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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
Góvinda, Husova 464, Benešov
tel: 736 706 988

Kde nás najdete
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

možná to tak taky máte – že se Vám zdá, 
že mezi dvěma čísly Náma Hatty se stane 
tolik věcí, že si myslíte, že to nejsou pouhé 
dva měsíce, ale aspoň půl roku. A přitom 
to zároveň všechno tak letí.

Minulé číslo jsem dělala ještě pod do-
jmem extatického Prabhupádova marató-
nu plného báječných oddaných i realizací 
završeného výletem na Baltský zimní festi-
val, kde jsem načerpala spoustu inspirace 
do kírtanu. Hned poté jsem se vydala do 
nejposvátnějších míst Indie. A teď se mi 
to vše, jen pár týdnů po návratu, zdá jako 
pouhý sen.

Slyšela jsem některé oddané říkat, že ča-
sem a hloubkou realizací se nektar z odda-
né služby zhušťuje podobně, jako když se 
svařuje mléko na burfi . Připadám si, jako 
bych se ocitla právě v této fázi.

Plná dojmů ze všech těch zážitků, od-
daných, chutí i vůní se nořím hlouběji do 
procesu, který nám tu nechal Šríla Prabhu-
páda. Šumění oceánu v Džagannáth Purí, 
púdžárí od Kšíra-Čóra Gópínátha krmící 
vlastní rukou khírem Átma Daršaní, impo-
zantní Védské planetárium tyčící se za ře-
kou Džalángí, bhaktové Tamálek a Ardžu-
na v kouzelné gurukule Bhakti Vidji Púrny 
Svámího, šťastné krávy v Góšale, Gaura 
Púrnimá v Krišna Balarám mandiru a ne-
konečně sladké kírtany Bhaktivaibhavy 
Svámího před Božstvy Šrí Šrí Rádhá Šjá-
masundara, Gókula, Raval, Jávat, Varšana, 
Tér Kadamba, Góvardhan...

Všechna ta místa se svou mocnou du-
chovní energií vtiskávají do srdce a zane-
chávají hluboké samskáry, které možná 
ještě dosud nejsem schopná úplně vstře-
bat, nicméně cítím, jak je díky nim to mé 
srdce čistší a lehčí.

Věřím, že podobně i Vy jste od minulé-
ho vydání Náma Hatty zažili a uvědomili 
si spousty důležitých věcí, že se podobně 
jako já cítíte velice inspirovaně a plní ná-
padů a chuti prohloubit a zintenzivnit svoji 
službu svému duchovnímu učiteli, Šrílovi 
Prabhupádovi, Šrí Krišnovi a všem těm 
drahým a vzácným duším kolem Vás, kteří 
Vám na Vaší cestě pomáhají.

Přeji Vám i sobě, ať máme pěknou, sou-
středěnou a upřímnou džapu, ať si každý 
den dokážeme najít čas na slova Šríly 
Prabhupády v jeho knihách, ať jsme si při 
službě neustále vědomi toho, že Tím námi 
obsluhovaným je Nejvyšší Pán a my máme 
obrovské ště stí, že pro Něj můžeme něco 
udělat, a ať se nám hlavně neztrácí ze zře-
tele náš hlavní cíl – vrátit se zpátky domů, 
zpátky k Bohu a vzít při tom s sebou co 
nejvíce dalších duší...

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásí

Slovenská republika
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A jaké má příznaky?

Vzhlížel jsem k Máhátmovi 
Gándhímu

11. listopadu 1973, ISKCON Dillí, Indie

Rok poté, co jsem se zotavil ze 
žloutenky, nakazil se žloutenkou 
Brahmánanda Mahárádž, tajemník 

Šríly Prabhupády. Spěchal jsem tu novin-
ku Prabhupádovi oznámit. Vypadal pře-
kvapeně. „A jaké má příznaky?“ ptal se.

Úplně mi vypadlo z hlavy, že tentýž roz-
hovor jsme vedli před rokem. Vyjmenoval 
jsem seznam příznaků. Šríla Prabhupáda 

odpověděl stejně jako tehdy: „Hm, tak to 
já mám možná také žloutenku.“

Musel mi ten výrok zopakovat, aby mi to 
došlo. Jen to trvalo celý rok. Šríla Prabhu-
páda byl neuvěřitelný. Pamatoval si všech-
no, co se jeho žákům přihodilo, a v pravou 
chvíli nám to připomínal. Musel jsem být 
pořádně natvrdlý, když jsem tehdy ten vtip 
nepochopil. Moc jóga máji byla kolem 
něj velmi silná. Vůbec mi nedocházelo, 
v čí přítomnosti se to nalézám. Naštěstí. 
Protože jinak bych nedokázal svoji služ-
bu vykonávat, z posvátné úcty a strachu. 
Domýšlel jsem se, že Prabhupáda svým 
výrokem říká, že má všechny příznaky 
nemoci, které jsem popsal, ale protože je 
transcendentální, pokračuje ve svém životě 
oddaného bez ohledu na potíže.

Šríla Prabhupáda žloutenku neměl, 
pouze prožíval její příznaky. Ukazoval 
nám, že až zestárneme, jak to již sám 

pociťuji, bude tělo plné bolestí a trápení 
a hladina energie půjde dolů. Prabhu-
páda vysvětloval, že není nic neobvyk-
lého, když se cítíme zesláblí, nemocní 
nebo když nás něco bolí. Naopak, podi-
vuhodné je, když tyto věci necítíme. Byl 
nám příkladem, jak nepodléhat omeze-
ním těla.

Šrílo Prabhupádo, když jste byl v karan-
téně kvůli tomu, že jste neměl očkování pro-
ti žluté zimnici, řekl jste: „Co si myslí? Že 
mohu dostat žlutou zimnici? U člověka plně 
zapojeného do služby Krišnovi nepřipadá 
materiální kontaminace v úvahu. Nemůže 
se nakazit žádnou nemocí.“

Modlím se, abych se nakazil láskou 
k vám, Šrílo Prabhupádo, a dokázal se tak 
stoprocentně zapojit do vaší oddané služ-
by. Dovolte, abych prozřel a pochopil vaše 
transcendentální postavení.

Šríla Prabhupáda přednášel každý ve-
čer v rámci pandálového programu, 
který navštěvovaly tisíce obyvatel. 

Po skončení programu se vracel do svého 
příbytku pod ochranou svých žáků. Ně-
kteří žáci-sánnjásí drželi své dandy tak, 
aby chránili Jeho Božskou Milost před 
obdivovateli, kteří se snažili dotknout jeho 
lotosových nohou.

„Vzpomínám si,“ řekl jednou večer ve 
svém pokoji, „jak jsem v mládí vzhlížel 
k Máhátmovi Gándhímu. Bývalo kolem 
něj spousta lidí, kteří ho chránili před 
zástupy obdivovatelů. Říkal jsem si: ,Tohle 
bych chtěl jednou zažít.‘ A nyní tomu tak 
i skutečně je.“

Šrílo Prabhupádo, je tomu již dvacet pět 
let, co jste mě zasvětil. Většinu těch let jsem 
strávil v iluzi. U příležitosti výročí vašeho 
odchodu toužím opět sloužit vašim příka-
zům. První pokyny, které jste mi dal, byly 
zpívat šestnáct koleček, dodržovat čtyři 
usměrňující zásady a stát se služebníkem 

osobnosti proslavené svým konáním po 
celém světě. Není pro mě možné sloužit 
Krišnovi přímo. Modlím se, abyste byl ke 
mně tak laskav a dovolil mi sloužit vašim 
lotosovým nohám. Vaše činy jsou světozná-
mé. Modlím se, abych mohl život za živo-
tem hlásat vaši slávu po celém světě. Jste 
nejslavnějším služebníkem Pána Čaitanji, 

protože jste splnil přání jeho, stejně jako 
přání předcházejících áčárjů. Prosím chraň-
te mě, abych se neodchýlil od vašich pokynů. 
Přeji si, abyste navždy přebýval v mém srdci 
a abych mohl vychutnávat sladkost odlou-
čení od vás. Je to ten nejnádhernější pocit, 
který může zažít jen ten, kdo vás s vírou 
následuje. 

20. listopadu 1973, 
ISKCON Dillí, Indie

Prabhupáda nám byl příkladem, Prabhupáda nám byl příkladem, 
jak nepodléhat omezením tělajak nepodléhat omezením těla
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Jednou, když Šríla Prabhupáda po-
býval v Dillí, obdržel darem od jed-
noho celoživotního člena stříbrnou 

vázu. Původně měla být darována Indíře 
Gándhíové, a bylo na ní vyryto její jmé-
no. Šríla Prabhupáda byl z daru nadšený 
a přikázal mi, abych ho uschoval do 
zavazadel, dokud se nevrátíme do Los 
Angeles.

„Bude stát tady,“ řekl Šríla Prabhu-
páda a ukázal na pracovní stůl ve svém 
příbytku. Seznámil jsem s tím oddané, 
kteří uklízeli Prabhupádovy pokoje, za-
tímco byl na ranní procházce.

„Šríla Prabhupáda má tu vázu velmi 
rád,“ řekl jsem jim. „Dávejte do ní krás-
né květiny.“

Každé ráno oddaní aranžovali do vázy 
půvabnou kytici. Váza byla objemná 
a vešlo se do ní spousta květin. Jednou 
jsme se vrátili z ranní procházky o něco 
dříve než obvykle. Když Šríla Prabhu-
páda vstoupil do svého pokoje, okamžitě 
si všiml, že váza na jeho pracovním 
stole chybí.

„Kde je váza?“ zeptal se mě.
„Myslím, že ji odnesli do kuchyně, aby 

do ní dali čerstvé květiny.“
To již začal být nazlobený a s každou 

další větou se zlobil víc a víc.

„Proč?“ zeptal se. „Ty květiny byly 
krásné. Proč ty květiny mění každý 
den? Jak mohou být tak rozmařilí? Jak 
může tohle někdo dělat? Řekni jim, aby 
vyměňovali květiny, pouze když uvad-
nou. Nikdy neodnášejte ty květiny z této 
místnosti dřív, než uvadnou. Není to 
nutné. Je to jen plýtvání. Kde je váza? 
Okamžitě ji přines!“

Rychle jsem vyrazil z pokoje. Byl jsem 
rád, že mohu utéct. Být s Prabhupádou, 
když křičel, pro mě nebyla žádná legra-
ce, i když se to netýkalo mě. Váza byla 
naštěstí v chrámové kuchyni.

„Radši už ty květiny každý den nevy-
měňujte,“ řekl jsem oddaným. „Šríla 
Prabhupáda řekl, že je to úplně špatně. 
A dávejte pozor, aby se tahle váza z jeho 
pokoje nikdy neodnášela.“

Když jsem se vrátil do jeho pokoje, 
vypadalo to, že Prabhupádovo rozhoř-
čení nezmírní ani půvab nové kytice. 
Postavil jsem vázu na jeho stůl, složil 
poklony a přál jsem si, abych takhle, 
s hlavou na podlaze, mohl zůstat.

„Dělejte to, pouze když je to nutné!“ 
křičel. „Nesmíte utrácet tolik za květiny. 
Není možné utrácet tolik peněz za to, že 
se budou každý den vyměňovat. To je 
váš americký zvyk, takhle plýtvat. Když 

vám někde přebývá kus látky, tak místo 
abyste ji založili, ustřihnete ji a vyhodíte. 
Tak se to dělá u vás v Americe. V Indii 
když je něco navíc, tak to založí a přišijí. 
Všechno, co se pokazí, řešíte penězi. Na 
povrch se pak zdá všechno krásné. Způ-
sobíte nějakou nehodu, a protože máte 
peníze, můžete to velmi rychle spravit 
penězi. Není to tak, že byste byli tak 
schopní poradit si s čímkoliv, ale protože 
máte peníze, můžete zařídit, aby všech-
no vypadalo v pořádku. Penězi dokážete 
zakrýt všechny své nedostatky.“

Šríla Prabhupáda často říkával: „Kriš-
na vám, americkým chlapcům a děvča-
tům, daroval tolik blahobytu.“ Tehdy mi 
ještě nebylo jasné, že ono „tolik“ nebylo 
výsledkem našeho konání, nýbrž moci 
Šríly Prabhupády. Viděl Krišnu ve všem, 
všude. Proto nás někdy káral, když jsme 
plýtvali. Měl tolik trpělivosti s naší du-
chovní a materiální nezralostí.

Šrílo Prabhupádo, odpusťte mi prosím 
mé zvyky plýtvat. Především mi odpusťte 
všechen ten čas, který jsem vyplýtval ve 
službě iluzorní energii. Někdy jste se na 
přednášce podíval na hodinky a řekl jste, 
že tuto chvíli není možné nijak vrátit, 
i kdybychom měli peněz sebevíc. Bláhově 
jsem si myslel: „Co je na tom špatného? 
Jsme přeci věční. Co můžeme ztratit?“

Teprve teď mi dochází, když tady sedím 
s prázdnotou v srdci, způsobenou vaší 
nepřítomností, jak cenná byla každá vte-
řina ve vaší společnosti. Žádné peníze vás 
nemohou této nejnešťastnější duši vrátit. 
A k tomu mě zaplavuje hořkosladká chuť 
odloučení od Vaší Božské Milosti. ❧

Kde je ta váza? Jak 
mohou být tak rozmařilí?

7. prosince 1973, ISKCON Los Angeles, Kalifornie

Př eji si, abyste navž dy př ebý val v mé m Př eji si, abyste navž dy př ebý val v mé m 
srdci a abych mohl vychutná vat sladkost srdci a abych mohl vychutná vat sladkost 
odlouč ení  od vá sodlouč ení  od vá s
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Šrí Šukadéva Gósvámí řekl: Ó 
nejlepší z Kuruovců, Nárada 
Muni, jenž si velmi přál 

uctívat Pána Krišnu, pobýval 
nĕjaký čas ve Dvárace, kterou vždy 
chránily paže Góvindy.

Můj milý králi, v hmotném svĕtĕ na 
podmínĕné duše číhá smrt na každém kro-
ku jejich života. Kdo z nich by tedy neslou-
žil lotosovým nohám Pána Mukundy, jehož 
uctívají i ty nejlepší z osvobozených duší?

Jednoho dne přišel Nárada, mudrc mezi 
polobohy, do domu Vasudévy. Vasudéva 
ho uctil vhodnými předmĕty, pohodlnĕ 
ho usadil, uctivĕ se mu poklonil a potom 
promluvil.

Šrí Vasudéva řekl: Můj pane, tvoje 
návštĕva je určená pro dobro všech živých 
bytostí, jako když otec navštíví své dĕti. 
Zvláštĕ pomáháš tĕm nejubožejším z nich, 
ale i tĕm, které již udĕlaly pokrok na cestĕ 
k Nejvyššímu Pánu, Uttamašlókovi.

Činnosti polobohů způsobují živým by-
tostem jak utrpení, tak štĕstí, ale činnosti 
svĕtců, jako jsi ty, kteří přijali neklesajícího 
Pána za svoji vlastní duši, vedou jen ke 
štĕstí všech bytostí.

Tĕm, kdo uctívají polobohy, se polobozi 
odvdĕčují odpovídajícím způsobem. Polo-
bozi doprovázejí karmu, tak jako človĕka 
doprovází jeho stín, ale sádhuové jsou 
skutečnĕ milostiví k pokleslým.

Ó bráhmano, i když jsem spokojený, již 
když tĕ vidím, přesto si přeji zeptat se tĕ na 
povinnosti, které tĕší Nejvyšší Osobnost 
Božství. Každý smrtelník, který o nich s ví-
rou naslouchá, je zbaven veškerého strachu.

V minulém životĕ na této Zemi jsem 
uctíval Nejvyššího Pána, Anantu, který je-
diný může udĕlit osvobození, ale přál jsem 
si mít dítĕ, a proto jsem Ho neuctíval za 
účelem osvobození. Tak jsem byl zmatený 
Pánovou klamnou energií.

Můj milý pane, ty jsi vždy vĕrný svému 
slibu. Prosím, jasnĕ mĕ pouč, abych se tvou 
milostí mohl snadno vysvobodit z hmotné 
existence, kde číhají mnohá nebezpečí, 
a která nás neustále poutá strachem.

Šukadéva Gósvámí pravil: Ó králi, Dévar-
šiho Náradu potĕšily otázky inteligentního 

Vasudévy. Jelikož se vztahovaly na transcen-
dentální vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Bož-
ství, upamatovaly Náradu na Pána Krišnu. 
Odpovĕdĕl tedy Vasudévovi takto.

Šrí Nárada řekl: Ó nejlepší ze Sátvatovců, 
zcela správnĕ ses zeptal na vĕčnou povin-
nost živé bytosti vůči Nejvyššímu Pánu. 
Oddaná služba Pánu je tak mocná, že její 
konání může očistit celý vesmír.

Čistá oddaná služba Nejvyššímu Pánu je 
duchovnĕ tak mocná, že pouhým naslou-
cháním o této transcendentální službĕ, ná-
sledným opĕvováním její slávy, meditová-

ním o ní, jejím přijímáním s úctou a vírou 
nebo velebením oddané služby druhých se 
i ti, kdo nenávidí polobohy a všechny ostat-
ní živé bytosti, mohou okamžitĕ očistit.

Dnes jsi mĕ přimĕl vzpomínat na mého 
Pána, svrchovanĕ blaženého Nárájana, 
Osobnost Božství. Nejvyšší Pán je tak 
příznivý, že každý, kdo o Nĕm naslouchá 
a opĕvuje Ho, se stává zcela zbožným.

Na vysvĕtlení oddané služby Pánu mu-
drci uvádĕjí starodávný příbĕh o rozhovo-
ru mezi králem Vidéhy, který byl velkou 
duší, a syny Rišabhy.

Šrímad Šrímad 
BhágavatamBhágavatam

11.11.  
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Svájambhuva Manu mĕl syna, který se 
jmenoval Mahárádža Prijavrata, a jed-
ním z Prijavratových synů byl Ágnídhra. 
Ágnídhrovi se narodil Nábhi, jehož syn byl 
známý jako Rišabhadéva.

Šrí Rišabhadéva je uznávaný jako expan-
ze Nejvyššího Pána, Vásudevy. Inkarnoval 
v tomto svĕtĕ, aby hlásal náboženské zá-
sady, jež vedou živé bytosti ke konečnému 
osvobození. Mĕl sto synů, a ti všichni do-
konale ovládali védské poznání.

Ze sta synů Pána Rišabhadévy byl nej-
starší, Bharata, zcela oddaný Pánu Nárája-
novi. Díky Bharatovĕ slávĕ je tato planeta 
nyní známá jako povĕstná Bhárata varša.

Král Bharata se vzdal tohoto hmotného 
svĕta, neboť všechny hmotné radosti po-
važoval za dočasné a marné. Opustil svou 
krásnou mladou ženu a rodinu, uctíval 
Pána Hariho přísnou askezí a po třech ži-
votech dosáhl Pánova sídla.

Devĕt ze zbývajících synů Rišabhadévy 
se stalo vládci devíti ostrovů, jež tvoří Bhá-
rata varšu, a mĕli nad touto planetou úpl-
nou svrchovanost. Osmdesát jedna synů se 
stalo dvojzrozenými bráhmany a pomáhali 
zavést védskou cestu plodonosných obĕtí 
(zvanou karma kánda).

Devĕt posledních synů Rišabhy byli 
velmi požehnaní mudrci, kteří s velkým 
nasazením šířili poznání Absolutní Pravdy. 
Putovali svĕtem nazí a byli velmi zbĕhlí 
v duchovní vĕdĕ. Jmenovali se Kavi, Havir, 
Antaríkša, Prabuddha, Pippalájana, Ávirhó-
tra, Drumila, Čamasa a Karabhájana.

Tito mudrci putovali po Zemi a pohlíželi 
na celý vesmír se všemi jeho hrubohmot-
nými a jemnohmotnými objekty jako na 
projev Nejvyššího Pána a jako na neodliš-
ný od vlastního já.

Devĕt Jógéndrů jsou osvobozené duše 
a svobodnĕ putují na planety polobohů, 
dokonalých mystiků, Sádhjů, nebeských 
hudebníků, Jakšů, lidských bytostí a niž-
ších polobohů, jako jsou Kinnarové a hadi. 
Žádná svĕtská síla jim nemůže zabránit ve 
svobodnému pohybu a podle svého přání 
mohou putovat také do svĕtů mudrců, 
andĕlů, duchů, kteří jsou následovníky 
Pána Šivy, Vidjádharů, bráhmanů a krav.

Jednou v Adžanábĕ (dřívĕjší jméno 
Zemĕ) přišli k probíhající obĕti velké duše 
Mahárádže Nimiho, která se provádĕla 
pod vedením vznešených mudrců.

Můj milý králi, při pohledu na tyto čisté 
oddané Pána, kteří se svou září vyrovnali 
slunci, všichni přítomní – vykonavatel 
obĕti, bráhmanové a dokonce i obĕtní 
ohnĕ – povstali na projev úcty.

Král Vidéha (Nimi) poznal, že tĕchto devĕt 
mudrců je vznešenými oddanými Nejvyšší 
Osobnosti Božství. Mĕl tedy velkou radost 
z jejich příznivé návštĕvy, nabídl jim patřičná 
místa k sezení a náležitĕ je uctil, jako kdyby 
uctíval Nejvyšší Osobnost Božství.

Král, kypící transcendentálním štĕstím, 
pokornĕ sklonil hlavu a pak začal devíti 
mudrcům klást otázky. Tĕchto devĕt vel-
kých duší zářilo svou vlastní září, a tak vy-
padali stejnĕ jako čtyři Kumárové, synové 
Pána Brahmy.

Král Vidéha řekl: Myslím si, že musíte 
být přímí společníci Nejvyššího Pána, kte-
rý je slavný jako nepřítel démona Madhua. 
Čistí oddaní Pána Višnua putují po celém 
vesmíru ne pro svůj vlastní sobecký zájem, 
ale aby očistili všechny podmínĕné duše.

Pro podmínĕné duše je velmi tĕžké zís-
kat lidské tĕlo a každým okamžikem o nĕ 
mohou přijít. Myslím si však, že i ti, kdo 
získali lidský život, jen vzácnĕ získají spo-
lečnost čistých oddaných, kteří jsou drazí 
Pánu Vaikunthy.

Proto se vás ptám, ó vy, kteří jste zcela 
prosti hříchu, řeknĕte mi laskavĕ, co je 
nejvyšší dobro. I polovina okamžiku ve 
společnosti čistých oddaných je nakonec 
v tomto svĕtĕ rození a umírání pro každé-
ho človĕka nedocenitelným pokladem.

Prosím promluvte o tom, jak se koná 
oddaná služba Nejvyššímu Pánu, pokud 
mĕ považujete za schopného správnĕ 
tĕmto vĕcem naslouchat. Jakmile Pánu 
živá bytost nabízí láskyplnou službu, ihned 
Ho to uspokojí a na oplátku dá odevzdané 
duši dokonce i sám sebe.

Šrí Nárada řekl: Ó Vasudévo, když se 
Mahárádža Nimi takto zeptal devíti Jógén-
drů na oddanou službu Pánu, tito nejlepší 
ze svĕtců králi upřímnĕ podĕkovali za jeho 
otázky a v přítomnosti členů obĕtního 
shromáždĕní a bráhmanských knĕží 
k nĕmu s náklonností promluvili.

Šrí Kavi řekl: Myslím si, že ten, 
jehož inteligence je neustále rozrušená, 
protože se mylnĕ ztotožňuje s dočasným 
hmotným svĕtem, se může skutečnĕ osvo-
bodit od strachu jedinĕ uctíváním lotoso-
vých nohou Nejvyššího Pána, jenž nikdy 
neklesá. Tato oddaná služba ukončuje 
veškerý strach.

Dokonce i nevĕdomé živé bytosti mohou 
velmi snadno poznat Nejvyššího Pána, po-
kud přijmou ty prostředky, které Pán sám 
předepsal. Metoda, kterou Pán doporučuje, 
je známá jako bhágavata dharma neboli od-
daná služba Nejvyšší Osobnosti Božství.

Ó králi, človĕk, který přijme tento pro-
ces oddané služby Nejvyšší Osobnosti 
Božství, nebude na své cestĕ tímto svĕtem 

nikdy tápat. Ani když pobĕží se zavřenýma 
očima, nikdy neklopýtne a neupadne.

Vše, co človĕk dĕlá svým tĕlem, slovy, 
myslí, smysly, inteligencí nebo očištĕným 
vĕdomím, v souladu s povahou, kterou 
nabyl v podmínĕném životĕ, má obĕtovat 
Nejvyššímu s myšlenkou: „Toto je určeno 
pro potĕšení Pána Nárájana.“

Strach vzniká, když se živá bytost, po-
hroužená ve vnĕjší, klamné energii Pána, 
mylnĕ ztotožňuje s hmotným tĕlem. Když 
se takto odvrací od Nejvyššího Pána, zapo-
míná i na své přirozené postavení Pánova 
služebníka. Tento matoucí stav vzbuzující 
obavy je způsoben energií klamu zvanou 
májá. Inteligentní človĕk by se proto mĕl 
neochvĕjnĕ zamĕstnat čistou oddanou služ-
bou Pánu pod vedením pravého duchov-
ního mistra, jehož by mĕl pokládat za své 
uctívané božstvo a za vše, co v životĕ má.

Přestože dualita hmotného svĕta v ko-
nečném smyslu neexistuje, podmínĕná 
duše ji pod vlivem své podmínĕné inteli-
gence zakouší jako skutečnost. Tato ilu-
zorní zkušenost se svĕtem oddĕleným od 
Krišny se dá přirovnat ke snĕní a k tužbám. 
Když živá bytost v noci sní o nĕčem vytou-
ženém či hrůzostrašném, nebo si ve dne 
představuje, co by chtĕla mít a čemu se 
chce vyhnout, vytváří realitu, která nepře-
sahuje hranice její vlastní představivosti. 
Mysl má sklon přijímat a odmítat různé 
činnosti založené na uspokojování smyslů. 
Inteligentní človĕk by proto mĕl svou mysl 
ovládat a nedovolit jí vidĕt vĕci oddĕlenĕ 
od Krišny. S takto ovládnutou myslí bude 
zažívat opravdovou nebojácnost.

Inteligentní človĕk, který ovládl svou 
mysl a pokořil strach, by se mĕl vzdát 
veškeré připoutanosti k hmotným objek-
tům, jako je žena, rodina a národ. Bez 
ostychu by mĕl volnĕ putovat a poslou-
chat a opĕvovat svatá jména Pána, který 
drží kolo od vozu. Krišnova svatá jména 
jsou nejpříznivĕjší, protože popisují Jeho 
transcendentální zrození a činnosti, jež 
v tomto svĕtĕ předvádí za účelem vy-

svobození podmínĕných duší, a jsou proto 
opĕvována po celém svĕtĕ.

Zpívání svatého jména Nejvyššího Pána 
človĕka přivede na úroveň lásky k Bohu. 
Tehdy je oddaný upevnĕn ve svém slibu 
vĕčného služebníka Pána a postupnĕ roz-
víjí silnou připoutanost k určitému jménu 
a podobĕ Nejvyšší Osobnosti Božství. Jak 
jeho srdce mĕkne extází lásky k Bohu, on 
se velmi hlasitĕ smĕje, pláče nebo vykřiku-
je. Nĕkdy jako šílený zpívá a tančí, protože 
se nestará o své okolí.

Oddaný by nemĕl vidĕt nic jako oddĕlené 
od Nejvyšší Osobnosti Božství, Krišny. Éter, 
oheň, vzduch, voda, zemĕ, slunce a ostatní 
tĕlesa, všechny živé bytosti, svĕtové strany, 
stromy a další rostliny, řeky a oceány – vše, 
co oddaný vnímá, by mĕl považovat za 
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expanzi Krišny. Když takto vidí vše, co ve 
stvoření existuje, jako tĕlo Nejvyššího Pána 
Hariho, mĕl by se celé expanzi Pánova tĕla 
upřímnĕ a s úctou klanĕt.

Tak jako u toho, kdo jí, s každým sous-
tem vzrůstá uspokojení, výživa a ubývá 
hlad, objevují se u toho, kdo přijímá 
útočištĕ u Nejvyšší Osobnosti Božství, 
zároveň oddanost, přímé vnímání Nej-
vyššího Pána a odpoutanost ode všeho 
ostatního.

Můj milý králi, oddaný, který s neu-
tuchající snahou uctívá lotosové nohy 
neomylné Osobnosti Božství, získá 
neochvĕjnou oddanost, odpoutanost a re-
alizované poznání Osobnosti Božství. Tak 
tento úspĕšný oddaný Pána dosáhne nej-
vyššího duchovního klidu.

Mahárádža Nimi řekl: Povĕz mi prosím 
nyní podrobnĕji o oddaných Nejvyššího 
Pána. Podle jakých přirozených znaků 
mohu rozpoznat ty nejpokročilejší oddané, 
ty, kdo jsou na střední úrovni a začátečníky? 
Jaké jsou příznačné náboženské činnosti 
vaišnavy a jak mluví? Zvláštĕ prosím popiš 
ty příznaky a vlastnosti, které vaišnavy činí 
tak drahými Nejvyšší Osobnosti Božství.

Šrí Havir řekl: Ten nejpokročilejší odda-
ný ve všem vidí duši všech duší, Nejvyšší 
Osobnost Božství, Šrí Krišnu. Vše proto 
vidí ve vztahu k Nejvyššímu Pánu a ví, že 
vše, co existuje, se vĕčnĕ nachází v Pánu.

Oddaný na střední neboli druhé úrovni 
oddané služby se nazývá madhjama-
adhikárí. Svou lásku nabízí Nejvyšší 
Osobnosti Božství, je upřímným přítelem 
všech oddaných Pána, prokazuje milost 
nevĕdomým nevinným lidem a přehlíží ty, 
kteří Nejvyšší Osobnosti Božství závidí.

Oddaný, který s vírou uctívá Božstvo 
v chrámu, ale nechová se správnĕ k ostat-
ním oddaným nebo obyčejným lidem, se 
nazývá prákrita bhakta, materialistický 
oddaný, a je na nejnižší úrovni.

Ten, kdo i přesto, že jeho smysly při-
cházejí do styku se smyslovými objekty, 
vidí celý vesmír jako energii Pána Višnua 
a není ani znechucen, ani se neraduje, je 
ten nejvĕtší mezi oddanými.

Hmotné tĕlo je v hmotném svĕtĕ vždy 
podřízeno rození a rozkladu. Životní 
vzduch (prána) je sužován hladem a žízní, 
mysl je vždy plná obav, inteligence touží 
po nedosažitelném a všechny smysly jsou 
nakonec neustálým zápasem v hmotné 
přírodĕ vyčerpány. Ten, kdo nevyhnu-
telnými strastmi hmotné existence není 
zmaten a je jim pouhým vzpomínáním na 
lotosové nohy Nejvyšší Osobnosti Božství 
vzdálen, má být považován za bhágavata 
pradhánu, nejpřednĕjšího oddaného Pána.

Ten, kdo přijal útočištĕ výhradnĕ u Nej-
vyššího Pána, Vásudévy, je zbaven plo-
duchtivých činností, které jsou založeny na 
hmotném chtíči. Ten, kdo přijal útočištĕ 
u lotosových nohou Pána, je ve skutečnosti 
zbaven dokonce i touhy užívat si hmotného 
smyslového požitku. V jeho mysli se nemo-
hou rozvíjet plány na užívání si pohlavního 
života, společenského vĕhlasu a penĕz. Je 
proto považován za bhágavatóttamu, čisté-
ho oddaného Pána na nejvyšší úrovni.

Zrození v aristokratické rodinĕ 
a provádĕní odříkavých a zbožných čin-
ností zajisté způsobí, že je na sebe človĕk 
pyšný. Ještĕ více je zaslepen, pokud si 
užívá významného společenského posta-
vení díky tomu, že jsou jeho rodiče vysoce 
ctĕnými členy společenského systému var-
nášrama. Pokud však přes tyto výjimečné 
hmotné kvalifi kace necítí ani trochu pýchy, 
musí být považován za nejdražšího služeb-
níka Nejvyšší Osobnost Božství.

Když se oddaný zbaví sobeckého poje-
tí, kdy si myslí „Toto je můj majetek a to 
je jeho“ a nezajímá se již o radosti svého 
hmotného tĕla a není lhostejný k ne-
pohodlí druhých, bude naprosto klidný 

a spokojený. Bude se jednoduše považovat 
za jednu ze všech živých bytostí, které jsou 
rovnocennými nedílnými částmi Nejvyšší 
Osobnosti Božství. O tomto spokojeném 
vaišnavovi se říká, že se nachází na nejvyš-
ší úrovni oddané služby.

Lotosové nohy Nejvyšší Osobnosti 
Božství vyhledávají i ti nejvĕtší z po-
lobohů, jako jsou Brahmá a Šiva, pro 
které je Nejvyšší Osobnost Božství vším. 
Čistý oddaný Pána na tyto lotosové nohy 
nedokáže za žádných okolností zapome-
nout. Svého útočištĕ u Pánových lotoso-
vých nohou se nevzdá ani na okamžik 

– ba ani na půl okamžiku – i kdyby místo 
toho dostal možnost vládnout celému 
vesmíru a užívat si jeho bohatství. Tako-
vý oddaný Pána je považován za nejlep-
šího z vaišnavů.

Jak by mohl oheň hmotného utrpení 
spalovat srdce tĕch, kdo uctívají Nejvyšší-
ho Pána? Pánovy lotosové nohy vykonaly 
nespočet hrdinských činů a překrásné neh-
ty na Jeho prstech připomínají vzácné dra-
hokamy. Záře vycházející z tĕchto nehtů 
připomíná chladivý mĕsíční svit, protože 
srdce čistých oddaných okamžitĕ zbavuje 
utrpení, tak jako chladivé mĕsíční svĕtlo 
přináší okamžitou úlevu od spalujícího 
žáru slunce.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je 
k podmínĕným duším tak laskavý, že 
je ochoten zničit nespočet hříšných re-
akcí v jejich srdcích, pokud Ho zavolají 
Jeho svatým jménem, i kdyby to bylo 
nevĕdomky nebo nedobrovolnĕ. Když pro-
to svaté jméno Krišny s ryzí láskou zpívá 
oddaný, který přijal útočištĕ u Pánových 
lotosových nohou, Nejvyšší Osobnost Bož-
ství srdce tohoto odaného nikdy nedokáže 
opustit. Ten, kdo takto Nejvyššího Pána 
polapil do svého srdce, má být nazýván 
bhágavata pradhána neboli nejvznešenĕjší 
oddaný Pána. ❧
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ANO KRIŠNOVI 
ILUZI

NE

Vykonáváním oddané služby pro 
Osobnost Božství, Šrí Krišnu, získává 
človĕk okamžitĕ bezpříčinné 
poznání a odpoutanost od svĕta. 
(Šrímad-Bhágavatam 1.2.7)

Ti, kdo si myslí, že se oddaná služ-
ba Nejvyššímu Pánu, Šrí Krišnovi, 
podobá hmotným emocionálním 

vztahům, mohou namítat, že ve zjevených 
písmech se doporučují obĕti, dobro-
činnost, askeze, poznání, mystické síly 
a další podobné procesy transcendentální 
realizace. Podle jejich názoru je bhakti, 
oddaná služba Pánu, určená osobám, které 
se nedokáží vĕnovat činnostem na vyšší 
úrovni. Všeobecnĕ panuje názor, že systém 
bhakti je určený pro šúdry, vaišji a ménĕ 
inteligentní třídu žen. Ve skutečnosti tomu 
tak však není. 

Bhakti je vrcholem všech transcen-
dentálních činností, a proto je vznešená 
i snadná zároveň. Je vznešená pro čisté 
oddané, kteří mají vážný zájem navázat 
spojení s Nejvyšším Pánem, a je snadná 
pro začátečníky stojící teprve na prahu 
paláce bhakti. Navázat spojení s Nejvyšší 
Osobností Božství, Šrí Krišnou, je velká 
vĕda, která je přístupná všem živým bytos-
tem včetnĕ šúdrů, vaišjů, žen, a dokonce 
tĕch, kteří stojí ještĕ níže než nízko posta-
vení šúdrové. 

O lidech vyšší třídy, jako jsou kvalifi ko-
vaní bráhmanové a velcí seberealizovaní 
králové, ani nemluvĕ. Ostatní prvotřídní 
činnosti označované jako obĕti, dobročin-

nost, askeze a tak dále jsou výsledné činite-
le procesu čisté a vĕdecké bhakti.

Principy poznání a odpoutanosti jsou 
dvĕ důležité složky na cestĕ transcen-
dentální realizace. Celý duchovní proces 
vede k dokonalému poznání všech hmot-
ných i duchovních vĕcí a výsledkem to-
hoto dokonalého poznání je, že se odpou-
táme od náklonnosti k hmotĕ a přilneme 
k duchovním činnostem. 

Odpoutání se od hmotných vĕcí ne-
znamená, že začneme být úplnĕ neteční 
a lhostejní, jak se domnívají lidé s chabým 
poznáním. Naiškarmja znamená, že osoba 
nekoná činnosti, jež by vytvářely dobré 
či špatné výsledky. Negace neznamená 
negaci pozitivního. Negace nepodstatného 
neznamená, že negujeme podstatné. 

Obdobnĕ ani odpoutanost od hmotných 
podob nepředstavuje popírání pozitivních 
podob. Účelem bhakti je zrealizovat pozi-
tivní podoby. Když si uvĕdomíme pozitiv-
ní podobu, automaticky vyloučíme nega-
tivní podobu. S rozvojem bhakti, pozitivní 
služby pozitivní podobĕ, se proto človĕk 
přirozenĕ odpoutá od nižších vĕcí a přilne 
k vyšším. Stejným způsobem odvádí bhak-
ti človĕka od hmotného smyslového požit-
ku, jelikož je tím nejlepším zamĕstnáním 
pro živou bytost. To je příznak čistého od-
daného. Není to blázen, nezabývá se niž-
šími energiemi a neuznává ani materiální 
hodnoty. Toho nelze dosáhnout suchými 
úvahami. Ve skutečnosti se to dĕje milostí 
Všemocného. Čistý oddaný má všechny 
ostatní dobré vlastnosti – poznání, odpou-

tanost atd. Naopak ten, kdo má pouze po-
znání či odpoutanost, nemusí být nezbytnĕ 
dobře obeznámený s principy bhakti. 
Bhakti je tím nejvyšším zamĕstnáním pro 
lidskou bytost.

Kdo jsem?
Poznání vyplývající z praktikování bhak-

ti nám umožňuje odpovĕdĕt si na otázku 
„Kdo jsem?“ V podmínĕném stavu života 
trávíme své dny nikoliv s poznáním, nýbrž 
v nevĕdomosti, stejnĕ jako zvířata. Zvířata 
postrádají poznání o svém vlastním já, 
jsou neustále pohroužená v tĕlesném po-
jetí života. Pes si myslí: „Já jsem pes. Jsem 
toto tĕlo.“ On samozřejmĕ neví, zda je pes, 
nebo kočka. To my jsme mu dali jméno 

„pes“. On ví pouze jedno: „Jsem toto tĕlo, 
a tak či onak musím vyhovĕt potřebám 
tohoto tĕla.“ To je to jediné, o co se stará. 
Celý den i noc se pouze snaží uspokojit 
potřeby svého tĕla. To je nevĕdomost.

Když už nejsme kočky a psi, ale lidské 
bytosti, můžeme pochopit, že „nejsem toto 
tĕlo, jsem duše“. Védánta sútra proto uvádí 
athátó brahma džigjásá: „Získali jsme lid-
skou podobu, a proto bychom se teď mĕli 
dotazovat na Absolutní Pravdu.“ Lidské 
tĕlo obdržíme poté, co jsme se po nesčetnĕ 
mnoho let převtĕlovali až 8 000 000 niž-
šími formami života. Tento život bychom 
tudíž nemĕli promarnit tím, že budeme žít 
jako kočky a psi – pouze jíst, spát, bránit 
se a pářit se. 

Tyto tĕlesné žádosti jsou společné zví-
řatům i lidským bytostem. Jaká je však 
zvláštní výhoda lidského života? Človĕk je 
schopen porozumĕt, jakou má život hod-
notu, jaké existují životní problémy a jak 
tyto problémy vyřešit. To je lidský život. 
Nemĕli bychom pouze trávit své dny jako 
kočky a psi tvrdou prací, abychom uspo-
kojili naše tĕlesné žádosti.

Písma znovu a znovu varují před tako-
výmto pokleslým životem. Pán Rišabha-
déva říká (Bhág. 5.5.1): nájan déhó déha 
bhádžám nri lóké kaštán kámán arhaté vid 
bhudžán jé: „Tato lidská podoba není urče-
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ná pro náročné uspokojování smyslů, jako 
to dĕlají prasata požírající výkaly.“ Jíst je 
samozřejmĕ nezbytné, ale vesnické prase 
požírá tu nejodpornĕjší vĕc – výkaly, a vy-
hledává je celý den i noc. Jestliže lidské 
bytosti vytvářejí takzvanou civilizaci, ve 
které pak musí dnem i nocí tĕžce pracovat, 
aby mĕli co jíst, pak jejich životy v takové 
civilizaci nejsou o nic lepší než životy pra-
sat. Tohle není lidský život. 

Lidský život by mĕl být poklidný. Človĕk 
by mĕl být schopen si snadno obstarat 
potravu, dobře jíst a vyšetřit si čas na roz-
víjení vĕdomí Krišny. To je lidský život. 
Vybudujeme-li si však civilizaci koček, psů 
a prasat, pak nám Krišna poskytne příleži-
tost, abychom dnem i nocí dřeli jen proto, 
abychom jedli, spali, mĕli sex a obránili se. 
A tak vypadá dnešní situace, protože lidé 
to tak chtĕjí.

Ve skutečnosti neexistuje nedostatek jíd-
la. Krišna je tak laskavý, že zajišťuje jídlo 
každému (ékó bahúnán jó vidadháti ká-
mán). Živí milióny a bilióny živých bytostí. 
Po celém svĕtĕ létají miliardy ptáků. Kdo 
jim dává najíst? Krišna. Takže skutečnými 
problémy svĕta nejsou přelidnĕní nebo 
nedostatek jídla. Problémem je nedo-
statek vĕdomí Boha. Z toho důvodu lidé 
trpí. Tím nechceme říci, že by se potřeby 
tĕla mĕly zanedbávat. Musí o nĕ být po-
staráno, avšak nemĕli bychom se zaobírat 
výhradnĕ uspokojováním tĕlesných potřeb. 
Jsme duše a duše má svoje vlastní potřeby. 
Tĕmto potřebám bychom mĕli vyhovĕt. 
Pak budeme šťastní.

Gjána a vairágja
Tyto potřeby mohou být naplnĕny, když 

se budeme řídit pokyny tohoto verše 
a dospĕjeme ke gjánĕ a vairágji, pozná-
ní a odpoutanosti. Odpoutanosti nelze 
dosáhnout bez poznání. Pravé poznání 
znamená pochopit, že „nejsem toto tĕlo“. 
Jakmile pochopíme, že nejsme tĕlo, může-
me pochopit i to, že smyslový požitek není 
zapotřebí. A toto porozumĕní je odpouta-
nost neboli vairágja. Bez gjány si však mys-
líme, že smysly musíme uspokojit. Když 
jsme pohroužení v tĕlesném pojetí života, 
což je agjána, nevĕdomost, myslíme si, že 
naší jedinou starostí je uspokojit smysly.

Celý svĕt se točí kolem smyslového po-
žitku. Když se setká mladý chlapec s mla-
dou dívkou, touha po smyslovém požitku 
začne být velmi silná. Šrímad Bhágavatam 
(5.5.8) uvádí:

punsah strijá mithuní bhávam étan
tajór mithó hridaja granthim áhuh

ató griha kšétra sutápta vittair
džanasja móhó ‘jam ahan maméti

Muž je přitahován ženou a žena mužem. 
Jakmile dojde k pohlavnímu spojení, tato 

vzájemná přitažlivost velice zesílí. Pak je 
svatba a potřebují nĕjaký dům nebo byt 
(griha) a práci, aby vydĕlávali peníze, nebo 
nĕjakou půdu na pĕstování potravy (kšét-
ra). Poté přicházejí dĕti (suta), rozšiřuje se 
okruh přátel a příbuzných (ápta) a naroste 
bohatství (vittaih). Tímto způsobem se 
živá bytost zaplétá do sítĕ iluze a domnívá 
se: „Jsem toto tĕlo a tato rodina a tento 
majetek jsou moje.“

Ve skutečnosti mu však nepatří nic. 
V okamžiku, kdy se dostaví smrt, musí 
zmĕnit tĕlo, a jakmile ho zmĕní, se 
vším je konec. Jeho majetek, manželka, 
dĕti, vlast či společnost – všechno je 
ztraceno. Šrí Krišna uvádí v Bhagavad 
gítĕ (10.34): mritjuh sarva haraš čáham: 

„V podobĕ smrti odejmu vše.“ Svým od-
daným se Krišna zjevuje ve své vlastní 
podobĕ – jako překrásný Šrí Krišna 
hrající na flétnu – ale k neoddaným při-
chází jako smrt. Tak mohou Boha vidĕt. 

Ateisté Boha pouze popírají a vyzývavĕ 
přitom útočí: „Kde je ten váš Krišna? 
Kde je Bůh?“ A nakonec Ho také spatří – 
v podobĕ smrti.

Krišnu tedy vidí ateisté i teisté, ale za-
tímco ateisté Ho vidí pouze na konci svého 
života jako všepohlcující smrt, teisté Ho 
vidí osobnĕ každým okamžikem ve vlast-
ních srdcích, protože k Nĕmu vyvinuli lás-
ku (prémáňdžana ččhurita bhakti vilóča-
néna santah sadaiva hridajéšu vilókajanti). 

Předchozí verš Šrímad Bhágavatamu 
(1.2.6) popisoval kulturu lásky k Bohu 
jako nejvyšší dharmu lidských bytostí: sa 
vai punsán paró dharmó jató bhaktir ad-
hókšadžé. Této kultury je zapotřebí. Mů-
žete náležet k jakémukoliv náboženství 

– být hinduistou, muslimem, křesťanem 
– ale mĕřítkem vaší zbožnosti je, nakolik 
jste rozvinuli lásku k Bohu. Jestliže jste 
ji nerozvinuli, váš náboženský proces je 
k ničemu.

Čistá láska ke Krišnovi je věčně ukotvená v srdcích všech živých bytostíČistá láska ke Krišnovi je věčně ukotvená v srdcích všech živých bytostí



12

Láska k Bohu
Nĕkdy se lidé ptají: „Vidĕl jste Boha?“ 

Vidĕt Boha není obtížné. K tomu, abyste 
Ho mohli spatřit, se musíte pouze kva-
lifi kovat tím, že rozvinete lásku k Bohu. 
Potom můžete vidĕt Boha v každém 
okamžiku. Toto je návod. A jestliže jste 
nerozvinuli vĕdomí Krišny do té míry, 
abyste Ho mohli neustále vidĕt ve svém 
srdci, pak můžete Boha vidĕt v hmotném 
svĕtĕ podle sdĕlení písem. V Bhagavad 
gítĕ (7.8) například Krišna říká: rasó 
‘ham apsu kauntéja: „Jsem chutí vody.“ 
Krišnu tak můžete vidĕt, když pijete vodu 
a pamatujete přitom na to, že „chuť této 
vody je Krišna“. Je to tak tĕžké? Vůbec ne. 
Pak Krišna říká: prabhásmi šaši-súrjajóh: 

„Jsem září slunce a mĕsíce.“ Pokud bĕhem 
pití vody zapomenete, že její chuť 
je Krišna, můžete Ho vidĕt, 
když si vzpomenete, že je září 
slunce a mĕsíce. 

Když se tedy lidé zeptají 
„Vidĕli jste Boha?“, odpoví-
dáme: „Ano, a vy také, pro-
tože Krišna říká: ,Já jsem 
sluneční svit.‘“ Nevidĕl 
snad nĕkdo sluneční svit? 
Musíte začít vidĕt Boha 
tímto způsobem – tak, že 
na Nĕj vzpomínáte, když 
chutnáte vodu, když vidíte 
svítit slunce, a tak dále. 
Tímto vzpomínáním na 
Boha Jej také vidíme. Du-
chovní vidĕní neprobíhá 
pouze na úrovni očí. Je-
likož Krišna je Absolutní, 
můžete Ho vidĕt i pomocí 
zpívání Jeho jména nebo 
Jeho popisování – šravanan 
kírtanan višnoh smaranan 
páda sévanam. Když naslou-
cháte o Krišnovi, vidíte Krišnu, 
když zpíváte o Krišnovi, vidíte 
Krišnu, a když na Krišnu mys-
líte, tak Ho také vidíte. To je 
návod, jak vidĕt Boha.

Budete-li o Krišnovi naslouchat, zpí-
vat o Nĕm, myslet na Krišnu, uctívat 
Ho, prokazovat Krišnovi nĕjakou službu, 
obĕtujete-li Krišnovi vše, pak Krišnu uvidí-
te nepřetržitĕ, dvacet čtyři hodin dennĕ. To 
je bhakti-jóga. Moji studenti ve společnosti 
pro vĕdomí Krišny následují tyto zásady: 
vaří pro Krišnu, tancují pro Krišnu, zpívají 
pro Krišnu, mluví v zájmu Krišny, cestují 
po svĕtĕ pro Krišnu – všechno dĕlají pro 
Krišnu. Tyto zásady si může osvojit každý, 
v čem je potíž? Vásudévé bhagavati bhakti 
jógah prajódžitah. A pokud budete takto 
rozvíjet své vĕdomí Krišny, výsledkem bude 
džanajatj ášu vairágjan gjánan ča jad ahai-
tukam – velmi brzy automaticky dosáhnete 
poznání a odpoutanosti.

Jóga – spojení s Nejvyšším
Mystičtí jógí vynakládají obrovské úsilí, 

aby se od tohoto hmotného svĕta odpou-
tali pomocí procesů jama (zákazy), nijama 
(předepsané povinnosti), ásana (sedací 
polohy), pránájáma (ovládání dechu), 
pratjáhára (stažení smyslů), dháraná (kon-
centrace), dhjána (meditace) a samádhi 
(trans), což je osmistupňový systém mys-
tické jógy. Co je jeho cílem? Odpoutanost 
od hmotného svĕta. V současnosti lidé za 
cíl jógy považují být zdravý, nicménĕ jóga 
ve skutečnosti tento účel nemá. Jóga nás 
má odpoutat od hmoty a spojit nás s Nej-
vyšším. To je jóga.

Existují různé druhy jógy, ale tu nejvyšší 
jógu ze všech popisuje Krišna v Bhagavad 
gítĕ (6.47):

jóginám api sarvéšán
mad gaténántar átmaná

šraddháván bhadžaté jó mán
sa mé juktatamó matah

„Ze všech jógích je ten, který se ke Mnĕ 
neustále upíná s velkou vírou a v nitru 
myslí na Mĕ a který Mi prokazuje trans-
cendentální láskyplnou službu, se Mnou 
nejdůvĕrnĕji spojen jógou a stojí ze všech 
nejvýše. To je Můj názor.“ Prvotřídní jógí 
je tudíž ten, kdo neustále myslí na Krišnu, 
a nejsnadnĕjší a nejjednodušší způsob, jak 
myslet na Krišnu, je zpívat Hare Krišna, 
Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare, 
Hare Ráma, Hare Ráma, Ráma Ráma, 
Hare Hare. Pomocí této metody se váš 
jazyk, hlas a sluchové ústrojí zamĕří na 

Krišnu. To je samádhi, pohroužení v myš-
lenkách na Krišnu.

Nicménĕ pohrouženost v Krišnovi může 
nastat jen tehdy, pokud jsme odpoutaní od 
smyslových předmĕtů. Krišna v Bhagavad 
gítĕ (2.44) prohlašuje:

bhógaišvarja prasaktánán
tajápahrita čétasám

vjavasájátmiká buddhih
samádhau na vidhíjaté

Lidé, kteří příliš lpí na hmotném požitku 
a bohatství, nemohou dospĕt k samádhi, 
pohroužení ve vĕdomí Krišny. Myslí si, že 
hmotný požitek a bohatství jim přinesou 
štĕstí, a tak se nazývají apahrita čétasám, 
zmatení. Rozvíjíte-li však bhakti jógu, od-

poutanost se dostaví sama od sebe, 
a po ní bude následovat po-

hrouženost ve vĕdomí Krišny.
Celé hnutí pro vĕdomí 

Krišny je založeno na 
zásadách poznání a od-
poutanosti. Nyní jsme 
v nevĕdomosti a domní-
váme se: „Jsem toto tĕlo 
a mám pouto ke svým 
tĕlesným expanzím – své 
manželce, dĕtem, vnukům, 
snachám, zeťům a tak dále.“ 
Tímto způsobem si kolem 
sebe hromadíme svoje 
připoutanosti. Tyto připou-
tanosti bychom nemĕli za-
vrhnout najednou, ale mĕli 
bychom je spojit s vĕdomím 
Krišny. Tuto zásadu vyslovil 
Šríla Rúpa Gósvámí:

anásaktasja višaján
jathárham upajuňjdžtaha

nirbandhah krišna sambadhé
juktan vairágjam učjaté

Muž a žena by spolu mĕli žít jako 
hospodáři ve vztahu s Krišnou, jen 

za účelem plnĕní povinností spojených 
s Jeho službou. Manžel, manželka i dĕti by 
se mĕli zabývat povinnostmi ve vĕdomí 
Krišny a pak všechny tyto tĕlesné či hmot-
né připoutanosti zmizí. Vásudévu, Krišnu, 
může uctívat každá rodina. Ve svém domĕ 
můžete umístit malé Božstvo nebo obrá-
zek Krišny a provádĕt uctívání. 

Každý človĕk si kupříkladu musí vařit, 
aby mĕl co jíst. Uvařte tedy pro Krišnu 
lahodná vegetariánská jídla, obĕtujte je 
podobĕ Božstva či obrázku Krišny a pak 
jezte prasádam neboli zbytky z obĕti. To je 
bhakti jóga. Není pravda, že Božstvo by se 
mĕlo instalovat pouze v chrámu. Proč by 
nemohlo být u vás doma? Ačkoliv Krišna 
je virát puruša – Jeho podoba je velká jako 
vesmír – jako malé Božstvo může přijít 

Prvotřídní jógí je ten, kdo neustále myslí na KrišnuPrvotřídní jógí je ten, kdo neustále myslí na Krišnu
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i do vašeho pokoje. Anór aníján maható 
mahíján: Bůh je vĕtší než ten nejvĕtší 
a menší než ten nejmenší. V tom tkví Jeho 
vznešenost.

Transcendentální poznání
Pod vedením pravého duchovního učite-

le, jenž zná vĕdu o Krišnovi, se tedy může 
bhakti józe vĕnovat každý. Nenechte si ujít 
tuto příležitost, kterou skýtá lidský život. 
Provozujte bhakti jógu, buďte si vĕdomi 
Krišny a doveďte svůj život k dokonalosti. 
Naším posláním je učit tuto vĕdu. Nejde 
o obchod – „Dejte mi peníze a já vás budu 
učit.“ Toto poznání je zdarma. Jednoduše 
všechny povzbuzujeme: „Zpívejte Hare 
Krišna mantru.“ Co je na tom tĕžkého? Jen 
zpívejte Hare Krišna a tancujte! Proč cho-
dit kvůli tanci do nĕjakého klubu? Zpívat 
a tančit může celá rodina ve svém domovĕ. 
Budete šťastní a porozumíte svému přiro-
zenému postavení Krišnových služebníků.

To je hlavní úkol lidského života – 
porozumĕt našemu postavení služebníků 
Pána. Toto pochopení přirozenĕ ústí ve 
vairágji, odpoutanosti. Názorné příklady 
představují Sanátana Gósvámí a Rúpa 
Gósvámí, nejpřednĕjší žáci Šrí Čaitanji 
Maháprabhua. 

Předtím, než se setkali s Pánem Čaitan-
jou, byli hlavními ministry navába Husai-
na Šáha a stýkali se s vysoce urozenými 
lidmi. Po setkání se Šrí Čaitanjou Mahá-
prabhuem se však rozhodli zanechat služ-
by králi a připojit se k hnutí pro vĕdomí 
Krišny Pána Čaitanji. Říká se o nich: tjak-
tvá túrnam ašéša mandala pati šrénín sadá 
tuččha vat: Třebaže byli velkými vůdci 
společnosti, rychle se všeho vzdali, jako 
by to bylo úplnĕ bezvýznamné. A co dĕlali 
pak? Bhútvá dína ganéšakau karunajá 
kaupína kanthášritau: Pro dobro celé lid-
ské společnosti se stali žebravými mnichy 
a vyučovali vĕdomí Krišny.

Slova dína gana zde mají význam „bĕžný 
dav chudých lidí“. Rúpa Gósvámí a Sanáta-
na Gósvámí vidĕli, že lidé jsou velmi chudí, 
neboť neznají cíl života ani prostředky, jak 
ho dosáhnout. Doopravdy chudý je človĕk, 
který je chudý transcendentálním pozná-
ním. Materiální chudoba se nebere v úva-
hu – ta může přijít a zase odejít, a človĕk 
ji musí snášet: táns titikšasva bhárata. 
A i když třeba máte dost penĕz, pakliže jste 
chudý transcendentálním poznáním, bu-
dete stejnĕ nešťastní. Transcendentální po-
znání je tudíž tím skutečným bohatstvím. 
Bráhmany – ty, kdo byli bohatí poznáním, 
jelikož porozumĕli Nejvyššímu Brahma-
nu, Krišnovi – proto mĕli v Indii tradičnĕ 
v úctĕ dokonce i králové.

Musíme tedy nabýt bohatství v podobĕ 
poznání a odpoutanosti. Již nesmírnĕ 
dlouho jsme kvůli připoutanostem 
zapletení v materialistickém způsobu 

života. Žijeme v nevĕdomosti a po smrti 
dostáváme další život, další tĕlo. Pak se 
začíná nová kapitola. Takto plyne náš 
život. Proto musíme dospĕt k odpouta-
nosti od materialistického způsobu ži-
vota, abychom mohli ukončit to střídání 
jednoho tĕla za druhým.

Lidé jsou bohužel natolik nevĕdomí, že 
proces převtĕlování neberou příliš vážnĕ. 
Myslí si: „Jen buďme dál takoví, jací jsme. 
Nám nevadí, že dostaneme další tĕlo. Ať se 
klidnĕ stane cokoliv, budiž.“ To není zrov-
na inteligentní. Človĕk musí mít poznání. 

Toto poznání se odhaluje na samém 
začátku Krišnova učení v Bhagavad gítĕ 
(2.11): ašóčján anvašóčas tvam pragjá vá-
dánš ča bhášasé. „Ardžuno, hovoříš jako 
velký pandita, ale celá tvoje řeč se týká 
tohoto tĕla, kterým by se nikdo nemĕl 
přehnanĕ zabývat.“ Gatásún agatásúnš ča 
nánušóčanti panditáh: „Praví pandité se 
o toto tĕlo příliš nezajímají, ale hlupáci 
a darebáci se vĕnují pouze problémům 
tĕla.“ To je gjána, poznání.

Gjánu můžeme dosáhnout velmi snad-
no. Jak? Krišna vysvĕtluje v Bhagavad 
gítĕ (10.10):

téšán satata juktánán
bhadžatán príti púrvakam
dadámi buddhi jógan tan

jéna mám upajánti té

Jestliže se zapojíte do oddané služby 
Nejvyšší Osobnosti Božství – Krišnovi 
neboli Vásudévovi – pak vás Krišna, 
jenž je ve vašem srdci, obdaří pozná-
ním. Tato služba se však musí prokazo-
vat s láskou a vírou, jak to učíme v hnu-
tí pro vĕdomí Krišny. 

Jelikož Krišna sídlí ve vašem srdci, ví, 
co jste zač. Nemůžete Ho podvést. Když 
vidí, že Ho chcete vážnĕ poznat, dá vám 
poznání, díky kterému k Nĕmu můžete 
dospĕt. Toto poznání je proces bhakti jógy, 
jak Krišna jasnĕ uvádí v osmnácté kapitole 
Bhagavad gíty (18.55):

bhaktjá mám abhidžánáti
jáván jaš čásmi tattvatah
tató mán tattvató gjátvá

višaté tad anantaram

„Poznat Mĕ, Nejvyšší Osobnost Božství, 
takového, jaký jsem, lze jedinĕ oddanou 
službou. A ten, kdo si Mĕ je díky takové 
oddanosti plnĕ vĕdom, může vejít do Bo-
žího království.“

Pro získání poznání tedy nemusíte vy-
nakládat oddĕlené úsilí. Ve verši ze Šrímad 
Bhágavatamu, kterým se právĕ zabýváme, 
se uvádí:

džanajatj ášu vairágjan
gjánan ča jad ahaitukam

Vaišnavský 
kalendář

21.4. Šrí Šjámánanda Prabhu 
 – příchod

2.5. Šríla Vrindávana Dása 
 Th ákura – odchod

3.5. Varúthiní Ékádaší 
 (př. 4.5. od 5:32 do 8:27)

4.5. 6. výročí instalace Šrí Šrí 
 Nitái Gaurángy

6.5. Šrí Gadádhara Pandit 
 – příchod

15.5. Šrímatí Sítá Déví (manželka 
 Šrí Rámy) – příchod

 Šrí Madhu Pandit – odchod
 Šrímatí Džáhnava Déví 

 – příchod
17.5. Móhiní Ékádaší 

 (př. 18.5. od 5:11 do 10:23)
19.5. Šrí Džajánanda Prabhu 

 – odchod
20.5. NRISINHA ČATURDAŠÍ
 příchod Pána Nrisinhadéva
 (půst do soumraku)
21.5. Šrí Mádhavéndra Purí 

 – příchod
 Šrí Šrínivása Áčárja – příchod

26.5. Šrí Rámánanda Rája – příchod
1.6. Apará Ékádaší

 (př. 2.6. od 4:56 do 10:19)
2.6. Šríla Vrindávana Dása Th ákura

 – příchod
14.6. Šrí Baladéva Vidjábhúšana 

 – odchod
16.6. půst za Pándava Nirdžala 
 Ékádaší 

 (př. 17.6. od 4:52 do 8:41)
20.6. Šrí Mukunda Datta – odchod 

 Šrí Šrídhara Pandita – odchod
21.6. Šrí Šjámananda Prabhu 

 – odchod
25.6. Šrí Vakréšvara Pandita 

 – příchod
30.6. Jóginí Ékádaší 

 (př. 1.7. od 5:03 do 10:23)
 Šrí Šrívasa Pandita – odchod
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„Službou Vásudévovi osoba obdrží 
bezpříčinné poznání a odpoutanost.“ 
Upřímný oddaný má proto dokonalé 
poznání, protože je osvícený Nejvyšším 
Pánem, Osobností Božství, z nitra. Na 
začátku Šrímad Bhágavatamu (1.1.1) 
se uvádí: téné brahma hridá ádi kava-
jé: „Krišna dal Pánu Brahmovi z hloubi 
srdce inteligenci, aby mohl stvořit 
vesmír.“ Obdobným způsobem dá také 
inteligenci vám, jestliže se stanete Jeho 
upřímným služebníkem.

Láskyplná oddanost
Jakmile obdržíte toto poznání, sami od 

sebe přestanete chtít pokračovat v honbĕ 
za smyslovým požitkem. V hmotném 
svĕtĕ jedná každý v nevĕdomosti a snaží se 
zvýšit vlastní smyslový požitek, ale v du-
chovním svĕtĕ jednají všichni s poznáním 
a snaží se zvýšit smyslový požitek Nejvyšší 
Osobnosti Božství. Čaitanja čaritámrita 
(Ádi lílá 4.165) ve dvou řádcích velmi 
pĕknĕ vysvĕtluje rozdíl mezi hmotnou 
a duchovní motivací:

átméndrija príti váňčhá – táré bali ‘káma’
krišnéndrija príti iččhá dharé ‘préma’ náma

„Když chceme uspokojit touhy vlastních 
smyslů, nazývá se to káma, chtíč, a když 
chceme uspokojit Krišnovy smysly, nazývá 
se to préma, čistá láskyplná oddanost.“

Rozdíl mezi kámou a prémou můžeme 
pozorovat na chování Ardžuny. Nejprve 
chtĕl uspokojit vlastní smysly: „Můj drahý 
Krišno, rozhodnĕ nemohu zabít svoje bra-
trance a svého dĕda, ani svého učitele Dró-
náčárju.“ Ale poté, co mu Krišna předal 
pokyny Bhagavad gíty a pak se ho zeptal 

„Jak ses rozhodl?“, Ardžuna odpovĕdĕl:

naštó móhah smritir labdhá
tvat prasádán majáčjuta
sthitó ‘smi gata sandéhah

karišjé vačanan tava

„Můj drahý Krišno, Tvou milostí je má 
iluze nyní pryč a já jsem znovu nabyl 
své původní vĕdomí Krišny.“ (Bg 18.73) 
A k jakému došel závĕru? „Mojí povin-
ností je uspokojit Tebe, ne svoje smysly.“ 
Tak se Ardžuna vrátil do svého postavení 
Krišnova oddaného a bojoval v bitvĕ na 
Kurukšétře.

Vĕdomí Krišny, čistá láska k Bohu, není 
nic umĕlého. Na začátku musíte následo-
vat usmĕrňující zásady bhakti jógy, a pak 
po určité dobĕ přirozenĕ získáte spontánní 
lásku k Bohu. Pán Čaitanja vysvĕtluje 
Sanátanovi Gósvámímu v Čaitanja 
čaritámritĕ (Madhja lílá 22.107):

nitja siddha krišna préma ‘sádhja’ kabhu naja
šravanádi šuddha čitté karajé udaja

„Čistá láska ke Krišnovi je vĕčnĕ ukot-
vená v srdcích všech živých bytostí. Není 
to nĕco, co by se muselo získávat z jiného 
zdroje. Když se srdce očistí naslouchá-
ním a zpíváním o Krišnovi, tato láska se 
přirozenĕ probudí.“

Láska k Bohu už tedy je v každém z nás, 
jelikož jsme Jeho nedílné částečky, ale 
kvůli styku s hmotou je nyní zahalená 
chtíčem. Když je zrcadlo pokryté prachem, 

nemůžete v nĕm vidĕt svůj odraz. Jakmile 
ho však vyleštíte, uvidíte zřetelnĕ svou 
tvář. Podobnĕ čistí proces bhakti jógy 
zrcadlo vašeho srdce. Když bude pĕknĕ 
vyleštĕné, uvidíte, kdo jste a jak je třeba 
jednat, abyste byli šťastní. Všechno vám 
bude vyjeveno.

Žádáme vás proto, abyste toto hnutí pro 
vĕdomí Krišny vzali velmi vážnĕ a pokusili 
se zapojit do služby Krišnovi. ❧

Rodina vaišnavů je naší podporou. Prabhupáda založil toto hnutí velmi 
osobní. Na začátku jsme přehlíželi, jak důležité vztahy jsou, protože jsme 
na to nebyli zvyklí. Když v hmotném světě vztah nefunguje, prostě ho od-

střihnete a zkusíte jiný... a pak další a další.
Teď nemluvím jen o přátelstvích. Tolik přátelství v našich životech v hmotném 

světě přichází a odchází, ale duchovní vztahy jsou velmi odlišné. Duchovní přá-
telství jsou jiná, protože oddaní jsou velice vzácní. Proto jsou oddaní drahocenní 
a vztah s nimi je vzácný. A jakmile ho jednou rozbijete, je obtížné jej spravit; ne 
jako rozbitý hrnec, který můžete zase slepit.

S oddanými si proto nemůžeme jen tak dovolit mentalitu, že když vztah nebude 
fungovat, zbavíme se ho a získáme jiný! Protože přijde den, kdy budeme potřebo-
vat všechny oddané. Přijde den, kdy budeme velice záviset na oddaných, protože 
vaišnavové nás udržují v našem duchovním životě a bez nich to bude opravdu 
obtížné. Přijde den, kdy veškeré umělé chování v našich vztazích bude muset ode-
jít, protože to nám nemůže vydržet a čas nás otestuje. Dříve nebo později to bude 
muset být skutečné.

Na začátku možná člověk může ve vědomí Krišny předvádět shakespearovské 
představení, ale v jednu chvíli potřebujeme skutečné ryzí vztahy a přátelství. To 
je velmi důležité, a proto si musíme dávat pozor na to, abychom udělali vše pro 
to, abychom se vyhnuli nepříjemným výměnám mezi oddanými, dokonce i kvůli 
službě. Někdy to může být nutné, když musíte opravit oddaného, který nedělá 
věci správně. Někdy musíme někomu vyčinit, ale dělat to je politováníhodná věc, 
protože během toho můžeme narušit náš vztah.

To je jen myšlenka, která mi přišla na mysl: přátelství mezi vaišnavy. Přátelství 
neexistuje na základě prohlášení, ne že jsme jen přátelé na Facebooku. Přátelství 
znamená víc...

Přednáška, 21. prosince 2010, Kapské Město, JAR

Rodina vaišnavů

P bh ád l žil t t h tí l i

Kadamba Kánana Svámí
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Překlad: 
Kdo stále vidí všechny živé bytosti jako 
duchovní jiskry téže kvality jako Pán, 
stane se opravdovým znalcem věcí. 
Co pak pro něho může znamenat 
úzkost, co klam?

Význam:
Kromě dvou druhů pokročilých odda-

ných, o nichž byla řeč v předešlé mantře, 
nemůže nikdo správně rozumět duchovní 
pozici živé bytosti. Živé bytosti jsou téže 
kvality jako Nejvyšší Pán, tak jako jiskry 
ohně jsou téže kvality jako oheň. Kvanti-
tativně však jiskry přesto nejsou ohněm, 
neboť kvantita žáru a světla obsa-
žená v jiskrách se nerovná kvantitě 
obsažené v ohni. Mahá bhágavata, 
velký oddaný, chápe jednotu v tom 
smyslu, že ve všem vidí energii Nej-
vyššího Pána. 

Protože mezi energií a zdrojem této 
energie není rozdílu, existuje tu jednota. 
Bez žáru a světla by oheň neměl smysl, 
a přesto se žár a světlo z analytického po-
hledu od ohně liší. Synteticky však jsou žár, 
světlo a oheň jedno a totéž.

Sanskritská slova ékatvam anupašjatah 
nám říkají, abychom viděli jednotnost 
všech živých bytostí z hlediska zjevených 
spisů. Každá jednotlivá jiskra nejvyššího 
celku má téměř osmdesát procent zná-
mých vlastností celku, avšak Nejvyššímu 
Pánu se nemůže rovnat. Tyto vlastnosti 
mají v nepatrném množství, neboť živá 
bytost je pouze nepatrnou částečkou Nej-
vyššího Celku. 

Můžeme použít také jiného přirov-
nání: množství soli obsažené v jedné 
kapce se nikdy nerovná množství soli, 
obsažené v celém oceánu. Pokud však 
jde o kvalitu, je sůl obsažená v jedné 
kapce přesto stejná jako všechna sůl 
obsažená v oceánu. Kdyby individuální 
lidská bytost byla jak kvalitativně, tak 
kvantitativně rovna Nejvyššímu Pánu, 
bylo by vyloučeno, aby podléhala vlivům 
hmotné energie. 

V předcházejících mantrách již bylo 
řečeno, že žádná živá bytost, ani mocné 
polobohy nevyjímaje, nemůže v žádném 

ohledu předčit Nejvyššího Pána; ékatvam 
tedy neznamená, že živá bytost se ve všech 
směrech rovná Nejvyššímu Pánu. Zname-
ná to, že je zde jednotnost zájmu, stejně 
jako v rodině je zájem všech jejích členů 
stejný anebo stejně tak existuje stejný ná-
rodní zájem, přestože národ tvoří mnoho 
různých jednotlivých občanů. 

Všechny živé bytosti jsou součástmi téže 
nejvyšší rodiny a zájem Nejvyššího Pána 
a Jeho částí je stejný. Každá živá bytost je 
synem Nejvyšší Bytosti. V Bhagavad gítě 
(14.3-4) stojí, že všechna živá stvoření ves-
míru – ptáci, plazi, mravenci, vodní živo-
čichové, stromy a ostatní bytosti po celém 
vesmíru – jsou emanacemi okrajové ener-
gie Nejvyššího Pána. Proto všichni patří 
do rodiny Nejvyšší Bytosti. V duchovním 
životě se zájmy nestřetávají.

Duchovní bytosti jsou 
určeny k radosti. Každá živá bytost – Nej-
vyšší Pán i Jeho částečky – je svou podsta-
tou určena k věčné radosti. Živé bytosti 
uvězněné v hmotné schráně nepřetržitě 
hledají radost, avšak hledají ji na chybné 
rovině. Nezávisle na tomto hmotném světě 
existuje duchovní rovina, kde se Nejvyšší 
Bytost raduje spolu se svými nesčetnými 
společníky. 

Není tam ani stopy po hmotných kva-
litách, a proto se této úrovni říká nirguna. 
Na této úrovni nedochází ke konfl iktům 
při požitku. V hmotném světě se zájmy 
rozličných individuálních bytostí neustále 
střetávají, neboť jim unikl vlastní středo-
bod radosti. 

Pravým ústředím radosti je Nejvyšší 
Pán, jenž je středem vznešeného duchov-
ního tance zvaného rása. My všichni jsme 
určeni k tomu, abychom se k Němu při-
pojili a užívali života zaměřeni k jednomu 
transcendentálnímu cíli a bez konfl iktů. 
To je vysoká úroveň duchovního zájmu, 
a jakmile člověk uskuteční tuto dokona-

lou jednotu, nepřichází v úvahu ani iluze, 
ani nářek.

Májá, iluze, přináší bezbožnou civilizaci 
a jejím důsledkem je nářek. Bezbožná 
civilizace, kterou podporují moderní poli-
tikové, přináší mnoho úzkosti. To je zákon 
přírody. Jak stojí psáno v Bhagavad gítě 
(7.14), tyto tvrdé zákony přírody nikdo ne-
překoná. Mohou se nad ně povznést pouze 
ti, kdo se odevzdají lotosovým nohám Nej-
vyššího Pána. 

Z toho vyplývá, že chceme-li se osvobo-
dit od iluze a úzkosti a sjednotit všechny 
různorodé zájmy, musí se stát středem veš-
kerých našich činností Bůh.

Výsledky našich činností se musí 
využít tak, aby sloužily zájmům Pána 
a k žádným jiným účelům, protože pou-

ze pak můžeme vnímat zájem átma 
bhúta, o němž se zmiňuje Šrí Íšópa-
nišad. Zájem átma bhúta, o němž 
byla řeč v této mantře, a brahma 
bhúta, o němž je řeč v Bhagavad gítě 

(18.54), jsou totožné. Nejvyšší átmá ne-
boli duše je Pán a drobná átmá je živá 
bytost. Nejvyšší átmá neboli Paramát-
má udržuje všechny jednotlivé drobné 
bytosti, neboť Nejvyšší Pán se chce 
těšit z jejich láskyplné oddanosti. 

Otec se expanduje ve svých dětech 
a poskytuje jim obživu, poněvadž 

z nich má radost. Jestliže jsou poslušny 
otcovy vůle, probíhají rodinné záležitosti 
hladce, zájem všech je totožný a atmosféra 
příjemná. Táž situace je transcendentálně 
vytvořena v Brahmanu, v absolutní rodině 
Parabrahmanu, Nejvyššího Ducha.

Parabrahman je právě tak osobou jako 
jednotlivé bytosti. Ani Pán, ani živé bytosti 
nejsou neosobní. Takové transcendentální 
osobnosti jsou plny transcendentální 
blaženosti, poznání a věčného života. To 
je pravá duchovní existence, a jakmile si 
člověk plně uvědomí tuto transcendentální 
pozici, ihned se odevzdá lotosovým no-
hám Nejvyšší Bytosti, Šrí Krišny. Takováto 
velká duše, mahátmá, je však velmi vzácná, 
neboť transcendentální realizace lze do-
sáhnout pouze po mnoha, mnoha zroze-
ních (Bg 7.19). 

Jakmile jí však jednou živá bytost dosáh-
ne, přestává existovat iluze i bolest, útrapy 
materiální existence i rození a umírání, 
jemuž jsme vystaveni v současnosti. To 
je poučení, jež nám dává tato mantra Šrí 
Íšópanišady. ❧

Íšópanišad

Překlad: 
Kdo stále vidí všechny živé bytosti jako 
duchovní jiskry téže kvality jako Pán, 
stane se opravdovým znalcem věcí. 
Co pak pro něho může znamenat 
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Satjarádža dásrozhovor
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Satjarádža Dása (SD): Západní jméno, 
datum narození, atd.

Aindra Dása (AD): No, svého západního 
jména jsem se vzdal. Už neexistuje. Hodil 
jsem ho do Jamuny.

SD: [smích]
AD: Takže mé legální jméno je teď ve 

skutečnosti Aindra Dása. Všechny právní 
nebo formální záležitosti se provádějí 
pod jménem Aindra Dása. Pokud ale 
musíte znát mé předchozí bezbožné jmé-
no – no, vlastně to bylo křesťanské jméno. 
Přesto ho považuji za relativně bezbož-
né. [smích] Jmenoval jsem se Edward 
Franklin Striker.

SD: To zní jako důstojné jméno…
AD: Narodil jsem se v Arlingtonu ve 

Virginii v roce 1953… dvanáctého břez-
na… a bylo to v arlingtonské nemocnici. 
Ale většinu dětství jsem vyrůstal na úpatí 
pohoří Bull Run. Říkáme tam tomu „Díra 
ve staré dobré Virgínii“. Během občanské 

války se tam odehrála bitva u Bull Run.
Byla to patrně jedna z rozhodujících bitev.

SD: Takže jsi byl kluk ze zapadákova…
AD: Ano, byl jsem víceméně kluk ze 

zapadákova, z venkova, ze zemědělské ob-
lasti. Nejbližší soused byl možná tři čtvrtě 
míle daleko.

SD: Bratři a sestry?
AD: Měl jsem bratry a sestry… Jednoho 

staršího bratra, mladší sestru a dva mlad-
ší bratry. V čase hippies jsme byli první, 
koho vyloučili ze školy kvůli dlouhým 
vlasům.

SD: To byl konec šedesátých let nebo 
začátek sedmdesátých?

AD: Konec šedesátých. Můj otec byl spíš 
něco jako… no, byl muzikant. Matka byla 
umělkyně. Takže jelikož byl otec hudebník, 
dal mi do ruky pětistrunné banjo, když mi 
bylo pět let, a naučil mě hrát styl clawham-
mer. A pak jsem se vypracoval na git-fi d-
dle, jak jsme tomu říkali, neboli kytaru, 

a když mi bylo sedm, tak jsem se začal učit 
hrát bluegrass a tyhle záležitosti. Moji ro-
diče se pohybovali v hippie kruzích; kou-
řili marihuanu a brali LSD a podobné věci 
dřív než já. [smích] Vyrostl jsem tak nějak 
v atmosféře, která byla relativně liberální, 
přestože jsme žili mimo, na venkově.

SD: Měli alespoň zdání nějakého 
náboženství? Byli křesťané?

AD: Můj otec byl luterán… bral nás do 
kostela. Prvních několik let mého života 
jsme chodívali do kostela. Matka byla 
římská katolička… ale vůbec se jí nelíbilo, 
že těžko dostávala odpovědi na své otázky 

– třeba když se řádových sester na něco ze-
ptala a ony říkaly věci jako: „Na tyhle otáz-
ky se neptej, nebo půjdeš do pekla.“ Takže 
víceméně z katolické církve odešla.

SD: Vypadá to, že tvoji rodiče byli 
přemýšliví lidé…

AD: Ano, měli sklony k fi lozofi i. Kaž-
dopádně pak jsme takříkajíc prošli pro-

ROZHOVOR S AIND
O JEHO ŽI

Satjarádža Dása ACBSP (Steve
jaře 2010 do Vradži na poutní c
materiály pro svou novou knihu
pobytu se rozhodl navštívit dáv
Prabhua a požádat ho, zda by n
pro druhou část publikace „Yog
jak se ukazuje, asi ve skutečno
potěšení byl Aindra Prabhu tím

nadšený a pozval Satjarádž
svého pokoje k důvěrn

který byl natočen. 
této nahrávky
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měnou sexu, drog a rock‘n’rollu. Bylo to 
v době mého dospívání v domě mého otce. 
Mívali jsme venku obrovské marihuanové 
večírky se spoustou dalších věcí. Každý 
víkend přicházela spousta lidí… bylo to 
jako velké jeviště. Tak jsem se tam ocitl 
s elektrickou kytarou a hrál jsem v kapele 
na sólovku.

SD: Dal ses na rockovou hudbu…
AD: Dal jsem se na rockovou hudbu. 

Byl jsem takový pekelný, ne pekelný, ale 
ďábelský kytarista. Byl jsem fanda lidí jako 
Hendrix.

SD: Můj hrdina. [smích] On měl něco 
speciálního.

AD: Jo, rád jsem hrál tyhle věci… byla to 
zábava. Ale pak jsme začali jezdit na pro-
testy proti válce ve Vietnamu, víceméně 
jsme dělali vystoupení zdarma na vyso-
kých školách a všechno možné. A během 
těchto protestů jsme hráli také u Washing-
tonova památníku.

DROU PRABHUEM
IVOTĚ
en Rosen) odjel na 
cestu, aby získal 
u. Během svého 
vného přítele Aindru 
neposkytl rozhovor 
ga of kirtan“, která, 
osti nevyjde. K jeho 

mto projektem 
u Dáse nahoru do 
ému rozhovoru, 
Následuje přepis 

y.

SD: Takže bluegrassu jsi pomalu 
nechal, když ses dal na rock?

AD: Jo, ale byly to mé kořeny. Rané vlivy.
SD: A v té době, kdy ses dal na 

rockovou hudbu, jsi potkal oddané?
AD: No, tak trochu. Během protestů pro-

ti válce jsem vídal oddané, jak dělají kír-
tan, zpívají a tancují, rozdávají prasádam 
a časopis Návrat k Bohu a tuny vonných 
tyčinek. Při těch protestních akcích byl 
vzduch plný vůně z jahodových vonných 
tyčinek. Takže jsem si od nich přirozeně 
koupil vonné tyčinky a oni mi dali Návrat 
k Bohu… který jsem nepřečetl, jen jsem se 
podíval na obrázky. Na to, abych nějak víc 
četl, jsem byl takříkajíc příliš přihlouplý.

SD: Četl jsi v té době vůbec něco?
AD: No, začal jsem číst knihy typu „Buď 

teď a tady“ a podobné druhy duchovně 
orientované literatury. Hledal jsem prav-
du. Ale ta přišla trochu později… Takže 
po pár setkáních s oddanými jsem dostal 
knihu „Mezi životem a smrtí“. Překvapilo 
mne, když jsem četl první odstavec, kde se 
píše, že nejsme toto tělo… a dále Prabhu-
páda říká, že „se to snáze řekne, než udělá,“ 
neboli že to zní jednoduše, ale je těžší to 
zrealizovat. Nějak tak. Že je to snadné říci, 
ale těžké zrealizovat. 

Takže bych řekl, že po přečtení toho 
prvního odstavce začal můj příznivý osud. 
Odložil jsem tu knihu na polici a tenkrát 
jsem ji dál nečetl, protože tehdy pro mě 
byla moc náročná. A odstěhoval jsem se 
z otcovy farmy, jelikož jsem si hledal práci.

SD: Říkáš „z farmy mého otce“… Oni 
se tvoji rodiče rozvedli?

AD: Jo, po nějaké době ano. Než jsem 
se připojil k hnutí. Bydlel jsem provizorně 
ve Washingtonu, D.C., a tou dobou jsem 
neměl práci.

SD: To bylo nějak počátkem sedmde-
sátých let?

AD: Jo, bylo to v roce 1973… když jsem 
se připojil k hnutí. Skutečně připojil. Byl 
to konec roku ’72, ’73…

SD: Stejně jako já. Připojil jsem se také 
přibližně tou dobou.

AD: No a moje takzvaná žena přišla 
domů…

SD: Ty jsi byl ženatý?
AD: Byl jsem, asi čtyři roky.
SD: Máš na mysli jen něco jako vztah…
AD: Považovali jsme se za manžele… 

a byli jsme spolu asi čtyři roky, než jed-
noho pěkného odpoledne přišla z práce 

a řekla: „Hele, ty jsi na ty duchovní věci, 
co? Tak si dej tohle!“ A hodila mi do klína 
Íšópanišad. No tak jsem to vzal a začal 
číst. A ona netušila, že je to začátek konce 
našeho vztahu. No a pak jsme se v jednu 
chvíli s mou ženou a s přáteli namačkali 
do našeho auta a zajeli jsme do čtvrti po-
blíž Dupont Circle. Byl tam hudební semi-
nář, který byl hned u chrámu na Q street 
(ve Washingtonu, D.C.). Já jsem byl hned 
nad Georgetownem, tam kde je George-
townská univerzita. Georgetown a Dupont 
Circle byly postranní čtvrti města. 

Hledal jsem práci, takže jsem se šel 
podívat na informační tabuli, jestli nehle-
dají nějaké hudebníky. Samozřejmě tam 
tehdy nic nebylo, ale když jsem se vracel 
z toho hudebního semináře, stavil jsem se 
v jednom obchůdku s indickým kořením 
a viděl jsem, že tam mají regál s vonnými 
tyčinkami „Duchovní nebe“, které ten-
krát vyráběli oddaní. Všiml jsem si jich, 
protože jsem potřeboval nějaké vonné 
tyčinky domů.

Jak jsem si ten regál prohlížel, vzpomněl 
jsem si, že jsem si během protestů proti 
válce od nich kupoval tyčinky s lotosovou 
vůní. To ve mně podnítilo nápad zajít se 
podívat do chrámu Hare Krišna. Nikdy 
jsem v žádném Hare Krišna chrámu nebyl, 
už jsem přečetl Íšópanišad, a tak trochu 
jsem sháněl Bhagavad gítu. Slyšel jsem o ní 
a chtěl jsem si ji přečíst, protože se Prabhu-
páda ve svých komentářích k Íšópanišadu 
znovu a znovu odkazoval na Bhagavad 
gítu. Jedni přátelé mi dali populární vydá-
ní Bhagavad gíty od Penguina, ale to neby-
lo srozumitelné. Chtěl jsem tu Bhagavad 
gítu, na kterou se Prabhupáda odkazoval, 
jeho vlastní vydání – takovou, jaká je.

SD: Nic se jí nevyrovná. Prabhupádova 
Gítá vystihuje podstatu.

AD: Já jsem to věděl, nebo cítil. Takže 
jsem zašel do chrámu. Nikdo další se 
mnou nechtěl jít, protože se všichni báli, 
že by se museli něčemu odevzdat. A to 
nikdo nechtěl. [smích] Ale já jsem šel do-
vnitř a požádal o nějaké vonné tyčinky... 
U dveří mě přivítal Varúthapa Prabhu 
(který tu už s námi myslím není).

SD: Aččha. Takže to je první oddaný, 
kterého si pamatuješ...

AD: Jo. A zeptal jsem se ho, jestli mají 
nějaké tyčinky... tak pro nějaké zašel a vrá-
til se s tím, že žádné nemají, ale že má 
něco, co mě možná bude zajímat... a podá-
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val mi Bhagavad gítu takovou, jaká je. Moc 
rád bych ji získal, ale potřeboval jsem pe-
níze na benzín, abych se dostal zpátky tam, 
kde jsem bydlel, a měl jsem pro něj jen dva 
dolary. Zbyl mi jen jeden dolar, když jsem 
mu dal dva dolary za Gítu. Co jsem mohl 
dělat? A když už jsem tam byl, dostal jsem 
od něj ještě džapa málu a ukázal mi, jak 
zpívat džapu. 

Nepředvedl mi, jak se to dělá, jen to 
slovně vysvětlil, takže když jsem s tím 
začal, měl jsem úplně jinou koncepci. Po-
věděl mi, že se musíme pozorně pohroužit 
do transcendentálního zvuku mantry. Od 
jiných duchovních skupin jsem byl zvyklý 
zpívat „Óm“. Takže jsem si myslel, že se 
tahle mantra zpívá podobně. Představte si: 
Zpíval jsem Hhhhhaaaarrreeee Kkkkkrrrr-
riiiišššššnnnnaaa... dlouze a táhle, jako se 
v určitých kruzích zpívá „Óm“. 

Byl jsem samozřejmě také zhulený, tak-
že zpívat takhle byl dost hrozný zážitek. 
Ale asi po šestnácti mantrách jsem usnul, 
o šestnácti kolech se vůbec nedalo mluvit.

SD: [směje se]
AD: Řekli mi, že bych měl dokončit jed-

no kolo a zkusit zvládnout šestnáct. Říkal 
jsem si: „Jak to dělají?“

SD: Řekni mi víc o téhle první 
návštěvě... o prostředí, o svém chování, 
o oddaných.

AD: No, měl jsem vlasy ke kolenům. 
Byly tak dlouhé, že jsem si na nich mohl 
sedět. Měl jsem pravé staré džíny a všech-
no možné, zkrátka hippie vzhled. No a po-
zval jsem se do kuchyně, kde vařila jedna 
oddaná. Byl tam světlík, protože to bylo 
takové poloviční přízemí, a shromaž-
ďovaly se tam veverky a ptáci čeka-
jící, až dostanou něco k jídlu. 

Tak otevřela okno a oni se 
nevyplašili... zůstali tam 
a důvěřovali jí... a ona 
řekla: „Hariból, duše... 
chcete trochu pra-
sádam?“ A hodila 
jim drobečky toho 
a onoho prasádam. 
Zbytky a cokoli se 
dalo. A já jsem žasl: 

„Ty jo, ona je doopravdy 
vidí jako duše.“ Skutečně mě dojalo, když 
řekla: „Hariból, duše.“ Znělo to tak skvěle, 
realizovaně.

Pak jsem se jí zeptal, jestli „by bylo 
možné, abych s vámi, lidi, třeba zůstal 
pár dní, jen abych viděl, jak vlastně ži-
jete podle té filozofie. A jestli bych se to 
mohl taky naučit.“ A ona řekla: „Jasně, 
proč ne! Proč si neuděláš konkrétní 
plán? Proč ne zítra?“ Když navrhla, ať 
to udělám hned další den, jako tsunami 
mě zaplavila realizace, jak moc jsem 
připoutaný a kolika připoutaností se 
budu muset vzdát, abych doopravdy 

uskutečnil její návrh a přišel příští den 
bydlet do chrámu. Takže jsem nastoupil 
do auta, zajel jsem domů a jako šílenec 
jsem všem a komukoli začal rozdávat 
své kytary a zesilovače. Všechno, co 
jsem měl, jsem začal prostě rozdávat – 
úplně všechno. A pak to viděla moje 
žena. Mnohokrát jsme o téhle filozofii 
spolu diskutovali. Ale teď viděla, že to 
myslím vážně. Tak se mi pověsila na 
nohy, plakala a plakala, a říkala: „Eddie, 
prosím, nechoď zpátky domů, zpátky 
k Bohu – ještě ne! Já nejsem připravená 
jít zpátky k Bohu! Prosím!! Ještě jsem si 
tě dost neužila!“

To mě skutečně osvítilo. Když řekla 
„Ještě jsem si tě dost neužila,“ cítil jsem se 
jako plátek masa na tygřím jídelním stole 
a začal jsem si uvědomovat, že výroky Šríly 
Prabhupády v jeho významech k veršům – 
protože jsem už přečetl Íšópanišad – o vli-
vu máji, iluze, jsou všechny pravda. 

Viděl jsem zosobnění Krišnovy iluzorní 
energie snažící se mě udržet v hmotném 
světě. Takže jsem spojil ruce na způsob 
pranámy a řekl jsem jí: „Podívej, jestli ne-
jsi připravená jít se mnou, tak budu muset 
jít bez tebe.“ A odešel jsem.

Pak jsem si sbalil tašky, sebral jsem 
svou březí kočku a vzal ji na farmu své-
ho otce. Protože jsem se zeptal té dívky 
v chrámu: „No a co mám dělat se svou 
těhotnou kočkou?“ A ona řekla: „Nemu-
síš o ni mít starost... Jen zazpívej Hare 
Krišna mantru nad trochou mléka a dej 
jí ho... a protože dostane Krišnovo pra-

sádam, získá v příš-
tím životě lidské 

tělo, takže o ni 
nemusíš mít sta-
rost.“ Tak jsem 
to udělal. Vzal 

jsem ji na farmu 
svého otce, ale 
když už jsem tam 
byl, rozhodl jsem 

se zůstat trochu 
déle a začal jsem číst 

Bhagavad gítu...
SD: Počkej, počkej, počkej. 

Ona tě pozvala, aby ses přestěhoval do 
chrámu, ale ty jsi zůstal...

AD: Zkoušel jsem vyřešit, jak tam odejít 
během jednoho dne, ale nepodařilo se mi 
to. Ale chtěl jsem se tím směrem vydat.

SD: Dobře, dobře. OK.
AD: Nechtěl jsem prostě jen odložit 

svou kočku a nechat ji v hmotném světě. 
Kromě toho jsem tou dobou byl zvyklý 
jíst jen tři fíky denně, protože jsem se bál 
špatné karmy. Vidíš, měl jsem zvláštní 
nápady. Chápal jsem, že jedení může být 
hříšné. Nevěděl jsem o prasádam. Nechá-
pal jsem, jak se jídlo obětováním Kriš-
novi stává akarmickým – oproštěným od 

karmy – a všechny tyhle věci. Takže jsem 
se snažil omezit své jedení, abych se vy-
hnul karmě – a byl jsem extrémně hubený, 
kost a kůže. Když jíte několik měsíců jen 
tři fíky denně, nemůžete čekat, že budete 
robustní. [smích]

No, Bhagavad gítu jsem četl asi týden... 
a samozřejmě jsem byl v podstatě neu-
stále zhulený jak tykev. Můj otec na své 
farmě pěstoval marihuanu a byl chráněný 
zákonem, protože byl angažovaný jistými 
výzvědnými službami za účelem možné 
legalizace marihuany... takže ji vylepšoval 
a experimentoval s různými typy živin 
a hnojiv a vším možným. Prvotřídní 
marihuana pro účely legalizace. Nikdy 
samozřejmě legalizovaná nebyla, ale on na 
takovém projektu pracoval.

SD: Ta ironie! Jíš tři fíky denně, 
protože si myslíš, že by jídlo mohlo být 
hříšné, čteš Bhagavad gítu s myšlenkou, 
že svůj život odevzdáš Bohu, ale všechno 
to děláš, zatímco jsi zkouřený... to je teď 
dost legrační.

AD: No, víš, to byl svět hippies. Byl jsem 
prostě zhulený a četl jsem Bhagavad gítu. 
Ať si to odporuje nebo ne, všechno mě to 
velmi vážně ovlivňovalo. A vycházela naje-
vo také důležitost zpívání, protože v Bha-
gavad gítě Prabhupáda znovu a znovu 
zmiňuje Hare Krišna mahá mantru. A pak 
jsem dostal ten pokyn, že bych se měl sna-
žit zvýšit počet kol na šestnáct. To všechno 
na mě mělo vliv.

Po nějaké době jsem každý den stopo-
val do města a připojoval se k harinám-
sankírtanové skupině, což bylo z farmy 
mého otce asi šedesát mil. A pak jsem 
se zúčastnil nedělní hostiny, kde jsem 
v chrámové místnosti viděl oddané, jak 
zpívají džapu. Mumlali „Hare Krišna, 
Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Hare,...“ 
a já si pomyslel: „Jo, tak takhle to dělají! 
Bez toho pseudo-mystického nádechu, 
jaký mělo zpívání ÓM.“

SD a AD: [od srdce se smějí]
AD: Takže jsem tu metodiku převzal. 

A došlo znovu na ten ústřední bod... večer 
před Velikonoční nedělí jsem se rozhodl 
zkusit odzpívat 16 kol. Než jsem to roz-
hodnutí udělal, seděl jsem u kuchyňského 
stolu... bylo to ve srubu v lesích (můj 
otec měl srub, který jsme mu s bratrem 
pomáhali stavět). Byla tam velice pokojná 
atmosféra. 

Seděl jsem u kuchyňského stolu a četl 
Bhagavad gítu a volal jsem na otce: „Tati, 
musíš sem jít a tohle si přečíst... tohle je 
neuvěřitelné... to si musíš přečíst!“ 

A on přišel, položil mi ruku na rameno 
a řekl: „Synu, nedávej mi ty svámiovské 
nesmysly... Ty to nevíš, ale než ses narodil, 
tak jsem Bhagavad gítu četl.“ Byla to Vivé-
kánandova Bhagavad gítá a četl ji, když byl 
na vysoké škole, ale nic moc dobrého mu 
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k, protože to bylo 
mí, a shromaž-
a ptáci čeka-
k jídlu.
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SD: Počk
Ona tě pozvala, aby se
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to nepřineslo, protože se neustále oddával 
všem představitelným hříšným činnostem.

SD: Aha, takže ti začala být zřejmá 
hodnota Prabhupádovy Gíty, když jsi 
viděl svého otce. On četl jinou verzi, ale 
jaký to mělo efekt? Prabhupádova verze 
má takovou moc, že lidem mění srdce 
a umožňuje jim stát se oddanými. A ty 
jsi to viděl...

AD: Jo, právě. Myslím, že jsem to na 
podvědomé úrovni pochopil. No a ten 
večer, kdy jsme si povídali o Gítě, šel 
můj otec brzo spát. A já jsem prostě za-
čal zpívat na svých korálcích... a zavřel 
jsem oči; mohlo být tak deset večer a já 
začal zpívat, a když jsem nakonec do-
končil šestnáct kol, tak jsem oči otevřel. 
Celou tu dobu jsem neusnul; byl jsem 
naprosto uchvácen. Byl jsem opravdu 
ohromený, užaslý, protože když jsem 
otevřel oči, tak už bylo denní světlo. Čas 
uplynul, aniž bych si to uvědomoval. To 
pro mě byla vzrušující zkušenost...

SD: Ztratil jsi pojem o čase díky svému 
pohroužení v mahá mantře.

AD: Správně. No, v tu chvíli jsem si 
myslel, že jsem získal hluboký prožitek 
toho, co to znamená odevzdat se pokynům 
duchovního mistra a udělat minimálně 16 
kol. Líbilo se mi to. Takže jsem se v tom 
okamžiku rozhodl, že přišel čas, abych se 
připojil k chrámu.

Vzbudil jsem svého otce – a ona byla 
zrovna Velikonoční neděle, pamatujete, 
můj otec byl jakýs takýs luterán – a řekl 
jsem mu: „Hele, já jsem se rozhodl. Při-
pojím se k chrámu.“ Takže on mě potom, 
po kratším ježdění sem a tam, velice 
laskavě zavezl 60 mil na nedělní hostinu. 

A pak se také najedl na nedělní hostině, 
což bylo skvělé. 

Pamatuji si náš rozhovor cestou tam: Ze-
ptal se mě, jestli se vstupem do mnišského 
života neomezuji. Odpověděl jsem mu 
způsobem, který doopravdy moc ocenil. 
Řekl jsem: „Víš, navenek se to jeví, jako že 
se omezuji, ale ve skutečnosti si vstupem 
do mnišského života otevírám dveře k ne-
omezenému.“

SD: Hmm. Velmi dobře. Hluboká od-
pověď.

AD: A on byl spokojený. Když jsme do-
razili, najedl se na hostině, připojil se ke 
kírtanu, a pak mě tam nechal. Takže tohle 
je více méně příběh, jak jsem se připojil 
k hnutí pro vědomí Krišny.

SD: Které oddané si pamatuješ 
z té doby, kdy ses připojil? Vyčníval 
tam někdo, kdo tě inspiroval nebo 
povzbuzoval?

AD: No, byl tam Dámódar, chrámový 
prezident. Vždycky jsem si vážil jeho in-
telektuálního přístupu k fi lozofi i. Myslím, 
že už tu s námi není. Ale měl intelektuální 
přístup. A pak tam byl Lakšmívan a Dhar-
marádža, a také pár mátádžích.

SD: Zůstal jsi?
AD: Zůstal jsem a nikdy jsem už neo-

dešel. Víš co, měl jsem určitou zkušenost, 
a díky ní se to stalo. Něco ti řeknu. Ten 
první den, kdy jsem se rozhodl zůstat, 
o té Velikonoční neděli, jsem šel spát do 
brahmačárí ášramu, který byl ve třetím 
patře. Pamatuji si to. Byl to čtyřposcho-
ďový městský dům na Q street, a když 
jsem šel spát, tak jak jsem vstupoval do 
toho mezního stavu mezi bdělostí a spán-
kem – tak se to stalo. 

Víš, býval jsem schopný dělat v jemno-
hmotném těle takové ty věci, jako je astrál-
ní cestování a všechno možné. Mohl jsem 
dle libosti odejít z těla a podívat se na něj 
shora. Bylo to zvláštní, ale měl jsem tyhle 
schopnosti...

SD: Ale tys byl neustále sjetý, tak jak 
můžeš vědět, jestli jsi to opravdu dokázal, 
nebo to byly drogy...

AD: Ne... Často tam byl nějaký objek-
tivní důkaz, který ověřili jiní lidé. Proží-
val jsem návrat do svého těla, a tak dále. 
A věděl jsem věci, které bych vůbec vědět 
nemohl, takže to bylo ověřitelné. Nebyly to 
jen nějaké halucinace. Hrál jsem si s duchy 
a takové věci...

SD: Hrál s duchy?
AD: Jo. Pozval jsem je do svého těla 

a pak jsem je mentálně seřezal a donutil 
odejít...

SD: Óukéj [nedůvěřivě]...
AD: Chápu tvoje pochybnosti, fakt, ale 

měl jsi tam být. Prostě jsem hrál tenhle 
druh subtilních her. Vídali jsme duchy 
venku na farmě mého otce; vídali jsme 
vojáky z občanské války, i s koňmi, a do-
konce i s kanóny.

SD: Hmm. To je vídala celá tvoje 
rodina, nebo jen ty?

AD: Stávali jsme vzadu v domě, a ku-
chyňské okno mělo výhled do lesů. Vídali 
jsme tyhle přízraky, jak procházejí mezi 
stromy...

SD: Oukej, no, tomuhle teď na kloub 
určitě nepřijdeme, tak co kdybychom 
se vrátili k tomu zážitku oné první noci, 
když ses rozhodl zůstat v chrámu?

Pokračování příště ❧

Kírtan jsem miloval. Kírtan jsem miloval. 
Bylo to skvělé!Bylo to skvělé!
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HANUUMÁN
Hanumán, opičí …… a představitel nezměrné 
oddanosti k Pánu Rámovi, je velmi oblíbenou 
postavou z příběhu Rámájany, kde pomáhal 
Rámovi a Lakšmanovi osvobodit Sítu ze zajetí 

…… Rávany. Jeho příběh ale s Rámájanou 
nekončí. Při odchodu Rámy z tohoto ……, 
se Hanumán rozhodl, že zůstane do té doby, 
dokud budou lidé opakovat Rámovo ……. 
Říká se, že Hanumán tak žije dodnes a …… 
všude tam, kde se zpívá o …… milovaném 
Rámovi. 

Doplň následující slova do mezer v textu 
tak, aby příběh dával smysl:

OBJEVÍ SE, DÉMONA, SVĚTA, HRDINA, JEHO, JMÉNO

Víte, jak získal Hanumán svoje jméno?
Původně se jmenoval Andžanéja, syn Andžany, nebeské apsary, 

která se jeho narozením osvobodila od kletby a chtěla se vrátit 

zpět na nebesa. „Maminko, jak budu bez tebe žít?“ naříkal malý 

opičák. „Neboj se, Andžanéjo, když budeš mít hlad, ovoce rudé 

jak vycházející slunce bude tvojí potravou.“ A tak jednoho 

rána dostal neposedný Andžanéja na Slunce chuť. Jeho božský 

původ mu dovolil, že se velkým skokem přiblížil ke Slunci 

a chtěl ho sníst. Bůh Slunce zavolal na pomoc Indru, krále nebes, 

ale ani toho zlobivý Andžanéja neposlouchal. Indra se velice 

rozzlobil a udeřil opičího chlapce svým bleskem …viz tajenka… 

(v sanskritu „hanu“). Od těch dob je známý jako Hanumán.
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Cvičíme jógu
Obrázkový průvodce jednoduchými 
cviky pro malé jógíny vznikl na 
podnět zkušené masérky a cvičitelky 
jógy Induprabhy déví dásí. Dává 
dětem nejen návod, jak si zdravě 
zaskotačit, ale také jak tuto činnost 
spojit s vědomím Krišny. Každý cvik 
doprovází barevný obrázek, básnička 
a podrobný popis jeho provedení. 
Neváhejte a ponořte se do cvičení 
spolu s malou holčičkou Sítou 
a jejím bráškou Sugrívou.

Básničková abeceda – 
příběhy z Mahábháraty
Prozkoumejte svět písmenek, kolik 
jich jen je? A každé z nich přináší 
nové dobrodružství! Všechny 
děti oddaných přece znají Bhímu 
a Ardžunu, mocné hrdiny kuruovské 
dynastie. A jestli ne, je ten pravý 
čas prozkoumat bohatý svět 

Mahábháraty. Třicet čtyři písmen, 
třicet čtyři básniček, třicet čtyři 
ilustrací.

...Mahábhárata nás baví,
Krišnu v sobě skrývá,

poslouchat ji zas a znova,
co jiného nám zbývá?

Napsala a ilustrovala Ánanda 
Kandiní déví dásí s pomocí Hémalaty 
Th ákurání déví dásí a Vidjávačaspatiho 
prabhua. Obě knížky si můžete 
objednávat u autorky (605 700 874) 
za 100 resp. 150 Kč.

OPRAVA
V testu v minulém čísle byla v ře-

šení chyba. Správná odpověď byla 
5A, neboli Pán Krišna se před Va-
sudévou a Dévakí zjevil nejdříve ve 
čtyřruké a poté v dvouruké podobě, 
a nikoliv 5C, jak bylo uvedeno v ná-
povědě. Omlouváme se.

K ř í ž o v k aK ř í ž o v k a
MĚSTO KRÁLE VALIHO

OPIČÍ NÁROD

RÁMŮV OTEC

PRINC Z AJÓDHJI

KRÁLOVNA, KTERÁ SI PŘÁLA RÁMOVO 
VYHNANSTVÍ

LAKŠMAN, BHARATA A ŠATRUGHNA JSOU RÁMOVI...

AUTOR RÁMÁJANY

Nové dětské knížky
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Prabhupáda uvedl dvě věci, které 
jsou velkým požehnáním pro 
každého – mít vedení duchovního 
učitele a narodit se v rodině 
oddaných. 

V této kapitole pojďme prozkoumat to 
druhé požehnání. Velcí oddaní, jako 
byli Paríkšit Mahárádž, Judhištira 

Mahárádž, Mírá Báí, Uddhava a náš Šríla 
Prabhupáda, měli to velké štěstí, že se na-
rodili v rodině oddaných a obdrželi dobrý 
trénink již od svého raného dětství.

Šríla Prabhupáda uvádí výhody takové-
ho tréninku ve svém významu ke Šrímad 
Bhágavatamu 2.3.15: „Milostí Pána Šrí 
Krišny jsme i my měli příležitost narodit 
se ve vaišnavské rodině a v dětství jsme 
napodobovali uctívání Pána Krišny, které 
jsme viděli u svého otce... Náš duchovní 
mistr, který se také narodil ve vaišnavské 
rodině, dostával veškerou inspiraci od 
svého velikého vaišnavského otce, Th áku-
ra Bhaktivinóda. Tak to vypadá ve všech 
šťastných vaišnavských rodinách.“

Těžko mohu dát příliš velký důraz na to, 
jak moc naše děti potřebují dobrý trénink 
od začátku života. Aby s tímto tréninkem 
pomohl, Prabhupáda povzbuzoval oddané, 
aby poslali své děti do gurukuly. Ale co 
když zde není žádná gurukula? Rodiče se 
musí stát guruem a domov kulou (ášra-
mem). Můžeme potěšit Šrílu Prabhupádu 
tím, že dáme našim dětem Krišny si vědo-
mé vzdělání doma.

Domácí vzdělávání dělá lepší 
oddané

Jsou nejméně tři důvody, proč je domácí 
vzdělávání schopné pomoct našim dětem 
v tom být lepšími oddanými. Zaprvé, děti 
vzdělávané doma se vyhnou negativním 
vlivům, které můžeme najít ve spoustě 
škol, a zažívají mnohem méně tlaku, aby si 
osvojily hodnoty svých vrstevníků.

Zadruhé, pro učitele, kteří neznají hod-
notu duchovního života, je složité, aby slou-
žili jako správný vzor. Nedodržování čtyř 
regulativních principů zamezujících jedení 
masa, nedovolený sex, hazardování a into-
xikaci má škodlivý vliv na jejich charakter. 
Děti se učí příkladem a je pro ně těžké najít 
dobré příklady ve školách neoddaných.

Zatřetí, doma mohou být rodiče svým 
dětem dobrým příkladem. Prabhupáda 
poukazuje na důležitost morálních kvali-
fi kací učitele ve svém významu ke Šrímad 
Bhágavatamu 1.9.26: „Chce-li proniknout 
do védského poznání, musí vyhledat ně-

koho, kdo je naprosto ponořený v oddané 
službě a kdo se přísně vyhýbá věcem, které 
šástry zakazují. Ten, kdo pije a kouří, ne-
může být učitelem. V moderním vzděláva-
cím systému je brána v potaz pouze aka-
demická kvalifi kace učitele bez ohledu na 
hodnotu jeho mravního života. Výsledkem 
takového vzdělání je jen zneužití inteligen-
ce tolika různými způsoby.“

Dobrá společnost v domácím 
vzdělávání

Domácí vzdělávání vštěpuje morální 
charakter a hodnoty dětem skrze dobrou 
společnost oddaných a čtení knih Šríly 
Prabhupády. Šrímad Bhágavatam je úžas-
ná kniha na učení, protože dává fi lozofi i 
Bhagavad gíty skrze příběhy, a děti příběhy 
milují. Tyto příběhy nejsou smyšlené; 
naopak vyprávějí o dějinách velkých svět-
ců a Krišnovi a Jeho avatárech. Čtením 
takových dějin se člověk přímo sdružuje 
s těmito velkými osobnostmi a jejich 
učením a takovýmto sdružováním člověk 
začíná rozvíjet charakter těchto osobností. 
Jak se děti stávají staršími, učí se oceňovat 
pokyny dané královnou Kuntí, Prahládem 
Mahárádžem, Dhruvou Mahárádžem, Ka-
piladévou a mnoha dalšími. Ve skutečnosti 
mnoho oddaných popsaných v Bhágavata-
mu, jako jsou Prahlád a Dhruva, jsou také 
děti, takže naše děti mají skvělý příklad 
a hrdiny hodné následování.

Písma nám říkají, že Šrí Čaitanja Mahá-
prabhu slyšel příběhy Dhruvy a Prahláda 
Mahárádže tisíckrát předtím, než dospěl, 
a přesto stále nebyl nasycený. Pokyny 
těchto světců jsou tak hodnotné, že žádná 
výchovná kniha se jim nemůže rovnat. 
Čtením Šrímad Bhágavatamu děti rozvíjejí 
dobrý charakter a vlastnosti světců.

Výchova charakteru
Nejdůležitější částí výchovy dítěte je 

rozvoj charakteru, ne hromadění titulů 
za účelem získání dobrého zaměstnání  
a peněz. Koneckonců, štěstí se nedá koupit 
penězi. V písmech je uvedeno, že pravé 
štěstí přichází tehdy, když se spojíme s Ab-
solutnem, s Nejvyšším Pánem. 

Prabhupáda často zmiňuje, že svět je 
plný požitkářů, darebáků a zlodějů. Protože 
takové lidi můžeme vidět dokonce i mezi 
bohatými a vzdělanými, víme, že vzdělání 
samo o sobě nemusí přinést poznání o tom, 
jak být lepším člověkem nebo džentlme-
nem. Védské vzdělání je ale jiné, protože 
jeho cílem je dělat nás zbožnými, abychom 
našli opravdové štěstí. Když takové vzdělání 

poskytneme našim dětem, Krišna bude po-
těšen a díky naší oddané službě vezme i nás, 
rodiče, zpátky k sobě, zpátky k Bohu.

Čánakja Pandita tvrdí, že kvalita vzdělá-
ní se měří podle toho, zda se student nau-
čil nebo nenaučil vidět ženy ostatních jako 
své vlastní matky, majetek druhých jako 
hroudy hlíny a ostatní živé bytosti stejné, 
jako je on sám. Prabhupáda vyložil, jak 
vlivní občané védské společnosti posílali 
své děti do gurukuly, aby se naučily dob-
rému charakteru. Rodiče vnímali hodnotu 
dobré gurukulské výchovy v budování 
charakteru, ovládání smyslů a rozvoji ta-
kových vlastností, jako je tolerance, poko-
ra a odpoutanost.

Ve svém výkladu ke Šrímad Bhágavata-
mu 6.5.25 Prabhupáda uvádí příklad, jak 
moc by si otec měl vážit výchovy charakte-
ru: „Pradžápati Dakša poslal svou druhou 
skupinu synů na totéž místo, kde jeho star-
ší synové dosáhli dokonalosti. Nezdráhal 
se tak učinit, přestože se i oni mohli stát 
oběťmi Náradových pokynů. Ve védské 
kultuře má být syn předtím, než se stane 
hospodářem a začne plodit děti, vychován 
v duchovním porozumění jako brahma-
čárí. To je védský systém. Pradžápati 
Dakša tedy poslal svou druhou skupinu 
synů zdokonalit svůj charakter navzdory 
nebezpečí, že díky Náradovým pokynům 
mohli nabýt stejné inteligence jako jejich 
starší bratři. Jako otec, který si byl dobře 
vědom své povinnosti, se nezdráhal svým 
synům dovolit přijmout výchovné pokyny 
týkající se životní dokonalosti; rozhodnutí, 

2. část

Výhody domácího vzdělávání
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zda se vrátí domů, zpátky k Bohu, nebo 
zda budou hnít v tomto hmotném světě 
v různých životních druzích, nechal na 
nich. Povinností otce je za všech okolností 
poskytnout svým synům náležitou výcho-
vu a oni se musí později sami rozhodnout, 
kterou cestou půjdou. Zodpovědní otcové 
by neměli bránit svým synům, kteří dělají 
kulturní pokrok ve styku s hnutím pro 
vědomí Krišny. Toto není otcova povin-
nost – jeho povinností je dát svému synovi 
naprostou svobodu, aby poté, co duchovně 
pokročí následováním pokynů duchovní-
ho mistra, učinil své vlastní rozhodnutí.“

Hmotné vzdělávání
Naneštěstí většina dnešních rodičů 

své děti nevede k vědomí Krišny; učí je 
pouze uspokojování smyslů: jak vydělat 
peníze a hromadit hmotné věci. Rodiče 
dbají o to, aby jejich děti měly materiální 
zázemí a vzdělání, které jim přinese dobré 
zaměstnání, ale přitom jim nedovolí při-
pojit se k náboženské organizaci nebo číst 
Bhagavad gítu, protože si myslí, že je to 
jen ztráta času. A jakmile jsou jejich děti 
zapleteny v materiální lásce, je pro ně těž-
ké rozvinout lásku duchovní, protože jsou 
přesvědčené, že smyslem života je užívat si.

„Vzdělání ve vědomí Krišny by proto 
mělo začínat už od nejútlejšího dětství, 
kaumára, od pátého do desátého roku 
života. ... Děti se naučí tomu, čemu je učí-

me my. Jsou nevinné. My je ale naneštěstí 
neučíme vědomí Krišny. Poskytujeme jim 
vzdělání k uspokojení smyslů, učíme je, jak 
můžou získat peníze, ekonomický rozvoj.“ 
(Přednáška, 10. dubna 1974, Bombaj)

V přednášce z Bhagavad gíty 4.16 
Prabhupáda popsal výsledky takového 
vzdělávání: „Ačkoliv je Indie zemí duchov-
ní kultury, naše malé děti, i když chodí 
do škol a na univerzity, nemají žádné 
spojení s Bhagavad gítou. Nemají spojení 
s Bhagavad gítou. Jsou prostě vychovávané 
k uspokojování smyslů. V západních ze-
mích také – k uspokojování smyslů. Přesně 
v tom, co má být potlačeno, uspokojování 
smyslů, se poskytuje vzdělání. Nevědí, co 
je karma a vikarma. A pak, když studenti 
přestanou poslouchat, bouří se a zakládají 
ohně v autobusech, tak si stěžují. Ale proč 
jste studenty takhle vychovali? Kdo je 
za to zodpovědný? To ti darebáci nevědí. 
Jak říká Krišna: kim karma kim akarméti 
kavajó ´pjatra móhitáh. Dokonce i inteli-
gentní osoby jsou zmateny.“ (Přednáška, 5. 
dubna 1974, Bombaj)

Z toho důvodu je povinností rodičů 
vzdělávat své děti ve vědomí Krišny od 
začátku jejich života. První částí výcho-
vy je jak být dokonalý brahmačárí, což 
učí děti ovládat sexuální připoutanost. 

„Každý by měl být veden ke službě. To je 
gurukula. A brahmačarja, tyto sexuální 
impulsy by měly být ovládnuté. Ničí celý 

charakter.“ (Přednáška, 31. července 1976, 
Nový Májápur)

Prabhupáda tvrdil, že posílat naše děti 
do školy jen proto, aby se naučily, jak být 
lepší v jezení, spaní, páření a obraně, je 
bláznivé, protože všechny tyto čtyři do-
vednosti má každé dítě vrozené. Jako na-
příklad, když se dětem podá něco k jídlu, 
okamžitě si to jídlo začnou strkat do pusy. 
Nepotřebují k tomu žádnou výchovu. To 
samé platí i pro páření, obranu a spánek. 
Tyto sklony už jsou v nás; nepotřebujeme 
se jim učit. Co se ale učit potřebujeme, je, 
jak tyto činnosti ovládat, abychom moh-
li dělat duchovní pokrok. Pro výchovu 
brahmačarji je gurukula nezbytná, protože 
takové vzdělávání musí začít od samotné-
ho počátku života dítěte.

„Na počátku života by se dítě mělo učit 
sebeovládání (brahmačarja) a od věku 
dvaceti let se může oženit. Nejdřív by se 
měl naučit, jak ovládat své smysly. Pokud 
se dítě učí být svatým, jeho sémě stoupá 
do mozku a on pak je schopný chápat du-
chovní hodnoty. Plýtvání semenem snižuje 
inteligenci. Takže pokud je od začátku 
brahmačárí a nezneužívá své sémě, stane 
se inteligentním a silným a plně dospělým. 
Při nedostatku takového vzdělání je mozek 
a tělesný růst zakrnělý. A když si po tom, 
co je chlapec vychován jako brahmačárí, 
chce užívat sexu, může se oženit.“ (Dopis 
Šjámasundarovi, 5. října 1971)

Na Prabhupádu nedělala učenost dojem, 
pokud učenci neměli žádný charakter. Ne-
záleží na tom, kterou varnu nebo ášram 
naše děti přijmou, musí mít dobrý cha-
rakter. Prabhupáda říkal, že děti mohou 
sloužit v oblasti, pro kterou se hodí nejlépe, 
ať už je to učení, administrativní práce, 
podnikání či farmaření, nebo práce pro 
zaměstnavatele. Pro všechny z nich je to 
nejdůležitější, čemu se mají učit, charakter. 
Takové vzdělání přichází s dobrou duchov-
ní sádhanou a zaměstnáním se v oddané 
službě, což je důvod, proč Prabhupáda tak 
zdůrazňoval důležitost Krišny si vědomé-
ho životního stylu pro naše děti: chtěl, aby 
už od začátku svých životů mohly rozvíjet 
božské vlastnosti.

Když děti doma a v chrámu zpívají 
a tančí s dospělými, jejich srdce jsou 
očištěna a ony jsou pak přitahovány ke 
Krišnovi. Začnou si libovat v Krišnových 
zábavách i Jeho zvycích a postupně ztratí 
chuť ke světským věcem. Když čtou písma, 
vlastnosti duchovních hrdinů na ně působí 
a ony samy se stávají svatými. Vychované 
v takovém prostředí neznají nic než Kriš-
nu. Můžeme to vidět na příkladech našich 
předešlých áčárjů, jako byl král Paríkšit 
a Mahárádž Judhištira, Uddhava a Mírá 
Báí, z nichž všichni byli vychováváni ve 
vědomí Krišny už od narození a rozvinuli 
vznešené vlastnosti oddaných. ❧

Narodit se v rodině oddaných Narodit se v rodině oddaných 
je velkým požehnánímje velkým požehnáním
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PŘÁNÍ PŘÁNÍ 
Šríly PrabhupádyŠríly Prabhupády

Dnes ráno během přednášky 
ze Šrímad Bhágavatamu se 
přednášející zmínil o festivalu 
Ratha játrá. O tom, že jeden z jeho 
nejsilnějších prvních kontaktů 
s vědomím Krišny bylo zahlédnutí 
festivalu Ratha játrá. Další rok již na 
festivalu tančil :).

Připomělo mi to, kolik takových podob-
ných příběhů jsem slyšela za posledních 
9 let od nově přicházejících oddaných. 
Ratha játrá festival byl pro mnohé první 
kontakt, nebo zážitek s vědomím Krišny. 
Pokaždé, když slyším někoho vyprávět 
o tom, že Ratha játrá byla „ta první“, nahr-
nou se mi do očí slzy. Je to z více důvodů. 
Dojímá mě, jak mocný a plný zázraků je 
tento festival, jak neskutečná je milost 
Pána Džagannátha, jak je úžasné, že každý 

„náhodný“ návštěvník má šanci změnit tok 
své karmy. Jsou to slzy vděčnosti a štěstí, 
že se tohoto všeho mohu účastnit, být 
svědkem zábav Pána Vesmíru a dokonce 
přispět „svou troškou do mlýna“, což činí 
ten zážitek mnohem hlubším.

V neposlední řadě vždy myslím na to, 
že celé to několikaměsíční úsilí stojí za to. 
Stojí za to, abychom se snažili a překračo-
vali vlastní limity, pokud to může někomu 
navždy změnit život. Šríla Prabhupáda to 
věděl, a proto si přál pořádání festivalů Ra-
tha játrá po celém světě.

V dopise z Nového Dillí 11. října 1973 
Šríla Prabhupáda napsal svému žáku 
Bhakta dásovi :

Děkuji ti mnohokrát za instalování Rádhá 
Giridháriho. Od malička jsem měl velice rád 
Rádhu a Krišnu a nyní mi moji dobří žáci 

pomáhají otevírat tolik Rádhá Krišna chrá-
mů po celém světě. To mě velice těší. Nyní 
zaveď Ratha játru. To jsem dělával v dětství. 
Přeji si vidět své žáky po celém světě zavádět 
dvě věci – otevírat chrámy Rádhy a Krišny 
a zahajovat Ratha játrá festivaly. Dělej to 
pod ochranou Gurua a Gaurángy.

Pojďme tedy společně těšit Šrílu Prabhu-
pádu a plnit Jeho přání!

Letošní festival Ratha játrá proběhne 
v neděli 10. července od 12 hod. Místo 
zatím není zcela známo, bojujeme o Sta-
roměstské náměstí. Vše se děje dle sladké 
vůle Pána Džagannátha, a my jen čekáme, 
kdy nám své plány vyjeví.

Jak jistě všichni víte, letos slavíme 50. 
výročí založení ISKCONu. Rádi bychom 
při této události nabídli Pánu Džagan-
náthovi během festivalu Ratha játrá ještě 
něco více.

A proto jako vždy prosíme všechny od-
dané, kteří mají nějaké inovativní nápady, 
chtějí podpořit a pomoci s tímto festiva-
lem, obraťte se na hlavního organizátora 
festivalu Nílu Mádhavu Dáse na adresu 
rathayatra.prague@gmail.com nebo tele-
fon 603 205 991.

Nezapomeňme, že Šrílu Prabhupádu 
vždy těší, když oddaní spolupracují. 

Festival Ratha játrá kí džaj! ❧
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Drazí oddaní a přátelé Krišny, rok 
2016 je na celém světě oslavován 
členy a příznivci hnutí Hare Krišna 
jako rok 50. výročí založení 
Mezinárodní společnosti pro vědomí 
Krišny. 

Tyto oslavy jsou zároveň jedinečnou 
příležitostí, při které má každý 
oddaný možnost vyjádřit svoji 

osobní vděčnost zakladateli hnutí Hare 
Krišna, Jeho Božské Milosti Šrílovi 
Prabhupádovi. Nabízí se nespočet 
možností, jak to udělat. I oddaní z české 
Pada játry se chtějí zapojit do těchto 

oslav způsobem, který by pokud možno 
co nejvíce Šrílu Prabhupádu potěšil.

V této snaze je pro nás skvělým příkla-
dem koordinátor světové Pada játry Jeho 
Svatost Lókanáth Mahárádž, který inspi-
ruje oddané na celé planetě k uspořádání 
alespoň 50ti Pada játer, a to od Gaura 
Púrnimy 2014 do konce roku 2016.

K výzvě Lókanátha Mahárádže by-
chom se rádi připojili, a protože pade-
sátiny jsou mimořádné jubileum, rádi 
bychom letos přidali nějaké pokorné 
úsilí navíc.

Pada játrá i na Slovensku
V první řadě chceme opět uspořádat 

Pada játru v Česku, ale kromě toho se 
s oddanými ze Slovenska snažíme spo-
lečnými silami znovu přivést na svět slo-
venskou Pada játru. A jako třetí projekt 
připravujeme na podzim malou Pada 
játru bez volů – chceme pěšky projít trasu 
z Plumlova do Kojetína, po cestě zpívat 
Hare Krišna, rozdávat knihy a pořádat 
malé programy pro veřejnost. Pokud 
máte chuť se připojit, nebo zkusit něco 
podobného u vás, ozvěte se, spojíme síly 
dohromady a může z toho být i čtvrtá Pa-
dajátrá ve střední Evropě!

V současnosti je však pro nás hlavní pri-
oritou tradiční prázdninový pěší festival 
s padajátrovým vozem. Většina z vás, drazí 
čtenáři Náma Hatty, už termín i trasu 
letošní Pada játry znáte, ale pro jistotu, 
a jako informaci pro všechny další zájemce 
zde uvádíme, že v tomto roce vyrážíme 
v sobotu 16. července (poznámka pro brat-
ry ze Slovenska – 16. júľa), a závěr plánuje-
me na sobotu 6. srpna (augusta). 

Takže po dlouhé době přidáváme týden 
navíc a díky mladým a silným volům 
Džanmaštámovi a Pávanovi půjdeme 
celé tři týdny. Letos zaplaví Božstva Šrí 
Šrí Nitái Gaura Sundara svojí milostí 
oblast Hané: Startujeme z Hulína (sraz je 
už v pátek 15. července) přes Kroměříž, 
Chropyni, Přerov, Olomouc a Prostějov, 
konečná je v Plumlově, současném sídle 
padajátrové kanceláře.

Pada játrá 2016
vyráží

PŘÁNÍ 
Šríly Prabhupády

Heslo??? 50 let – 50 knih!
50 let ISKCONu
50 Pada játer
50 rozdaných knih je 
letos reálnou šancí pro 
každého oddaného (!!!)
50 Kč od každého, kdo má 
v srdci kousek místa pro 
Pada játru

Potřebujeme každou hlavu, každé srdce, každé Potřebujeme každou hlavu, každé srdce, každé 
nohy, každé ruce a všechny dostupné hlasivky!nohy, každé ruce a všechny dostupné hlasivky!
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O letošní Pada játře jsme informovali 
pana náměstka hejtmana Olomouckého 
kraje, který nám vyjádřil vděčnost za to, 
co děláme, a přislíbil i materiální podporu 
našeho festivalu. Pane náměstku, mnoho-
krát děkujeme!

Knihy? Zdvojnásobit!
I letos máme dobrou zprávu pro příz-

nivce rozdávání knih Šríly Prabhupády: 
vzhledem k 50. výročí založení ISKCONu 
bychom rádi rozdali dvakrát více knih 
než minulý rok. Konkrétní číslo je 4 050. 
Prosíme tímto oddané o požehnání, aby se 
nám to společnými silami podařilo.

Zároveň vás prosíme o pomoc! Pokud 
se chcete připojit k oddaným, kteří chtějí 
letos na počest 50. výročí ISKCONu rozdat 
osobně nejméně 50 knih Šríly Prabhupády, 
nabízíme vám jedinečnou možnost, jak to 
udělat. Pada játrá je místem, kde se knihy 
rozdávají téměř samy. 

Přítomnost překrásných a nekonečně 
milostivých Božstev Pána Nitjánandy 
a Pána Gaura Sundary, milostivý dohled 
Šríly Prabhupády, neustálá společnost 
nadšených oddaných, bezbariérový pří-
stup k téměř nepřetržitému zpívání Hare 
Krišna, večerní programy plné zvídavých 
hostů, a také přítomnost našich volků, 
kteří doslova rozmrazují srdce všech, kteří 
s nimi přijdou do kontaktu – to vše vytváří 
tak příznivou atmosféru, že vám knihy do-
slova samy vyskakují z rukou a končí v ná-
ručí zvědavých a vděčných kolemjdoucích. 

To, co byste doma rozdávali možná do 
konce roku, rozdáte na Pada játře za týden, 
a v Olomouci na náměstí klidně i za den 
(opravdu připravujeme projekt, s jehož 
pomocí to bude možné. V prosinci tímto 
způsobem rozdal jeden oddaný v jednom 
městě za tři dny 140 knížek. Zájemci o po-
drobnosti, volejte 731 445 474).

Další možností je věnovat 50 knih Pada 
játře, a my je vaším jménem rozdáme – 
třeba primátorům měst a starostům obcí 
(plánujeme to již několikátý rok, ale zatím 

chybí prostředky), dále jako ceny pro děti 
i dospělé při večerních programech, nebo 
společně s vámi najdeme jiný způsob, jak 
knihy dostat ke svým čtenářům. Volejte 
na tel. č. 731 445 474, nebo pište na adresu 
muni.prija@gmail.com.

Teplá voda není májá
A pro fanoušky Pada játry máme ještě 

jednu novinku. Rádi bychom letos na Pada 
játře bydleli tak, abychom si ve stanovené 
době mohli lépe odpočinout a aby nám 
třeba samotná sprcha nezabrala i celou 
půlhodinu drahocenného ranního času. 
To se lehce může stát, když máte nízkoná-
kladové ubytování bez sprchy, a ráno stojí-
te ve tmě v osvěžujícím deštíku s kbelíkem 
frontu u jediné hadice se studenou vodou. 

Já vím, romantika je romantika, ale od 
letošního roku chceme vybírat ubytování 
tak, abychom při ranní hygieně nepříchá-
zeli ani o čas, ani o zdraví (zde jsou často 
první na řadě hlasivky, bez kterých to na 
Padajátře moc nejde), a abychom byli ráno 
co nejdříve na silnici, a večer co nejdříve 
(samozřejmě po večerním programu) ve 
spacáku. Prosíme vás všechny, kteří nám 

chcete pomoct (nejen) s lepším ubyto-
váním, pomůže nám i padesátikoruna 
měsíčně, zasílaná na padajátrový účet číslo 
28 00 620 186/2010. Padajátroví oddaní se 
za vás budou modlit nejen v teplé sprše.

Sud plný střelného prachu
Drazí přátelé, co říci závěrem tohoto 

článku a úvodem na zahájení letošního 
ročníku mírového pochodu Pada játra?

Naše matka, planeta Země, dnes spíše 
než planetu připomíná sud, naplněný 
střelným prachem. Okolo létají jiskry lo-
kálních konfl iktů. Dokážete si představit, 
co se stane, až jedna taková jiskra do-
padne na místo, odkud ten střelný prach 
zapálí? Při nedávných útocích teroristů 
si svět znovu uvědomil, že mezinárodní 
napětí na sebe bere nové podoby, které 
jsou rezistentní vůči moderním bezpeč-
nostním opatřením. 

Problém vzrůstající hrozby konfl iktů 
nové generace nelze řešit jen materiální-
mi prostředky a bez znalosti původních 
příčin. Kde je zároveň střelný prach a jis-
kry, tam dojde dříve nebo později k ex-
plozi. Ale pokud pořádně zaprší, prach 
zvlhne a z agresivních jisker zbudou jen 
černé saze. 

Pokud celou planetu zaplaví déšť zpívání 
Hare Krišna, lidé přestanou vnímat tělesné 
a názorové rozdíly jako důvod ke konfl ik-
tům, najdou společnou duchovní základ-
nu a začnou konečně spolupracovat pro 
naplnění skutečného cíle lidského života. 
Pomozte nám, aby při letošní Pada játře 
zvlhlo co nejvíce střelného prachu a vyhas-
lo co nejvíce agresivních jisker!

Potřebujeme každou hlavu, každé srdce, 
každé nohy, každé ruce a všechny dostup-
né hlasivky!
ZVEME VÁS NA PADA JÁTRU 

– DEJTE O SOBĚ VĚDĚT A PŘIJEĎTE 
S NÁMI HASIT!
16. ČERVENCE VYRÁŽÍME! ❧

Koordinátor světové Pada Koordinátor světové Pada 
játry Lókanáth Svámíjátry Lókanáth Svámí
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GÓVINDA BENEŠOV
Oddaní z Krišnova dvora otevřeli v Be-

nešově u Prahy na Husově ulici novou 
Góvindu, jídelnu a cukrárnu. Mají otevře-
no od pondělí do pátku od 11 do 18 hodin 
a velice se těší na své nové hosty, kteří je 
přijdou v jejich Bohu libém snažení po-
zdravit a podpořit.

NOVÁ ZASVĚCENÍ
Ve svatém dhámu Májápuru byl zasvě-

cen bhakta Miroslav, který dlouhá léta 
moc hezky rozdával prasádam v Góvindě 
v Soukenické ulici. Jeho duchovní učitel 
Kadamba Kánana Svámí mu dal jméno 
Mathuréš dás.

O pár týdnů později dostala nedaleko 
Vrindávanu od Bhaktivigjány Gósvámího 
druhé zasvěcení Náma Prijá déví 
dásí, která je velkou pomocnicí při 
květinové výzdobě oltáře, navíjení 
girland a v péči o tulasí v chrámu 
Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry.

Blahopřejeme!

DĚTSKÉ JAGJI
Před Šrí Šrí Nitái Navadvípačandrou 

dostali svá jméno a poprvé přijímali obilí 
dva malí vaišnavové. Nejdříve bhakta Ab-
himanju, syn Hansy Avatára dáse, který 
vaří v nově otevřené Góvindě v Benešově 
a je žákem Dánavíra Gósvámího, a Džaj 
Rádhiky déví dásí, žákyně Kadamby Ká-
nany Svámího, která mu ve všem pomáhá 
a stará se ještě kromě Abhimanjua o dvě 
holčičky – bhaktinky Rádhiku a Jašódu.

O pár dnů později to pak byl bhakta Ná-
rájan, syn Paramahansy dáse, který rozváží 
prasádam z pražské Góvindy v Soukenické 
ulici a je žákem Bhaktivaibhavy Svámího, 
a Matí déví dásí, žákyně Bhaktivikáše Svámí-
ho, která je i na mateřské velkou oporou péče 
o Božstva a o tulasí a stará se o zahradu. 

S Nárájanem absolvovala svoji jagju 
i bhaktin Niša rodičů bhakty Kamila, který 
dlouhá léta pomáhal v Góvindě, a bhaktin 
Kláry, která moc hezky a nadšeně vypo-
máhá v chrámu. Niša si vybírala předmět 
a rozhodla se pro peníze.

Všem rodičům i dětem přejeme jen to 
nejlepší.

NEDĚLNÍ HOSTINY
»Stejnĕ jako minulý rok předložil 

jeden z obyvatel Kulína-grámu 
Pánovi (Čaitanjovi) žádost: 

„Řekni mi prosím, můj Pane, 
co je mou povinností a jak ji 
mám plnit.“

Pán odpovĕdĕl: „Mĕl bys 
sloužit Krišnovým služební-
kům a neustále zpívat svaté 

jméno Krišny. Když budeš dĕlat tyto dvĕ 
vĕci, velmi brzy získáš útočištĕ u Krišnových 
lotosových nohou.“« 

(C.c. Madhja 16.69-70)
Jedna z velice pěkných možností jak po-

sloužit vaišnavům a zároveň je potěšit, je 
pozvat je na chutné prasádam. Přijímání 
prasádam a nabízení prasádam patří k lás-
kyplným výměnám mezi oddanými popsa-
nými v Nektaru pokynů Rúpou Gósvámím.

Inspirovaní oddaní mohou přispět 
na uvaření nedělní hostiny a pozvat tak 
oddané, přátele Krišny i hosty nedělního 
veřejného programu na velechutnou vege-
tariánskou hostinu připravovanou našimi 
nejlepšími kuchaři pro potěšení Šrí Šrí 
Nitái Navadvípačandry. Nedělí je do roka 
jen 52, a tak neváhejte a ozvěte se s vaší 
nabídkou vaišnava sévy Džalángí déví dásí 
(736 245 445).

NOVÉ KNIHY
Již ve 3. vydání vychází kniha Suhótry 

Svámího Podstata a stín a ve 2. vydání 
Psychologie podle Védánty téhož autora. 
Tyto velice zajímavé a hluboké knihy 
v měkké vazbě si můžete objednávat 
u Vidjágatiho dáse (ss.tm@seznam.cz) 
za 150 resp. 100 Kč. ❧

Hare Krišna všetkým čitateľom, prvá, mne da-
rovaná knižka ,,Bhagavad gítá taková, jaká je“ mi 
zmenila život a konečne som dostala odpoveď ...na 
otázku, „Aký je zmysel života?“ Zo začiatku som 
nechápala celkom, o čo ide, čítala som ju s prestávka-
mi, ale niečo v mojom vnútri mi dávalo silu a všetko 
potrebné k tomu, aby som bola ďalej zvedavá a pý-
tala sa a študovala. Prednedávnom som ju dočítala, 
šťastná zaklapla, že „ahá!“ A otvorila som ju znova 
na začiatku a ide sa odznova, tentoraz s oveľa väčším 
pochopením. 

Popritom som moju myseľ obohatila aj o texty 
z ,,Nektaru pokynů“, a moje odhodlanie upevňuje 
knížka ,,Šríla Prabhupáda“. Teším sa na ďalšie, ktoré 
si zoženiem, velmi sa teším na deň, keď sa pustím do 
Šrímad Bhágavatamu... Ale Bhagavad gítá, taková 
jaká je, to je veľká úcta Pánovi Šrí Krišnovi a Šrílovi 
Prabhupádovi, ktorí nás učia, ako sa stať lepším člove-
kom, lepšou dušou a nájsť zabudnutý zmysel života. 

Nie sú to žiadne ,,príkazy“, ale odporúčania, pre 
tých, ktorí chcú dosiahnuť onej láskyplnej dokona-
losti. Aj keď z pohľadu svetských a nečistých ľudí to 
nie je nejaká veda, z pohľadu ozajstných čistých duší 
(aj z Krišnovho) je to najväčšia a najdokonalejšia 
veda vo vesmíre. Aspoň pre nás určite. 
Treba ju len prijať, a tým pádom pochopiť. Cítim 
sa inteligentnejšia, čistejšia a šťastnejšia, aj keď 
nie všetko v mojom živote funguje bez problémov. 
A viem, že toto je tá správna cesta. 

Hare Krišna! 
Alexandra

NÁMA HATTA TÁBOR
1.-7.7.2016

KAMENICE NAD LIPOU
Těšíme se na vás!
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Vénu gítáVénu gítá

Jakmile se na horizontu Vradži 
objevilo slunce, osvětlilo hluboké 
lesy svými jako šafrán měkkými 
paprsky a rozptýlilo tmu, která 
poskytla útočiště nočním zába-
vám původního Pána stvoření, 
Šrí Krišny. 

Stejně jako paprsky nektaru vycházejí 
z dolu krystalů, zlaté sluneční paprs-
ky hladily tmavé listy mnoha stromů, 

které – objímané unavenými liánami 
nesoucími květy mnoha barev – byly stále 
zavřené vzhledem k jejich dlouhému noč-
nímu bdění při Jeho uměleckých zábavách.

Možná, že slunce na východě vyšlo 
z touhy spatřit novou kapitolu ve stále se 
rozvíjejících dobrodružstvích Šrí Krišny, 
jejichž zázraky jsou původní příčinou jeho 
záře. Koneckonců, nesčetní bráhmani 
z Mathury Jej nyní vzývali ve svých chva-
lozpěvech. Možná, že úplněk na západě 
zašel, když byl nasycen láskou k Němu, 

jehož zářivá tvář byla modelem, podle ně-
hož byl stvořen. Nepodařilo se mu udržet 
se vzhledem ke své váze na obloze a nyní 
se ponořil do oné záhadné oblasti, kde se 
stýkají země a nebe? Kdo jiný to ví než 
Paurnamásí deví, nyní hovořící s Vrindou 
v lese z drahokamů východně od Nanda 
grámu, pohroužená ve vytváření mnoha 
plánů pro následující dny?

Stromy osvěžené svým oddaným sně-
ním protáhly své končetiny v aromatickém 
vánku, který nesl mnoho vůní Vrindávanu. 
Když se pohnuly, vyplašily mnoho ptáků 
blaženě spících na jejich větvích. Ačkoliv 
byli celou noc potichu, nyní dychtili zpívat 
o princi svých srdcí a jejich hlasy se mísily 

s paprsky úsvitu a probouzely opice, jeleny 
a další lesní tvory.

Samičky papoušků zpívaly na liánách, 
samečci švitořili na granátových stromech, 
kukačky kukaly na mangových stromech, 
holubi štěbetali na stromech pílu a nesčetní 
pávi křičeli na stromech kadamba. Včely 
vstoupily do sladkého koncertu této písně 

bzučením mezi mnoha různobarevnými liá-
nami a vytvářely v pozadí melodii blaženosti.

Paprsky slunce roztavený voňavý med 
vytékající z čerstvě vyrašených pupenů 
manga přilákal skupiny čmeláků, které 
vzbudily Vrindávan, již se pohybující 
v jemně vanoucích váncích z vrchů Malaja. 
Protože je oblast Vrindávanu expanzí těla 
Góvindy, když se Jeho záda, což je řeka Ja-
muná, rozechvěla v duchovní energii, celá 
oblast Vradži podlehla extázi.

Tento Vrindávan dhám v podobě lotosu 
se 108 okvětními lístky; s Jóga pithem jako 
jeho zářivým přeslenem, je projevem bož-
ské energie Šrí Baladéva. Z lásky ke svému 
mladšímu bratrovi stvořil toto nadpřiroze-
né hřiště. Toto transcendentální sídlo, zcela 
duchovní, plně vědomé a prosycené neo-
mezenou prémou, umožňuje zábavy lotoso-
okého Šrí Krišny neomezenými způsoby.

Východní břeh řeky Jamuny zdobí pět 
okouzlujících lesů známých jako Bhad-
ravan, Bhándiravan, Bilvavan, Lóhavan 
a Mahávan, jejichž vládnoucím Božstvem 
je Šrí Baladéva. Sedm lesů zdobících zá-
padní břeh jsou Bahulávan, Kámjavan, 
Khadiravan, Kumudavan, Madhuvan, Tá-
lavan a Vrindávan. Tam jsou Rádhá a Kriš-
na Vládkyní a Vládcem květinových hájů.

Jak svítání šíří svůj vliv v oblasti Vradži, 
mnozí obyvatelé bydlící v jejích půvabných 
městech opouštějí své domovy a s velkým 
štěstím zdraví nový, láskou prosycený den. 
Východně od Jamuny jsou Gókula a Raval, 
a západně leží Nandagaon, Varšana a Jávat, 
z nichž každé vyniká nad města polobohů 
krásou, bohatstvím a čistotou. Všude je vi-
dět na celém světě proslulé krávy z Vrindá-
vanu přemožené láskou k jejich Gópálovi 
a dychtící nabídnout oceány nektarového 
mléka pro Jeho potěšení.

KAPITOLA PRVNÍ

Vrindávan na podzim

Krišna pasoucí krávy rozezněl svou transcendentální flétnuKrišna pasoucí krávy rozezněl svou transcendentální flétnu
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Ve svém úvodním popisu Vénu gíty 
Šríla Prabhupáda píše: „Krišna byl velmi 
spokojen s atmosférou lesa, kde kvetly 
květy a včely a trubci velmi radostně 
bzučeli. Zatímco všichni ptáci, stromy 
a větve vypadali velmi šťastně, Krišna pa-
soucí krávy, doprovázený Šrí Balarámem 
a pasáčky, rozezněl svou transcendentální 
fl étnu.“ (Krišna, kapitola 21)

Jedná se o podzim, nejlepší ze všech 
ročních období, které zpochybňuje 
pýchu jara vůněmi kvetoucích květin, 
zelení lesů, koncertem šťastných ptáků 
a pozorností Krišnovy rása líly. Pod-
zim, také známý jako šarat, vypadá jako 
okouzlující mladá dívka s neklidnýma 
očima ptáka khaňdžana, sladkou lotoso-
vou tváří, kadeřemi podobnými včelám, 
ňadry připomínajícími ptáky čakraváka, 
bílými šaty jako oblaka, rty jako červený 
lotos, nákotníčky podobnými vrkajícímu 
jeřábu a náušnicemi podobnými modré-
mu lotosu.

Dny jsou mírné. Slunce, které v létě 
sežehlo zemi a pak způsobilo mon-
zunové deště, se nyní vydalo k severu 
a chová se klidně. Noci jsou chladné 
a vůně kvetoucích jasmínových květů 
prostupuje tmu. Podzimní les zčerve-

nal zralými plody guňdža, je zdobený 
mnoha pavími pery a do běla zbarvený 
hromadami ležících květin kasa. Pávi 
nyní mlčí, ale labutě elegantně vrkají: 

„Podzim přišel, podzim přišel.“
Ve Šrímad Bhágavatamu Šukadéva 

Gósvámí následuje popis období dešťů 
vyprávěním o mnoha slavných rysech 
podzimu ve Vradži. Po velebení neome-
zeně mnoha způsobů, jimiž toto roční 
období přijímá útočiště u Baladéva, pro-
zrazuje, že jeho hlavní majestát nespo-
čívá v zeleni, křišťálově čisté vodě ani 
v množství zvěře v lese. Prvotní proslu-
lostí podzimu je hra fl étny. Tento poklad 
podzimu vychází ze rtů Šrí Krišny a šíří 
se přes pole a lesy ke krásným dívkám 
pastevců z Vradži, které přemoženy její 
písní, oslavují jiné šťastné posluchače její-
ho koncertu.

Neomylný syn Vjásy, guru všech mu-
drců a nejvyšší z paramahansů, vyhradil 
největší majestát šaratu na závěr svého 
popisu. Šukadéva Gósvámí teď velmi 
podrobně opěvuje slávu písně flétny 
a lásku, kterou vzbuzuje v srdcích gopí. 
Zachovává kontinuitu z předchozí ka-
pitoly a začíná slovem „ittham“, neboli 

„tímto způsobem“.

šrí šuka uváča
itthan šarat-svaččha-džalan

padmákara-sugandhiná
njavišad vájuná vátan
sa gó-gópálakó ‘čjutah

Šukadéva Gósvámí řekl: Tak Vrindá-
van naplnily průzračné podzimní vody 
a ochladily jej vánky s vůní lotosů ros-
toucích v čistých jezerech. Neomylný Pán 
v doprovodu svých krav a pasáčků vstoupil 
do tohoto Vrindávanu. (ŠB 10.21.1)

kusumita-vanarádži-šušmi-bhringa
dvidža-kula-ghušta-sarah-sarin-mahédhram

madhupatir avagáhja čárajan gáh
saha-pašu-pála-balaš čukúdža venum

Jezera, řeky a kopce Vrindávanu zněly 
bzučením šílených včel a poletováním hejn 
ptáků po kvetoucích stromech. Madhupati 
[Šrí Krišna] vstoupil do toho lesa ve společ-
nosti pasáčků a Balaráma, a zatímco se krá-
vy pásly, rozezněl svou fl étnu. (ŠB10.21.2)

Šríla Prabhupáda v knize Krišna tyto 
dva verše spojil, aby vytvořil malebný úvod 
k této kapitole. Tato kapitola bude následo-
vat jeho božský příklad a zabývat se oběma 
verši jako pozadím pro píseň fl étny. ❧
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Po stopách Šríly Prabhupády
Meditace o tom, co dělal Šríla Prabhupáda v těchto dnech před padesáti lety

Jakmile začal Šríla Prabhupáda pořádat setkání v pod-
krovním ateliéru v Bowery č. 94, kam se od května zcela 
přestěhoval, začíná na jeho přednášky docházet více zájem-
ců. Šríla Prabhupáda vrací klíče od své kanceláře a studia 
dr. Mišry, ve kterých přes zimu žil, ale ještě občas jezdí na 
víkend do Mišrova Ánanda ášramu za New Yorkem zpívat 
večerní kírtany.

Paul, se kterým nyní Prabhupáda v ateliéru bydlí, se 
chce stát vaišnavou a Prabhupádovi pomáhá s nákupy, 
poštou atd. Šríla Prabhupáda jej chce vzít jednoho dne 
s sebou do Indie a snaží se pro něho získat od společnos-
ti Scindia, se kterou připlul do Ameriky, volnou jízdenku, 
ale bez úspěchu.

Na žádost některých studentů začíná Šríla Prabhupáda 
s hodinami sanskritu. Prabhupáda přesvědčí Karla, že 
brát LSD pro duchovní realizaci není nutné. Karel zná 

právníka, kterému dá k posouzení stanovy Prabhupádovy 
Ligy oddaných, kterou registroval v roce 1953 v Indii, aby 
odpovídaly požadavkům pro registraci v USA. Prabhupá-
dova duchovní společnost bude registrována v červenci, 
ale již nyní Prabhupáda nabízí členství samotnému práv-
níkovi a dalším. Změní také název své společnosti z „Ligy 
oddaných“ na „ISKCON, Mezinárodní společnost pro 
vědomí Krišny“.

Šríla Prabhupáda neustále usiluje o nějaké prostory na 
Manhattanu, které by posloužily jako chrám Rádhy a Krišny. 
Píše proto svému duchovnímu bratrovi Tírthovi Mahárád-
žovi, aby navštívil indického ministra fi nancí, kterého osob-
ně zná, a pomohl s převodem prostředků do USA.

Koncem května se Pavlovo chování zhoršuje, protože 
kvůli užívání drog nedokáže ovládat svou mysl. Prabhupáda 
hledá jiné bydlení a žádá Karla o pomoc.

Květen 1966
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neděle 1. května V 6:30 jsme se vrátili 
z Ánanda ášramu.
pondělí 2. května Dnes jsem vůbec nešel 
ven, celý den jsem pracoval na psacím 
stroji. Večer bylo setkání. Přišlo pouze pět 
mužů, včetně Paula. Pan Karel přinesl svůj 
magnetofon.Vypadá úžasně, ale výkon je 
špatný. Nejsem s tím spokojen.
úterý 3. května Dnes jsem byl sekretářce 
majitele vrátit klíče od kanceláře na 72. uli-
ci... a dr. Mišrovi jsem vrátil klíče od jeho 
studia 501. Pozval mne k sobě na večeři.
středa 4. května Dnes jsem jel hledat Sa-
kara, ale ztratil jsem se v metru. Večer bylo 
pěkné setkání. Přišlo sedm džentlmenů. 
Příspěvek byl 6,75 dolaru. Pan Karel mi 
milostivě přenechal magnetofon, který je 
lepší než ten, o který jsem přišel.
čtvrtek 5. května Dostal jsem dopis od 
Vrindávana (nejmladší Prabhupádův syn). 
Na jeho předešlý dopis jsem již odpověděl. 
Zdá se, že si o mě neustále dělá starosti.
pátek 6. května Dnes jsem nešel ven. Ve-
čer bylo setkání a příspěvek byl 5 dolarů.
sobota 7. května Odpoledne byla opět ho-
dina sanskritu a příspěvek byl 6,75 dolarů. 
Jel jsem do Ánanda ášramu...večerní kír-
tan se všem v Ánanda ášramu moc líbil.
pondělí 9. května Večerní setkání bylo 
velké. Přišlo 14 žen a mužů. Příspěvek byl 
ale malý, pouze 5 dolarů. Nevadí, důležité 
je, že se to rozrůstá.
Dnes si vzal pan Karel ke konzultaci kopii 
stanov společnosti. (Karel znal právníka, 
a tak si vzal od Prabhupády kopii stanov 
Ligy oddaných z roku 1953, aby se zeptal, 
co je třeba upravit pro registraci v USA – 
viz 12. května.)
Vzal si také kartály, aby se podíval po ob-
chodech, jestli je někde neprodávají.
středa 11. května S těmi lidmi z Pra-
gonu (knihkupectví) je to beznadějné. 
Nedokáží moje knihy prodat. Něco s tím 
musím udělat.
Dva džentlmeni si koupili dva sety knih 
a budou je splácet.
Večer bylo setkání. S Karlem jsem ho-
vořil o LSD. Moje argumenty, že to není 
pro duchovní osvícení potřeba, jej pře-
svědčily. Dnes se zúčastnilo devět nebo 
deset žen a mužů.
čtvrtek 12. května Ptal jsem se dnes na 
registraci Ligy oddaných. Bude to stát 300 
dolarů včetně 200 dolarů pro právníka.
pátek 13. května Večer bylo setkání, ale 
účast byla slabá. Příspěvek byl 4 dolary.
sobota 14. května V poledne byla hodina 
sanskritu. Příspěvek 4 dolary. Jel jsem do 
Ánanda ášramu, a večer tam byl kírtan.
neděle 15. května, Ékádaší Celý den jsem 
byl v Ánanda ášramu. Vrátil jsem se v 5 
odpoledne. Yolanda mne přivezla autem, 
slíbila, že ve středu přijde.

pondělí 16. května Dnes jsem dostal do-
pis od Mangalnílóje Brahmačárího. Velmi 
povzbudivý. Chce mi pomoci s mojí misí. 
Odpověděl jsem mu a ujistil ho, že ho sem 
dostanu za předpokladu, že zde bude po-
korně pracovat.
Večer bylo setkání. Přišlo deset žen a mužů. 
Příspěvek 7,55 dolarů.
středa 18. května Večer bylo setkání. Při-
šlo 12 žen a mužů. Příspěvek byl 7 dolarů.
pátek 20. května Dnes jsem spočítal, že 
po odečtení všech výdajů zbývá z pří-
spěvků 22 dolarů. Pan Raphael chce pro-
dávat knihy. Dal jsem mu pokyny. Uvidí-
me, co dokáže.
Večer bylo setkání, a přestože přišlo 10 lidí, 
vybraly se pouze 4 dolary.
sobota 21. května Odpoledne byla hodina 
sanskritu. 
Přišlo deset osob, ale vybraly se pouze 4 
dolary. Jeden hoch zaplatil další splátku za 
knihy.
Paní domácí si přišla pro nájemné; slíbili 
jsme, že jí to v pondělí zaplatíme.
Pavel má u sebe 75 dolarů a já mu v pon-
dělí musím dát zbytek příspěvků – 25 
dolarů.
Večer byl v ášramu kírtan, pěkný jako vždy.
neděle 22. května 
Byli jsme s Pavlem v ášramu celý den. 
Vrátili jsme se v 8 večer. Zdá se, že v bytě 
někdo byl. Byla zapnutá stolní lampa. 
Potom jsme na stole našli vzkaz „PO-
ŽEHNANÍ“. Je to záhadné. Potom jsme 
zjistili, že 75 dolarů, které měl Pavel 
v šuplíku, je pryč. Myslím, že tu není 
bezpečno. Musíme to tu zabezpečit, 
jinak je riskantní zde zůstávat. Ášram 
nám zaplatil 10 dolarů za cesty, takže 
nebyly žádné výdaje.
pondělí 23. května Večer bylo setkání 
a příspěvek byl 8 dolarů. Přišlo jedenáct 
žen a mužů. 
středa 25. května Večer bylo setkání, 
přišlo 18 osob. Příspěvek 11,75 dola-
rů. Po setkání byla konzultace ohledně 
registrace Mezinárodní společnosti pro 
vědomí Krišny.
čtvrtek 26. května Dnes jsem byl u dr. 
Mišry na obědě. Pavel dnes předvedl svoji 
bláznivou mysl, ale později litoval, že pře-
rušil kírtan při ranní službě.
pátek 27. května Dnes jsem viděl dobrý 
byt a přednáškovou místnost na Park Row 
Chatham Square, č. 218. Pavel téměř celý 
den psal na psacím stroji.
Večer bylo setkání asi 15 lidí. Přišli dámy 
i pánové. Příspěvek byl pouze 8,70 dolarů.
sobota 28. května Odpoledne byla ho-
dina sanskritu a přišlo asi deset osob. 
Příspěvek byl pouze 6 dolarů. Jeden hoch 
zaplatil dalších 6 dolarů za knihy, dohro-
mady tedy už 12.

Dnes do ášramu nepojedu, protože zítra 
v 11 dopoledne přijde Karel.
Dnes došlo ke zvláštnímu incidentu. Když 
jsem v deset večer psal na stroji, Pavla to 
velmi rozrušilo. Bylo to neobvyklé, proto-
že není v normálním stavu. Raději si budu 
dávat pozor.
neděle 29. května Karel s námi přišel po-
obědvat. Zapsal jsem si jeho adresu. Řekl 
jsem mu také o tom, co se včera večer 
stalo. Řekl jsem mu, že bych rád měl svůj 
byt. Pokusí se něco sehnat. Řekl jsem mu 
o místnosti, kterou jsem viděl v Chatham 
Towers na 16. patře.
pondělí 30. května, Ékádaší Pavel nekou-
pil vše, co mu bylo řečeno. Napsal jsem 
Tírthovi Mahárádžovi, aby navštívil indic-
kého ministra fi nancí...
Večer bylo setkání. Přišlo asi 10 studentů, 
ale vybralo se pouze 6,12 dolarů.
Myke (později Mukunda) přinesl svou tam-
púru, což sankírtanu přidalo na melodii.
Pan Green (právník, který připravuje re-
gistraci) souhlasil, že se stane členem Me-
zinárodní společnosti pro vědomí Krišny.
úterý 31. května Odpoledne mne přišel 
navštívit pan Robert Nelson. Požádal jsem 
ho, aby se stal členem společnosti. Sou-
hlasil a zaplatil 20 dolarů za měsíc červen 
1966. Uloženo do banky.
Ptal jsem se na Chatham Tower. V sou-
časnosti není možné tam mít místnost. Je 
to velmi drahá záležitost. Mám ale silnou 
touhu tam nějakou místnost získat.

Tolik z května. V žádném z těchto dílů se 
nejedná o úplný překlad celého Prabhupá-
dova diáře, ale o doslovný překlad vybra-
ných pasáží.
Pro hlubší pochopení  tohoto Prabhupádova 
období doporučuji studovat tyto pasáže 
z Prabhupádova životopisu a v kontextu 
předešlých dílů. ❧



Podle kuchařky 
Pravhupada‘s Special 
od Šačímáty déví dásí 

připravila
Gítámrita déví dásí

2 l kravského mléka
100 g rýže
1 kg datlí
hrst rozinek

Do hrnce nalijeme mléko, přivedeme mléko do varu, přidáme omytou 
a okapanou rýži. Opatrně mícháme, aby mléko nepřeteklo, když je rýže 
uvařená a mléko začíná houstnout, za stálého míchání přidáme nakráje-
né datle a opět mícháme až do plného zhoustnutí. Na konec přihodíme 
pár rozinek.

S láskou a oddaností nabídneme Šrí Krišnovi.

SLADKÁ RÝŽE
S DATLEMI
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