
NÁMA HATTA

Zakladatel - áčárja Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí PrabhupádaZakladatel - áčárja Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí PrabhupádaZakladatel - áčárja Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda
Časopis Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny 6/19

BŮH JE SVĚTLO A NEVĚDOMOST JE TEMNOTA.  TAM, KDE JE BŮH, NENÍ NEVĚDOMOST.BBBBBBŮŮŮŮŮŮHHHHHH JJJJJEEEEEEE SSSSSSVVVVVVĚĚĚĚĚĚTTTTTTLLLLLOOOOO AAAAAA NNNNNNEEEEEEVVVVVVĚĚĚĚĚĚDDDDDDOOOOOOMMMMMMOOOOOOOSSSSSSTTTTTT JJJJEEEEEE TTTTTEEEEEEMMMMMMNNNNNNOOOOOOOTTTTTTAAAAAA....    TTTTAAAAAAMMMMMM,,, KKKKKKDDDDDDEEEEEEE JJJJEEEEEEE BBBBBBŮŮŮŮŮŮHHHHHH,,, NNNNNNEEEEEEENNNNNNÍÍÍÍÍÍ NNNNNNEEEEEEEVVVVVVĚĚĚĚĚĚDDDDDDOOOOOOMMMMMMOOOOOOOSSSSSSTTTTTT..BŮH JE SVĚTLO A NEVĚDOMOST JE TEMNOTA.  TAM, KDE JE BŮH, NENÍ NEVĚDOMOST.



2 

Sankírtan
Rozdávat milost...
- Džalángí déví dásí

Aktuálně...
- Džalángí déví dásí

Food For Life
Rozdávání prasádam atd. 
uprchlíkům v Calais ve Francii
- Parašurám dás

Dětem...
- Jóga Májá déví dásí

Sankírtan
Sedm tajemství úspěšných 
distributorů knih
- Vaišéšika dás 

Poezie
Jadi Prabhupada Na Haita
- Džajapatáká Svámí

Šástra
Šrímad Bhágavata Mahátmja 5.
- Šríla Vjásadéva 

Recept
Samósy
- Gítámrita déví dásí

Seriál
„What is the Diffi  culty?“
- Šruta Kírti dás

Šástra
Šrí Íšópanišad 6.
- Šríla Prabhupáda 

Vzpomínka
Prabhupáda – expert na 
všechno
- Šjámasundar dás

Přednáška
Vědomí Krišny je dokonalou 
podobou milosti
- Šríla Prabhupáda

Sankírtan
Nálada sankírtanu – 
vždycky je to svátek
- Čaitanja Čandra Čaran dás

Retro
Snaž se, jak nejlépe umíš, 
a Krišna ti pomůže
- Bhakti Gauravání Gósvámí

Výročí
Po stopách 
Šríly Prabhupády 2.
- Ašvahari dás

Obsah

4

9

14

15
32

25

29

30

23

24

226

16

8

7

Centrum pro védská studia
Lužce 48, Karlštejn 267 18
www.harekrsna.cz
www.harekrsna-luzce.cz
www.govindabutik.cz
www.govinda.cz

Redaktorka: 
Džalángí déví dásí
tel: 736 245 446, jalangi@email.cz

Sazba: 
Madhu Pandit dás

Spolupracovali:
Ačjuta Gótra dás, Ánanda Kandiní déví 
dásí, Bradžarání déví dásí, Dharaní 
Dhara dás, Džaj Kéšava dás, bhaktin 
Gítá Trkovská, Hansa Avatár dás (KKS), 
Hémalatá Thákurání déví dásí, bhakta 
Jan Mareš, Kandarpa Maňdžarí déví 
dásí, Krišnavallí déví dásí, bhakta 
Libor, bhakta Lubor, Madhusúdan dás, 
Maňdžulali déví dásí, Muni Prija dás, 
Narákriti dás, Nrisinha Čaitanja dás, 
bhakta Oldřich Janota, Patita Pávana 
dás, Prahlád Nrisinha dás, Prija Kírti 
dás, Punja Pálaka dás, Rádhánáth 
Svámí, Rádhiká Sundarí déví dásí, 
Ráginí Rádhá déví dásí, Rásabihárí 
déví dásí, Sankírtan dás, bhakta Semír, 
Taranginí Lílá déví dásí, Trilókátma 
dás, Uttará déví dásí, Višnudžan dás

Vydáno v prosinci 2015 
Registrační číslo MK ČR E 16036

Vydavatel

 
Příspěvky na vydávání časopisu 
můžete zasílat na adresu 
vydavatele nebo na účet chrámu: 
2800101124/2010 

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

před sebou máme poslední měsíc letoš-
ního roku. Roku tak zvláštního a speciální-
ho, že se nám na jeho začátku ani nezdálo, 
co vše nás v jeho průběhu potká.

Se všemi těmi neuvěřitelnými věcmi, 
které se teď na světě dějí, jako by praskaly 
ledy a zdánlivě zamražené materiální 
společenské zvyky a koncepty se hýbou 
způsobem, který nám nakonec může dát 
naději, že všechna ta celospolečenská 
katarze, ke které se schyluje, nás může 
očistit a posunout dál v duchovním živo-
tě. A i kdyby opravdu došlo k nejhoršímu, 
což Prabhupáda vzhledem ke všemu 
tomu masovému zabíjení zvířat na jat-
kách dávno předpovídal, také říkal, že po 
válce lidé přijdou k rozumu.

Nechci nikoho strašit ani být vyděše-
ná. Vyrostla jsem ve stínu studené války 
a každý večer, když jsem usínala, jsem si 
říkala, jestli to tedy dnes na nás opravdu 
hodí, nebo ne. Časem jsem si zvykla, jako 
všichni ostatní, a dočasné „oteplení“ na 
poli válečných štváčů v 90. letech už mnou 
nemohlo nijak výrazně zacloumat.

Teď se ale zdá, že se přece jen něco 
velkého stane. Něco, co změní tvář 
světa i způsob myšlení lidí zvyklých 
na své materiální pohodlí a soukromí 
a zabezpečení.

Šríla Prabhupáda si, opět, věděl rady 
i s tím: „Co se nás týče, my bychom měli 
být odhodláni pokračovat v naší misi 
navzdory veškeré opozici, démonům, 
jaderné válce, čemukoliv.“ Také říkal, že 
bezhříšní lidé přežijí.

Ať už patříme do kategorie těch bez-
hříšných či nikoliv, ať už se něco strhne 
nebo se to nakonec jako vždy uklidní 
a zůstane u obvyklého a už poněkud 

obehraného strašení, pro oddané Šrí 
Krišny se nic moc nemění. Stejně jako 
každý den si odčentují svá kola, budou 
obětovat s láskou a oddaností uvaře-
né jídlo Nejvyššímu Pánu, budou číst 
Šrímad Bhágavatam a dělat to, co je 
potřeba. Jejich oddaná služba nezávisí 
na žádných vnějších hmotných pod-
mínkách. A v případě nějakých opravdu 
velkých kalamit se mohou stát anděly 
všech trpících kolem nich, jako tomu 
například bylo v Srbsku, Čečensku 
a nebo teď je na Ukrajině.

A právě nyní, víc než kdy jindy, mů-
žou zaměřit svou energii na to, co si 
nejvíce přál Šríla Prabhupáda – na 
rozdávání jeho knížek, na rozdávání 
transcendentálního poznání a milosti, 
na rozdávání Krišny. V této rozbouřené 
době, stejně jako kdy jindy, je toho totiž 
světu nejvíce zapotřebí!

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásí
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Oddaní musí 
dostávat přepychové 

prasádam
30. srpna 1973, Bhaktivedanta Manor, Anglie

Při návštěvách Indů po celém světě 
bylo zřejmé, co je to indická kul-
tura. Šríla Prabhupáda a jeho žáci 

dostávali často pozvání na hostinu od ce-
loživotních členů. Prabhupádovi žáci se na 
tato setkání vždy nesmírně těšili, jednak že 
budou moci být v Prabhupádově přítom-
nosti, a pak že dostanou hojné prasádam. 

Nevzpomínám si, že by Prabhupáda ně-
kdy takové pozvání odmítl. Někdy dával 
krátkou přednášku před tím, než se začalo 
prasádam podávat. Jedno takové setkání 
se konalo v době, kdy Šríla Prabhupáda 
přebýval v Manoru. Do domu indického 
hostitele přišlo několik desítek oddaných. 
Prasádam bylo lahodné.

Šríla Prabhupáda popisoval prasádam 
různými způsoby: „Oddaní musí dostávat 
přepychové prasádam,“ říkal. „Prosté, ale 
přepychové. Přepychové znamená velmi 
chutné. Pokud je prasádam chutné, budeš 
si přidávat, i když nemáš hlad, a když 
chutné nebude, přejde tě chuť hned. Pra-
sádam musí být pro oddané velmi chutné, 
a pak bude všechno ostatní v pořádku. 
Prasádam, to znamená ghí a cukr.“

Na té hostině se podávala halva, sladká 
rýže, purí a spousta dalších chodů. Sledo-
val jsem Prabhupádu, jak jí. Bylo to vždy 
jedinečné. Obyčejně přijímal prasádam 
sám ve svém pokoji. Nedokážu popsat, jak 

nebeským způsobem pohyboval svými 
prsty, rukama a ústy, když jedl. Přesto mi 
bylo jasné, že tak uctívá Krišnovo prasá-
dam. Všichni jsme se najedli dosytosti.

Po návratu do Manoru Šríla Prabhupáda 
zazvonil na svůj zvonek. Klusal jsem do 
jeho pokoje.

„Pochutnali si všichni na prasádam?“ 
zeptal se mě s úsměvem. 

„Byli všichni s hostinou 
spokojeni?“

„Šrílo Prabhupádo,“ řekl 
jsem, „musím říct, že 
některým oddaným není 
dobře. Říkají, že všechno 
bylo smažené na oleji mís-
to na ghí.“

„A co bys jiného očeká-
val?“ odpověděl. „Dobře 
jsem to viděl na vlastní 
oči. Pradjumna snědl celou 
hromadu purí a jiný odda-
ný se přejídal zeleniny.“

To mě zarazilo. Všímal 
jsem si, jak jí on, ale ani ve 
snu by mě nenapadlo, jak si 
on všímá nás. Dělal mnoho 

věcí najednou, a přitom se zdálo, jako by 
nedělal vůbec nic. Ale měl jsem vlastní 
postřeh z hostiny.

„Ano, Šrílo Prabhupádo, souhlasím, ale 
mně také není dobře, a já jsem toho moc 
nesnědl.“

„Ano, vím,“ řekl. „Ty jsi toho moc ne-
snědl, ale já si vzpomínám, že jsi snědl 
čtyři purí.“

„Ano, Prabhupádo, myslím, že ano,“ od-
pověděl jsem překvapeně.

Složil jsem poklony a opustil místnost, 
přemítaje, jak to všechno může vědět. Vě-
děl o tom, co jsem jedl, víc než já sám. Žasl 
jsem, jak si byl vědom všeho, co se kolem 
něj během neformální události dělo.

Děkuji vám, Šrílo Prabhupádo, za tolik 
pozornosti, kterou jste svým žákům věnoval. 
Modlím se, abych nikdy nezapomněl, kolik 
času jste strávil tím, že jste mě v nesčetných 
situacích poučoval. Služba, kterou jste vyko-
nával vy, byla monumentální, ale mě ještě 
víc ohromují všechny ty maličkosti, které 
jste dělal pro mě a které pro mě stále děláte 
každý den. Kéž si připomínám vaši laska-
vost život za životem. Odloučení od vás 
je tak hořkosladké. Je to chuť, které nikdy 
nemám dost.

Vědomí Krišny je věc zdravého rozumuVědomí Krišny je věc zdravého rozumu
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Tohle prasádam… ty 
jsi s tím nepomáhal?

Prasádam se nemá ohřívat

5. září 1973, ISKCON Bhaktivedanta Manor, Anglie

15. září 1973, ISKCON na pláži Džuhu, Bombaj, Indie

Po našem dopoledním příjezdu mě 
Šríla Prabhupáda informoval, že 
by si přál k obědu mahá prasá-

dam od Božstev. To se mi náramně hodilo, 
protože ještě nedorazil nikdo, kdo by mu 
mohl oběd připravit. Když se ke mně 
mahá z chrámu dostalo, začal jsem ho 
ohřívat. Do kuchyně za mnou přiběhl je-
den oddaný se zprávou, že si Šríla Prabhu-
páda přeje prasádam.

„Právě ho ohřívám,“ povídám mu. „Do-
nesu ho za chvilku.“

Než bys řekl švec, byl oddaný zpátky 
a povídá: „Šríla Prabhupáda se hněvá, 
chce prasádam teď hned.“ Celý roztře-
sený jsem šel do jeho pokoje a složil po-
klony. Začal na mě křičet dřív, než jsem 
stačil zvednout hlavu.

„Proč to prasádam ohříváš?“ ptal se. 
„Mahá prasádam se nemá ohřívat. Chci 

ho hned. Já jsem ho nechtěl ohřívané. 
Jen jsem chtěl to prasádam. Dones ho 
okamžitě.“

S Prabhupádou se člověk nikdy nenudil. 
Spousta oddaných říkávala, že být osob-
ním služebníkem Šríly Prabhupády musí 
být pěkně náročné. A taky že bylo. Jenže 
ještě horší bylo pro Šrílu Prabhupádu mít 
mě za služebníka. Dodnes netuším, kolik 
nesmyslů způsobených mými špatnými 
návyky mi toleroval. Měl nekonečnou 
trpělivost. Člověk se od něj mohl naučit 
tolik věcí. Často říkal: „Vědomí Krišny je 
věc zdravého rozumu.“

Šrílo Prabhupádo, požehnejte mi prosím 
zdravým rozumem, abych vám mohl začít 
sloužit podle vašich přání. ❧

Žít dva roky ve společnosti Pá-
nova čistého oddaného byla 
nejlepší příležitost naučit 

se, jak jednat s vědomím Krišny. Pro 
člověka, jako jsem já, to byla rovněž 
příležitost napáchat milión přestupků 
proti jedné velké duši. Mám před oči-
ma spoustu okamžiků, které mi přines-
ly radost, ale pak je tu spousta jiných, 
které si dodnes vyčítám.

Jeden indický oddaný v Manoru měl 
syna starého asi dvanáct let. Tenhle 
chlapec si přál uvařit pro Šrílu Prabhu-
pádu oběd. Jeho Božská Milost s návr-
hem souhlasila a já, se svojí mentalitou 
dvanáctiletého a postojem špatného 
služebníka, jsem si pomyslel, že je to 
skvělá možnost, abych si dopoledne 
udělal pohodlíčko. 

Na chlapce jsem nedohlížel, přestože 
jsem neměl ani ponětí, zda je k vaření 
oběda pro duchovního učitele do-
statečně způsobilý. Prostě jsem Šrílu 
Prabhupádu namasíroval a vrátil se do 
svého pokoje.

Mládenec mu poté přinesl oběd. Dál 
byl připálený. Čápátí byly tvrdé, proto-
že se nenafoukly. Rýže byla nedovařená. 
Šríla Prabhupáda to všechno ochutnal. 
Když se chlapec vrátil do kuchyně, aby 
připravil další čápátí, přišel jsem do 
Prabhupádova pokoje já.

„Tohle prasádám,“ řekl, „ty jsi s tím 
nepomáhal?“

„Ne, Prabhupádo,“ odpověděl jsem. 
„Myslel jsem, že to zvládne.“

„Dobrá, ale měl jsi u něj být, abys do-
hlédl, zda je všechno v pořádku,“ řekl. 

„Tohle je strašné. Copak tohle se dá jíst?“
V té chvíli se chlapec vrátil do míst-

nosti s další plackou.
„Všechno je velmi chutné,“ řekl mu 

Prabhupáda. „Připravil jsi to moc 
dobře.“ Chlapec byl ště stím bez sebe. 
Vykonal svoji oddanou službu podle 
svých nejlepších schopností s touhou 
uspokojit svého duchovního učitele. 
Netřeba snad podotýkat, že já jsem 
zato svojí netečností spáchal závažný 
přestupek. Šríla Prabhupáda na mě ani 
nekřičel. Když na mě někdy křičel, bylo 

to hrozné, ale horší bylo, když se na mě 
zlobil mlčky.

Tato nešťastná příhoda ilustruje další 
rozměr Prabhupádovy velikosti. Byl 
by býval mohl mít kolem sebe spoustu 
duchovně i materiálně kvalifikovaných 
asistentů, kteří by mu usnadňovali život, 
ale on přijímal službu ode mě. Nikdy 
mě nevyzval, abych od něj šel pryč. Las-
kavě přijímal moji nedokonalost a přes 
všechny mé nedostatky mi dával najevo, 
že moji snahu oceňuje. Sám jsem viděl, 
kolik takových přestupků Šríla Prabhu-
páda svým žákům odpustil. Tahle pří-
hoda nepochybně nebyla tím nejhorším, 
co jsem svému duchovnímu učiteli pro-
vedl, ale jsem z ní sklíčený, protože byla 
spojená s osobní službou jemu.

Šrílo Prabhupádo, neposílejte mě pryč. 
V tomto hmotném světě neexistuje jiné 
bezpečné místo než u vašich nádherných, 
zlatých lotosových nohou. Prosím dejte 
mi touhu sloužit vám a vašemu hnutí po 
všechny své životy.
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Překlad: 
Nejvyšší Pán chodí a nechodí. Je daleko, 
ale zároveň je také velmi blízko. Je uvnitř 
všeho a zároveň vně všeho.

Význam: 
Zde se vysvětlují transcendentální čin-

nosti Nejvyššího Pána, jak je vykonávají 
Jeho nepochopitelné energie. Protichůdné 
výroky jsou zde použity ke zdůraznění 
Jeho nepochopitelných sil. Chodí a necho-
dí. To si odporuje. Naše omezené poznání 
nestačí k tomu, abychom se mohli s těmito 
rozpory vyrovnat: Pána můžeme pochopit 
jen v mezích našich omezených rozumo-
vých schopností. 

Přívrženci neosobní fi lozofi e májá-
vádské školy uznávají pouze neosobní 
činnosti Pána a zavrhují Jeho osobní rysy. 
Bhágavatská škola však uznává Pána jak 
osobního, tak neosobního. Bhágavatové 
také uznávají Jeho nepochopitelné energie, 
neboť bez těchto energií by slova Nejvyšší 
Pán pozbyla jakéhokoliv smyslu.

Jen proto, že Pána nemůžeme 
spatřit na vlastní oči, si ještě nesmí-
me myslet, že nemá osobní exis-
tenci. Šrí Íšópanišad vyvrací tento 
argument upozorněním, že Pán je 
blízko i daleko zároveň. Sídlo Pána 
je mimo tento hmotný svět a naše 
možnosti nestačí ani ke změření 
tohoto hmotného světa. Jestliže 
hmotný svět je tak rozsáhlý, jak 
ohromný asi musí být svět duchov-
ní, který se rozprostírá za ním? 

Také v Bhagavad gítě se potvrzu-
je, že duchovní obloha se rozpro-
stírá daleko, daleko od hmotného 
světa (Bg. 15.6). Třebaže Pán je tak 
daleko, může se za chvíli kratší než 
vteřina, rychleji než myšlenka nebo 
vítr, objevit před námi. Může také 
kráčet tak rychle, že Ho nikdo ne-
předčí. To již bylo popsáno v před-
chozím verši.

A přesto si Pána nevšimneme, 
když se před námi zjeví. Tuto ne-
všímavost odsuzuje v Bhagavad gítě, 
kde praví, že Ho pošetilci ponižují, 
když Ho považují za obyčejného 

smrtelníka (Bg. 9.11). Není smrtelný a ne-
zjevuje se nám v těle vytvořeném hmotnou 
přírodou. Existuje mnoho tzv. učenců, 
kteří tvrdí, že Pán se zjevuje v hmot-
ném těle, jako úplně obyčejná hmotná 
bytost. Neznajíce Jeho nepochopitelné 
síly, staví pošetilí lidé Pána na úroveň 
obyčejného člověka.

Protože je plný nepochopitelných sil, 
může přijmout naše služby prostřednic-
tvím jakéhokoliv média a své různé síly 
může přetvářet podle své vlastní vůle. Ne-
věřící tvrdí, že se Pán nemůže zjevit a nebo 
že se objevuje jen v podobě vytvořené 
hmotnou energií. 

Tento argument se rozplyne, uznáme-
li Jeho nepochopitelné síly za skutečné. 
I když se Pán před námi zjeví v podobě 
hmotné energie, může velice snadno 
proměnit hmotnou energii v energii 
duchovní. 

Poněvadž energie pocházejí ze stejného 
zdroje, mohou být použity podle vůle to-
hoto zdroje. Pán se může například zjevit 
ve své podobě jako arčá vigraha, což je 
zpodobení Boha zhotovené ze země, ka-
mene nebo dřeva. Nejsou to modly, jak 
tvrdí obrazoborci, třebaže jsou vyřezány ze 

dřeva, vytesány z kamene nebo zhotoveny 
z jiné hmoty.

Za naší nynější hmotné, nedo-
konalé existence nemůžeme uzřít Nejvyš-
šího Pána, neboť náš zrak je nedokonalý. 
Oddaným, kteří Ho chtějí spatřit svým 
hmotným zrakem, však Pán přece dopřává 
výhody a zjevuje se jim v takzvané hmot-
né podobě, aby přijal jejich služby. Není 
správné domnívat se, že oddaní, nacházejí-
cí se na nejnižším stupni služby Pánu, uctí-
vají modlu. Uctívají skutečného Pána, jenž 
přistoupil na to, že před nimi bude vystu-
povat v podobě, která je jim přístupná. Ani 
podoba arčá nebyla vytvořena podle ná-
padu a rozmaru uctívatele. Existuje věčně 
i s celým svým příslušenstvím. Ti, kdo jsou 

opravdově oddaní Pánu, to pociťují, 
avšak ateisté nikoliv.

V Bhagavad gítě (4.11) nám Kriš-
na dává na srozuměnou, že Pán 
se oddanému přibližuje ve stejné 
míře, v jaké se Mu tento oddaný 
odevzdává. Pán si vyhrazuje právo 
nezjevovat se komukoli, nýbrž 
pouze těm, kteří se Mu odevzdali. 
Duši, jež se Mu odevzdala, je vždy 
dostupný, ale duši neodevzdané je 
nedostupný a nesmírně vzdálený.

V této souvislosti mají velkou 
důležitost slova saguna („mající 
vlastnosti“) a nirguna („nemající 
vlastnosti“), jež se často vyskytují 
ve zjevených spisech. Slovo saguna 
neznamená, že se Pán při svých zje-
veních podřizuje zákonům hmotné 
přírody, třebaže má vlastnosti 
a zjevuje se v hmotné podobě. Pro 
Pána neexistuje žádný rozdíl mezi 
hmotnou a duchovní energií, neboť 
je zdrojem všech energií. Jelikož 
vládne nad všemi energiemi, ne-
může se octnout pod jejich vlivem, 
jako je tomu s námi. Hmotná ener-

Íšópanišad

Překlad: 
Nejvyšší Pán chodí a nechodí. Je daleko,
ale zároveň je také velmi blízko. Je uvnitř 
všeho a zároveň vně všeho.
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Šjámasundar dás

Jednou jsme byli v Májá-
puru. Měli jsme nějaké 
staré velké auto, myslím

   že to byl hudson z roku 
1948 nebo něco takového. Já 
jsem řídil. Sjeli jsme z hlav-
ní cesty. Už ta hlavní cesta 
samotná byla moc špatná, 
tak si asi dovedete před-
stavit, jak příšerná byla ta 
vedlejší cesta. Jeli jsme na 
návštěvu za Lalitem Prasá-
dem, což byl v té době ještě 
žijící bratr Bhaktisiddhánty 
Sarasvatího. Tenkrát už byl 
velice starý. Neznali jsme 
moc dobře silnici, po které 
jsme jeli, a ani jsme pořád-
ně nevěděli, kam máme jet. 
Věděli jsme jen, že je to tam 
někde po cestě. 

Ujeli jsme asi půlku a do-
jeli na místo, kde byl ce-
mentový most přes velkou rokli. 
Monzunové lijáky ale odplavily 
z mostu na obou stranách něco 
málo přes metr, jestli si dobře 
pamatuji. Možná to je moc, ale 
byla tam nějaká mezera, možná 
necelý metr.

Ať jsme se dívali, jak chtěli, 
žádná jiná cesta pro auto tam 
nebyla, a nám pořád ještě schá-
zelo nějakých pět, šest kilometrů. 
Prabhupáda prozkoumal situaci. 
Ani nevystoupil z auta. Jenom 
chvíli pozoroval situaci. Vzadu 
v autě seděl Brahmánanda a další 
velcí chlapíci. 

Řekl: „Chlapci, běžte ven. Šjá-
masundaro, ty si couvni, pak se 
hodně rozjeď a dáme to.“ [Smích.] 
Vrátil jsem se zhruba 15 metrů 
a rozpálil tu starou káru. A my 
jsme vzlétli! Jú! Přelétli jsme přes 
první příkop a skřípěly brzdami 
po mostě. Jé! Vypadalo to jako 
nějaký velkofilm se Stevem Mc-
Queenem na útěku. Kluci pak 
přišli k nám, sedli si dovnitř a vy-
razili jsme. [Smích.]

Vyznal se úplně ve všem. Také 
věděl všechno o strojírenství. Čas-

to dělal nákresy. Ve skutečnosti 
asi není moc známo, jak brzy 
ten májápurský projekt už vlast-
ně začal. Hned, jakmile Tamál 
nebo někdo jiný získal ten první 
malinký pozemek v Májápuru, 
Prabhupáda naplánoval celou věc 
jednoho dne v Londýně v Bury 
Place. Načrtl to všechno, chrámy 
i budovy. Pak si mě zavolal a ptal 
se mě, jestli tam je nějaký anglic-
ký oddaný architekt nebo někdo, 
kdo se v tom trochu vyzná. Byl 
tam jeden, Rančór, a byl tam Nara 
Nárájan, stavitel.

Tak si je nechal zavolat a před-
ložil jim svou představu. Řekl: 

„Máme jen pár dnů, než budu mu-
set odjet. Chci, abyste pracovali 
na plánu pro obrovský komplex 
v Májápuru.“ A to bylo vše, nač 
po celé ty dny myslel. Muselo to 
být někdy v roce 1971 nebo ‘72.

Každé ráno jsme chodívali do 
parku na Russell Square a on 
ukazoval na nejrůznější budovy 
a vyptával se Rančóra a Nara 
Nárájana. Vy víte, že on už stejně 
znal odpovědi, ale zkoušel jejich 
schopnosti. Expert na všechno. To 
byl Prabhupáda. ❧

gie pracuje pod Jeho vedením, a proto 
může používat této energie k vlastním 
účelům, aniž by byl ovlivněn jejími kva-
litami. Stejně tak se Pán nikdy nestane 
beztvarou bytostí. Vždyť On je věčným 
tvarem, prvotním Pánem. Jeho neosobní 
aspekt, zář Brahmanu, není ničím jiným 
než žárem Jeho osobních paprsků, stejně 
tak jako sluneční paprsky jsou žárem 
boha Slunce.

Když svatý chlapec Prahláda Mahá-
rádža stál jednou před svým ateistickým 
otcem, dostal od něho otázku: „Kde je 
tvůj Bůh?“ Když Prahláda odpověděl, že 
Bůh je všudypřítomný, zeptal se ho otec 
rozzlobeně, zda je jeho Bůh v jednom ze 
sloupů paláce, a dítě přitakalo. Ateista 
před ním sloup ihned roztříštil na kous-
ky a Pán se okamžitě zjevil jako Nrisinha, 
inkarnace ve zpola lidské a zpola lví 
podobě, a ateistického krále zabil. Pán je 
přítomný ve všem a všechno tvoří svými 
rozličnými energiemi. Prostřednictvím 
svých nepochopitelných sil se může 
zjevit na jakémkoliv místě, aby projevil 
oddaným svou přízeň. Pán Nrisinha 
nevystoupil ze sloupu na rozkaz ateistic-
kého krále, nýbrž proto, aby splnil přání 
Prahládovi, svému oddanému. 

Ateista nemůže přinutit Pána k tomu, 
aby se zjevil, ale Pán se zjeví kdekoliv 
a kdykoliv, aby prokázal milosrdenství 
tomu, kdo je Mu oddán. V Bhagavad 
gítě (4.8) rovněž stojí, že Pán se zjevuje, 
aby zahubil nevěřící a ochraňoval věřící. 
Pán má dostatek energií a představitelů, 
kteří mohou zahubit ateisty, avšak působí 
Mu potěšení prokazovat osobně přízeň 
tomu, kdo je Mu oddán. Proto přichází 
jako inkarnace. Dělá to pouze proto, aby 
projevoval přízeň svým oddaným, pro 
nic jiného.

V Brahma sanhitě se praví, že Góvinda, 
prvotní Pán, proniká do všeho svými 
úplnými částmi. Prostupuje vesmír, jakož 
i atomy tohoto vesmíru. V podobě virát 
je vně všeho a jako antarjámí je uvnitř 
všeho. Jako antarjámí je svědkem všeho, 
co se děje, a uděluje výsledky našich činů 
v podobě karma phala. My sami třeba 
zapomeneme, co jsme činili v našich 
dřívějších životech, ale poněvadž Pán je 
svědkem našich činů, jsou výsledky těch-
to činů stále zde a my se musíme tak jako 
tak podrobovat jejich reakcím.

Faktem je, že kromě Boha nic neexis-
tuje, ať už vně či uvnitř. Vše se projevuje 
prostřednictvím Jeho rozličných energií, 
stejně tak jako teplo a světlo vycházejí 
z ohně a mezi různými energiemi existu-
je jednota. Navzdory této jednotě se Pán 
ve své osobní podobě těší ze všeho, čeho 
užívají svými smysly nepatrné 
individuální živé bytosti. ❧

Expert na všechno 
To byl Prabhupáda
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Prahlád Mahárádž nyní dochází k závĕru: 
„Moji drazí přátelé, jelikož je Nejvyšší Pán 
přítomen všude a my jsme Jeho nepatrné části, 
naší povinností je prokazovat milost všem živým 
bytostem.“ 

Vidíme-li človĕka v nižším 
postavení, než jsme my, je naší 
povinností mu pomoci. Malé 
dítĕ je například zcela bez-

mocné a závisí na milosti svých rodičů: 
„Matko, dej mi to.“ „Ano, můj drahý.“ 
Mĕli bychom mít soucit se všemi živý-
mi bytostmi a mĕli bychom k nim být 
milostiví.

Jak můžeme prokázat milost všem? 
Na celém svĕtĕ jsou milióny chudých 
lidí – jak jim můžeme všem dát mi-
lost? Můžeme snad poskytnout šaty 
a jídlo všem chudákům na svĕtĕ? To 
není možné. Jak tedy můžeme prokázat 
milost všem živým bytostem? Tím, že 
jim dáme vĕdomí Krišny. Takto Prahlád 
Mahárádž prokazuje milost svým spolu-
žákům. Všichni byli hloupí a nevĕdomí, 
a proto jim ukázal, jak je možné být 
si vĕdom Krišny. To je nejvyšší milost. 
Chcete-li prokázat milost všem živým 
bytostem, pak jim přineste vĕdomí 
Krišny, jako to udĕlal Prahlád Mahá-
rádž. Na hmotné úrovni není ve vaší 
moci nikomu dát skutečnou milost.

„Moji drazí přátelé,“ řekl Prahlád, „za-
nechte nesmyslného démonského živo-
ta.“ Víra, že neexistuje Bůh, je základem 
démonského života a Prahlád Mahárádž 
žádá své přátele, aby se jí zřekli. Prahlá-
dovi přátelé se narodili v démonských 
rodinách a vychovávali je démonští 
učitelé, a proto si mysleli: „Kdo je Bůh? 
Bůh neexistuje.“ V Bhagavad gítĕ se 
můžeme dočíst, že lidé s touto menta-
litou jsou označováni jako ničemové, 
protože se neustále snaží dĕlat nĕjaké 
nepravosti. Mohou to být výborní 

právníci, ale přesto plánují, jak podvádĕt. Mohli jsme 
se o tom prakticky přesvĕdčit. Právníci mohou mít 
vysokoškolské vzdĕlání a mohou být vysoce kvalifi ko-
vaní a dobře oblečení, ale jejich mentalita je horší než 
mentalita psů: „Tento človĕk má peníze – spikneme se 
a okrademe ho.“ Jsou to jednoduše ničemové.

Kvůli čemu podvádĕjí? Kvůli smyslovému požitku, 
stejnĕ jako osli, kteří nevĕdí, jaký je smysl života. Slouží 
svému pánu, který jim na záda naloží, kolik jen unesou, 
a oni ten náklad tahají celý den. Za odmĕnu dostanou 
jen trochu trávy. Materialističtí lidé podobnĕ velice tvrdĕ 
pracují pro trochu bezvýznamného smyslového požitku. 
Proto jsou přirovnáváni k oslům. Neustále plánují nĕjaké 
špatnosti. Jsou nejnižší z lidí, neboť nemají žádnou víru 
v Boha. Proč? Protože jejich poznání je zcela znehodno-
ceno vlivem hmotné energie. A jelikož popírají existenci 
Boha, podléhají iluzi: „Ano, Bůh neexistuje. Tĕžce pracuj 
a hřeš, abys mohl jít do pekla.“

Prahlád Mahárádž žádá své démonské přátele, aby se 
vzdali myšlenky, že neexistuje Bůh. Jestliže se vzdáme 
této nesmyslné myšlenky, potĕšíme Nejvyššího Pána, 
který je za hranicemi našeho vnímání, a On nám jistĕ 
udĕlí svoji milost.
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Proč Šríla Prabhupáda 
zdůrazňoval význam šíření 
knih?

Aby se šířilo poznání. Autoritativním zá-
kladem poznání jsou knihy. Byly sepsány 
Vjásadévou pro věk Kali. Dříve byla auto-
ritativním základem poznání pouze lidská 
paměť, schopnost mluvit, naslouchat 
a zapamatovat. Ale v Kali juze lidé tuto 
schopnost ztrácejí a už není věrohodná, to 
znamená, že často zkresluje. Paměť zkres-
luje, zkreslují slova, to znamená zkreslené 
chápání toho, co slyšíme. Ve věku Kali je 
velice obtížné naslouchat a čistě předávat 
to, co jsme slyšeli.

Proto, pokud by nebyly žádné knihy, 
duchovní poznání by bylo ztraceno. Hlav-
ně díky knihám můžeme teď mít jasnou 
představu o tom, co bylo vyřčeno dříve, 
doslova od počátku stvoření. Je tam zazna-
menáno transcendentální poznání.

A právě tyto knihy musel Prabhupáda 
komentovat, aby je zpřístupnil chápání 
lidí. Cestoval po celém světě, přednášel 
a po nocích psal svoje komentáře na 
verše ze Šrímad Bhágavatamu a Bhaga-
vad gíty. A díky tomu teď máme vzne-
šený autoritativní materiál čistého, pů-
vodního, transcendentálního poznání, 
které je potřeba šířit mezi lidmi. Samo-
zřejmě je lepší dělat to prostřednictvím 
knih, protože pouze slyšené lidé rychle 
zapomínají.

Knihy Šríly Prabhupády mají velmi 
hluboký hodnověrný základ. Jak to Šríla 
Prabhupáda udělal? Dal původní sanskrit-
ský text, potom překlad každého slova, 
přepis každého zvuku, aby lidé viděli: 

„To je vědecké, autoritativní, tak přesné!“ 
Potom literární překlad a komentář. To 
znamená, že když člověk čte jeho knihy, 
správně chápe původní text, vniká do 
smyslu slov a poté mu překlad verše a ještě 
Prabhupádův komentář objasní význam 
celého textu.

To dává nej-
silnější výsledek, 
protože Prabhu-
páda představuje 

védskou literaturu jako seberealizovaná 
osoba. Jeho knihy dělají zázraky – to je 
známé po celém světě. Rozdáváme je a lidé 
se velice rychle stávají oddanými. V ději-
nách se ještě nikdy předtím nestalo, aby se 
na základě čtení védských knih lidé stávali 
oddanými. Dříve bylo třeba potkat nějaké-
ho áčárju. Ale zde jako by se Prabhupáda 
vtělil do svých knih a tím vykročil vstříc 

lidem. Pouhým čtením Prabhupádových 
knih se mnoho lidí stává oddanými a mění 
svůj život k lepšímu.

Jakou roli hrají v moderní 
společnosti knihy Šríly 
Prabhupády, když se lidé 
většinou zabývají starostmi 
o svou budoucnost?

Dělají si starosti, protože neznají pravdu. 
Klid, mír, to znamená, že člověk má zákla-
dy, hluboké, fi lozofi cké chápání existence, 
původce stvoření a sebe. Protože takový 

NÁLADA SANKÍRTANU
VŽDYCKY
JE TO SVÁTEK!

Sankírtan – to je nálada duchovního světaSankírtan – to je nálada duchovního světa
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základ chybí, je člověk jednoduše neklid-
ný. Jelikož v tomto světě není nic trvalého, 
věčného, nemůže přemýšlet o nějakých 
věčných věcech. A knihy Šríly Prabhupády 
nám dávají možnost přemýšlet z hlediska 
věčnosti, duše, věčného vztahu s Bohem 
a prakticky aplikovat tyto principy v na-
šem životě. Proto, pokud člověk, který zís-
kal poznání z Prabhupádových knih, jedná 
v souladu s tímto poznáním, sám není 
znepokojený a neznepokojuje jiné. Protože 
jedná na základě transcendentálního abso-
lutního poznání.

Ne relativní pravda, ale Absolutní Prav-
da! Proto toto poznání šíří mír, lásku, klid 
a harmonii. Přivádí svět do souladu. Proto 
čtení těchto knih postupně změní celý 
svět – bude to duchovní revoluce. Ona 
se odehrává již teď, ohromnou rychlostí, 
vidíme to.

Jakou roli hrály knihy Šríly 
Prabhupády ve vašem životě?

Myslím, že hlavní, protože můj duchov-
ní život začal právě čtením knihy Šríly 
Prabhupády. Četl jsem undergroundové 
vydání jedné jeho knihy z Petrohradu. 
Bylo to v roce 1982. A já ani nevím, kde 
ty knihy tenkrát tiskli – byla to nějaká 
xerokopie z cyklostylu... To znamená, že 
dříve se tisklo na mechanických strojích 
a toto byla xerokopie z textu psaného na 
psacím stroji.

Tenkrát jsem neznal ani Prabhupádu, 
ani nic podobného... Jednoduše mi něja-
ký ezoterik, nějaký mystik dal k nahléd-
nutí tuto knihu. Přečetl jsem si ji. Byla to 

„Snadná cesta na jiné planety“. 
Myslel jsem si, že tato kniha 
vyšla ještě před revolucí, a ne-
spojoval si ji s naší dobou. Na 
konci knihy byl rozhovor Šríly 
Prabhupády s profesorem Ko-
tovským. A já si myslel, že to 
je Kotovský z doby občanské 
války, ten hrdina, kterého zna-
la naše generace – Kotovský, 
Čapájev – byli jsme na ně tak 
hrdí! No, a když se Kotovský 
zajímal o jógu, tak mě ta kni-
ha zajímala.

A to je všechno! Četl jsem 
tuto knihu jenom jednou. 
Úžasné bylo to, že jsem nenašel 
žádný protimluv, který by ve 
mně ta kniha vyvolávala. To 
znamená, že jsem neměl žád-
nou pochybnost, otázku nebo 
něco, s čím bych nesouhlasil. 
Začal jsem věřit, že to je pravda, 
že duše musí být věčná, že je 
opakem hmoty. Že fi lozofi cky 
je to správné. Když už je věčná, 
znamená to, že někde předtím, 
do tohoto vtělení, byla, a to 

znamená, že bude i po tomto vtělení. Tak 
se v mé mysli rozvíjela celá posloupnost 
myšlenek, které mě postupně přiváděly 
k něčemu novému. K úplně jinému pohle-
du na svět, na vesmír, na život.

Uplynuly tři roky, během kterých jsem 
se víc nesetkal s knihami Šríly Prabhupá-
dy. Až po třech letech jsem potkal oddané 
a za další rok už jsem byl ve vědomí Kriš-
ny. A mezitím pro nás už byla tato kniha 
vydána pod názvem „Mimo čas a prostor“, 
abychom je mohli rozdávat.

Pokud si dobře pamatuji, bylo to typo-
grafi cké nakladatelství. Byly vyrobeny tak, 
že podobou připomínaly diáře, abychom 
mohli tajit, že rozdáváme na ulicích knihy.

Přečetl jsem si tu knihu a užasl jsem. 
Samozřejmě, že už jsem zapomněl, co bylo 
v roce 1982 – tenkrát jsem ji jen narychlo 
pročetl. Ale když jsem četl knihu podruhé 
po čtyřech letech, říkal jsem si: „To jsou 
moje slova, moje myšlenky! Kdybych já 
psal knihu, napsal bych to přesně tak!“ 
Zdálo se mi, že to je jednoduše má kniha 
a že mi někdo přečetl mysl! Myslel jsem si: 

„Jaká to podivná věc, jak je to vůbec mož-
né? Kdo by si mohl přečíst mou mysl?!“

Ukazuje se, že celé ty čtyři roky jsem 
uvažoval v těchto kategoriích. Slova Šríly 
Prabhupády se stala mými myšlenkami, 
mojí podstatou! A potom už jsem věděl, 
že to je ta stejná kniha, kterou jsem četl 
před čtyřmi lety. Jenom jsem ji nejprve 
nepoznal, protože měla jiný název. To mě 
ohromilo! Taková je síla knih Šríly Prab-
hupády – poznání do vás vstupuje přiroze-
ně a nepozorovaně.

Je řečeno, že duchovní učitel předává 
poznání svému žáku ze srdce do srdce – to 
znamená, dokonce i když žák ihned ne-
rozumí, o čem mluví duchovní učitel, do 
srdce již poznání proniká. Prabhupáda tak 
jedná skrze své knihy. Je nutné rozdávat 
tyto knihy ve velkém, aby je lidé mohli číst, 
i kdyby jen trochu.

Jak má oddaný překonat 
strach, aby mohl jít na 
sankírtan?

Je takové úsloví, výrok z Mahábhára-
ty: „Zbabělce vyléčí nebezpečí.“ Pokud se 
někdo bojí jít na sankírtan, je třeba ho po-
strčit. Doslova postrčit, říci: „Jdeme spolu!“ 
A hle, jestli se podaří člověka inspirovat jít 
s někým, podívá se, i kdyby tam jen stál 
vedle, tak už si všimne, že se v něm něco 
změnilo. Získá odhodlání, uvidí, že to je 
možné, že na tom není nic strašného, a po-
stupně v sobě strach překoná.

Sankírtan nás očišťuje od mnoha problé-
mů, a především strachu. Strach spoutává 
mysl. Člověk neustále pociťuje jakýsi ne-
klid, nějaké obavy. Sankírtan na prvním 
místě ničí strach.

Zpočátku je těžké ukázat knihy, je těžké 
začít rozhovor. Jenomže jakmile jen za-
čnete, okamžitě se vše změní! Strach zmizí, 
a za půl hodiny se už cítíte jako doma – 
nemáte nepřátele, všechny znáte, a všichni 
vám rozumí. Začíná jakýsi zlom, transfor-
mace vědomí – v tom je síla sankírtanu.

Proto je třeba zbabělce vyléčit nebezpe-
čím. Začátečníky je třeba inspirovat, aby 
šli ven s někým. A díky tomu se naučí být 
samostatní a ničeho se nebát.

Jaká slova charakterizují 
náladu a chuť sankírtanu?

Sankírtan je vlastně princip duchovního 
světa, protože v duchovním světě všichni 
mluví o Krišnovi, dělají něco pro Krišnu 
a zabývají se pouze Krišnou a naslouchají 
pouze o Krišnovi – ve středu všeho je vždy 
Krišna. Z toho důvodu se rozpoložení 
mysli vyjadřuje oslavou. Sankírtan jagja je 
také oslavou, kdy se všichni společně shro-
máždí a opěvují. Jinými slovy každý krok 
tancem a každé slovo písní, to je nálada 
Vaikunthy.

Sankírtan je nálada Vaikunthy, duchov-
ního světa. Prabhupáda řekl, že rozdávání 
knih je silnější než zpívání kírtanu. Nazval 
to brihad mridangou, velkou mridangou. 
Řekl: „Když zpíváte kírtan, tak vás uslyší, 
řekněme, v jedné čtvrti. Když ale rozdává-
te knihy, o Krišnovi uslyší celý svět!“

V tomto procesu je zahrnuta ohromná 
milost a síla. Často jsem viděl, jak sankír-
tan oddaní při rozdávání knih doslova tan-
čí na ulici, úplně jako na Vaikuntě – šťastní 
a oslavující. Lidi okolo ani nenapadne, že 
oddaní tam pracují. I když je mohou po-

Duchovní učitel předává Duchovní učitel předává 
poznání svému žáku poznání svému žáku 
ze srdce do srdceze srdce do srdce
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tkávat každý den s knihami, nechápou, že 
oddaní pracují. Mohou každý den vidět 
oddaného rozdávat od rána do večera na 
ulici knihy a ptají se: „Pracoval jsi někdy 
vůbec?“ Protože vidí v oddaném náladu 
Vaikunthy – ště stí a svátek.

Práce bývá z nějakého důvodu přirovná-
na k askezi, k nějakému utrpení – a proto 
se nikomu moc nechce těžce pracovat. Ale 
oddaní také pracují, ale nikoho ani nena-
padne, že je to těžké, že je to utrpení. To je 
vnitřní nálada Vaikunthy – nálada sankír-
tanu, to je vždycky svátek! Pokud se pře-
konají bariéry strachu a všeho možného, 
přichází zkušenost, že to jsou jednoduše 
zábavy rozdávání knih. Není to práce, je to 
lílá Pána Čaitanji.

Jaký duchovní prospěch 
získávají rozdavači knih Šríly 
Prabhupády a člověk, který se 
těch knih třeba i jen dotkl?

Těžko říct. Prabhupáda řekl, že je velice 
obtížné vysvětlit někomu, jaký prospěch 
získá v procesu oddané služby, to znamená 
v činnosti zaměřené na uspokojení Boha.

Existuje činnost zaměřená na uspoko-
jení lidí. Řekněme, že rodina musí být 
spokojená, manželka, děti. Vedoucí v práci 
nebo prezident státu, nebo zákon, aby byli 
spokojeni s naším chováním. Tak člověk 
získává jakýsi pocit ště stí a ochrany. Po-
kud vše dobře jde a v rodině jsou se mnou 
všichni spokojení, tak jsem v takovéto 
atmosféře šťastný.

Ale vyšší činností se rozumí, že se snaží-
me uspokojit zejména Boha. A když člověk 
jedná na této úrovni, tak prospěch z toho 
plynoucí se nedá popsat ani vyjádřit!!! Tak-
hle to řekl Prabhupáda. Je těžké si předsta-
vit, jaký z toho člověk získává prospěch.

Dokonce i když člověk 
náhodou pronese nahlas 
svaté jméno nebo někomu 
něco o Krišnovi řekne, nebo 
dokonce někomu dá prostě 
knížku, kterou nechce číst, už 
získává ohromný prospěch, 
už se čistí od mnohých hří-
chů. A co potom získává člo-
věk, který svůj život zasvětil 
sankírtanu? Jak to vůbec lze 
popsat? To není možné.

Lidé, kteří dostanou knihu, 
získávají prospěch v každém 
případě – ať už ji budou číst, 
nebo ne. Jenom za to, že ji 
koupili, zaplatili peníze za 
její vydání, které jdou potom 
znovu na knihy, použijí se ve službě Kriš-
novi. Nebo i když si ji nekoupí, mohou ty 
knihy podržet v rukou a zůstává v nich 
samskára: „Kniha o Krišnovi... důkladná, 
tlustá... sanskrit...“ To zůstane jako auto-
ritativní samskára, to semínko potom vy-

klíčí. Dokonce i když se člověk jen podívá 
na obálku, spatří tvář oddaného, tak to je 
stejné, ta samskára zůstane a postupně se 
stane autoritativním vjemem.

Jako se například v 90. letech rozdáva-
lo hodně knih. Lidé si je kupovali jako 
zajímavost nebo kvůli nějakým jiným po-
vrchním důvodům. Většinou si je přinesli 
domů a dali na polici.

Teď už uplynulo 10 let 3. tisíciletí. Za tu 
dobu vyrostla nová generace a jejich děti 
viděly tyto knihy na polici od dětství. Ne-
věděly, jak je máma koupila ani že je nikdo 
z nich ve skutečnosti nepotřeboval. Viděly, 
že tyhle knížky měla máma vždycky. A je-
likož tyhle knihy vídávaly, tak se z nich 
dnes stali oddaní, protože ty knihy přijali 
jako hodnověrné. Vidíte, takhle se to stalo.

To znamená, že lidé získávají prospěch 
přímo, nepřímo, hned a nebo později, ale 
vždy z toho mají prospěch – to je ten proces. 

„Není zde žádný nedostatek,“ říká Prabhu-
páda. A ten, kdo dává knihy, a ten, kdo do-
stává knihy, se nacházejí na stejné duchovní 
úrovni, dokonce i když o tom nevědí.“

V čem je rozdíl mezi 
neodbytným kázáním 
a soucitem na sankírtanu?

Soucit znamená, že se nechceme smířit 
s příčinou utrpení člověka, takže mírná 
agresivita je někdy dobrá. Jako například 
lékař. K nemocnému bývá nesmlouvavý, 
často mu spílá, i když nejsou příbuzní. On 
ale vidí jeho nemoc a kárá ho za to: „Jak 
jste to mohl nechat dojít tak daleko? Proč 
se tak přejídáte?“ A tak dále. To je soucit. 
Takže i oddaný, když je ve vědomí Krišny, 
chápe, že lidé trpí a nevědí proč. „Musím 
jim o tom říct. Nechápou, neslyší, a já jim 
to musím vysvětlit. Nechápou a dohadují se, 

a já musím rozbít jejich falešné argumenty.“ 
To je soucit. To je energie soucitu – karuna 
šakti. To je příčina, důvod a základ kázání.

Pokud nemáme soucit, říkáme: „Potře-
bujete knihu? Nepotřebujete? Promiňte.“ 
A jdeme dál. A pokud máme soucit, říká-

me: „Jak to, že nepotřebujete? Všichni ji 
potřebují!!! Lék potřebuje každý, každý 
nemocný. Cožpak v tomhle světě netrpíte? 
Cožpak občas nepotřebujete lék?“ Přesně 
tak přemýšlí. Přičemž vše, co oddaný říká, 
je napsáno v šástrách. Mluví jazykem šáster 
ze soucitu, s přáním pomoci druhým a pro-
budit v nich poznání. To je karuna šakti.

Neodbytnost je něco jiného. Nemůžeme 
dát člověku poznání násilím. Rozbít ar-
gumenty, přesvědčit, to je v pořádku. Ale 
snažit se dávat silou nebo podvodným 
způsobem – to je připoutanost k plodům 
činnosti, to je nedostatek kázání. To zna-
mená, že přistupujeme k člověku ne skrze 
sílu, ale snažíme se rozbít jeho falešné 
argumenty.

Na sankírtanu se člověk cítí, 
jako by májá byla pryč. A taky 
se to tak skutečně děje?

Ano, je to tak. Každý oddaný to zná, že 
májá rychle mizí. Ve skutečnosti nad tím 
zůstává rozum stát, protože ulice samotná 
je nejsilnější májá – všude okolo reklama, 
spousty lidí, rozmanité smyslové požitky 
a milión dalších různých věcí... Nejsilnější 
proud máji, iluze.

To je úžasné, protože když jde na ulici 
oddaný, v tomto stavu máji se nenachází. 
Nepadá pod vliv tohoto proudu, protože 
když rozdává knihy Šríly Prabhupády, zů-
stává zaměřený na Krišnu.

Nyní se začal rozvíjet 
program dětského sankírtanu. 
Řekněte prosím, jakým 
způsobem nejsnadněji najít 
cestu k srdci dospělého 
člověka, když děti rozdávají 
knihy?

Když k tomu děti nikdo 
nenutí, ale jsou inspirované 
to dělat, tak si u nich dospělí 
rádi kupují knihy. 

Přichází šťastné děti! Nedě-
láme to proto, aby děti vydě-
lávaly peníze.

Například je jeden známý 
oddaný, který dělal sankír-
tan dlouhé roky a zabývá se 
tím dodnes – Ačala prabhu. 
Často rozdával společně 
s malým pětiletým synem, 
protože ho jednoduše neměl 
u koho nechat. A syn, když 
viděl otce rozdávat knihy, 
v jednu chvíli řekl: „Tati, dej 
mi knížku, půjdu rozdávat!“ 

Dítě se rozzářilo stejnou radostí.
I když ještě nerozumí této fi lozofi i, už 

pociťuje ště stí. Vzal si knihu a přímo 
v metru šel k nějakému dospělému člo-
věku: „Strejdo, kupte si knížku! Je to moc 
dobrá knížka!“ Ten člověk užasl – dítě 
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s širokým upřímným úsměvem mu po-
dává velkou tlustou knížku. „A ty sám jsi 
tu knihu četl?“ „Já ne, ale můj táta ano! Je 
to moc dobrá knížka.“ A ten člověk si tu 
knihu koupil. Takže v takové náladě to je 
úplně normální.

Řekněte, jak zůstat v této 
službě trvale?

Nemyslím si, že všichni mohou přímo 
fyzicky neustále rozdávat knížky, doslova 
chodit s knihami po ulici. Většinou je to 
snadné a lehké pro mladé lidi, ale pro 
starší je obtížnější zvedat knihy, chodit po 
ulici, jsou unavení a je to fyzicky náročné.

Ale samotná sankírtanová mise – tu 
nesmíme opustit. Pokud nemůžeme fyzic-
ky, můžeme někoho inspirovat, mluvíme 
o sankírtanu, kážeme sankírtan, přenáší-
me tuto náladu, duch sankírtanu, kázání. 
Proto musíme po celý život zůstávat v této 
náladě sankírtanu.

Řekněte prosím nějaký příběh 
o sankírtanu

O sankírtanu je mnoho příběhů. Ale 
teď jsem si vzpomněl na jeden krátký 
příběh. Skupina oddaných odjela na ma-
ratón Šríly Prabhupády na sever Ťumeň-
ské oblasti. Tam žijí lidé, kteří těží ropu 
a plyn. Stojí tam maringotky na kůlech, 
od rána do večera tma, slunce nevychází, 
sníh a věčný mráz...

A jeden oddaný začal přemýšlet, jak 
představit knížky lidem v těch marin-

gotkách, kde odpočívají po dlouhé, těžké 
práci. A myslel si: „Musím jim to nějak 
jemně vysvětlit. Řeknu jim, že tyto knihy 
jsou o józe, o dávné kultuře.“ Připravil se, 
zaklepal na dveře, vstoupil – lidé tam leží 
na palandách.

„No, co, kdo jsi, odkud?“ ptají se. „K nám 
jezdí mnozí. Co jsi přivezl?“

„No, knihy jsem přivezl.“
„A jaké knihy?“
„No, nějaká jóga, vegetariánství, indická 

kultura...“
A někdo z horní palandy hrubě prone-

sl: „Poslouchej, co nám to pořád nosíte 
za hlouposti, jenom otravujete. Kdybyste 
nám alespoň přivezli něco o Krišnovi!“

A oddaný byl prostě v úplné extá-
zi – okamžitě dal na stůl všechny knihy, 
seběhli se lidé, popovídali si od srdce 
a knížky si koupili. A tak se jasně ukazu-
je, že hodně lidí čeká na tyto knihy, čeká 
duchovní poznání. Všechny příběhy, kte-
ré slyšíte na ulici, jsou tak či onak trans-
cendentální.

Jednou jsem se hádal s jedním člověkem 
na ulici, když jsem rozdával knížky. Začal 
říkat: „Ne, to nejsou dobré knížky.“ Začal 
je zpochybňovat, kritizovat. A já se s ním 
dlouho dohadoval. A potom jsem řekl: 

„Tak si je nejdřív přečtěte a pak budeme 
mluvit!“ Koupil si knihu a dokonce mi ne-
chal na sebe i svůj telefon.

Dokonce si pamatuji, už je to 25 let, 
tváře lidí, kterým jsem první rok rozdával 
knížky, když jsem s tím začal.

Další příběh je, když jsem také v Petěr-
burgu šel ke knihkupectví rozdávat knihy. 
Říkal jsem si, že u knihkupectví se všichni 
zajímají o knížky. A já tam budu taky 
ukazovat knihy. Podíval jsem se, jestli není 
poblíž policie. Stoupl jsem si u obchodu 
a ihned přišel první člověk, který se se 
mnou začal hádat. Já mám také hádavou 
povahu, a tak jsem se do hádky zapojil.

Stojíme tam spolu, hádáme se, vedle 
mám vozík s knihami, na které jsem už 
zapomněl. V ruce držím Bhagavad gítu 
a trvám na svém. On tam stojí a říká mi 
něco opačného.

A tak se lidé cestou do obchodu na 
chvíli zastavili, zaposlouchali a pak šli 
do obchodu. Potom z obchodu vyšli 
a koupili si u mě knihy. A já se s ním ne-
přestával hádat. Rozdávám knihy, beru 
peníze a ničeho si nevšímám – jsem zce-
la zaujat tím člověkem.

Ani jsem si nevšiml, jak jsem rozdal 
všech 15 knih. V tu dobu bylo nemožné 
rozdat tolik knih. Za den na ulici bylo 
možné rozdat jednu knihu, a bylo to 
nebezpečné. Já si dal do tašky 15 knih. 
Nevím, proč jsem si s sebou tolik knih 
bral, myslím, že jsem doufal v to knih-
kupectví, určitě. To byla taková příhoda, 
že jsem si ani nevšiml, že mi knihy už 
došly. A ten člověk byl zklamaný, že na 
něj už žádná knížka nezbyla!

Díky tomuto člověku se to takhle roz-
dalo a Krišna mě jednoduše použil v této 
činnosti.

Vychází nový vaišnavský kalen-
dář na příští rok plný letní po-
hody, slunce a mahá mantry. Celý 
rok budete moci meditovat o Pa-
dajátře a s radostí se k ní připojit 
nebo ji alespoň podpořit v jejím 
úžasném, bohulibém poslání. 
Překrásné fotografi e doplněné 
texty hlavního tahouna Padajátry 
Muni Priji prabhua vás mohou 
každý den přenést do báječného 
tance Šrí Šrí Nitái Gaurasundary 
a Jejich nadšených oddaných.

Objednávejte na: 
books.harekrsna-luzce.cz 
nebo na 736 245 446.
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Jaký pokyn byste dal 
svým žákům, kteří jdou na 
sankírtan?

Musíte si vážit lidí, které potkáváte na 
ulici, mít k lidem soucit. A také, když jste 
na ulici při rozdávání, musíte pamatovat 
na obsah knih Šríly Prabhupády. Na to, co 
se píše v těchto knihách. Ne na situaci na 
ulici, která bude vždycky obtížná, dočasná, 
mihotavá. Proto je nutné číst knihy samot-
né důkladně, aby měl na mysli jejich obsah. 
Tehdy bude mít velké přesvědčení a energii 
předat toto poznání. Nejen knihu, ale po-
znání! Představujeme toto poznání.

To znamená vážit si lidí, mít soucit, chá-
pat, že toto je pro každého nezbytné, a chá-
pat obsah Prabhupádových knih.

Děkuji. Chcete k tomu ještě 
něco dodat?

Obvykle na konci všichni přejí každému 
v tomto procesu ště stí. Je to ten nejčistší 
proces, a proto nejlepší způsob, jak být 
šťastný – rozdávat lidem knihy. 
Hare Krišna!!!

Co můžete říci o důležitosti 
maratónu?

Maratón Šríly Prabhupády má mezi-
národní, světový význam. Pro nás je to 
největší událost roku, na kterou oddaní 
celého světa reagují s mimořádným nad-
šením a pozorností. Jelikož knihy Šríly 
Prabhupády tvoří základ společnosti pro 
vědomí Krišny, je pro nás rozdávání knih 
úkol číslo jedna. Je důležité, aby lidé získali 
pokyny Šríly Prabhupády, aby se sdružova-
li se svatou osobou.

Kolik oddaných se objevilo díky rozdá-
vání knih Šríly Prabhupády! Za desítky 
let, během kterých ISKCON rozdává 
Prabhupádovy knížky, se svět mění před 
očima. Každý zralý oddaný chápe, že ma-
ratón Šríly Prabhupády je na prvním místě 
důležitosti v kázání ve světovém měřítku. 
V tomto měsíci se rozdávají knihy s ma-
ximálním nasazením prakticky ve všech 
světových jazycích. Lidé vidí toto nadšení, 
vidí šťastné oddané, kupují si knihy a po-
stupně začínají mít ponětí o tom, co je 
vědomí Krišny.

Prabhupáda říkal: „Rozdávání knih – to 
je náš rodinný podnik. Tento produkt 
bude mít vždycky cenu a nikdy na ní ne-
ztratí. Navíc, během doby se jeho hodnota 
bude projevovat víc a víc.“

Maratón znamená hodně milosti a po-
žehnání Šríly Prabhupády. Dokonce i začá-
tečník může cítit, že oddaná služba je sku-
tečná, je to skutečný svět, do kterého může 
vstoupit každý. Stačí pouze vzít knihy, vyjít 
s nimi na ulici, ukázat je a nabídnout li-
dem. Když překročíte tento práh, okamžitě 
se ocitnete v jiné realitě.

Jaké vlastnosti mohou, podle 
vás, pomoci rozdavačům 
během maratónu?

Nejdůležitější vlastností pro sankírtan od-
daného je rozhodnost. Každé ráno musí pře-
konat svou mysl. Řidiči to znají – jestli motor 
naskočil a auto je zahřáté, pak už je snadné 
řídit. Zpočátku je potřeba rozhodnosti, aby 
člověk vystoupil ze své obvyklé guny, která 
nás udržuje v hmotném světě. Jakmile jste 
udělali první krok, překročili práh a ukázali 
knihu, už jste v jiné realitě. Takovou roz-
hodnost potřebujeme každý den – během 
zpívání svatých jmen, kázání, rozdávání knih. 
Prabhupádův maratón – to je maratón roz-
hodnosti, ve kterém člověk získává odvahu, 
ště stí, svobodu, můžu vzpomínat na Krišnu. 
Během maratónu nám lidé začínají rozumět 
a my rozumět lidem. Tak navazujeme vztahy 
s celým světem.

Můžete něco popřát odda-
ným, kteří se budou tento mě-
síc snažit rozdávat knížky?

Maratón sám o sobě je velice přitažlivý, 
protože zde je energie jóga máji. Zpočát-
ku se může zdát, že je strašné jít na ulici, 
je zima nebo jiné překážky. Ale potom, 
den za dnem, se oddaní rozehřívají, při-
cházejí tomu na chuť, a knihy se začínají 
rozdávat samy. Sankírtan se mění na 
silvestrovskou oslavu a všichni rozdavači 
jsou šťastní.

Chtěl bych naopak požádat o požehná-
ní ty oddané, kteří budou rozdávat knihy, 
aby se se mnou podělili se svým nadše-
ním a radostí. Já také během maratónu 
rozdávám knihy, ale obvykle to dělám 
v rámci kazatelských programů. Vysta-
vujeme na nich Prabhupádovy knížky, 
mluvíme o nich na svých přednáškách 
a lidé si je kupují.

Nejúžasnější na maratónu je, že se 
knihy začínají rozdávat samy. Pamatuji 
si, když jsme jezdili do Ťumeňské ob-
lasti. Vyšel jsem spolu s oddanými na 
ulici – daleký sever, věčný mráz, strašná 
zima. Přebíhali jsme rychle od obchodu 
k obchodu – nějaké klenotnictví, oprav-
ny obuvi nebo od vchodu do domu ke 
vchodu. První den jsem nerozdal ani 
jednu knihu, a oddaní rozdávali 10, 20 
nebo 30 knížek. Bylo mi velice stydno, 
nevěděl jsem, jak mám jít zpátky do 
hotelu. Myslel jsem si: „Co mám dělat? 
Jsem kazatel, a nedokážu rozdat ani 
jednu knihu! Všem říkám o důležitosti 
sankírtanu, a sám nemohu být příkla-
dem! Začal jsem se modlit ke Krišnovi 
a druhý den jsem rozdal 5 knih, třetí 
den 15 a čtvrtý den 30 knih. Mezitím 
nám došly knihy a my museli přejet na 
jiné místo.

Naložili jsme se i s knihami do vlaku 
a před odjezdem začali zpívat kírtan přímo 
na nástupišti. Cítili jsme ště stí, svobodu, 
a potom si unavení lehli do spacího vozu.

Náhle nás začali budit lidé a ptát se: „Co 
to máte za knihy v těch vozíkách?“ Ani 
jsme se nezvedli a řekli jsme: „No, to je 
Bhagavad gítá, Bhágavatam, hlavně o Kriš-
novi, o józe...“

„A můžeme se podívat?“
„Jo, podívejte se sami. Otevřete si vozíky.“
Lidé si začali knížky prohlížet, rozebírat 

si je a ptát se: „A kolik stojí ty knížky?“
„Tolik..., peníze položte tam.“
A tak jsme, dokonce i v polospánku, roz-

dávali knížky. 
TAKOVÝ JE MARATÓN! ❧

PRABHUPÁDŮV MARATÓNPRABHUPÁDŮV MARATÓN
– MARATÓN ROZHODNOSTI– MARATÓN ROZHODNOSTI

Začíná jakýsi zlom, transformace Začíná jakýsi zlom, transformace 
vědomí – v tom je síla sankírtanuvědomí – v tom je síla sankírtanu
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SNAŽ SE, JAK NEJLÉPE UMÍŠ, A KRIŠNA TI POMŮŽE

Vasudéva Dása (Oliver): „Když mi bylo sedmnáct nebo 
osmnáct, cítil jsem hlubokou nespokojenost z koncep-
tů reality, morálky a etiky prezentovanou současnou 

společností. Intuitivně jsem cítil, že tu musí být ještě nějaká jiná 
realita nad veškerou tou fantasmagorií světské existence, a doufal 
jsem,  že se můžu na tuto realitu napojit pomocí experimento-
vání s uměním, především skrze malování, hudbu a happeningy. 
V průběhu těchto uměleckých pokusů jsem byl víc a víc přesvěd-
čen o tom, že tato jiná realita není jen nějaká smyšlená představa, 
ale hmatatelná skutečnost.

Na jaře roku 1969 mi dal jeden můj přítel pozvánku na hos-
tinu v chrámu Rádhy a Krišny. V neděli jsem šel do jednoho 
krámku na Eppendorfer Weg, kde mě přijali Šivánanda a Kriš-
na Dása. Poté, co jsme prohodili pár úvodních slov, mi vysvět-
lili, že před hostinou budou zpívat svatá jména Boha – na zdi 
visela vyšívaná látka s Hare Krišna mantrou – a že mě zvou, ať 
se také přidám.

Zpívat spolu s oddanými v kírtanu byl zvláštní, extatický záži-
tek. Od samého začátku jsem se v tom zpívání naprosto odvázal 
a cítil jsem se, jako bych byl pozdvižen na jinou úroveň existence, 
úroveň nad tíživou rutinu hmotného života. Jediné, čeho jsem 
litoval, bylo, že to netrvá věčně.

Potom se sloužila hostina. Vůně a chuť prasádam byl další jedi-
nečný a báječný zážitek. Během jídla hráli oddaní první nahrané 
album Šríly Prabhupády Góvinda a Prabhupádův hlas ve mně 
zanechal hluboký dojem.

Na chrámu se mi líbilo všechno – hudba, jídlo, oddaní. Jediným 
nedostatkem byla komunikace. Ani Šivánanda, ani Krišna Dása 
nemluvili německy dost dobře na to, aby mi mohli vysvětlit fi lozofi i, 
a má znalost angličtiny byla příliš omezená na to, abychom spolu 
mohli rozprávět. A ani tam nebyly žádné knihy ani časopisy v něm-
čině. Ale všechna tahle omezení pro mě nebyla důležitá. Krišnovou 
milostí jsem získal trošku chuti pro – jak říkal Šríla Prabhupáda – 
zpívání Jeho svatého jména, Hare Krišna mahá mantru.

O několik týdnů později mi začal docházet hluboký význam sva-
tého jména a já dostal záblesky jeho absolutní a transcendentální 
povahy. Pokusil jsem se vyjádřit své duchovní emoce v malbě na-
zvané Absolutní bezprostřední přirozenost a já si byl naléhavě vě-
dom obtížnosti přenosu spirituality skrze hmotné médium. Ale vi-
brace Krišnova svatého jména byla jiná: nepochyboval jsem o tom, 
že zpívání s oddanými bylo a je čistým, duchovním zážitkem.

Tak jsem se rozhodl jít znovu do chrámu. To je to, co jsem hle-
dal. Zabalil jsem svůj obraz do látky a šel na Eppendorfer Weg, 
abych se podělil o své realizace s někým z oddaných. Přijal mě 
Šivánanda a trpělivě naslouchal mému neohrabanému pokusu 
vysvětlit lámanou angličtinou význam Absolutní bezprostřední 
přirozenosti. Pochybuji o tom, že rozuměl jedinému slovu z toho, 
co jsem říkal, ale cítil jsem se s ním uvolněně a jednoduše mě 

7.12. 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. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura – odchod (půst do oběda)
5.1. Saphala Ékádaší (př. 6.1. od 8:40 do 10:45)
10.1. Šrí Lóčana Dása Th ákura – příchod
12.1. Šríla Džíva Gósvámí – odchod
 Šrí Džagadíša Pandita – odchod
20.1. Dvádaší, půst za Putradá Ékádaší (př. 21.1. od 7:50 do 10:45)
 Šrí Džagadíša Pandita – příchod
28.1. Šrí Rámačandra Kavirádža – odchod
 Šríla Gópála Bhatta Gósvámí – příchod
30.1. Šrí Džajadéva Gósvámí – odchod
31.1. Šrí Lóčana Dása Th ákura – odchod
4.2. Šat-tilá Ékádaší (př. 5.2. od 7:31 do 10:41)
12.2. Šrímatí Višnuprijá Déví – příchod
 Šríla Višvanátha Čakravartí Th ákura – odchod
 Šríla Raghunátha Dása Gósvámí – příchod
14.2. Šrí Advaita Áčárja – příchod (půst do oběda)
 23. výročí instalace Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry
16.2. Šrí Madhváčárja – odchod
17.2. Šrí Rámánudžáčárja – odchod
18.2. Bhaimí Ékádaší (půst do oběda za Pána Varáhadéva, př. 19.2. od 7:06 do 10:33)
19.2. Varáha Dvádaší, příchod Pána Varáhadéva (půst včera, dnes hostina)
20.2. Nitjánanda Trajódaší, příchod Šrí Nitjánandy Prabhua (půst do oběda)
22.2. Šríla Naróttama Dás Th ákura – příchod
27.2. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura – příchod (půst do oběda)

Vaišnavský kalendář
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Po stopách Šríly Prabhupády
Meditace o tom, co dělal 
Šríla Prabhupáda v těchto dnech 
před padesáti lety
1966
Únor
2. února kupuje Šríla Prabhupáda magneto-
fon, aby mohl nahrávat své přednášky, kírtany 
a bhadžany.
9. února Šríla Prabhupáda podepisuje smlou-
vu s majitelem stejné budovy na pronájem 
kanceláře, protože chce mít vlastní prostory.
10. února: „Dnes je obřad příchodu Jeho Bož-
ské Milosti Šríly Prabhupády (Bhaktisiddhánty 
Sarasvatího). Dnes se stěhuji z místnosti 501 
do místnosti 307...“
20. února dokončí nahrávání předmluvy ke Gítópanišadě, která se o pár let 
později stane úvodem k Bhagavad gítě takové, jaká je.
21. února, pondělí: „...Dnes došlo k velké nepříjemnosti, když mi tu vytekla 
špinavá voda z odpadu pod umyvadlem. Zničilo mi to na zemi všechny mat-
race...“
Šríla Prabhupáda se snaží získat pomoc jedné z návštěvnic jeho přednášek, 
Charlotte Leblanc, která by mohla editovat jeho rukopis Bhagavad gíty. Při 
opravách se však v Gítě dočetla, že fi lozofi e Šríly Prabhupády je v rozporu 
s monizmem, a nechtělo se jí pokračovat.
23. února Šríla Prabhupáda ustanoví „Mezinárodní instituci pro vědomí Boha“ 
a z těch, kteří navštěvují jeho přednášky, zapíše sedm osob. Jednou z nich je 
Harvey Cohen, který Prabhupádu seznámí s Paulem Murrayem, dalším mladí-
kem, hledajícím duchovní poznání.
...ještě 27. února mu správce to umyvadlo neopravil...

Březen
6. března Šríla Prabhupáda ve svém diáři mimo jiné píše: „Podle Májápurské 
Panjiky (vaišnavský kalendář) je dnes Gaura Púrnimá Adhivása. Oddaní ve 
Vrindávanu a Navadvípu si užívají oslav. Já jsem zde sám a nemám žádného 
vaišnavského společníka. Nejsem tu ale pro své vlastní štěstí, ale pro službu 
Pánu. Pokud mohu sloužit Pánovi, jsem připraven žít i v pekle. Pán Šrí Čai-
tanja Maháprabhu chtěl, aby se Jeho mise šířila po celém světě, a to je můj cíl. 
Osobní nepohodlí mi nevadí.“
7. března: „...večer je Pratipada, narozeniny Pána Čaitanji. Půst jsem držel do 
17:30 a potom jsem jej přerušil ovocem a mlékem.“
Celý měsíc Šríla Prabhupáda pokračuje s pravidelnými večerními setkáními ve 
své kanceláři, jezdí na víkendy do ášramu dr. Mišry a pokračuje v korespon-
denci i v překládání. I nadále komunikuje s Rockefellerovou nadací a dalšími 
ohledně prostředků na chrám v New Yorku.
26. března se vrací z Mišrova ášramu a najde rozbité sklo ve dveřích. Když se 
dostane dovnitř, zjistí, že mu schází magnetofon, psací stroj a taška s knihami...
29. března se jde podívat na podkrovní byt, ve kterém bydlí Paul. Ve svém 
deníku si poznamenal: „Dnes jsem se byl podívat na byt Mr. Paula. Je to velká 
hala s kuchyní, koupelnou, atd. Hezky by se dal využít pro setkání a sankírta-
nové účely. Myslím, že to bude dobré. Nevím, jestli chce Pán Čaitanja, abych 
změnil své dosavadní místo pro zlepšení své misionářské práce. Pokud dosta-
nu takovéto podmínky ke své misionářské činnosti, nebude mi ani vadit ztráta 
psacího stroje a magnetofonu. Milostí Pána Čaitanji mi dnes Robert přinesl 
starý psací stroj...“
31. března – Ékádaší. Šríla Prabhupáda dává v kanceláři výpověď. Za měsíc se 
bude moci odstěhovat do podkrovního bytu na ulici Bowery 94. 
Hare Krišna,
Džaj Šríla Prabhupáda! 

Ašvahari dás ❧

povzbudil k tomu, abych dál pokračoval ve své 
duchovní cestě, zejména pomocí zpívání svatých 
jmen Boha a navštěvováním chrámu.

Koncem května se má touha žít s oddanými 
stala tak silná, že jsem se rozhodl přestěhovat se 
do chrámu. Rozhodujícím faktorem bylo ve sku-
tečnosti svaté jméno. Od mé první návštěvy mě 
Krišnovo jméno uchvátilo a já cítil, že být v blíz-
kosti jména a sloužit jménu bylo nejvíc možné 
v chrámu ve společnosti ostatních oddaných.

Během první nedělní hostiny už jako člen chrá-
mové komunity jsem měl velké obtíže s mluvením 
o Krišnovi. Byl jsem nezkušený a cítil jsem se 
nekvalifi kovaný ke kázání, a tak jsem se hrozně 
bál mluvit s hosty. Byl jsem tak zoufalý, že jsem 
prostě utekl z chrámové místnosti a schoval se ve 
sklepě. Rozplakal jsem se a modlil se ke Krišno-
vi: „Proč vlastně žiju, když ani nedokážu o Tobě 
mluvit, o mé zkušenosti s Tebou?“ V tu chvíli se 
ve mně odehrál jakýsi vnitřní přerod a mé srdce 
zaplnil pocit blažené radosti. S novou silou jsem 
vyšel po schodech nahoru a začal jednoduše mlu-
vit o svých vlastních zkušenostech s Hare Krišna 
mantrou. Bylo úžasné, jak se mé vztahy s hosty 
přeměnily ve vřelé a láskyplné výměny.

V sobotu a v neděli ráno jsme chodívali ven 
s rohožemi na sezení, abychom zpívali svaté jmé-
no na veřejnosti. Často jsme chodívali s Šivánan-
dou jen sami dva, a zatímco jeden z nás hrál na 
mridangu a zpíval, ten druhý rozdával pozvánky. 
Ale všeobecně pokud jsem jednou začal zpívat, 
bylo pro mě velice obtížné přestat. Obvykle jsem 
býval tak pohroužený do svatého jména, že jsem 
cítil, jak transcendentální vibrace zaplavuje vše, 
a já toužil zpívat hlasitěji a zřetelněji a chtěl jsem 
nechat svaté jméno znít ještě víc, ať pronikne 
zdmi, stromy a celým vesmírem. A tak jsem zpíval 
a zpíval a zpíval a chudák Šivánanda byl pokaždé 
zfrustrovaný, protože rozdávání pozvánek nebylo 
tak nektarovým zaměstnáním – zahrnovalo to 
snášení urážek od nepříjemných lidí, kterým se 
nelíbilo, že je oslovil nějaký oddaný.

Později jsem chodil ven skoro denně, většinou 
odpoledne a úplně sám. Vzal jsem si malou kárku na 
převoz koberce, slaměného košíku a mridangy s ka-
ratály a usadil jsem se na chodníku na začátku ulice 
Reeperbahn, centra nočního života v Hamburku. 
Tady jsem zpíval mahá mantru pět, šest hodin a tak 
jsem si na to zvykl, že jsem prakticky nemohl žít, 
aniž bych chodil denně ven zpívat svatá jména.

Někdy jsem také po večerech chodíval do růz-
ných komunit, kde byla většina lidí pod vlivem 
marihuany a LSD. Cítil jsem to jako své zvláštní 
poslání pokusit se očistit tuto depresivní atmosfé-
ru svatým jménem, protože jsem v podobných ko-
munách bydlel téměř dva roky a teď jsem se chtěl 
podělit o své ště stí s mými bývalými přáteli. Obec-
ně mě tolerovali a já mohl mluvit o vědomí Krišny 
a zpívat kírtan. Bylo obzvlášť radostné vidět ně-
které z nich nadšené z kírtanu a jak se připojují.

Šríla Prabhupáda a jeho žáci v Německu – Bhakti 
Gauravání Gósvámí (dříve Védavjása dás)
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ROZDÁVAT MIL
Překročit svůj vlastní stín, 
překonat strach z odmítnutí, 
zapomenout na své mentální 
koncepty a vyhoupnout se na 
transcendentální úroveň, kde my 
jako duše hledáme další duši, které 
můžeme dát Krišnu – to může být 
velká výzva, dobrodružství i extáze. 
Co všechno nás ale při tom čeká?

Správný směr
Rozdíl mezi životem jako karmí a jako 

oddaný, byť třeba jen začínající a ještě ne 
úplně dokonalý, je nebetyčný. Všechny as-
pekty života se rázem změní, očistí. Člověk 
už nemusí jednat jako blázen, bezradný 
z všeobjímající démonské propagandy, 
kterou se ho snaží systém kompletně po-
hltit. Povzbuzen příkladem a důkladným 

vysvětlením Šríly Prabhupády se dokáže 
orientovat v jinak nepřehledném, sítí iluze 
pokrytém světě. Rozlišuje, co je dobré a co 
je špatné, a veden poznáním dávných mu-
drců se může vydat k mihotajícímu světýl-
ku na konci tunelu. I když má před sebou 
možná dalekou cestu, ví, že jde správným 
směrem, a ví, že má kolem sebe spoustu 
přejících duší, které jsou připravené mu na 
této cestě pomoci.

Všedobrý Krišna
Ústřední postavou toho hledání, cesty 

i cíle je překrásný Krišna, Nejvyšší Pán, 
usmívající se pasáček s modravou pletí, 
fl étnou a pavím perem ve vlasech. Tvůrce 
tohoto hmotného světa i jeho dokonalých 
zákonů přenášejících duši dle jejího přání 
a činů přesně tam, kam potřebuje dojít. 
Všechno v tomto světě je Jeho milostí do-
konalé. Jediným nedostatkem je vědomí 
Krišny. Vědomí toho, že vše se odehrává 
pod dokonalým řízením všedobrého Kriš-
ny. Vědomí, které nás může přenést na 
transcendentální úroveň, kde už není dob-
ro ani zlo, jen absolutní dobro, absolutní 
pravda a absolutní láska. Na duchovní 
úroveň, kde duše může opět pocítit úplnou 
věčnost, poznání a blaženost.

Při jednom Vánočním maratónu jsme 
rozdávali transcendentální knihy Šríly 
Prabhupády v bytových domech v jed-
nom menším městě na Moravě. Když 
jsem chtěl vejít do další bytovky, tak 
jsem si již zvenku všiml, že nikde nejsou 
záclony ani žádní lidé. Pracovníci v mon-
térkách naznačovali, že tento dům je 
kompletně v rekonstrukci a nikdo v něm 
teď nebydlí. Tak jsem si to hned nasmě-
roval do dalšího domu. Zastavil jsem 
se ale a říkám si: „Musím tam alespoň 
nahlédnout a zjistit, jestli alespoň jeden 
z mnoha bytů není obydlený.“

Po příchodu do chodby se ptám dvou 
dělníků a ti mi potvrdili, že v domě oprav-
du nikdo není, a zeptali se mě, koho shá-
ním a co chci. „Hledám obyvatele tohoto 
domu,“ odpověděl jsem, a ještě jsem do-
dal, „mám pro ně knihy a v každém domě 
nějaké nechávám.“ A jeden z nich se smí-

chem řekl: „Tak to máš smůlu, tady nikdo 
není.“ Druhý pracovník svačil na scho-
dišti a ptá se, co to mám za knihy. Ukázal 
jsem Bhagavad gítu a popisoval její témata 
a ukazoval obrázky. Pracovník začal vzpo-
mínat a mluvil o tom, jak před lety spadl 
z lešení z druhého patra a nikdo mu pak 
nedokázal popsat, co se s ním stalo, když 
opustil své tělo, a vše viděl z „nadhledu“. 
Mluvili jsme o duši, jemném těle, reinkar-
naci, karmě atd. Jeho kolega ten rozhovor 
slyšel, přisedl si za námi na schodiště a ce-
lou dobu poslouchal náš rozhovor.

Když viděl, že si kolega, se kterým 
jsem povídal, rád bere 4 knihy Šríly 
Prabhupády včetně Bhagavad gíty 
a s radostí mi přispívá na tisk, dal 
ihned stejný obnos a chtěl po mně také 
knihy, ale jiné, aby si prý knihy mezi 
sebou prostřídali. Oba dva pracovníci 
obdrželi celkem 10 knih.

A poučení? I když si myslíme, že 
v nějaké situaci je nemožné dát trans-
cendentální knihu jiné živé bytosti, která 
je zrovna kolem nás, tak tuto myšlenku 
vypusťme z hlavy. Laskavostí Šrí Čaitanji 
Maháprabhua a Jeho pokračovatelů je 
možné i to, co se zdá nemožné.

V tomto věku Kali je prakticky nemož-
né vykonávat oběti polobohům, déva ja-
gju. Proto Šrímad Bhágavatam pro tento 
věk doporučuje sankírtana jagju. Jagjaih 
sankírtana prájair jadžanti hi sumédha-
sah (Šrímad Bhágavatam 11.5.32). „In-
teligentní lidé v tomto věku završí vyko-
návání všech druhů jagjí zpíváním Hare 
Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare 
Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma 
Ráma, Hare Hare. “ Tasmin tušté džagat 
tuštah. „Když je spokojený Pán Višnu, 
jsou spokojení i všichni polobozi, kteří 
jsou nedílnými částmi Nejvyššího Pána.“ 
(Šrímad Bhágavatam 4.2.35, význam) 

Ačjuta Gótra dás

Laskavost Šrí Čaitanji

Jdeme na to!Jdeme na to!
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LOST
Sláva Krišny

Na tuto transcendentální úroveň lze 
vystoupat díky sdružování se s popisem 
podoby, zábav, vlastností a jmen Šrí 
Krišny. Působením mahá mantry, doko-
nalé kombinace Jeho svatých jmen Hare 
Krišna, Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare 
Hare, Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma 
Ráma, Hare Hare, se začíná očišťovat srd-
ce podmíněné živé bytosti a ona si může 
postupně uvědomovat své skutečné posta-
vení věčného služebníka Nejvyššího Pána. 
V tomto rozpoložení mysli může s radostí 
v srdci sloužit svému všedobrému stvořite-
li a s láskou Ho opěvovat a oslavovat. Buď 
sám pro sebe v klidném a tichém procesu 
sebeočištění, nebo veřejně ve prospěch 
ostatních živých bytostí, kdy se zároveň 
nepřestává očišťovat i on samotný.

Svaté jméno
Ideální příležitostí pro podělení se 

o milost Šrí Krišny je harinám a sankírtan. 
Během harinámu oddaní společně zpívají 
na veřejnosti svatá jména a tím pomáhají 
očišťovat každého, kdo se ocitne v dosahu 
této vznešené transcendentální vibrace, ať 
se jedná o lidské bytosti, zvířata či sub-
tilnější bytosti. Na harinámu, například 
v centru Prahy stověžaté, se často dějí až 
neuvěřitelné věci. Italští turisté, indičtí 
obchodníci, svatebčané ze Staroměstské 
radnice, nosiči reklam nebo bezdomovci 

– v jednu chvíli odhodí všechny zábrany 
i tělesná označení a milostí svatého jména 
šťastně víří v kírtanu a nic víc je nezajímá.

Sankírtan
Rozdávání knih či prasádam není na 

první pohled tak rozjásané a veselé jako 
zářivý harinám, ale díky jeho meditativ-
nější náladě s tím spojené se může rozda-
vač s tím, koho potkal, ponořit hlouběji 
do fi lozofi ckých otázek týkajících se života 
a smrti. Lidé se oddaným svěřují se svými 
těžkostmi, ptají se na věci, kterým sami 
nerozumějí, a vědí, že svatí oddaní, kteří 
se z lásky ke svému duchovnímu učiteli 
a Šrílovi Prabhupádovi postavili na ulici, 
jim mohou dát nezaujatou, pravdivou 
a užitečnou odpověď. Jakási bublina čisté 
duchovní energie obklopující rozdávající 
oddané s čistým srdcem pohltí na krátký 
okamžik i je a oni mohou také na chvíli 
pocítit chuť transcendentální úrovně. Chuť 
natolik intenzívní a blaženou, že se jim 

vybaví i po mnoha letech. Je to zážitek, na 
který nikdy  nezapomenou.

Rozpoložení mysli
Ten, kdo stojí na ulici a snaží se předat 

ostatním Krišnu, ať už v podobě Jeho mi-

losti – prasádam – či knih Šríly Prabhupá-
dy, ví, že je v této činnosti pouhým nástro-
jem vůle Nejvyššího Pána, který se snaží 
přivést své zbloudilé a zapomnětlivé děti 
zpět domů, zpátky k Bohu. Pomáhají mu 
při tom Pán Gauránga s celou paramparou 

Přidejme ruku k dílu všichni!
Jedna svíčka dokáže zapálit stovky 

dalších a stejně tak i oddaní mohou je-
dinou rozdanou knihou Šríly Prabhupá-
dy zachránit a změnit životy mnoha lidí. 
Jen si vzpomeňme, jak to bylo s námi.

Proto nespoléhejme na to, že služba 
rozdávání Prabhupádových knih se týká 
jen několika stálých sankírtan oddaných. 
Přidejme ruku k dílu všichni, každý dle 
svých možností a kapacity.

Nenechme naši mysl vymýšlet různé 
důvody, proč se nezúčastnit, a nemys-
leme si, že nejsme dostatečně kvalifi ko-
váni.

Nadšení a odhodlání, to je ten hnací 
motor a zásadní kvalifi kace sankírtan 
oddaných. A když k tomu přidáme ještě 
trochu kuráže a hodně pokory, můžou 
se dít opravdu velké věci...

Džaj Šríla Prabhupáda!
Uttará deví dásí
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Sankírtan občerství náš duchovní život
Když právě přemýšlím, co napsat o rozdávání, dívám se přitom na pla-

kát z Prabhupádova maratónu z roku 1990. Na něm je citát Šríly Prabhu-
pády - „...if you really want to please me, then distribute my books.“ Pře-
klad je – „Pokud mě opravdu chceš potěšit, potom rozdávej mé knihy.“

Můžeme si říci, že už jsme slyšeli podobné citáty hodněkrát... Můžeme 
si říci, že máme jinou službu a spoustu povinností s rodinou a dětmi a že 
těšíme Prabhupádu tímto způsobem.

Alespoň jednou za rok si můžeme upřímně položit otázku – jestli to 
není jen výmluva? Nenajdu trochu času pro speciální potěšení Šríly Prab-
hupády a pro záchranu podmíněných duší? Samozřejmě musíme si něco 
odříct a vyjít ze své komfortní zóny, ale tento krok do neznáma, toto spe-
ciální úsilí přinese velkou transcendentální blaženost a to velice občerství 
náš duchovní život. Tato výsledná blaženost způsobí, že nakonec úplně 
zapomeneme na tu askezi, která může být na začátku rozdávání.

Vánoce jsou speciální čas, kdy jsou lidé v náladě dávání. Dokonce i Kriš-
na říká v Bhagavad gítě, že z měsíců je přelom listopadu a prosince. Měli 
bychom toho všichni využít a meditovat o tom a pořádně na to připravit 
vědomí... 

Doufám, že jsem nikoho tímto článkem neurazil... Ve skutečnosti tyto 
argumenty si teď hodně opakuji, abych se na maratónu snažil něco pěkné-
ho udělat pro Šrílu Prabhupádu.

Patita Pávana dás

S příchodem chladných podzimních 
dnů a vidinou blížícího se Prabhupádo-
va maratonu se začíná v mém žaludku 
nenápadně probouzet jemné sankírta-
nové mrazení. Myslím, že ten pocit znají 
všichni, kdo už byli rozdávat – knihy 
nebo prasádam. Je to taková jemná obava 
smíšená s mírným vzrušením a očekává-
ním toho, jaké situace a osoby nám Kriš-
na pošle do cesty pro naše očištění a pro 
jejich duchovní pokrok. Vnímáme, že je 
to přání Šríly Prabhupády a cesta, kterou 
nám ukazuje Šrí Čaitanja Maháprabhu, 
a proto se tím směrem každý rok vydává-
me. Někdo jde po této cestě každodenně 
a zasluhuje nejvyšší úctu a uznání. Pro-
tože my, kdo chodíme jen tu a tam, asi 
jen tušíme, jaké odříkání mysli a těla 
vyžaduje tato mrazivě překrásná služba 
z dlouhodobého hlediska.

Vedle tohoto hlavního motivu – potěšit 
Šrílu Prabhupádu, Gurua a Krišnu – mů-
žeme mít i vedlejší motivace, např. fi -
nanční, ale i tak zůstává jádrem celé čin-
nosti rozdávat a dělit se o milost, kterou 
jsme bezpříčinně získali. Mohli bychom 
se zaměstnat v jakékoliv jiné výdělečné 
činnosti, ale když se pokusíme spojit naši 
podmíněnou povahu se sankírtanovým 
hnutím – naše podmíněnost se začne 
očišťovat a v našem jednání můžeme jít 
více do hloubky….

Vystupuji z metra a přicházím na 
Tylák. Připravuji mysl na nastávající 
situaci… Všechno, co vnímám, je iluze… 

materiální království za sklem iluze… 
každá živá bytost, která jde okolo, je 
ve svém srdci nešťastná, protože nezná 
Krišnu a neví, že Ho má milovat… ti dva,  
co se vedou za ruce – to je dočasná iluze 
pod vlivem chtíče, který se brzy rozply-
ne… ten pán s pejskem už asi tuší, že 
nebude nikdy šťastný, proto se tváří tak 
smutně, a nablýskaná modelka za svým 
neprostupným mejkapem špatně skrývá 
svoji touhu po skutečném hlubokém 
vztahu s osobou, která ji nikdy nezklame 
a nevyužije… touží … po Krišnovi …

Teď meditace… Stojím tady pro sebe 
a své motivace, nebo se pokouším potěšit 
Krišnu a stát se Jeho nástrojem?

Drahý Šrílo Prabhupádo, drahý Krišno, 
prosím o Vaši milost a požehnání, do-
volte mi stát se Vaším nástrojem, Vaším 
služebníkem, kéž Vás mohu potěšit … 
Nama Óm Višnu Padája…

Oslovím raději až tamtu osobu, která 
vypadá přístupněji, anebo tohoto za-
mračeného podnikatele celého v kože-
ném….? Ale posílá ho Krišna a jde jako 
první – takže proč mám čekat a upevňo-
vat svoje koncepty a představy? Krišna 
je tady kontrolor – ne já! Takže nádech 
a … „Dobrý den, tady mám pro Vás ně-
jaké dobrůtky od nás z farmy a …“  Ne, 
nestane se zázrak, nezastaví se, nehne ani 
brvou a pokračuje dál. OK – nejsem tady 
proto, aby mi Krišna ukazoval zázraky 
skrze moje „odříkání“. Neposuzuj… ne-
odsuzuj… – jen jednej v zájmu Krišny.

Najednou u chodníku zabrzdí auto a vy-
běhne paní se synem, radostně na mě 
mávají… a řítí se ke mně … „To je štěstí, 
že vás tady vidíme, už jsme si říkali, jestli 
vás ještě někdy potkáme….“  Usmívám 
se, protože nevím, kam je zařadit: „No 
jasně, jsme tady i s balíčkama...“ říkám, 
abych nenápadně přivedla pozornost 
k prasádam. „No vždyť kvůli tomu  jsme 
zastavili!“ odpovídá nadšeně dospívající 
syn. „Vy už vůbec nejezdíte do Tábora, 
a nám ty vaše kokosky TAK CHUT-
NAJÍ… Takže to je neuvěřitelné štěstí, 
že jsme vás tady zahlídli, jsme tady jen 
dneska, něco vyřizujeme. Jé a vy máte 
i čidvu, tak prosíme od každého alespoň 
deset, taková náhoda!“

„Ale náhody přece neexistují,“ dodá-
vám s tajemným úsměvem a nevycházím 
z údivu.

„Ale to my víme,“ uzemní mě maminka 
s ještě větším úsměvem, „přeci jen už od 
vás máme nějakou tu knihu.“

„Takže moc děkujeme a zase se ně-
kdy ukažte,“ mávají na mě za poklusu 
směrem k autu, které zastavili v zákazu 
zastavení.

Drahý Krišno, nestačím se divit… já 
vím, že Ty nemusíš nikomu ukazovat 
žádné zázraky, ale…. přeci jen…. když 
mi tu a tam nějaký ukážeš…  moje láska, 
víra a dychtivost Ti sloužit vzrůstá a víc 
a víc realizuji, že sankírtan je takový nek-
tar, i když občas bolí.  Ale jak říká jedna 
velmi drahá osoba, bez bolesti nemůže-
me zažít skutečnou LÁSKU…

Bradžarání déví dásí

Sankírtan je nektar, i když občas bolí

Sankírtan je radostSankírtan je radost
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duchovních učitelů. Není tam nikdy sám, 
a pokud se mu podaří napojit se na proud 
milosti, v jednu chvíli na té ulici doslova 
tančí a jen s motýlí lehkostí rozdává a roz-
dává a rozdává. Oslovuje ty pravé lidi a říká 
jim ta správná slova. Lidé si šťastně berou 
knížky i prasádam a šťastný rozdavač se cítí 
jako pošťák, který měl za úkol tuto milost 
předat přesně těm, které k němu dnes Kriš-
na poslal. Další příběhy už rozdaných knih 
jsou často až mystické, každopádně rozda-
vač v té chvíli plní svůj úkol jako dokonale 
zapadající součástka v perfektně namaza-
ném stroji, což v něm vyvolává intenzívní 
pocit štěstí a patřičnosti.

Sankírtanová oběť
Sankírtanová jagja neboli oběť je přede-

psanou metodou osvobození určenou pro 
tento věk. Oběť znamená, že ne vždy se rozdavač dokáže 
bezezbytku napojit na nektarový proud milosti a musí obě-
tovat své falešné ego někdy i strohým odmítnutím, své tělo 
lezavé zimě a mrazivému větru,  svou mysl uspokojit inte-
ligentními argumenty, přestože se zdá, že v jednu chvíli už 
ho ta jeho mysl „sežere“. Může vzpomínat na Prabhupádovo 
odhodlání, když ho na jeho sankírtanu v Dillí nabrala na 
rohy kráva, a na to, jak jednodušší by pro Prabhupádu býva-
lo bylo zůstat ve Vrindávanu. Může přemýšlet o oddaných, 
kteří mohou být někdy večer po těžkém sankírtanovém 
dni velice tiší a vážní a jen pozorně opakující mahá mantru. 
Může myslet na to, že v této jagje jsou knihy obětinou, ulice 
oltářem a on púdžárím.

My i oni
Může se pokusit překonat tu hráz postavenou myslí mezi 

lidmi a sebou a vcítit se do doby, kdy ještě sám oddané ne-
znal, kdy nic o Krišnovi ani Prabhupádovi nevěděl. Překonat 
obaly z hmotných těl oddělující jeho a jejich duše a vidět 
sebe i ostatní jako nedílné částečky Boha, může k nim pak 
přistoupit ve snaze předat jim tento úžasný dar, který mu byl 
také kdysi dán, možná, že někým, kdo už je dávno pryč, ale 
kdo se v onen určitý okamžik nechal použít v Krišnově misi 
stejně tak jako teď on. Ten dar je bez přehánění tak dokona-
lý, že si ho ani nejde nechat jen pro sebe. Ani Šríla Prabhu-
páda to neudělal. Naopak, prosil všechny ty hodné chlapce 
a dívky, kterým svou láskou ukradl srdce, aby mu v jeho tou-
ze potěšit svého duchovního mistra pomohli. A my máme 
to štěstí, že se k nim letos můžeme zase připojit, můžeme to 
alespoň zkusit... ❧

O sankírtanu
Za celé ty dlouhé roky od doby, co 

jsem se připojila k hnutí Hare Krišna, 
bylo rozdávání knih to poslední, co 
bych chtěla dělat. I když jsem tu a tam 
nějakou tu knihu rozdala, bylo to spíše 
pod sociálním tlakem a vlastně jsem se 
této činnosti vždy snažila vyhnout.

Na jaře roku 2014 zveřejnil místní 
zástupce GBC, můj duchovní učitel 
Bhaktivaibhava Svámí, výzvu ke zvýšení 
distribuce knih Šríly Prabhupády. Krát-
ce nato zinicioval Muni Prija prabhu 
v Náma Hatta centru Čakra v Lutotíně 
seminář, na kterém se s námi hostující 
Ačjuta Gótra prabhu podělil o své zkuše-
nosti a možné způsoby rozdávání knih.

Dodnes nechápu, co se stalo, ale 
najednou jsem si byla jistá, že chci roz-
dávat knihy. V rozrušení jsem dorazila 
domů a uléhala s jedinou myšlenkou: 
jak a kde můžu já rozdávat knihy? Jsem 
totiž tak vytížená rodinnými povinnost-
mi, že je pro mě nemožné vyčlenit si na 
to byť sebemenší čas.

Jezdím každý týden vlakem 130 km 
opatrovat svoji 94letou matku, která 
se už o sebe nemůže postarat. Taktak 
stíhám svoji sádhanu a udržovat vlastní 
domácnost. Jako nejlepší řešení mi při-

šlo využít právě toho času a prostředí ve 
vlaku, kde strávím týdně 7 až 8 hodin.

Hned na nejbližší cestu jsem se vy-
zbrojila taškou plnou knih s touhou 
rozdat, co nejvíce to půjde. A ono to šlo! 
První týden jsem rozdala 7 knih a to 
nejen ve vlaku, i když vlak zůstává stále 
mým největším polem působnosti.

Nemohu říct, že jsem vždy úspěšná. 
Učím se navazovat kontakt, různě při-
stupovat k různým lidem, dělám spous-
tu chyb, kterých potom lituji, a zažívám 
také zajímavé i kuriózní situace. Po 
dobu, kdy se takhle znovu a znovu sna-
žím, se zároveň modlím, abych jednou 
mohla jít na ulici.

Ochutnávku jsem už dostala na loňské 
Rathajátře na Václavském náměstí. Zku-
sila jsem to a po mnoha neúspěšných 
pokusech jsem rozdala jedny Návraty!

Na letošní Rathajátru jsem se těšila už 
s tím, že budu zase rozdávat, a tentokrát 
byl výsledek 4 knihy a 3 časopisy. Byla 
jsem tak blažená, ta činnost je tak při-
tažlivá a naplňující!

Vůbec nechápu, kde se vzala ta touha 
v tak pokleslé a s hromadou anarth zá-
pasící bytosti. Je to pro mne záhada, jejíž 
jediné vysvětlení zní – milost Gurua 
Mahárádže.

Ráginí Rádhá déví dásí

Sen rozdavače knih

Snažíme 
se získat 

příspěvek na 
tuto knihu

ZZZZZ

Sen rozdavače knih

Žádný problém.
Tady máte tisícovku.

Máte ještě víc 
knížek?

Kdo bude další?Kdo bude další?
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„Tvůj důraz na rozdávání knih je zcela 
správný. Vím, že v našich severních cen-
trech je nyní velká zima, a přesto píšeš, 
že oddaní chodí stále ven na sankírtan. 
Vyhlas prosím, že uděluji všechna svá 
požehnání těm chlapcům a dívkám, kte-
ří se snaží rozdávat naše knihy i v těž-
kých podmínkách.“ (dopis Džagadíšovi, 
8. ledna 1974)

Zhruba před 478 lety Lóčana Dás Th á-
kur, velký oddaný Nejvyššího Pána, začal 
psát Šrí Čaitanja Mangalu, životopis 
Pána Čaitanji Maháprabhua. V tomto 
vznešeném díle píše, že se Pán Gauránga 
zmínil o svém velkém oddaném, který 
rozšíří vědomí Krišny po celém světě. 
Není pochyb o tom, že tento oddaný 
není nikdo jiný než zakladatel ISKCONu, 
Šrí Šrímad A. Č. Bhaktivédánta Svámí 
Prabhupáda. Jak všichni víme, hlavním 
pokynem Šríly Bhaktisiddhánty Sara-
svatího Th ákura pro Šrílu Prabhupádu 
bylo překládat a vydávat knihy v zá-
padních zemích. Tento pokyn sestoupil 
v učednické posloupnosti mistrů, tento 
pokyn přišel přímo od Šrí Čaitanji 
Maháprabhua. Proto Šríla Prabhupáda 
nepovzbuzoval své následovníky, aby 

rozdávali jeho knihy, protože to jsou jeho 
knihy, protože je napsal on, ale protože 
chtěl čistě potěšit svého gurua a Nejvyš-
šího Pána. Byl a je tím zplnomocněným 
duchovním mistrem pro celý svět. A on 
všechna svá požehnání předal dál všem 
těm, co se snaží tyto knihy rozdávat, ne-
boť tímto způsobem bude právě naplněn 
výrok Šrí Krišny Čaitanji Maháprabhua, 
že v každém městě a vesnici se bude šířit 
svaté jméno Pána.

Každý oddaný ví, že se tyto knihy roz-
dávají „samy“, že to nejsme my, kdo pře-
svědčíme ty lidi, aby si je vzali. Má zku-
šenost je taková, že pokaždé, když mám 
to štěstí a jdu „ven“, vůbec nevím, co 
budu říkat, dělat, kdo jsem. Ale pokaždé 
nakonec díky Bohu rozdám nějakou tu 
knihu, nebo alespoň odcházím s úsmě-
vem. Maximálně přijde malá frustrace, 
která nás jedině trochu postrčí, abychom 
si vzpomněli na Krišnu. Vždyť taková 
je přece povaha sankírtanu, je to nektar, 
je to zábava Šrí Čaitanji Maháprabhua 
a Jeho společníků.

Já jsem třeba jednoho podzimního dne 
na Šumavě potkal paní, kterou naše se-
tkání tak pobavilo, že se musela smát na 
celé kolo. A to jsme ani jeden neřekli ani 

slovo, jen jsme se smáli a smáli, po chvíli 
se jen zeptala: „Kolik?“ Já jako vždy od-
pověděl: „Něco od srdce přece..“ A ona 
už si odnášela milost v ruce se smíchem 
na tváři, který ji neopustil ani při zpáteč-
ní cestě.

Jiný den jsem zas potkal jednu slečnu, 
která bez jakýchkoliv výmluv a diskuzí 
vytáhla osm stovek, že prý má u sebe 
výplatu svého přítele, a už si domů vesele 
nesla několik knih. Zpětně se mi jindy 
přiznala, že vůbec nerozuměla, o čem 
jsem s ní mluvil, jen měla vnitřní nutká-
ní, že si ty knihy musí vzít.

Čas od času také samozřejmě pošle 
Krišna nějakého toho pána, co velice 
upřímně oceňuje oddané a vytáhne něja-
kou tu tisícovku a nadšeně odejde.

Každý, kdo alespoň jednou zkusí roz-
dávat milost v jakékoliv podobě,ví, že je 
to velká mystérie toho největšího mys-
tika Šrí Krišny a Jeho služebníka Šríly 
Prabhupády.

Drahý Šrílo Prabhupádo, tímto Ti 
mockrát děkuji, že můžu jít ven vzít 
Tvé božské knihy a zúčastnit se Tvého 
vznešeného poslání, záchrany všech 
podmíněných bytostí, bez rozlišování. 
Šríla Prabhupáda kí džaj, sankírtan kí 
džaj, všechna sláva všem služebníkům 
sankírtanu...!

Váš služebník Hansa Avatár Dás

Hare Krišna,
asi před měsícem jsem byl s Patita Pá-

vanou Prabhuem na sankírtanu v Plzni, 
rozdával jsem v centru u fi lozofi cké fa-
kulty životopis Šríly Prabhupády a potkal 
jsem tam jednoho kluka kolem 25ti let, 
který mi řekl: „Tu knihu už jsem četl. Na-
šel jsem ji na stole v hospodě. Půjčil jsem 
si ji s tím, že když se někdo přihlásí, tak 
mu ji vrátím. A jednou na náměstí byl 
takový bleší trh s knihama a tam jsem 
taky našel jednu knihu, Prabhupáda, a tu 
půjčuji lidem a říkám jim, přečtěte si ji, 
a i když vás moc nezajímá fi lozofi e a ná-
boženství, už jenom ten životní příběh 
je neuvěřitelný a stojí za to. Já to znám, 
bydlím tady na náměstí a tady Hare Kriš-
na zpívají kírtan.“

Ptal jsem se na podrobnosti a nakonec 
z něj vylezlo, že vlastně zas tak často ten 
kírtan není, že byl asi před 2-3 měsíci. 
Dal jsem mu kontakt, pozval jsem ho na 
Indický festival v Rokycanech, tak uvidí-
me, jakou má pro něj Pán Krišna připra-
venou cestu a co on vlastně chce, ale je 
zajímavé vidět, jakou moc má transcen-
dentální literatura pojednávající o Pánu 
Krišnovi a Jeho oddaných. A taky i ten 

z vnějšího hlediska takzvaně nedokonalý 
harinám bez harmonia atd. může mít 
a má vliv na ostatní duše a ty to oceňují. 
Dokonce může být spoustu komplika-
cí, když se snažíme uspořádat harinám 
nebo jakoukoliv akci pro rozšíření vědo-
mí Krišny ve společnosti, ale neděláme 
to pro vlastní zábavu a potěšení, ale pro 
potěšení Nejvyššího Pána a pro dobro 
ostatních.

Kdyby náhodou měl někdo pochyby, 
jestli stojí za to těch dvacet knih, které se 
chce pokusit na maratónu rozdat, jestli to 
má vůbec smysl, tak ano, má. Dokonce 
i jedna kniha. A dokonce i jenom snaha, 
i kdybychom nerozdali nic.

néhábhikrama nášó ’sti
pratjavájó na vidjaté

sv-alpam apj asja dharmasja
trájaté maható bhaját

Bg. 2.40

„Toto úsilí je prosté ztráty či úbytku, 
a i malý pokrok na této cestě může kaž-
dého ochránit před tím nejhrůznějším 
nebezpečím.“

Hare Krišna
vs Džaj Kéšava Dás

Tyto knihy se rozdávají „samy“

Duše se raduje. Duše se raduje. 
Konečně!Konečně!
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Duchovní komunismus
1. května jsem vyrazil do centra Prahy rozdávat poznání v podobě 

knížek, které nám předal Šríla Prabhupáda. Na ten den byla na Václav-
ském náměstí naplánována demonstrace různých levicových organizací 
proti surovému kapitalismu dnešní doby. Když jsem tak šel mezi ty 
levicově orientované lidičky, tak jsem si vzpomněl, milostí oddaných 
a Krišny, že ve Vědeckém poznání duše, které jsem měl ten den s sebou 
na rozdávání, se Šríla Prabhupáda zmiňuje o různých politických usku-
peních a o duchovním komunismu. Tak jsem si nalistoval konkrétní 
stránku a začal oslovovat účastníky demonstrace a ukazovat jim kon-
krétní pasáž z knížky. Díky tomu, že jsem v tu danou chvíli dokázal po-
ukázat na konkrétní věci, které demonstrující v tu danou chvíli zajímaly, 
se mně podařilo rozdat během krátké doby několik Prabhupádových 
knížek. Džaj Šríla Prabhupáda!

Bhakta Semír

Čím víc dělám sankírtan, 
tím jsem šťastnější...

Inspiruje mě, když vidím, že knížky Šríly Prabhu-
pády lidem pomáhají. Když je potkávám vícekrát, 
vidím, že se v jejich srdci něco mění a oni začínají 
oceňovat Krišnu čím dál víc. Taky mě inspiruje, 
jak ostatní oddaní rozdávají, protože to je týmová 
práce. To mě moc povzbuzuje. Čím více oddaných 
bude upřímně dělat sankírtan, tím rychlejší bude 
duchovní pokrok všech lidí, které potkáváme. 

Za sebe můžu říct, že čím víc dělám sankírtan, 
tím jsem šťastnější. Od začátku jsem toužila žít 
v chrámu, na svatém místě, mezi osobami plně po-
hrouženými ve službě Krišnovi. Takovou možnost 
nemám, ale díky sankírtanu se nemožné stává i pro 
grihastu možným.

Takto se po ranním programu nemusím vzdát 
sladkosti myšlenek na Krišnu, ale naopak s tím po-
kračuji často i ve větší intenzitě celý den až do veče-
ra. A přitom vydělám na nějaké životní potřeby.

Skládám poklony všem grihastům, kteří dokáží 
myslet na Krišnu celý den, i když dělají spoustu 
věcí, které přímo nesouvisí se službou! Ale pro mě 
je sankírtan a sádhu sanga to jediné, co mě drží 
naživu:).

Budu moc ráda, když se ke mně jakákoliv mátád-
ží připojí, a společně můžeme rozdat milost Pána 
Gaurángy každému, kdo nám přijde do cesty:).

Vaše služebnice
Mandžulali déví dásí

Určitě máte zkušenost s tím, že když 
pozorujete někoho při nějaké činnosti, 
ve které má již praxi, vypadá jeho počí-
nání lehce. Vypadá to, že ta činnost je 
jednoduchá.

Stejně tak jsme tolikrát slyšeli, jak roz-
dávání knih je nejdůležitější, nejnektaro-
vější, nejnáročnější, nej…, nej….

Že bychom měli podporovat a oceňo-
vat sankírtan oddané za jejich tapasju. 
Ale stále to pro nás zůstává jen teorií, že 
by rozdávání knih bylo něco jednodu-
chého, běžného.

Když jsem poprvé přišla do chrámu, 
byl sankírtanový maratón, v chrámu byl 
jen púdžárí a kuchař v jedné osobě, který 
se zrovna chystal ve volné chvíli na ulici 
rozdat pár knih.

Ostatní oddaní, tehdy asi 30-35, rozdá-
vali knihy v různých koutech Čech. 

Při další mé návštěvě chrámu, byl 
opět sankírtanový maratón :), jsem měla 
příležitost vidět a slyšet oddané, když se 
vraceli zpět z rozdávání. Bylo to velice 
vzrušující, revoluční a nepochopitelné. 
Jejich chování, příběhy, nadšení, celá 
atmosféra chrámu jen dýchala náladou 
rozdávání knih Šríly Prabhupády.

Tenkrát mě oslovila jedna z nejlepších 
rozdavaček knih Džaja Sankírtana déví, 
abych šla s nimi. Přestože vše bylo tak 
vzrušující, představa, že bych stála na ulici 
já a oslovovala cizí lidi a nabízela jim lite-
raturu o Bohu, už tak vzrušující nebyla! 
Nemohla jsem tenkrát ze sebe vymáčknout 
ani kloudnou výmluvu. Džaja Sankírtana 
déví dásí, neboli Fiš, jak jí přezdíval její 
duchovní mistr – protože byla na ulici při 
rozdávání jako ryba ve vodě – mi jen zne-
chuceně řekla: ,,Ty seš líná, viď?“ :(

Ano, měla pravdu, byla jsem líná opus-
tit vyhřátý chrám s dobrým prasádam 
a krásnými Božstvy Nitái Navadvípa-
čandry. A opravdu jsem tenkrát nikam 
nevyrazila. Ale ta kratičká poznámka 
ve mně zůstala a další maratón jsem již 
vyrazila. Jela jsem na týden s ostřílenou 
rozdavačkou Rádhá Sakhí déví, a když 
jsem ji pozorovala, nabyla jsem přesně 
toho dojmu, že to vlastně vůbec nic není. 
Jak moc jsem se mýlila! :))

Lenost byla jedna z posledních věcí, co 
jsem musela překonávat, falešné ego byla 
mnohem náročnější výzva, udržet mysl 
pod kontrolou stálo hned ve frontě za 
falešným egem.

Nicméně sankírtan už je takový, je 
jako čatný. Nemůžete ho jíst, protože tak 
moc pálí, ale nemůžete přestat, protože 
je tak moc sladký! Milostí mého duchov-
ního mistra byla služba rozdávání knih 
nějakou dobu mou hlavní službou.

A mé ocenění pro oddané, kteří byli 
a jsou zaměstnaní v této službě, se stalo 
opravdové, upřímné a hluboké. Protože 
dokud něco nezažijeme na vlastní kůži, 
nikdy nebudeme opravdu přesně vědět, 
o co vlastně jde.

Přestože mé aktivní rozdávání knih 
trvalo jen pár let, čerpám z této zkuše-
nosti stále, stalo se mou věčnou inspirací 
v mém duchovním životě. Dodalo mi 
sílu do duchovního života, ukázalo, co 
znamená pokora a odevzdání, co zname-
ná potěšit duchovního mistra, ocenění 
a soucítění s druhými, a mohla bych po-
kračovat ještě dlouho.

Ale co vám to všechno budu vykládat! 
:) Zažijte to sami, ochutnejte to neodo-
latelné čatný! Zkuste jít a rozdat knihu 
někomu neznámému a zažijte něco, co se 
nedá popsat slovy, zažijte jednání mimo 
vliv kvalit hmotné přírody… Good luck!

Rádhiká Sundarí déví dásí

Jakmile někdo již rozdával knihy Šríly Prabhupády, nikdy TO nezapomene…

Prosím vás, vemte si tu knížkuProsím vás, vemte si tu knížku
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FESTIVALY
Před nedávnem skončivší měsíc Kártik 

kromě každodenního obětování lampiček 
v sobě zahrnoval rovněž radostnou oslavu 
uctívání kopce Góvardhanu i poněkud 
meditativnější připomínku odchodu Šríly 
Prabhupády z této planety. 

Díky nejmodernějším technologiím 
můžeme sledovat tyto oslavy po celém 
světě a vidět, že přes nekonečně rozma-
nitou fantazii zdobičů kopce je podstata 
všude stejná – oddaní se snaží potěšit Šrí 
Krišnu a On jim dává zpět radost a štěstí. 

Góvardhan v Lužcích letos zdobily 
děti – bhaktin Džánakí, bhaktin Rádhé 
Šjám, bhakta Ardžuna a bhakta Nitái. 
Pomáhaly jim s tím Ánanda Kandiní 
déví dásí, Hládiní Šakti déví dásí a Vénu 
Gítá déví dásí.

VZÁCNÍ HOSTÉ
V druhé polovině listopadu navštívil čes-

kou játru žák Rádhanátha Svámího Surdás 
prabhu z Ruska, předseda Rady čeljabin-

ské játry. Dlouhá léta vede oddělení vzdě-
láváni v Čeljabinském regionu a je jedním 
z prvních lektorů bhakti šástri v celém 
Uralském regionu.

Na svou tradiční Vjása púdžu v morav-
ském Lutotíně přijede ze Spojených států 
Dánavír Gósvámí. Při této příležitosti jeho 
žáci vydávají dvě publikace s jeho texty – 
Sborník přednášek z loňské Vjása púdži 
a 3. část časopisu Vaišnavská společnost, 
které si můžete objednat u Lakšmípatiho 
dáse na telefonu 603 493 609.

Koncem prosince je pak očekáván 
příjezd místního GBC, Bhaktivaibhavy 
Svámího, který by se pak již jako tradičně 
mohl zúčastnit sankírtanového festivalu 
na závěr Prabhupádova maratónu a oslav 
vaišnavského Silvestra.

50 KNIH
K 50. výročí založení ISKCONu příští 

rok v létě se objevila výzva oddaných, aby 
každý člen ISKCONu do té doby rozdal 50 
knih Šríly Prabhupády. Není to nemožné 
ani pro ty nejzaměstnanější, či naopak pro 
ty nejostýchavější. Jen je potřeba lámat si 
hlavu, jak to udělat:).

NOVÁ GÓVINDA
Oddaní z farmy Krišnův dvůr se chys-

tají otevřít novou vegetariánskou jídelnu 
a cukrárnu Góvinda v Benešově v Husově 
ulici. Otevřeno bude od pondělí do pátku 
od 11 do 18 hodin. Přejeme hodně štěstí! 
www.govindabene.cz

DĚTSKÁ JAGJA
Čtyři malí vaišnavové, bhaktové Bhíma 

Goura, Mína Kétana, Rámanúdža (na 
obrázku) a Vanamálí, absolvovali před 
Božstvy Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry 
obřadní holení hlavy. Tento rituál, sam-

skára, má chlapce přenést do další fáze 
života, kde již nejsou malými nevědomými 
batolaty, ale kdy začíná jejich cesta zpátky 
domů, s lepším vědomím a čistě oholenou 
hlavou. Knězem obřadu byl hlavní púdžárí 
chrámu v Lužcích Vidjágati dás.

Všem malým blonďáčkům i jejich ro-
dičům blahopřejeme a přejeme vše jen to 
nejlepší!

NOVÉ KNIHY
V předvánoční čas dorazily do interne-

tového knihkupectví Hare Krišna na síti 
nové knihy v angličtině. Pod stromeček si 
můžete sobě či svým drahým pořídit na-
příkladm životopis Jamuny déví dásí, no-
vinku nedávno zesnulého Brahmánandy 
prabhua Svámídží, vzpomínky Gurudáse 
na 60. léta Love, medicine & music, knihu 
Aindry prabhua Th e Heart of Transcen-
dental Book Distribution, Cosmology on 
Trial: Cracking down the Cosmic Code 
Vaijasakiho prabhua a spoustu dalšího 
zajímavého čtení. Objednávejte na books.
harekrsna-luzce.cz.

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK 
VJÁSA-PÚDŽÁ 2014

Tato publikace čtenáře seznámí na více 
než 180 stranách s jedinečným poselstvím 
transcendentálního poznání Bhagavad 
gíty a Šrímad Bhágavatamu, které přednesl 
autorizovaný duchovní učitel svým žákům 
i širší veřejnosti během pobytu v České 
republice v roce 2014. Kniha je doplněná 
osmi stranami barevných příloh. (sestave-
no žáky v roce 2015)

 
VAIŠNAVSKÁ SPOLEČNOST Č. 3 

Třetí díl časopisu podrobně vysvětluje sta-
novisko Šríly Prabhupády k marnosti sportu 
obecně. Dále uvádí standardy ISKCONských 
kírtanů a výčet vymyšlených kírtanů. Nachá-
zí se tu článek o počítání letopočtu od doby 
zjevení Pána Krišny na Zemi, také poutavý 
a úsměvný příběh oddaného v armádě oči-
ma jeho nadřízeného. Každého jistě upoutá 
soudní proces v Kansasu v USA, kde veřejně 
zavrhli Darwinovu teorii evoluce jako po-
vinný učební text na školách (i za asistence 
oddaných Krišny)… ❧

V

v

DŽAGANNÁTHOVO CUKROVÍ
Od 1. prosince bude v restauraci 

Góvinda v Soukenické ulici k dostání 
vánoční cukroví. Bude jen omezené 
množství, takže v případě zájmu ne-
váhejte. Objednat si ho můžete na tel. 
605 700 871.
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21. října jsme vyrazili z Bhaktivédanta Manor s třemi 
dodávkami naloženými prasádam a s věcmi, jako jsou 
spací pytle, stany, oblečení atd. Mířili jsme na místo 
zvané „Džungle“, které leží hned vedle města Calais 
ve Francii, kde je 6 000 uprchlíků snažících se přežít 
v nejhorších myslitelných podmínkách.

Po krátké cestě přes vodu jsme dora-
zili do uprchlického tábora. Pršelo, 
všude bláto, lidé bezcílně bloumali 

sem a tam, zoufalství ve tváři. Během 
pár vteřin po příjezdu jsme pochopili, že 
situace je mnohem horší, než jsme čekali. 
Někteří lidé zde žili víc než tři měsíce 
nebo i víc. Byl tam tak tucet mobilních 
záchodů, žádné sprchy, žádné společenské 
budovy, žádné kuchyně, pár lidí se snažilo 
vařit nějakou kaši na otevřeném ohni. 
Samozřejmě jsme předpokládali, že to tu 
bude mít někdo na starost nebo alespoň 
že tu bude nějaký pořádek. 
Ale ne, ne tady v té džungli. 
A tak jsme jen projeli vodou 
a blátem doprostřed toho všeho 
a započali svou misi.

Upřímně řečeno, bylo to 
trochu strašidelné. Stovky 
zoufalých lidí obestoupily auto. 
Prvním úkolem bylo uspořádat 
všechny lidi do fronty, což 
si vyžádalo všechny ruce na 
palubě. Potom náš tým skočil do 
akce. Brzy jsme rozdávali lahod-
nou rýži, sabdží, dortík, jablečný 
koláč, jablka a pomeranče. Jeli 
jsme tak rychle, jak jen to bylo 
možné – nemohli jsme se za-
stavit, protože by se mohlo stát, 
že celá ta situace by se mohla zvrtnout v něco nedobrého.

Zoufalí, trpící lidé ukazovali své zablácené nohy, rozbité 
boty a sandály bez ponožek. Několik měsíců bez koupele tam 
stáli ve vytrvalém dešti se slzami v očích. Měli jsme boty, které 

potřebovali, ale způsobilo by to rozruch, kdybychom se je poku-
sili rozdat. Po několika tisících talířů prasádam, které jsme rozdali, 
jsme přemítali, jak půjdeme rozdávat auto plné oblečení. A tak 
jsme otevřeli zadní dveře onoho auta, rozjeli jsme se a začali jsme 
cestou po táboře vyhazovat ven napravo nalevo pytle s oblečením. 
Všichni po oblečení rychle skočili a my jsme mohli objet téměř 

celý tábor, styl „Indiana Jones“.
Rozdáváme prasádam, neprohlašujeme, že 

víme, proč jsou zde tito lidé, a nenabízíme po-
litické řešení na občanské války, bombardování, 
zbraně hromadného ničení, tajné války nebo pro 
lidi, kteří můžou přicházet do Spojeného králov-
ství proto, aby našli lepší život. Víme, že tito lidé 
jsou věčné duše trpící v sevření hmotné existence 
a že potřebují zvláštní milost.

Šríla Prabhupáda nebyl proti pomoci „potřebným“. V Bombaji 
má žena Mókša Lakšmí dostala od Šríly Prabhupády pokyn, aby 
otevřela školu pro děti z ulice, které přicházely do chrámu. Také si 
přál, abychom jim dali oblečení. ❧
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Rozdávání prasádam atd.
uprchlíkům v Calais ve Francii

Naši lásku a modlitby lidu Paříže
Terorismus se rodí z falešného ega. Sváry a rozbroje vznikají, když 

rozumíme pouze písmenům v náboženských knihách, ale jejich sku-
tečný význam opomíjíme. Jednota a bratrství lidí může nastat, pokud 
transcendujeme vnější rozdíly a zaměříme se na duchovní esenci 
všech vznešených tradic.

Podstatou každého náboženství je upřímnost v očišťování svých 
vlastních srdcí a v pěstování pokory úctou ke každé živé bytosti jako 
k dítěti Boha. Musíme vzdělávat mládež o těchto vesmírných záko-
nech, které nás učí milovat Boha a milovat každou živou bytost jako 
dítě Boha.

Rádhánáth Svámí
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Kolik už rozdalKolik už rozdal
Krišna dás knížek?Krišna dás knížek?

NA TOM PRAŽSKÉM MOSTĚ

Na tom pražském mostě,
harinám už po sté.

Každou středu, každý pátek,
ať je zima nebo svátek.

Já tam také půjdu,
zpívat šťastně budu.

Každý pátek, každou středu,
tančit budu, jak dovedu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ROZDÁVÁNÍ

2 ŠRÍMAD

3 BHAGAVAD

4 ČAITANJA

5 HARI

6 ŠRÍ

7 NEKTAR

8 HARE

9 VÁNOČNÍ

BHÁGAVATAM I

ÍŠÓPANIŠAD K

MARATÓN T

GÍTÁ S

ODDANOSTI R

KNIH T

KRIŠNA Á

NÁM C

ČARITÁMRITA Í

Spoj správné dvojice slov a písmeno 
odpovídající číslu z dvojice napiš do 
tabulky. Vyjde ti slovo, které doplň do 
vytečkovaného místa v textu pod tabulkou.

Moji drazí chlapci 
a dívky, těžce pracujete 
pro šíření slávy 
lotosových nohou Šrí 
Krišny, a proto je vámi 
můj Guru Mahárádža 
velice potěšen.
Můj Guru Mahárádža 
vám jistě pošle svou 
milost …......................... 
více než mně, a to mě 
velice těší.
Každý by měl vyrazit 
se sankírtanovou 
skupinou, co nejdříve je 
to možné.

Šríla Prabhupáda 
oddaným z Los Angeles, 1973
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1. Kultivujte svou touhu
„Když se chce, všechno jde“
zůstaňte dychtiví a pokorní
sdružujte se s oddanými, kteří mají 
silnou víru v rozdávání knih a touhu 
rozdávat
vaše schopnosti porostou, aby dostály vaší 
silné touze
nic se nezmění, dokud se nezměníte sami

2. Praktikujte
kultivujte disciplínu (z latiny discipulus 

– žák) defi nice – „Vědomá kontrola nad 
životním stylem“ 
selhání je pilířem úspěchu
cvičení dělá mistra
napodobujte úspěšné distributory knih

3. Čtěte pozorně
(na)učte se zachytit a absorbovat to, co 
čtete
(na)učte se sdílet (během distribuce 
knih i jindy) to, co jste zachytili 
a absorbovali
posilňujte se denně sdružováním se se Šrí-
lou Prabhupádou v jeho knihách
recitujte každý den jednu kapitolu z Bha-
gavad gíty

4. Zpívejte mahá mantru 
pozorně
myslete si: „Nic není důležitější než mých 
16 kol.“
Madhya 22.62
šraddhá'-šabdé višvása kahé sudridha niščaja
krišné bhakti kailé sarva-karma krita haja

5. Hledejte ochranu 
v transcendentálním zvuku
ať neustále vibruje!
odstraňte všechny překážky vzpomínáním 

na Pána Čaitanju. „Obtížné věci jsou snad-
né, když vzpomínáte na Pána Čaitanju 
(a naopak).“

6. Výsledky závisejí na 
Krišnovi 
buďte nástrojem 
přestaňte být „konatelem“ (Je pozoruhod-
né, kolik toho dokážete, když se nestaráte, 
kdo si připíše zásluhy!)
modlete se ke guruovi a Krišnovi o vedení 
a pomoc

7. Organizujte („Dvakrát měř, 
jednou řež!“)
provozujte svou službu jako podnikání, ne 
jako hobby (berte to vážně)
stanovte si cíle

„Když nevíš, kam jdeš, dovede tě tam každá 
cesta.“
mějte své cíle na očích
navrhněte a sepište jasný plán 
pracujte podle seznamu
sepište si „další kroky“
defi nujte si hlavní oblasti zaměření
osvojte si nástroje svého oboru
investujte do nástrojů a infrastruktury
zvládněte základy komunikace
aktivní naslouchání
služba zákazníkům
staňte se mistrem v pokládání otázek

Nemůžete rozdávat, co sami 
nemáte. Takže naše hlavní technika 
pro kázání je ponořit se hluboko do 
procesu vědomí Krišny a mít svou 
vlastní osobní zkušenost a zakusit 
chuť svatého jména a láskyplných 
vztahů s oddanými. Tento seznam 
jsem sestavil sám, podle svých 
vlastních pozorování a názorů. 
Pravděpodobně by šel sestavit 
mnoha jinými způsoby, ale takhle to 
vidím já. 

1. Kultivujte svou touhu – 
protože všechno se zakládá 
na touze.

 „Když se chce, všechno jde“ – když po 
něčem dostatečně silně toužíte, přijdete 
na to, jak to udělat. Jako Prabhupáda si 

1. Kultivujte svou touhu
Když se chce, všechno jde“

na Pána Čaitanju. „Obtížné věci jsou snad-
né, když vzpomínáte na Pána Čaitanju

7 tajemství
úspěšných distributorů knih

Modlete se ke Krišnovi a ke guruovi o pomocModlete se ke Krišnovi a ke guruovi o pomoc
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vyžebral cestu parníkem a připlul do Ame-
riky. To byl velice inovativní způsob, ale 
byl ve svém záměru tak odhodlaný, že ho 
nic nemohlo zastavit. Jestliže tedy chceme 
být úspěšní v distribuci knih a v rozvíjení 
tohoto týmu, musíme mít prostě silnou 
touhu. Přijdou překážky – když půjdete 
na sankírtan, setkáte se s mnoha potížemi. 
Ale pokud máme silnou touhu, nevidíme 
ty potíže jako překážky, vidíme je jako 
příležitosti pro další inovace a Krišna nám 
ukazuje novou příležitost ty překážky obe-
jít a objevit něco nového. 

 „Zůstaňte dychtiví a pokorní.“ Jakmile 
ztratíme pokoru a začneme si myslet, že 
víme všechno nebo že už nemůžeme zlep-
šovat svou službu, pak nebudeme produk-
tivní. Ale my dnes hovoříme o tom... Jaké 
je vlastně naše motto? 
(posluchači) „Čím víc ukážeš, tím víc 
prodáš.“

„Vždycky zlepšuj službu.“
Ano, VZS – vždycky zlepšuj službu, pro-
tože pokaždé můžete službu vykonávat 
lépe. Takže když dychtíte po zlepšování 
své služby, například jdete na přednáš-
ku z Bhágavatamu a skutečně aktivně 
nasloucháte a děláte, co můžete, abyste 
všechno pochytili, máte z toho mnohem 
víc než někdo, kdo třeba usíná, kdo není 
hladový po naslouchání. Někdy odchá-
zíte po dobré přednášce a všichni si na 
chodbě vykládají, jaká to byla pěkná 
přednáška. „Opravdu? Co říkal/a?“ „No, 
to si nepamatuji, ale vím, že to bylo fakt 
dobré.“ To se stává. Ale raději se snažte 
zůstat dychtiví. A pokorní. Buďte pokorní, 
protože my nejsme konatelé. 

Sdružujte se s oddanými, kteří mají 
silnou víru v Krišnu a silnou touhu dávat 
Krišnu druhým. Jsme utvářeni společnos-
tí, ve které se pohybujeme. Protože jsme 
nepatrní. A i kratičká chvíle ve společnosti 
někoho, kdo je inspirovaný, nás může in-

spirovat. Stačí okamžik. I když jen někoho 
uvidíte, podíváte se mu do očí. Dajánanda 
Prabhu, starý sankírtanový oddaný a také 
rezident tohoto chrámu, na chodbách 
visí jeho fotografi e, mi v New Yorku před 
mnoha lety vyprávěl, jak v začátcích ISK-
CONu byl brahmačárí jménem Ráméšvar, 
a ten byl velice zapálený pro distribuci 
knih. Dajánanda tenkrát stál v místnos-
ti pro sankírtanové oddané a s někým 
diskutoval, ale zároveň překážel v cestě 
Ráméšvarovi, který nesl bednu knih na 
rozdávání a ve svém nadšení pro službu 
Dajánandu odstrčil z cesty, aby se dostal ke 
dveřím. Dajánanda, když uviděl jeho zápal, 
nadšení a odhodlání, si řekl: „Tak tohle je 
pravá nálada sankírtanu.“ Takto můžete ve 
vteřině být inspirováni v dobré společnosti. 
A podobně, když se stýkáme s někým, kdo 
je kritický, cítí se jako oběť nebo se neustá-
le vymlouvá, tak tyto zvyky rovněž pochy-
tíme. Takže kultivujte dobrou společnost.

Vaše schopnosti porostou, aby dostály 
vaší silné touze. Když máte silnou touhu, 
ale přesně nevíte, jak se něco dělá, vaše 
schopnosti porostou, abyste mohli tu sil-
nou touhu naplnit. Dám vám příklad: v za-
čátcích distribuce knih oddaní nevěděli, 
jak rozdávat knihy, protože to dosud nikdo 
nedělal. Nikdo do té doby nevyzkoušel 
a neprozkoumal různé způsoby rozdávání 
knih. Ale sklady byly plné knih a Šríla 
Prabhupáda oddané požádal, aby knihy 
rozdávali. Takže někteří oddaní byli inspi-
rovaní jít ven a zkusit to. Především to byla 
skupina oddaných v čele s Buddhimantou, 
v San Franciscu. Jednoho dne s sebou 
vzali ven nějaké knihy a přemýšleli, jak je 
rozdat. Zastavili se u pumpy pro benzín. 
Tenkrát ještě byly pumpy s obsluhou. Tak 
přišel muž, který jim naplnil nádrž, a když 
si přišel pro peníze, Buddhi řekl ostatním: 

„Dejte mi knížku Krišna.“ Tak mu ji oddaní 
podali a on mu řekl: „A co tohle? Podívej-

te se na tu krásnou knihu. Vidíte ty krásné 
obrázky? Je to o Krišnovi.“ A tomu muži 
se líbila a řekl: „Dobrá, ujednáno. Vy máte 
benzín a já si nechám knihu.“ A oddané 
to inspirovalo. Nevěděli, že pojedou na 
benzínku a vymění Krišna knížku za ben-
zín, ale věděli: „Jdeme ven a nějak musíme 
rozdat knihy.“ A jejich schopnosti narostly, 
aby se mohla vyplnit jejich silná touha. 
Takže kultivování touhy je velmi mocné 
a přichází zevnitř. Nadšení, entusiasmus,  
vlastně znamená inspirace přicházející od 
Boha ve vašem srdci. To bychom tedy měli 
rozvíjet, abychom zdokonalili svou službu. 

2. Praktikujte
Nezáleží na tom, co děláte, jestliže ne-

praktikujete, neděláte pokrok. V hudbě 
musíte cvičit. Sejde se kapela a musíte 
zkoušet. Musí se cvičit.

Kultivujte disciplínu (z latiny discipulus 
– žák)

Disciplína je klíčové slovo. Pokud ve 
svém životě tuto jednu věc, disciplínu, bu-
dete uplatňovat, může to přinést spoustu 
dobrého. Jedna z defi nic je „Vědomá kon-
trola nad životním stylem“. Dělejte plány. 
Jestli například chcete udělat zpívání džapy 
ústředním bodem svého dne, plánujte to 
dopředu. Udělejte vědomou volbu, vědo-
mou změnu životního stylu, aby se džapa 
stala středem vašeho života. Já například 
žiji v domě v Kalifornii a večer, než si jdu 
lehnout, připravím všechno potřebné 
pro Božstva a taky mám svůj koutek, kde 
zpívám džapu, a večer předtím si všechno 
přichystám: mám tam knihy, které budu 
ráno číst, pytlík s růžencem, všechno tam 
je uspořádané. Ráno, když se vzbudím, 
moje mysl ví, že tam mám sezení, knihy, 
džapu, všechno připravené. Je to vědomý 
plán. Měli bychom tedy plánovat předem. 
Plánovat, abychom zůstali disciplinovaní 
ve své praxi. 

Pak je tu také uvažování a mentalita, že 
nic se nezmění, pokud to já nezměním. 
Když jsme v chrámu ve velkém společen-
ství, je snadné si myslet: Proč ti ostatní 
něco neudělají? Proč někdo neposbírá ty 
odpadky na zemi? – Proč je nezvedneš ty? 

– Proč to neudělá GBC? Proč to neudělá 
prezident chrámu? Vždycky bychom se 
měli ptát sami sebe: „Proč něco neuděláš?“ 
Když chcete, aby něco bylo jiné, změňte to. 
To je velmi posilující. 

Další bod je jeden z mých oblíbených: 
Nezdar je pilířem úspěchu. Prabhupáda 
to zmiňuje v nádherné knize Light of the 
Bhagawata (Ve světle Bhágavaty), kterou 
napsal pro konferenci, na kterou byl po-
zván do Japonska, ale které se nakonec 
neúčastnil. Až později Tamál Krišna Ma-
hárádž zařídil vydání této knihy v Hong-
kongu. Teď je ta kniha k mání. Je to nád-
herná kniha na rozdávání. Kdo rozdává 

Nic není důležitějšího než mých 16 kolNic není důležitějšího než mých 16 kol
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knihu Ve světle Bhágavaty? Kdo by chtěl 
rozdávat Ve světle Bhágavaty? Vidíte? To 
je silná touha. Splní se vám to. Když jste se 
teď přihlásili, je vaše přání známé a dosta-
nete jich na rozdávání, kolik budete chtít. 
Takže to, že selhání je pilířem úspěchu, 
Prabhupáda zmiňuje v knize Ve světle 
Bhágavaty. Často věci, které ve svém životě 
považujeme za překážky a nezdary, vůbec 
nejsou nezdary, jsou to vlastně pilíře k na-
šemu úspěchu. V životě si občas myslíme, 
že jsme udělali ve své oddané službě chyb-
ný krok, ale později vidíme, jak nám to po-
mohlo. Jsme pak pokornější, dovedeme se 
dívat na život z jiného úhlu, více dychtíme 
po oddané službě a tak dále. Takže nezdar 
je pilířem úspěchu, a když budeme pokra-
čovat, setkáme se s případy, o kterých si 
myslíme, že jsou to nezdary, ale nenechte 
se odradit, pokračujte dál. Podívejte se 
na život Prabhupády, kolik nezdarů zažil 
on. Měl napsanou celou Bhagavad gítu 
a ukradli mu ji, nebo byla vyměněná za 
sušenky k čaji nebo co, tak jsem ten příběh 
slyšel. Pak mu ukradli psací stroj. To je, 
jako by vám dnes zmizel notebook. Setkal 
se s tolika překážkami: když žil v New 
Yorku v bytě s nějakým bláznem, který ho 
napadl, tak se musel přestěhovat k Mu-
kundovi. Takže nezdary přicházejí, ale my 
bychom je měli vidět jako příležitosti po-
sunout se dál. Takže pojďme dál. 

Cvičení dělá mistra. To je vlastně totéž, 
jen z té pozitivní strany. Dělejte, co můžete, 
praktikujte, trénujte. A musíte praktikovat 
hodně. Včera jsme se učili, jak postupovat 
při rozdávání Bhagavad gíty. Zkoušejte 
to mnohokrát a po čase už vám to bude 
připadat, jako když dýcháte. Půjde vám to 
samo, jako když řídíte auto. Nemyslíte na 
to, kdy musíte přeřadit, kdy zapnout blinkr, 
kdy zatočit, děláte to automaticky. Zrovna 
tak, když představujete knihu, stane se to 
vaší přirozeností, protože jste to už mno-
hokrát dělali. Ze začátku ovšem půjdete 
ven a budete vzpomínat, co máte tomu 
člověku na ulici říci. Pak jdete a zkoušíte to 
znovu. A znovu a znovu a znovu. A pokaž-
dé, když to nevyjde, jste o kousek vpředu. 
Já jsem to zkoušel stokrát. A sledoval jsem 
jiné oddané, jak to dělají dobře. A pak 
jsem to zkusil znovu a lépe. Ale pokaždé, 
když jsem udělal něco špatně, řekl jsem 
něco, co nefungovalo, jsem se rozhodl, že 
to už znova neřeknu, že příště už budu 
připravený. Jako Ardžuna, který měl získat 
zlato pro vykonání oběti Rádžasúja, a ces-
toval všude po Zemi a bojoval se Šivou, 
který se vydával za žebravého mnicha a dal 
mu zbraň Pášupata, jinde získal další zbra-
ně a brzy byl po zuby ozbrojený, měl zbra-
ně ovládané mantrami. Stejné je to s námi, 
když jdeme ven a bojujeme, vykonáváme 
jagju. Po chvíli začnete získávat zbraně, 
které můžete používat na sankírtanu. 

Napodobujte úspěšné kazatele a distri-
butory knih. Jeden z nejrychlejších způ-
sobů, jak být úspěšný v rozdávání knih, je 
sledovat někoho, kdo už řídí to auto bez 
přemýšlení. Říká se tomu nevědomá kom-
petence. Sledujte někoho, kdo už to zvládá. 
Nese to s sebou určitý rytmus, určitou jis-
totu, kterou má ten, kdo je v něčem dobrý. 
A to můžete pochytit sledováním a napo-
dobováním toho, co ten člověk dělá. 

3. Čtěte pozorně
(Na)učte se zachytit a absorbovat to, co 

čtete, utvořte si systém pro čtení. Jeden 
systém vám představím. Mám vlastně ce-
lou prezentaci nazvanou Be a sage, page by 
page (Staň se světcem, stránku po stránce). 
V ní mám mnoho návrhů pro čtení, ale 
můj nejoblíbenější návrh pro čtení je najít 
si partnera, partnera na čtení. Najděte si 
přítele, oddaného, který má také zájem 
o čtení, a pravidelně se scházejte, abyste 
společně četli Bhagavad gítu nebo Čaitanja 
čaritámritu nebo Bhágavatam. 

Pořiďte si zápisník a zapisujte si to, co 
vás skutečně nadchne, to, co čtete důle-
žitého. A také, když čtete knihy, vyhledá-
vejte to, co můžete použít na sankírtanu. 
V knihách je spousta drobností, které  
přečtete a řeknete si: to bych mohl pre-
zentovat někomu na sankírtanu. My jsme 
vždycky  říkali a já to pořád někdy říkám, 
když někomu představuji knihu: „Tato 
kniha důsledně zavrhuje veškeré nábo-
ženství motivované hmotným chtíčem, 
ustanovuje Nejvyšší Pravdu, kterou chá-
pou oddaní čistého srdce. Nejvyšší Pravda 
je realita a je zde oddělená od iluze pro 
blaho všech. Taková pravda vykořeňuje 
trojí druh utrpení. Překrásný Šrímad Bhá-
gavatam byl sestaven velkým mudrcem 
Vjásadévem a sám o sobě stačí k realizaci 

Boha. K čemu jsou potřeba jiná písma? 
Vyslyšíme-li pozorně a pokorně poselství 
Bhágavatamu, bude pěstováním tohoto 
poznání svrchovaný Pán okamžitě pevně 
ustanoven v našem srdci.“ Recitujte jednu 
šlóku z Bhágavatamu. Prabhupáda dopo-
ručil verš krišné sva-dhámópágaté... „Tato 
Bhágavata Purána září jako slunce. Vzešla 
bezprostředně poté, co se Pán Šrí Krišna 
navrátil do své vlastní říše, doprovázen 
náboženstvím, poznáním atd. Lidem, kte-
ří vlivem hluboké temnoty nevědomosti 
tohoto věku Kali pozbyli veškerou schop-
nost vidět, přinese světlo tato Purána.“ 
Tyto věci můžete hledat v knihách, abyste 
je mohli použít při kázání, když jdete na 
sankírtan. Čánakja Pandit řekl, že dva 
jsou dobrý počet pro studium. V San José, 
když začalo chodit na sankírtan hodně 
nových oddaných, často jsem slyšel – měl 
bych si ty knihy přečíst, protože lidé se mě 
ptají, co v nich je, a já se cítím trapně, že 
jsem je všechny ještě nepřečetl. Takže tam 
začali číst ve skupinkách.

Sdílejte své realizace. Hovořte o nich 
s ostatními. Prabhupáda navrhl, abychom 
důkladně diskutovali o fi lozofi i. Scházejte 
se společně a ve skupince zevrubně probí-
rejte fi lozofi i a své realizace.

Posilňujte se denně sdružováním se se 
Šrílou Prabhupádou v jeho knihách. Ne 
jen kvůli informacím, které jsou v knihách, 
ale uvědomte si, že jsme vlastně ve styku 
se Šrílou Prabhupádou tím, že čteme jeho 
knihy a posloucháme ho přímo. Můj du-
chovní bratr jménem Rišabhadév, který 
před několika lety opustil tělo, mi předtím 
řekl, že jednou z jeho realizací bylo, že 
každý by měl číst Prabhupádovy knihy, jen 
aby se setkal s Prabhupádou. Jeho společ-
nost je nejvzácnější zážitek, jaký lze získat 

– setkání s Prabhupádou v jeho knihách, 
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velmi důvěrná společnost. Takže se sdru-
žujte s Prabhupádou každý den.

Jeden z mých osobních oblíbených bodů, 
který jsem přidal do tohoto seznamu, je: 
recitujte jednu kapitolu Bhagavad gíty kaž-
dý den. Prabhupáda to mnohokrát dopo-
ručoval a říkal tomu automatický trénink. 
Znamená to, že zařadíte do svého rozvrhu 
recitování celé jedné kapitoly Bhagavad 
gíty každý den před spaním. Můžete zpívat 
jen sanskrit, pokud chcete, například sed-
mou kapitolu:

šrí-bhagaván uváča
majj ásakta-manáh pártha
jógan juňdžan mad-ášrajah
asanšajan samagran mán
jathá gjásjasi tač čhrinu

a tak dále pokračujete. Zabere to sedm 
minut. A když to budete dělat každý den 
měsíc, dva měsíce, podle toho, jak se 
soustředíte a jak snadno se učíte zpaměti, 
tak se naučíte celou kapitolu, po několika 
měsících. Jen to dělejte každý den. Zařaďte 
to do svého repertoáru. Má to velkou sílu, 
do vašeho života přijde mnoho požehnání, 
jen ze zpívání jedné kapitoly Gíty každý 
den. Ti z vás, kdo uctívají Božstva, věděli 
jste, že v arčaná paddhati je doporučeno 
pro zmírnění přestupků během uctívání 
(séva aparádha) recitovat jednu kapitolu 
Bhagavad gíty každý den? Nebo celou Viš-
nu sahasra náma, to trvá o něco déle. Dělá 
to někdo z vás, jednu kapitolu z Bhagavad 
gíty denně? Zkuste to. Kdo by to chtěl 
zkusit? Kdo to opravdu udělá? Prabhupáda 
někdy říkal jednu kapitolu Bhagavad gíty, 
někdy jednu kapitolu Bhágavatamu, a Bha-

vatáriní vyprávěla, že na Havaji v chrámu 
řekl, že mají oddaní recitovat jednu kapi-
tolu z Bhágavatamu každý den. A zeptal se, 
kdo to bude dělat. Všichni oddaní zvedli 
ruce a Prabhupáda se zeptal: „Budete to 
opravdu dělat?“ Znovu zvedli ruce a on se 
zeptal ještě jednou. Všichni se hlásili. A on 
později vyprávěl, že nejzajímavější na tom 
bylo, že to nikdo nedělal. Dal jim i požeh-
nání, že každý, kdo bude recitovat jednu 
kapitolu Bhágavatamu denně po dobu 
jednoho roku, se stane velkým panditem, 
učencem. Jindy jsem slyšel, že to říkal 
i o recitování jedné kapitoly Bhagavad gíty. 
Tak to zkuste.

Otázka z publika: Máme recitovat jen 
sanskrit, nebo i překlad?

To závisí na tom, kolik máte času. Já to 
dělám tak, že jdu do Vedabase a udělám si 
kopii celé kapitoly. Tu mám pak na papíře, 
který mohu nosit u sebe. A dejme tomu, 
že jdu do banky a čekám tam ve frontě. 
Všichni jsou tam nedočkaví a mumlají si: 
Honem, pospěšte si, nemůžete otevřít více 
přepážek? A já si říkám: V klidu, ať mám 
čas dokončit svou kapitolu z Gíty. Někdy 
recituji jenom sanskrit, někdy sanskrit 
a pak celý anglický překlad. A mnohdy, 
když jdete třeba k někomu na prasádam, 
můžete ostatním navrhnout, že než uctíte 
prasádam, nebo potom, můžete recitovat 
kapitolu. Tak se dostanete do toho, že ně-
jak během dne najdete čas recitovat svou 
kapitolu. A když jste na cestách, je to snad-
né, protože jste v letadle, v autě..., kde není 
co jiného dělat. Mějte šlóky vždy u sebe, 
šlóky, se kterými pracujete, které čtete kaž-

dý den. Dejte slib, že se například naučíte 
celou dvanáctou kapitolu nazpaměť, a na 
tom pak pracujte další rok, pokud je třeba 
tak dlouho. Noste ji s sebou, kamkoliv jde-
te. Můžu vám ukázat svoje papíry s verši, 
které se učím. Jsou to modlitby Prahláda 
Mahárádže k Pánu Nrisinhadévovi. Tady 
je božská podstata a Boží služba. A tady 
mám Prabhupádovy oblíbené verše. Znáte 
knihu Prabhupádových citovaných veršů? 
Jděte s ní do copy centra a okopírujte si 
verše, které se chcete naučit, dejte si je do 
kapsy a noste je všude s sebou. A můžete si 
odškrtávat pokaždé, když se naučíte další 
kapitolu, zasloužíte si to. Poplácejte se po 
zádech, dejte si sušenku :-). Takže recitujte 
verše, mají velkou sílu – tyto mantry vás 
osvobodí. A když je máte u sebe, Prabhu-
pádu to těší. Líbilo se mu, když se oddaní 
učili tyto klíčové verše. Nechtěl po nás, 
abychom chodili do školy a učili se tam 
sanskrit, chtěl, abychom uměli účinně 
kázat. A Prabhupáda používal šlóky, když 
kázal, protože tím je kázání podložené. Po-
dobně jako právník když jde k soudu, ne-
může říci: „Vaše ctihodnosti, myslím si, že 
tohoto muže byste měli propustit.“ – „Proč 
si to myslíte?“ – „Prostě si to myslím.“ Ne, 
právníci citují zákony, jdou tam připra-
vení: „Na základě případu Browna proti 
vzdělávací komisi v roce 1942...tento muž 
by měl být  osvobozen...“ V duchovních 
kruzích to musíte takto dělat, musíte umět 
argumentovat a vědět, kde tyto šlóky najít. 
Takže recitujte svoji kapitolu.

Dokončení příště ❧

Sdružujte se s těmi, kdo mají silnou touhu dávat druhým KrišnuSdružujte se s těmi, kdo mají silnou touhu dávat druhým Krišnu
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Jadi Prabhupada Na Haita
Píseň věnovaná Šrílovi Prabhupádovi, zakladateli-áčárjovi hnutí Hare Krišna.
(1)

(jadi) prabhupáda ná haita tabé ki 
haita

(é) dživana bahita kisé?
nitái-gauréra apára karuna

ké dita sakala déšé

Co by se stalo, kdyby Šríla Prabhu-
páda nepřišel? Jak bychom mohli 
projít našimi životy? Kdo jiný by po 
celém světě šířil neomezenou milost 
Pána Nitjánandy a Pána Gaurángy?

(2)
páščátjéra jata pápi duráčárí

šúnjavádí májávádí
tádéra uddára karibáré mana

héna kón dajánidhi

Který jiný soucitný člověk by se po-
kusil osvobodit darebáky, hříšné, ne-
osobní a voidistické lidi ze Západu?

(3)
tádéra nikaté kón džaná ási

biláita harinám
sabhja džíva rúpé gadité tádéra

ké haita águján

Kdo jiný by jim přišel šířit harinám? 
Kdo jiný by vykročil vpřed, aby je 
přeměnil v civilizované bytosti?

(4)
déšé déšé hari-vigraha sévá

áratí rátri-diné
ratha játrádi mahótsava saba

šikáita kón džané

Kdo jiný by je učil, jak uctívat dnem 
i nocí podobu Božstva Pána Hariho 

árati a kírtanem a jak provádět Ra-
thajátru a další velké festivaly?

(5)
gítá bhágavata čaitanja čarita

premámrita rasasára
kata ná sundara sarala karijá 

ké budžháita ára

Bhagavad gítá, Šrímad Bhágavatam 
a Čaitanja čaritámrita obsahují esen-
ci nektaru nálad lásky k Bohu. Kdo 
jiný by tato písma vysvětlil tak jasně 
a krásně?

(6)
kata kašta sahi príta mané rahi

ké vá dita harinám
ké dita módéra purí vrindávana

májápura mata dhám

Kdo jiný by snášel všechny nesnáze 
a šířil harinám s veselým srdcem? 
Kdo by nám dal dhámy, jako jsou 
Májápur, Vrindávan a Džagannáth 
Purí?

(7)
parama mangala šríčaitanja mahá-

prabhura šikšá dhana
áčáré pračáré sadá ámádéré

ké karita nijódžana

Učení Šrí Čaitanji Maháprabhua 
představuje největší a nejpříznivější 

poklad. Kdo jiný by nás zaměstnal 
neustálým praktikováním a kázáním 
tohoto učení?

(8)
prémakalpataru nitái-gauréra

kripá kana labhibáré
niravadhi džaja- patáká hridaja

tómaré šarana karé

Šrí Šrí Nitái Gaura jsou stromy 
přání lásky k Bohu. Toužíc po kap-
ce Jejich milosti, se Džajapatákovo 
srdce bez ustání uchyluje k Vaší 
Božské Milosti. ❧

Džajapatáká Svámí se Šrílou PrabhupádouDžajapatáká Svámí se Šrílou Prabhupádou

Kdo jiný by po celém světě šířil Kdo jiný by po celém světě šířil 
neomezenou milost Pána Nitjánandy neomezenou milost Pána Nitjánandy 

a Pána Gaurángya Pána Gaurángy



Šríla Vjásadévašástra

30 30 

Šrímad Bhágavata MahátmjaŠrímad Bhágavata Mahátmja

Súta Gósvámí odpověděl: 
„Ó Šaunako, jednoho dne poté, 
co Átma Déva odešel do lesa, 
Dhundhukárí těžce zbil svoji 

matku, požadoval její bohatství a hro-
zil jí, že ji upálí. Dhundhulí, přespří-
liš sužovaná a vystrašená ze svého 
syna, se jednu noc vykradla z domu, 
vrhla se do studny a utopila se. Sva-
tý Gókarna, který nebyl zneklidněn 
štěstím ani utrpením a nepovažoval 
nikoho za přítele ani nepřítele, odešel 
na poutní cestu.

Dhundhukárí zůstal v jejich domě s pěti 
prostitutkami a neustále si dělal starosti, 
jak hromadit bohatství pro smyslový poži-
tek. Tím ztratil veškerou inteligenci, a tak 
se zabýval krutými a ohavnými činnostmi.

Jednoho dne ho prostitutky požádaly, 
aby jim dal různé ozdoby. Dhundhukárí, 
zcela zaslepen chtíčem a zapomnětliv 
smrti, odešel, aby jim splnil jejich přání 
za každou cenu. Ve snaze je potěšit ukra-
dl nějaké bohatství a použil je na nákup 
krásných šatů a ozdob. Po obdržení věcí 
pocházejících z krádeže začaly prostitut-
ky jedné noci uvažovat: „Dhundhukárí 
neustále okrádá lidi a časem ho král 
určitě chytí, majetek mu zabaví a oběsí 
ho. Můžeme ho tedy zabít my samy, vzít 
si jeho majetek a odstěhovat se na vzdá-
lené místo.“ S těmito myšlenkami jednou 
v noci Dhundhukárího ve spánku svázaly 
provazy, nasadily mu oprátku kolem krku 
a snažily se ho uškrtit. Neumíral snadno 
a to v prostitutkách vzbudilo obavy. Pak 
přinesly hořící dřevo a nacpaly mu ho do 
úst. Dřevo ho spálilo a mrtvé tělo zako-
paly. Ženy jsou vskutku velmi odvážné 
a je těžké pochopit jejich mysl. Nikdo 
nevěděl, co se s Dhundhukárím stalo. Na 
tuto otázku prostitutky odpovídaly, že 
odešel daleko nahromadit nějaké bohat-
ství a vrátí se za rok.

Inteligentní osoba by neměla nikdy věřit 
necudné ženě. Kterýkoliv bláhový člověk, 
jenž vloží svou víru v takové ženy, bude 
trpět jako Dhundhukárí. Hlas necudné 
ženy zní chtivému muži sladce jako nektar, 
její srdce je však ostré jako břitva. Necud-
né ženy nemilují nikoho – cení si pouze 
bohatství. Prostitutky, které měly mnoho 
milenců, se tak zmocnily veškerého Dhun-
dhukárího bohatství a zmizely.

Vzhledem ke svým přečinům Dhundhu-
kárí získal tělo ducha a putoval sem a tam 
ve větrném víru, trpěl hladem a žízní a na-
říkal nad svým neštěstím. Nebyl schopen 
nikde najít žádné útočiště. Po nějaké době 
se zpráva o Dhundukárího smrti dostala 
ke Gókarnovi. Šel tedy do Gaji provést 
šráddhu, protože uvažoval, že jeho bratr 
strádá. Později, během cesty na svatá mís-
ta, Gókarna přišel do svého města a skryt 
přede všemi, šel do svého bývalého domu 
strávit noc. Dhundhukárí jako duch po-
zoroval navrátivšího se Gókarnu a nabyl 
velmi hrozivých podob, ve kterých se mu 
zjevil. Jednou přijal podobu hrozivé ovce, 
pak slona, buvola, Indry a ohně. Nakonec 
se zjevil jako člověk. Když to Gókarna 
viděl, uvědomil si, že to musí mít na svě-
domí duch. S odvahou a trpělivostí pro-
mluvil: „Kdo jsi? Proč předvádíš všechny 
tyto hrůzné podoby? Jak ses ocitl v tomto 
stavu? Řekni mi jasně – jsi duch, skřet, 
nebo démon?“

Súta Gósvámí řekl: »Když se ho Gókar-
na otázal, duch začal hlasitě naříkat. Ne-
měl schopnost mluvit, proto gestikuloval 
rukama. Gókarna ho pokropil trochou 
vody. To ho zbavilo dosti hříšných reakcí 
na to, aby mohl mluvit. „Jsem tvůj bratr 
Dhundhukárí,“ řekl duch. „Vzhledem 
ke svým přečinům jsem poklesl ze svého 
úctyhodného postavení bráhmany. Z na-
prosté nevědomosti jsem zabil mnoho 
lidí. Mé hříchy není možné spočítat. Lpěl 
jsem na pěti prostitutkách, které mě na-
konec zabily, a proto trpím reakcemi za 
své zločiny a dostal jsem toto tělo ducha. 
Nějakým způsobem, vůlí Pána, nyní pře-
žívám jen díky vzduchu. Můj drahý bratře, 

jsi oceán milosti. Prosím nějak mě z této 
strašidelné podoby vysvoboď.“

Gókarna odpověděl: „Milý bratře, jsem 
velmi překvapen. Řádně jsem pro tebe 
vykonal oběť v Gaji a je s podivem, že 
stále nejsi vysvobozen z této podoby du-
cha. Pokud nemůžeš být vysvobozen obětí 
v Gaji, pak nevím, co dělat. Řekni mi, 
jaké je řešení?“

Duch řekl: „Z tohoto stavu nemohu být vy-
svobozen ani stovkami obřadů šráddha v Gaji. 
Musíš přijít na nějaký mocnější způsob.“

Udivený Gókarna řekl: „Jestli nemůžeš 
být vysvobozen ani stovkami obřadů šráddha 
v Gaji, pak je tvé vysvobození prakticky 
nemožné. Ale neměj strach. Zůstaň tady a já 
budu přemýšlet o způsobu, jak tě vysvobodit.“

Duch zmizel a Gókarna strávil noc 
v hlubokém zamyšlení, ale na řešení ne-
přišel. Druhý den ráno ho přišlo navštívit 
mnoho lidí, včetně učenců, znalců Véd 
a jógích a on jim vyprávěl příhodu z před-
chozí noci. Všichni se jali studovat svá 
konkrétní písma, ale nedokázali navrhnout 
vhodný způsob k vysvobození Dhundhu-
kárího. Nakonec se rozhodli následovat 
vše, co poradí Súrja Nárájan, bůh slunce. 
Mocí své nahromaděné askeze Gókarna 
zastavil pohyb boha slunce a modlil se: 

„Ó pane, jsi svědek celého vesmíru, klaním 
se ti. Buď prosím milostivý a sděl mi způ-
sob, jak vysvobodit Dhundhukárího.“

Bůh slunce odpověděl: „Pro jeho vysvo-
bození lze učinit jen jednu věc – přednáše-
ní Šrímad Bhágavatamu po jeden týden.“

Shromáždění vyslechlo toto prohlášení 
boha slunce a souhlasilo, že tento jedno-
duchý způsob by měl být vykonán. Tak 
se rozšířila zpráva, že Gókarna vykoná 

Kapitola pátá: Dhundhukárí se stává duchem a je 
vysvobozen Gókarnou
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saptáha jagju. Z okolních vesnic přišlo 
mnoho chromých, slepých, starých a méně 
inteligentních lidí, všichni s touhou zbavit 
se svých hříchů. Shromáždil se takový 
zástup, že i polobozi byli překvapeni. 
Gókarna zaujal místo na vjásásanu a začal 
přednášet zábavy Pána Krišny, jak jsou 
popsány v Bhágavatamu. V té době tam 
přišel i duch a hledal místo, kde by se 
usadil. Protože měl vzdušné tělo, nemohl 
sedět venku, a tak vstoupil do bambusové 
tyče se sedmi koleny a začal naslouchat 
Šrímad Bhágavatamu.

Když Gókarna jmenoval jednoho 
vaišnavského bráhmanu předsedou shro-
máždění, jasným sladkým hlasem začal 
přednášet Šrímad Bhágavatam od prvního 
zpěvu. Toho večera během přestávky 
v kathá došlo k úžasné věci. Lidé ve shro-
máždění si všimli, že jedno z kolen bam-
busu prasklo. Takto na konci každého dne 
prasklo jedno koleno a sedmého dne, když 
přednášení skončilo, byla prasklá všechna 
kolena. Dhundhukárí byl vysvobozen 
z podoby ducha. Získal božské tělo, na-
černalé jako dešťové mraky. Byl oblečený 
do žlutých šatů, kolem krku měl girlandy 
z tulasí, jeho hlavu zdobila koruna a na 
uších se mu pohupovaly krásné náušnice.

Okamžitě se poklonil Gókarnovi a řekl: 
„Můj drahý bratře, tvojí milostí jsem byl 
vysvobozen z těla ducha. Tento obřad sap-
táha je tak slavný, že může zničit podoby 
duchů a povznést osobu do sídla Pána 
Krišny. Když osoba začne naslouchat sap-
táze, hříchy se třesou strachem v očeká-
vání, že je Bhágavata kathá spálí na popel. 
Tak jako oheň spálí větvičku nebo strom, 
tato saptáha pálí všechny velké i malé hří-
chy prováděné tělem, myslí a řečí. Učenci 
ve shromáždění polobohů řekli, že životy 
těch Indů, kteří nenaslouchají Šrímad 
Bhágavatamu, jsou naprosto k ničemu. 
Jakou má cenu udržovat toto dočasné tělo 
statným a silným? Pokud osoba nenaslou-
chá Šrímad Bhágavatamu, nemá z tohoto 
takzvaného krásného těla žádný prospěch. 
Toto tělo podporují kosti, které jsou jako 
pilíře svázané provazy nervů a žil. Je po-
kryto kůží a naplněno masem a každá jeho 
část páchne, neboť není ničím víc než ná-
dobou výkalů a moči. Ve stáří je příčinou 
nářku a utrpení. Ve skutečnosti je příbyt-
kem nemocí a udržovat je představuje vel-
kou zátěž. Je neustále sužováno touhami, 
které nelze nikdy uspokojit. Každý jeho 
pór je plný nedostatků a může být zničeno 
během okamžiku. Když je pohřbeno, po-
zřou je červi, když je odhozeno, pozřou 
je supi a změní se ve výkaly, a když shoří, 
promění se v popel. Ve skutečnosti jsou 
toto jediné cíle tohoto těla. Která rozumná 
osoba nevyužije tohoto dočasného těla, 
aby získala trvalý prospěch? Ráno uvaře-
né jídlo se do večera zkazí, tak jak může 

být toto tělo považováno za věčné, když je 
živeno prvky podléhajícími rozkladu?

V tomto hmotném světě mohou lidé 
velmi rychle dosáhnout lotosových nohou 
Pána poslechem Bhágavata saptáhy. To 
je jediný způsob, jak se zbavit nedostatků 
lidského zrození. Ti, kteří nenaslouchají 
Bhágavata kathá, jsou jako bubliny ve 
vodě nebo jako komáři, kteří se rodí jen 
proto, aby zbytečně umírali. Pokud tato 
Bhágavata kathá může zlomit kolena 
bambusu, proč by nemohla zlomit uzly 
v srdci? Nasloucháním Šrímad Bhágavata-
mu jsou odstraněny pochybnosti, oslabena 
karma a osoba se zbavuje uzlů v srdci. 
Bhágavata kathá je jako tírtha, která očiš-
ťuje ode všech nečistot. Učenci říkají, že 
když se Bhágavatam upevní v srdci, osvo-
bození je defi nitivní.“

Zatímco Dhundhukárí takto hovořil, 
obloha se rozzářila a objevilo se letadlo 
z Vaikunthy se společníky Pána. Před 
zraky celého shromáždění Dhundhukárí 
nastoupil do letadla.

Gókarna se otázal: „Ó drazí společníci 
Pána, v tomto shromáždění je mnoho lidí 
čistého srdce a všichni slyšeli Bhágavata 
saptáhu. Proč toto letadlo přiletělo vý-
hradně pro Dhundhukárího? Proč ostatní 
nezískávají stejný výsledek?“

Služebníci Pána promluvili: „Ó Gókarno, 
rozdíl spočívá v kvalitě jejich naslouchání. 
I když je pravda, že všichni slyšeli kathá, 
nemeditovali o něm stejně. Z toho důvodu 
se výsledky bhadžanu nebo oddané služby 
liší. Tento duch se postil po dobu sedmi 
dnů a naslouchal Bhágavatamu se zcela 
upřenou a pozornou myslí. Poznání, které 
není stálé, je k ničemu. Stejně tak pokud 
někdo nenaslouchá pozorně, chová v sobě 
pochyby nebo nechá mysl bloudit sem 
a tam, nezíská prospěch z pronášení své 
mantry. Země bez vaišnavů, šráddha nabíd-
nutá nekvalifi kovaným osobám a almužny 
darované špatně se chovajícím bráhmanům, 
kteří neznají Védy, jsou k ničemu. Víra ve 
slova duchovního mistra, pokora, ovládání 
nedostatků mysli a pozorné vyslechnutí 
Bhágavata kathá udělují všechny plný 
výsledek. Pokud osoba naslouchá Bhágava-
tamu pozorně, jistě dosáhne Vaikunthy. Ó 
Gókarno, pokud jde o tebe, Pán samotný tě 
přijde odvést na Gólóku.“ Poté společníci 
Pána za zvuku Hari kírtanu vystoupili na 
Vaikunthu.

V měsíci Šravana Gókarna znovu pro-
vedl saptáha jagju Šrímad Bhágavatamu 
a tito lidé jí naslouchali.

„Ó Nárado, prosím poslouchej, co se 
stalo na konci této saptáhy. Zjevil se Pán 
v letadle plném oddaných. Ze všech stran 
bylo slyšet ,Sláva! Sláva!‘ a lidé se klaně-
li. Pán zatroubil na svoji lasturu zvanou 
Páňčadžanja a objal Gókarnu. V okamžiku 
udělil všem, kteří naslouchali Šrímad 

Bhágavatamu, stejné tělo jako má sám. 
Všichni získali načernalá těla, žluté oděvy, 
přilby a náušnice. Milostí Gókarny všech-
ny osoby žijící v té vesnici včetně psů 
a dokonce i pojídačů psů vstoupili do toho 
letadla. Byli odneseni tam, kam odcházejí 
jen oddaní – do Pánova sídla.

Tímto způsobem Pán Krišna, kterého 
velmi potěšila Jeho kathá, vzal Gókarnu 
s sebou do Gólóky dhámu, který je nanej-
výš drahý pastevcům krav. V minulosti 
Pán Rámačandra vzal všechny obyvatele 
Ajódhji do svého sídla, Sákétu. Stejným 
způsobem vzal Pán Krišna všechny do 
Gólóky dhámu, jehož nedosáhnou ani vel-
cí jógí, bůh Slunce, bůh Měsíce a dokonce 
ani dokonalé bytosti, ale lze jej dosáhnout 
pouze nasloucháním Šrímad Bhágavata-
mu. Ó Nárado, co můžeme říci o tomto 
úžasném výsledku dosažitelného naslou-
cháním Bhágavata saptáhy? Dokonce ani 
ti, kteří slyšeli jen zlomek Gókarnova 
příběhu, se znovu nenarodí. Cíl, které-
ho nemohou dosáhnout ti, kteří žijí ze 
vzduchu, vody nebo suchého listí, konají 
rozsáhlou askezi nebo praktikují jógu, je 
snadno dosažitelný pouhým nasloucháním 
Bhágavata saptáze. Velký mudrc Šándil-
ja, který je vždy pohroužen v transcen-
dentální blaženosti, přednáší tento zbožný 
příběh v Čitrakútu. Tento příběh je tak 
očišťující, že každý, kdo jej uslyší byť jen 
jednou, se zbaví všech hříchů. Pokud se 
přednáší během slavnosti šráddha, předko-
vé jsou velmi potěšeni. Každý, kdo denně 
přednáší Šrímad Bhágavatam, dosáhne 
osvobození.“«❧

Nejlepší dárek!
Darujte celý set

Šrímad Bhágavatamu

Naleznete v něm nepřeberné 
množství informací o téměř všech 
aspektech indické védské civilizace. 
Studenti literatury v něm odhalí 
mistrovské dílo vznešené poezie. 
Zájemcům o psychologii nabízí 
pozoruhodné pohledy na povahu 
vědomí a lidské chování, a hledačům 
duchovní podstaty dává vedení 
k poznání vlastního já a realizaci 
Absolutní Pravdy.

Objednávejte na 736 245 446



SAMÓSYINGREDIENCE:

TĚSTO
500 g bílé mouky
3 polévkové lžíce oleje
1 čajová lžička sody 
2 dl vlažné vody
1 a 1/2 čajové lžičky soli

NÁDIVKA
250 g brambor
100 g pražených arašídů 
1/2 čajové lžičky kurkumy
1 zelená čili paprička
sůl dle chuti
3 polévkové lžíce oleje
voda na podlití

olej na smažení

POSTUP:
Zamícháme mouku, sůl, sodu, přidáme olej a vodu. Dobře prohněteme 
a necháme půl hodiny uležet.
Mezitím oloupeme brambory, omyjeme a nakrájíme nadrobno, přidáme do 
hrnce s olejem, smažíme s čili papričkou, kurkumou a arašídy. Po zasmažení 
přilijeme vodu a podusíme.
Rozválíme těsto na samósy a plníme vychladlou směsí.
Samósy smažíme v horkém oleji.

S láskou a oddaností nabídněte Šrí Krišnovi.

Podle kuchařky 
Pravhupada‘s Special 
od Šačímáty déví dásí 

připravila
Gítámrita déví dásí
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