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Příspěvky na vydávání časopisu 
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vydavatele nebo na účet chrámu: 
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1. Systematicky šířit duchovní poznání v celé společnosti a učit všechny 
národy technikám duchovního života, aby došlo k obnově rovnováhy 
životních hodnot a dosažení skutečné jednoty a míru ve světě.

2. Šířit vědomí Krišny tak, jak je popsané v Bhagavad gítě a 
Šrímad Bhágavatamu.

3. Sbližovat členy společnosti a vést je ke Krišnovi, původní a hlavní bytosti, 
a tím způsobem v nich, stejně jako v celém lidstvu, rozvíjet pochopení, že 
každá duše je nedílnou částí Boha (Krišny), s nímž je kvalitativně totožná.

4. Šířit a podporovat sankírtanové hnutí, společné zpívání svatých jmen 
Boha, podle učení Pána Šrí Čaitanji Maháprabhua.

5. Pro členy a celou společnost zbudovat posvátná místa 
transcendentálních zábav zasvěcených Nejvyšší Osobnosti Božství.

6. Sdružovat členy za účelem vyučování jednoduššího a přirozenějšího 
způsobu života.

7. Pro dosažení výše uvedených cílů vydávat a šířit periodika, časopisy, 
knihy a další literaturu.

Sedm cílů hnutí Hare Krišna
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ISKCON

Nová Ékačakra, Abranovce 60, 
pošta Kokošovce, 082 52
tel. +421 911 947 108

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

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE

Góvinda, Obchodná 30, Bratislava
tel. +421 252 962 366

Góvinda, Hlavná 117, Košice
tel. +421 556 220 626

Góvinda, Hlavná 70, Prešov
tel. +421 910 947 108

Hare Krišna,

ISKCON 
Centrum pro védská studia, 
Lužce 48, Karlštejn, 267 18
tel. 311 516 558, 736 107 009
Farma Krišnův dvůr, 
Městečko u Benešova č. 1, 
Postupice, 257 01, 
tel. 317 796 008, 732 424 238
Hare Krišna centrum 
Harinám Mandir,
Zenklova 107, Praha 8, 180 00, 
tel. 603 205 991
Kazatelské centrum 
Prabhupád bhavan, 
Durďákova 34, Brno sever, 613 00 
tel. 604 472 982, 731 445 474
Náma Hatta centrum Čakra, 
Lutotín 7, Kostelec na Hané, 798 41
tel. 731 154 233
Kazatelské centrum Hari-dhám, 
Fulnek – Jílovec 34, 742 45 
tel. 603 958 447

VEGETARIÁNSKÉ RESTAURACE
Góvinda, Soukenická 27, Praha 1 
tel. 732 777 246
Góvinda, Na hrázi 5, Praha 8 
tel. 284 823 805 
Balaráma, Orlická 9, Praha 3 
tel. 222 947 365
Góvinda, Pavelčákova 5/13, Olomouc
tel. 604 259 930
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

Krišna v Bhagavad gítě Ardžunovi vysvět-
luje, že se nikdy nestalo, že by tady On nebo 
všichni ti králové shromáždění na Kuru-
ovském poli nebyli. A později říká, že když 
před milióny lety vysvětloval vznešené po-
znání o duši a jejím věčném vztahu k Němu, 
bohu slunce Vivasvánovi, že tu byli přítomni 
oba, jen Krišna si to na rozdíl od Ardžuny 
všechno pamatuje.

Když jsem si to uvědomila do hloubky, 
pocítila jsem na svých bedrech váhu všech 
věků – jsem tu milióny životů, prošla jsem 
stovkami životních forem, byla jsem zvíře, 
rostlina, polobůh, žebrák i král. Byla jsem 
na nebeských planetách i v pekle, v ženském 
i mužském těle, byla jsem stokrát rodičem 
i dítětem. Podobná klacíkům na vodě jsem se 
spojovala a loučila s dalšími živými bytostmi 
na základě své vlastní karmy.

Vše, oč teď můžu usilovat, jsem tak či onak už 
měla, vlastnila, pocítila, ochutnala. Zažila jsem 
vítězství i prohry, lásku i nenávist, mír i válku, 
život i smrt. A zdá se, že mi to pořád nestačí... 

Protože si na rozdíl od Krišny nic nepamatuji, 
pořád jsem toužila po hmotném životě, zas 
jsem si chtěla hrát na Boha, zase jsem uvěřila, 
že jsem tohle tělo a že všechno, co si teď vezmu 
a honem užiju, je všechno, co můžu dostat.

A nejsem to jenom já. Jsou nás takových 
stovky a tisíce. Ženeme se za mrkví kývající 
se nám před nosem. Chceme jen trošku štěstí 
přece. Ale výsledek je život za životem tristní. 
Přes všechen pot, krev a slzy spící duše ve 
stroji skládajícím se z hmotných elementů – 
éteru, vzduchu, ohně, vody a země, a mysli, 
inteligence a falešného já – štěstí z dočasných 
hmotných radostí nepociťuje a jen odevzda-
ně čeká na zázrak. Na zázrak, který se doo-
pravdy stal. A stává se a bude stávat. Pořád.

Zázrak byl, že Šríla Prabhupáda přijel do 
Ameriky a potkal spousty upřímných násle-

dovníků, jejichž milostí dorazilo vědomí 
Krišny i do české kotliny. Zázraky se dějí 
každý den na ulici, když milostí oddaných 
další spící duše zažívají transcendentální 
štěstí a zatouží konečně se probudit a vydat 
se správným směrem.

Zázrak je, že něco takového se může 
stát každému z nás. Že ke každému z nás 
doopravdy hovoří Šrí Krišna. Jeho slova na 
stránkách Bhagavad gíty jsou určená tady 
a teď právě pro nás. Je to tak výlučné, osob-
ní a jedinečné!

Zázračně se můžeme pomocí vznešené 
mahá mantry přenést na duchovní úroveň 
a být s Krišnou, se Šrílou Prabhupádou. 
Před sebou máme úžasné dva dny, kdy 
se můžeme díky meditaci, oddané službě 
a pohroužení se do svatého jména dokonale 
naladit na jejich slavný příchod. Šťastné 
a Krišny si vědomé Džanmáštamí!

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásí

Slovenská republika
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Ano, to je v pořádku
24. července 1974

ISKCON Nový Vrindávan, Západní Virginie

Na počátku ledna jsme s mojí ženou opustili Novou Dváraku a vydali se do Ka-
rakasu ve Venezuele. Byla to pro mě úžasná zkušenost. Byli jsme s mojí ženou 
v chrámu jediní, kdo měl bráhmanské zasvěcení a věděl, jak uctívat Božstva. 

Měl jsem tam spoustu přednášek, které obvykle vyústily v předávání „Prabhupádova 
nektaru“. Přednášky bylo nutné překládat, protože jsem neuměl španělsky a většina 
oddaných nehovořila anglicky. Po několika měsících se v Karakasu změnilo vedení 
chrámu a já se rozhodl odjet.

Vrátili jsme se do mého domova ve Filadelfi i. Žili jsme několik 
měsíců v domě mé matky a já jsem vydělával peníze, abych jí 
splatil naše letenky. V té době mi zatelefonoval Kuládri dása z No-
vého Vrindávanu a žádal mě, abychom tam s mojí ženou přijeli. 
Nakonec jsem souhlasil a dorazil jsem do Nového Vrindávanu na 
začátku července.

Být v Novém Vrindávanu hospodářem bylo značně odlišné 
od života brahmačárího, který jsem tam vedl předtím. Měl jsem 
svůj vlastní pokoj a neměl na starosti tolik služby jako před 
dvěma lety. Ale cestoval jsem předtím po celém světě a zažil 
oddanou službu v chrámech na všech kontinentech, a tak mě 
farmářský život neuspokojoval. 

Naštěstí přišla dobrá zpráva. Šríla Prabhupáda měl přijet na 
týden zahrnující Džanmáštamí, od 18. do 24. července. Poté, co 
jsem v prosinci 1973 odešel od Prabhupády, se jeho osobním 
služebníkem stal Satsvarúpa Mahárádž. Ten pak osobně slou-
žil Prabhupádovi více než sedm měsíců, až do chvíle, než Jeho 
Božská Milost odjela z Nové Dváraky 15. července 1974. Když 
Šríla Prabhupáda dorazil do Nového Vrindávanu, cestoval s ním 
Brahmánanda Mahárádž jako jeho tajemník, ale žádného 
osobního služebníka neměl. Dychtivě jsem přijal příležitost 
pro Šrílu Prabhupádu během jeho pobytu v Novém Vrin-
dávanu vařit a masírovat ho. 

Den před Prabhupádovým odjezdem se mě Brahmá-
nanda Mahárádž zeptal, zda bych nechtěl znovu pře-
vzít svoje povinnosti jako služebník Šríly Prabhupády. 
Háček byl v tom, že Jeho Božská Milost se vracela 
do Indie. Byla to těžká volba. Na jednu stranu mě 
přitahovala služba Prabhupádovi, zároveň mě ale 
odpuzovala představa šestiměsíčního pobytu v Indii, 
kde jsem vždy trpěl značnými zdravotními 
problémy. Pokud bych ovšem neodjel, 
pracoval bych dál na farmě v Novém 
Vrindávanu. 

S požehnáním své ženy jsem se nakonec rozhodl odjet se Šrílou 
Prabhupádou. Brahmánanda Mahárádž se tedy otázal Šríly Prabhu-
pády, zda by mě chtěl ještě jednou za svého osobního služebníka.

A on mě přijal. Nikdy se mě pak neptal, co jsem za těch posled-
ních sedm měsíců dělal. Nikdy se nevyptával na moji ženu. 
Neřekl mi, že jsem konečně přišel k rozumu. Nezmínil se o tom, 
že by mě postrádal či že to beze mě bylo obtížné. Řekl mi toho 
spoustu tím, že neřekl vůbec nic.

Prabhupádovo odříkání a prostota byly zjevné v tom, že při-
jímal cokoliv, co mu Krišna poskytl či neposkytl. Jeho Božské 
Milosti bylo lhostejné, zda služebníka má, nebo nemá. Nikdy 
nežádal nic pro sebe samotného. Jednou prohlásil, že člověk 
připoutaný k hmotnému světu předstírá odpoutanost, zatímco 
člověk skutečně odpoutaný jedná ohleduplným, laskavým způ-
sobem. Viděl jsem, jak právě tak si Prabhupáda počíná v kaž-
dodenním životě. Jednal s námi nesmírně laskavě, ačkoliv byl 
naprosto odpoutaný.

Začal jsem vykonávat své povinnosti Prabhupádova služeb-
níka tak samozřejmě, jako bych nikdy v té službě neskon-

čil. Prabhupáda byl a vždy bude můj učitel a já jeho 
služebník. Je to věčně sladký vztah. Pochopil jsem, 

jakou milost mi Prabhupáda prokazuje, když mi 
dovoluje vykonávat oddanou službu. Mojí jedi-
nou kvalifi kací byla touha sloužit mu. Modlím 
se, abych mu stále sloužil tak, jako bych od něj 
nikdy neodešel.

Šrílo Prabhupádo, jste bezpodmínečně milu-
jící osobností. Právě proto si vás Pán Čaitanja 
vyvolil, abyste šířil svaté jméno po celém světě 

bez ohledu na kastu, vyznání, barvu 
pleti nebo pohlaví. Jste tím nejvel-
korysejším avatárem mezi všemi.  

Moje existence nemá žádný smysl, Moje existence nemá žádný smysl, 
kromě služby vašim lotosovým nohámkromě služby vašim lotosovým nohám
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Připojil jsem se ke Šrílovi Prabhupádovi po 
sedmiměsíčním odloučení. 

Jednoho dne, bylo to v Novém Vrindá-
vanu, diskutovali oddaní o správném způsobu 
přípravy rásagully.  „Ukáži vám, jak dělat rása-
gullu,“ řekl jim Prabhupáda. „Připravte všechno 
potřebné.“

Oddaní nevěřili svým uším. Pro některé z nich 
to byla první příležitost vidět Prabhupádu praco-
vat v kuchyni. Prabhupáda jim nejprve vysvětlil, 
jak připravovat tvaroh a sladkou vodu. Když měli 
všechno hotové, přišel do kuchyně a začal vařit. 
Všichni bedlivě sledovali, s jakou zručností na-
máčel otáčením kuličky v sirupu, až na jednoho 
sannjásího, který hleděl na rásagullu.

Prabhupáda ho pokáral slovy: „Ty jsi jich už 
polovinu snědl.“ Po nějaké době se Prabhupáda 
obrátil na Kírtanánandu Mahárádže a řekl: „Teď 
můžeš pokračovat ty.“

Ovšem ve chvíli, kdy pustil lžíci z ruky, rása-
gully zkolabovaly a smrskly se na polovinu své 
původní velikosti. Kírtanánanda Mahárádž se 
pokoušel obětinu zachránit, ale marně. Zkáza 
byla dokonána. Někteří z nás pro jistotu zkoušeli 
rásagully ochutnat, bohužel ale chutnaly hrozně.

Ukáži vám, 
jak dělat 
rásagullu

24. června 1974
ISKCON Nový Vrindávan, 

Západní Virginie 

15. srpna 1974
ISKCON Vrindávan, Indie

V průběhu těch sedmi měsíců, co jsem nebyl se Šrílou Prabhupádou, jsem 
se oženil a začal hromadit majetek. Jednu z těch nových akvizic, elektric-
ký holicí strojek, jsem si vzal do Indie. 

Jednoho rána, když Šríla Prabhupáda přednášel o Šrímad Bhágavatamu, 
hovořil o „ugra-karmě“. 

„Oholit se můžete úplně jednoduše břitvou,“ řekl. „Není v tom žádný pro-
blém, ale nyní se vše zkomplikovalo. Musí se používat elektřina. Dělá to randál, 
a když se strojek porouchá, tak se neoholíte. Řešením malého problému se 
vytvořila spousta větších.“

Ačkoliv mně osobně nic přímo neřekl, bylo mi jasné, co tím míní. Hodinu 
předtím jsem se holil v mém příbytku pro služebníky a tím jsem ho rušil. 

Šrílo Prabhupádo, mnohokrát jste mi slitovně dával taková ponaučení. Prosím 
odpusťte mi, že jsem byl tak netýkavý a vzdorný, že nestačilo, abyste mi prostě 
řekl, co mám dělat. Děkuji, že jste mi dovolil vám sloužit. Moje existence nemá 
žádný smysl, kromě služby vašim lotosovým nohám. ❧

Oholit se můžete úplně 
jednoduše břitvou

Šrílo Prabhupádo, Šrílo Prabhupádo, 
jste bezpodmínečně jste bezpodmínečně 

milující osobnostímilující osobností
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Překlad: 
Ti, kdo se zabývají pěstováním 

nevědomých činností, vstoupí do 
nejtemnějších končin nevědomosti. 
Ještě hůře jsou na tom ti, kdo se zabývají 
pěstováním takzvaných vědomostí.

Význam:
Tato mantra nám nabízí srovnání vidji a avidji. Avidjá neboli 

nevědomost je nesporně nebezpečná, ale vidjá neboli vědomost 
je daleko nebezpečnější, je-li mylná nebo zbloudilá. Tato man-
tra Šrí Íšópanišady je dnes aktuálnější než kdy jindy. Moderní 

civilizace dosáhla značných pokroků v oblasti všeobecného 
vzdělání, ale výsledkem je, že lidé jsou ještě nešťastnější než dříve, 
poněvadž se zdůrazňuje materiální pokrok na úkor nejdůležitější 
stránky lidského života, to jest duchovního aspektu.

Co se týče vidji, první mantra jasně vysvětlila, že Nejvyšší Pán 
je vlastníkem všeho a že zapomínání tohoto faktu se nazývá ne-
vědomost. Čím více člověk zapomíná na tuto životní skutečnost, 
v tím větší temnotě se nalézá. Proto je bezbožná civilizace, zamě-
řená na takzvaný rozvoj vzdělání, nebezpečnější než civilizace, 
v níž mají široké vrstvy lidu nižší materiální úroveň.

Z lidských skupin karmích, gjáních a jógínů se činnostem 
zaměřeným na uspokojování smyslů věnují karmí. V moderní 
civilizaci se téměř 99,9 procent lidí věnuje těmto činnostem 
pod heslem industrializace, hospodářského rozvoje, altruismu, 
politické činnosti aj. Veškerá tato činnost se však ve skutečnosti 
zakládá na uspokojování smyslů a po vědomí Boha popsané 
v první mantře tam není ani stopy.

Bhagavad-gítá (7.15) používá pro označení lidí, kteří se věnu-
jí hrubému uspokojování smyslů, výrazu múdha, osel. Osel je 
symbolem hlouposti. Ti, kdo se zabývají pouze planou honbou 
za smyslovými požitky, uctívají podle Šrí Íšópanišady avidju. 
Ti, kdo hrají roli pomocníků takovéto civilizace ve jménu roz-
voje vzdělání, nadělají ve skutečnosti víc škody než ti, kdo se 
nacházejí na úrovni hrubého uspokojování smyslů. Rozvíjení 
vzdělání bezbožnými lidmi je stejně nebezpečné jako vzácný 
šperk na hlavě kobry. Kobra ozdobená drahocenným šperkem 
je ještě nebezpečnější než kobra bez šperku. 

V Hari-bhakti-sudhódaji se rozvoj vzdělání bezbožných lidí 
přirovnává k dekoraci na mrtvém těle. V Indii, stejně jako 
v mnoha jiných zemích, nesou někdy lidé podle starého zvyku 
v čele průvodu vyzdobenou mrtvolu, aby potěšili truchlící po-
zůstalé. Právě taková je i moderní civilizace: slátanina činností, 
jež mají zastřít nepřetržité utrpení hmotné existence. Cílem 
těchto činností je smyslový požitek. Nad smysly však stojí mysl, 
nad myslí inteligence a nad inteligencí duše. Cílem oprav-
dového vzdělání má tudíž být seberealizace, to jest realizace 
duchovních hodnot duše. Vzdělání, jež nevede k této realizaci, 
musíme pokládat za avidju, čili nevědomost. Pěstováním této 
nevědomosti klesá člověk do nejtemnějších končin.

Védy rozlišují tyto druhy nepravých světských učitelů: 1. véda-
váda-rata, 2. májajápahrita-gjána, 3. ásuran bhávam ášrita a 4. 
narádhama. Véda-váda-rata je ten, kdo se prohlašuje za velkého 
znalce védských spisů, ale naneštěstí se úplně odchyluje od je-
jich smyslu a cíle. V Bhagavad-gítě (15.18-20) se praví, že cílem 
védských spisů je poznání Osobnosti Božství, ale véda-váda-rata 
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25.8. ŠRÍ KRIŠNA DŽANMÁŠTAMÍ, příchod Pána Šrí Krišny (půst do půlnoci)
26.8. NANDÓTSAVA, příchod Šríly Prabhupády (půst do oběda)
28.8. Annadá Ékádaší (př. 29.8. od 6:13 do 10:46)
6.9. Šrímatí Sítá Th ákurání (manželka Šrí Advaity) – příchod
9.9. RÁDHÁŠTAMÍ, příchod Šrímatí Rádhárání (půst do oběda)
12.9. Páršva Ékádaší, (půst za Pána Vámanadéva do oběda, 

př. 13.9. od 10:15 do 10:50)
13.9. Šrí Vámana Dvádaší, příchod Pána Vámanadéva (půst včera, dnes hostina)
13.9. Šríla Džíva Gósvámí – příchod
14.9. Bhaktivinóda Th ákura – příchod, (půst do oběda)
15.9. Šríla Haridása Th ákura – odchod
16.9. Šríla Prabhupáda přijal sannjás, začíná 3. měsíc Čáturmásji (půst od mléka)
22.9. Šríla Prabhupáda přijel do USA
26.9. Indirá Ékádaší (př. 27.9. od 6:56 do 10:53)
11.10. Rámačandra Vidžajótsava, Šrí Madhváčárja – příchod
12.10. Pasankušá Ékádaší (př. 13.10. od 7:21 do 10:59)
13.10. Šríla Raghunátha Dása Gósvámí – odchod, Šríla Raghunátha Bhatta 

Gósvámí – odchod, Šríla 
Krišnadása Kavirádža 
Gósvámí – odchod

16.10. Šrí Murári Gupta – od-
chod, začíná měsíc Kártik, 
začíná 4. měsíc Čátur-
másji (půst od urad dálu)

20.10. Šríla Naróttama Dása 
Th ákura – odchod

23.10. zjevení Rádhá Kundu, 
snána dána, Bahuláštamí

26.10. Ramá Ékádaší (př. 27.10. 
od 7:44 do 11:05)

30.10. Dípávalí
31.10. Góvardhana púdža, Gó 

púdža, Gó Krida (uctívání 
kopce Góvardhana)

nemá o Osobnost Božství ani nejmenší zájem. 
Je naopak fascinován hmotnými výsledky, jako 
je například dosažení nebeského království atd.

Jak je řečeno v první mantře, máme si být 
vědomi toho, že všechno patří Osobnosti Bož-
ství a musíme se spokojit s přiděleným dílem 
životních nezbytností. Účelem celého védské-
ho písemnictví je probudit v zapomnětlivých 
lidských bytostech toto vědomí Boha. Stejný 
cíl je vytýčen různými způsoby v rozličných 
spisech po celém světě k poučení pošetilého 
lidstva. Konečným cílem je tudíž dovést člově-
ka zpět k Bohu.

Véda-váda-rata je však místo toho, aby 
poznal smysl Véd, přesvědčen, že vedlejší 
výsledky, jako například dosažení nebeských 
rozkoší ve formě smyslových požitků – tedy 
chtíče, který je skutečnou příčinou hmotného 
otroctví – jsou konečným cílem védských spi-
sů. Tito lidé zavádějí svým chybným výkladem 
Véd ostatní na scestí. Někdy odsuzují dokonce 
i Purány, autentické védské výklady pro lai-
ky. Podávají vlastní výklady védských spisů 
a opomíjejí autoritu velkých učitelů (áčárjů). 
Mají také sklon k tomu, aby vybrali ze svých 
vlastních řad některou nesvědomitou osobu 
a učinili z ní vůdčí osobnost védského poznání. 
Tato mantra takové lidi obzvláště odsuzuje vel-
mi přiléhavým sanskritským slovem vidjá-rata. 
Vidjá znamená véda, neboť véda je původem 
poznání, a rata znamená zaměstnán. Vidjá-rata 
tedy znamená zaměstnán studiem Véd. Lidé 
patřící do skupiny vidjá-rata se zde odsuzují, 
poněvadž neznají skutečný cíl Véd, což je dů-
sledkem toho, že neposlouchají áčárje. Zvykli 
si vykládat smysl každého slova védských spisů 
tak, aby vyhovoval jejich vlastním účelům. Ne-
vědí, že védská literatura není sbírkou obyčej-
ných knih a že jí není možno porozumět bez 
učednické posloupnosti.

Chce-li člověk porozumět transcendentální-
mu poselství Véd, musí se obrátit na pravého 
duchovního mistra. Tak to nařizuje Katha Upa-
nišad. Lidé ve skupině véda-váda-rata však mají 
svého vlastního áčárju, který nenáleží do ře-
tězce transcendentální učednické posloupnosti. 
Chybným vykládáním védské literatury tak dě-
lají pokroky směrem k nejtemnějším končinám 
nevědomosti. Jsou na tom ještě hůře než ti, kdo 
o védském poznání nic nevědí.

Skupina lidí zvaná májajápahrita-gjána jsou 
ti, kdo se sami prohlásili za „Bohy“. Tito lidé 
se domnívají, že jsou Bohem a že není důvodu 
uctívat nějakého jiného Boha. Nemají nic proti 
uctívání obyčejného člověka, pokud je bohatý, 
ale nikdy by neuctívali Osobnost Božství. Tito 
lidé nejsou schopni vidět svou vlastní hloupost 
a nikdy neuvažují o tom, jak by bylo možné, 
aby byl Bůh v zajetí iluze. Kdyby Bůh byl v za-
jetí iluze, byla by iluze mocnější než Bůh. Oni 
však také prohlašují, že Bůh je všemohoucí. Je-
li všemohoucí, jak by Ho mohla přemoci iluze? 
Tito samozvaní „Bozi“ nemohou zodpovědět 
tyto otázky příliš jasně, prostě jim stačí, že se 
sami stali „Bohem“. ❧

Vaišnavský 
kalendářkalendář
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Již jsme hovořili o tom, že čistou odda-
nou službu Pánu automaticky dopro-
vázejí dokonalé poznání a odpoutanost 

od hmotné existence. Jsou však lidé, kteří 
se domnívají, že všechny druhy předepsa-
ných činností, včetnĕ tĕch náboženských, 
jsou určené pro hmotný zisk. Obyčejný 
človĕk v kterékoliv části svĕta obecnĕ tíhne 
k tomu, aby výmĕnou za náboženskou či 
jinou předepsanou službu získal nĕjaký 
hmotný zisk. Dokonce i védská literatura 
za všemožné náboženské činnosti nabízí 
lákadlo hmotného zisku a vĕtšina lidí je 
tĕmito lákadly či požehnáními nábožen-
ství přitahována. Proč jsou tito takzvaní 
náboženští lidé přitahováni hmotným 
ziskem? Protože hmotný zisk může 

človĕku umožnit splnĕní tužeb, které zase 
uspokojí jeho smysly. Tento kolobĕh pře-
depsaných činností zahrnuje „zbožnost“, 
která ústí v hmotný zisk, a hmotný zisk 
vede ke splnĕní tužeb. Smyslový požitek 
je bĕžná cesta pro všechny druhy plnĕ 
zamĕstnaných osob. Tuto cestu však po-
pírá tento verš, který je výrokem Šrímad 
Bhágavatamu z úst Šríly Súty Gósvámího, 
který popisuje skutečný cíl náboženství.

Súta Gósvámí říká: dharmasja hj ápa-
vargjasja – účelem dharmy, neboli systé-
mu náboženství, je vést človĕka na cestĕ 
k osvobození od zrození a smrti. Slovo 
apavarga je velmi významné: označuje 
negaci pavargy, utrpení hmotné existen-
ce. V sanskritské lingvistice představuje 
pavarga písmena pa, pha, ba, bha a ma, 
z nichž každé zastupuje jedno hmotné 
utrpení. Pa označuje parišramu, tĕžkou 
dřinu. V tomto hmotném svĕtĕ se musí 
pro smyslový požitek velmi tĕžce pracovat. 
Pha znamená phénilá, pĕna. Když nĕkdo 
tvrdĕ pracuje, vychází mu nĕkdy z úst 
pĕna. Často to vidíme u koní či jiných 
zvířat. Ba zastupuje bjarthatá, zklamání. 
Navzdory tomu, že človĕk tĕžce pracu-
je, cítí se zklamaný. Bha je bhaja, strach. 

Ačkoliv se tak namáhá, přesto se obává 
toho, co se stane. A nakonec ma označuje 
mritju, smrt. Dnem i nocí tĕžce pracuje-
me, a přesto přichází smrt. Vĕdecký svĕt 
usilovnĕ pracuje na tom, aby přemohl 
smrt, ale samotní vĕdci umírají. Nemohou 
smrt zastavit. Mohou sice vytvořit ato-
movou bombu, aby usmrtili milióny lidí, 
nicménĕ nejsou schopní vytvořit nĕco, co 
smrt zastaví. To není možné. Takže slovo 
pavarga – označující písmena pa, pha, ba, 
bha a ma – představuje pĕt druhů utrpení 
v hmotném svĕtĕ.

Zde Súta Gósvámí říká: dharmasja hj 
ápavargjasja – rozvíjením náboženství by 
mĕl človĕk odstranit pavargu. Už žádná 
tĕžká dřina, žádná pĕna u úst, žádné 
zklamání, žádný strach, žádná smrt. Ji-
nými slovy, naše dharma nám musí po-
moci transcendovat hmotný svĕt, jelikož 
v hmotném svĕtĕ musíme tvrdĕ pracovat 
a trpĕt strastmi, které následnĕ přichá-
zejí. Nemůžete si myslet: „Ó, já jsem tak 
důležitý človĕk, a proto pracovat nebudu.“ 
Na hi suptasja sinhasja pravišanti mukhé 
mrigáh. Lev je známý jako král lesa, ale 
přesto musí pracovat. Nemůže jen tak 
ležet a doufat, že za ním přijde nĕjaké 
zvíře a řekne: „Můj drahý lve, prosím ote-
vři tlamu a dovol mi do ní vstoupit.“ Ne. 
Ačkoliv je nejmocnĕjším zvířetem v lese, 
musí se snažit ze všech sil, aby si obstaral 
potravu. Také prezident Spojených států 
pilnĕ pracuje, třebaže je nejmocnĕjším 
človĕkem v zemi.

V tomto svĕtĕ tedy bez tvrdého úsilí 
nikdo ničeho nedosáhne. Nám se však 
pracovat nechce, a tak na konci týdne 
opouštíme mĕsto a vychutnáváme si chvíli 
odpočinku, abychom zapomnĕli na tĕžkou 
dřinu bĕhem týdne. A v pondĕlí se pak 
musíme vrátit do práce. To se dĕje všude.

Jelikož je každá živá bytost nedílnou 
částí Boha, má sklon užívat si života bez 
práce jako Krišna. Krišna se neustále 
raduje s Rádhárání a ostatními gópími, 
a nepracuje. Ve Šrímad Bhágavatamu 
ani v jiné védské literatuře neslyšíme nic 
o tom, že by Krišna v devĕt hodin musel jít 
do zamĕstnání ve velké továrnĕ a vydĕlávat 
peníze, aby si pak mohl užívat s Rádhárání. 
Ne. Védský výrok zní: na tasja kárjan ka-

človĕku umožnit splnĕní tužeb, které zase 
uspokojí jeho smysly. Tento kolobĕh pře-
depsaných činností zahrnuje „zbožnost“, 

Ačkoliv se tak namáhá, přesto se obává
toho, co se stane. A nakonec ma označuje
mritju, smrt. Dnem i nocí tĕžce pracuje-

Skutečný cíl
DHARMYdharmasja hj ápavargjasja

nárthó ‘rthájópakalpaté
nárthasja dharmaikántasja

kámó lábhája hi smritah

Veškeré předepsané činnosti jsou 
zajisté určené ke konečnému 
osvobození. Nikdy by se nemĕly 
vykonávat pro hmotný zisk. Navíc 
je podle mudrců nepřípustné, aby 
ten, kdo se vĕnuje nejvyšší službĕ, 
používal hmotný zisk k pĕstování 
smyslového požitku.

(Šrímad Bhágavatam 1.2.9)

Čistou oddanou službu Pánu Čistou oddanou službu Pánu 
automaticky doprovázejí automaticky doprovázejí 
dokonalé poznání dokonalé poznání 
a odpoutanost a odpoutanost 
od hmotné existenceod hmotné existence
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ranan ča vidjaté – Bůh nemá žádné povin-
nosti, kterými by se musel zabývat.

Co tedy Krišna dĕlá? Jednoduše si užívá. 
Jednou přijel do Kolkaty jeden pán z Ev-
ropy, aby našel chrám Boha. Vidĕl tam 
mnoho chrámů Kálí a nĕkolik chrámů 
Šivy, ale teprve když přišel k chrámu Rád-
hy a Krišny, prohlásil: „Tady je Bůh.“ Proč? 
Poznamenal: „Všiml jsem si, že v ostatních 
chrámech bohynĕ Kálí a Pán Šiva pracují, 
ale tady si Bůh pouze užívá.“ To potvrzuje 
Védánta sútra vĕtou ánandamajó ‘bhjását 

– „Pán přirozenĕ oplývá transcendentálním 
štĕstím“ – a rovnĕž Brahma sanhitá (5.1), 
která uvádí, že Krišna je sač-čid-ánanda-
vigrahah, má vĕčnou podobu poznání 
a blaženosti.

Stejnĕ jako Bůh nemusí pracovat a pou-
ze se raduje, i my se chceme radovat, aniž 
bychom museli pracovat. Přestože jsme 
však Krišnovy nedílné části, a jsme tudíž 
svou povahou blažení, musíme tĕžce pra-
covat, jen abychom se uživili, protože jsme 
podlehli vlivu Krišnovy vnĕjší, hmotné 
energie. Musíme tak dřít, až nám nĕkdy 
z úst teče pĕna, a přesto nemáme zajištĕný 
úspĕch. A pořád se bojíme, protože bez 
ohledu na to, jak tĕžce pracujeme, musíme 
koneckonců zemřít. To je naše postavení.

V tomto verši ze Šrímad Bhágavata-
mu Šríla Súta Gósvámí říká: dharmasja 
hj ápavargjasja – cílem náboženství je 
odstranit patero druhů hmotného utrpe-
ní – tĕžkou práci, pĕnu u úst, zklamání, 
strach a smrt. To je účel dharmy. Navzdo-
ry tomu chodí všude křesťané do kostela 
a modlí se: „Ó Bože, ó Otče, chléb náš 
vezdejší dej nám dnes.“ Bůh přece dává 
jídlo i kočkám, psům, ptákům, včelám, 
prostĕ všem, tak proč by nedal jídlo nám? 
Správná modlitba zní takto: „Ó, Bože, 
prosím zamĕstnej mĕ ve své službĕ, abych 
se mohl osvobodit od tĕchto pĕti strastí.“ 
To je vhodná modlitba.

Ten, kdo chodí do kostela a modlí se 
k Bohu o chleba, je samozřejmĕ tisíckrát 
lepší než hanební ateisté, kteří v Boha vů-
bec nevĕří. Tvrdí: „Co to je Bůh? Já jsem 
Bůh. S pomocí hospodářského rozvoje 
vytvořím tuny chleba. Proč bych mĕl 
chodit do kostela?“ Ten, kdo se k Bohu 
modlí o chleba, je mnohem lepší než 
tito darebáci – ačkoliv nemusí vĕdĕt, oč 
se modlit, přece jen má alespoň v Boha 
víru. Je tedy zbožný. Krišna vysvĕtluje 
v Bhagavad-gítĕ (7.16): K Bohu přicházejí 
čtyři druhy zbožných lidí. První z nich je 
nešťastná osoba. Každý normální zbožný 
človĕk se bude modlit k Bohu, když ho 
potká neštĕstí: „Můj milý Pane, laskavĕ mĕ 
zachraň z tĕchto nesnází.“ Další jsou chudí 
lidé, kteří chodí do chrámu, mešity nebo 
do kostela, aby se modlili o peníze. Také 
oni jsou zbožní. Zvídaví lidé jsou rovnĕž 
zbožní. Navštĕvují kostel či chrám s myš-

lenkami: „Co je to vlastnĕ Bůh? Zkusím to 
zjistit.“ A v poslední řadĕ jsou tu učenci, 
kteří vážnĕ hledají Boha a snaží se Mu 
porozumĕt. Všechny zmínĕné osoby jsou 
zbožné.

Na druhé stranĕ toho, kdo popírá sa-
motnou existenci Boha a pokouší se vyře-
šit své problémy jen pomocí vlastního po-
znání, popisuje Krišna takto: „Ničemové, 
kteří jsou naprosto hloupí, nejnižší z lidí, 
ti, jež o poznání připravila iluze, a ti, kteří 
přijímají ateistickou povahu démonů, se 
Mi neodevzdávají.“ (Bg 7.15).

Nĕkdo se může zeptat: „Existuje velký 
počet nesmírnĕ významných fi lozofů 
a vĕdců, kteří existenci Boha neuznávají. 
Co tedy jejich poznání?“ Krišna zde praví: 
májajápahrita gjánáh – „Jejich poznání 
nemá žádnou hodnotu, protože podstatu 
všeho poznání – poznání o Bohu – jim 
ukradla iluze.“

V Bhagavad-gítĕ se tedy uvádí, že jen 
ten, kdo má víru v Boha, je zbožný a mezi 
zbožnými osobami je nejlepší ta, která se 
s vážností zajímá o to, jak Boha poznat. 
Náboženství, dharma, je z konečného hle-
diska určené pro ty, kteří se velmi vážnĕ 
chtĕjí učit o Bohu a vymanit se z tohoto 
hmotného, podmínĕného života. To je 
skutečná dharma – ne pouze chodit do 
chrámu či kostela a žádat Boha o nĕjaký 
hmotný prospĕch.

Počáteční stádium dharmy nicménĕ za-
hrnuje i hmotnĕ motivované náboženství 
jako součást čtyř védských životních cílů, 
jež jsou známé jako dharma, artha, káma 
a mókša. Ve védské civilizaci se osoba 
považuje za lidskou bytost, zajímá-li se 
o tyto čtyři vĕci: náboženství, hospodářský 
rozvoj, smyslový požitek a osvobození. 
Nejdříve ze všeho se musí vĕnovat nĕjaké 
dharmĕ, protože bez náboženského života 

je lidská bytost jen zvířetem (dharména 
hínáh pašubhih samánáh). Nezáleží na 
tom, zda se človĕk řídí křesťanstvím, hin-
duismem, islámem či jiným náboženstvím, 
ale nĕjaké náboženství musí následovat, 
aby bylo možné ho nazývat lidskou bytostí. 
Lidé obvykle zastávají názor: „Když budu 
zbožný, život bude příjemný. O mé živo-
bytí bude postaráno.“ Ve skutečnosti to je 
pravda, protože z dharmy pochází artha, 
peníze. A proč chceme peníze? Pro smys-
lový požitek. A když naše pokusy získat 
smyslový požitek selžou, přejeme si mókšu, 
osvobození z osidel zrození a smrti. Plní 
zklamání pak prohlašujeme: brahma 
satjan džagan mithjá: „Tento svĕt je falešný 
a jen Brahman je skutečný.“

To je ale falešné odříkání. Pravé odří-
kání znamená, že se vzdáme smyslového 
požitku a s velkou vážností se vĕnujeme 
službĕ Pánu. Jinými slovy, odříkání zna-
mená, že se nesnažíme tento svĕt zavrh-
nout, ale pracujeme v nĕm a plody naší 
práce vĕnujeme službĕ Krišnovi. V tomto 
svĕtĕ všichni pracují, aby získali nĕjaký 
výsledek. Ať jednáme zbožnĕ či bezbožnĕ, 
vždy to musí přinést nĕjaký výsledek. Ne-
oddaní se pokoušejí užívat si výsledků, 
a tak se zaplétají, zatímco oddaní ode-
vzdávají plody Krišnovi a jsou osvobození. 
Krišna vysvĕtluje v Bhagavad-gítĕ (3.9): 

„Obĕtuješ-li plody své práce Višnuovi, Kriš-
novi, budeš osvobozen. Jinak budeš pou-
tán reakcemi svých činů.“ Představte si, že 
jste vykonali nĕjakou zbožnou práci a nyní 
jste synem boháče. Bohatství a dobrý pů-
vod jsou nĕkteré z výsledků zbožného jed-
nání, spolu s dobrým vzdĕláním a krásou. 
A právĕ opačné výsledky připadnou tĕm, 
kteří páchají bezbožné činnosti – nebudou 
bohatí ani krásní, nebudou mít poznání 
ani dobrou rodinu. Ať konáte zbožné nebo 

Krišna se neustále raduje s Rádhárání a ostatními gópími, a nepracujeKrišna se neustále raduje s Rádhárání a ostatními gópími, a nepracuje
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bezbožné činnosti, budete poutáni jejich výsledky 
a budete muset trpĕt zrozením a smrtí v tomto 
hmotném svĕtĕ.

Všeobecnĕ tedy lidé chápou dharmu ve smyslu 
zbožných a bezbožných činností, ale na tomto 
místĕ Bhágavatam tvrdí: dharmasja hj ápavar-
gjasja nárthó ‘rthájópakalpaté: „Dharma by se 
nemĕla vykonávat pro hmotný prospĕch, ale 
aby odstranila utrpení hmotné existence.“ Ať 
jste chudí nebo bohatí, musíte trpĕt strastmi 
hmotné existence. Můžete být bohatý, ale přesto 
se nevyhnete tĕžké práci, strachu, nemoci, stáří 
a smrti. A stejná utrpení jsou tu pro chudého 
človĕka. K čemu je tedy dobré rozvíjení dharmy 
jen kvůli zbohatnutí? Skutečné náboženství zna-
mená zbavit se hmotného utrpení: dharmasja hj 
ápavargjasja.

Nyní můžete namítnout: „Ale abychom 
se udrželi naživu, přece potřebujeme nĕjaké 
peníze!“ Ano, to je fakt. Proto máme zásadu 
jávad artham: Mĕli byste si čestným způsobem 
vydĕlat tolik penĕz, kolik potřebujete k přežití. 
Nepracujte usilovnĕ jen proto, abyste hroma-
dili více a více penĕz. To je oslí život. V Indii 
si pradlák drží osla, který mu nosí tuny prádla 
k řece, kde se pere. Tam ho odváže a nechá ho 
spást pár soust trávy. Zatímco si osel svobodnĕ 
žere a čeká na to, až se bude vracet s obrov-
ským nákladem prádla, nenapadne ho: „Tráva 
roste všude a nic mi nebrání odejít. Proč tady 
tak dřu pro toho pradláka?“ Nemá rozum, aby 
mohl takto přemýšlet, a proto se nazývá osel. 
Podobnĕ každý, kdo se dnem i nocí lopotí, jen 
aby uživil sebe a svou rodinu, aniž by dodržo-
val zásady dharmy, je pouhý múdha, osel. Májá 
neboli iluze ho chytila do své oprátky.

Mĕli bychom vydĕlávat tolik, kolik potřebu-
jeme k přežití. Potom můžeme více času využít 
k tomu, abychom se zbavili pĕti utrpení materi-
alistického života – tĕžké dřiny, pĕny u úst, zkla-
mání, strachu a smrti. To je dharma. A jestliže 
vykonáváním dharmy dostanete více penĕz, než 
potřebujete, neutrácejte je za smyslový požitek, 
ale zamĕstnejte je ve službĕ Krišnovi. V mi-
nulých dobách bohatí lidé často stavĕli kostely, 
chrámy nebo mešity. To bylo bĕžné po celém 
svĕtĕ, neboť lidé vĕdĕli, že když mají peníze na-
zbyt, mĕli by je použít ve službĕ Bohu. V dnešní 
dobĕ se však mnoho kostelů mĕní v továrny, 
protože lidé ztratili zájem o náboženství, a tak 
se z nich stala zvířata. Jak může ve společnosti 
zvířat existovat mír a blahobyt?

Zde ve Šrímad Bhágavatamu Súta Gósvámí 
vysvĕtluje, že pro nabytí klidu a spokojenosti 
musí človĕk rozvíjet prvotřídní dharmu. Nejpr-
ve uvádí: „Jestliže chcete mít klidnou mysl a být zcela spokojení, 
musíte rozvíjet takovou dharmu, čili náboženství, díky které roz-
vinete bezpodmínečnou, nepřerušovanou oddanou službu Pánu.“ 
(ŠB 1.2.6).

Poté praví: „Jestliže se odevzdáte službĕ Vásudévovi (Krišnovi), 
bezpochyby získáte velmi rychle dokonalé poznání a odříkání.“ 
(ŠB 1.2.7).

Dále varuje: „Jestliže vykonáváním svých náboženských zásad 
nerozvinete vĕdomí Boha, pak jenom ztrácíte čas a zbytečnĕ se 
namáháte.“ (ŠB 1.2.8).

Četnost
• celé dny a celé noci
• pořád
• jak nejvíc je to možné
• neustále
• v každém okamžiku
• bez přestání
• nepřetržitě
• nepřerušovaně na džapě
• ustavičně
• víc a víc
• pravidelně
• opakovaně
• 24 hodin denně
• kdykoliv je to možné
• se stálostí
• bez selhání 16 kol

Nálada
• pečlivě
• s oddaností
• s vírou
• procítěně
• pro potěšení Krišny
• vážně
• šťastně
• s pokorným rozpoložením mysli
• za jakýchkoliv podmínek
• s radostí
• klidně
• čistě
• upřímně
• transcendentálně

S
• pevným slibem
• odhodláním
• oddaností
• extází
• vírou a přesvědčením

• vírou a úctou
• velkým potěšením
• velkou radostí
• celým srdcem a duší
• slzami lásky

Bez
• rouhání
• nářků
• účelovosti

Způsob
• kongregačně
• pod vedením čistého oddaného
• pěkně vyslovovat a naslouchat
• uvolněně
• výlučně
• bez přestupků
• nahlas nebo potichu
• pěkně
• dokonale
• myslet to vážně
• opravdově
• řádně
• rytmicky
• tiše
• bez hříchu
• bez odchýlení
• velice pozorně
• uvnitř či vně lůna
• ve spánku
• s velkou láskou a vírou
• mít ho stále na jazyku
• můžete zpívat v mysli

Hare Krišna, Hare Krišna
Krišna Krišna, Hare Hare
Hare Ráma, Hare Ráma
Ráma Ráma, Hare Hare

64 způsobů
zpívání svatého jména
dle pokynů Šríly Prabhupády

z Vanipedia, Srila Prabhupada's free online encyclopedia, 
www.vanipedia.org

A v tomto verši Súta Gósvámí říká: „Nikdo by se nemĕl 
vĕnovat dharmĕ pouze pro hmotný zisk ani by nemĕl 
používat tento zisk pro smyslový požitek.“ Ve verši, který 
následuje, se popisuje, jakým způsobem bychom mĕli 
hmotný zisk použít.

Šrímad Bhágavatam je tedy určen pro osvícení všech 
lidí na svĕtĕ. Není to filozofie sektářského nábožen-
ství – je určený pro všechny lidské bytosti. Lidé by 
mĕli využít pokynů Šrímad Bhágavatamu a přivést své 
životy k dokonalosti. To je posláním našeho hnutí pro 
vĕdomí Krišny. ❧
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Král Nimi řekl: Nyní si přeje-
me slyšet o klamné energii 
Nejvyšší Osobnosti Božství, 

Šrí Višnua, která mate dokonce i vel-
ké mystiky. Jste mými pány, prosím 
povĕzte nám o tomto tématu.

I když piji nektar tvých výroků o slávĕ 
Nejvyšší Osobnosti Božství, moje žízeň 
stále není uhašena. Tyto nektarové popisy 
Pána a Jeho oddaných jsou pravým lékem 
pro podmínĕné duše jako já, sužované tro-

jím utrpením hmotné existence.
Šrí Antaríkša řekl: Ó králi s mocnými 

pažemi, původní duše veškerého stvo-
ření uvedla do činnosti hmotné složky 
a projevila tak všechny živé bytosti ve 
vyšších i nižších druzích, aby mohly 
podle své touhy rozvíjet buď svůj smys-
lový požitek, nebo smĕřovat ke konečné-
mu osvobození.

Individuální živá bytost, pán hmotného 
tĕla, si svými hmotnými smysly, které byly 

oživeny Nadduší, snaží užívat smyslových 
objektů složených ze tří kvalit přírody. Tak 
mylnĕ ztotožňuje stvořené hmotné tĕlo 
s nezrozeným vĕčným já a zaplétá se do 
Pánovy klamné energie.

Vtĕlená živá bytost pohánĕná hlubo-
ce zakořenĕnými hmotnými touhami 
zamĕstnává své činné smyslové orgány 
ploduchtivými činnostmi. Díky tomu za-
kouší výsledky svých hmotných činností 
putováním po tomto svĕtĕ v takzvaném 
štĕstí a neštĕstí.

Takto je podmínĕná živá bytost nu-
cena podstupovat opa-
kované rození a umírání. 
Pohánĕna následky svých 
vlastních činů, bezmocnĕ 
putuje z jedné nepříznivé 
situace do druhé a trpí od 
okamžiku stvoření až do 
chvíle zániku vesmíru.

Když se přiblíží zničení 
hmotných složek, stáh-
ne Nejvyšší Osobnost 
Božství ve své podobĕ 
vĕčného času projevený 
vesmír tvořený hrubými 
a jemnými rysy, a celý 
vesmír zmizí v neprojeve-
ném stavu.

S blížícím se zánikem 
vesmíru nastane na Zemi 
hrozivé sucho trvající sto 
let. Slunce bude po sto let 
postupnĕ zvĕtšovat svůj žár 
a toto spalující horko bude 
sužovat tři svĕty.

Potom se od Pátálalóky 
začne šířit oheň vycháze-
jící z úst Pána Sankaršana, 

který vzhůru šlehajícími plameny rozdmý-
chávanými mocnými vĕtry spaluje vše na 
všech svĕtových stranách.

Mračna zvaná Sanvartaka sto let 
vypouštĕjí proudy deštĕ. Tento smrtící déšť 
s kapkami dlouhými jako sloní choboty 
zatopí celý vesmír vodou.

Potom se duše vesmírné podoby, Vairád-
ža Brahmá, vzdá svého vesmírného tĕla, ó 
králi, a jako oheň zbavený paliva vstoupí 
do jemné, neprojevené přírody.

Prvek zemĕ je vĕtrem zbaven své vůnĕ 
a přemĕnĕn na vodu, a voda, stejným 
vĕtrem zbavena chuti, splyne s ohnĕm.

Oheň je temnotou zbaven své podoby 
a rozpustí se v prvku vzduchu. Když je 
vzduch zbaven prostorem své hmatatel-
nosti, vstoupí do prostoru, a když je pro-
stor zbaven Nejvyšší Duší v podobĕ času 
své vnímatelnosti, splyne s falešným egem 
v kvalitĕ nevĕdomosti.

Můj milý králi, hmotné smysly a inteli-
gence splynou s falešným egem v kvalitĕ 
vášnĕ, ze kterého vzešly; a mysl spolu s po-
lobohy vstoupí do falešného ega v kvalitĕ 
dobra. Potom celkové falešné ego se všemi 
svými vlastnostmi vstoupí do mahat-tattvy.

Nyní jsem popsal máju, klamnou energii 
Nejvyšší Osobnosti Božství. Tato klamná 
energie tvořená třemi kvalitami hmotné 
přírody je Pánem zmocnĕna ke tvoření, 
udržování a ničení hmotného vesmíru. Co 
dalšího si přeješ slyšet nyní?

Král Nimi řekl: Ó velký mudrci, vysvĕtli 
prosím, jak může tuto klamnou energii 
Nejvyššího Pána, nepřekonatelnou pro ty, 
kdo se neovládají, snadno překonat do-
konce i pošetilý materialista.

Šrí Prabuddha řekl: Podmínĕné duše 
přijímají v lidské společnosti mužské 
a ženské role a spojují se v pohlavních 
vztazích. Neustále se tak na hmotné 
úrovni snaží odstraňovat své neštĕstí 
a neomezenĕ zvĕtšovat své štĕstí. Je však 
třeba si všimnout, že nevyhnutelnĕ do-
sáhnou právĕ opačného výsledku. Jinak 
řečeno, jejich štĕstí nevyhnutelnĕ zmizí 
a s přibývajícím stářím se zvĕtšuje jejich 
hmotné nepohodlí.

Bohatství je neustálým zdrojem neštĕstí, 
je velmi tĕžké je získat a pro duši před-
stavuje prakticky smrt. Jaké uspokojení 
človĕk ze svého bohatství ve skutečnosti 
získává? Jak nĕkdo podobnĕ může získat 
svrchované nebo trvalé štĕstí ze svého 
takzvaného domova, dĕtí, příbuzných 
a domácích zvířat, které svými tĕžce 
vydĕlanými penĕzi vydržuje?

Trvalé štĕstí nelze najít ani na nebes-
kých planetách, kterých lze v příštím 
životĕ dosáhnout konáním obřadů a obĕtí. 
Živá bytost je dokonce i v hmotném nebi 

Šrímad Šrímad 
BhágavatamBhágavatam

11.11.  
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Nadduše vstoupí do hmotných těl stvořených bytostí, Nadduše vstoupí do hmotných těl stvořených bytostí, 
uvede do chodu mysl a smysly, a tak způsobí, že se uvede do chodu mysl a smysly, a tak způsobí, že se 
živé bytosti obrátí ke třem kvalitám hmotné přírody živé bytosti obrátí ke třem kvalitám hmotné přírody 
pro smyslový požitekpro smyslový požitek
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rušena soupeřením se sobĕ rovnými a zá-
vistí k nadřízeným. Obyvatelé nebes jsou 
také ovlivnĕni strachem z konce svého 
nebeského života, protože pobyt v nebi 
je po vyčerpání zbožných plodonosných 
činností ukončen. Připomínají tak krále, 
kteří jsou i přesto, že je závistivĕ obdivují 
bĕžní obyvatelé, neustále sužováni zne-
přátelenými králi, a nikdy proto nedosáh-
nou skutečného štĕstí.

Každý, kdo vážnĕ touží po skutečném 
štĕstí, proto musí vyhledat pravého du-
chovního mistra a přijmout u nĕho útočištĕ 
v podobĕ zasvĕcení. Kvalifi kací pravého gu-
rua je jeho realizace závĕrů písem a schop-
nost přesvĕdčit o tĕchto závĕrech ostatní. 
O tĕchto velkých osobnostech, které přijaly 
útočištĕ u Nejvyššího Pána a vzdaly se 
všech hmotných úvah, je třeba vĕdĕt, že 
jsou pravými duchovními mistry.

Žák by mĕl duchovního mistra při-
jmout jako celý svůj život a uctívané 
Božstvo a mĕl by se od nĕho učit procesu 
čisté oddané služby. Nejvyšší Osobnost 
Božství, Hari, duše všech duší, se svým 
čistým oddaným rád odevzdá. Žák by 
se proto mĕl od duchovního mistra učit, 
jak Pánu sloužit bez neupřímnosti a tak 
vĕrným a příznivým způsobem, že s ním 
bude Nejvyšší Pán spokojen a vĕrnému 
žákovi se odevzdá.

Upřímný žák by se mĕl učit odpoutat 
mysl ode všeho hmotného a pozitivnĕ 
rozvíjet sdružování se svým duchovním 
mistrem a ostatními svatými oddanými. 
Mĕl by být milostivý k tĕm, kdo jsou na 
nižší úrovni, rozvíjet přátelství s tĕmi na 
stejné úrovni a pokornĕ sloužit tĕm ve vyš-

ším duchovním postavení. Tak by se mĕl 
učit správnému jednání se všemi živými 
bytostmi.

Aby mohl žák sloužit duchovnímu mi-
strovi, musí se naučit čistotnosti, askezi, 
snášenlivosti, mlčenlivosti, studiu védské-
ho poznání, upřímnosti, celibátu, nenásilí 
a vyrovnanosti uprostřed protikladů, jako 
je horko či zima, štĕstí či neštĕstí.

Človĕk by mĕl meditovat tak, že se 
neustále vidí jako vĕčná vĕdomá duše 
a Pána jako absolutního vládce všeho. Pro 
posílení této meditace by mĕl žít v ústraní 
a vzdát se falešné připoutanosti ke svému 
domovu a všemu, co se k nĕmu vztahuje. 
Mĕl by přestat zdobit dočasné hmotné 
tĕlo a místo toho se oblékat do cárů šatů 
ze smetišť nebo do kůry stromů. Tak 
by se mĕl učit spokojenosti v jakékoliv 
hmotné situaci.

Človĕk by mĕl mít pevnou víru, že veš-
kerého úspĕchu v životĕ dosáhne následo-
váním písem, která popisují slávu Nejvyšší 
Osobnosti Božství, Bhagavána. Zároveň 
by se mĕl vyhnout pomluvám jiných pí-
sem. Mĕl by přísnĕ ovládat svou mysl, řeč 
i tĕlesné činnosti, vždy mluvit jen pravdu 
a zcela si podmanit mysl a smysly.

Človĕk by mĕl naslouchat o Pánových 
úžasných transcendentálních skutcích, 
opĕvovat je a rozjímat o nich. Zvláštĕ 
by se mĕl pohroužit do zjevení, činností, 
vlastností a svatých jmen Nejvyšší Osob-
nosti Božství. Takto inspirován by mĕl 
všechny své každodenní činnosti vĕnovat 
Pánu. Obĕti, rozdávání milodarů a as-
kezi by mĕl konat výhradnĕ pro Pánovo 
potĕšení. Mĕl by pronášet pouze ty mantry, 

které oslavují Nejvyšší Osobnost Božství, 
a veškeré zbožné činnosti konat jako obĕť 
Pánu. Nejvyššímu Pánu by mĕl okamžitĕ 
obĕtovat vše, co je mu příjemné, a mĕl 
by lotosovým nohám Nejvyšší Osobnosti 
Božství vĕnovat dokonce i svoji ženu, dĕti, 
domov a samotný životní vzduch.

Ten, kdo chce dosáhnout svého nejvyšší-
ho zájmu, by mĕl rozvíjet přátelství s tĕmi, 
pro které je Krišna Pánem jejich života, 
mĕl by rozvíjet služebnický postoj ke všem 
živým bytostem a zvláštĕ by se mĕl snažit 
pomoci tĕm, kdo mají lidské tĕlo a z nich 
především tĕm, kdo přijímají zásady zbož-
ného chování. Ze zbožných lidí by mĕl 
sloužit zvláštĕ čistým oddaným Nejvyšší 
Osobnosti Božství.

Mĕli bychom se naučit sdružovat 
s oddanými Pána tak, že s nimi budeme 
opĕvovat Pánovu slávu. Tento postup je 
nanejvýš očistný. Oddaní mezi sebou roz-
víjejí láskyplné přátelské vztahy a společnĕ 
tak zažívají štĕstí a spokojenost. Navzájem 
se povzbuzují a tak jsou schopni se vzdát 
hmotného uspokojování smyslů, které je 
příčinou veškerého utrpení.

Oddaní Pána mezi sebou neustále ho-
voří o slávĕ Osobnosti Božství. Neustále 
tak na Pána vzpomínají a navzájem si 
připomínají Jeho vlastnosti a zábavy. 
Svou oddaností zásadám bhakti jógy tĕší 
Pána, Osobnost Božství, a On je zbavuje 
všeho nepříznivého. Takto zbaveni všech 
překážek se oddaní probouzejí do čisté 
lásky k Bohu a jejich duchovní tĕla do-
konce i v tomto svĕtĕ projevují příznaky 
transcendentální extáze, jako je ježení 
chlupů na tĕle. ❧

Každý, kdo vážně touží po skutečném štěstí, Každý, kdo vážně touží po skutečném štěstí, 
proto musí vyhledat pravého duchovního mistra proto musí vyhledat pravého duchovního mistra 
a přijmout u něho útočiště v podobě zasvěcenía přijmout u něho útočiště v podobě zasvěcení
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ROZHOVOR S AINDROU 
PRABHUEM O JEHO ŽIVOTĚ

SD: Něco víc o té vizi? Chápu, že to bylo dávno, ale evidentně 
to byla speciální vize, dar, který tě měl udržet v oddané službě...

AD: Bylo to nepopsatelně blažené, ten pohled, ta zvuková vi-
brace. Slyšel jsem Krišnu hrát na Jeho fl étnu, a On na mě shlížel 
dolů z té dimenze, skrze to sklo. Navázal se mnou oční kontakt 
s neuvěřitelně, neskutečně soucitným výrazem ve tváři. Zcela mě 
uchvacoval svou přitažlivostí.

SD: Okouzlující, mírně řečeno...
AD: Okouzloval mě, jo, jako by říkal: „Nechceš být prostě jen se 

Mnou? Může se tomu něco jiného byť jen přiblížit?“ A dlouze na 
mě hleděl, zval mě, abych se k nim připojil a přišel zpátky domů, 
zpátky k Bohu. Ten zvuk byl tak neuvěřitelný, a měl jsem zježené 
chlupy. Vlastně jsem zažíval tyhle příznaky, prakticky od toho 
prvního dne...

SD: Vidím, že je to něco jako příběh Nárady, kterému byla na 
počátku dána chuť, která ho udržela v oddané službě, posilova-
la jeho nadšení.

AD: Ano.
SD: Vzpomínáš si na ten příběh: Náradovi se zjevil samotný 

Pán, a pak najednou zmizel. Řekl Náradovi: „Ó ctnostný, mohl 
jsi Mě uzřít pouze jednou, aby tvá touha po Mně vzrostla, ne-
boť čím více po Mně toužíš, tím více budeš oproštěn od všech 
hmotných přání.“ [Šrímad Bhágavatam 1.6.22]

AD: Ano, a byl to ojedinělý případ, takže souhlasím, chápu, co 
myslíš. Dalo by se říct, že to bylo jako stín, náznak věcí budou-
cích. Ačkoli musím říct, že z mého pohledu mě Krišna zaplavil 
šuddha sattvou – bylo to naprosto duchovní. Řekněme, že mi ze 
své strany posílal šakti, takový to byl pocit.

A jak probíhali nade mnou, pocítil jsem intenzitu té ánan-
dy – čisté blaženosti – kterou jsem vnímal z jejich přítomnosti, 
a z toho neuvěřitelného dokonalého štěstí v té nadpozemské 
vibraci, kterou vytvářeli. A příští ráno jsem se pak vzbudil a plně 
jsem si ten zážitek pamatoval. Od toho dne, od toho zážitku, jsem 
si uvědomoval, jak převelikou moc má toto vědomí Krišny. Bylo 
to tak skutečné, daleko skutečnější než cokoli, co jsem kdy zažil 
ve vnějším světě. Tehdy jsem si tam uvědomil, že Šríla Prabhu-
páda je převelice mocný. 

A musím říct, že tento jeden jediný zážitek mě přiměl odevzdat 
své srdce a duši lotosovým nohám Krišny. A díky němu jsem se 
rozhodl, že nikdy, naprosto nikdy lotosové nohy Krišny neopus-
tím, protože jsem pochopil, že Krišna skutečně existuje, jelikož 
jsem Ho doopravdy viděl tváří v tvář, z očí do očí, hned ten první 
týden. Věděl jsem na sto procent, že to nebyla halucinace způso-
bená předchozím nahromaděním THC v mém krevním oběhu. 
[Oba se hlasitě smějí.]

SD: Dobře. Mám na tebe otázku: Proč ty? Mám na mysli, že 
je tu tolik oddaných, kteří se připojí k hnutí. Někteří zůstanou, 
někteří odejdou, ale jen velmi málo jich má nějaký takovýhle 
zážitek.

AD: No, podle mého mínění, když se tak dívám zpět, můžu vy-
právět jiný příběh, který by mohl na tu otázku odpovědět, ale týká 
se to situace ve Vrindávanu, když můj otec opouštěl tělo. Nevím, 
jestli bychom se teď do tohohle příběhu měli pouštět...

SD: Dobře, možná to můžeme udělat později, ale pamatuj 
si to, protože to je důležitá otázka. Čtenář se bude přirozeně 
ptát: „Tohle se stane každému, kdo se připojí k ISKCONu – aby 
během týdne doopravdy uviděl Krišnu?“

AD: Jo, tak to můžu jen takhle krátce vysvětlit a můžeme to 
později rozvést. Muselo to být díky samskárám z minulých životů, 
díky zapojení v oddané službě a bhakti józe v minulých životech.

SD: Filozofi cky vzato by to měl být ten případ.
AD: Ano. Ten zážitek, který jsem měl ve Vrindávanu, týkající se 

odchodu mého otce, to bylo možná asi tak šest let zpátky...
SD: Jestli se k tomu můžeme vrátit později, tak bych to sem 

pak mohl možná vložit, jestli se to sem bude hodit.
AD: Jo. 
SD: Takže kam se posuneme odtud?
AD: No, tohle všechno bylo z těch úplně prvních dnů, co jsem 

byl oddaný. Bylo to předtím, než si členové hnutí Hare Krišna na 
sebe začali oblékat světské šaty kvůli „rozdávání knih v utajení“, 
nebo, jak jsme tomu říkali, „partyzánské dobročinnosti“.

SD: Dělal jsi to také? Chodil jsi ven v západním oblečení 
a prodával knihy?

AD: Jo, nakonec jsem trávil víc času rozdáváním knih. Chodil 
jsem ven, protože už jsme nerozdávali knihy společně se zpíva-
jící náma-sankírtanovou skupinou. A jak rostl tlak na rozdávání 
knih, dělal jsem méně náma-sankírtanu, ale stále jsem chodil ven 
a dělal ho, kdykoli jsem mohl. Chodil jsem na mahá harináma-
sankírtany o víkendech. Upřímně, žil jsem od jednoho mahá ha-
rinámu a nedělní hostiny ke druhému. A pak dorazil Višnudžan 

3. část
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Mahárádž se svým Rádhá-Dámódara autobusem, a to změnilo 
můj život.

SD: Džaj!
AD: Miluju Višnudžana Mahárádže. Byl to jeden z mých největ-

ších hrdinů.
SD: Já taky. Cestovali jsme spolu po celých Spojených státech. 

Vlastně jsme si byli dost blízcí.
AD: Dorazil do D.C., když jsem dostával druhé zasvěcení.
SD: Nejdřív se zmiň o svém harinámovém zasvěcení.
AD: První zasvěcení jsem dostal v době instalace Šrí Šrí Rádhá 

Madan-Móhan.
SD: Byl tam Prabhupáda?
AD: Ne. Ale tenkrát jsem dostal jméno a korále. A druhé zasvě-

cení jsem dostal v době instalace Božstev Gaura-Nitái v chrámu.
SD: Pamatuješ si datum?
AD: 1974. Moje první zasvěcení bylo hned po vánočním ma-

ratonu. V té době jsem denně rozdával mezi 250 a 400 časopisy 
Back to Godhead. Po mém druhém zasvěcení, které bylo o šest 
měsíců později, stále v roce 1974, dorazil Višnudžan Mahá-
rádž. Součástí mé služby tenkrát bylo oblékání Božstev Gaura-
Nitái, a pak jsem chodil rozdávat knihy. Někdy v roce 1975 mi 

dal následující otázku – protože on mezitím přijel 
vícekrát. Takže věděl, že jsem púdžárí, a řekl mi, že 
potřebuje někoho, kdo by dělal púdžárího pro Rád-
há-Dámódara v autobuse. Říkal si, jestli bych se 
mohl nějak vypařit a přidat se k němu jako púdžárí 
pro Rádhá-Dámódara.

SD: Udělal jsi to?
AD: No, řekl jsem mu tohle – a on mi dal velmi 

zajímavou odpověď, které jsem si vážil celý život, pro-
tože to byla opravdu moc úžasná odpověď. Řekl jsem 
mu: „No, Mahárádži, chtěl bych, ale...“ A důvod, proč 
tam bylo ale – jelikož „ale“ znamená „ne“, jak řekl 
Prabhupáda – byl, že jsem byl domýšlivě připoutaný 
k tomu, že jsem jeden z Prabhupádových distributorů 
knih v první linii. A věděl jsem od lidí ze skupiny 
Rádhá-Dámódara, že být púdžárí pro Rádhá-Dámó-
dara znamenalo vzbudit Božstva, obléknout Je, udělat 
několik árati denně, připravit obětování, převlékat 
Božstvům šaty a dát Je večer odpočívat. Kde bych vzal 
čas na své rozdávání knih? Tak jsem Višnudžanovi 
Mahárádžovi řekl: „Jo, chtěl bych, ale co bude s mým 
rozdáváním knih? Mám s tím docela dobrý úspěch, 
takže s tím teď nechci přestat.“ A on mi tehdy řekl: 

„Aindro Prabhu, nikdy neříkej, že chceš něco dělat, 
když to nemyslíš vážně. Protože když řekneš, že chceš 
něco dělat, a ve skutečnosti to neděláš, znamená to, že 
to doopravdy dělat nechceš. Protože kdybys to vážně 
chtěl dělat, tak už bys to dělal!“ Považoval jsem to za 
dost dobrou odpověď.

SD: Takže co jsi udělal?
AD: No, brzy poté přišel na scénu nový chrámový 

prezident a z nějakého důvodu chtěl, aby se většina 
oddaných oženila. Vzpomínám, jak si mě zavolal do 
kanceláře a řekl: „Aindro, myslím, že fakt potřebuješ 
manželku.“ A moje mysl samozřejmě byla stále ještě 
v šoku ze života před vědomím Krišny, kdy mi moje 
žena visela na kotnících a naříkala: „Prosím, nevracej 
se zpátky k Bohu; já ještě nejsem připravená jít.“ To 
pro mě byla skutečně nechutná epizoda, a tak jsem 
se tehdy rozhodl, že již nikdy nevstoupím do tohoto 
druhu vztahu. Jinými slovy, když jsem se připojil 
k hnutí, tak jsem již chápal význam sannjásu; již jsem 
oceňoval princip odříkání a viděl ho jako výhodnější 
pro dělání rychlého duchovního pokroku. Takže 

jsem víceméně slíbil, že se od té chvíle už nikdy znovu neožením. 
Řekl jsem to tomu novému chrámovému prezidentovi, ale ten mě 
prostě ignoroval a opakoval: „Aindro, já si myslím, že potřebuješ 
manželku.“ Tak jsem mu v podstatě řekl, kam má jít. [smích] „Já 
už mám jedenáct manželek,“ řekl jsem mu, „a ani nad těmi ne-
mám kontrolu, tak co bych dělal ještě s nějakou další?“

SD: Jedenáct manželek?
AD: Jedenácti manželkami jsem měl na mysli svých pět činných 

smyslů, svých pět poznávacích smyslů a královnu jich všech – 
svou mysl. [od srdce se směje] Pověděl jsem mu: „Podívej, já vím, 
o co ti jde – snažíš se oženit všechny brahmačáríny. Ale já nejsem 
grihastha typ. Tečka. Takže to vzdej. Ve skutečnosti, protože na 
mě tolik tlačíš, tak se se mnou můžeš hned rozloučit – připojuji se 
ke skupině Rádhá-Dámódara!“ On viděl mé odhodlání a požádal 
mě, abych ještě zůstal a staral se o Božstva, než se všichni vrátí 
z Indie z festivalu v Májápuru, kam tenkrát všichni jezdili.

Takže jsem kontaktoval Višnudžana Mahárádže a řekl jsem mu, 
že bych se připojil ke skupině Rádhá-Dámódara, až se všichni 
chrámoví oddaní vrátí z Májápuru. Naneštěstí z májápurského 
festivalu přišla zpátky zpráva, že nás Višnudžan Mahárádž opustil 

– dlouhý příběh, jak víš – a já byl tak zklamaný. Z mnoha důvo-

Žil od jednoho mahá harinámu a nedělní hostiny ke druhémuŽil od jednoho mahá harinámu a nedělní hostiny ke druhému
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dů. Ale to, že Višnudžan Mahárádž odešel, znamenalo, že se jeho 
harinám-sankírtanový program víceméně zhroutí. Což se také 
stalo – Sankírtanová skupina Rádhá-Dámódara přešla pod vedení 
Tamál Krišna Mahárádže a Tripurári Mahárádže, a zaměření se 
přesunulo na rozdávání knih.

SD: Hm, a ty jsi chtěl dělat harinám-sankírtan. Takže co 
jsi udělal?

AD: Správně, nebyl jsem si jistý, kam jít a co dělat. Ale protože 
rozdávání knížek mi šlo také a vážil jsem si v tomto směru nad-
šení Tripurári Mahárádže, rozhodl jsem se připojit k jeho Rádhá-
Dámódara autobusu.

SD: To byl ambiciózní program prodeje knih. Stěží někde 
byla sattvičtější nálada harinám sankírtanu.

AD: Přesně tak. A v letech ‘76 a ‘77 tam byl tlak na zdvojnáso-
bení a opětovné zdvojnásobení počtu rozdaných knih. Bylo to 
intenzivní. Mělo to své duchovní klady, sdílení poznání, potě-
šení Šríly Prabhupády. To je všechno pravda. Tak jsem se přidal 
k Tripuráriho autobusu a pravidelně jsem rozdával knihy, a oni 
pak začali šířit určitou fi lozofi i, jen aby udrželi lidi zapojené ve 
snaze rozdávat knihy, a říkali tomu brihad kírtan, a já jsem to 
také přijal, alespoň v principu. Ale potom Šrutadév začal vydávat 
sankírtanový zpravodaj. A poté, co vyšlo devatenácté číslo, si mě 
Šrutadév zavolal do kanceláře a řekl: „Aindro, tohle musíš vidět.“ 
A ukazoval dopis, který dostal od Šríly Prabhupády, kde Prabhu-
páda říká: „Obdržel jsem a přečetl tvůj dopis a tvůj devatenáctý 
zpravodaj, a jsem potěšen výsledky tvého sankírtanu a distribuce 
knih.“ A pak pokračoval ve vysvětlování, jak je sankírtan zákla-
dem našeho hnutí vědomí Krišny, a volně parafrázováno, řekl: 

„Proto chci, aby tento sankírtan pokračoval vedle sebe společně 
s rozdáváním knih.“ Takže jsem měl vždycky dojem, že Prabhu-
páda nikdy nechtěl prosazovat rozdávání knih na úkor sankírtanu 
svatého jména, což se v podstatě začínalo dít.

SD: Kde se tohle dělo?
AD: Bylo to v celém hnutí, ale já jsem byl dole na jihu. Rozdával 

jsem venku na silnici v Richmondu ve Virginii denně přinejmen-
ším 300 až 400 magazínů Back to Godhead a 20 velkých knih. No, 
a když přijel Šríla Prabhupáda do Washingtonu v roce ’76, vrátili 
jsme se, abychom ho viděli. Bylo to kolem 4. července a zúčastnil 
se ohňostroje. Oddaní chodili ven rozdávat knihy a zpívat san-
kírtan na pozemky památníku. Vedoucí našeho vanu nás posílal 
chodit po parkovištích v té oblasti, a v sobotu večer vyrážela ma-
há-harinámová skupina do Georgetownu, a já jsem se chtěl kvůli 
starým časům také připojit, jen kvůli inspiraci – a vedoucí mého 
vanu mi začal říkat, že jestli přeruším rozdávání knih a půjdu na 
harinám-sankírtan, tak budu provozovat vikarmu – činnost, která 
je proti autoritě. Jako kdyby k němu přicházela z vyšších míst véd-
ská autorita a on mi díky tomu nařizoval nepřipojit se k harinám-
sankítanové skupině. No, v tomhle bodě jsem si začal říkat, že to 
jsou všechno pěkné pitomosti. 

Tehdy jsem začal být v rozkolu s jistými manažerskými stano-
visky. Bylo to v roce 1976, a pak v roce 1977 Prabhupáda odešel. 
Začal jsem vidět nesrovnalosti v Minnesotě, a brzy jsme skončili 
v Chicagu. A tam se tak nějak rozpadla skupina z našeho autobu-
su. Upozorňuji, že jsem si nadále vážil těchto lidí jako oddaných, 
ale můj pohled se začínal drasticky měnit. Měli jsme rozdílné 
názory. Hodně.

SD: Takže k čemu tohle všechno vedlo?
AD: No já jsem začal v Chicagu vyrážet pravidelně na náma-

sankírtan. Zjišťoval jsem znovu, stejně jako ve svých počátečních 
dnech, že celé vědomí Krišny je o společném zpívání. Je to mise 
Pána Čaitanji, Jeho systém pro Kali jugu. To je podstata. Ale oni 
nás pak začali nutit chodit prodávat obrazy nebo karmí nahrávky, 
abychom vydělali peníze pro chrámy. A pak jsem řekl: „Tohle je 
prostě nesmysl.“ Poté, co jsem to dělal šest měsíců, jsem řekl: „Už 
nikdy víc.“ Takže pak jsem začal vyrážet výhradně na harinám-

sankírtan, s trochou rozdávání knih po boku harinámové skupiny. 
Tohle jsem dělal každý den osm hodin.

SD: Brzy poté ses přesunul do New Yorku?
AD: Ne. Nejprve jsem byl požádán, abych šel s Ganapati Ma-

hárádžem na vysokoškolský kazatelský program v Madisonu 
ve Wisconsinu. Měl jsem s sebou svá malá Božstva Gaura-Nitái, 
a měl jsem s ním určitou fi lozofi ckou neshodu, což mi vadilo. Po-
tom jsem mu zkrátka řekl: „Víš co? Já se musím čestně držet svého 
vlastního přesvědčení a jednat podle svých vlastních realizací.“ 
A tak se naše cesty s Mahárádžem rozdělily. Doslova jsem vzal svá 
Božstva, zvednul jsem palec a stopoval jsem zpět do Chicaga, kde 
jsem nebyl příliš vřele přivítán. Ve skutečnosti mi bylo řečeno, že 
má přítomnost by podkopávala chrámové autority. A byl jsem 
požádán, abych odešel.

SD: Ty jo. Tvé útočiště, ISKCON, které jsi ctil, ti útočiště ne-
dávalo, zdá se.

AD: To je to, co jsem si uvědomoval. Naším skutečným úto-
čištěm je svaté jméno. Konečně, konečně – po osmi či devíti 
letech – jsem se dostal k tomu, že jsem jel do Vrindávanu. Ať 
z toho či onoho důvodu – buď že jsem neplnil svou kvótu 
v rozdávání knih, nebo jsem se musel starat o Božstva – jsem 
nikdy nebyl schopný jet. Ale nakonec už nebylo nic, co by mi 
v tom mohlo bránit. Tak jsem jel. To bylo v roce 1981. Stopo-
val jsem přes celou zemi – dostal jsem lístek na autobus z De-
troitu, myslím do Washingtonu, a pak jsem jel do New Yorku, 
a nasbíral jsem si na let do Vrindávanu.

Dokončení příště ❧

Rozhodl jsem se, Rozhodl jsem se, 
že nikdy, naprosto že nikdy, naprosto 
nikdy lotosové nohy nikdy lotosové nohy 
Krišny neopustímKrišny neopustím
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Šivarám SvámíKrišna kathá
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Vénu gítáVénu gítá
KAPITOLA PRVNÍ    část třetí

Vrindávan na podzim

To jsou jen některé z mnoha potoků, 
řek, rybníků a jezer Vrindávanu, kte-
ré jsou všechny prosycené láskyplný-

mi zábavami Šrí Hariho a Jeho společníků. 
Vody jsou průzračné díky své čistotě, ne-
nacházejí se v nich žádné hmotné nečisto-
ty. Jejich průzračnost odráží povahu čisté 
lásky ve Vrindávanu, která je vždy prosta 
božské úcty a poskytuje Šrí Krišnovi tu 
největší blaženost. I kdyby někdo žil celý 
život Pána Brahmy a vlastnil tolik jazyků 
jako král Ananta, nikdy by se nedozvěděl 
ani nepatrný zlomek jejich slávy.

Voda v jezerech a řekách Vrindávanu 
je uklidňující nektarový nápoj. Je to směs 
dešťových srážek, vůně končetin Šrí Krišny 
a základní bhávy místních zábav. Stromy, 
liány a rostliny bujně rostou, vyživovány tě-
mito slavnými vodními plochami, zahřívá-
ny dokonale soucitným sluncem a laskány 
vánky z kopců Malaja. Med z jejich květů 
obsahuje destilovanou tresť tohoto nektaru 
a vypadá jako zlaté slzy extáze proudící ze 
středu květu na okvětní lístky a pak pomalu 
po stonku do zlatých vodních nádrží.

I když jsou včely přirozeně opojené 
pitím medu květin, štěstí včel z Vradži ne-

způsobuje rozmanitost její fl óry. Protože 
jejich příznivou stravou je tekutá tresť 
bháv oddanosti, Šukadéva Gósvámí je 
označuje jako sušmi bhringa. Opojná po-
vaha této duchovní energie je nutí, aby se 
shromažďovaly v rojích a sborově zpívaly 
o zábavách Šrí Krišny. Překypují odda-
ností a jsou vždy pohrouženy v diskusi 
o tématech čisté bhakti. Když jsou tyto 
včely opojeny transcendentální blaže-
ností, zalykají se svou potravou v podobě 
nektaru a létají chaoticky sem a tam při 
hledání cíle své oddanosti. Tímto cílem 

je Madhupati. Jedna velká černomodrá 
bhramara, sotva schopná vzlétnout a léta-
jící s velkými obtížemi, vyrazila hledat Šrí 
Krišnu. Poletovala háji prosycenými vůní 
mnoha květů, až se dostala do oblasti ne-
příliš vzdálené od Varšany, domova krále 
Vrišabhánua, se čtyřmi vrcholky.

Na tom místě se nacházel velmi přitaž-
livý kuňdž zdobený květinami, liánami, 
ovocem, girlandami, zrcadly, obrazy 
a baldachýny. Byl obklopen stromy ta-
mála a kadamba a měl tvar lotosu s osmi 
okvětními lístky. Všeho si vědomé stromy 
přání, které zastiňují tuto oblast svým 

listovím, se skláněly pod vahou svého 
zralého i nezralého ovoce, výhonků, květů, 
pupenů a lián. Mnoho papoušků recitova-
lo básně o láskou překypujících zábavách 
Šrí Krišny v reakci na písně labutí, jeřábů 
a čakraváků. Osamělá stezka vedoucí bra-
nou posázenou drahokamy, vytvarovanou 
a ozdobenou lesními bohyněmi, vedla do 
nitra tohoto nádherného sídla. Král včel 
unesený tímto místem radovánek zamířil 
do stinné svatyně kuňdže. V té době Šrí 
Krišna a Jeho milovaná Rádhárání společ-
ně seděli na zlatém sedadle a vyměňovali 
si mnoho nádherných hádanek. Vypadali 
jako princ a princezna láskyplné krásy 
projevené ve dvou oddělených tělech, jed-
nom zlatém a jednom načernalém. Rádhé 
Šjáma seděli těsně vedle sebe, hleděli jeden 
druhému do očí a usmívali se.

Šjáma řekl: „Co je živé, i když je to ne-
živé, láskyplně to okouzluje tři světy a žije 
to v těle s devíti branami, jako vtělené živé 
bytosti?“ Gaurí otočila tvář a s lotosovýma 
očima upřenýma na ty Jeho řekla: „Ó Hari! 
Je to Tvá nečestná fl étna, která si užívá 
nektaru Tvých rtů jako svého poplatku.“ 
Pak položila vlastní hádanku. S okouzlu-
jícím smíchem řekla: „Kdo je znám jako 
velmi mladý, ale také velmi starý, současně 
spoutaný a osvobozený, a příbytek tem-
noty a nečestnosti, ale přesto velmi čistý? 
To Mi teď pověz!“ Šjáma odpověděl: „To 
jsem Já, to jsem Já, Krišna! Zaplétám se do 
všech druhů zábav, ale zůstávám dárcem 
osvobození pro všechny. Jsem Šjáma, sídlo 
temnoty, plný nečestnosti a lsti, ale zůstá-
vám suči, neboť zpíváním Mého jména 
ti největší světci dosahují dokonalosti.“ 
Král včel si při pohledu na tyto zářivé po-
doby pomyslel: „Teď jsem konečně našel 
poklady mého života!“ Ve své moudrosti 

Den za dnem se Krišnovy věčné zábavy rozvíjejíDen za dnem se Krišnovy věčné zábavy rozvíjejí
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tato bhringa viděla načernalého prince 
jako zdroj láskyplných nálad a Jeho zlatou 
gópí jako ztělesnění božské lásky. Nebyla 
schopna si vybrat mezi svými dvěma vy-
touženými cíli, a tak vletěla mezi Ně, když 
si vyměňovali chytrá slova.

Když včela vlétla mezi božský pár, její 
bzučení se odráželo mezi Jejich těly a vy-
strašilo Šrí Rádhu. Odvrátila tvář, zvedla 
levou ruku a mávala áňčalem ve snaze ji 
zaplašit. Agresivní bhramara si vychutná-
vala Jejich medový dech a dál oblétávala 
onen prostor, přičemž cítila tu největší ra-
dost. Když se začala vznášet v blízkosti lo-
tosového obličeje Šrí Rádhy, Ta byla z její 
vytrvalosti zoufalá a vyjadřovala obavy slo-
vy „Hai! Hai!“ Šrí Rádhá se prohnula jako 
zlatý luk, vlasy Jí visely jako had, zatímco 
Šrí Krišna jen zmateně a nestydatě seděl. 
Poté se Madhumangala, král bráhmanů, 
ochránce náboženských zásad, nejdůvěr-
nější přítel prince z Vradži, který dřímal 
u vchodu do kuňdže po snědení nezměr-
ného množství manga, přihnal skrz bránu, 
mával holí, šikha mu poletovala a přehoz 
vlekl po zemi. S jasnou bráhmanskou pro-
zíravostí okamžitě zhodnotil situaci a zvo-
lal: „Hej, darebáku, jak se opovažuješ úto-
čit na princeznu z Varšany v přítomnosti 
Jejího strážce Šrí Krišny a Jejího ministra 
světového věhlasu, Madhumangaly!

Hnal se vpřed s holí v ruce a sekal do 
vzduchu, jako by se chystal odrazit divoké 
zvíře. Včela pocítila pohyb vzduchu, silné 
zvukové vibrace a rozruch v éteru a roz-
hodla se ustoupit. Unikala směrem, od-
kud přiletěla, s bzukotem vylétla z brány 
kuňdže a rozzuřený Bható jí byl v patách. 
Okouzlující smích Šrí Krišny se rozléhal 
lesem jako vodopád blaženosti, zatímco se 
Šrí Rádhá vzpamatovávala z leknutí a vsta-
la, aby pohlédla na svého milovaného.

Námahou vzdychající Madhumangala, 
s velkými krůpějemi potu na čele a zveda-
jícím se objemným břichem, se vrátil ze 
své mise se slovy: „Madhusúdana je pryč!“ 
Zvuk „Madhusúdana je pryč!“ vstoupil 
do uší Šrí Rádhy se zničující silou a v po-
době prudkého jedu Ji okamžitě připravil 
o zrak. Zatímco Bható pojmenoval jako 
Madhusúdana včelu, Rádhiká to ve svém 
zmatku zaměnila se Šrí Krišnou. Pohlédla 
směrem k Němu a viděla jen svůj odlesk 
na Jeho těle, zatímco Jeho jemný smích 
se rozléhal, jako by se Jí z dálky posmíval. 
Rozevřela oči, aby lépe viděla, a všude hle-
dala Toho, bez něhož Její život postrádal 
smyslu. Marně, Šrí Rádhá viděla jen bez-
radného Madhua. 

Jelikož Šrí Rádhá po svém boku neviděla 
svého milovaného, v domnění, že Ji nechal 
o samotě, se zhroutila jako liána bez opory. 
Jako labuť zpívající svou píseň smrti opa-
kovala  žalostným hlasem: „Madhusúdana 
je pryč! Můj Madhusúdana je pryč!“ Neo-

vladatelně naříkala, Její jemné tělo se třás-
lo, z lotosových očí Jí proudily horké slzy 
a vykazovala mnoho příznaků odloučení 
během setkání známého jako préma vai-
čittja. Drtivý dopad bhávy Šrí Rádhy při-
měl stromy shazovat květy, liány vadnout, 
ptáky přestat zpívat a kameny tát. Zatímco 
Ji Šrí Krišna držel v náručí, oněměle seděl 
a divil se Jejímu velkému projevu lásky.

Cítil intenzitu emocí stoupajících Jejím 
tělem, až podlehl Její náladě odloučení 
a Jeho slzy se staly druhou průtrží mračen. 
Říká se, že Madhumangala zprvu nedokázal 
vnést klid do srdce božského páru. Zůstali 
zničeni, zmáčeni svými slzami a pohrouženi 
ve vzájemné lásce. Po velkém úsilí a po tom, 
co vypadalo jako velmi dlouhá doba, tento 
znalec vědy o oddanosti přesvědčil Šrí Rád-
hu o Hariho přítomnosti a zvrátil nešťastnou 
situaci. Do té doby ze smíšených slz Rádhy 
a Krišny vzniklo jezírko, které je dodnes 
známé jako jezero lásky, Préma saróvara. Ta 
zvídavá včela opojená medem vradža bhávy, 
jež byla po svém vstupu do kuňdže ještě více 
opojena medem jugala bhávy a jež uprchla 
za hranici kuňdže, znovu opojená medem 
rádhá bhávy, se spěšně vrátila ke svým spo-
lečníkům. Uklidnila se v háji jasmínových 
keřů a vyprávěla mnoho událostí onoho dne 
k velké radosti svých včelích přátel.

V tomto verši Šukadéva Gósvámí ozna-
čuje Krišnu jménem známým v komuni-
tách včel, lidí a polobohů. Toto jméno je 
Madhupati, vládce Madhua. Mnoho včel 
z Vradži překonává ve vychutnávání si 
tresti nálad ty největší jógíny. Vzhledem 
k tomu, že Šjámasundara nosí zlaté dhótí, 
hraje na fl étnu, je vládcem včel a Pánem 
veškeré sladkosti, znají Ho jako Madhu-
patiho. Podle Kavirádže Gósvámího ptáci 
dátjuka zpívají kó va kó va a kva va kva va. 

„Kó va“ znamená „Kdo jiný je tak dobře 
vychovaný nebo mimořádný jako Krišna?“ 
a „kva va“ znamená „Kde jinde než ve 
Vrindávanu hraje?“ Radostní pávi zpívají 
kékakéka. Ptají se, kdo (ké) jiný než Krišna 
může zvednout horu trpělivosti Rádhy, 
a jaká jiná žena (ka) než Rádhá může 
spoutat rozzuřeného slona, Krišnu? Hejna 
kukaček opakovaně zpívají ku hu ku hu na 
páté notě, což zní jako Amorova okouzlu-
jící víná, a mnoho papoušků oslavuje krás-
né končetiny Šrí Krišny. Tímto způsobem 
všichni ptáci zpívají dohromady. Žáby pro-
buzené ze spánku jsou inspirovány písně-
mi ptáků a bzučením včel. Připojují se ke 
koncertu a kritizují minulé období mon-
zunových dešťů slovy ké va kó va. Šťastně 
kvákají „kdo“ (ké va) „kdy opustí tento 
mrak v podobě Krišny?“ a „kam“ (kó va) 

„jinam by mohly jít než do Vrindávanu?“
Slavný divadelní režisér Šrí Šukadéva 

pak nechává Šrí Krišnu, Balaráma, Jejich 
přátele a krávy vstoupit do nádherného 
lesa Vrindávanu. Transcendentální prů-

vod s Krišnou a Balarámem ve středu 
pozornosti, všichni oblečeni ve veselé ná-
ladě Vradžavásích, jásající velkým štěstím, 
ozdobeni holemi v rukou, s hedvábnými 
provazy kolem boků, obklopeni mno-
ha a mnoha kravami a posedlí touhou 
vidět Šrí Krišnu, proráží závoj jógamáji 
a objevuje se v plném lesku na stránkách 
Bhágavatamu.

Šríla Prabhupáda píše: „... Krišna, jenž 
pásl krávy doprovázen Šrí Balarámem 
a pasáčky, rozezněl svou transcendentální 
fl étnu.“ Krišna a pasáčci, stejně jako 
všechny děti, mají sklon ke hře a veselí. 
Přestože jsou pověřeni odpovědností pást 
krávy, úspěšně se sami baví celý den hra-
mi a sporty, jimž všichni chlapci holdují. 
Mnoho démonů poslaných Kamsou zasa-
huje do Krišnovy hry za cenu svých životů, 
ale získávají věčný prospěch tím, že jsou 
zaznamenáni jako součást Jeho líly. Den za 
dnem se Krišnovy věčné zábavy rozvíjejí.

I když se opakují, zůstávají stále čerstvé, 
jako by probíhaly poprvé. Pasáčci, zbaveni 
láskyplných pout svých rodičů, se ženou 
kupředu jako přívalová řeka přetékající 
přes hráz. Po příchodu do Vrindávanu, 
lesa, který je jako velké hřiště, uhánějí pod 
vlivem vzrušení vpřed se svými blízkými 
přáteli, Krišnou a Balarámem. Sanátana 
Gósvámí uvádí, že všichni pasáčci, včetně 
Krišny, hrají na fl étny. Šríla Prabhupáda 
a Višvanátha Čakravartí Th ákura říkají, že 
na vénu hraje pouze Krišna. Shoda spočívá 
v tom, že Krišna, který je známý po všech 
třech světech svým hudebním uměním, 
hraje na fl étnu.

Jeho tvář je neustále ozdobena přítom-
ností tohoto společníka a Jeho mysl okouz-
lující melodie matou všechny živé bytosti, 
od Pána Brahmy po hady z podsvětí. Šríla 
Prabhupáda pokračuje: „Ptáci, stromy 
a větve vypadali velmi šťastně.“ Zatímco 
v Bhágavatamu nejsou žádné jednoznačné 
výroky týkající se radosti větví, Prabhu-
páda zdůrazňuje plně vědomou povahu 
všech věcí ve Vradži. Vrindávan není říše 
mrtvé hmoty a jeho obyvatelé také ne-
podléhají koloběhu rození a umírání. Jeho 
podstatou je čintámani.
 

pokračování příště ❧
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Na programu byla tradiční Ratha játrá Pána 
Džagannátha, fi lozofi cká bojovka Nagéndry 
Kanji déví dásí, táborák, malování Džagannát-
ků, koupání, a samozřejmě sprcha milosti Pra-
hláda Nrisinhy.

Vzácným hostem letošního setkání byla Ur-
milá Mátádží, žákyně Šríly Prabhupády, která 

představila svůj kazatelský projekt založený na 
knize Šrí Manah Šikšá (Kázání vlastní mysli) 
Šríly Raghunátha dáse Gósvámího. Zároveň 
poskytovala rady a poznatky v oblasti vzdělá-
vání a výchovy dětí, neboť v tomto oboru má 
Urmilá Mátádží letité zkušenosti.

A jak se nám letošní tábor líbil? 
Za rodiče mohu říci, že byl intenzivní 
a nektarový zároveň. A děti? Přečtěte si 
několik jejich odpovědí :)

JAŠÓDÁ: Líbí se mi tu, protože jsou tu různé 
soutěže.
VANŠÍ: Je tu spoustu zábavy a je tu u Nrisin-
hadéva můj nej nej nejlepší kamarád Gouránga 
(Gergej). Hare Krišna.
RÁDHIKÁ: Líbí se mi tu. Celý týden je nabitý 
různými akcemi. A vždycky se vidím se spous-
tou oddaných.
SARASVATÍ: Líbí se mi na táboře, protože 
je tu spoustu zábavy pro malé, velké, střední 

Poslední červencový týden se na německé 
farmě Simháčalam konal -náctý rodinný 
tábor pro malé i velké vaišnavy. K Pánu 
Nrisinhadévovi se sjelo 35 dětí se svými 
rodiči nebo prarodiči z různých koutů 
Evropy.

RodinnýRodinný tábortábor 
SimháčalamSimháčalam 
20162016
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i obrovské. Chodíme na kou-
pák i rybník, máme táborák, 
někdy i zmrzlinu, a mám tady 
kamarádky. Hare Krišna.
KÁŤA: Líbí se mi tu, protože 
jsou tu zábavné hry a akce 
pro děti. Moc se mi tady líbí, 
doufám, že to bude tak i nadá-
le. Jezdíme na koupaliště, do 
Aqua parku a do přírodního 
koupaliště. Děkuji, že jste vy-
mysleli a udělali tak krásné 
akce a že jste na nás mysleli.
RÉVATÍ: Líbí se mi tu, proto-
že jsou tu děti.

GOURÁNGÍ: Tábor se mi 
líbí, protože je super!
MATĚJ: Líbí se mi tu, pro-
tože tu mám kamarády 
a je tu hezké prostředí.

Všichni se těšíme na příš-
tí ročník tohoto setkání, 
bez kterého už si mnozí 
nedovedou prázdniny 
představit. Moc děkujeme 
Prahládovi Nrisinhovi 

prabhuovi, pilíři celého tábora, 
za nebeské houstičky a piz-
zu, Lílá Šakti Mátádží a Prija 
Kírtimu prabhuovi za skvělou 
organizaci, Kála Kantě Má-
tádží za ochotu a připravenost 
ubytovat každou duši, Nagén-
dře Kanje, Kamale Maňdžarí 
a Préma Mají Rádě Mátádžím 
za tvůrčí nápady, Džaj Gópí-
nátě Mátádží za neúnavnou 
službu v kuchyni a všem od-
daným za nadšení a skvělou 
spolupráci!

Šrí Šrí Nrsinhadév Bhagaván, 
Prahláda Mahárádž kí džaj! 
Bhakta vrinda kí džaj! ❧

URMILÁ DÉVÍ DÁSÍ: 
„Je tak osvěžující mít tábor, 
který je určený speciálně pro 
oddané děti, mládež a jejich 
rodiny. Bylo to tak radostné 
a inspirující vidět všechny ty 
rodiny během chrámových 
programů, projevení tolika 
vřelého postoje a náklonnosti 
vůči dětem a upřímné zapojení 
se dětí do všech událostí. Toto 
je model pro oddaný svět.“
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Další věc, kterou můžeme doma 
udělat, abychom našim dětem 
pomohli s učením a udržením 
čistoty, je podávat a jíst jenom 
prasádam a zároveň se vyhýbat 
všemu neobětovanému jídlu 
uvařenému neoddanými. 

Pán Čaitanja, juga avatár pro součas-
ný věk, vyzdvihoval zpívání svatého 
jména jako jediný prostředek pro 

dosažení lásky k Bohu. Na rozdíl od ostat-
ních inkarnací, ve kterých se Pán zjevil, 
aby zahubil démony, v této své nejmilos-
tivější podobě místo toho používal tajnou 
zbraň k poražení démonské mentality Kali 
jugy – zpívání svatého jména a rozdávání 
prasádam, jídla obětovaného s láskou 
a oddaností Krišnovi. Stejně jako si může-
me zvíře ochočit tím, že ho budeme krmit, 
můžeme zkrotit všechny démonské sklony 
v nás i druhých díky podávání prasádam. 
Jíst a rozdávat výhradně prasádam je tak 
důležité, protože v některých případech 
to může být jediná cesta k obměkčení tvr-
dých srdcí, která už odnepaměti zapomně-
la na Krišnu.

Oddaní by o tom mohli hodně vyprávět. 
Když je řeč o změně lidských srdcí, žádné 
množství fi lozofi ckých diskuzí se nemů-
že vyrovnat síle talíře plného prasádam. 
A obzvlášť to platí u dětí, pro které je jede-
ní důležitá aktivita.

V rodině oddaných, kde jsou děti vy-
chovávané doma, by mělo být neustále 
k dispozici dostatek výživného prasádam. 
Standardní menu se může skládat z dálu, 
rýže, sabdží a čapátí, ale existuje spousta 
možností v závislosti na potřebách a přá-
ních rodiny. Děti se snadno nadchnou pro 
jakýkoliv pokrm, a jestli chceme, aby se 

vyhýbaly neobětovanému jídlu, musíme 
ho doma nahradit pestrým prasádam.

Pokud své děti budeme v jejich mladém 
věku uspokojovat lahodným prasádam, 
pomůžeme jim stát se klidnými a ovládat 
své smysly. Když pak zestárnou a objeví 
různé zájmy, nebudou už potřebovat ta-
kovou pestrost v jídle a spokojí se i s vel-
mi jednoduchým prasádam. Šríla Prabhu-
páda říkal, že děti by měly dostávat jídlo 
podle libosti, protože není zapotřebí, aby 
trénovaly ovládání se v uctívání prasá-
dam: „ Nechte je … jíst tolik prasádam, 
kolik jen chtějí. … Je hezké, když jedí čas-
to – to, že se děti přejídají, nevadí, není 
to chyba.“ (dopis Aniruddhovi Dásovi, 
10. ledna 1972)

Prabhupáda chtěl, aby rodiče vnímali 
zajištění dobré péče o děti jako svou hlavní 
povinnost. „Jak se můžou věnovat svému 
vzdělávání, když nejsou zdravé? Pro jejich 
budoucí aktivity není dobré, aby byly pod-
vyživené. Musí mít dostatečné množství 
mléka, potom dál, čapátí, zeleninu a tro-
chu ovoce, to je udrží vždycky fi t. Není 
potřeba dávat jim přepychová tučná jídla, 
ale mléko je nepostradatelné.“ (Dopis Sat-
svarúpovi Dásovi, 9. října 1971)

Jídlo „zvenčí“¨
A co večírky s pizzou u kamarádů doma 

nebo dokonce v restauracích? Rozhodně 
bychom se měli vyhýbat jídlu, které bylo 
koupené venku nebo uvařené neodda-
nými, a samozřejmě bychom ho nikdy 
neměli dávat ani svým dětem. Vědomí 
kuchaře během vaření vstupuje do jídla. 
Pán Čaitanja nám říká v Čaitanja čaritá-
mritě (Antja lílá 6.278): „Když nĕkdo jí 
jídlo nabídnuté materialistou a jeho mysl 
se znečistí, pak nedokáže správnĕ vzpo-
mínat na Krišnu.“

Co tedy můžeme dělat, když jsme ně-
kam pozvaní? Můžeme upéct svou vlastní 
pizzu nebo dort a přinést je s sebou na 
oslavu. Hostitel pro to obvykle má pocho-
pení, když mu vysvětlíme naše stravovací 
zásady. (Můžeme také říct, že jako strikt-
ní vegetariáni nejíme nic, co bylo vařené 
v kuchyni, kde se připravuje i maso. Je 
to podobné jako kuchyňská pravidla pro 
košer stravování.) Pokud tohle není mož-
né, je pro nás lepší oslavu úplně vynechat. 
Místo toho můžeme udělat pizzu doma, 

nabídnout ji Krišnovi a potom si užít 
prasádam se svou rodinou. Dokud jsou 
děti moc malé na to, aby chápaly, proč 
nemůžou jíst v restauracích nebo u ne-
oddaných, je vhodné jim místo toho na-
bídnout něco lepšího doma – prasádam 
samozřejmě – aby neměly pocit, že jsou 
o něco ochuzené. Když jsou pak větší, 
desetileté a starší, takové vynahrazování 
není zapotřebí už tak často, protože děti 
jsou dost staré na to, aby chápaly, proč 
je takové odříkání nutné, a dokonce mu 
přijdou na chuť.

Můj syn Gópál mi o mnoho let později 
řekl, že když byl dítě, užíval si ten pocit, 
že se na oslavách a podobných příležitos-
tech musí vyhýbat neobětovanému jídlu, 
protože má tajnou dohodu s Krišnou, že 
nebudeme jíst nic, co On neochutnal jako 
první. Malé děti dokonce často takové pří-

ležitosti využívají k tomu, aby mohly svým 
přátelům vyprávět o Krišnovi nebo vege-
tariánství. Děti umí být celkem bez zábran 
a sebejisté, když vědí, že mají podporu 
svých rodičů a Krišny.

Rodiče se často ptají, co mají dělat, když 
ostatní oddaní z jejich komunity nenásle-
dují stejný standard v přijímání pouze pra-
sádam, třeba si objednávají vegetariánská 
jídla z restaurací nebo kupují už připra-

4. část

Děti učíme jíst 
pouze prasádam

Když jsme odhodlaní, Krišna nám Když jsme odhodlaní, Krišna nám 
s následováním zásad pomůžes následováním zásad pomůže
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vená jídla v obchodech. Jak našim dětem 
vysvětlit takto odlišné standardy?

Ve skutečnosti můžou děti ze setkání 
s oddanými na různých úrovních realizace 
hodně získat, protože se tak učí překoná-
vat rozdíly. Děti si musí uvědomit, že kaž-
dý – ať už oddaný nebo neoddaný – musí 
být respektovaný bez ohledu na svůj stan-
dard praktikování. Zároveň ale respektovat 
nutně neznamená, že přijmeme zvyky těch, 
kdo mají nižší standard, než je ten náš.

Neměli bychom podceňovat schopnost 
dětí chápat své okolí a přizpůsobit se mu. 
Vyrůstat ve vědomí Krišny znamená na-
hlížet na věci soudnýma očima, což pro 
děti není tak komplikovaný úkol. Ačkoliv 
zpočátku mají tendenci vidět vše černobíle, 
postupně se naučí, že svět má mnoho růz-
ných odstínů šedé.

Děti jsou samozřejmě nejvíce ovlivňo-
vány svými rodiči a přirozeně tak usilují 
o jakýkoliv standard, který rodiče nastaví. 
Rané roky jejich života strávené starost-
livým vařením a podáváním výhradně 
prasádam se později během jejich života 
mnohokrát vyplatí, protože jejich srdce 
budou očištěná a oni budou vždy chtít 
potěšit Krišnu jedením Jeho zbytků. Když 
jsou pak dospělí a začnou žít svůj vlastní 
život, právě díky dobré výchově, kterou 
jste jim dali, budou schopní následovat 
princip jedení výhradně prasádam nezá-
visle na jakýchkoliv překážkách, na které 
by mohli narazit.

Přijímání pouze prasádam 
z pohledu studenta

Rádhiká Ramana sdílí své vzpomínky na 
příklady, které mu byly v jeho dětství dány, 
a jak ovlivnily jeho odhodlání jíst výhradně 
prasádam.

Jedna z věcí, kterou si ze svého do-
spívání pamatuji nejvíc, je, jaký příklad 
nám dával můj otec. Byl zaměstnaný jako 
produkční manažer mezinárodní fi rmy 
s elektronikou a cestoval tak po celém 
světě. Byl vždy velmi důsledný, co se týče 
přijímání výhradně prasádam, ať už byl 
zrovna v práci v Boise, cestoval nebo se 
účastnil různých společenských událostí. 
Vždy před jeho odletem na dlouhou cestu 
strávila moje matka několik dní vařením 
a připravila tolik pokrmů, kolik jen bylo 
možné, aby mu vydržely, zatímco byl pryč.

Někdy se samozřejmě stalo, že se cesta 
oproti původnímu plánu změnila. Pa-
matuju si, jak jednou jel na dva nebo tři 
týdny do východní Asie – prasádam, kte-
ré měl z domova, mu došlo a on nemohl 
najít žádný místní zdroj. Několik dní tak 
přežíval jen o oříškách a ovoci. Na mě 
tím udělal obrovský dojem, protože jsem 
si díky tomu uvědomil, že je opravdu 
možné takové sliby dodržet. Když jsme 

odhodlaní, Krišna nám s následováním 
našich zásad pomůže.

Vyrůstaje s takovým příkladem, později 
po dosažení dospělosti jsem chtěl být 
schopný dodržovat tu samou věc. Když 
jsem byl na Oxfordské univerzitě, občas se 
stalo, že bylo zapotřebí vyjít si s některým 
členem fakulty nebo jsem byl pozván na 
nějakou důležitou událost, a při takových 
příležitostech jsem zavolal do restaurace 
a domluvil se s nimi předem. Zeptal jsem 
se: „Mohli byste mi prosím připravit hezký 
ovocný talíř? Prostě jen nakrájejte ovoce 
a naaranžujte ho na talíř, to bude všechno, 
co si dám. Jako první chod mi dejte salát, 
ovocný talíř bude hlavní jídlo a jako dezert 
mi můžete dát jahody se šlehačkou.“ Oni 
na to říkali: „To je všechno, co můžete jíst?“ 
A já odpovídal, „Ano, to je v pořádku.“

A pokaždé to vyšlo opravdu velmi, velmi 
pěkně. Číšníci mi přinesli tác plný manga 
a dalšího ovoce – myslím si, že kuchařům 
mě bylo líto, tak se vždy snažili překonat 
sami sebe, aby můj talíř udělali obzvlášť 
pěkný – a každý u stolu mi pak moje jídlo 
záviděl: „Jé, někdo z kuchyně tě musí mít 
opravdu rád!“ Já říkal, „Je to jenom ovoce,“ 
ale na mé přátele to udělalo dojem a vlast-
ně za mě i měli radost. 

Občas se bojíme, že když se nebudeme 
chovat úplně stejně jako naši kolegové, bu-
dou na nás koukat jako na „zvláštní“ nebo 

„divné“ a my tak ztratíme svoje šance na 
postup, faktem ale je, že lidé respektují 
toho, kdo je schopný stát si za svými zása-
dami. Ze začátku nás samozřejmě pokouší 
a trochu tlačí, aby nás vyzkoušeli, a když 
jim ustoupíme, staneme se terčem po-
směšků. Pokud se ale držíme svých zásad 
důsledně hned od začátku, od okamžiku, 
kdy práci získáme, jasně tím dáváme na-

jevo, že máme určité standardy. Nakonec 
lidé respektují lidi, kteří jsou připravení žít 
podle svých hodnot.

Změna ve vědomí
Na světě je jen velmi málo věcí, které 

mají tak přímý a dlouhodobý vliv na naše 
vědomí, jako je jídlo, které jíme. Věci, kte-
ré přichází do našich úst, dosahují přímo 
k duši. Ten rozdíl zaznamenáme, pokud 
jsme vnímaví. Ti, kdo jedí jídlo od ne-
oddaných pravidelně, si toho všimnout 
nemusí. Když ale jíme výhradně prasádam 
a potom náhodou sníme nějaké jídlo 
připravené neoddanými, změna v našem 
vědomí je viditelná okamžitě.

Dokonce i tak obyčejná věc, jako je sníst 
krajíc chleba koupeného v obchodě, nás 
může ovlivnit. Kdo ten chléb pekl? Kdo 
míchal těsto? Kdo ráno přišel, aby zapnul 
stroj na kynutí?  V takovém chlebu je vě-
domí všech těchto lidí a zákazníci pekárny 
si pak tohle vědomí odnáší do svých systé-
mů. Když si ho budou stejně tak brát i od-
daní, bude to jako snažit se zapálit oheň 
vědomí Krišny a zároveň na něj lít vodu.

Jít dětem příkladem
Může se to zdát nepravděpodobné, ale 

myslím si, že když děti dostanou možnost 
jíst výhradně prasádam, jsou tomu mno-
hem víc otevřené, než si jejich rodiče dove-
dou představit. Jako dospělí máme tenden-
ci polevovat a říkat si: „Ach, tak to prostě 
sněz.“ Když děti mají podporu svých 
rodičů, samy o sobě tolik neváhají. Jsou 
to často slabosti nás dospělých, co vytváří 
překážky pro naše děti. Pokud my jako 
dospělí budeme dobrým vzorem, naše děti 
se od nás budou učit. Chování mého otce 
je toho dobrým příkladem. ❧
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LETNÍ FESTIVALY
S létem se jako už tradičně roztrhl pytel 
s Hare Krišna festivaly.
Všechno to začalo Náma Hatta táborem v Ka-
lichu v Kamenici nad Lipou. Úžasní hosté, 
nádherná atmosféra, společnost zářivých od-
daných, extatické kírtany, hluboké přednášky. 
Tři desítky začínajících oddaných prošlo kur-
zem o vztahu duchovního učitele a žáka.
Tou dobou také oddaní rozhýbali a rozezpí-
vali návštěvníky fi lmového festivalu v Kar-
lových Varech. „Dělali jsme každý den dva 
harinámy, rozdali spoustu knih i prasádam, 
bydleli u řeky, slunce svítilo, vše bylo radost-
né, baví nás to a děláme to pro Šrílu Prabhu-
pádu,“ řekl Sankírtan prabhu.
Hned po táboře se konal festival svatého 
jména a už 9. ročník pražské Ratha játry. Na 
ni navázala slavná a všemi milovaná Pada já-
trá osvobozující tentokrát na té naší Hané.
Třešničkou na dortu tohoto mohutného 
proudu milosti v podobě svatého jména 
a prasádam byl Hare Krišna tábor na trut-
novském festivalu.
Nic tím ale neskončilo, oddaní jsou jako mlá-
tička na rýži. Pracují bez zastavení a odchýlení 
každý den, všude a za všech okolností.
Sankírtan jagja kí džaj!

HARI ŠAURI PRABHU
Jeden z velice blízkých a drahých žáků Šríly 
Prabhupády – Hari Šauri prabhu – trpí váž-
nými projevy Parkinsonovy choroby. Rád by 
se vydal do Denveru ve Spojených státech, 
kde by absolvoval u jednoho oddaného stej-
né léčebné procesy jako před časem s úspě-
chem Dánavír Gósvámí.
Léčba však potrvá celý měsíc a také náklady na 
letenku jsou dvojnásobné, jelikož je nezbytný 
doprovod jeho dcery. Celkové náklady jsou 
10 000 USD. A tolik Hari Šauri prabhu nemá.

Obrátil se proto s prosbou na svého drahého 
duchovního bratra Bhaktivaibhavu Svámího 
a on následně na své žáky, zda by se mohlo 
vybrat mezi oddanými z celé české játry ně-
jaké lakšmí a pomoci mu tak zkusit léčbu, do 
které vkládá velké naděje.

„Nenávidím žebrání, ale nemám žádné pro-
středky. Nicméně doufám, že po této léčbě 
bych mohl fungovat mnohem lépe dalších 
pár let, jak to bylo s Dánavírem Mahárád-
žem,“ napsal ve svém dopisu.
Brzy poté se dalo dohromady několik movi-
tějších oddaných a nasbírali mezi sebou něco 
kolem 4 000 dolarů. Další podobnou částkou 
přispěl Bhaktivaibhava Svámí a ještě pár 
tisíc korun k tomu poslali na konto chrámu 
v Lužcích, který tuto sbírku organizoval, od-
daní z celých Čech i Moravy.

„O tyto starší oddané bychom se měli posta-
rat,“ řekl jeden z přispěvatelů, Prija Bhakta 
prabhu. Díky všem!

NOVÁ ZASVĚCENÍ
Z Krišnova údolí z Nava Vražda dhámu si od 
Šivaráma Svámího přivezli první zasvěcení 
bhakta Tomáš a jeho dobrá žena bhaktin 
Simona od Kolína. Od nyní se jmenují Satja 
Rádža dás a Hari Prijá déví dásí.
Na chorvatském táboře v Lice byl Bhakti 
Vikášem Svámím zasvěcen bhakta Michal 
z Prabhupádova Bhavanu, jmenuje se 
Muktadéša dás. (foto) Blahopřejeme!

NÁSLEDOVÁNÍ ŠRÍLY PRABHUPÁDY
Tým oddaných pod vedením Nitái Navad-
vípačandry dáse přeložil do češtiny 1. část 
1. DVD Následování Šríly Prabhupády a vý-
sledek své práce zveřejnil na webové stránce
www.prabhupad.cz. Celý komplet se skládá 
dohromady z 11 DVD, na kterých jsou jednak 
vzpomínky žáků Šríly Prabhupády na dobu 
strávenou s ním v letech 1965 až 1977 a rov-
něž dobové snímky se Šrílou Prabhupádou. 
Filmy jsou řazeny chronologicky, od prvního 
záznamu z ášramu Dr. Mišry Ánanda po 
Prabhupádovy poslední dny ve Vrindávanu.

JOURNEY WITHIN
Již brzy bude v internetovém knihkupectví 
Hare Krišna na síti k mání pokračování vele-
úspěšného bestselleru Rádhánátha Svámího 
Cesta domů s názvem Journey Within – Cesta 
uvnitř. Dlouho očekávanou knihu si prosím 
objednávejte na books.harekrsna-luzce.cz 
nebo na telefonu 736 245 446. ❧
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Přijměte prosím mé uctivé poklony. 
Sláva Šrílovi Prabhupádovi! Sláva 
všem vaišnavům, zvláště kazatelům, 
kteří zachraňují svět před peklem! 
Sláva vaší službě!

Slyšeli jste někdy o terminální fázi? 
Pravděpodobně ne, pokud nejste lé-
kař nebo zdravotní sestra. Ale ačkoli 

jde o nové pojmenování, jsou tyto okol-
nosti popsány ve Šrímad Bhágavatamu. 
Šríla Prabhupáda říká: „A jsou zde rovněž 
skličující okolnosti smrti. Když člověk leží 
v kómatu, prožívá tolik utrpení, tolik snů, 
přicházejí Jamadútové. Někdy člověk na 
smrtelné posteli pláče, tolik trpí, ale není 
mu pomoci. Nikdo nemůže pomoci. To 
jsou skličující okolnosti smrti...“ (Šríla 
Prabhupáda, Górakhpur, 18. února 1971)

Budu vám vyprávět, jak jsem se o tom 
dozvěděla. Tento příběh je typickým pří-
kladem hrozivé reality, před kterou jsou 
postaveny všechny trpící duše v tomto 
hmotném světě. Ukazuje také jasně, před 
čím nás Šríla Prabhupáda zachránil a proč 
bychom mu měli být navěky vděční.

Všechno to začalo telefonátem od mých 
rodičů, že táta má rakovinu. Věřím na 
znamení, a v tu chvíli mi začalo silně cukat 
pravé oko (nimitta, znamení), takže jsem 
věděla, že to nedopadne dobře. To bylo na 
začátku listopadu.

Ale táta byl optimistický. Byl si jistý, že 
může vše překonat, jelikož byl vždycky 
pánem každé situace a ve svém životě 
čelil mnoha těžkostem, které všechny pře-
konal. Až doposud se zdálo, že je šťast-
livcem, který si v každém ohledu užívá 
všech dobrých možností a dobré karmy. 
Věděl pramálo o tom, že s jeho dobrou 
karmou bude rychle veta. Pokud vás chce 
Krišna zachránit, nikdo vás nemůže zabít, 
ale když vás chce Krišna zabít, nikdo vás 
nemůže zachránit.

Táta měl rakovinu prostaty a rozšířila 
se mu do kostí. Podstoupil chemoterapii, 
ta ale dvakrát selhala. Jednoho dne 
jsem zavolala a on doslova plakal: „Já 
umírám,“ řekl.

Cítila jsem vůči němu soucit. Byl v ru-
kách krutého osudu bezmocný. Snažila 
jsem se mu pomoci. „Netrap se,“ řekla 

jsem. „Existuje reinkarnace. Budeš v po-
řádku. Jen se modli. Bůh je laskavý.“

To však byla pouze malá útěcha pro 
někoho, kdo byl zmatený a o Bohu nic 
nevěděl.

Poté jsem měla dojem, že jsem nějakým 
způsobem s jeho utrpením spojená. Cítila 
jsem všechen jeho strach a úzkost. Stále 
jsem se modlila. Nic takového jsem proží-
vat nechtěla, ale myslím si, že jsem s ním 
byla nějak karmicky propojená, takže 
z toho nebylo úniku, bez ohledu na to, jak 
daleko od něj jsem byla. Tělesné utrpení 
nebylo ničím ve srovnání s psychickými 
muky, která zažíval. Začal být pokorný a já 
jsem několikrát všeho nechala a odletěla 
z Vrindávanu, abych byla s ním.

O Krišnovi dříve nikdy nechtěl nic 
slyšet, tak jsem se o to přestala již před 
lety pokoušet. Nikdy jsme se spolu na 
toto téma nebavili. Jen jsem mu dávala 
prasádam (miloval to, co jsem vařila) 
a mluvili jsme o jiných věcech. Měla 
jsem s sebou vrindávanský prach a tro-
chu vody z Jamuny smíchanou s vodou 
z Gangy. A také nějaká malá Džaganná-
thova Božstva. Všechny tyto věci jsem 
uložila v domě, protože jsem doufala, že 
by mohly mít nějaký účinek, a kdykoli to 
bylo možné, tak jsem je používala - v tá-
tově jídle, a tak dále.

Pokračovala jsem stále ve svých mod-
litbách a doufala jsem, že bych ho dříve, 
než zemře, nějakým způsobem mohla 
přesvědčit o Krišnovi. Byl ztrátou kont-
roly nad svou situací tak vyveden z míry 
a pokořený, že byl do určité míry ochotný 
poslouchat. Chytal se stébla.

Předčítala jsem mu trochu z Bhagavad-
gíty a on říkal, že je to povzbudivé. Také 
jsem mu četla z knihy Coming Back. Líbi-
lo se mu to, protože myšlenka reinkarnace 
byla něco pozitivního, s čím se dalo hledět 
do budoucnosti, a to on zoufale potřebo-
val. Všimla jsem si tam kapitoly o Adžá-
milovi a cítila jsem, že bych mu ji měla 
přečíst, ale myslela jsem si, že by to na něj 
byl příliš velký tlak. Navíc jsem tam přece 
byla já a říkala jsem si něco v tom smyslu, 
že jelikož zpívám svatá jména, mělo by být 
všechno v pořádku.

Jamadútové
ve chvíli smrti - terminální 

fáze

Tato špatná civilizace je smrtící civilizace. Vy je tedy zachraňte! Zachraňte je!Tato špatná civilizace je smrtící civilizace. Vy je tedy zachraňte! Zachraňte je!
Jinak jsou zde Jamadútové.Jinak jsou zde Jamadútové.



26

Opravdu jsem věřila, že stačí, 
když budete jednoduše zpívat 
Hare Krišna, a všechny špatné 
věci odejdou. Později jsem však 
poznala, že toto je povrchní a no-
váčkovský názor. Hmotný svět je 
tak náročné místo a já jsem díky 
svému velkému egu přecenila 
svou vlastní čistotu. Později jsem 
si uvědomila, že ve skutečnosti 
vlastně nejsem ani skutečně od-
daná. Pokud nejste schopni za-
chránit sami sebe, jak byste mohli 
zachránit někoho jiného?

Několikrát jsem odletěla do 
Vrindávanu, jelikož jsem tam 
měla rodinné a pracovní povin-
nosti, avšak celou dobu jsem cítila, 
jak mne to k tátovi táhne. Když 
jsem byla pryč, neměla jsem bě-
hem té doby žádný vnitřní klid. 
Myslím, že mne doma skutečně 
potřeboval a byl na mně citově 
závislý, protože jsem byla jediný 
člověk, který mu předkládal něja-
ké skutečné řešení.

Lidé navíc obvykle nesoucítí, 
a on potřeboval hodně porozumě-
ní. Nejsem nijak zvlášť dobrá ve 
zvládání utrpení, takže bylo těžké 
unést, když jsem viděla, jak někdo, 
o něhož se staráte, trpí tak velkou 
úzkostí. Nechala jsem tam Džagannátho-
va Božstva a prosila jsem Je o odpuštění 
všech přestupků, ale aby laskavě ochránila 
mého otce, zatímco jsem jen na pár týdnů 
pracovně odjela zpátky do Indie.

Pak zavolala moje matka. Nevěděla 
kudy kam. „Prosím, přijeď,“ řekla. „Nyní 
jde do nemocnice a potřebujeme tě tady.“ 
Skočila jsem na první letadlo, a jakmile 
jsem dorazila, přesunuli jsme se s tátou do 

nemocnice. Zdálo se, že to Krišna zařídil 
úplně fantasticky. Dali nám soukromý po-
koj a nechali mne tam spát a starat se o něj. 
Nikdo nezpochybňoval, jestli k tomu jsem 
oprávněná, a má matka se jen stáhla, do 
ničeho se nepletla a nechala mě dělat co-
koliv. Je římská katolička a obvykle mne 
o Krišnovi mluvit nenechává.

Uvědomila jsem si, že karmí natolik 
popírají smrt, že se snaží vyhnout realitě 
umírání, jak jen to jde, takže pro ni bylo 
vítané východisko, když jsem se toho bře-
mene ujala já. Mohla jít domů a předstírat, 
že se nic neděje, s vědomím, že se o tátu 
postarám. Nebo snad hluboko uvnitř také 
cítila zoufalou touhu po jeho duchovním 
prospěchu a já byla tím nejlepším řešením, 
které měli. Nejsem si tak úplně jistá. Jak-
mile se všechno dostane mimo rámec je-
jich hmotného vnímání a kontroly, začnou 
být naprosto zmatení. Vím jen to, že jsem 
se byla schopna péče o mého otce plně 
ujmout. Mnoho lidí musí v nemocnicích 
trpět a umírat osaměle, když si procházejí 
tím, co se chystám vyprávět...

Spala jsem vedle táty a starala se o kaž-
dou jeho potřebu. Podařilo se mi navlék-
nout mu korálky z Tulasí, které mu pak 
jedna démonská sestra ustavičně sundávala. 
Začínala jsem z toho být mentální. Ach ne, 
myslela jsem si, on je tak hříšný, že na sobě 
nemůže mít Tulasí. Tenhle přístup mne ná-
ležitě dopálil, takže jsem začala být smělejší 

a nechávala jsem mu ty korálky, ať 
se děje, co se děje. Ona je sundala 
a já se jen laskavě usmála a hned 
jsem mu je zase navlékla.

Četla jsem mu dost z Bhaga-
vad-gíty. Posledních dvanáct dní 
před smrtí již vůbec nejedl. Osm 
z těchto dní dostával jen vodu 
z Gangy a Jamuny a nic jiného. 
Měla jsem pod kontrolou všech-
no, co mu šlo do úst. Dokonce 
jsem mu do vody začala přidávat 
vrindávanský prach.

Jak se blížil ke konci, byl již 
v jiné úrovni, která není součástí 
tohoto světa. Zdálo se, že vní-
má věci, které ostatní lidé vidět 
nemohou. Každou noc jsem si 
například na sebe do postele ob-
lékala tričko se Šivou. Byl na něm 
vpředu velký obrázek Pána Šivy. 
Měla jsem ve zvyku počkat, než 
táta usne, a pak mu sotva znatelně 
poprášit hlavu prachem z Vrin-
dávanu pro případ, že by zemřel, 
zatímco budu spát.

Jednu noc, zrovna když jsem mu 
poprášila hlavu, vyskočil s očima 
široce otevřenýma úžasem. „Ó, jsi 
celá obklopená prachem,“ řekl.

Další noc se vymrštil ze spán-
ku stejným způsobem a upřeně 

se díval na mé tričko s Pánem Šivou. „Dá-
vej pozor!“ řekl. „Z tvého trička vychází 
oheň.“ Den předtím, než zemřel, říkal, že 
v pokoji jsou velcí psi a že se venku za ok-
nem vznáší nějaká šeredná postava.

Večer před svou smrtí začal být rozru-
šený. „Rozvažte mi nohy,“ říkal, nevím 
komu, a byl viditelně vystrašený. Moje 
matka s mou dcerou se rozhodly, že zů-
stanou přes noc v nemocnici, což normál-
ně nedělaly. Usínala jsem únavou a stejně 
tak i máma.

Asi ve 21:30 večer mě vzbudila dcera. 
„Mami,“ řekla, „pojď rychle! Dědovi se 
něco děje.“

Hnala jsem se k posteli a táta sténal. 
„Prosím, prosím,“ říkal, „snažně vás pro-
sím, pusťte mě, prosím pusťte mě.“ Jeho 
tón byl pokorný a vyděšený, oči měl sklo-
pené. Tato slova řekl během příštích šesti 
hodin velmi mnohokrát. Snažil se seskočit 
z postele a schovat se pod polštář. Musíte 
pochopit, že byl kost a kůže, bez pomoci 
nemohl ani močit, a teď se najednou po-
koušel vstát a utéci.

Házel sebou jako šílenec. Tohle je oprav-
du nepříznivé, pomyslela jsem si. Popadla 
jsem ho za ramena. „Tati,“ řekla jsem, „co 
se děje? Jsi v pořádku?“

Byl vystrašený. „Ó Sue,“ plakal, „zkoušel 
jsem utéct, opravdu jsem se snažil, ale 
oni mě chytili.“ Jeho hlas se změnil v křik. 

„Ona mě chytila!“ zařval.

„Vy však přijměte toto poslání 
a jděte všude, do každého koutu 
světa. Jsem vám vděčný. Děláte to 
tak již v Evropě a v Americe, kde 
jsou lidé v hlubokém spánku. Lidé 
spí vinou špatného vedení a stávají 
se tak kandidáty na to, aby byli 
uneseni Jamadúty. To je situace 
celého světa, Jamadútové. Jamad-
útové vám nic neodpustí, třebaže 
můžete být velmi hrdí na to, jak 
nezávislými jste se stali. Není mož-
né zachránit civilizaci darebáků, 
která propaguje 'Po smrti není žád-
ný život a vy si dál užívejte tolik, 
kolik se vám jen zlíbí'. Tato špatná 
civilizace je smrtící civilizace. Vy je 
tedy zachraňte! Zachraňte je! Jinak 
jsou zde Jamadútové.“ 

(Vrindávan, 5. září 1975) 

Je mi líto, že některé duše musejí prožívat Je mi líto, že některé duše musejí prožívat 
něco takového, a nyní chápu, proč Šríla něco takového, a nyní chápu, proč Šríla 
Prabhupáda cítil tak naléhavou potřebu Prabhupáda cítil tak naléhavou potřebu 

všechny zachránitvšechny zachránit
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V tu chvíli jsem si měla uvědomit, co 
se stalo, ale skutečnost, že řekl, „Ona mě 
chytila,“ mne zmátla. Nějak mne to za-
skočilo a dalších šest hodin jsem se ho jen 
snažila utěšit.

On plakal znovu a znovu. „Ach, pro-
boha!“ křičel, „jen mě nechte odpočinout, 
jenom deset minut. Prosím, snažně vás 
prosím.“ Tón jeho hlasu byl celou dobu 
vystrašený, ponížený a žadonivý. Zpívala 
jsem a on se trochu uklidnil. Pak přišla se-
stra a vyrušila mě. On začal znovu. Házel 
sebou a úpěnlivě prosil.

„Co je s tebou?“ zeptala jsem se.
Vypadal zoufale. „Snažím se ti to říct,“ 

odpověděl, „ale prostě nemůžu.“
Pak, ve 3 hodiny ráno, mi náhle došlo, 

že ti, kdo ho chytili, jsou Jamadútové. Bylo 
to přece úplně jasné, a já se cítila tak hlou-
pě, že jsem to až doteď nepochopila. Ob-
rátila jsem se ke své 13leté dcerce a řekla jí, 
že si myslím, že ho drží Jamadútové.

„Ano,“ řekla. „Já vím. Vzbudila jsem 
tě, protože jsem tři z nich viděla, jak se 
vznášejí nad jeho postelí. On se krčil 
a díval se na ně.“

Opravdu je viděla. Později popsala, jak 
vypadali, s tesáky jako mají divočáci, které 
vyčnívaly vzhůru z jejich úst, a s planoucí-
ma očima. Myslela si, že je to nějaký druh 
duchů, kteří se snaží ukrást tátovu duši 
z jeho těla. Má matka samozřejmě Krišno-
vým řízením celou dobu spala a o ničem 
neměla ani potuchy.

„Co mám dělat?“ myslela jsem si. Začala 
jsem se modlit ke Krišnovi: „Ach, prosím, 
Krišno, nech ho jít,“ prosila jsem.

Tehdy mi odpověděla Nadduše. „Proč?“ 
řekla. „Bude jen znovu hřešit.“

Pak jsem už byla doopravdy vyvedená 
z míry. Začala jsem se modlit k Jamarád-
žovi. „Jamarádži, prosím...“ A neustále 
jsem zpívala. Řekla jsem tátovi, že je mi 
líto, že jsem nepochopila dřív, že se ho 

zmocnili oni. Ve svém traumatizovaném 
stavu mi přikyvoval. Celá jeho zkušenost 
s umíráním byla pekelná. Je mi líto, že ně-
které duše musejí prožívat něco takového, 
a nyní chápu, proč Šríla Prabhupáda cítil 
tak naléhavou potřebu všechny zachránit.

„Tati,“ řekla jsem, „chceš, abych tě držela 
a zpívala?“ „Ano, ano,“ odpověděl. „Stále 
tě drží?“ „Ne, pustili mě.“

Pak jsem ho další tři hodiny pevně dr-
žela a on se pomalu vzdával života. Odešel 
ústy, pokojně, a já mu přitom zpívala pří-
mo do ucha a nakapala mu do pusy vodu 
z Gangy a Jamuny. Soustředila jsem se na 
zpívání velmi blízko u jeho ucha, dokud 
v 6 hodin ráno naposledy nevydechl. Vyšel 
přímo ústy a jeho oči se jen zavřely.

Ubohý táta! Krutý, krutý a pekelný 
hmotný svět! Uběhlo jen sedm měsíců 
od začátku jeho nemoci, a jednasedm-
desátiletý příběh jeho života byl takto 
násilně ukončen.

Když sebou házel a křičel „Pusťte mě!“, 
ptala jsem se sester, co se to s ním děje.

„Ach, to je normální,“ říkaly. „Zrovna 
s tím bojuje a to se děje každému. Existuje 
pro to i název. Říká se tomu terminální 
fáze (v angličtině „terminal restlessness“, tj. 
doslova „smrtelný neklid“ – pozn. překl.). 
Sestry se účastní seminářů, aby se naučily, 
jak se s tím vypořádat.“

Takže lidičky, mám pro vás novinu. Je 
to ve skutečnosti "fáze Jamadútů". Se-
strám je samozřejmě doporučováno, 
aby do umírajících napumpovaly plnou 
dávku morfi nu a nevšímaly si všeho toho 
jejich „blouznění“.

Další věc je, že o tom nemá nikdo vědět. 
Byla to čistě Krišnova milost, že my jsme 
to mohli pochopit, a i tak jsem to málem 
promeškala. Šest hodin jsem byla zmatená, 
přestože mi to táta říkal naprosto jasně 
a úpěnlivě prosil o pomoc. Všechno to 
zakrývá nějaký druh máji a lidé si proto 

neuvědomují, o co jde. Ví to jen ta osoba, 
která tím prochází.

Byla tu zmínka o psech. Jeden oddaný 
mi později řekl, že četli posvátná písma 
o Jamarádžovi, která podávají podrobné 
popisy. V nich je řečeno, že několik dní 
před smrtí přicházejí pekelní psi, kteří vy-
čenichají, kde umírají darebáci.

Také tu byla ta skutečnost, že táta řekl: 
„Ona mě chytila.“ Podle všeho Jamadútové 
mají svou vlastní společnost. S ženami, 
dětmi a vším ostatním. Jelikož jsou to také 
živé bytosti v tomto hmotném světě, rodí 
se do té své společnosti.

Normálně se nedotknu perem papíru, 
protože se k tomu necítím být kvalifi ko-
vaná, ale matka Rádhá Kunda déví dásí 
mě k tomu povzbuzovala a řekla, že bych 
se o tuto zkušenost měla podělit se všemi 
oddanými. Omluvte tedy prosím mé nedo-
statky. Nejsem velký fi lozof ani akademik.

Připouštím, že přestože měl táta na sobě 
korálky z Tulasí a byl podle obvyklých 
standardů dobrý člověk, měl ale také rád 
lov a býval pijákem, sukničkářem a pojída-
čem krav. A přestože k tomu měl posled-
ních 28 let veškeré možnosti, Krišnovi se 
neodevzdal. Dokonce ani ve chvíli smrti se 
nezdálo, že by byl schopen o Krišnovi pře-
mýšlet jako o řešení svého trápení.

Mohu tedy jen doufat a modlit se, že 
můj otec vlivem mého chabého úsilí a díky 
bezpříčinné milosti Gurua a Gaurángy 
alespoň maličko na Krišnu myslel.

Všechny z vás, vaišnavů, prosím, mod-
lete se za mého otce, aby měl příležitost 
sloužit Krišnovi. Považovala jsem se za 
velkého hrdinu, který jde zachránit své-
ho otce, ale zjistila jsem, že jsem pouze 
velká nula. Jsem tak pokleslý darebák, že 
jsem mu nedokázala pomoci, když to po-
třeboval, a doufám, že tento příběh vám 
ostatním pomůže zvýšit své úsilí v rozvoji 
vědomí Krišny, abychom všichni dokázali 
pomáhat Šrílovi Prabhupádovi v jeho misi 
osvobozovat pokleslé podmíněné duše od 
jejich utrpení.

Sláva Šrílovi Prabhupádovi, zachránci 
celého světa! ❧

„Každý dospěje právě do toho stavu 
bytí, na který vzpomíná, když opouští 
své tělo. Ten, kdo je zvyklý zpívat Hare 
Krišna mantru, bude přirozeně zpívat 
Hare Krišna také tehdy, když ho po-
tká nějaká nehoda. I když na to však 
někdo není zvyklý, vysloví-li nějakým 
způsobem svaté jméno Pána (Hare 
Krišna) při smrtelné nehodě, zachrání 
se od pekelného života po smrti.“

(Šrímad Bhágavatam 6.2.15, význam)

Opravdu je viděla. Později popsala, jak vypadali, s tesáky jako mají Opravdu je viděla. Později popsala, jak vypadali, s tesáky jako mají 
divočáci, které vyčnívaly vzhůru z jejich úst, a s planoucíma očimadivočáci, které vyčnívaly vzhůru z jejich úst, a s planoucíma očima
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Několikaměsíční přípravy, zařizování, 
vyřizování, komunikace, neprospané 
noci :), hluboká meditace a hlavně 
spolupráce prakticky celé játry 
opět přinesla všem zúčastněným 
radost, duchovní inspiraci a touhu 
pokračovat a zlepšovat se ve 
službě Nejvyššímu Pánu, Pánu 
Džagannáthovi.

Oceněním byly šťastné tváře odda-
ných a návštěvníků, slova uznání, 
podpory a inspirace hostů letoš-

ního festivalu Bhaktivaibhavy Mahárádže, 
Bhakti Gauraváního Mahárádže a Džaj 
Gurudéva prabhua.

Jak už všichni víte, přípravy začínají již 
v prosinci a lednu, ale poslední dva měsíce 
před festivalem jsou opravdovým vyvrcho-
lením předrathajátrového maratónu. Celý 
realizační tým se v tuto dobu s nadšením 
a odhodláním vrhá do příprav.

Vyvrcholením příprav je každoroční fes-
tival svatého jména den před Ratha játrou, 
kdy se oddaní sejdou, připravují květino-
vou výzdobu, zpívají v kírtanu, naslouchají 

o Pánu Džagannáthovi a společně přijímají 
lahodné prasádam (letos z vařečky Átmá 
Daršaní Mátádží, Džalángí Mátádží a Ta-
ranginí Líly Mátádží).

Pán Džagannáth je jediný šéf
A právě při tomto krásném sobotním 

festivalu jsem měla velmi inspirující 
realizaci.

Ratha játrá v Praze je již tak oblíbený 
festival, že na tuto výjimečnou událost 
přijíždějí různí oddaní z celé Evropy. 
Letos přijela z Dánska i Mátádží Náliní 
s manželem, aby se zúčastnili těchto dvou 
duchovně nabitých dnů. Mátádží Náliní 
je české játře velmi nakloněna a vždy pěje 
jen samou chválu. Nebylo tomu jinak ani 
tentokrát :). Když mi s nadšením v očích 
popisovala, jak je to úžasné, že jsou všich-
ni během festivalu aktivní, každý s něčím 
pomáhá a všichni spolupracují. Že spo-
lupráce mezi oddanými je v dnešní době 
vcelku vzácná, a proto je tak nadšená.

A v tu chvíli to přišlo! Fráze se změnila 
v realizaci! Pochopila jsem proč! A tak 
jsem Náliní odpověděla: ,,Protože to všich-
ni dělají pro Pána Džagannátha. A to není 
fráze! Jediný, kdo velí tomuto festivalu, je 
Pán Džagannáth! Všichni se jen snažíme 
Ho potěšit a uskutečnit ten festival pro 
Jeho požitek. Není tu nikdo, kdo je šéfem, 
který tlačí svoje představy a způsoby, jak 

Devátý ročník festivalu Ratha játrá je za námi

Ratha játrá  
Žáci Šríly Prabhupády – nejvzácnější hostéŽáci Šríly Prabhupády – nejvzácnější hosté

Hledá se řidič, zn. ihned!Hledá se řidič, zn. ihned!
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jich dosáhnout, a ostatní jen plní pokyny. 
Ne, jediný šéf je tu Pán Džagannáth a my 
všichni se Mu snažíme co nejlépe sloužit, 

aby byl festival perfektní. Probíhá to tak, 
že Pán Džagannáth vyjevuje své plány 
a přání v různých situacích a my se jim 
přizpůsobujeme.“

A to je krása tohoto festivalu, úplně kaž-
dý může v tyto dny posloužit Pánu Vesmí-
ru, více či méně, to je na každém, nakolik 
chce prohloubit vztah s Nejvyšším Pánem.

S tím, že Pán Džagannáth řídí festival sám, 
máme každý rok opravdu mnoho zážitků.

Bez vozu
Začíná to už datem konání Ratha játry, 

který si nikdy nevybíráme sami. Datum 
určuje Titikšu Prabhu, který každoročně 
přiváží vůz z Anglie po domluvě s odda-
nými z Francie a Maďarska, kteří s ním 
spolupracovali již léta před námi. Takže 
podle londýnské, pařížské a budapešťské 
Ratha játry se určuje datum pro Prahu. 
Letos bylo velmi nešťastné, protože vy-
cházelo jen tři dny po Náma Hatta táboře. 
Nicméně jsme se snažili připravit i na 
tuto situaci. Avšak tři týdny před Ratha 
játrou napsal Titikšu Prabhu, že je vážně 
nemocný a nebude moci přijet a nenašel 
nikoho, kdo by mohl vůz přivézt! Zatrnu-

lo v nás, co teď? Vůz v Německu je příliš 
malý, aby se naši Páni na něj vešli. Pán 
nás nenechal dlouho v nejistotě. Zrovna 
tento rok oddaní z Polska vybudovali 
nový vůz a na konci června proběhla 
Ratha játrá ve Wroclavi, kam jsme každý 
rok zváni. O důvod více se zúčastnit! Níla 
Mádhava Prabhu ve Wroclavi celý vůz 

proměřil a zkontroloval, zda bude vhod-
ný. Rozmanitost je matka požitku, Pán 
Džagannáth se letos zkrátka chtěl projet 
v jiném voze! Ratha játrá může vyrazit!

Hledá se řidič, zn.ihned!
Přišel den D. Krásné počasí, vůz ozdo-

ben, Pán připraven na projížďku městem, 
oddaní zpívají, a řidič vozu nikde! Níla 
Mídhava Prabhu běží za chrámovým pre-
zidentem z Wroclavi, který s vozem přijel. 

,,Prabhu, prosím můžeš nasednout, měli 
bychom vyrazit.“ ,,Ale já neřídím vůz. To 
je vaše starost,“ odpověděl Dváraka Ačjuta 
Prabhu. Ups! Tři minuty před odjezdem 
se hledá řidič! Níla Mádhava Prabhu 
běží a hledá řidiče rathajátrového vozu. 
Po dvou nezdarech narazí na oddaného 
z Anglie. ,,Pítámbara Prabhu, prosím 

2016

Přišli, viděli, slyšeli, ochutnali, Přišli, viděli, slyšeli, ochutnali, 
na transcendentální úrovni byly jejich životy dokonaléna transcendentální úrovni byly jejich životy dokonalé
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tě, nemohl bys řídit vůz???“ Pítámbara 
Prabhu odpoví: ,,No, párkrát jsem to viděl, 
jak se řídí.“ Okamžitě prošel náborem :)). 
Nebudu se zmiňovat o jeho výrazu tváře 
následující dvě hodiny během průvodu :). 
Nejvyšší Pán má zjevně rád dobrodružství!

Stále nevěříte?
To festivalové ráno se technické služby 

rozhodly, že něco opraví na silnici přímo 
u Prašné brány. Když jsem šla na 12. ho-
dinu na Ovocný trh, jen jsem to s hrůzou 
pozorovala s myšlenkami, jak to projede-
me? Ano, s anglickým vozem bychom tuto 
překážku neprojeli, ale Pán je Trikálagja, 
zná minulost, přítomnost i budoucnost, 
a tak si prostě zařídil menší vůz :) 

Celý festivalový víkend bylo krásné po-
časí včetně pondělka, kdy probíhá úklid 
technického zázemí a celého Harinám 
Mandiru po náročném víkendu.

Zpočátku jsem lamentovala, že kvůli 
vozu z Anglie máme letos tak nešikovné 
datum Ratha játry a nakonec ten vůz ani 
nebudeme mít, takže datum mohlo být 
pozdější.

Následující víkend, kdy bylo počasí vel-
mi proměnlivé, občasně deštivé, jsem opět 
ocenila plán Pána Džagannátha. On prostě 
ví, co je nejlepší!

A na závěr mám malý příběh pro všech-
ny, kdo stále ještě nevěří, že Nejvyšší Pán 
odpovídá na naše chování, přání, touhy…

Jednou byl na farmě Krišnův dvůr Pán 
Džagannáth na festivalu Džanmáštamí. Při 
nějaké příležitosti jeden z oddaných viděl 
Pána bez turbanu a pěkně po česku udělal 
cynický vtípek: ,,Jé, On má na hlavě bouli.” 
Myslel tím drdol, který Nejvyšší Pán v arčá 
podobách vždy má. Jen za pár chvil toho 
oddaného štípla včela do hlavy a bouli na 
ní měl na několik dní on :).

Šrí Džagannáth, Baladév, Subhadrá 
Déví kí Džaj!!!

Poděkování
Jak jsem zmínila na začátku, za festi-

valem Ratha játrá stojí úsilí mnoha od-
daných z celé české játry. Rádi bychom 
jmenovitě poděkovali každému oddanému, 
který se jakkoliv podílel na tomto festivalu 

– službou před ním, během něj i po něm, 
každému, kdo podpořil fi nančně anebo 
třeba „jen“ dobrým slovem a přáním tento 
festival. Bohužel počet stránek vymeze-
ných pro tento článek je limitovaný, takže 
se mi nepodaří vyjmenovat všechny.

Proto se předem omlouvám, pokud ne-
bude něčí služba nebo jméno zmíněno.

Děkujeme všem oddaným, kteří pomá-
hali při připravování, vaření a rozdávání 
prasádam zdarma. O tento depártment se 
neochvějně již po deváté staral Madhu-
pandit Prabhu letos ve výborné spolupráci 
s Vénu Madhurjou Prabhuem.

Květinovou výzdobu má již několik 
let na starost Kalávatí Mátádží (vedoucí 
květinového depártmentu) s neúnavným 
bhaktou Mírou alias Pláčou.

Za technický depártment Labhango-
vi Prabhuovi letos s novým, nadšeným 
pomocníkem festivalu bhaktou Jardou 
Typltem.

Púdžárí depártmentu zastoupenému 
Dína Vatsalou Prabhuem s týmem připra-
veným postarat se o Pána Džagannátha za 
každých okolností, na jakémkoliv místě 
(Vrindávan Prijá Mátádží, Ratnamálá Má-
tádží, Lílá Purušóttama Prabhu) a s další-
mi oddanými, kteří během festivalu slouží 
na voze.

O program pro děti se letos postarali 
Tungavidjá déví a Ačjuta Gótra Prabhu.

Děkujeme všem oddaným, kteří se po-
díleli na kulturmím programu – Šaranam 
bandu, Vénu Gópál bandu, Rásabihárí 
déví dásí a jejím žákyním, bhaktin Kálindí 
a jejím bratrům, Panasovi Prabhuovi, kte-
rý přijal výzvu překladatele a moderátora, 
Nitái Navadvípačandrovi Prabhuovi, který 

letos připravil titulky do fi lmu o hnutí 
Hare Krišna, který se promítal.

Našim sankírtanovým bojovníkům 
z Prabhupád bhavanu, ze Slovenska 
a všem ostatním, kteří se zapojili do rozdá-
vání knih a prásadam.

A v neposlední řadě bychom chtěli po-
děkovat našemu GBC a duchovnímu mis-
trovi Bhaktivaibhavovi Mahárádžovi, který 
je nám velkou oporou, a letos nám velmi 
pomohl, když připravil veškerou projekci 
pro kulturní program.

Mnozí z vás podporují a slouží tomuto 
festivalu již od prvního ročníku, děkujeme 
za vaši spolupráci, ochotu, nadšení a spo-
lečnost!

Návštěvníci festivalu Pána Džaganná-
tha přišli, viděli, slyšeli, ochutnali a na 
transcendentální úrovni byly jejich životy 
dokonalé.

Jagja byla úspěšná! ❧

Díky společnému 
úsilí všech oddaných 
se letos na festivalu 
rozdalo:
450 knih
66 časopisů
400 litrů sabdží
200 litrů rýže
250 litrů jogurtové sladké 
        rýže
2 000 ks papadamů
1 000 litrů mátovo-citró-
 nového nápoje
300 kg mahá ovoce
5 000 ks mahá luglu

Jediný šéf je Pán Džagannáth a my všichni se Mu snažíme co nejlépe  sloužitJediný šéf je Pán Džagannáth a my všichni se Mu snažíme co nejlépe  sloužit
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Ačjuta Gótra dás zamyšlení

Tento článek není kritikou či chválou Facebooku (FB), ale 
spíš rozebráním principů, na kterých FB funguje. To jeho 
uživateli umožňuje více se rozhodovat o způsobu jeho 
používání. Po letech práce s touto sociální sítí a nuceným 
sledováním jejího vývoje bych se podělil o několik 
zkušeností a doufám, že budou užitečné i ostatním.

Rúpa Gósvámí nám radí, abychom se, jako oddaní Krišny, 
nezříkali věcí, které mohou být použity ve službě Krišnovi,
 ale naopak, abychom je v této službě Krišnovi zaměstnali, 

jinak je naše odříkání falešné (nedokonalé) (BRS 1.2.266). Tímto 
způsobem a v této náladě je možné FB použít k propagaci vědomí 
Krišny, jeho aktivit, a tak dále, a zprostředkovat vědomí Krišny 
více lidem. Nejlepší zaměstnání Facebooku je zaplnit jej až po 
okraj obrázky Krišny ve všech možných podobách, videi z od-
dané služby oddaných Krišny a sdílení a propagací vaišnavských 
událostí v ISKCONu. V dnešní době je toto médium velice vlivné 
jako nástroj propagace. Šríla Prabhupáda nás nabádal, abychom 
stále přemýšleli, jak rozšířit toto hnutí pro vědomí Krišny.

Na druhou stranu je používání FB oddanými Krišny velmi 
tenký led. První věcí je, aby si uživatel uvědomil, že účel existence 
společnosti FB je, aby udržovala pozornost lidí, a vede je k tomu, 
aby v tomto prostředí (Facebook prostředí) strávili co nejvíce 
času. To jim přináší fi nanční prostředky z reklam, na které dříve 
nebo později někdo zareaguje. To je psychologická statistika, a ta 
se týká úplně všech.

Druhá věc je, že FB je úspěšný proto, že částečně umožňuje ži-
vým bytostem v hmotném světě splnit si touhu být jako Nejvyšší 
Pán. Z Krišna knížky se dozvídáme, že v duchovním světě každý 
touží uspokojit Krišnu. Buď přímo slouží, nebo asistuje, aby měl 
Krišna ke své radosti to, co potřebuje. Každý tam sleduje, co Kriš-
na dělá, co jí, co říká, jaké má šaty, kde dnes byl a co tam dělal. 
Pozornost je upřena jen a jen na Něj, a Jeho oddaní si povídají 
nebo zpívají o Jeho činnostech a zažívají při tom neomezenou 
blaženost. Živá bytost přišla do hmotného světa proto, aby si 

s příslušným tělem vyzkoušela, jaké to je, když je pozornost upře-
na jen na ni. Ale protože s tímto přáním (stát se Pánem), přišlo 
do hmotného světa mnoho živých bytostí, zdá se být tento sen 
nesplnitelný. A pak se živá bytost setká s FB prostředím, dostane 
svůj profi l, kam může dávat své „posty“, kde byl, co tam dělal, co 
dnes jedl nebo říkal, jaké oblečení či účes měl na sobě. A pak jen 
sleduje, kolik lidí se na něj samotného podívalo, kolik „lajků“ či 
sdílení jeho osoba dostala, a tím mít pocit, že se o nás skutečně 
někdo zajímá nebo že nás s dychtivostí sleduje. Této příležitosti 
se živá bytost s radostí chytí a přináší jí to splnění kýžené touhy. 
Takže z obchodního hlediska je to velice chytře rozvinutý produkt, 
protože plní nejhlubší touhu živé bytosti v hmotném světě.

Pro oddané Krišny je ale další bod velmi důležitý. FB vytváří 
tzv. „umělé prostředí“, kde se s lidmi nesetkáme fyzicky, ale přesto 
s nimi jakoby jsme. Hodnota vyřčeného slova je v tomto prostředí 
na stejné úrovni u všech, bez ohledu na věk, vzdělání, kvalifi kace, 
či praxi v daném oboru. Toto je ve védské a vaišnavské kultuře 
bohužel nepřijatelné. Pokud bude FB používán oddanými jako 
prostředek komunikace, hrozí v tomto FB prostředí, že se nebude 
brát ohled na rozdíl mezi starším a mladším, mužem a ženou, du-
chovně pokročilým a méně pokročilým, učeným a méně učeným, 
atd. Védská a vaišnavská kultura ale právě tento ohled v komu-
nikaci bere. Následování těchto pravidel jednání mezi varnami, 
ášramy, či pohlavími, nám pomáhá v duchovním životě. Védská 
kultura, plná osobního jednání a setkávání, tyto aspekty v úvahu 
bere, a dává nám tím možnosti učit se vzdávat úctu pokročilým 
oddaným Pána, přátelit se s oddanými na stejné úrovni, pomáhat 
začátečníkům na cestě oddané služby, učí muže respektovat ženy 
jako matky atd. V konečné fázi nás učí poklonit se Pánu v Jeho 
chrámu a začít navazovat skutečný vztah s Jeho oddanými, a tím-
to způsobem ustanovit naši cestu do duchovního světa.

Je tedy nutné být velice obezřetný, kolik času trávíme v tomto 
umělém prostředí FB, a vidět, zda se nevyplatí raději použít Kriš-
na book, namísto Face book, a vždy si uvědomovat, že celý vývoj 
FB jde směrem, aby lidé neodcházeli od monitorů, tabletů, či 

chytrých mobilů, a byli stále takzvaně „spojeni“ s ostatními. 
Na závěr lze tedy konstatovat, že nejlepší způsob sdru-

žování a komunikace mezi oddanými bylo, je a bude 
skrze společné zpívání svatého jména Pána, naslouchání 
o Pánových činnostech popsaných ve Šrímad Bhágavata-
mu, Bhagavad gítě, atd., a provádění společné služby pro 
potěšení Pána. 

Příležitostí k tomu máme mnoho. Slavit se mohou nejen 
vaišnavské svátky, ale existuje také mnoho příchodů a od-
chodů áčárjů, kterých je ve vaišnavském kalendáři opravdu 
mnoho. Stačí se jen sejít, zpívat svaté jméno, číst a naslou-
chat o Pánovi, či životních příbězích vaišnavských áčárjů, 
a přijímat prasádám společně s oddanými.

Všechna sláva Šrílovi Prabhupádovi, který nás pozval do 
tohoto osobního hnutí, stále zve další, a bude zvát další 
a další živé bytosti. ❧

KRIŠNA
BOOK ?ne

bo



KAČÓRÍ

TĚSTO:
½ kg  bílé mouky
3 pl  oleje
0,3 l  vlažné vody
½ čl  sody
1 čl  soli (dle chuti)

NÁPLŇ:
250 g  urad dálu
1 čl  kurkumy
1 čl  mletého zázvoru 
 (nebo 2 čl strouhaného 
 čerstvého zázvoru)
1 čl  cukru
špetka asafoetidy
½ čl  soli
2 pl  oleje

PLNĚNÉ PURÍ

Nejprve zamícháme mouku, sůl a sodu, 
a postupně přidáme olej a vodu. 

Prohněteme těsto doměkka a necháme půl 
hodiny uležet.

Rozmixujeme urad dál s trochou vody na 
pastu. V malé pánvi rozehřejeme 2 polévko-
vé lžíce oleje a smažíme koření a pak přidá-
me kašovitý dál. Několik minut za stálého 
míchání smažíme, až je částečně uvařený.

Z těsta vytvoříme menší kuličky asi o prů-
měru 4 cm. Směs z dálu rozdělíme podle 
počtu kuliček. Palcem vymáčkneme v každé 
kuličce důlek a naplníme ho směsí. 

Důlek těsně uzavřeme, v kuličku zploš-
tíme mezi dlaněmi na placičku a vyválíme 
ji jako velmi silné purí. Rozehřejeme olej 
nebo ghí, smažíme je asi 10 minut, až mají 
zlatohnědou barvu.

 Ještě horké nabídneme Šrí Krišnovi.

POSTUP:

Podle kuchařky 
Pravhupada‘s Special 
od Šačímáty déví dásí 

připravila
Gítámrita déví dásí
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