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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,
Hornodvorská 1050/4, 
Čierna voda – Chorvátsky grob, 900 25
tel. +421 944 973 801

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. 731 154 233

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. 604 259 930

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 hodin

a každou 1. sobotu v měsíci v 11 hodin

jenom jsem si zkusila představit, co by 
bylo, kdyby nebylo Prabhupádovy slavné 
cesty na Západ před padesáti lety.

Kdyby mu Sumatí Móradžíová nepo-
skytla volnou kajutu na své zaoceánské 
lodi Džaladúta. Kdyby ho pan Agarwál 
nepozval ke svému synovi do Butleru. 
Kdyby, nedej Bože, podlehl hrozivým sr-
dečním záchvatům na rozbouřeném moři 
během plavby.

Tisíce a milióny lidí dnes díky němu 
zpívají mahá mantru. Vykonávání této 
vznešené sankírtan jagji zcela určitě zá-
sadním způsobem napravuje celkovou 
situaci v tomto jinak bláznivém, Kali ju-
gou poznamenaném světě.

Tolik zvířat díky němu nekončí a ne-
skončilo na jatkách, protože nesčetné 
množství rozdaných porcí prasádam 
změkčilo srdce mléččhů a javanů natolik, 
že se přestali podílet na krutém a nesmy-
slném zabíjení zvířat ve velkém.

Tisíce a milióny lidí dnes díky němu 
žijí čistým životem, bez nesmyslné honby 
za hmotou, bez intoxikace, bez falešného 
pozlátka smyslového požitku.

Tisíce a milióny rozdaných knih Šríly 
Prabhupády jim do života přináší nadča-
sové poznání o jejich postavení věčné duše, 
služebníka Nejvyššího Pána, Šrí Krišny.

Další tisíce a milióny lidí dnes bez de-
chu zírají na majestátní stavbu chrámu 
védského planetária v Májápuru. Velkole-
post tohoto projektu podtrhuje schopnost 
celosvětové spolupráce oddaných s cílem 
potěšit milovaného Šrílu Prabhupádu.

Prozíravé vedení skrze jeho knihy po-
máhá rozkrýt nešťastnou situaci nevin-
ných lidí vydaných všanc démonskému 

spiknutí několika ziskuchtivých vládců, 
kteří jsou pro hmotný zisk ochotní zavést 
celý svět do pekla. Prolhaná mediální 
propaganda v jejich rukou se stává bezzu-
bou, tváří v tvář vládě zdravého rozumu 
nastolené Šrílou Prabhupádou.

Šríla Prabhupáda vskutku postavil 
dům, ve kterém můžeme všichni žít. 
S inteligentními, vtipnými, citlivými, 
idealistickými a svatými oddanými, kteří 
díky vedení Šríly Prabhupády dávají své 
existenci hluboký význam. Nedokážu 
si, a vlastně ani nechci, představit, co by 
bylo se mnou a se světem, kdyby se Šríla 
Prabhupáda tenkrát před padesáti lety na 
Západ nevypravil...

Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi, 
všechna sláva jeho žákům, všechna sláva 
žákům jeho žáků, všechna sláva všem 
oddaným, kteří se jakkoliv a kdykoliv při-
pojili k jeho slavné misi! 

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásí
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Po roce každodenního masírování Šríly Prabhupády jsem 
si už začal připadat jako opravdový masér.

„Manor je nádherný,“ říkal Šríla Prabhupáda, „a když 
svítí slunce, neexistuje žádné lepší místo.“

Tak jako každý den seděl na slaměné rohoži na dokonale vyleš-
těné podlaze z tvrdého dřeva. Vedle něj byly dvě láhve. Ta velká 
byla plná hořčičného oleje a v malé byl olej santálový. Oslnivé 
sluneční paprsky vcházely do místnosti řadou oken a Prabhu-
pádova zlatavá pokožka se topila ve sluneční záři. Seděl jsem za 
Jeho Božskou Milostí a masíroval mu hlavu santálovým olejem se 
zchlazujícími účinky. Po masáži hlavy, trvající asi patnáct minut, 
jsem přešel na jeho záda.

Často mi říkal: „Záda mi můžeš masírovat, jak nejsilněji do-
kážeš.“ Myslel to doopravdy. Bylo to skutečně podivuhodné! 
Vkládal jsem do masírování jeho zad celou svoji váhu a sílu, půl 
hodiny nebo i déle. Nikdy neřekl, že už je to moc. Někdy jsem 
záměrně použil sílu navíc v domnění, že musí být nějaká hra-
nice, za kterou už se Prabhupádovi masáž nebude líbit. Tu hra-
nici jsem nikdy neobjevil. Šríla Prabhupáda seděl stále během 
tohoto „pasivního zápasení“, jak to nazýval, dokonale uvolněný. 
Nikdy nezatínal svaly, aby se proti mé síle vzpíral. Pokaždé si 
svoji masáž užíval, a ani toho dne to nebylo jiné. Pak jsem vstal 
a změnil polohu. 

Když jsem nakročil doprava, abych masíroval Prabhupádův 
hrudník, povalil jsem láhev s hořčičným olejem. Jeho Božská Mi-
lost mě mnohokrát varovala, abych vždy láhev dobře zavíral.

„Ty blázne!“ vykřikl. „Ty dostaneš rozum až v osmdesáti! 
Doběhni pro katóri a přines ji sem.“ Vystartoval jsem z pokoje 
a vrátil se s miskou z nerezavějící oceli. „Dobrá,“ řekl Šríla 
Prabhupáda  stroze. „Dělej to samé, co já. Stírej olej rukou 
a pak z ruky do misky.“ Seděli jsme tam oba tak dlouho, do-
kud se olej z podlahy nepřemístil do kovové misky. Mohly ho 
být tak tři deci. „A teď mě tím olejem namasíruj,“ řekl, po-
hlédnuv směrem k misce.

Věděl jsem již dávno, že Šríla Prabhupáda ničím neplýtvá. 
Když jsem pokračoval v masírování, byla atmosféra až nějak 
příliš poklidná. Cítil jsem, že Prabhupáda se na mě pro moji 
pošetilost zlobí. Začal jsem dumat nad tím, jak svůj přestupek 
napravit. Přemílal jsem si to v hlavě pořád dokola. Nakonec 
jsem si dodal odvahu.

S nadějí, že otočím náladu, která podle mého v místnosti pa-
novala, jsem vyhrkl: „Děkuji vám moc, Šrílo Prabhupádo. Myslel 
jsem si, že mi to bude trvat mnohem déle, než ten rozum dosta-
nu.“ Nedokázal bych si představit šťastnější odpověď, než jakou 
jsem dostal od svého milujícího otce. Hlasitě se rozesmál.

„Ano,“ řekl se smíchem a plácl se do kolena. „Přesně takhle 
jsme to říkali jako kluci, když někdo něco zpackal: ,Ty dostaneš 
rozum v osmdesáti!‘ A já jsem to teď použil na tebe.“ Kuckal se 
smíchy ještě pár minut a já jsem celý blažený pokračoval v masí-
rování, zbavený své úzkosti.

Byla to pro mě další příležitost vidět, jak byl Šríla Prabhu-
páda úžasný. Bláhově jsem si myslel, že se na mě zlobí. Pořád 

jsem ještě nepo-
chopil, že nemá 
žádné jiné přání 
než vidět každého 
radostně zapoje-
ného do služby 
Nejvyššímu Pánu. Byla to pro mě další příležitost, jak milovat 
Prabhupádu ještě víc.

Šrílo Prabhupádo, vy jste tím nejčistším oddaným Nejvyššího 
Pána a Krišna je zavázán dodržet slovo svého oddaného. Nemám 
šanci stát se vědomým si Krišny, ale nepochybuji, že jestli se budu 
moci dožít osmdesáti, že rozum nakonec dostanu. Skutečná inte-
ligence znamená být si vědomý Krišny. Modlím se, abych se dožil 
osmdesáti, abych naplnil to, co ode mě můj milovaný Šríla Prabhu-
páda očekával. Od doby, kdy jsem rozlil ten olej, uběhlo již třicet 
let. Stále si ještě nejsem o nic víc vědomý Krišny, ale o hodně jsem 
se přiblížil věku osmdesáti let. Jsem šťastný, že jste stále se mnou 
a nikdy jste mě neopustil, ale cítím se tak sám. Jsem stále závislý na 
tom, abych vám mohl osobně sloužit, vaší nádherné zlatavé podobě.

…ty dostaneš rozum 
v osmdesáti!

28. srpna 1973, Bhaktivedanta Manor, Anglie

Ty dostaneš rozum v osmdesáti!Ty dostaneš rozum v osmdesáti!
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Jednou, během Prabhupádovy odpolední masáže, vešel do 
místnosti jeden sannjásí s problémem, který podle jeho názo-
ru mohl vyřešit jedině jeho duchovní učitel.

„Šrílo Prabhupádo, můj GBC rozhoduje o všem. Rád bych
      jeho autoritu přijímal, ale musel jsem se vypravit za vámi, pro-
tože on nečentuje svá kolečka. Vím to zcela určitě! Nečentuje vů-
bec. Navíc řada oddaných v chrámu s tím má potíž ho poslouchat. 
Chtěl bych vědět, jak se s tím máme vypořádat.“

Šríla Prabhupáda chvíli mlčel a pak odpověděl: „Tvůj GBC je 
velmi zaměstnaný. Ardžuna, když bojoval v bitvě na Kurukšétře, 
také svých šestnáct koleček nečentoval. Když bojuješ v bitvě, kde 
bys vzal čas na čentování? Takže tvůj GBC je možná také příliš 
zaměstnaný. V každém případě by ses na to měl dívat takto. Do-
kud má zodpovědnost, měl bys ho po-
slouchat, a povzbuzuj ho, aby čentoval, 
pokud to nedělá.“

Jindy, při odpolední masáži v Kal-
katě, vstoupil do místnosti oddaný 
a ptal se, co dělat, protože Mahárádž 
Gargamuni, správce chrámu, nečen-
tuje svá kolečka.

„Neměl by v tom úřadu být,“ odpo-
věděl Šríla Prabhupáda. „Může být po 
hmotné stránce v mnoha ohledech 
kvalifi kovaný, avšak to nestačí. Pokud 
má být někdo správcem, pak musí 
mít i transcendentální kvalitu. Musí 
dodržovat usměrňující zásady a čen-
tovat. Jinak jsou jeho manažerské 
znalosti k ničemu.“

Šríla Prabhupáda tehdy Mahárádže 
Gargamuniho z jeho funkce nesesadil.

Jako áčárja dokázal provádět 
změny s přihlédnutím k času, místu 
a okolnostem. To je zřejmé z jeho 
dopisů a nahrávek jeho rozhovorů. 
Někdy psal pokyny určené pouze 
pro osobu, jíž byl dopis adresován. 
Nebyly míněny jako pokyny obecné. 
Můžeme číst jeho knihy, abychom se 
dozvěděli Absolutní Pravdu. Prabhu-
páda je někdy nazýval „zákoníky na 
dalších deset tisíc let“.

Osobní přítomnost Šríly Prabhu-
pády na této planetě měla tak mocný 
vliv, že nás mohl všechny držet a za-
pojovat do Krišnovy služby, i když 
jsme nedodržovali důsledně jeho 
pokyny. Po Prabhupádově odchodu 
mi došlo, že pokud s ním chci být ve 
styku a vykonávat oddanou službu, 
musím striktně dodržovat jeho poky-
ny. To se může většině oddaných zdát 
jako samozřejmost, ale pro mě je to 

zjevení. Šríla Prabhupáda žije věčně ve svých pokynech a jeho 
následovníci žijí s ním.

Šrílo Prabhupádo, prosím zapojte mě do své služby. Objevil jste se 
v učednické posloupnosti od Pána Nitjánandy jako ten nejmilosrd-
nější duchovní učitel, který přišel vykoupit padlé duše ze západního 
světa. Mnozí považovali cestu na Západ, do sídla materialismu, za 
duchovní sebevraždu. Vy jste tyto obavy nesdílel a nikdy jste se jimi 
nenechal ovlivnit. Místo toho jste nás nakazil touhou vás následo-
vat. Přijímal jste každou službu, kterou jsme vykonávali, abyste ji 
mohl nabídnout svému duchovnímu učiteli. ❧

Dokud má zodpovědnost, 
měl bys ho poslouchat

29. srpna 1973, Bhaktivedanta Manor, Anglie

Prabhupádova zlatavá pokožka se topila ve sluneční zářiPrabhupádova zlatavá pokožka se topila ve sluneční záři
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18. JEDNÁNÍ S INDICKÝMI BRÁHMANY, 
ODDANÝMI Z JINÝCH SAMPRADÁJÍ A MÁJÁVÁDÍMI

1. Při jednání se  bráhmany si musíme pamatovat, že nemají 
žádnou pravou paramparu. Proto postrádají transcen-
dentální poznání.

2. Vaišnava je na vyšší úrovni než bráhmana.
3. Druhá pranáma mantra Šríly Prabhupády vyjadřuje, že bychom 

měli omezit náš styk s májávádími.
4. Májávádím můžeme prokazovat úctu, ale nesmíme přijímat 

jejich jídlo.
5. Jak porazit májávádí:

(a) Jejich poznání Absolutní Pravdy je neúplné.
(b) Ve svém hledání Absolutní Pravdy používají relativní 

prostředky.
(c) Překrucují podstatu písem.
(d) Pán Šiva přišel jako Šankaráčárja, aby zmátl démonské oso-

by ve věku Kali májávádskou fi lozofi í.
6. Májávádím a smárta bráhmanům je lepší nekázat. Měli bychom 

však kázat nevinným, kteří jimi byli ovlivněni.

Ostatní sampradáji
1. Mezi čtyřmi sampradájami – Šrí, Brahmá, Rudra a Kumára – 

existují zřetelné rozdíly.
2. Mezi těmito a naší sampradájí existují zřetelné rozdíly.
3. Mezi ISKCONem a ostatními gaudíjskými sampradájami exis-

tují jemné rozdíly.
4. Duchovní postavení Šríly Prabhupády je jedinečné. Je naším 

zvláštním štěstím být s ním spojeni.
5. Pojetí kastovních Gósvámích o žákovské posloupnosti je napro-

sto scestné.
6. Vaišnava vzdává ostatním úctu, ať je sebepokročilejší. Čím je 

pokročilejší, tím je pokornější. Naše jednání s jinými sampradá-
jami by proto mělo být velmi uctivé.

7. Při našem jednání si musíme být vědomi toho, že mezi podří-
zeností, pokorou a úctou je rozdíl.

8. Vůči ostatním sampradájím bychom měli být vždy uctiví 
(alespoň navenek), abychom ochránili dobré jméno Šríly 
Prabhupády.

9. Je dobré znát rozdíly mezi ostatními duchovními společenství-
mi a jejich nedostatky.

10. Musíme si být vědomi jedinečného postavení Vradžavásích 
a nikdy je neurážet.

Citáty Šríly Prabhupády
Prabhupádova Lílámrita V, str. 62: „Svámídží, vaši žáci ne-

vyslovují sanskrit příliš správně. Dokonce i mantru Hare Krišna 
občas vyslovují nesprávně.“

Prabhupáda: „Ano, proto jsme přišli sem, abychom získali vaši 
společnost a mohl jste nás poučit.“

Dopis Šríly Prabhupády Alfredu Fordovi (7/16/74): „Co se 
týče tvých otázek, v Indii požívá sannjásí, osoba ve stavu odříkání, 
vždy úcty. Dokonce i v této, pro Indii pokleslé době, je sannjásí 
všude respektován a s živobytím nemá problémy. Máš pravdu, že 
osoba ve stavu odříkání je uctívána.“

Dopis Šríly Prabhupády Džajapatákovi (4/30/70): „K tvým 
otázkám, jak respektovat sannjásí. Každému – i májávádskému 

– sannjásímu vzdej úctu. To není na škodu. Jak jsi poznamenal, 
měli bychom následovat pokyn Pána Čaitanji – vzdávat úctu 
ostatním vzhledem k jejich postavení. Není však nutné se s kaž-
dým stýkat. Vaišnavovi se špatným charakterem můžeme projevit 
úctu, ale nemůžeme se s ním stýkat.“

Prabhupádův nektar 3.30: „Když byl jednou Prabhupáda 
v Bhaktivédántově Manoru, přišel na návštěvu jeden májávád-
ský sannjásí. Šríla Prabhupáda ho vlídně přijal a strávili spolu 
nějakou dobu rozhovorem. Když odešel, úmyslně na místě za-
nechal velký štos letáků. Obsahovaly krátký esej o monistické 
doktríně, jež tvrdí že „všechno je jedno“, čímž popírá přímý vý-
znam védských písem a zcela opomíjí Pána Krišnu jako Nejvyšší 
Osobnost Božství. 

Následující odpoledne se Prabhupáda sešel s oddanými jako 
obvykle. Vždy dostával velký talíř ovoce a ořechů, několik jich 
snědl a potom požádal žáka, aby rozdal mahá prasádam všem od-
daným. Tohoto dne si vyžádal ony letáky. Oddaní byli překvapeni 

– „Proč Prabhupáda chce ty letáky?“ Když je přinesli, Šríla Prabhu-
páda řekl: „Rozdejte po jednom každému z oddaných.“ Když se 
tak dělo, oddaní byli zmateni. 

Pak Prabhupáda řekl: „Každý si vezme leták, otevře ho a položí 
si ho na ruku.“ Vzal několik kousků ovoce z talíře, začal je jíst 
a pak pokynul, aby byl zbytek rozdán. Řekl, že oddaní mají letáky 
použít jako papírové talíře. Jeden z oddaných později pozname-
nal, že Prabhupáda tímto jednoduchým úkonem praktikoval jukta 
vairágju. Našel pro ta ateistická pojednání užitečný způsob využití, 
zesměšnil jejich autora, a přesto jej zaměstnal v oddané službě. 

Jednání s májávádími
Bhúridžana se Šrílou Prabhupádou v Japonsku, Prabhupádova 

Lílámrita V, str. 92: ...Potom začal mluvit druhý sannjásí [májá-
vádí]. Šríla Prabhupáda na nás najednou pohlédl a řekl: „Ihned 
začněte kírtan.“ Tak jsme vstali a uprostřed sannjásího řeči 
začali s kírtanem. „Kázal neosobní fi lozofi i a to jsem nemohl 
snést,“ řekl Prabhupáda. 

KONEC ❧

VAIŠNAVSKÁ ETIKETA
kultura

ÝMI ZÝMI Z

1. Při j dednání se  bráhmany si musíme pamatovat, že nemají 
žádnou pravou paramparu. Proto postrádají transcen-
d tál í á í

kultura

ODDANÝODDANÝ
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Překlad:
Třebaže Nejvyšší Pán setr-

vává ve svém sídle, je rychlejší 
než myšlenka a může se pohybo-

vat rychleji než kdokoliv jiný. Mocní 
polobozi se k Němu nemohou přiblížit. 

Třebaže setrvává na jednom místě, ovládá ty, kdo dodávají 
vzduch a déšť. Předčí všechny svou znamenitostí.

Význam:
Nejvyššího Pána, jenž je Absolutní Osobností Božství, nemůže 

ani ten největší fi lozof pochopit pomocí rozumových speku-
lací. Pouze Jeho oddaní Ho mohou poznat skrze Jeho milost. 
V Brahma sanhitě stojí, že i kdyby se nějaký fi lozof, který není 
oddaný Bohu, pohyboval rychlostí větru nebo myšlenky třeba po 
staletí, přece nakonec shledá, že Absolutní Pravda je od něho stá-
le ještě nesmírně vzdálená. 

Podle Šrí Íšópanišady má Absolutní Osobnost Božství trans-
cendentální sídlo jménem Krišnalóka, kde pobývá a věnuje se 
svým zábavám. Pomocí svých nepochopitelných sil však může 
současně dosáhnouti každé části své tvůrčí energie. Ve Višnu 
Puráně se tyto síly přirovnávají k teplu a záři ohně. Třebaže 
oheň plane na jednom místě, může rozšiřovat své světlo a tep-
lo kolem dokola. Stejně tak může Absolutní Osobnost Božství 
vysílat své rozličné síly do všech stran, i když setrvává ve svém 
transcendentálním sídle.

Třebaže energie Pána jsou nespočetné, mohou být rozděleny do 
tří hlavních kategorií – vnitřní  energie, okrajová energie a vnější 
energie. Každá z těchto kategorií má stovky a milióny pododdě-
lení. Vládnoucí polobozi, zmocnění ke kontrole a správě přírod-
ních jevů, jako například vzduchu, světla, deště apod., patří do 
okrajové energie Absolutní Osobnosti. Rovněž živé bytosti včetně 
člověka jsou produkty Pánovy okrajové energie. Hmotný svět je 
výtvorem Jeho vnější energie a duchovní nebe, v němž se nachází 
Boží království, je projevem energie vnitřní.

Tak jsou různé energie Nejvyššího Pána zastoupeny prostřed-
nictvím Jeho rozličných sil všude. Mezi Pánem a Jeho energiemi 
není rozdíl. Pán je přítomný všude, ale z toho si nesmíme vyvodit 
mylný závěr, že Jeho existence je omezená pouze na neosobní 
Brahman. Lidé jsou zvyklí vyvozovat závěry pomocí svého rozu-
mu, avšak Nejvyšší Pán není podřízen našim omezeným rozu-
movým schopnostem. Proto nás také Upanišady varují: nikdo se 
nemůže Pánovi přiblížit svými omezenými silami.

V Bhagavad gítě (10.2) Pán praví, že dokonce ani velcí rišiové 
a surové Ho nemohou znát. Co teprve říci o asurech, kteří ne-
jsou dostatečně kvalifi kováni ani k tomu, aby porozuměli pod-

statě Pána. Všechna slova čtvrté mantry velmi jasně poukazují 
na to, že Absolutní Pravda je ve své podstatě Absolutní Osoba. 
Jinak by nemělo význam zmiňovat se v této mantře o tolika 
osobních vlastnostech.

I když individuální částice Pánovy energie mají všechny vlast-
nosti, jež má Pán, přece je jejich pole činnosti omezené, a tudíž 
jsou omezené i ony. Částice se nikdy nemohou vyrovnat celku, 
a proto nemohou ani pochopit plnou sílu Pána. Pošetilé a nevědo-
mé živé bytosti, jež jsou pouze individuálními částicemi Pána, se 
pod vlivem hmotné přírody pokoušejí uhodnout Jeho transcen-
dentální postavení. Šrí Íšópanišad je varuje, aby o Jeho totožnosti 
nespekulovaly. Člověk se musí pokusit poznat transcendentální 
věci z vyššího pramene, jímž jsou védské spisy, v nichž je již ulo-
žena znalost o transcendenci.

Každá částice Úplného Celku je vybavena nějakým druhem 
energie k činnosti, a když tato částice zapomíná, co má dělat, 
nazývá se to májá, iluze. Šrí Íšópanišad nás proto od samého po-
čátku nabádá k tomu, abychom se úzkostlivě drželi úlohy, kterou 
nám Pán určil. Neznamená to, že individuální duše nemá svobod-
nou vůli. Jako nedílná částečka Pána musí být stejně iniciativní 
jako On. Jestliže člověk za pomoci inteligence správně využije své 
iniciativnosti nebo činorodé povahy k tomu, aby pochopil, že vše 
je Pánovou energií, může znovu oživit své původní vědomí, jehož 
pozbyl následkem styku s májou, vnější energií.

Všechna síla pochází od Pána, a proto musí být také každá jed-
notlivá síla využita k vykonávání Jeho vůle, a ne jinak. Pána může 
poznat ten, kdo zaujal pokorný postoj. Dokonalé poznání zname-
ná znát Pána ve všech Jeho aspektech, vědět o Jeho energiích a po-
znat, jak tyto síly pracují podle Jeho vůle. Tyto náměty rozvádí 
Pán jedinečně v Bhagavad gítě, tresti všech Upanišad. ❧
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Prahlád Mahárádž řekl svým spolužákům, 
že Nejvyšší Pán je jako expanze svých energií 
všudypřítomný, ale to ještĕ neznamená, že ztrácí 
svoji osobní totožnost. To je velice důležité. Je 
všepronikající, ale přesto zůstává osobou.

Je-li nĕco všepronikající, pak by to mĕlo být podle naše-
ho hmotného chápání neosobní – nemĕlo by to mít žád-
ný lokalizovaný aspekt. Bůh však takový není. Sluneční 
záře je například všepronikající, ale Slunce má 

    také lokalizovaný aspekt – sluneční planetu, kterou mů-
žeme všichni vidĕt. A Slunce je nejen planetou, ale také na 
nĕm sídlí sluneční bůh, který se jmenuje Vivasván. Tyto in-
formace můžeme získat z védské literatury. Kromĕ informací 
získaných z autorizovaných zdrojů nemáme jinou možnost 
dozvĕdĕt se o dĕní na jiných planetách. Moderní civilizovaní 
lidé přijímají v tĕchto otázkách za autority vĕdce. Stačí, když 
slyšíme vĕdce, jak říkají: „Vidĕli jsme Mĕsíc. Vypadá tak 
a tak.“ A vĕříme jim. My sami jsme s nimi na Mĕsíc neletĕli – 
jenom jim vĕříme.

Víra je základním předpokladem poznání. Můžete vĕřit 
vĕdcům, nebo můžete vĕřit Védám. To záleží na vás. Rozdíl 
je v tom, že informace Véd jsou neomylné, zatímco infor-
mace získané od vĕdců jsou nespolehlivé. Proč jsou jejich 
informace nespolehlivé? Protože obyčejný človĕk podmínĕný 
hmotnou přírodou má čtyři nedostatky. Prvním nedostat-
kem podmínĕné lidské bytosti je, že má nedokonalé smysly. 
Zdá se nám, že Slunce je malý kotouč. Proč? Slunce je mno-
hem vĕtší než Zemĕ, ale nám se jeví jako malý kotouč. Všich-
ni víme, že náš zrak, sluch i ostatní smysly jsou nedokonalé. 
Má-li podmínĕná duše nedokonalé smysly, jistĕ se dopustí 

chyb, i kdyby byla tím nejvĕtším vĕdcem. Před nedávnem se 
vĕdci snažili vyslat do vesmíru raketu, ale celá shořela na po-
pel. Dopustili se chyby. Podmínĕná duše se musí dopouštĕt 
chyb, protože taková je povaha podmínĕného života. Chyba 
může být velká nebo malá – na tom nezáleží – ale človĕk 
podmínĕný hmotnou přírodou se zcela jistĕ dopustí chyb.

Podmínĕná duše také zcela jistĕ musí propadat iluzi. Ne-
ustále si například plete jednu vĕc s druhou. Myslíme si, že 
tĕlo je naše vlastní já. Tĕlo a duše se vzájemnĕ liší, a proto se 
jedná o iluzi. Celý svĕt žije v iluzi „já jsem toto tĕlo“. Proto 
nikde není mír. Já si myslím, že jsem Ind, ty si myslíš, že jsi 
Američan, a on si myslí, že je Číňan. Ale označení „Ameri-
čan“, „Číňan“ a „Ind“ není nic jiného než iluze založená na 
hmotném tĕle.

Čtvrtým nedostatkem podmínĕné duše je, že má sklon 
podvádĕt ostatní. I když je nĕkdo velice hloupý, přece se 
bude snažit vystupovat jako velký učenec. Každý, kdo podlé-
há iluzi a dopouští se chyb, je hlupák, ale i přesto se vydává 
za zdroj dokonalého poznání. Všechny podmínĕné duše mají 
nedokonalé smysly, dopouštĕjí se chyb, podléhají iluzi a mají 
sklon podvádĕt ostatní.

Jak můžeme očekávat od takto podmínĕných duší 
skutečné poznání? To není možné. Ať je človĕk vĕdec, 
filozof nebo cokoliv jiného a ať je jakkoliv vzdĕlaný, je-li 
podmínĕn hmotnou přírodou, nemůžeme od nĕho získat 
dokonalé informace.

Nyní samozřejmĕ vyvstane otázka: „Jakým způsobem je 
možné získat dokonalé informace?“ Můžeme je obdržet od 
učednické posloupnosti duchovních učitelů a žáků počínající 
samotným Krišnou. V Bhagavad gítĕ Krišna říká Ardžuno-Tr
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vi: „Vysvĕtlil jsem tuto nauku Bhagavad 
gíty nejprve bohu Slunce, který ji předal 
svému synovi, Manuovi. Manu vysvĕtlil 
toto poznání svému synovi Ikšvákuovi 
a Ikšváku ho předal svému synovi. Tímto 
způsobem k nám toto poznání sestupovalo. 
Naneštĕstí však byla učednická posloup-
nost přerušena, a proto ti, ó Ardžuno, 
totéž poznání znovu vysvĕtluji, protože 
jsi Můj velice drahý přítel a oddaný.“ To je 
způsob, jakým lze získat dokonalé pozná-
ní – přijmout transcendentální zvukovou 
vibraci sestupující z vyšších zdrojů. Veš-
kerá védská písma jsou transcendentální 
zvukovou vibrací, která nám má pomoci 
porozumĕt Nejvyšší Osobnosti Božství.

Prahlád Mahárádž říká, že Nejvyšší 
Osobnost Božství je totožná s všepronika-
jící Nejvyšší Duší, Paramátmou. Totéž stojí 
i v Brahma sanhitĕ – Nejvyšší Pán sídlí ve 
svém transcendentálním sídle, ale zároveň 
je všepronikající, a třebaže je všepronikají-
cí, nemůžeme Ho vidĕt svými nedokona-
lými smysly.

Prahlád Mahárádž pokračuje: „Nevidí-
me Ho, ale můžeme Ho vnímat. Inteligent-
ní človĕk může vnímat přítomnost Nejvyš-
šího Pána všude.“ Jak je to možné? Ve dne 
může človĕk vnímat, že slunce již vyšlo, 
i když je zavřený v místnosti. Podobnĕ 
i ti, kteří obdrželi dokonalé poznání od 
učednické posloupnosti, vĕdí, že všechno 
je expanzí energie Nejvyššího Pána. Proto 
vidí, že Pán je všude.

Co jsme vlastnĕ schopni vidĕt našimi 
hmotnými smysly? Můžeme vidĕt vĕci 
viditelné hmotnýma očima – zemi, vodu, 
oheň. Nevidíme však vzduch, třebaže 
ho můžeme vnímat dotykem. Díky pří-
tomnosti zvuku chápeme, že existuje éter, 
a víme, že máme mysl, protože přemýšlí-
me, nĕco cítíme a nĕco chceme. Podobnĕ 
také můžeme pochopit, že máme inte-
ligenci, která řídí mysl. Půjdeme-li ještĕ 
hloubĕji, pochopíme, že „já jsem vĕdomí,“ 
a ten, který je ještĕ pokročilejší, dokáže 
pochopit, že zdrojem tohoto vĕdomí je 
duše a že nad ní je Nadduše.

Viditelné vĕci kolem nás jsou expanzemi 
nižší energie Nejvyššího Pána, ale Pán 
má také vyšší energii – vĕdomí. Vĕdomí 
musíme porozumĕt prostřednictvím vyš-
ších autorit, ale můžeme ho také vnímat 
přímo. Víme, že vĕdomí se šíří v celém 
tĕle. Píchnu-li se kamkoliv, ucítím bolest, 
což znamená, že vĕdomí je rozšířené po 
celém tĕle. V Bhagavad gítĕ Krišna říká, 
že bychom mĕli pochopit, že vĕdomí se 
šíří po celém tĕle a že je vĕčné. Podobným 
způsobem je vĕdomí rozšířeno po celém 
vesmíru. Není to však naše vĕdomí. Je to 
Boží vĕdomí, protože Bůh, Nejvyšší Duše, 
je prostřednictvím svého vĕdomí všepro-
nikající. Ten, kdo tomu porozumĕl, začíná 
rozvíjet vĕdomí Krišny.

Naší metodou je spojit své vĕdomí 
s vĕdomím Krišny a dosáhnout tak 
dokonalosti. Neznamená to, že s tímto 
vĕdomím splyneme. V určitém smyslu 
s ním „splyneme“, ale přesto si zacho-
váme svoji individualitu. To je rozdíl 
mezi fi lozofi í impersonalistů a fi lozofi í 
vĕdomí Krišny. Neosobní fi lozofové říkají, 
že dokonalostí je splynout s Nejvyšším 
a ztratit individualitu, ale my říkáme, že 
dokonalostí je splynout s Nejvyšším, ale 
zachovat si svoji individualitu. Jak je to 
možné? Když letadlo vzlétne z letištní drá-
hy, stoupá stále výš a výš, až se nám ztratí 
z dohledu a my vidíme jen oblohu. To ale 
neznamená, že přestalo existovat – je tam 
stále. Dalším příkladem je pták se zeleným 
peřím, který vlétne do zeleného stromu. 
Nedokážeme odlišit ptáka od stromu, 
ale oba stále existují. Podobnĕ je Krišna 
Nejvyšším vĕdomím, a když spojíme své 
individuální vĕdomí s Nejvyšším, dosáh-
neme dokonalosti a zároveň si zachováme 
individualitu. Nevĕdomý človĕk si může 
myslet, že Bůh a Jeho čistý oddaný se liší, 
ale to jen kvůli své neznalosti. Každá indi-
viduální osobnost, každá individuální by-
tost, si vĕčnĕ zachovává svoji individualitu, 
dokonce i když se spojí s Nejvyšším.

Prahlád Mahárádž říká, že vĕdomí ne-
můžeme vidĕt – ať už se jedná o vĕdomí 
Nejvyšší nebo o individuální – avšak 
vĕdomí existuje. Jak to můžeme poznat? 
Existenci Svrchovaného vĕdomí a indi-
viduálního vĕdomí můžeme poznat díky 
tomu, že cítíme blaženost. Jelikož máme 
vĕdomí, můžeme cítit ánandu, blaženost. 
Bez přítomnosti vĕdomí by to nebylo mož-
né. Díky vĕdomí se můžeme tĕšit ze života 
a používat své smysly, jakkoliv chceme. 
Jakmile však vĕdomí z tĕla odejde, nemů-
žeme si již dále užívat.

Máme vĕdomí, protože jsme částí Nej-
vyššího vĕdomí. Jiskra je malou částeč-
kou ohnĕ, ale je zároveň ohnĕm. Kapka 
Atlantického oceánu má stejné složení 
jako celý oceán – je také slaná. Nejvyšší 
Pán má svou energii blaženosti, a pro-
to i my můžeme cítit blaženost. Pán je 
Paraméšvara, Nejvyšší Vládce, a proto 
je každý z nás také malý íšvara, vládce. 
Když se mi chce kašlat, mohu si napří-
klad vzít sklenici vody a napít se. Každý 
má podle svých schopností nĕjakou 
vládnoucí sílu. Nikdo z nás však není 
svrchovaným vládcem, protože svrcho-
vaným vládcem je Bůh, Krišna.

Krišna je Nejvyšší Vládce a prostřednic-
tvím svých energií může ovládat všechno 
dĕní v celém vesmíru. Do určité míry 
můžeme i my ovládat své tĕlesné činnosti, 
ale když nĕco v tĕle přestane pracovat, mu-
síme jít k lékaři, jelikož nejsme Svrchovaní 
Vládci. Podobnĕ nedokážeme ovládat tĕla 
jiných. O této ruce mluvím jako o „své 

ruce“, protože s ní mohu pracovat, jak chci, 
a mohu s ní pohybovat podle svého přání. 
Nemohu však ovládat vaši ruku. Pohybo-
vat vaší rukou není v mé moci, to můžete 
jen vy. Vy můžete pohybovat svou rukou, 
jak se vám zachce. Já tedy nejsem vládce 
vašeho tĕla a vy nejste vládce mého tĕla, 
ale Nejvyšší Duše je Vládce vašeho tĕla, 
mého tĕla a všech ostatních tĕl.

V Bhagavad gítĕ Krišna říká, že jsme 
duše, že se nacházíme v tĕle a že tĕlo je 
polem našich činností. Vše, co dĕláme, 
je tedy omezeno možnostmi našeho tĕla. 
Zvíře se může pohybovat jen po výbĕhu 
a nemůže jít dále, než mu tento ohraniče-
ný prostor dovolí. Podobnĕ jsou mé čin-
nosti a vaše činnosti omezeny našimi tĕly. 
Mé tĕlo je polem mých činností a vaše tĕlo 
je polem vašich činností, ale Krišna říká: 

„Já jsem přítomen ve všech tĕchto polích.“
Krišna, Nadduše neboli Paramátmá, 

ví, co se dĕje v mém tĕle, ve vašem tĕle 
a v miliónech a miliardách ostatních tĕl. 
Proto je Nejvyšším Vládcem. Naše energie 
má své hranice, ale Jeho energie je neome-
zená. Díky Jeho vládnoucí síle a Jeho svr-
chované vůli se vše v hmotné přírodĕ hýbe. 
To je také potvrzeno v Bhagavad gítĕ, kde 
Krišna říká: „Pod Mým dohledem pracuje 
hmotná příroda a všechny úžasné vĕci, 
které vidíš v hmotném svĕtĕ, se odehrávají 
podle Mé svrchované vůle.“ ❧

24.10. Dvádaší, 
půst za Pasankušá Ékádaší, 
(př. 25.10. od 6:39 do 10:03)

25.10. změna času 3:00=>2:00
27.10. začíná Kártik, začíná 4. měsíc 

Čáturmásji (půst od urad dálu)
3.11. zjevení Rádhá Kundu
 snána dána Bahuláštamí
7.11. Ramá Ékádaší 

(př. 8.11. od 7:03 do 10:11)
12.11. Góvardhana púdžá, Gó púdžá, 

Gó Krida
15.11. Odchod Šríly Prabhupády 

(půst do oběda)
22.11. Utthana Ékádaší 

(př. 23.11. od 7:27 do 8:48)
 Odchod Šríly Gaura Kišóra 

Dáse Bábádžího (půst do oběda)
25.11. Tuasí-Šálagráma Viváha (svatba)
 konec Kártiku a Čáturmásji
7.12. Mahádvádaší, 

půst za Utpanna Ékádaší 
(př. 8.12. od 7:47 do 8:06)

21.12. Mókšada Ékádaší 
(př. 22.12. od 7:58 do 10:40)

 vyslovení Šrímad Bhagavad gíty
29.12. Odchod Šríly Bhaktisiddhánty 

Sarasvatího Th ákura 
(půst do oběda)
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DRUHÉHO DNE RÁNO MUSEL PRABHUPÁDA 
ODCESTOVAT A OPUSTIT SVÉ MILUJÍCÍ 
NÁSLEDOVNÍKY. NĚKOLIK AUT PLNÝCH ODDANÝCH 
HO DOPROVODILO NA SANFRANCISKÉ LETIŠTĚ.

NANDARÁNÍ: NĚKDO BYL VÁŽNÝ A NĚKTEŘÍ 
PLAKALI, PROTOŽE TO JE PŘÍHODNÉ NAŘÍKAT, KDYŽ 
DUCHOVNÍ UČITEL ODCHÁZÍ. PO PRAVDĚ NIKDO 
Z NÁS TOHO MOC NEVĚDĚL O TOM, CO TO VLASTNĚ 
ZNAMENÁ DUCHOVNÍ UČITEL.

DŽÁNAKÍ ROŠŤÁCKY UKRADLA PRABHUPÁDOVI 
Z RUKY LETENKU I PAS. „TEĎ NIKAM NEMŮŽETE JET,“ 
ŘEKLA.

„TO JE V POŘÁDKU,“ ŘEKL S ÚSMĚVEM. „UŽ MÁM 
PALUBNÍ LÍSTEK. JSEM IND. PUSTÍ MĚ DO MÉ 
VLASTNÍ ZEMĚ.“

PRABHUPÁDA SE OTOČIL KE SVÝM 
OBDIVUJÍCÍM NÁSLEDOVNÍKŮM, KTEŘÍ SE 

SHROMÁŽDILI OKOLO PRABHUPÁDY POBLÍŽ VSTUPU 
DO ULIČKY, KTEROU SE ODCHÁZÍ K LETADLŮM. „VE 
SKUTEČNOSTI MÁM JEN JEDNO PŘÁNÍ, A KDOKOLIV 
TO UDĚLÁ, MĚ VELICE POTĚŠÍ. TEĎ MÁM CHRÁM 
V NEW YORKU, V MONTREALU A V SAN FRANCISCU. 
ALE NEMÁM ŽÁDNÝ CHRÁM V LOS ANGELES.“ ŘEKL 
JIM, ABY ZŮSTALI V KRIŠNA VĚDOMÍ, A POŽÁDAL JE, 
ABY KÁZALI.

DÍVALI SE NĚJ, JAK SE OTOČIL A PROŠEL 
ODLETOVOU BRANOU, V JEDNÉ RUCE HŮL 
A V DRUHÉ PALUBNÍ LÍSTEK...

Životopis Šríly Prabhupády, 
kapitola 26  „Jenom on je mohl vést“ ❧

LETIŠTĚ SAN FRANCISCO, ČERVENEC 1967
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Ve šlépějích 
     Šríly 
Prabhupády
Meditace o tom, co 
dělal Šríla Prabhupáda 
v těchto dnech před 
padesáti lety...

prosinec 1965 – leden 1966

Tato zima byla velmi krutá. V lednu byl 
v New Yorku dvakrát vyhlášen zvláštní stav 
kvůli přívalům sněhu, vichřici a mrazu. Došlo 
k výpadkům elektřiny a ochromení dopravy.

Ani v těchto těžkých podmínkách Šríla 
Prabhupáda nezapomíná na svoje poslání, kte-
rým je naplnit pokyny Bhaktisiddhánty Sarasva-
tího. Vše ostatní je vedlejší. Někdy jde nakoupit 
trochu zeleniny, ovoce, mléka či nějakého koření. 
Denně chodí sedm bloků do bytu Dr. Mišry 
vařit a osprchovat se. 23. a 30. ledna tam ale ne-
mohl jít kvůli sněhové bouři a musel si nějak po-
radit přímo ve studiu. Šríla Prabhupáda měl sice 
kabát, který mu před odjezdem koupila Sumatí 
Mórádžíová, ale jinak měl jenom dhótí, gumové 
střevíce a svoji indickou čepici.

Jeho mise se však nezastaví. Celou zimu se 
Šríla Prabhupáda snaží prodávat své Bhága-
vatamy do knihkupectví i lidem, se kterými 
přichází do styku, píše do novin a do rádií 
a organizuje své příležitostné přednášky v růz-
ných místech. Píše také velkým charitativním 
nadacím, jako je Alfred P. Sloan Foundation 
a Rockefeller Foundation.

Víkendy tráví Šríla Prabhupáda s Dr. Mišrou 
v jeho Ánanda ášramu v Monroe na sever od 
New Yorku, kde si studenti Dr. Mišry oblíbí jeho 
vaření a večerní kírtany. Pro několik zájemců 
pořádá v newyorském jógovém studiu, kde prá-
vě bydlí, večerní přednášky i během týdne.

Šríla Prabhupáda od svého příjezdu do New 
Yorku hledá ke koupi budovu, která by byla 
vhodná jako chrám Rádhy a Krišny. Doufá, že 
prostředky na koupi získá od pana Padampata 
Singhanii, bohatého průmyslníka z indického 
Kanpuru. Pro převod prostředků z Indie do 
Ameriky potřebuje nějakou organizaci, a obrátí 
se proto na Armádu spásy. Píše také svým du-
chovním bratrům do Indie, a dokonce o schvále-
ní převodu peněz požádá indického prezidenta.

Koncem ledna 1966 Šríla Prabhupáda pokra-
čuje v psaní deníku, který si vedl již na cestě 
přes oceán, ale po příjezdu do Buttleru přestal. 
Po několika měsících tedy opět pokračuje a za-
znamenává si důležité události, píše si příjmy 
a výdaje, s kým se ten den setkal, a podobně. 
Od února tedy do jeho deníku nahlédneme.

Džaj Prabhupáda! 
Ašvahari dás ❧
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ZKOUMÁNÍ LÁSKY
Co je láska? Kde je? A jak ji můžeme získat?

Láska, řekli nám, je vše, co 
potřebujeme. Je tématem 
nesčetných knih, písní, fi lmů, 
her, básní, článků, rozhovorů 
a reklamy. Medituje se o ní, touží 
se po ní a truchlí se za ní. Je 
zdrojem trápení, extáze a vším 
mezi tím. 

Přesto, navzdory naší současné schop-
nosti získat mnoho věcí, tak láska – 
nebo milující vztahy s našimi přáteli, 

manžely a manželkami, dětmi a rodiči 
– nám často uniká.

Proč? Pojďme prozkoumat povahu 
skutečné lásky – vřelého, hlubokého, osob-
ního a nesmírně něžného citu jednoho 
člověka k druhému. Proč, i když po ní tou-
žíme, nám plete hlavu a mizí?

Charakteristika skutečné 
lásky

Skutečná láska není nahodilá. Je to vě-
domý čin, který si vyžaduje soustředění 
a odevzdání se milujícího objektu své lásky 
(v sanskritu se to nazývá asakta manaha 

- „připoutaná mysl“). Jinými slovy, láska je 
o tom, koho miluji, a ne o mně – myšlenky, 
pocity a touhy. Skutečná láska je nesobec-
ká. Ten, kdo miluje, přemýšlí o tom, koho 
miluje, a je k němu pozorný v každé ob-
lasti života. Ve skutečnosti ten, kdo miluje, 
vidí vše ve vztahu k milovanému a milo-
vaného vidí všude. To neznamená, že se 

ztratí v poblouznění láskou, ale naopak, že 
najde sám sebe. Ti, kteří skutečně milují, 
chápou svoji vlastní identitu (vigjána – 

„realizované poznání“), a jednají v souladu 
s tímto pochopením.

Skutečná láska může být pouze ve svo-
bodě – to znamená, že ten, kdo miluje, 
není poháněn sobeckou touhou, a tudíž 
ovládán chtíčem, chamtivostí, závistí, hně-
vem či jakoukoliv osobní ambicí.

„Čin ve svobodě má nějaký význam,“ řekl 
Šríla Prabhupáda. „Pokud ale svobodní ne-
jsme – pokud jsme v zajetí máji (iluze) – tak 
naše takzvaná svoboda nemá žádnou cenu.“

Ti, kteří milují, jsou sebedisciplinovaní 
ve všech aspektech života, protože nedo-
statek sebedisciplíny znamená otroctví 
požadavkům smyslů. Krišnovými slovy: 

„Když osoba rozjímá o smyslových ob-
jektech, vyvíjí k nim připoutanost. Z při-
poutanosti se projevuje chtíč a z chtíče 
povstává hněv. Z hněvu povstává napros-
tá iluze a z iluze zmatení paměti. Když je 
zmatena paměť, dojde ke ztrátě inteligen-
ce, a když je ztracena inteligence, padá 
živá bytost znovu do hmotné tůně.“ (Bha-
gavad gítá 2.62–63)

Bez sebedisciplíny, bez ovládání smyslů 
žádná svoboda není. A když není žádná 
svoboda, jsme hnáni vášní, ne láskou. Na 
druhé straně, láska pomáhá k tomu, aby 
sebedisciplína nebyla suchou a na přítěž. 
Takže sebedisciplína pomáhá lásce se roz-
vinout, a ta samá láska pomáhá sebedis-

ciplíně zůstat svěží a ne být obehranou či 
poznamenanou pýchou nebo hněvem.

Za další, pravá láska je nemotivovaná 
(ahaitukí – „bezpříčinná“). Ten, kdo mi-
luje, těší toho, koho miluje bez nějakých 
podmínek, aniž by něco čekal na oplát-
ku, bez kalkulování: „Dostávám tolik, 
kolik dávám?“

Skutečná láska je rovněž trpělivá, od-
hodlaná, nadšená a nepřetržitá (apratihatá 

– „nepřerušovaná”); přeje milovanému jen 
to nejlepší, ať už toto dobro pochází od-
kudkoliv. A je to také činem důvěry. Ten, 
kdo miluje, tak tomu, koho miluje, věří. 
Ten, kdo má v sobě málo víry, má v sobě 
rovněž málo lásky.

A ještě, ten, kdo miluje, naslouchá 
tomu, koho miluje (šrinu – „snaží se 
naslouchat“), bere si slova svého milova-
ného k srdci a vzpomíná na ně s velkým 
potěšením. Skutečná láska navozuje živé 
vzpomínky, které vždy obnovují pouto 
milovaného s milovaným a pokaždé 
tomu, kdo miluje, připomíná jedineč-
nost toho, koho miluje, a že má v jeho 
srdci nejvyšší postavení.

Náš svět bez lásky
Tyto dokonale čisté vlastnosti pravé 

lásky se nám zamlouvají, protože chceme 
milovat a být milováni podle těchto mě-
řítek. Naše moderní doba ale ve jménu 
lásky předkládá sebeuspokojování – pravý 
opak lásky. Pokud potěšíš mé smysly, můj 
vlastní obraz a moje sebevědomí, potom 
tě můžu „milovat“. Pokud v tomhle ale se-
lžeš, nikdy nebudeme mít hluboký a trvalý 
vztah. To je sobecké přání a člověk v jeho 
sevření je mu vydán na milost. Sobecké 
přání zničí naši objektivitu a připoutá nás 
k obrovskému, všudypřítomnému a poni-
žujícímu systému společenské sugesce.

Jak se můžeme zbavit těchto neviditel-
ných řetězů, které nás svazují mnohem víc 
než vnější řetězy? Každý z nás ať se osvo-
bodí, ať udělá ten zásadní krok od sobectví 
k nesobeckosti, od sebestřednosti k životu 
soustředěnému na tebe (nebo zvláště 
Tebe). Potom už to nebude zázrak, pokud 
budeme schopni pravé lásky, jestli vůbec 
taková láska existuje.

Šríla Prabhupáda píše: „V hmotném 
světě neexistuje, že by milující chtěl potěšit 
smysly toho, koho miluje. Ve skutečnosti 
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v hmotném světě chce každý především 
uspokojit své vlastní smysly.“ (Nektar od-
danosti, kapitola 15).

„Dnes si v hmotném světě můžu užívat 
lásky ke svému synovi, ale zítra může 
být můj syn mým největším nepřítelem. 
V tomto druhu lásky neexistuje věčnost. 
Nebo, i když se můj syn nestane mým 
nepřítelem, může zemřít. Dnes mohu 
milovat nějakého muže či ženu, ale zítra 
se můžeme rozejít. To všechno kvůli ne-
dostatkům hmotného světa.“ (Učení Pána 
Kapily, kapitola 13).

„Takzvaná láska zde znamená ‘ty uspo-
kojíš mé smysly, já uspokojím tvé smysly‘, 
a jakmile uspokojování přestane, oka-
mžitě přijde rozvod, odloučení, spory 
a nenávist. Tolik věcí se odehrává pod 
tímto falešným konceptem lásky.“ (Nauka 
o seberealizaci, kapitola 7).

Pomocí určité introspekce můžeme 
zjistit, že slovo láska je velice nevhodné 
pojmenování pro to, co běžně nazýváme 
láskou, protože to láskou rozhodně není.

„Jakmile živá bytost přijde do styku 
s hmotným stvořením, její věčná láska 
ke Krišnovi se působením kvality vášně 
změní v chtíč. „Jinými slovy — z lásky 
k Bohu se stává chtíč...“ (Bhagavad gítá 
3.37, význam).

„Chtíč a láska mají různé charakteristi-
ky, podobně jako železo a zlato mají růz-
né povahy. Touha uspokojit své vlastní 
smysly je káma (chtíč), ale touha potěšit 
smysly Pána Krišny je préma (láska)... 
Proto se chtíč a láska od sebe liší. Chtíč 
je jako hluboká temnota, ale láska je 
jako jasné slunce.“ (Čaitanja čaritámrita, 
1.4.164, 165, 171).

Chceme být šťastní
Každý z nás je duše, nedílná část Krišny 

a kvalitativně je s Ním totožný. V našem 
současném postavení si chceme užívat 
radosti skrze naše smysly: Chceme být 
šťastní, když si budeme užívat toho, co 
vidíme, ochutnáváme, slyšíme, dotýkáme 
se, cítíme a nebo o čem přemýšlíme. Pů-
vodně naše radostné výměny probíhaly 
mezi námi a Nejvyšší Osobností Božství, 
Krišnou. Mezi duší s duchovními smysly 
a Duchovním Celkem. Při sdružování se 
a ve výměnách s Ním, když Mu poskytu-
jeme radost, pociťujeme úplnost a jsme 
skutečně šťastní. 

Nyní však jsme v hmotné existenci, 
pokrytí hmotným tělem, myslí a smysly. 
Snažíme se zažívat radost skrze tyto obaly, 
a když je ta radost intenzivní, říkáme tomu 
láska. Tato „láska“ však nemá žádnou 

z vlastností čisté lásky. Je sobecká, nedisci-
plinovaná, motivovaná, dočasná, vypočí-
tavá, hnaná vlastními potřebami – „Získá-
vám tolik, kolik dávám?“

V krátkosti, je to chtíč, zvrácený odraz 
lásky. Pouze láska, nikoliv chtíč nás může 
uspokojit, protože láska je ryzí emoce 
duše, zatímco chtíč je tato emoce nasmě-
rovaná špatným směrem, láska je realita 
a chtíč iluzí. Snažit se získat uspokojení 
z chtíče je stejné jako snažit se uhasit ží-
zeň pomocí fata morgány. 

Chtíč má různé hávy: „Můj Pane, pů-
sobením Tvé iluzorní energie zapomněly 
všechny živé bytosti v tomto hmotném 
světě na své skutečné, přirozené postavení 
a z nevědomosti neustále touží po hmot-
ném štěstí v podobě společnosti, přátelství 
a lásky.“ (Šrímad Bhágavatam 4.20.31). 
Dříve či později nás naše připoutanost 
k čemukoliv hmotnému zklame, rozladí 
a zdeptá, protože vše hmotné se rozpadá 
a chátrá. Proto je cílem lidského života 
přeměnit chtíč v lásku. Pravá láska již 
v našem srdci dřímá, a vždycky tam byla. 
Naším vznešeným úkolem je osvobodit 
ji ze znetvoření chtíčem. Abychom to 
udělali, musíme přistoupit k Nejvyššímu 
objektu lásky, který je hoden přijmout 
a opětovat naši lásku.

Jakmile živá bytost přijde do styku Jakmile živá bytost přijde do styku 
s hmotným stvořením, její věčná s hmotným stvořením, její věčná 
láska ke Krišnovi se působením láska ke Krišnovi se působením 
kvality vášně změní v chtíčkvality vášně změní v chtíč
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Svět plný lásky
V hmotném světě tušíme, co je to láska, 

díky trvalé a bezpodmínečné lásce v kaž-
dém z nás – naší původní lásce k Bohu, ke 
Krišnovi. Tento proces vědomí Krišny ob-
rací naši lásku ke Krišnovi a odvrací ji od 
všeho, co se k lásce nehodí. Stejně tak, jako 
je dítě naprosto spokojené na klíně mat-
ky, my budeme zcela spokojení, radostní 
a plní života, když přijdeme do styku 
s Nejvyšší Osobností Božství. Děláme to 
pod vedením Jeho zástupce: „Snaž se po-
znat pravdu tak, že se obrátíš na duchov-
ního učitele. Pokorně se ho dotazuj a služ 
mu. Osoby, které znají vlastní já, ti mohou 
předat poznání, jelikož vidí pravdu.“ (Bha-
gavad gítá 4.34).

Podobně jako naše láska ke Krišnovi, 
naše láska k pravému duchovnímu uči-
teli má být nesobecká, stejně jako láska 
k upřímným následovníkům duchovního 
učitele. Bez očekávání čehokoliv na oplát-
ku, ti, kdo následují duchovního učitele, se 
dělí o svá pochopení a nadšení v láskypl-
ných výměnách.

Krišna říká: „Moji čistí oddaní dlí 
myšlenkami vždy u Mne, své životy plně 
zasvěcují službě Mně a nacházejí vel-
ké uspokojení a blaženost v tom, že se 
o Mně neustále navzájem poučují a baví.“ 
(Bhagavad gítá 10.9). V takových výmě-
nách jsou všichni odměněni transcenden-
tálním potěšením.

A tato radost se násobí. Láska ke Krišno-
vi se rozšiřuje na všechny Jeho části – kaž-
dou živou bytost – včetně nás samotných. 

„Opomíjet Krišnu také znamená opomíjet 
své vlastní já. Skutečná seberealizace a rea-
lizace Krišny jdou spolu ruku v ruce. Když 
například ráno vidíme sami sebe, znamená 
to, že vidíme také sluneční světlo. Ne-
můžeme vidět sebe, aniž vidíme sluneční 
světlo. Dokud jsme nerealizovali Krišnu, 
nemůže být ani řeči o seberealizaci.“ (Nek-
tar oddanosti, předmluva)

Realizace je Krišnův dar, který nám 
dává skrze poznání předávané duchovním 
učitelem. „Až od duše znající vlastní já 
obdržíš skutečné poznání, již nikdy ne-
poklesneš do takové iluze, neboť díky ní 
uvidíš, že všechny živé bytosti nejsou ni-
čím jiným než částí Nejvyššího — že jsou 
Moje.“ (Bhagavad gítá 4.35).

Cesta odsud tam
Jak dojít na tuto vytouženou úroveň? 

To vyžaduje kultivaci, která počíná na-
sloucháním o Krišnovi, protože díky 
podobnému naslouchání jsme přeneseni 
nad vše vnější – ať už společenské, eko-
nomické, politické, náboženské či cokoliv 
jiného. Nasloucháním o Krišnovi probou-
zíme naše skutečné já a opět se spojujeme 
s Krišnou, s Nejvyšším Já.

Šríla Prabhupáda vysvětluje: „Láskyplná 
oddaná služba Pánu začíná nasloucháním 
o Pánu. Mezi Pánem a vyprávěním o Něm 
není rozdílu – Pán je ve všech směrech ab-
solutní. Není žádný rozdíl mezi Ním a vy-
právěním o Něm. Nasloucháním o Něm 
se tedy dostáváme do bezprostředního 
styku s Ním, a to umožňuje vibrace tran-
scendentálního zvuku. Transcendentální 
zvuk je tak účinný, že okamžitě odstraňuje 
všechny výše uvedené hmotné náklonnos-
ti...“ Závěrem je, že „Pouhým naslouchá-
ním této védské literatuře se začíná ihned 
probouzet cit pro láskyplnou oddanou 
službu Pánu Krišnovi, Nejvyšší Osobnosti 
Božství, který zháší plameny nářku, iluze 
a strachu.“ (Šrímad Bhágavatam 1.7.7).

„Uzavřeme-li přátelství s Krišnou, nikdy 
neskončí, přijmeme-li Krišnu za svého 
pána, nebudeme nikdy ošizeni. Milujeme-
li Krišnu jako vlastního syna, nikdy nám 

neumře. A zamilujeme-li se do Krišny 
jako do svého milence, bude tím nejlepším 
ze všech a nikdy se neodloučíme. Protože 
Krišna je svrchovaný Pán, je nekoneč-
ný a má nekonečnĕ mnoho oddaných. 
Nĕkteří se Ho snaží milovat jako milence 
nebo manžela a Krišna pak tyto role při-
jímá. Jakkoliv se na Krišnu obrátíme, tak 
nás přijme...“ (Rádža Vidjá, kapitola 8)

Duchovní synergismus
Skutečná láska tedy, spolu se štěstím, 

které ji doprovází, není ze světské úrovně. 
V konečném rozboru náleží duši a Nejvyš-
ší Osobě. Náš život je určený pro pěstování 
a rozvoj skutečné lásky. Je určen pro vy-
manění se z marastu a špíny „nejprve já“ 
a navrácení se ke slavnému „Ty první“. Je 
určen k ochutnávání štěstí, které pochází 
z potěšení Krišny a Jeho oddaných. Roz-
voj vědomí Krišny vyzvedává z hlubiny 

tu lásku, která k nám neoddělitelně patří. 
A jak tato láska rozkvétá, Krišna samotný 
se začíná vyjevovat. „Těm, kteří jsou neu-
stále oddáni láskyplné službě Mně, dávám 
poznání, které jim umožní ke Mně dospět.“ 
(Bhagavad gítá 10.10).

Oddaní chtějí uspokojit Pána v každém 
ohledu a Pán chce uspokojit své oddané 
ještě víc, než chtějí oni uspokojit Jeho. Ač-
koliv oddaní neočekávají nic ani po ničem 
netouží, získávají ze své oddané služby 
více, než dávají. Takové jsou to mystické 
výměny lásky. Pán říká: „Čistý oddaný je 
stále v Mém srdci a Já jsem stále v srdci 
čistého oddaného. Moji oddaní neznají nic 
než Mě a Já neznám nikoho jiného než je.“ 
(Šrímad Bhágavatam 9.4.68). A: „Pravý 
jógí Mě vidí ve všech bytostech a vidí také 
každou bytost ve Mně. Osoba znající vlast-
ní já vidí Mě, stejného Nejvyššího Pána, 
úplně všude. Pro toho, kdo Mě vidí všude 

a vše vidí ve Mně, nejsem nikdy ztracen 
a on není nikdy ztracen pro Mě.“ (Bha-
gavad gítá 6.29–30). Oddaný vždy myslí 
na Krišnu a Krišna vždy myslí na svého 
oddaného. „Ale těm, kteří Mě vždy uctí-
vají s výlučnou oddaností a rozjímají o Mé 
transcendentální podobě, přináším to, co 
potřebují, a chráním to, co mají.“ (Bhaga-
vad gítá 9.22).

Neochvějná láska ke Krišnovi, probuze-
ná božskou milostí, je nejvyšší dokonalostí. 
Je to transcendentální úspěch tak cenný, 
že žádné hmotné štěstí se nedá srovnat se 
štěstím, které to přináší. Ten, kdo rozvíjí 
čistou lásku, je zcela spokojený.

V láskyplném vztahu oddaných s Kriš-
nou oni nežádají žádný nic k placení. Ale 
odměna pak přichází a je o moc větší, než 
cokoliv vydělané v hmotném světě, proto-
že Krišnova odměna, podobně jako Jeho 
láska, je bez hranic. ❧

Snaž se poznat pravdu tak, Snaž se poznat pravdu tak, 
že se obrátíš na duchovního učiteleže se obrátíš na duchovního učitele
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Kulturní program plný barev, 
vůní, dobrého jídla, moud-
rosti Bhagavad gíty, protknu-

tý snahou potěšit Krišnu. Indický 
festival je akcí pro všechny lidi všech 
věkových kategorií, bez rozdílu rasy 
a náboženského vyznání.

Přichází první hosté, je slyšet šumění 
hlasů a přípravy na jemně osvětleném 
pódiu. V přísálí na stolech vyrovnané dob-
roty smažené, vařené, koulené, s pečlivostí 
a pozorností aranžované.

Ve vzduchu je cítit vůně vonných tyčinek 
a zvědavost a očekávání prvních návštěv-
níků. Za oponou za pódiem probíhají 
poslední přípravy na vystoupení. Přípravy 
k otevření svých srdcí, vytvoření Krišny si 
vědomé atmosféry.

Potom budou všechny smysly účin-
kujících i návštěvníků zaplaveny přízní 
a nektarem poselství, které nám přivezl 
Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda. Je 
tomu právě 50 let, kdy my, obyvatelé  
západního světa, máme k dispozici tuto 
oázu, která nás zachraňuje a osvěžuje na 
naší cestě za štěstím.

Oázu duchovní kultury, kde se můžeme 
po dlouhém putování pouští konečně 
napít a získat tak úlevu a radost, po které 
plně toužíme.

Minulý rok se Indický festival uskutečnil 
v Plzni v Měšťanské besedě a v Praze v ma-
lém sále Městské knihovny.

Celkově festival navštívilo okolo 320 
hostů, kteří všichni prožili více než 2 ho-
diny v duchovní atmosféře společnosti 
oddaných Krišny.

Všichni hosté ochutnali prasádam 
rozdávané zdarma při vstupu do sálu, 
místa konání, a potom si pro sebe a své 
blízké zakoupili další pečlivě připravené 
občerstvení.

Mnozí si také odnesli knihu či maličkost 
pro radost z indického obchůdku.

Stejně tak i tento rok pořádáme Indický 
festival.

Konat se bude 2.12. v Rokycanech 
v sále kulturního domu Sokolovna, kde 
se pořádají plesy, či koncerty a divadelní 
vystoupení.

Právě probíhají všechny přípravy 
spojené s uskutečněním takové sankír-
tanové akce.

Velmi se těšíme na den, kdy znovu 
v sále v místě konání oddaní zapálí von-
né tyčinky, připraví občerstvení, knížky 
a zajímavosti z Indie na prodej. Na pódiu 
rozestaví mikrofony a sál ozdobí pestro-
barevnými vlaječkami.

Tento den se velmi rychle blíží a tímto 
bychom chtěli poprosit všechny čtenáře 

či jejich přátele, aby neváhali a zapojili se 
jakkoliv do příprav této slavnosti.

Vítaná je jakákoliv pomoc (propagace, 
nákup surovin na vaření, doprava na mís-
to atd.) včetně fi nanční. Každý příspěvek 
nám může pomoci připravit festival přitaž-
livější a úspěšnější.

Těšíme se s vámi,
za organizační tým

Vasudéva Nandana dás
604 713 907  ❧

INDICKÝ FESTIVAL 2015
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Džaladúta 
játrá

Celosvětová oslava 50. výročí založení hnutí Hare 
Krišna je významnou událostí, jejímž hlavním cílem 
je vyzvednout do popředí osobnost Šríly Prabhupády, 
zakladatele-áčárji ISKCONu, a jeho přínos pro celý svět.

Důvody, proč Šríla Prabhupáda nazval svoji organizaci ISKCON, 
jsou popsány v Prabhupádově Lílámritě: „Budeme naši společnost 
nazývat ISKCON,“ řekl Bhaktivédánta Svámí s úsměvem, když se 
mu poprvé podařilo sestavit zkratku. Na jaře, kdy stále ještě bydlel 
v Bowery, založil legální organizaci. Ale i předtím neustále hovořil 
o „Mezinárodní společnosti pro uvědomování si Krišny“ a tento 
název se také objevil v jeho dopisech do Indie a v newyorských novi-
nách „Vesnický hlas“. 

Jeden přítel mu poradil, aby změnil jméno společnosti na „Me-
zinárodní společnost pro uvědomování si Boha“, což bylo bližší 
západním lidem. Bhaktivédánta Svámí však trval na „uvědomo-
vání si Krišny“. Slovo Bůh má široký význam, zatímco Krišna bylo 
přesné a vědecké; „uvědomování si Boha“ bylo z duchovního hle-
diska méně osobní a nevýrazné. A jestliže lidé na Západě nevěděli, 
že Krišna je Bůh, pak Mezinárodní společnost pro uvědomování 
si Krišny jim to řekne tím, že bude šířit Krišnovu slávu v každém 
městě a v každé vesnici.

„Uvědomování si Krišny“ bylo Bhaktivédántovo osobní vyložení 
fráze Šríly Rúpy Gósvámího, který žil v šestnáctém století. Krišna-
bhakti-rasa-bhavita – „Být pohroužen v myšlenkách na oddanou 
službu Krišnovi“ (z knihy Prabhupáda, str. 70).

Dnes je ISKCON celosvětovou konfederací s více než 600 
chrámy, včetně 60 farmářských komunit, které působí jako du-
chovní, kulturní a vzdělávací centra. Nakladatelství Th e Bhak-
tivedanta Book Trust, které Prabhupáda založil, do roku 2015 
přeložilo a vydalo více než půl miliardy knih (védských písem) 
ve více než 80 světových jazycích. ISKCONský program „Jídlo 

pro život“ je světově největší neziskovou iniciativou rozdávající 
vegetariánská jídla lidem v nouzi. V současné době tento pro-
gram působí v 60 zemích a denně se rozdá více než 3,5 miliónu 
vařených vegetariánských jídel.

Slavnostní zahájení v Kalkatě
Slavnostní zahájení celosvětových oslav 50. výročí se konalo 19. 

srpna letošního roku na Netaji Indoor stadionu v Kalkatě, rodišti 
Šríly Prabhupády. Na tento den připadalo 50. výročí Prabhupá-
dova odjezdu z Kalkaty do USA. Festivalu se zúčastnilo 35 tisíc 
hostů z více než 125 zemí světa. Během celodenního kulturního 
programu se na pódiu vystřídala řada hudebníků, zpěváků a ta-
nečníků. Indický premiér Narendra Modi a členka amerického 
kongresu Tulsí Gabbardová zaslali při této příležitosti speciální 
pozdrav, ve kterém vyjádřili své ocenění a uznání ISKCONu a Šrí-
lovi Prabhupádovi.

Ministryně Západního Bengálska Mamata Banerjee spolu 
s guvernérem Bengálska Késharim Nath Tripathim slavnost-
ně odhalili přes 2 metry vysokou mosaznou sochu Svámího 
Prabhupády složenou ze dvou částí. Část sochy, na které je 

1 9 6 6   2 0 1 6 Úspěšné zahájení oslav 50. výročí hnutí Hare Krišna 

Založením ISKCONu Šríla Prabhupáda 
nevytvořil organizaci jen pro omezený počet 
členů či příznivců. Prabhupádovým záměrem 
a vizí bylo vytvoření globální komunity 
zaměřené na zduchovnění celé lidské 
společnosti. 
(Ravindra Svarúpa dás, v předmluvě ke knize 
Šríla Prabhupáda – zakladatel-áčárja).
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znázorněn Prabhupáda nastupující na 
loď Džaladútu, bude umístěna v kalkat-
ském přístavu a druhá část, znázorňující 
Prabhupádu vystupujícího z lodi, bude 
umístěna v bostonském přístavu v Ame-
rice. Tento mistrovský umělecký monu-
ment zhotovil jeden z nejlepších mla-
dých talentovaných sochařů Ukrajiny.

Džaladúta játrá v Praze
Oddaní Krišny v České republice 

zahájili oslavy 50. výročí založení hnutí 
Hare Krišna kulturním programem 
Džaladúta játrá na počest Prabhupádo-
vy plavby z Indie do USA. Program se 
konal na palubě výletní lodi „Bohemia 
Rhapsody“ na Vltavě. Mezi přítomný-
mi hosty byl zástupce indické amba-
sády, herečka a moderátorka Gabriela 
Filippi a další společensky významní 
hosté.

Během tříhodinové plavby se hosté 
mohli zaposlouchat do nádherných 
bhadžanů v podání hudební skupiny 
Níláčala, Rásabihárí deví dásí vystou-
pila s novou choreografií tradičního 
chrámového tance Bharata Nátjam, Tri-
lókátma dás přiblížil hostům osobnost 
Šríly Prabhupády čtením z Prabhupá-
dovy biografie a videoprojekcí. Během 
plavby bylo pro účastníky připraveno 
lahodné občerstvení z vegetariánské 
restaurace Góvinda. ❧



Džalángí déví dásíaktuálně...

18 

OSLAVY A FESTIVALY
Tradiční oslavy dne zjevení Šrí Krišny 

a druhý den pak zjevení Šríly Prabhupá-
dy se v letošním roce nesly v duchu slav-
ného odjezdu Šríly Prabhupády z Indie 
na Západ před padesáti lety. ISKCON po 
celém světě si bude po celý rok – do 50. 
výročí založení Mezinárodní společnosti 
pro vědomí Krišny příští léto – připomí-
nat velkolepost oné události, která neo-
pakovatelným způsobem ovlivnila a stále 
ovlivňuje historii lidstva.

Jedním z očekávaných 
počinů oslavujících Šrílu 
Prabhupádu bude fi lm z dílny 
Jadubary dáse Áčárja doku-
mentující jeho život a dílo. 
Již zveřejněná ukázka z fi l-
mu, který bude mít premiéru 
v příštím roce, naznačuje, že 
se máme na co těšit!

NOVĚ ZASVĚCENÍ

Na lipské Ratha játře v Německu zasvě-
til Kadamba Kánana Svámí dva oddané 
z české játry. První zasvěcení si odtamtud 
odvezl bhakta Robin z Ostravy. Nyní se 

jmenuje Nitjánanda Rám dás. Bráhman-
ské zasvěcení pak obdržel Hansa Avatár 
dás, který momentálně vaří v Góvindě na 
Palmovce. Blahopřejeme!

MALÍ VAIŠNAVOVÉ

Tři chlapečci a dvě holčičky přibyli 
mezi nejmenší oddané. V chrámu v Luž-
cích to je bhakta Nárájan a bhaktin Niša, 
na farmě a v okolí bhakta Nitái Gouránga 

a bhaktin Lílávatí, a v Nových Sadech na 
Moravě bhakta Kryštof. Všem dětem i je-
jim rodičům přejeme hodně duchovního 
pokroku a zdraví!

HARINÁM 
V PODHRADÍ 
KARLŠTEJNA

Již potřetí se 
přidali oddaní 
k účastníkům Karl-
štejnského vinobraní 
v podhradí nejzná-
mějšího českého 
gotického hradu 
Karlštejn a stov-
kám jeho účastníků 
předali svaté jméno 
a prasádam.

NOVÉ DĚTSKÉ KNÍŽKY
Nové dvě knížečky pro děti dopro-

vázené vlastními ilustracemi vydala za 
pomoci Hémalaty Thákurání déví dásí 
a Vidjávačaspatiho dáse Ánanda Kandiní 
déví dásí. První je překladem příběhu 
Šrí Krišna Vidžaja od Gunarádže Khána. 
Kniha s názvem Prabhávatí a nebeská 
labuť pojednává o neobyčejném plánu 
Šrí Krišny na poražení krále démonů 
Vadžranábhy.

Druhá knížka, text z pera autorky 
ilustrací, představuje Veselé příběhy 
bhaktinky Jamunky, která žije se svými 
rodiči v malém domečku naproti chrámu 
s krásnými Božstvy Gaura Nitái. Pět 
veselých příběhů provádí malé čtenáře 
každodenními aspekty života oddaného 
a přibližuje je dětským srdcím, tak aby 
v nich mohly povzbudit vzkvétající rost-
linku lásky k Bohu.

Obě publikace si objednávejte u autorky 
na telefonním čísle: 605 700 874. ❧
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Nechala by si pro mě 
podříznout krk a já 
bych pro ni udělal totéž

Když jsme poprvé přijeli do 
Májápuru, bylo to v době chýší 
s doškovými střechami, pumpy na 
vodu a všudypřítomného bláta. Šríla 
Prabhupáda bydlel v cihlové chýši. 
Můj manžel Šjámasundar byl jeho 
tajemník a já jsem pro něho vařila.

Vždycky jsem si přála pro něj vařit 
a Krišna mě odměnil. Ovšem 
v Májápuru jsem měla za úkol 
sloužit nejen svému guruovi, ale 

sloužit i manželovi, dceři a přitom všem 
se nezbláznit. Materiálně to bylo nemož-
né. Podmínky byly nedostatečné. Bydlela 
jsem ve stanu. Měla jsem dvě vědra vody 
na vaření a každý den, než Prabhupáda 
dojedl, přišel jeho služebník a jedno věd-
ro mi sebral, aby ohřál vodu Prabhupá-
dovi na koupel. 

Každý den jsem musela tlačit na po-
kladníka, jehož povinností bylo nedávat 
žádné peníze, a obyčejně jsem se s ním 
pěkně pohádala ohledně peněz na bhógu 
pro Šrílu Prabhupádu. Pak jsem se cestou 
na nákup dohadovala o peníze s rikšou, 
převozníkem, s prodavači zeleniny, pro-
tože ti všichni očekávali od bílých deset-
krát více peněz. S každým, s kým jsem se 
setkala, jsem musela bojovat. 

Moje nervozita, která už vrcholila, se 
ještě zdvojnásobila, když těsně před 
obědem přišel Prabhupádův služebník 
a odnesl vařič.

K tomu všemu jsem si každý den 
myslela: „Jak mohu potěšit Šrílu Prabhu-
pádu?“ Chtěla jsem pro něj vařit opravdu 
dokonale. Myslela jsem na to celý den. 
I když jsem nevařila, dělala jsem plány na 
další den: „Jak to mám dělat dokonale?“ 
A vypadalo to, že mě každý den upozor-
ňuje na něco, co jsem nezvládla dokonale. 
Jednoho dne to bylo přesolené. Další 
den zase neslané. Začala jsem si myslet: 

„Co to dělám? Nejde mi to dělat pořád-
ně. Všechno dělám špatně. Možná bych 
neměla vařit. Jasně, měl by raději vařit 
někdo jiný. Řeknu Prabhupádovi, aby si 
našel někoho jiného, nebo sama najdu 
někoho, kdo to udělá lépe.“

Začala jsem pociťovat úlevu. Jediné, co 
je třeba, je říct to Prabhupádovi. Dru-
hého dne jsem šla s touto myšlenkou do 
jeho pokoje. Toho dne měli přijít na oběd 
jeho duchovní bratři. Prabhupádovi du-
chovní bratři kritizovali Prabhupádu pro 
mnoho věcí a jedna z nich byla to, že mu 
vaří žena. A to jsem byla já, a proto jsem 
z toho měla špatný pocit. Jelikož jeho 
duchovní bratři měli přijít na oběd, mys-
lela jsem si: „Dneska určitě nebude chtít, 
abych mu vařila. Řeknu mu to zítra.“ Ale 
zavolal mě k sobě a začal mi oznamovat, 
co chce k obědu. Tak jsem odešla připra-
vit oběd a přinesla jsem ho dovnitř.

Seděl v čele místnosti jako král a vedle 
něho z každé strany seděli staří, maje-
státní vaišnavové s dandami. Byla to im-
pozantní podívaná. Cítila jsem se úplně 
zahanbená, ale musela jsem jít dovnitř. 
Hlavu a ruce jsem si úplně zakryla pod 
sárí a klekla jsem si na podlahu. Schou-
lila jsem se i s tácem, odložila ho, vzdala 
jsem poklony a začala pomalu couvat ven. 
Vtom jsem uslyšela Prabhupádu říkat: 

„Ano, ona pro mě vaří a já ji za to jen kri-
tizuji. Ale ona by si pro mě nechala pod-

říznout hrdlo a já bych udělal totéž pro 
ni.“ Když to řekl, úplně mě to rozložilo. 
Když jsem se konečně dostala ke dveřím, 
měla jsem sárí mokré od slz.

Zjistila jsem, že moje vědomí bylo 
světské a že moje úzkost pramenila z ne-
porozumění vztahu mezi guruem a žá-
kem. Každý den jsem uvažovala: „Jak to 
udělat dokonale? Co bude chtít?“ A on 
mi to říkal. Nekritizoval mě. Já jsem to 
jen brala světsky. 

Ale protože jsem chtěla vědět, jak by ho 
to více těšilo, tak mi to říkal. Měla jsem 
iluze o tom, co znamená postavení žáka 
a služebnický vztah.

Není to poplácávání po zádech. To bylo 
moje mylné pojetí. Když jsem slyšela, co 
řekl Šríla Prabhupáda, uvědomila jsem si, 
že je to absolutně pravda. Nebylo o tom 
pochyb. Udělala bych pro něho cokoliv. 
Ale nikdy mi nedošlo, že Prabhupáda by 
také udělal cokoliv pro nás. Vtom jsem si 
uvědomila, že už vlastně všechno pro nás 
dělá. Moje nepatrnost byla nekonečná, 
spolu s mou vděčností a láskou k němu. 
V tu chvíli mi byla vyjevena skutečná 
moc lásky. ❧
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Vždy se na tenhle dětský hari-
nám těším. Ostatně jako na další 
nebo festival Ratha játrá. Děti 
rády rozdávají sladké kuličky vy-
robené na farmě a nebylo tomu 
jinak ani na tomto harinámu. 
Ostatní, co s dětmi jdou, zpívají 
a tančí a – co je hlavní – smějí se. 
Vykouzlí tak úsměvy na tvářích 
kolemjdoucích, kterým rozdá-
váme mezi zpíváním sladkosti. 
Celé město ožije a nechybí málo, 
aby s námi tančilo a smálo se.

Mám z toho vždy dobrý pocit. 
Je to moc pěkné lidem rozdávat 
Krišna vědomí touto cestou! 
Jsem moc ráda, že se tyto akce 
pro nás nejmladší konají, a zvu 
ostatní děti, aby se k nám podle 
svých možností přidaly.

Hare Krišna
bhaktin Gítá

Na přelomu září a října proběhl 
Týden svatého jména, a tak jsme 
s dětmi vyšli v sobotu 3.10. roz-
dávat Hare Krišna mahá mantru 
a prasádam do ulic Benešova. 

Minulý rok jsme poprvé pořá-
dali dětský harinám ve Vlašimi 
a letos se naše řady znatelně 
rozrostly. 

S velkým nadšením jsme zpívali, 
tančili a děti rozdávaly kolem-
jdoucím sladké kuličky, pozvánky 
a Vanší Gópál rozdal dokonce 
malou knihu. Kdykoli se malým 
vaišnavům podařilo předat něko-
mu milost, zářili štěstím.

Harinámová skupina proplula 
městem a nakonec přistála v dět-
ském centru Krokodýl. Tady se děti 
vyřádily na skluzavkách, míčích, 
trampolínách a jiných atrakcích, 
a pak se všichni usadili za zpěvu 
Šaríra avidjá džál k lahodnému po-
hoštění, které za pomoci ostatních 
mátádžích připravila Džaja Gópí-
nátha déví dásí.

Děkujeme všem, kteří přijeli 
z blízka i z dáli, zpívali a hráli, ve-
sele se smáli a svatým jménem 
Benešov rozehřáli. Těšíme se na vás 
všechny na příštím (nejen) dětském 
harinámu! Hare Krišna!

Na harinámu to bylo bezvadné, 
jen mi bylo líto, že po prasádam 
nebyl ještě jeden harinám, jak 
bylo původně plánováno. Náš vel-
ký harinám začal u nádraží, kde 
jsme se za zpěvu a tance pomalu 
scházeli. Oddaní chodí vždycky 
pozdě, a tak jsme tam zpívali 
docela dlouho, abychom nikomu 
z pomalu přicházejících odda-
ných neutekli. Jak jsme chodili 
a zpívali po Benešově, tvořili jsme 
takového hada, docela dlouhého. 

Děti rozdávaly moc dobré sladké 
kuličky. Bohužel jsem nemohla 
rozdávat taky, protože jsem měla 
černé ruce od toho, jak jsme lou-
pali ořechy. Zpívání bylo moc fajn 
a hlavně, že tam bylo spoustu dětí, 
bylo super.

Po harinámu jsme šli do takové 
jakoby školky jménem Krokodýl. 
Všichni jsme se tam mohli zabavit. 
Chvíli si tam každý hrál, jak chtěl, 
ale pak jsme dělali různé kotrmel-
ce, svíčky, hvězdy a tak dál. Pak 
bylo prasádam, výborné prasá-
dam. Pak jsme si mohli ještě hrát. 
Bylo to bezva!! Bylo tam hodně 
míčů a taky taková místnost, kte-

rá byla zvenku namalovaná jako 
perníková chaloupka. Pak jsme 
bohužel museli jít domů. Doma 
jsem musela vyprávět mamince, 
jaké to tam bylo. Doufám, že ta-
kových harinámů bude víc a víc...

Hare Krišna
Vaše služebnice Sarasvatí

Harinám byl super, táta mě 
skoro celý harinám nesl na ra-
menou. Akorát mě mrzelo, že mi 
Vainatéja nedal knížky, které bych 
mohl rozdávat, nejraději totiž na 
harinámu i Pada játře rozdávám 
knížky.

Váš služebník Sanátan

Děttský Hariinám
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Šrílla a Prabhhupáda

MALÝ VĚDOMOSTNÍ KVÍZ
1) Kolikáté narozeniny slavil 
21. srpna 1965 na Džaladútě Šríla 
Prabhupáda?
a) 68.
b) 69.
c) 70.

2) Jakým mořem loď proplouvala, 
když Prabhupáda prodělal 2 
srdeční záchvaty?
a) Rudým mořem
b) Středozemním mořem
c) Nilem

3) Kolik modliteb složil 
Prabhupáda k Nejvyššímu Pánu 
na palubě Džaladúty?
a) 3
b) 2
c) 4

4) Po kolika dnech plavby dorazil 
Prabhupáda do bostonského 
přístavu v Americe?
a) 30
b) 32
c) 36

5) Výtisky jaké knihy v angličtině, 
kterou sám přeložil a komentoval, 
s sebou Prabhupáda vezl?
a) Šrímad Bhágavatam
b) Bhagavad gítá
c) Íšópanišad

6) Kolik měl s sebou Šríla 
Prabhupáda rupií, když přijel 
poprvé do Ameriky?
a) 400
b) 4000
c) 40

VYLUŠTI TAJENKU, A POKUD 
NEVÍŠ, CO TOHLE SLOVO 
ZNAMENÁ, ZEPTEJ SE 
MOUDŘEJŠÍCH...

V TEXTU JE 8 CHYBNÝCH 
INFORMACÍ. ZKUS JE 
NAJÍT A NAHRADIT 
SPRÁVNÝMI.

13. srpna 1865 Bhaktivédánta 
Svámí, osamocený starý An-
gličan, nastoupil na palubu 
parní lodi Džaladúta a vydal 
se na cestu přes Severní oceán 
do Austrálie, aby naplnil pokyn 
svého duchovního učitele Bhak-
tivinóda Th ákura – rozšířit uče-
ní Koránu a poznání o Kansovi 
na Východě.

Správné řešení: 1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6c

Aby mohl splnit přání svého duchovního mistra, rozhodl se, že od-
jede do Ameriky, a doufal, že tam bude moci lidem předat poselství 
Véd. Tak, před 50 lety, 13. srpna 1965 ve 13:30, Šríla Prabhupáda na-
stoupil na palubu lodi Džaladúta jen s malým zavazadlem a bednou 
knih, sám a téměř bez peněz…
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Kapitola čtvrtá: Gókarnův příběh
Šrímad Bhágavata MahátmjaŠrímad Bhágavata Mahátmja

Súta Gósvámí pokračoval: „Ó 
Šaunako, když Nejvyšší Pán, kte-
rý je velmi drahý svým oddaným, 
viděl transcendentální bhakti 

zjevenou v jejich srdcích, opustil své síd-
lo a zjevil se ve shromáždění v Ánandě. 
Měl na sobě girlandu z lesních květin 
a barva Jeho těla připomínala monzuno-
vý mrak. Byl oblečen v oslnivě žluté šaty 
a opasek měl posetý drahokamy. Hlavu 
Mu zdobila koruna a Jeho náušnice se 
pohupovaly sem a tam. Stál v krásné tro-
jitě prohnuté pozici, která si podmanila 
srdce každé bytosti. Drahokam Kaustub-
ha zářil na Jeho hrudi a končetiny měl 
potřené santálovou pastou. Jeho nádhera 
překonávala milióny Amorů. 

Tento transcendentální Nejvyšší Pán, 
Osobnost Božství, který držel fl étnu, pak 
vstoupil do srdcí svých oddaných. Jeho 
důvěrní společníci jako Uddhava si tam 
přišli inkognito vyslechnout Bhágavata 
kathá. Když se Pán zjevil, ze všech světo-
vých stran bylo slyšet volání ,Sláva! Sláva!‘ 
Vznikl tam úžasný proud bhakti rasy 
doprovázený troubením lastur a sprškami 
květů a obarvené vody. Celé shromáždění 
zcela zapomnělo na sebe a svůj majetek 
a bylo plně pohrouženo do naslouchání 
Šrímad Bhágavatamu.“

Když Šrí Nárada viděl jejich hluboké po-
hroužení, řekl: „Ó mudrci, dnes jsem viděl 
úžasnou slávu saptáhy. Jejím naslouchá-
ním se očistí dokonce i pošetilí darebáci 
a zvířata. Nemám pochyb o tom, že v Kali 
juze je Bhágavata kathá nejúčinnější způ-
sob očištění srdce. Ó nanejvýš milostiví 
světci, odhalili jste tento úžasný způsob 

pouze jako projev laskavosti vůči trpícím 
živým bytostem v hmotném světě. Teď 
prosím vyprávějte příběhy těch, kteří se 
očistili prováděním saptáha jagji.“

Kumárové řekli: „Zkažení lidé, kteří 
neustále porušují pravidla písem a holdují 
různým druhům hříšných činností, spalo-
váni v ohni hněvu a neustálí otroci chtíče, 
budou očištěni saptáha jagjou.

Ti, kteří se nacházejí mimo systém 
varnášrama, postrádají pravdomluvnost, 
znepokojují je hmotné touhy, neustále kri-
tizují své rodiče, jsou závistiví, pokrytečtí 
a odhodlaní působit ostatním utrpení, bu-
dou očištěni saptáha jagjou.

Ti, kteří kradou zlato, pijí alkohol, za-
bíjejí bráhmany, holdují sexu se ženou 
svého duchovního mistra, jsou velmi krutí, 
nemilosrdní, zrádní, nemorální, démonští, 
mají sklon k podvádění a žijí z bohatství 
bráhmanů, budou očištěni saptáha jagjou.

Ti, kteří jsou velmi tvrdohlaví, a proto se 
neustále oddávají hříšným činnostem tě-
lem, myslí a řečí, kteří vždy žijí z bohatství 
druhých a jejichž srdce jsou velmi nečistá, 
budou očištěni saptáha jagjou.

Ó Nárado, v této souvislosti budu vy-
právět příběh, jehož pouhé naslouchání 
zbavuje hříchu.“

* * *
Kdysi leželo na břehu Tungabhadry 

krásné město. Lidé tam byli pravdo-
mluvní, zbožní a oddaní plnění svých 
předepsaných povinností. V tomto městě 
žil bráhmana jménem Átma Déva, který 
ovládal studium Véd a provádění činností 
karma kánda. Zářil jako slunce, a ačkoli 
byl bohatý, živil se žebráním. Měl krásnou 
ženu jménem Dhundhulí, která pocházela 
z dobré rodiny, ale byla velmi tvrdohlavá. 
Povahu měla velmi krutou, byla upovídaná 
a vyžívala se v klevetách. I když zastala 
domácí povinnosti, byla lakomá a hašte-
řivá. Tento bráhmana a jeho žena spolu 
žili láskyplně a vlastnili dostatek bohatství 
a předmětů smyslového požitku. I když 
byl jejich dům velmi krásný, byli nešťastní, 
protože neměli syna. Jak se Átma Dévovi 
začalo ozývat stáří, zabýval se různými 
zbožnými činnostmi pro získání syna. 
Rozdával dary chudým a daroval krávy, 
půdu, zlato, látky a tak dále. Tímto způ-
sobem rozdal polovinu svého bohatství 
na náboženské činnosti. Přesto stále dítě 
nepřicházelo, a tak byl plný úzkosti.

Jednoho dne velmi sklíčený opustil 
domov a odešel do lesa. Když slunce do-

sáhlo zenitu, dostal žízeň a přišel k jezeru. 
Vzhledem k tomu, že neměl potomky, byl 
v depresi, slabý a unavený, a po napití 
usedl k odpočinku. Po nějaké době se 
tam přišel napít jeden sannjásí. Bráhma-
na k němu přistoupil a padl u jeho nohou, 
těžce oddechuje. Sannjásí se zeptal: „Ó 
bráhmane, proč tak úzkostlivě naříkáš? 
Řekni mi, co tě trápí.“

Bráhmana odpověděl: „Ó Mahárádži, 
trpím za hříchy spáchané v minulém živo-
tě. Dokonce i moji předkové trpí takovou 
úzkostí, že když jim nabídnu jako obětinu 
vodu, přijmou ji, ale zůstávají plni obav. 
Polobozi a bráhmanové nepřijímají šťastně 
mnou nabízené pokrmy. Jsem tak smutný 
z bezdětnosti, že mi můj život připadá pro-
marněný. Přišel jsem sem, abych se vzdal 
svého zbytečného života, neboť nemám 
syna. Dům bez dětí je jako les a bohatství 
ztrácí všechnu hodnotu. Vskutku, rodina 
bez dětí je velmi nepříznivá. Ó Mahárádži, 
i krávy, které jsem získal, se staly neplod-
nými! Když zasadím strom, nedává žádné 
ovoce ani květiny. A když domů přinesu 
ovoce, velmi rychle se zkazí. Jsem nanej-
výš nešťastný, protože nemám syna, a tak 
můj život nemá žádný smysl.“

Po těchto slovech se bráhmana žalostně 
rozplakal a světcovo srdce se naplnilo sou-
citem. Byl to dokonalý jógí a z vrásek na 
bráhmanově čele pochopil vše o jeho životě.

Sannjásí řekl: „Ó bráhmane, vzdej se své 
připoutanosti a touhy po dětech, protože 
osud je velmi mocný. Přijmi útočiště v roz-
lišování a vzdej se připoutanosti k tomuto 
světu. Ó bráhmane, znám tvůj osud a jsem 
si jist, že nebudeš mít syna po sedm příš-
tích životů. V minulosti král Ságara a král 
Anga museli podstoupit opakované strasti, 
protože neměli syna. Proto se, bráhmane, 
vzdej všech nadějí na úspěch v rodinném 
životě. Štěstí je jen v životě odříkání.“

Bráhmana řekl: „Ó Svámídží, jaká je 
hodnota tohoto rozlišování? Život sann-
jásího postrádá koření života. Tak či onak 
mi dej syna, jinak se pohroužím do nářku 
a vzdám se života. Ten, kdo nezažil štěstí 
v podobě ženy a dětí, žije na poušti. Štěstí 
existuje pouze tehdy, když je v domě man-
želka, synové a vnuci.“

Při pohledu na Átma Dévovu velkou 
připoutanost světec řekl: „Ó bráhmane, 
král Čitrakétu musel nesmírně trpět, pro-
tože se chtěl vzepřít svému osudu. Pro-
zřetelnost je velmi mocná, takže žádná 
z tvých snah nebude úspěšná. Z tohoto 
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důvodu nezískáš štěstí v podobě syna, ale 
vidím, že jsi velmi tvrdohlavý, a protože jsi 
ke mně přišel se žádostí o syna, co mohu 
za těchto okolností říci?“

S pochopením pro bráhmanovo od-
hodlání mu světec dal plod a řekl: „Tvoje 
žena zaručeně otěhotní a porodí ti syna po 
snědení tohoto plodu. Měla by dodržovat 
slib pravdomluvnosti, čistoty, milostivosti 
a lásky a jíst pouze jedno jídlo denně po 
dobu jednoho roku. Tak bude mít syna, 
který bude zbožný a spravedlivý.“

Poté, co to sannjásí dořekl, zmizel 
a bráhmana se radostně vrátil do svého 
domu. Dal plod své ženě a odešel na 
jiné místo. Jeho žena, jejíž charakter byl 
pokřivený, se dala do pláče a řekla své 
družce: „Má drahá přítelkyně, proží-
vám velkou úzkost! Můj manžel přinesl 
plod, který má moc dát mi syna. Pokud 
jej sním, otěhotním, moje lůno vyroste 
a neschopna správně jíst zeslábnu a ne-
budu moci plnit své domácí povinnosti. 
Pokud nepřízní osudu zaútočí lupiči, ne-
budu schopna utíkat. A jestliže se během 
porodu dítě zaklesne v porodním kanále, 
přijdu o život. Nebo když zůstane v mé 
děloze delší dobu jako Šukadéva, kolik 
toho budu muset vytrpět! Mám velmi 
jemné tělo, tak jak to všechno budu 
schopna snášet? Během těhotenství 
budu slabá, a tak moje švagrová jistě 
přijde krást všechno mé bohatství. Navíc 
budu muset dodržovat mnoho pravidel, 
což bude obtížné. Rození dětí je velmi 
bolestné a jejich výchova ještě bolestněj-
ší. Mám za to, že pouze neplodné ženy 
a vdovy žijí šťastně.“

Pod vlivem těchto myšlenek plod ne-
snědla. Přesto když se jí manžel zeptal, 
zalhala: „Ano, snědla jsem ho.“

Jednoho dne ji navštívila její sestra 
a Dhundhulí se jí svěřila s celým příběhem 
a odhalila jí své trápení. Dhundhulí řekla: 

„Ó drahá sestro, úzkostí den za dnem stále 
slábnu. Řekni mi prosím, co mám dělat?“

Její sestra odpověděla: „Jsem nyní těhot-
ná, takže až dítě porodím, tajně ti ho dám. 
Zatím předstírej, že jsi těhotná, a nabídni 
nějaké bohatství mému manželovi, tak-
že mu nebude vadit, že ti dám jeho dítě. 
Nějak zařídíme, aby si každý myslel, že 
jsem po šesti měsících potratila. Později 
se postarám o výživu dítěte ve tvém domě. 
Nyní ten plod vyzkoušejme – dejme ho 
této krávě.“

Dhundhulí dala plod krávě a v pravý 
čas porodila její sestra syna. Otec dítěte 
ho v tichosti předal Dhundhulí, která in-
formovala Átma Dévu, že porodila syna. 
Po vyslechnutí této noviny se Átma Déva 
velmi zaradoval. Vykonal obřad narození 
spolu s různými dalšími příznivými čin-
nostmi, obdaroval bráhmany a povolal hu-
debníky, aby oslavovali narození jeho syna.

Dhundhulí řekla manželovi: 
„Nemám mléko a myslím si, že 
ještě není možné dávat dítěti 
kravské mléko. Co mám dělat? 
Moje sestra porodila mrtvé 
dítě, takže pokud ji zavoláš, 
může mého syna kojit.“

Átma Déva přijal její návrh 
a Dhundhulí pojmenovala 
chlapce Dhundhukárí. Za další 
tři měsíce kráva, která snědla 
plod, také porodila krásné 
lidské dítě. Chlapec byl mírný, 
božského vzezření a jeho tvář 
velmi zářila. Když to bráhmana 
viděl, pocítil velkou extázi a vy-
konal všechny příslušné obřady 
pro toto nově narozené dítě. 
Jakmile se o této události do-
slechli lidé, všichni se s úžasem 
přišli podívat na dítě narozené 
krávě a začali se o tom mezi 
sebou bavit: „Jen pohleďte, jak 
šťastný Átma Déva je. I jeho 
kráva mu porodila syna!“

Vůlí Boha nikdo nechápal 
tajemství této intriky. Átma 
Déva pojmenoval syna krávy 
Gókarna, protože jeho uši připomínaly 
kravské. Čas plynul a oba chlapci vyrostli. 
Gókarna byl inteligentní a učený, zatímco 
Dhundhukárí byl darebák. Nekonal žád-
né povinnosti bráhmana a nedodržoval 
pravidla čistoty. Nedělal rozdíly v tom, co 
jí, a byl vzteklý. Shromažďoval zbytečné 
předměty a jedl dokonce i jídlo, které se 
dotklo mrtvoly. Uměl výtečně krást a závi-
děl ostatním. 

Čas od času v tichosti zapálil něčí dům 
nebo unesl dítě a hodil je do studny. Ná-
silné činnosti mu působily radost a vždy 
chodil ozbrojen. Škodolibě trápil nevi-
domé a tělesně postižené lidi a zvláště se 
přátelil s čandály. Také si držel psí smečku 
a často chodil lovit. Lpěl na prostitutkách, 
a tak promrhal všechno otcovo bohatství. 
Jednoho dne těžce zbil své rodiče, vzal 
všechno nádobí z domu a prodal je. Tak 
Átma Déva přišel o všechen majetek a za-
čal bědovat: „Běda, běda! Byl jsem na tom 
lépe, když byla moje žena neplodná! Ó, 
mít syna darebáka je horší než nemít syna 
vůbec. Kam mám jít? Co mám dělat? Kdo 
mi pomůže v této nepříznivé situaci? Ó 
neštěstí! Trýzní mě můj vlastní syn a jsem 
připraven vzdát se života!“

Když tímto způsobem bědoval, přišel 
Gókarna a začal mu dávat pokyny: „Ó 
otče, tento svět je plný klamu a utrpení 
a je k ničemu. Měl bys přemýšlet nad tím, 
kdo je skutečný vlastník synů a bohatství. 
Ti, kdo lpějí na hmotných věcech, hoří 
dnem i nocí jako ghíová lampa. Ani Pán 
Indra, ani vládce celého světa nemůže 
nalézt štěstí. Klid zažívají pouze ti, kdo 

se všeho zřekli a žijí na osamělém místě. 
Proto se vzdej této nevědomosti, že toto 
je tvoje žena, toto je tvůj syn a tak dále. 
Tento klam přivede člověka do pekla. 
O toto tělo jednoho dne přijdeš, proto 
odejdi žít do lesa.“

Po vyslechnutí Gókarnových slov se 
Átma Déva rozhodl odejít do lesa. Zeptal 
se: „Můj milý synu, vysvětli mi prosím, co 
mám v lese dělat. Jsem velmi pošetilý a ne-
smírně lpím na činnostech karma kánda. 
Teď jsem všechno ztratil a jsem spoután 
v této studni domácího života. Jsi velmi 
milostivý – prosím osvoboď mě.“

Gókarna řekl: „Ó otče, toto tělo není nic 
jiného než kombinace kostí, tuku, krve 
a masa. Proto se nedomnívej, že jsi toto 
tělo a tato žena a děti jsou tvoji. Ve dne 
v noci medituj o dočasné povaze tohoto 
hmotného světa, a tak se k ničemu ne-
poutej. Staň se odříkavým a oddaně služ 
Nejvyšší Osobnosti Božství. Oddanost je 
největší náboženství, proto v ní přijmi úto-
čiště a vzdej se všech ostatních hmotných 
náboženských zásad. Služ svatým lidem 
a vzdej se všech myšlenek na smyslový 
požitek a chamtivost po bohatství. Nepře-
mítej o chybách druhých lidí, plně se zapoj 
do služby Pánu a vždy pij nektar Jeho sva-
tých zábav.“

Átma Déva, ovlivněn kázáním svého 
syna, opustil domov, a i když mu bylo še-
desát let, odešel s velkým odhodláním do 
lesa. Dnem a nocí sloužil Pánu. Pravidelně 
pronášel desátý zpěv Šrímad Bhágavatamu, 
dokud nakonec nedosáhl lotosových no-
hou Pána Šrí Krišny. ❧

V Kali juze je Bhágavata kathá V Kali juze je Bhágavata kathá 
nejúčinnějším způsobem očištění srdcenejúčinnějším způsobem očištění srdce
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UŽ TRADIČNÍ PROLNUTÍ ROCKOVÉ 
SCÉNY S NADŠENÝM OSLAVOVÁNÍM 
SVATÝCH JMEN PÁNA VESMÍRU.

Hlavním zpěvákem manter, kírtanů 
a bhadžanů tu letos byl Prabhu-
pádův žák Vaijásaki dás se svou 

mexickou ženou Kišórí. Poděkoval jsem 
jim za jejich laskavou a moudrou společ-
nost a za podstatný přínos k festivalové 
atmosféře, protože lepší kírtan tady snad 
ještě nebyl. V této souvislosti patří díky 
Mandalímu Bhadrovi, který sponzoroval, 
a Lókovi Sarangovi, který pro ně připra-
voval výtečné prasádam, a také bhaktovi 
Mirkovi, který je laskavě ubytoval. 

A ovšem děkuji za energii doprovodných 
sborů a bubeníků, včetně mezinárodního 
týmu Harináma Ruči či potulného ame-
rického mnicha Krišny Kripy dáse, a také 
dalším kírtanovým lídrům, jako je Bibi, 
Vrindávan Prijá déví dásí, Vidja Vačas Pátý, 
Stóka Krišna dás či Nrisinha Čaitanja sád-
hu. Návštěvníci by uvítali kírtanů ještě víc, 
ale není mnoho oddaných, kteří se chtějí 
do náročného prostředí vypravit.

Letos už mě napadalo, že jsme tu asi 
naposledy, ale při pohledu na svítícího 
Džagannátha na obou hlavních velkých 
scénách se má meditace změnila – „Pře-
ce Ho tu nemůžeme nechat samotného!“ 
Krišna Kripa prabhu mě ještě doplnil: „Je 
tu tolik těch, kdo dychtí po zpívání sva-

HARE KRIŠNA CAMP
TRUTNOFF 20.-23.8.2015
ALTERNATIVNÍ A MEDITATIVNÍ SCÉNA
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tého jména – nemůžeme je nechat osiřet!“ 
Tak snad zase do roka sestavíme dostateč-
ně silný tým.

Letos poprvé máme i malý kapitálový 
základ, za což patří díky štědrým přispě-
vatelům, což byli: Súrja Nárájan prabhu, 
bhakta Robert s trutnovskou restaurací 

Baladéva, mátádží Ananga 
Sévika, Tomáš Kodr, František 
Hradil, Michal Strnad, Míra 
Krejz a Martin Reiss, kteří po-
mohli pokrýt letošní náklady, 
a ještě něco zbylo. A ovšem 
klíčovou roli v produkci hraje 
pořadatelský tým celého festi-
valu: Martin Geronimo Věchet, 
Eva Navrátilová, Indiánka 
Marta, Iva Černý Vlas a jejich 
pomocníci. 

Díky za veškeré projevy 
přízně této unikátní podobě 
sankírtanové jagji! ❧
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Začne-li někdo vidět duchy, kteří 
nás obklopují ze všech stran, je 
často považován za případ zralý 
pro psychiatra. Materialisté totiž 
jejich existenci samozřejmě 
popírají. Oddaní Šrí Krišny ale 
mohou díky poznání Véd, které jim 
předal Šríla Prabhupáda, osvětlit 
existenci těchto záhadných entit 
v jemnohmotných tělech způsobem, 
který nepostrádá logiku.

Kdo se stává duchem?
Duše, naše skutečné já, sídlí v sub-

tilním těle skládajícím se z mysli, 
inteligence a falešného ega. Toto jem-
nohmotné tělo pak obklopuje obal 
z hrubých elementů – země, ohně, vody, 
vzduchu a éteru. 

Pod vlivem zákonu karmy v daný čas 
duše obalená jemnohmotným tělem hrubé 
tělo opouští a přechází na základě svých 
zbožných či bezbožných činností do další-
ho místa určení.

Stává se však, že lidé velice hříšní, ti, 
kteří zemřeli násilnou smrtí (včetně se-
bevraždy) či připoutaní ke své rodině, 
domu, vesnici nebo zemi zůstávají pouze 
v jemnohmotném těle – stávají se z nich 
duchové. Jsou ve velice nepříjemném po-
stavení, jelikož si chtějí užívat hmotného 
života, ale nemají k tomu odpovídající 
hrubohmotné tělo.

Z nedostatku hmotného požitku a ná-
sledné frustrace se stávají zdrojem zne-
pokojení. Buď „straší“ na nějakém místě, 
nebo se snaží najít nějaké jiné tělo, které 
by pak mohli ovládat – posednout.

Brány do jemnohmotného těla, kudy 
do něho mohou vstupovat tito nezvaní 
hosté, otevírají hříšné činnosti. Není nic 
neobvyklého, že pod vlivem alkoholu či 
omamných látek se těla zmocní zlovolné 
bytosti a zdánlivě nevinný smyslový poži-
tek končívá krvavou tragédií.

Šrímad Bhágavatam rovněž popisuje, 
že k nepříčetnosti nebo posedlosti duchy 
dochází v nečistém stavu. Je zde řečeno, že 
když člověk tvrdě spí, z úst mu tečou sliny, 
a zůstane-li takto znečištěný, duchové toho 
využijí a posednou jeho tělo.

Obvyklé projevy
Jejich jemnohmotné podoby nevi-

díme, ale můžeme jejich přítomnost 
vnímat, někdy až velice konkrétně – ne-
snesitelně těžké vibrace, mrazení, nepří-
jemné zápachy či tajemné zvuky. Často 
na ně upozorní i vyděšené reakce zvířat 
či malých dětí. Některé osoby se obávají 
přiznat vnímání duchů, aby je okolí ne-
považovalo za blázny.

Někteří duchové neškodně přebývají na 
místech, ke kterým jsou připoutaní. Další, 
přivoláni hříšnými činnostmi, čekají na 
příležitost, kdy si budou moci i oni pro-
střednictvím těl svých obětí užívat hrubo-
hmotných smyslů. Obvykle parazitují na 
práně, životní energii, svých „hostitelů“. To 
se projevuje neustálou únavou a nedostat-
kem energie, apatií, negativními emocemi, 
poruchami spánku a nočními můrami.

Někdy také dochází k náhlé změně 
v osobnosti. Schizofrenie, například, má 
podle Véd kořeny právě v obsazení jed-
noho těla další či vícero dalších osobností. 
Norman Bates z Hitchcockova kultovního 
hororu Psycho je toho dokonalým názor-
ným příkladem.

Někdy se duchové zjevují svým pří-
buzným, s nimiž se přicházejí krátce 
po smrti rozloučit nebo jim chtějí něco 
sdělit, většinou ve snu. Mnozí duchové, 
kteří „straší“ na různých místech, k nimž 
jsou emocionálně připoutáni, ani nevědí, 
že jsou po smrti. Pokud se někomu zjeví, 
většinou na sebe chtějí upozornit a tak 
zvýšit svou šanci, že jim někdo z jejich 
situace pomůže. Sami se z ní hned tak ne-
dostanou, protože zůstat v podobě ducha 
je forma negativní karmy, která často trvá 
hodně dlouho. 

Ve védské tradici se v obřadu šraddhá 
předkládá jménem zemřelého předka 
příslušná obětina Šrí Višnuovi, a tím má 

Zpíváním svatého jména Krišny je zlý 
vliv duchů a hříšný život ihned zničen
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zaručeno, pokud je mu určeno setrvávat 
v těle ducha, osvobození z této zoufalé 
situace. V moderní době, kdy obřady za 
zemřelé přestávají být běžné – jsou nahra-
zovány duchovně neúčinnými světskými 
rituály nebo úplně opomíjeny – je tako-
vých duchů stále více.

Někteří duchové se snaží dostat do těla 
spící osoby. Ta pociťuje obrovskou tíhu 
na hrudi, dusí se a nemůže se pohnout 
ani promluvit. O tomto jevu po staletí ve 
slovanských krajích říkali, že „lehla na 
mě Mora“. Moderní medicína to nazývá 
spánkovou paralýzou. Jedinou obranou 
v této situaci, kterou jsem osobně zažila 
již dvakrát, bylo vyslovení – v mys-
li – mahá mantry. Zabralo to! Stejně tak 
i u několika dalších oddaných, kteří mají 
podobný prožitek.

Duchůvzdorný Prabhupáda
V sídle Johna Lennona v Tittenhurstu, 

kam byli oddaní spolu se Šrílou Prabhu-
pádou slavným Broukem pozváni, dokud 
nebude dokončen chrám Šrí Šrí Rádhá 
Londoníšvary, se na ně obrátil místní zed-
ník. Zeptal se jich, jestli věří na duchy.

„Ó ano,“ odpověděl Kulašékhara. 
„Prabhupáda řekl, že duchové existují.“

Zedník řekl: „Já na ně nevěřím. Mojí 
ženě se něco zdá, ale já na ně nevěřím.“

Jeho manželka jim řekla, že oba v noci 
„něco“ slýchají. Poslední noc přiběhli zdě-
šení do Johnova domu a stěžovali si, že 
slyšeli podivné zvuky – rachocení řetězů, 
dupání a zvuk, jako by někdo táhl po pod-
laze mrtvé tělo. Zedník viděl, jak jeho ženě 
něco násilně zatřáslo rameny, přestože 
v místnosti nikdo jiný kromě nich nebyl.

Když to oddaní řekli Prabhupádovi, 
odpověděl: „Běžte za Johnem Lennonem 
a povězte mu, že když bude chtít, můžeme 
ho těch duchů zbavit.“ Mukunda vyřídil 
vzkaz, ale John už mezitím pozval svého 
přítele, bílého čaroděje, aby přišel a toho 
ducha vymýtil.

Čaroděj navštívil zedníkovo obydlí 
a spolu s ním i několik oddaných. Nad 
krbem v obýváku našli rytinu člověka, 
z jehož čela vychází duch, a na protější 
zdi mahagonové runy. „To jsou starověké 
čarodějnické runy,“ řekl čaroděj a zavrtěl 
hlavou. „Tady nemůžu nic dělat.“

Když John požádal oddané, aby to zku-
sili oni, Prabhupáda jim poradil. Vchod 
do zedníkova domu měli pokropit vodou 
obětovanou Krišnovi, troubit na lastury 
a potom udělat kírtan.

Druhý den ráno šel Prabhupáda kolem 
toho starého domku a zeptal se: „Tak co, 
jak se má duch?“

„Žádné zprávy, Prabhupádo,“ odpověděl 
Kulašékhara.

Už před léty v Indii si Prabhupáda všiml 
jedné noci ve své chemické laboratoři du-
chů. „Co jste udělal?“ zeptali se ho oddaní. 

„Jednoduše jsem zpíval Hare Krišna a du-
chové šli pryč.“

Prabhupáda se duchů nebál, říkal 
o sobě, že je duchůvzdorný. „Duchové 
jsou obvykle zlí a někdy mohou dokonce 
i zabít, ale neublíží vám, budete-li zpívat 
Hare Krišna.“

Obřadem pinda, obětováním Pánu Viš-
nuovi, může člověk osvobodit předchozí 
generace svých předků, pokud jsou v tě-
lech duchů. „V Májápuru bylo dřív spousty 
duchů muslimů, ale už jsou pryč. Naše 
zpívání Hare Krišna je poslalo pryč,“ tvrdil 
Šríla Prabhupáda.

Transcendentální obrana
Šríla Prabhupáda nám dal řešení 

opravdu na všechny, i ty nejneuvěřitel-
nější situace.

Duchové jsou přitahováni nečistými 
místy, nečistými substancemi, nečistými 
činy a nečistými myšlenkami.

Nejlepší obranou proti nim je transcen-
dentální vibrace. Doporučuje se recitace 
Bhagavad gíty v sanskritu, alespoň jednu 
kapitolu, doporučují se hlavně třetí, sed-
má a osmá. V mysli můžeme nevtělené 
bytosti věnovat výsledek této oddané 
služby a ona tak získá dostatečný zbožný 
kredit (púnja) potřebný k odchodu. Po-
jednává o tom Gítá Mahátmja z Padma 
Purány v kapitole 1.

Bhagavad gítu v sanskritu můžete také 
dlouhodobě přehrávat. Pokud ji nemůžete 
snést, je vysoká pravděpodobnost přítom-
nosti přivtěleného ducha, často i vícero.

V místnosti, kde cítíte přítomnost du-
chů, ponechte Bhagavad gítu nebo Šrímad 

Šríla Prabhupáda se duchů nebálŠríla Prabhupáda se duchů nebál
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Bhágavatam. Vyzařují čistou nehmotnou 
energii, kterou negativní entity nesnášejí. 
Odpuzuje je rovněž troubení na lasturu 
a zvonění na větší zvon.

Recitujte jednu nebo více kapitol Šrímad 
Bhágavatamu, zvláště 10.29-33, a modlete 
se, abyste byli zproštěni všech negativních 
vlivů, jež obklopují vás nebo konkrétní 
osoby, místa a situace. Tato recitace má 
nesmírně pozitivní vliv.

Jeden z áčárjů vaišnavské tradice, Bhak-
tivinód Th ákur, rovněž prokázal nadřaze-
nost transcendetální energie nad těmito 
jemnohmotnými entitami. Když byl 
přeložen do Čamparany, kde se narodil 
jeho druhý syn Rádhiká Prasád, místní 
lidé zde uctívali ducha žijícího v jednom 
banjánovém stromě. Bhaktivinód Th ákur 

poradil místnímu bráhmanovi, ať pod 
tímto stromem čte dnem i nocí Šrímad 
Bhágavatam. Po měsíci neustálého před-
čítání se strom skácel k zemi.

Rozdavačka knih Gókula Lílá déví dásí 
potkala mladého nepálského obchodního 
učitele, který jí při jejich druhém setkání 
řekl: „Poté, co jsem tě potkal, se mi ve 
snu zjevil můj pradědeček, jehož jsem 
nikdy neviděl ani se s ním nesetkal, a řekl 
mi: ,Naše rodina začíná duchovně strádat 
a je tvojí povinností s tím něco udělat, čti 
Bhagavad gítu a jednou týdně navštěvuj 
chrám ISKCONu.‘“

Když sen vyprávěl své matce, nabyl 
přesvědčení, že tento pokyn musí násle-
dovat, neboť pradědeček přesně odpoví-
dal popisu.

V případě setkání se s duchem se do-
poručuje vzpomenout si na svaté jméno 
Pána Nrisinhadéva a vyslovit jeho mahá 
mantru:

óm hrím kšraum
ugram víram mahá-višnum

džvalantam sarvathó mukham
nrisinham bhíšanam bhadram
mritju-mritjum namámj aham

Pokud ji nemůžeme vyslovit nahlas, jako 
např. při spánkové paralýze, stačí ji vyslo-
vit i v mysli. Její vysvětlení podává Narasi-
mha tapaní Upanišad. Můžete si ji napsat 
na papír a pověsit do pokoje nebo nosit 
při sobě. V Indii lidé tuto či jiné ochranné 
mantry (kavači, neboli štít) píší na ruličku 
papíru a vkládají ji do malého válečkového 
amuletu (též zvaného kavača), který se 
nosí na krku nebo na pravé ruce.

Nejdokonalejší mahá mantra
Pro všechny bytosti a všechny situace 

je však nejmocnější Hare Krišna mahá 
mantra – Hare Krišna, Hare Krišna, 
Krišna, Krišna, Hare, Hare, Hare Ráma, 
Hare Ráma, Ráma Ráma, Hare Hare. 
Kadamba Kánana Svámí na jedné před-
nášce zmiňoval, že na harinámu se tlačí 
desítky a stovky těchto subtilních bytostí, 
protože vědí, že svaté jméno Šrí Krišny, 
které se od Něho neliší, je jediným způ-
sobem, jak se mohou osvobodit ze své 
ubohé existence. 

Zpívání mahá mantry je tak vznešené, že 
pomůže nejen jim, ale i lidem, které již du-
chové „obsadili“. A samozřejmě nejen jim. 
Musíme však zpívat čistě.

Je-li člověk pod vlivem těchto jemno-
hmotných parazitů, ale i hrubohmotných, 
ať v podobě lidské či nejrůznějších červů, 
je to jen otázka karmy, výsledku předcho-
zích zbožných a bezbožných činů. 

A i když se člověk všech těchto ne-
zvaných hostů zbaví, jeho potýkání se 
se strastmi tohoto hmotného světa ne-
končí. Osudem vyměřená dávka utrpení 
k němu přijde, třebaže teď už možná 
v jiné podobě.

Jedinou šancí, jak se všech těchto ná-
sledků zbavit natrvalo, je vystoupat na 
transcendentální úroveň, nad úroveň dob-
ra a zla. A to můžeme jen díky zpívání sva-
tých jmen pod vedením čistého oddaného 
Šríly Prabhupády nebo jeho následovníků...

S využitím informací z článku Duchové 
bhakty Jana Mareše na webových stránkách 
veda.harekrsna.cz , článku Channeling 
od Suhótry Svámího, knih Lílámrita Šríly 
Prabhupády, Šrímad Bhágavatam a Bhaga-
vad gítá taková, jaká je a rozhovoru s Muni 
Prijou dásem. ❧

Oddaní mají velice mocného ochránceOddaní mají velice mocného ochránce



Šivaráma Svámí rozhovor

číslo 5  ročník 19  NÁMA HATTA  29číslo 5  ročník 19  NÁMA HATTA  29

Migranti v Evropě
Šivaráma Svámí o evropské migrantské krizi, ISKCON News, 28.9.2015
Posledních pár týdnů, vprostřed 
největší politické a humanitární 
krize v Evropě od 2. světové války, 
maďarská Společnost pro vědomí 
Krišny se aktivně podílí na pomoci 
migrantům a uprchlíkům uvízlým 
na vlakových nádražích nebo 
křižujícím zemí. 

Oddaní rozdali zhruba 5 000 porcí teplé-
ho jídla a 1,5 tuny ovoce a dalších potravin, 
přičemž pokračují se svým každodenním 
krmením 2 000 na okraji společnosti žijí-
cích Maďarů.

Evropská veřejnost je zcela rozdělena v náhledu na otázku, 
jak se chovat k uprchlíkům – jestli je mají Evropané vítat, ane-
bo se jich bát. Podobně vyjadřují svůj zájem o toto téma i ma-
ďarští oddaní. Některé z nich oslovuje v následujícím interview 
Šivaráma Svámí.

ISKCON News: Kde je hranice pomoci uprchlíkům a běžen-
cům v souvislosti s bezpečností země?

Šivaráma Svámí: Vláda je vždy povinna postarat se o bez-
pečnost svých vlastních občanů a stejně tak i uprchlíků. Proto, 
že někteří Maďaři jsou vrazi a zloději, tak to ještě neznamená, 
že všichni Maďaři jsou zločinci nebo společensky nebezpeční. 
A stejné pravidlo platí i na uprchlíky. I když někteří z nich se 
mohou chovat špatně, nemyslím si, že představují větší bezpeč-
nostní riziko než Maďaři.

Skutečností je, že veškerá zemĕ 
patří Nejvyššímu Pánu. Politické hra-
nice samozřejmĕ existují i ve svĕtĕ 
vĕdomém si Boha. Tam jsou však poli-
tická napĕtí atmosférou vĕdomí Boha 
značnĕ zmírnĕna a lidé všech zemí se 
navzájem vítají a ctí své vzájemné prá-
vo na život v míru.

(Šrímad Bhágavatam 12.3.8, význam)

Vů lí  Pá na je vš eho dostatek, a když  budeme vě cí  sprá vně  využ í vat, Vů lí  Pá na je vš eho dostatek, a když  budeme vě cí  sprá vně  využ í vat, 
mů ž eme ž í t pohodlně  a bez nepř á telství  mezi lidmi.mů ž eme ž í t pohodlně  a bez nepř á telství  mezi lidmi.
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Ovšem bezpečný průjezd uprchlíků 
skrze Maďarsko není pouze maďarský 
problém, je to evropský problém. A je 
zřejmé, že jde o ohromnou výzvu pro 
malou a chudou zemi.

ISKCON News: Jaký je váš názor na 
vybudování plotu na jižní maďarské 
hranici?

Šivaráma Svámí: Již samy hranice 
jsou umělé, protože Bůh nestvořil svět 
s hranicemi. Pokud už ale přijmeme 
existenci hranic a lidé jimi potřebují 
řádným způsobem projít, pak není nic 

špatného na tom, že se postaví plot, 
aby se ten řádný způsob zajistil. Otáz-
kou je, zda se současný proud uprchlí-
ků podaří lépe zvládnout s plotem, či 
nikoliv. To uvidíme.

ISKCON News: Jak by se měli od-
daní vztahovat k uprchlíkům?

Šivaráma Svámí: Bhagavad gítá 
říká: „Pandita sama daršina“ – zbožní 
lidé vidí všechny lidské bytosti stejně 
a vztahují se k nim podle jejich 
kvalifi kace.

Uvážíme-li, že vzdělaní Maďaři 
houfně Maďarsko opouštějí, bylo by 
moudré zvážit, zda vzdělaní uprchlíci 

budou moci obsadit uvolněné pozice, 
které tu za sebou Maďaři nechávají. 
Jinými slovy, nestigmatizujme lidi, ale 
dívejme se na to, jak mohou jednotlivě 
přispět zemi.

ISKCON News: Když jim ISKCON-
ští oddaní pomáhají nebo rozdávají 
jídlo, mají se bát, že se mohou od 
uprchlíků nakazit nějakou nemocí?

Šivaráma Svámí: Ne. Pořád jezdíme 
do Indie, takže bychom se museli na-
kazit už dávno. Zato tady v Maďarsku 
máme opakované problémy s klíšťovou 
encefalitidou, a to nemluvím o alergiích, 
které ovlivňují 10 % Maďarů.

ISKCON News: Jaký druh pomoci 
migrantům nabízíme?

Šivaráma Svámí: Rozdáváme jídlo 
a zpíváme Hare Krišna. To první jim 
naplní žaludek a to druhé jim přinese 
mír do duše. To znamená spoustu 
práce. Navrch toho, co už děláme pro 

Zloději a darebáci jen čekají na nějaký 
politický převrat, aby využili příležitosti 
k rabování majetku obyčejných lidí. 
Proto je vždy zapotřebí silná vláda, kte-
rá jim v tom zabrání.

(Šrímad Bhágavatam 4.14.38, 
význam)

Po celém světě – ba po celém vesmí-
ru – je mnoho lidí, kteří se nějaký čas 
prohlašují za manžely, politické vůdce 
či poručníky, ale po čase si je Nejvyšší 
Pán přeje z jejich míst odstranit a s je-
jich kariérou je okamžitě konec. Proto ti, 
kdo jsou skutečně vzdělaní a pokročilí 
v duchovním životě, nepřijímají žádné-
ho jiného vůdce, manžela či poručníka 
než Nejvyšší Osobnost Božství.

(Šrímad Bhágavatam 5.18.20)

Jde-li nám o klid v mysli a mír ve spo-
lečnosti, musíme přijmout, že skuteč-
ným poživatelem je Nejvyšší Osobnost 
Božství. Pán je také vlastníkem všeho 
v celém vesmíru a nejlepším přítelem 
všech živých bytostí. Když toto lidé 
pochopí, budou moci být šťastní a žít 
v míru jak individuálně, tak kolektivně.

(Šrímad Bhágavatam 4.24.66)

Oddaní chtějí pouze vidět, aby oby-
čejní lidé nebyli sváděni politickou pro-
pagandou a aby cenný lidský život nebyl 
znehodnocován následováním civiliza-
ce, která je z konečného hlediska určená 
ke zkáze. Pokud se politici nechají 
vést dobrými radami oddaných, může 
se změnit tvář celé společnosti a díky 
očistnému kázání oddaných nastane 
obrat v celosvětové situaci, jak ukázal 
Pán Čaitanja.

(Šrímad Bhágavatam 2.4.18, význam)

Jakákoliv civilizace, která se neza-
kládá na bráhmanské kultuře a kterou 
neřídí bráhmanové, je nepochybně 
zatracena. Současná lidská civilizace se 
zakládá na uspokojování smyslů, a lidé 
v důsledku toho čím dál více propadají 
různým věcem. Nikdo nectí bráhman-
skou kulturu. Démonská civilizace lpí 
na ugrakarmě, ohavných činnostech, 
a pro uspokojování nekonečných chti-
vých tužeb vznikají velká průmyslová 
odvětví. Výsledkem toho je, že vláda 
sužuje lidi velkými daněmi. Lidé jsou 
bezbožní a nevykonávají oběti dopo-
ručené v Bhagavad gítě. Jagjád bhavati 
pardžanjah – vykonávání oběti způ-
sobuje, že se tvoří mraky a prší. Díky 
vydatným dešťům se urodí dostatek 
potravy. Společnost by se měla pod 
vedením bráhmanů řídit zásadami Bha-
gavad gíty – pak budou lidé šťastní. An-
nád bhavanti bhútán – když jsou zvířata 
a lidé dostatečně nasyceni obilím, pak 
sílí a jejich srdce a mozky jsou pokoj-
né. Tehdy mohou všichni dělat pokrok 
v duchovním životě, který je konečným 
životním cílem.

(Šrímad Bhágavatam 5.5.23)

Mĕsta budou ovládána zlodĕji, Védy 
budou znečištĕny spekulativními výkla-
dy ateistů, političtí vůdci budou praktic-
ky požírat obyvatelstvo a takzvaní knĕží 
a intelektuálové budou oddáni svým 
břichům a genitáliím.

(Šrímad Bhágavatam 12.3.32)

Hnutí pro vědomí Krišny se nezakládá na tělesných označeních. Hnutí pro vědomí Krišny se nezakládá na tělesných označeních. 
Je to transcendentální hnutí na úrovni duchovního chápání.Je to transcendentální hnutí na úrovni duchovního chápání.
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Maďary. Podobně jako maďarská vláda, 
pociťujeme nadměrnou zátěž, ale je to 
naše dharma, naše povinnost.

Migrantská krize není jen jeden 
problém. Je to projev mnohem 
většího problému. Jeden z mnoha 
symptomů, stejně jako války, které 
způsobily tuto krizi, a různé reakce 
v Evropě na ni.

ISKCON News: Co myslíte tím 
„větším problémem“?

Šivaráma Svámí: Nevědomost 
toho, kdo skutečně jsme a kdo 
je vlastníkem všeho. Kořenem 
problému je, že lidé si myslí, že jsou 
toto tělo – šíit, sunnita, muslim, 
křesťan, Syřan, Maďar, Němec 
a Američan. Ale to jsou falešná 
označení. Jsme duše. Všichni 
jsme si duchovně rovni navzdory 
rozdílnému vnějšímu vzhledu.

Stejně jako hranice a ploty, jsou 
národní identity také falešným kon-
ceptem „to je moje“. Nic není naše, 
vše patří Bohu.

Takže pokud chcete řešit migrant-
skou krizi a ty další problémy, které 

z toho vyplývají, potom bude po-
třeba lidi vzdělat, aby pochopili, že 
nejsou toto tělo a že Bůh je vlastník, 
a my máme právo na určitou kvótu 
Jeho stvoření, ne víc. A každý má 
právo na svou kvótu.

To je to, co děláme na ulicích, v na-
šich střediscích, na naší akademii 

– vzděláváme lidi. Dokud se svět ne-
rozhodne to přijmout, půjde od jedné 
krize ke druhé.  ❧

Stát jinak ve skutečnosti patří Svrcho-
vanému Pánu. Řeky, oceány, lesy, hory, 
léčivé byliny atd. nejsou stvořením 
člověka. Všechny je stvořil Nejvyšší 
Pán, a živé bytosti je dovoleno používat 
majetku Pána ke službě Pánu. Heslem 
dneška je, že vše je určené pro lidi, 
a vláda je tedy pro lid a z lidu. Ale aby 
svět v současné době zplodil nové lidské 
druhy na úrovni vědomí Boha a doko-
nalosti lidského života, tedy ideologie 
Božího komunismu, musí znovu kráčet 
ve šlépějích králů, jako byli Mahárádža 
Judhišthira či Paríkšit. Vůlí Pána je 
všeho dostatek, a když budeme věcí 
správně využívat, můžeme žít pohodlně 
a bez nepřátelství mezi lidmi navzájem 
nebo mezi lidmi a zvířaty či lidmi a pří-
rodou. Vše je pod vládou Pána, a když 
bude Pán potěšen, bude potěšená každá 
složka přírody.

Řeky budou plné vody a budou zú-
rodňovat zemi; oceány budou poskyto-
vat dostatečné množství nerostů, perel 
a drahokamů; lesy budou poskytovat 
dostatek dřeva, bylin a lesních plodů 
a střídání ročních období přinese bo-
hatství ovoce a květin. Umělý životní 
styl závisející na továrnách a pracovním 
náčiní může dát takzvané štěstí pouze 
omezenému počtu lidí na úkor miliónů.

(Šrímad Bhágavatam 1.10.5)

V Kali juze je však v takzvaném svět-
ském státě vláda v rukou takzvaných 
králů a prezidentů – ve skutečnosti 
hlupáků a darebáků – kteří nevědí nic 
o spletitostech přírodních zákonů či 
o zásadách oběti. Tito darebáci vymýš-
lejí různé plány, které vždy selžou, a lidé 
potom nejrůznějším způsobem trpí.

(Šrímad Bhágavatam 4.16.5)

Kvůli vzrůstajícímu počtu démonských obyvatel pozbyli lidé bráhmanské kultury 
a neexistuje ani kšatrijská vláda. Místo toho je státním zřízením demokracie, v níž 
může být kterýkoliv šúdra zvolen do čela vlády a chopit se moci. Kali juga má nesmír-
ně zhoubné následky. Šástra (Bhág. 12.2.13) uvádí: dasju-prájéšu rádžasu – vláda si 
osvojí způsoby lupičů (dasju).

Nebudou dostupné pokyny bráhmanů, a pokud ano, nebudou žádní kšatrijští 
vládci, kteří by je následovali. Pomineme-li Kali jugu, dokonce i dříve, když se dařilo 
démonům, existoval plán (vytvořený Hiranjakašipuem) zničit bráhmanskou kulturu 
a kšatrijskou vládu a tak způsobit chaos na celém světě. V Satja juze bylo uskutečnění 
tohoto plánu velice obtížné, ale v Kali juze, která je plná šúdrů a démonů, bráhmanská 
kultura neexistuje a může být obnovena jedině zpíváním mahá mantry.

Proto zahájilo svou činnost hnutí pro vědomí Krišny – aby snadným způsobem 
obnovilo bráhmanskou kulturu a umožnilo tak lidem žít šťastně a pokojně v tomto 
životě a připravit se na dosažení lepšího postavení v životě příštím.

(Šrímad Bhágavatam 7.2.11)

Dnes je Zemĕ rozdĕlená na mno-
ho zemí, náboženství a politických 
stran. I přes toto politické a nábožen-
ské rozdĕlení hlásáme, že by se mĕli 
všichni znovu spojit v rámci jedné 
kultury – vĕdomí Krišny. Lidé by mĕli 
přijmout jednoho Boha, Krišnu; jedno 
písmo, Bhagavad gítu; a jednu činnost, 
oddanou službu Pánu. Tak mohou žít 
lidé na této planetĕ šťastnĕ a společnĕ 
pĕstovat dostatek potravy. V takové 
společnosti by neexistoval nedostatek, 
hladomor či kulturní nebo náboženský 
úpadek. Takzvané kastovní systémy 
a národnostní rozdíly jsou umĕlé. Podle 
naší vaišnavské fi lozofi e jsou to všechno 
pouze vnĕjší tĕlesná označení. Hnutí 
pro vĕdomí Krišny se nezakládá na 
tĕlesných označeních. Je to transcen-
dentální hnutí na úrovni duchovního 
chápání. Kdyby lidé tohoto svĕta 
chápali, že základní podstatou života 
je duchovní totožnost, chápali by, že 
posláním duše je sloužit Nejvyšší Duši, 
Krišnovi.

(Čaitanja čaritámrita, Madhja lílá 25.193)

Umělý životní styl může dát Umělý životní styl může dát 
takzvané štěstí pouze omezenému takzvané štěstí pouze omezenému 

počtu lidí na úkor miliónůpočtu lidí na úkor miliónů



Recept poskytla
Čandana Gópí déví dásí 

z Bali
(žákyně Kavičandry 

Svámího)

ČERVENÝ JEMNÝ KOLÁČ
INGREDIENCE:

NA TĚSTO
200 g margarínu
50 g másla
200 g moučkového cukru
1 čl prášku do pečiva
½ čl jedlé sody
400 g hladké mouky
4 pl sušeného mléka
3 pl jogurtu
½ čl vanilkové esence
1 střední červená pitahaya*
½ ananasu
250 ml čerstvého mléka

NA KRÉM
200 g smetanového sýru
100 g moučkového cukru
2 pl citrónové šťávy
vanilková esence

NA POSYPÁNÍ
150 g nahrubo 
nastrouhaného eidamu

POSTUP:
Smíchejte margarín, máslo, moučkový cukr a vanilkovou esenci. 
Když vše změkne, přidejte mouku, sušené mléko, jedlou sodu a prášek do pečiva.

Rozmixujte pitahayu a ananas na kaši.

Přidejte do těsta spolu s čerstvým 
mlékem a dobře promíchejte.

Těsto vylijte na středně velký plech 
a zarovnejte špachtlí. Pečte na 180°C 
asi 30 až 45 minut.

Nechte vychladnout a potřete krémem. 
Nakonec posypte strouhaným sýrem.

* pitahaya je tropický jedlý plod kaktusu, 
chutí připomínající meloun či angrešt

S láskou a oddaností nabídněte Šrí Krišnovi.
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