada játry. 
Strhující drama jednoho herce 
plné smíchu, slz i zamyšlení 
popisovalo jednu Pada játru na 
širé Ukrajině, kde láska a od-
danost ke Krišnovi pomohla 
překonat všechny těžkosti, se 
kterými se tenkrát, před 16 lety, 
mohli oddaní potýkat.

Chytrý hluboký text a vynika-
jící herecké mistrovství Sadáčary 
dáse přinesly oddaným mnoho inspirace. 
Díky!

HARE KRIŠNA ZA MŘÍŽEMI
Bhakta Antonín, kterému jsme milostí 

oddaných už mohli poslat do vězení ně-
kolik knih a džapu, se i nadále snaží udě-
lat pokrok na cestě oddané služby. „Učím 
se, čtu si knížky Šríly Prabhupády, zpívám 
si Hare Krišna a modlím se. Pevně věřím, 
že vše je jen Krišnův plán a vše se v dobré 
obrátí!“ napsal mi. „Budu velice šťasten, 

když mne, vašeho pokorného služebníka, 
navštívíte zde, ve valdické věznici.“

Přes počáteční zákaz už může zpí-
vat přímo na růženci, ale kulturní 
program, který jsme vedení věznice 
nabídli, nám stále nepovolili. Ani sou-
kromou návštěvu.

Nicméně jsem mu mohla díky pomoci 
bhakty Víti poslat nové brýle na čtení, 
opravené hodinky a spoustu dalších zají-
mavých knih, a to nejen pro něho, ale i pro 
ostatní spoluvězně, kterým se snaží vědo-
mí Krišny předávat. ❧

Centrum pro védská studia 
vydalo novou kuchařku 

skládající se především z receptů, 
které se posledních téměř dvacet let 
objevovaly v časopise Náma Hatta.

Více než 300 výborných receptů 
s krásnými ilustracemi 

na křídovém papíře.

Objednávejte na 
www.books.harekrsna-luzce.cz 
nebo na telefonu 736 245 446.
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Matka Příroda k nám neustále 
promlouvá. Mluví jazykem, 
kterému lze rozumět klidnou myslí 
upřímného pozorovatele. Leopardi, 
kobry, opice, řeky a stromy – ti 
všichni mi sloužili jako učitelé, 
když jsem žil jako tulák na úpatí 
himálajských hor. Poučení, která mi 
dali, povznášejí na duchu.

Jedna zvláště osvětlující lekce přišla 
z lesa od himálajského pižmového je-
línka. O tomto pižmovém jelínku se

     zmiňuje sanskritská poezie a fi lozofi e 
kvůli jeho osobitému chování.

Pižmo, velice ceněné voňavkářským 
průmyslem kvůli své výjimečné vůni, patří 
k nejdražším přírodním produktům světa – 
na váhu je třikrát dražší než zlato.

Pižmové aroma je tak přitažlivé, že když 
ho jelen svým citlivým nosem zachytí ve 
větru, potuluje se lesem dnem i nocí ve 
snaze najít jeho zdroj. Vyčerpává se v bez-
výsledném pátrání a nikdy mu nedojde 
ta hořká ironie – sladká vůně, za kterou 
se honí, vychází přímo z něj. Pižmo totiž 
produkuje žláza v jeho vlastním pupku – 
celou dobu hledal někde venku to, co má 
celou dobu v sobě.

Indičtí mudrci nalezli v pižmovém je-
línku výstižný popis lidských podmínek. 
My všichni jsme požitek hledající bytosti 
v nějakém lese, ve kterém lze najít potěšení 
i nebezpečí.

Navíc máme podobně jako ten jelínek 
sklon k pošetilosti – hledáme štěstí vně. 
Mylně chápeme naše skutečné potřeby 
a chybně ztotožňujeme naše naplnění 
a sebeúctu s vlastnictvím, postavením, 
mentálním a smyslovým vzrušením. Často 
jsme vtaženi do povrchních vztahů, které 
nám slibují trvalé uspokojení, leč naplňují 
nás pouze prázdnotou.

Skutečné bohatství leží uvnitř. Je to zá-
kladní téma písní, které si zpíváme, před-
staveních, na která se díváme, a knih, které 

čteme. Je vetkáno v biblických Žalmech, 
baladách Beatles a prakticky v každém 
bollywoodském fi lmu, který byl kdy nato-
čen. Co je tím bohatstvím? Láska. Láska 
je přirozeností Božského. Leží ukrytá pod 
pokryvem falešného ega. Smyslem lid-
ského života je objevit tuto božskou lásku. 
Naplnění, které my všichni hledáme, se 
nachází v dělení se o tuto lásku.

Síla lásky je tím nejhlubším. Má různé 
úrovně. V nejhrubším slova smyslu se 
slovo láska vztahuje k aktu tělesné intimity 
a jeho vliv na společnost je viditelný. Ale 
v hlubší, emocionálnější úrovni vycházejí-
cí nejen z těla, ale i ze srdce, není mocnější 
síly, než je láska. Kvůli penězům a posta-
vení může být člověk ochotný pracovat 
dlouhé hodiny, víkendy, dokonce i o do-
volené. Na druhé straně mateřská láska je 
nesobecká a bezpodmínečná. Není nic, co 
by neudělala pro dobro svého dítěte, a nic 
na oplátku nežádá.

Když je láska čistá, má moc podrobit. 
Milující a milovaná ovládají jeden druhé-
ho svou láskou. Zdrojem, esencí a nejúpl-
nějším projevem podrobovací moci lásky 
je láska duše k Nejvyšší Duši, k Bohu. 
Mudrci, kteří sepsali indické posvátné 
texty, zjistili, že nejúžasnější ze všech 
zázraků Boha je Jeho ochota a dychtivost 
být nejen dotčen naší láskou, ale být jí 
pokořen. Kultivace této spící lásky se na-
zývá cesta bhakti (oddanosti). Tato láska 
je v každém z nás.

Je nejmocnější silou ze všech, protože 
je jedinou silou, která může vyjevit hlubší 

vnitřní naplnění v našich životech. Silou 
této lásky můžeme překonat závist, pý-
chu, chtíč, hněv a chamtivost. K pokoření 
těchto nemocí uvnitř nás samotných není 
žádný jiný prostředek.

Ti, kdo milují Boha, vidí vše ve vztahu 
k Bohu. Proto jejich láska spontánně prou-
dí ke každému, za všech časů a všude. Oni 
dokonce milují i toho, kdo jim chce ublížit. 
Pokud milujete Boha, už nic a nikoho 
nemůžete nenávidět. Pokud se láska, kte-
rou nabízejí, setkává s nenávistí, neumírá. 
Spíše se projevuje v podobě soucitu. To 
je univerzální láska. Není to pouhý sen-
timent. Nemůže se to projevit z pouhého 
pohnutí mysli. Může to pramenit toliko 
z vnitřního očištění, vnitřního probuzení. 
Pak se láska stane realitou života.

Toto vnitřní očištění je cílem všech du-
chovních praktik. Každá přednesená mod-
litba, odzpívaná mantra či vykonaný obřad 
by měly mít za cíl odstranit nečistoty, které 
zabraňují plnému rozkvětu bezpodmí-
nečné lásky a soucitu. To je jediná cesta 
k míru, ať už individuálně či kolektivně. 
Pokud se probudí naše vnitřní láska a za-
čnou zářit naše božské vlastnosti, nejen 
že nalezneme radost, kterou hledáme, ale 
staneme se rovněž mocnou hybnou silou, 
která může změnit svět.

My všichni pátráme a hledáme, podobní 
po lese pobíhajícímu pižmovému jelínku, 
štěstí někde venku. Když pochopíme, co 
skutečně hledáme, a začneme onu ztrace-
nou lásku hledat uvnitř, v tu chvíli začíná 
skutečná pouť lidské bytosti. ❧

Bhakti jóga

Síla lásky je tím nejhlubšímSíla lásky je tím nejhlubším

Ti, kdo milují Boha, vidí vše ve vztahu k NěmuTi, kdo milují Boha, vidí vše ve vztahu k Němu

hledání ztracené lásky



Kadamba Kánana Svámí nekrolog

číslo 3  ročník 19  NÁMA HATTA  31

Můj drahý Brahmánando Prabhu,
znovu a znovu se klaním u tvých lotosových nohou. 
Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi.

Nadešel hrozný den, kdy jsi opustil tuto planetu.
V roce 2002 jsme byli společně ve Šrídhám Májápuru před 

branou na Bhaktisiddhanta road. Stáli jsme tam hodiny a če-
kali na Tamála Krišnu Mahárádže, který opustil tělo při au-
tonehodě. Později jsi mi řekl, že to není pouze konec Tamála 
Krišny Mahárádže, ale že je to konec celé éry. 

Dnes je to taky tak – byl jen jeden Brahmánanda, obr mezi 
následovníky Šríly Prabhupády, který ve velikosti své lásky ke 
Šrílovi Prabhupádovi neměl sobě rovného. Nikdo jako ty už 
znovu v tomto hnutí nebude. Dlouhou dobu jsi byl ve Vrin-
dávanu, v částečném důchodu, a jediné, co jsi každou chvilku 
po celou tu dobu dělal, je, že jsi s hlubokou láskou vzpomínal 
na Šrílu Prabhupádu. Prabhupáda byl tvoje všechno, neměl 
jsi nic jiného.

Připomínal jsi nám, jak tvoje maminka potkala Šrílu Pra-
bhupádu, jenž ji posadil na židli a požádal ji o příspěvek. 

„Příspěvek,“ řekla, „dala jsem vám své dva syny.“ Poté jsi vy-
světloval, že tímto výrokem tě dala Prabhupádovi.

Každé slovo, které vycházelo z tvých úst, bylo o Šrílovi Pra-
bhupádovi, vždy plné lásky, loajality a služebnického postoje. 
Cokoli Prabhupáda řekl, udělal nebo chtěl, bylo v tvé mysli. 
Musíš být nyní s ním a znovu budeš sloužit jako jeho sekretář. 

Byl jsi první vedoucí ISKCONu v jeho raných průkopnic-
kých dnech, a zůstal jsi jím po celou dobu, ve své ryzí lásce 
ke Šrílovi Prabhupádovi, a s tímto jsi nás všechny vedl k jeho 
lotosovým nohám.

Svým odchodem z tohoto světa jsi získal všechno. Jsme to 
my, kdo jsme ztratili nejúžasnější poklad tvé společnosti.

Tvůj služebník se zlomeným srdcem
Kadamba Kánana Svámí

Brahmánanda Prabhu byl v podstatě prvním 
ISKCONským oddaným – byl pro každého star-
ším. A ve skutečnosti my všichni jsme tady díky 
jeho nedocenitelné službě Šrílovi Prabhupádovi. 

Zejména v těch prvních dnech, kdy nesobecky pomáhal 
Šrílovi Prabhupádovi v založení ISKCONu. Například každý, 
kdo kdy četl Bhagavad gítu takovou, jaká je, je navěky za-
dlužený Brahmánandovi Prabhuovi, kdo jako první zařídil 
její vytištění. 

Byl schopen a ochoten udělat, cokoliv si Prabhupáda přál, 
a jeho osobní odevzdání udržovalo i rozšiřovalo toto hnutí 
po mnoho let a po mnoha kontinentech.

Brahmánanda Prabhu by taky mohl být nazván Prabhupá-
dovým původním „tančícím bílým slonem“.

Člověk může začít velice oceňovat to, co všechno Brahmá-
nanda Prabhu Šrílovi Prabhupádovi obětoval, když si přečte 
knížku s názvem Svámídží, kterou Satjarádža prabhu jen 
před nedávnem vydal a kde je rovněž vlastní Brahmánan-
dův vklad.

Charakter Brahmánandy Prabhua zosobňoval – nebo 
možná vytvořil – pojem „Prabhupádův člověk“. Byl zosob-
něná guru ništhá, a jeho hluboká láska ke Šrílovi Prabhupá-
dovi byla ihned zjevná, úctyhodná a legendární. 

Stejně jako každý z nás si prošel těžkými chvílemi a čelil 
osobním výzvám, ale nikdy neprojevil jakoukoliv ztrátu 
víry ve Šrílu Prabhupádu nebo lásky k němu a bez přestání 
o něm rozmlouval...

Mukunda dás ❧

Sbohem
Brahmánandovi 
Prabhuovi



Všechny suché suroviny smícháme dohromady ve větší míse. Doprostřed mouky vyhrabeme jamku, rozdrobíme do ní 
droždí a zalijeme trochou vlažné vody. Necháme vzejít kvásek na teplém místě. Když je takto hezky a teplo, můžete dát 
těsto kynout ven na sluníčko a nezapomeňte jej přikrýt utěrkou.

Asi po 15 minutách bude kvásek aktivní a my do něj přidáme olej a trochu teplé vody. Té dejte tolik, aby těsto nebylo tak 
jemné jako na chleba. Naopak spíše malinko tužší – mám takové přirovnání – při hnětení by se mělo krásně oddělovat od stěn 
a neroztékat se do stran.

Opět necháme v teple kynout, přikryjeme utěrkou. Když bude mít těsto asi dvojnásobný 
objem, znovu jej uhněteme a znovu dáme kynout. Tohle je velmi důležité, jinak nebudou 
rohlíky vláčné.

Po druhém nakynutí těsto rozdělíme na bochánky velké tak akorát do dlaně. Posypeme 
si pracovní desku moukou a každý bochánek rozválíme na asi 0,5 cm tlustou placku, poté 
srolujeme do tvaru rohlíku.

Dáme na plech, postříkáme vodou a sypeme semínky a zase necháme kynout.
Mezitím si předehřejeme troubu na 220 ˚C. Po nakynutí pečeme zhruba 5 až 7 minut. Poté 

už z kuchyně raději neodcházejte a pohlídejte si, aby byly rohlíčky upečené dozlatova.
Po upečení postříkáme vodou. Kornšpitze se pak budou krásně lesknout. Toto těsto 

obsahuje žitnou mouku, která je pro kornšpitze typická, bohužel se ale při zpracování dost 
lepí. Chce to hodně trpělivosti, výsledek ale stojí za to.

S láskou a oddaností nabídneme Šrí Krišnovi.

Recept poskytla 
PPadmávatí déví dásíí

ceeeeeppppppppppttttttttttttttt pppppppppppooooooooossskkkkkkk

Kornšpitze – vícezrnné rohlíkyKornšpitze – vícezrnné rohlíky

suroviny:
400 g špaldové mouky
200 g hladké mouky
200 g žitné mouky
4 čl cukru (přidává se kvůli 
žitné mouce)
3 čl soli
½ hrnku semínek
1dl oleje
kostka droždí
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