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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

jako bych vystoupila ze stroje času, ocitla jsem 
se na setkání spolužáků z gymnázia po 25 le-
tech. Všechnu krásu našich osmnáctiletých těl 
už sice dávno odnesl čas, ale přitom stačilo tak 
málo, a zas tu byly ty stejné emoce jako tenkrát. 
Nejmilejší Šebina s Alčou a Pepa Blecha, krásný 
David s upovídaným Mírou, vysmátá Stránská 
a dvojčata Fremutky.

Bylo tu pár doktorů a učitelek, realitní mak-
léř, dost „ajťáků“, nějaké úřednice a nějací úřed-
níci a několik podnikatelů. A také jedna malá 
oddaná z Hare Krišna.

Nešla jsem v sárí, nechtěla jsem v té restau-
raci, naštěstí nekuřácké, jitřit vášně nějakého 
opilce, ale přesto si pár spolužaček i spolužáků 
všimlo, že jsem jakoby nějaká jiná.

Hodně se ptali na Hare Krišna a na náš 
chrám. Když se zakusovali do objednaného 
steaku (ta stejná věc se mi stala vážně třikrát), 
podívali se na mě trošku rozpačitě: „Ty ale 
maso nejíš, vidˇ?“

„No, víš, mě vadí ty jatka a to zabíjení zvířat 
okolo toho...“ řekla jsem dost neurčitě, abych to 
zbytečně nevyhrotila. „No, to je pravda, hm, to jo,“ 
zaslechla jsem pokaždé tu stejnou odpověď. Přes-
to vidlička s nožem dál poctivě krájely kus mrtvé 
bytosti na talíři. Nechala jsem to bez komentáře.

Všichni najednou mluvili a najednou poslou-
chali, viděla jsem fotky dětí a slyšela o cestě do 
Indie, o mrtvých rodičích a nemocech, rozvo-
dech i svatbách, fi nančním krachu i úspěchu, 
a já o tom, co dělám, proč, jak a kde to dělám.

Dívat se na někoho, jak se oddává smyslo-
vému požitku, je jako pít vědomě jed, a proto 
jsem se před srazem úpěnlivě modlila k Pánu 
Nrisinhadévovi, ať jim dokážu něco dát, a při-
tom se nenamočím.

Tři hodinky utekly jak voda a já už vážně 
musela jít, protože mě čekalo brzy ráno vstávání 
a služba na oltáři. A bylo to tak akorát. Stoly se 
tou dobou už prohýbaly pod objednaným alko-
holem a oči některých mých drahých spolužáků 
a spolužaček začínaly plavat na vlně opojení.

Obešla jsem je na rozloučenou a každého 
podělila minibalíčkem mahá čidvy a mahá ko-

koskou. A teprve teď jako by se vyjevil celý ten 
účel tohoto zvláštního setkání.

Každý byl velice vděčný a neuvěřitelně dě-
koval. Cítila jsem, že to duše v jejich srdcích 
se raduje a jásá, že může být zase na chvilku 
s Krišnou. Alespoň deset z nich mi řeklo, že se 
za mnou určitě přijedou podívat.

Cestou po noční dálnici jsem přemýšlela nad 
touto podivnou sankírtanovou jagjou, které 
jsem se dnes účastnila. A s vděkem se modlila 
ke Šrílovi Prabhupádovi, který dokázal TAK 
neuvěřitelné věci. Jenom jsem si mohla před-
stavovat, jaké by to asi bylo na srazu spolužáků, 
kdybych se neocitla pod proudem jeho milosti 
a nebyla milostí oddaných zachráněná z té 
iluze materiálního štěstí, které je vždy už už na 
dosah ruky. Ale vlastně si to ani představovat 
nechci, určitě by to nebylo nic pěkného:).

Jen díky zpívání svatého jména jsem se cítila 
ochráněná v situaci zaměřené na smyslový po-
žitek – o čem je ostatně karmí styl života celý 

– a mohla jsem předat trošku Krišny i v prostře-
dí, které by Šríla Prabhupáda jistě označil za 
nevhodné pro gentlemany. 

Šríla Prabhupáda kí džaj! Guru Mahárádž kí 
džaj! Oddaní Šrí Krišny kí džaj! 

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásí

Slovenská republika
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25. srpna 1974, ISKCON Vrindávan, Indie 

Několik týdnů byl Šríla Prabhupáda vážně nemocný. Téměř 
nejedl a při chůzi potřeboval asistenci. Po dosti dlouhé 
době se jeho zdraví zlepšilo, k nesmírné úlevě jeho žáků.

Několik členů GBC, tehdy ve Vrindávanu přítomných, se sešlo, 
aby diskutovalo o tom, jak ulevit Šrílovi Prabhupádovi v jeho 
manažerských povinnostech. Doufali, že by se jeho zdraví zlepšilo, 
kdyby se nemusel zabývat každodenním řízením ISKCONU. 

Svolali proto schůzi, které byl Šríla Prabhu-
páda přítomen.

„Šrílo Prabhupádo,“ prohlásil jeden z čle-
nů GBC, „shodli jsme se, že jsme schopni 
zvládnout veškerý management, takže vy se 
budete moci plně věnovat překládání. Ne-
musíte mít o řízení společnosti žádné obavy, 
je to v našich silách.“

Šríla Prabhupáda, který seděl za svým pra-
covním stolem, odpověděl ihned, a v jeho hla-
se bylo cítit rozhořčení. 

„Až budu chtít, abyste vy řídili společnost,“ 
řekl, „a až budu chtít já skončit s manažer-
stvím, tak skončím. Neříkejte svému duchov-
nímu učiteli, kdy má skončit s manažerskou 
prací. Kdo si myslíte, že jste, že můžete říkat 
svému duchovnímu učiteli, že již nemusí řídit 
společnost? Nejsem na tom tak špatně, abych 
nevěděl, zda s manažerstvím skončit. Až se 
rozhodnu, že to nechci dělat, potom s tím 
skončím. Toto rozhodnutí je pouze mojí zále-
žitostí, nikoliv vaší.“

Tím celá schůze skončila. Byl jste naším generálem, který nikdy 
neopustí bitevní pole předčasně. Vyšlo najevo, jak málo někteří 
z vedoucích členů GBC chápou vaše rozpoložení. Díky předcháze-
jícím zkušenostem mi bylo dost jasné, jak odpovíte, ještě než jste 
začal mluvit. Právě proto jsem se cítil ve vaší společnosti tak jistě 
a bezpečně. Udělal byste všechno, co je ve vašich silách, pro to, aby 
ISKCON řádně prosperoval. 

Šrílo Prabhupádo, byl jste vždy dokonalým vzorem. Dělal jste 
sám to, co byste si přál a očekával od nás. Nikdy jste svoji službu 
neopustil. Často jste říkal svým žákům, aby se starali o mana-
gement, aby vy jste se mohl v klidu věnovat překládání. Naštěstí 
pro nás jste na „svoji povinnost“, jak jste někdy říkal, nikdy ne-
rezignoval. Zasvětil jste celý svůj život poslání, které vám předal 
váš duchovní učitel, to je šířit knihy v angličtině a kázat lidem 
na Západě. Nikdy jste svoji službu neopustil. Všechna sláva vám 
a vašim žákům, kteří přijímají vaše příkazy jako to nejdůležitější 
ve svém životě. 

Až budu 
chtít skončit 
s řízením, 
skončím

Nikdy se od nás neodvracel, Nikdy se od nás neodvracel, 
nikdy nás nezavrhovalnikdy nás nezavrhoval

Byl jste vždy vzorem Byl jste vždy vzorem 
plně odevzdané dušeplně odevzdané duše
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Šríla Prabhupáda přijel do Vrindávanu 2. srpna 1974. 
Doufal, že při té příležitosti otevře chrám Krišny 
a Balaráma, ale stavba nebyla dokončená a otevření 

se odložilo na slavnost Gaura púrnimy v roce 1975. Tento 
odklad Prabhupádu netěšil, avšak to nebylo to nejhorší, 
s čím jsem se musel vypořádat. Krátce po příjezdu do 
Vrindávanu Šríla Prabhupáda vážně onemocněl a nemoc 
se táhla téměř šest týdnů.

Nebylo to poprvé, kdy jsem s Prabhupádou sdílel jeho one-
mocnění. V chrámu v Sydney měl v únoru 1973 velmi bolesti-
vý zánět ukazováčku na pravé ruce. Několik dní tím soustavně 
trpěl. Nechal zhotovit pastu ze santálového dřeva a prst si s ní 
potíral, ale příliš to nepomáhalo. Na žádost svých žáků si vzal 
nějaké léky. Řekl tehdy, že nemoc zavinili jeho pokleslí žáci 
nedodržováním usměrňujících pravidel. 

Prabhupádovo onemocnění ve Vrindávanu bylo pro jeho 
žáky mnohem děsivější. Měl vysoké horečky, ztratil chuť k jíd-
lu a po dva týdny téměř nic nejedl. Byl tak zesláblý, že když 
potřeboval jít do koupelny, musel jsem mu pomoci vstát z lůž-
ka a při chůzi ho zezadu držet za obě podpaží. Zpráva o jeho 
stavu se bleskově rozšířila po celém světě. Někteří oddaní se 
obávali, že už nikdy Šrílu Prabhupádu neuvidí. On sám pak 
schválil dopis do všech chrámů s informací, aby s modlitbami 
za jeho uzdravení pořádali dvacetičtyřhodinový kírtan. Řekl: 

„Kírtan je to, co nám dává život.“ Poslední dva týdny v srpnu 
1974 oddaní po celém světě zpívali kírtany ve dne v noci. 

Nálada byla velmi stísněná a napjatá. Již dříve jsem popiso-
val, jak žádal své žáky, aby se nedotýkali jeho nohou, s těmito 
slovy: „Jejich doteky mi způsobují utrpení. Možná se dotýká-
ním mých nohou ani nesnaží ničeho dosáhnout, ale duchovní 
učitel trpí, protože tím přijímá jejich hříšné reakce.“ Teď mi 
Šríla Prabhupáda navíc říkal věci, které mi hlava nebrala. Byl 
jsem z toho opravdu celý pryč. Zmínil to během své nemoci 
dvakrát: „Jeden z mých žáků vyčkává a myslí si: ,Kdy už ten 
starý muž zemře, abych byl guruem já?‘“ Nevěřil jsem svým 
uším. Nedokázal jsem si nikdy představit, že by Šríla Prabhu-
páda s námi nebyl. Byl jsem mladý a naivní a myslel jsem si, 
že s námi bude nejméně do sta let. O tom, že by odešel a za-
svěcení uděloval někdo jiný, nepadlo nikdy ani slovo.

Posadil se na lůžku, pohlédl na mě a řekl: „Tato nemoc je 
výsledkem toho, že osmdesát procent vedoucích nedodržuje 
usměrňující pravidla.“ Dál to nevysvětloval a já jsem tehdy 
samozřejmě žádné otázky nekladl. Již dříve nám ale Šríla 
Prabhupáda vysvětlil, že při zasvěcení Krišna snímá z nového 
zasvěcence všechnu karmu, pocházející z minulých hříšných 
skutků. Nicméně když duchovní učitel přijímá karmu někte-

rých svých žáků, trpí jejími následky, a to někdy vyvolá one-
mocnění. Všichni jsme měli povědomí o důležitosti striktního 
dodržování jeho pokynů. Šríla Prabhupáda věděl, jak pokleslí 
jeho američtí a evropští žáci jsou. Přesto dál cestoval, kázal 
a přijímal žáky po celém světě. 14. srpna 1974 napsal Šríla 
Prabhupáda dopis Džajatírthovi prabhuovi, kde uvedl toto:

„Co se týče mého odpočinku a pobytu na Havaji, souhla-
sím, bude-li si to přát i Krišna. Zajistěte nějak, aby ten dům 
byl k dispozici. Cítím, že tam potřebuji jet. Přestože jsem 
Ind, vidím, že mi indické podnebí v současné době nedělá 
příliš dobře. Takovou nemoc, jako jsem měl nyní, jsem nikdy 
v cizině nezažil. Myslím, že to nejhorší mám za sebou a že se 
zvolna zotavuji. Navíc ve Vrindávanu tuto sezónu onemoc-
nělo i několik našich členů. Mám o ně všechny velkou starost. 
I Šrutakírti se musí vrátit. Jeho zdraví je podlomené. Stejně 
tak onemocněl i Bharadrádžahas. Zařiď tedy prosím jejich 
návrat do L.A.“

Já jsem tehdy neodjel. Díky Prabhupádově milosti jsem 
s ním zůstal další tři měsíce před návratem na Havaj, kde 
jsem se uzdravil. Po odjezdu z Vrindávanu odcestoval 
Prabhupáda do Májápuru, kde zůstal měsíc, a poté jel do 
Džuhu, kde zůstal tři měsíce. Odtamtud napsal jednomu 
z členů GBC: „Velmi mě tíží nedávné incidenty v Německu. 
Je zřejmé, že někteří z vedoucích mužů jsou příliš ambicióz-
ní a proběhlo tam mnoho poklesků.“ Stále opakoval, že se 
s problematickými žáky chce setkat, aby jim pomohl najít 
opět správnou cestu. Takhle jednal se svými žáky vždy. Nikdy 
se od nás neodvracel, nikdy nás nezavrhoval. Zanechal by če-
hokoliv, jen aby nám pomohl v našem zápasení. Dělal vše, co 
bylo zapotřebí, aby vedl své žáky, překládal knihy, řídil chrá-
my a šířil zpívání svatého jména do každého města a každé 
vesnice po celém světě. Byl nedotčený trojím utrpením a ne-
všímavý k hmotným ohledům. 

Šrílo Prabhupádo, nikdy jste nezapochyboval o pokynu, který 
vám dal váš duchovní učitel. Přijal jste jakoukoliv obtížnou 
situaci, ve které jste se kvůli nám ocitl, bez stěžování. Byl jste 
vždy vzorem plně odevzdané duše. Od chvíle, kdy jste založil 
ISKCON, jste tuto společnost chránil před vnitřními i vnějšími 
těžkostmi. Dělal jste to s nesmírnou trpělivostí, přes veškeré 
zmatky, které jsme ve vaší společnosti vytvářeli.

Vždy jste mi dával najevo svoji náklonnost, a děláte to stále. 
Dovolte mi, abych zůstal ve společnosti vašich následovníků 
a mohl s nimi sdílet vaše transcendentální činnosti. Dovolte, 
abych zůstal součástí vašeho ISKCONu a nikdy nezbloudil, tak 
jako vy navždy zůstáváte při mně. ❧

31. srpna 1974, ISKCON Vrindávan, Indie

Osmdesát 
procent 

nenásleduje
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Překlad: 
Moudří lidé 

vysvětlili, že rozvíjením 
poznání se dosáhne jiného 

výsledku než rozvíjením nevědomosti.

Význam:
Podle pokynů Bhagavad-gíty (13.8-12) se poznání má rozvíjet 

tímto způsobem:
1. Člověk se má stát opravdovým džentlmenem a naučit se ná-

ležitě respektovat ostatní.
2. Nemá se vydávat za zbožného jen pro slávu a jméno.
3. Nemá způsobovat druhým utrpení svým tělem, myšlenkami 

ani slovy.
4. Má se naučit být k ostatním shovívavý a trpělivý, i když je 

jimi provokován.
5. Má se naučit vyvarovat se obojakosti ve styku s ostatními.
6. Má vyhledat pravého duchovního mistra, áčárju, pod jehož 

vedením může postupně dosáhnout stádia duchovní realizace. 
Musí se mu podřídit, prokazovat mu služby a klást mu závažné 
otázky.

7. Aby dosáhl stádia seberealizace, musí se řídit zásadami 
a předpisy, jež jsou stanoveny ve zjevených spisech.

8. Zásady zjevených písem v něm musí být pevně zakotveny.
9. Má se zcela zdržet činností, jež škodí seberealizaci.
10. Nemá přijímat více, než potřebuje k udržování těla.
11. Nemá se mylně ztotožňovat se svým hrubým hmotným tě-

lem ani pokládat za blízké ty, kdo jsou s jeho tělem spřízněni.
12. Má si stále být vědom toho, že dokud má hmotné tělo, je 

vystaven utrpení opakovaného zrození, stáří, nemoci a smrti 
a nemá smysl dělat si plány, jak se jim vyhnout. 

Nejlepší věcí, kterou může člověk udělat, je najít způsob, jak by 
mohl znovu nabýt své duchovní totožnosti.

13. Má se upnout pouze k životním potřebám, které jsou ne-
zbytné k dosažení duchovního pokroku.

14. Nemá se upnout ke své ženě, dětem a domovu více, než při-
kazují zjevené spisy.

15. Nemá se radovat ani rmoutit kvůli vytouženým nebo nežá-
daným věcem, vytvořeným jeho myslí.

16. Má se stát čistým oddaným Šrí Krišny, Osobnosti Božství, 
a sloužit Mu se zanícenou pozorností.

17. Má v sobě vypěstovat zalíbení v osamělých místech s tichou 
a pokojnou atmosférou, jež prospívá duchovní kultuře, a vyhýbat 
se přeplněným místům, kde se shromažďují neoddaní.

18. Má se stát vědcem nebo fi lozofem, bádat v oblasti duchov-
ního poznání a být si vědom toho, že duchovní poznání je trvalé, 
kdežto poznání materiální končí smrtí těla.

Těchto osmnáct bodů dohromady tvoří proces vývoje skuteč-
ného poznání. Všechny ostatní metody kromě této se mohou za-
řadit do kategorie nevědomosti. Velký áčárja Šríla Bhaktivinóda 
Th ákura zastával názor, že všechny formy materiálního poznání 
jsou pouze povrchní podoby iluzorní energie a ti, kdo je rozvíjejí, 
nejsou lepší než oslové. Tento princip nacházíme ve Šrí Íšópani-
šadě. Rozvojem materiálního poznání se moderní člověk prostě 

proměňuje v osla. Někteří materialističtí politikové 
odsuzují pod rouchem duchovna současnou civili-
zaci jako pekelnou, ale naneštěstí opomíjejí rozvíjení 
skutečného poznání, které popisuje Bhagavad gítá. 
Proto nemohou pekelnou situaci změnit.

V moderní společnosti se již i chlapec považuje 
za soběstačného, a proto neprojevuje žádnou úctu 
ke starším lidem. Díky nesprávnému typu vzdělání, 
který poskytují naše univerzity, působí chlapci na 
celém světě starším lidem starosti. Proto nás Šrí 
Íšópanišad velmi důrazně upozorňuje, že rozvíjení 
nevědomosti je něco jiného než rozvíjení poznání. 
Dá se říci, že univerzity jsou pouhými středisky 
nevědomosti, a důsledkem toho je, že se vědci pilně 
zabývají vynalézáním smrtonosných zbraní, které 
mohou vyhladit jiné národy. Dnešní vysokoškolští 
studenti se nedovídají o usměrňujících zásadách 
brahmačarja, ani o duchovním životě a nevěří ani 
příkazům písem. Náboženským zásadám se učí pro 
osobní slávu a jméno, a ne proto, aby se jimi řídili 

Íšópanišad
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prakticky. Tak vznikají nesváry nejen v oblasti společenské 
a politické, ale také v oblasti náboženské.

Vzestup nacionalismu v různých částech světa má svůj 
počátek v tom, že lidé rozvíjejí nevědomost. Nevědí, že 
tato malá zeměkoule je pouze kusem hmoty, která se spolu 
s ostatními kusy hmoty vznáší v nesmírném hmotném 
prostoru. Ve srovnání s nekonečným vesmírem jsou tyto 
kusy hmoty jako částečky prachu ve vzduchu. Protože Bůh 
ve své dobrotě učinil tyto kusy hmoty samy o sobě úplnými, 
jsou dokonale vybaveny k tomu, aby se mohly vznášet ve 
vzduchu. Řidiči našich kosmických lodí jsou jistě velmi 
pyšní na své výkony, ale neberou v úvahu Nejvyššího řidiče 
větších, gigantičtějších kosmických lodí, zvaných planety.

Existuje nespočetné množství sluncí a oběžnicových sou-
stav. Jakožto nesmírně malé částečky Nejvyššího Pána se 
my, nepatrní tvorové, pokoušíme ovládnout tyto nesčetné 
planety. Následkem toho se znovu a znovu rodíme a vět-
šinou nás souží stáří a nemoci. Délka lidského života je 
přibližně sto let, ale postupně se bude snižovat až na dvacet 
nebo třicet let. V důsledku rozvíjení nevědomosti vytvořili 
pošetilci na těchto planetách nacionalismus, aby si během 
těch několika málo let mohli zaopatřit co nejvíce smyslo-
vých požitků. Tito pošetilci sestavují plány, jak co nejvíce 
zvelebit ohraničený kus země, což je nesmírně směšné. Má 
to za následek, že každý národ se stal zdrojem obav jiného 
národa. Přes padesát procent energie každého národa se 
vynakládá na obranná opatření, a přichází tudíž nazmar. 
Lidé jsou neprávem pyšni na pokroky v materiálním i du-
chovním poznání a o rozvíjení skutečného poznání se při-
tom nikdo nestará.

Šrí Íšópanišad nás varuje před tímto nesprávným dru-
hem vzdělání a Bhagavad gítá nás poučuje, jak pravé po-
znání rozvíjet. Tato mantra naznačuje, že poznání (vidjá) 
nám musí přinést dhíra. Dhíra znamená doslova nerozru-
šený – nerozrušený hmotnou iluzí. Nerozrušený může být 
pouze ten, kdo je duchovně dokonale realizovaný. Dokona-
le duchovně realizovaný člověk po ničem netouží a pro nic 
neběduje. Dhíra chápe, že hmotné tělo a mysl, které dostal 
zcela náhodou následkem styku s hmotou, jsou pouze cizí 
prvky a nic jiného, a proto se jednoduše snaží vytěžit ze 
špatné situace to nejlepší.

Hmotné tělo a mysl jsou pro duchovní živou bytost bře-
menem. Pravé pole působnosti živé bytosti leží v živém 
světě, zatímco tento hmotný svět je mrtvý. Dokud živé du-
chovní jiskry manipulují mrtvými kusy hmoty, jeví se mrt-
vý svět jako živý. Ve skutečnosti hýbají světem živé duše, 
nedílné částečky Nejvyšší Živé Bytosti. Dhíra je ten, kdo 
poznal všechna tato fakta nasloucháním od vyšších autorit 
a realizoval je následováním usměrňujících zásad.

Chce-li člověk následovat usměrňující zásady, musí 
vyhledat pravého duchovního mistra. Transcendentální 
poselství přichází od duchovního mistra k učedníkovi 
spolu s usměrňujícími zásadami. Není to hazardní způsob 
nevědomé výuky. Dhírou se člověk může stát pouze tehdy, 
bude-li pokorně naslouchat Osobnosti Božství. Dokonalý 
učedník musí být jako Ardžuna a duchovní mistr musí být 
stejně dobrý jako sám Pán. Takový je způsob při osvojování 
vidji, poznání, prostřednictvím dhíry.

Adhíra (ten, kdo neprošel výcvikem dhíry) nemůže být 
směrodatným učitelem. Moderní politikové vydávající se 
za dhíry jsou ve skutečnosti adhírové a nelze od nich oče-
kávat dokonalé poznání. Jejich jediným zájmem jsou pení-
ze a odměna. Jak by tedy mohli vést zástupy lidí správnou 
cestou k seberealizaci? Chce-li člověk dosáhnout pravého 
vzdělání, musí pokorně naslouchat dhírovi. ❧

Ó synu Prithy! Pýcha, povýšenost, ješitnost, hněv, hrubost 
a nevědomost jsou rysy osob s démonskou povahou.

Démoni nevědí, co se má a co nemá dělat. Nenajdeme 
u nich čistotu, náležité chování ani pravdu.

Říkají, že tento svět je neskutečný, nemá žádný základ a ne-
vládne mu žádný Bůh. Vznikl prý z pohlavní touhy a nemá 
jinou příčinu než tento chtíč.

Na základě těchto závěrů se démoni, kteří ztratili sami sebe 
a postrádají veškerou inteligenci, zabývají neprospěšnými, 
strašnými činnostmi, určenými ke zničení světa.

Odevzdávají se neukojitelnému chtíči a jsou pohrouže-
ni v samolibosti tvořené pýchou a falešnou slávou. Takto 
ovlivnění iluzí jsou stále oddáni nečisté práci a přitahují je 
pomíjivé věci.

Věří, že uspokojovat smysly je prvořadou nutností lidské ci-
vilizace, a proto je až do konce života sužuje nezměrná úzkost. 
Spoutáni sítí statisíců tužeb a propadající chtíči a hněvu si ne-
zákonnými prostředky opatřují peníze na smyslový požitek.

Démon uvažuje: „Toto bohatství mám dnes a podle mých 
plánů získám ještě víc. Tolik mi patří nyní a v budoucnu toho 
bude stále přibývat. On je můj nepřítel a já jsem ho zabil — 
a své další nepřátele také zabiji. Jsem pán všeho, jsem poživa-
tel, jsem dokonalý, mocný a šťastný. Jsem nejbohatší a mám 
příbuzné vznešeného původu. Nikdo není tak mocný a šťast-
ný jako já. Budu konat oběti, dávat milodary a díky tomu se 
budu radovat.“ Tak jsou tyto osoby ošálené nevědomostí.

Když jsou takto zmateni různými starostmi a spoutáni sítí 
iluzí, příliš ulpí na smyslovém požitku a klesají do pekla.

Samolibí a vždy nestoudní, oklamaní bohatstvím a faleš-
ným uznáním, někdy pyšně konají takzvané oběti, aniž by 
následovali jakákoliv pravidla.

Démoni, zmatení falešným egem, silou, pýchou, chtíčem 
a hněvem, projevují zášť vůči Nejvyššímu Pánu, Osobnosti 
Božství, dlícímu v jejich vlastních tělech a tělech ostatních, 
a hanobí skutečné náboženství.

Bhagavad gítá 16.4, 7-18
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Naprosto zmatená materialistická 
civilizace se ubírá špatným smě-
rem k naplnění tužeb smyslovým 

požitkem. V této civilizaci je ve všech 
sférách života nejvyšším cílem smyslový 
požitek. V politice, ve službě společnos-
ti, v altruismu, ve fi lantropii a nakonec 
i v náboženství, či dokonce v osvobození, 
všude stále více převažuje tentýž nádech 
smyslového požitku. Na politické scéně 
spolu soupeří vůdci společnosti, aby do-
sáhli osobního smyslového uspokojení. 
Voliči zase zbožňují takzvané vůdce pouze 
tehdy, když jim přislíbí smyslový požitek. 
Jakmile začnou být voliči nespokojení, co 
se týče vlastního požitku, vůdce sesadí. Je 
jisté, že vůdci voliče vždycky zklamou tím, 
že neuspokojí jejich smysly. Totéž platí ve 
všech ostatních oblastech – nikdo nebere 

problémy života vážně. Dokonce i ti, kdo 
jsou na cestě osvobození, touží splynout 
s Absolutní Pravdou, a spáchat tak kvůli 
smyslovému požitku duchovní sebevraždu.

Zde však Bhágavatam uvádí, že člověk 
by neměl žít pro smyslový požitek. Měl by 
uspokojit smysly pouze do té míry, do jaké 
je to třeba kvůli sebezáchově, ne pro smys-
lový požitek. Jelikož se tělo skládá ze smys-
lů, které rovněž potřebují určité množství 
požitku, existují usměrňující pokyny pro 
jejich uspokojení. Smysly však nejsou ur-
čené k neomezenému požitku. Manželství, 
neboli spojení muže a ženy, je například 
nezbytné pro plození potomstva, ale jeho 
účelem není smyslový požitek. Protože 
chybí dobrovolné sebeovládání a zdržen-
livost, propaguje se plánované rodičov-
ství, ale hloupí lidé nevědí, že plánované 
rodičovství probíhá s hledáním Absolutní 
Pravdy automaticky. Hledače Absolutní 
Pravdy nikdy nevábí zbytečné oddávání 
se smyslovému požitku, protože vážní 
studenti hledající Absolutní Pravdu jsou 
neustále zaneprázdnění zkoumáním Prav-
dy. V každé oblasti života by tedy mělo být 
hledání Absolutní Pravdy nejvyšším cílem 
a tento druh činnosti nás učiní šťastnými, 
protože se budeme méně věnovat rozlič-
ným smyslovým požitkům.

Zájmem lidských bytostí nemůže být 
jen jíst, spát, mít pohlavní styk a bránit 
se. Tím se mohou zabývat kočky a psi, ale 
lidský život je určený pro vyšší cíle. Lidská 
civilizace by měla být uzpůsobena tak, aby 
měli lidé příležitost střízlivě přemýšlet 
o životní pravdě – dotazovat se na Boha, 
na tuto hmotnou přírodu, na náš vztah 
s Bohem a s přírodou a tak dále. To se 
nazývá tattva džigjásá, dotazování se na 
Absolutní Pravdu. Nepřipadá v úvahu, že 
by se jednalo jen o povinnost hinduistů, 
a muslimů a křesťanů se to už netýkalo. 
Pravda je pravda. To, že dva plus dva se 
rovná čtyřem, přijímají hinduisté, mus-
limové, křesťané i všichni ostatní. Věda 
je věda. Proto by měl být každý zvídavý 
ohledně vědy o Absolutní Pravdě.

Kde se na Absolutní Pravdu dotazovat? 
Bhágavatam (11.3.21) uvádí: tasmád gu-
run prapadjéta džigjásuh šréja uttamam: 

„Ti, kdo chtějí poznat Absolutní Pravdu, se 

musí obrátit na gurua.“ Opět se zde v tom-
to verši z jedenáctého zpěvu Bhágavatamu 
tak jako v probíraném verši používá slovo 
džigjásá, „zvídavý“. Toto slovo se užívá 
tehdy, když se osoba v podřízeném posta-
vení dotazuje někoho výše postaveného. 
Když se například dítě ptá svého otce, je to 
džigjásá. Inteligentní dítě se neustále ptá: 

„Tati, co je tohle? A co je tamto?“ A otec 
vysvětluje. Tímto způsobem dítě získává 
poznání.

A koho se máme na Absolutní Pravdu 
ptát? Krišna na to odpovídá v Bhagavad-
gítě (4.34): upadékšanti té gjánan gjáninas 
tattva-daršinah. Ti, kdo skutečně uzřeli 
Absolutní Pravdu (tattva-darší), vám o ní 
mohou předat poznání. Podle védských 
písem by měl být tattva-darší velmi čistý. 
Kvůli dotazování se na Absolutní Pravdu 
bychom proto měli zpravidla jít za způ-
sobilým bráhmanou. Pán Krišna popisuje 
vlastnosti bráhmanů v Bhagavad-gítě 
(18.42):

šamó damas tapah šaučan
kšántir árdžavam éva ča

gjánan vigjánam ástikjan
brahma-karma svabháva-džam

„Klid, sebeovládání, askeze, čistota, sná-
šenlivost, čestnost, poznání, moudrost 
a zbožnost jsou přirozené rysy, podle kte-
rých jednají bráhmanové.“

Ve védském systému je první kvalifi kací 
gurua to, že je bráhmana. Není nutné, aby 
se narodil v bráhmanské rodině, ale musí 
mít vlastnosti bráhmany. A i kdyby měl 
vlastnosti bráhmany, nemůže se stát guru-
em, pokud není vaišnavou. To je nařízení 
šáster:

šat-karma-nipunó vipró
mantra-tantra-višáradah
avaišnavó gurur na sjád

vaišnavah šva-pačó guruh

„Dokonce i když je bráhmana velmi 
vzdělaný ve védských písmech a zná šest 
předepsaných povinností bráhmany, ne-
může se stát duchovním učitelem, pokud 
není oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství. 
Narodí-li se však někdo v rodině pojídačů 

problémy života vážně. Dokonce i ti, kdo 
jsou na cestě osvobození, touží splynout 
s Absolutní Pravdou, a spáchat tak kvůli 
smyslovému požitku duchovní sebevraždu

musí obrátit na gurua.“ Opět se zde v tom-
to verši z jedenáctého zpěvu Bhágavatamu 
tak jako v probíraném verši používá slovo 
džigjásá zvídavý“ Toto slovo se užívá

K čemu jsou určené
SMYSLYkámasja néndrija-prítir

lábhó džívéta jávatá
džívasja tattva-džigjásá

nárthó jaš čéha karmabhih

Životní touhy lidí nemají nikdy 
směřovat k uspokojování smyslů. 
Člověk má chtít pouze to, aby žil 
zdravě a udržoval své tělo v pořádku, 
neboť určením jeho života je klást 
otázky, které se týkají Absolutní 
Pravdy. Nic jiného nemá být cílem 
jeho činností.

(Šrímad Bhágavatam 1.2.10)
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psů, ale je čistý oddaný Pána, může se stát 
duchovním učitelem.“

Šest povinností bráhmany: 1. zevrubně 
studovat védskou literaturu, 2. učit toto 
poznání, 3. odborně uctívat Pána, 4. naučit 
uctívání Pána ostatní, 5. přijímat milodary 
a 6. dávat milodary.

Guru tedy musí být vaišnava, oddaný 
Nejvyšší Osobnosti Božství. Jinak nemůže 
znát Pána Krišnu, jaký opravdu je. Krišna 
říká Ardžunovi v Bhagavad-gítě (4.3): 
bhaktó ,si mé sakhá čéti rahasjam hj étad 
uttamam: „Můj milý Ardžuno, protože 
jsi Můj oddaný a přítel, můžeš porozumět 

této tajné vědě o vědomí Krišny, kterou ti 
sděluji.“ Guru musí být oddaným Krišny, 
nebo jinými slovy, Krišnův zástupce.

Službou guruovi a dotazováním se ho 
můžeme dospět do bodu, kdy nás Krišna 
osvítí z nitra. Krišna, Nejvyšší guru, nej-
dříve vložil poznání do srdce Brahmovi, 
původní osobě ve vesmíru (téné brahma 
hridá ádi-kavajé). Krišna sídlí v srdci 
každého jako Nadduše a s tím, jak se očiš-
ťujeme, k nám z nitra promlouvá. Ve sku-
tečnosti k nám hovoří stále, ale v našem 
nečistém stavu Ho nejsme schopní slyšet. 
V Bhagavad gítě (15.15) Krišna potvrzuje, 

že zdrojem našeho poznání je On: sarvasja 
čáhan hridi sannivištó mattah smritir 
gjánam apóhanam ča. „Dlím v srdci kaž-
dého a ode Mne pochází všechna paměť, 
poznání i zapomnění.“ Jako Paramátmá, 
Nadduše, je Krišna neustále připravený 
pomoci každému z nás za předpokladu, 
že Mu sloužíme a řídíme se Jeho pokyny. 
V Bhagavad gítě (10.10) říká:

téšán satata-juktánán
bhadžatán príti-púrvakam
dadámi buddhi-jógan tan

jéna mám upajánti té

„Těm, kteří jsou neustále oddáni láskypl-
né službě Mně, dávám poznání, které jim 
umožní ke Mně dospět.“

Jestliže si přejeme poznat Absolutní 
Pravdu, musíme následovat správný po-
stup – jednoduše se zapojit do láskyplné 
služby Pánu. To nám umožní jednoho dne 
přímo vnímat Absolutní Pravdu. Tupými 
hmotnými smysly, které nyní máme, nemů-
žeme Absolutní Pravdu, Nejvyšší Osobnost 
Božství, vnímat. Za příklad může sloužit 
tupý nůž, kterým nic neukrojíte. Nejdříve 
ho musíte nabrousit a pak bude krájet velmi 
dobře. Proto, abyste porozuměli Absolutní 
Pravdě, musíte též „nabrousit“ a očistit 
svoje smysly, a to tak, že je zaměstnáte ve 
službě Pánu. Nyní sice nejste schopní Boha, 
Krišnu, vidět na vlastní oči, ale pokud svoje 

Guru musí být vaišnava, oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství. Guru musí být vaišnava, oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství. 
Jinak nemůže znát Pána Krišnu, jaký opravdu je.Jinak nemůže znát Pána Krišnu, jaký opravdu je.

Lidská civilizace by měla být uzpůsobena tak, aby měli Lidská civilizace by měla být uzpůsobena tak, aby měli 
lidé příležitost přemýšlet o životní pravdělidé příležitost přemýšlet o životní pravdě
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oči a ostatní smysly očistíte, budete moci Boha vidět, slyšet, mluvit 
s Ním – všechno. To je možné díky procesu bhakti.

Nárada-paňčarátra charakterizuje bhakti takto:

sarvópádhi-vinirmuktan
tat-paratvéna nirmalam

hrišíkéna hrišíkéša-
sévanan bhaktir učjaté

Nyní nás klame mnoho hmotných přívlastků (upádhi), a tak své 
smysly zneužíváme. Můžeme si třeba myslet: „Tato ruka je moje a já 
ji budu používat pro svoje účely.“ Nebo: „Tuto ruku budu používat 
pro svoji rodinu, komunitu, národ.“ Ruka ve skutečnosti patří Kriš-
novi, a měla by se proto používat pro Jeho účely, pro nic jiného. Jed-
no z Krišnových jmen je Hršíkéša, Pán smyslů. Když smysly opravdu 
zaměstnáme ve službě Krišnovi, osvobodíme se od hmotných pří-
vlastků a smysly se očistí. To je bhakti, vědomí Krišny.

Všichni by měli toto vědomí probudit, což začíná tattva-džigjásou, 
dotazováním se na Absolutní Pravdu. Krišna vám na vaše otázky 
dává odpovědi v četných knihách poznání – například ve Šrímad 
Bhágavatamu, Bhagavad gítě a tak dále. Měli bychom tohoto pokla-
du poznání využít. Místo toho, aby je lidé využili, však čtou hromady 
bezcenných novin. Ráno se noviny přinesou a za hodinu se vyhazují. 
Pozornost lidí tak odvádí spousta nesmyslné literatury a nikoho pak 
nezajímá dotazovat se na Absolutní Pravdu v pravé pokladnici po-
znání, Šrímad Bhágavatamu. V právě diskutovaném verši nás proto 
Bhágavatam varuje: džívasja tattva-džigjásá nárthó jaš čéha karmib-
hih: „Vaším jediným zájmem je ptát se na Absolutní Pravdu.“ Co to 
je Absolutní Pravda, vysvětluje dopodrobna další verš.

(pokračování příště)
Dharma: Cesta transcendence ❧

16.10. Šrí Murári Gupta – odchod, začíná mě-
síc Kártik, začíná 4. měsíc Čáturmásji 
(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 púdžá, Gó púdžá, Gó Krida (uctívání kopce 

Góvardhana)
3.11. odchod Šríly Prabhupády (půst do oběda)
8.11. Gópáštamí, Góštháštamí, Šrí Gadádhara Dása Gósvámí – 

odchod
8.11. Šrí Šrínivása Áčárja – odchod
10.11. Šríla Gaura Kišóra Dása Bábádží – odchod (půst do oběda)
11.11. Dvádaší, půst za Utthana Ékádaší (př. 12.11. od 7:10 do 10:14)
14.11. Tulasí-Šalagráma Viváha (svatba), konec Kártiku 

a Čáturmásji
24.11. Utpanna Ékádaší (př. 25.11. od 9:50 do 10:23)

16.10. Šrí Murári Gupta odchod, začíná měá16 10 Šrí Murári Gupta – odchod, začíná mě-á

Vaišnavský 
kalendářkalendář
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VZÁCNÍ HOSTÉ
Vzácným hostem byl v české játře několik 
dnů Jeho Svatost Bhakti Nitjánanda Svámí, 
původem z Bengálska. Jeho lehce srozumitel-
né a přímé přednášky zaměřené především 
na praktické aspekty oddané služby a přede-
vším zpívání svatého jména byly pro oddané 
velikou inspirací.

V polovině října přijede oddaný z Ruska, 
Madana Móhan prabhu, osobní služebník 
Niraňdžany Svámího a člen národní rady 
ISKCONu v Rusku, který je zodpovědný za 
komunikaci s veřejností.

PRABHUPÁDŮV MARATÓN 2016
Překrásnou tečkou za celoroční oslavou 50. 
výročí založení ISKCONu Šrílou Prabhupá-
dou v New Yorku v roce 1966 bude tradiční 
předvánoční maratón rozdávání knih Šríly 
Prabhupády. V tomto speciálním období 
roku jsou lidé víc než kdy jindy ochotní dá-
vat svým blízkým něco opravdu hodnotného 
a nemůže být nic hodnotnější, než poznání 
o tom, že nejsme tato těla, nýbrž duše v nich 
sídlící, a že skutečnou dharmou lidských 
bytostí je zaměstnat se ve službě Nejvyšší 

Osobnosti Božství. Chcete-li se jakýmkoliv 
způsobem zapojit, prosím, oslovte oddané ve 
vašem oblíbeném středisku ISKCONu a při-
dejte se i vy!

DOŽÍNKY NA KRIŠNOVĚ DVOŘE
Velice úspěšný festival uspořádali oddaní 
z farmy Krišnův dvůr v Městečku u Benešo-
va pod vedením Ačjuty Gótry prabhua a jeho 
dobré ženy Tungavidji déví dásí. Letošní 
první ročník dožínek na farmě Krišnův dvůr 
navštívilo cca 180 návštěvníků. Mohli si vy-
chutnat bohatý kulturní program včetně in-
dického tance Bharata Nátjam, vyslechnout 
si přednášky o eko-farmaření a prohlédnout 
si celou farmu včetně mlýna a góšaly, vy-
zkoušet si kovářství nebo hrnčířinu, pořídit 
si na památku lahodné farmářské produkty 
a děti čekala spousta her a zábavy.
Vzácným hostem byl velvyslanec indické 
ambasády v Praze, který na dožínky zavítal 
se svou manželkou, a oba projevili velkou 
spokojenost a ocenění s průběhem progra-
mu a úžasnou atmosférou, která zde vládla 
navzdory chladnějšímu a deštivému počasí.

NOVÉ PŘÍRŮSTKY V KNIHKUPECTVÍ 
NA SÍTI V ANGLIČTINĚ
Konečně máme v nabídce dlouho očekávané 
pokračování bestselleru Rádhánátha Svá-
mího Cesta domů, která se jmenuje Journey 
Within. A je stejně tak krásné a strhující!
Také máme nově zpracovaný životopis Šríly 
Prabhupády z pera Joshuy M. Greeneho (žák 
Šríly Prabhupády Jógéšvara dás) s názvem 
Swami in the Strange Land: How Krishna 
came to the West.
Rovněž jsme opět doplnili vyprodané tituly 
jako Bhakti-bhava, Bhakti-Vrksa Manual, 
Complete Guide to Garbhadana Samskara, 
Cosmology on trial, Jaiva Dharma, Nectar of 
Congregational Preaching, Radha Damodara 
Vilasa Vol. 1 a 2, Salted Bread, Shri Chaita-
nya Bhagavata, Srimad Bhagavatam Con-
densed, Taking care of Krishnas Devotees či 
Vaktrtavali.
Všechny výše zmíněné knihy si můžete ob-
jednávat na www.books.harekrsna-luzce.cz 
nebo na telefonu 736 245 446.❧
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SD: No a tenkrát jsem tě poprvé potkal. To bylo někdy 
v první polovině osmdesátých let.

AD: Ve skutečnosti jsme se potkali potom, když jsem se vrátil 
do New Yorku. Bylo to takhle: Jel jsem do Vrindávanu, pobyl 
jsem tam tři měsíce, nebo trochu víc, a dělal jsem tam službu jako 
púdžárí. A chodil jsem ven, nebo jsem jen seděl v chrámu a dělal 
kírtan nějakých osm hodin. Sám. Bez pomoci. Bez nějaké stabilní 
pomoci. Prostě jsem jen odchytil jakéhokoli bábádžího, který 

vstoupil do dveří, kohokoli, a začal jsem s kírtanem. A pak jsem si 
v určitém bodě přestal rozumět s Ómkárou, což byl tenkrát chrá-
mový prezident, takže jsem se rozhodl vrátit do Ameriky: „Začnu 
tam s cestovním harinám-sankírtan programem.“

Měl jsem nápad, že budu objíždět okresy, cestovat na všechny 
státní a okresní trhy, kde byly davy lidí. Během mých hippie 

dnů jsem také cestoval s putovními lunaparky, protloukal 
jsem se tak, abych si trochu něco vydělal jako muzikant. 
Takže jsem věděl, jak se dělá představení na straně auta. 
Oni se nacpali do nákladního tahače a pak otevřeli bok 
toho náklaďáku a objevilo se takové falešné průčelí. Měli 
ho upravené třeba jako nějaký dům hrůzy, skleněný palác, 
nebo cokoli jiného.

SD: Takže ses vrátil do Států…
AD: Ano. Tehdy jsem se vrátil do Ameriky a mou prv-

ní zastávkou byl New York. Když jsem viděl tu situaci 
v New Yorku – ten obrovský potenciál – uvědomil jsem 
si: „Copak je potřeba někam jezdit? Vždyť New York 
nikdy nespí. Je to tu jako 24hodinový trh, 7 dní v týdnu, 
52 týdnů v roce. Není potřeba jezdit kamkoli jinam.“ 
Takže jsem vyrobil malé přenosné pódium a začal jsem 
chodit na různá místa.

SD: Pamatuji si tě v Central Parku.
AD: Jo. Bral jsem ho všude po celém městě. Pak jsem 

se dozvěděl, že se dá od policie získat povolení kvůli 
hlasitému zvuku, takže jsem s nimi začal spolupracovat, 
místo abych se před nimi snažil schovat. Předtím jsem 
je pořád vyhlížel. Vždycky, když jelo kolem policejní 
auto, vypnul jsem svůj malý hlasový zesilovač, co jsem 
měl. Ale začal jsem se s nimi kamarádit a oni mě ve sku-
tečnosti měli rádi, a také kírtan se jim líbil. No a potom 
jsem začal v ’83. jezdit se svou kírtanovou chrámovou 
dodávkou…

SD: Hmm. Snažím se to časově zařadit. V říjnu 
’82 se chrám přestěhoval na Schermerhorn Street 
v Brooklynu…
AD: Jo, to je pravda. Každopádně tohle bylo v ’83. a kvůli 

tomu projektu s pojízdnou kírtanovou dodávkou jsem se vrá-
til do Indie a jel jsem do Vrindávanu, Májápuru, Buvanéšvaru, 

Džagannáth Purí, všude možně – a sehnal jsem spoustu různých 
barevných látek či baldachýnů, zdobných festivalových sluneč-
níků a nejrůznější parafernálie. Udělal jsem všechno, aby to mé 
pódium na 7. Avenue bylo nádherně ozdobené – takže to bylo 
chvilku před přesunem na Schermerhorn Street. Vrátil jsem se 
kvůli tomu. Právě, jak říkáš, brzy jsme se přestěhovali do Brook-
lynu. Což nevadilo – postavil jsem tu skříňovou dodávku, ze které 
se po otevření jejího boku stal chrám, a tou dobou jsem získal 
povolení kvůli hlasitému zvuku, protože jsem se spřátelil s policií. 
Všechno se vyvíjelo dobře, jako kdyby celou tu věc organizoval 
Krišna, což On samozřejmě dělal.

A já vyrážel ven každý den na 8, 10, 12 hodin, ne méně. Každou 
sobotu jsem dělal náma-sankírtan 15 hodin. Jeli jsme na 6 hodin 

ttat

sss
ddd
jsjsjj
TTT
OOO
ttt
hhh
nnn

nnn
vvv
ss
nn
55
TTT
ccc

s
hh

ROZHOVOR S AINDROU 
PRABHUEM O JEHO ŽIVOTĚ

4. část - dokončení
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do Queensu, a pak jsme sbalili náš program a jeli jsme na West 
4th Street ve West Village a zůstali jsme tam celou noc až asi do 
3:30 ráno. Trvalo mi 20 minut, než jsem se sbalil, a pak jsme do-
razili na mangala árati.

SD: Ty jo! To byl program! Tak tohle je duchovní úroveň!
AD: Řeknu ti: Bylo to skvělé! Roky kírtanu s plným nasazením 

v New Yorku. Dělal jsem to nejméně 8 hodin denně pět let.
SD: A pak se stalo co? Protože po tomhle všem jsi začal na-

hrávat cédéčka a šel jsi do Vrindávanu dělat 24hodinový kírtan.
AD: No, abych ten dlouhý příběh zkrátil: Nedostávalo se mi 

takové spolupráce, jakou bych potřeboval, a skončilo to tím, že 
jsem se musel tvrdě dohadovat s managementem, abych měl 
prostor dělat svou věc. A v určitém bodě ISKCON začal mít ty 

své nejzávažnější problémy, jak poklesávali guruové, a takové ty 
věci. V roce 1986, když bylo pětisté výročí příchodu Pána Čaitanji, 
jsem se rozhodl, že přišel čas, abych se posunul dál, a prostě jsem 
se tak nějak vykašlal na ten svůj program v New Yorku. Byl to 
dobrý program, udělali jsme z pár lidí oddané, z hodně lidí, při-
tahovali jsme je, aby přišli a připojili se k hnutí. Ale když se při-
pojili, byli odsáti z mého programu – od zpívání, které je přitáhlo 

– a byli vytaženi mezi elitu, nebo cokoli jiného, takže jsem nikdy 
nemohl posílit svůj program. To bylo nešťastné.

Kvůli tomu, a z mnohých dalších důvodů, jsem se v roce 1986 
rozhodl natrvalo přesunout do Vrindávanu. Takže tady to máme: 
když jsem v letech ’81, ’83 a ’85 navštívil Vrindávan, všiml jsem 
si, že tam neprobíhal 24hodinový kírtan, a věděl jsem, že Šríla 
Prabhupáda ve Vrindávanu 24hodinový kírtan chtěl. Takže když 
jsem tam roku ’86 přišel, uvědomil jsem si, že můj způsob prová-
dění 24hodinového kírtanu je dokonale v souladu s Prabhupádo-
vým systémem. Faktem je, že on se je snažil přimět to dělat tím 
způsobem, ale oni se tomu odmítli odevzdat, a proto se to celé 
krátce po Prabhupádově odchodu rozpadlo.

SD: Následoval jsi pokyn svého gurua; dělal jsi to v souladu 
s jeho náladou.

AD: No, v té době jsem nevěděl, že je to pokyn mého gurua; 
byla to prostě věc zdravého rozumu – bylo potřeba jádro lidí, kte-
ří to budou dělat a střídat se na směny. Na začátku kártiku jsem 
tedy měl asi devět lidí. A pak jsme se rozrůstali. Za podpory mno-
ha oddaných jsem se rozhodl, že bychom se opět mohli pokusit 
zahájit Prabhupádův 24hodinový kírtan. A od té doby jsme tam 
už 24hodinový kírtan dělali nastálo.

SD: Začal být trvalý v devadesátých letech?
AD: Ne. Hned od té doby, co jsme v roce 1986 začali. A od té 

doby stále. Když jsem poprvé přišel v roce ’86, osobně jsem dělal 
kírtan minimálně 8 hodin denně, bez jakékoli pomoci. Zavolal 
jsem si jakéhokoli bábádžího. Nejdřív jsem šel do Májápuru, pak na 
Mahá Kumbha mélu v Haridváru. Chodil jsem ven nejméně na 8 
hodin denně. Měl jsem harmonium, dhólak, kartály, džadže, chras-
títka, pár hlasových zesilovačů, a to všechno sbalené do krabice, 

Krišna Balarám mandirKrišna Balarám mandir
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kterou jsem vozil s sebou na malém voze s velkými koly, abych se 
dostal přes obtížný terén. No, a rozložil jsem vždycky kolem sebe 
své parafernálie a prostě jsem k sobě zval lidi, když přišli do chrá-
mu. A takhle to začalo. To jsem dělal 8 hodin denně. A pak jsme 
hodně brzy dali dohromady skupinu oddaných – lidi se začínali 
zajímat – a já byl povzbuzen začít s 24hodinovým kírtanem.

SD: Zbytek je historie.
AD: Jo.
SD: A nyní jsi legendou, Aindro Prabhu.
AD: V Krišna knížce je ten příběh, kde Šríla Prabhupáda po-

pisuje, jak se gópí vzdaly všeho, a jak je Krišna opěvoval: „Já vím, 
jaký druh oddaných vy jste – opustily jste své rodiny, opustily 
jste všechno, nebraly jste v úvahu nic jiného než hledání Mne. Já 
se vás tedy nemohu vzdát.“ To bylo, když se Krišna gópím ztratil, 
a pak se k nim vrátil předtím, než zahájil rása-lílu. Vzal jsem si 
z toho ponaučení – že následovat gópí znamená vzdát se všeho 
v zájmu hledání Krišny, uspokojení Krišny. Takže když jsem při-
šel do Vrindávanu v roce ’86, rozhodl jsem se, že už se nevrátím 
zpátky. Opustil jsem svou rodinu; opustil jsem všechno. Krišna to 
možná opětoval. Možná se stalo tohle.

Ale je tu jeden zajímavý příběh – ten o mém otci, který jsem 
zmínil dříve, když ses zeptal: „Proč ty?“ O nějakých patnáct let 
později, nebo tak nějak, mě vystopoval můj mladší bratr. Ne fy-
zicky, ale dostal se mi na stopu v newyorském chrámu, kde mu 
Rámabhadra řekl, že ví, kde jsem – že jsem ve Vrindávanu a že 
mi může předat zprávu. Takže jsem se skrze něj dozvěděl, že můj 
otec je na smrtelné posteli a brzy opustí tělo. Co dělat? Řekl jsem 
si: „No, ale k čemu by bylo se do toho zapojovat? Dělám všechno, 
co můžu, abych se stal čistým oddaným – konec konců žiji ve 
Vrindávanu. Můj otec z toho bude mít prospěch. Ve skutečnosti 
z toho bude mít prospěch celá moje rodina. Proč bych tedy měl 
rozptylovat své soustředění?“ S tímhle pocitem jsem hodil ten 
dopis do koše.

Té noci jsem si šel odpočinout a ráno, chvilku před mangala 
árati, jsem měl převelice zajímavý sen. Promluvila ke mně zvlášt-
ně zářivá, andělská osoba. Nevěděl jsem, kdo to je, ale byla to 

mužská postava: „Proč si myslíš, že nebudeš kontaktovat svého 
otce?“ řekl, „ty to nevíš, ale v minulém životě byl tvůj otec pokles-
lým žákem Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího…“

SD: No, páni.
AD: Ano. A pokračoval: „Důvod tvého narození v jeho rodině 

byl zkrátka ten, abys ho zachránil, vysvobodil.“ A ještě řekl: „Tak-
že prosím nepřemýšlej takovým způsobem, jakým jsi přemýšlel – 
jdi, kontaktuj svou rodinu a udělej to, co je potřeba k vysvobození 
tvého otce.“ A pak jsem se z toho snu s leknutím probudil. Byl 
jsem ohromený. Hned potom jsem si vzpomněl na něco, co jsem 
četl v Tulasí Mahátmě: „Pokud je v kremačním ohni jediný kou-
sek dřeva Tulasí, pak se duše spáleného těla bez ohledu na to, jak 
hříšná ona osoba byla, okamžitě dostane do duchovního světa.“ 
Takže pak jsem si pomyslel, že svému otci pošlu svou kanti-málu, 
korálky Tulasí ze svého krku. Nosím docela dost kanti-mál, takže 
jsem jednu sundal, a Dhanurdhar Mahárádž zrovna odjížděl do 
Států, tak jsem si řekl, že ji po něm pošlu.

Napsal jsem také dopis svému bratrovi, ve kterém jsem ho žádal, 
aby našemu otci ty korálky dal jako symbol mé vděčnosti, že to se 
mnou v dětství vydržel. A chtěl jsem, aby tátu požádal, ať si je dá 
na krk na znamení mé lásky. Vysvětlil jsem mu, jak je důležité, aby 
Tulasí byla během kremace přítomna v ohni, ačkoli jsem si nebyl 
jistý, proč mu to říkám, protože když jsem byl mladší, tak nás táta 
brával na hřbitov k rodinné hrobce, protože byl křesťan a tak. Bylo 
nepravděpodobné, že by si vybral kremaci. Ale nějak jsem věděl, že 
bratr našemu otci tyhle věci správným způsobem předá.

Po nějaké kratší době jsem se rozhodl svému mladšímu bra-
trovi zavolat, abych zjistil, co se stalo, jestli našeho tátu pohřbil, 
nebo byl spálen – a nějak se stalo, že se rozhodli pro kremaci. Tak 
jsem řekl: „Aččá.“ Řekl mi také, že měl táta na sobě Tulasí, když 
opouštěl tělo, a že vyžadoval, aby to Tulasí dřevo bylo na jeho těle, 
když bude spáleno. Všechno dobře dopadlo. Takže jsem udělal 
vše potřebné.
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Dnes je velice zvláštní den, protože je to den 
oslavy Džanmáštamí. Den příchodu Pána Krišny do to-
hoto světa před pěti tisíci lety.

Tento den jsem velice vděčná za to, že si připomínáme – ať už 
věříme v Boha či ne a bez ohledu na to, pod jakým jménem Ho 
známe – že Bůh je naším nejlepším přítelem. Je přítomný v srdci 
každého z nás a trpělivě čeká na to, až se k Němu obrátíme. Vždy 
nám chce dát vedení, útočiště a bezpodmínečnou lásku.

Krišna nám říká, že základem skutečné spirituality je náš osob-
ní láskyplný vztah s Ním. V Krišnově Bhagavad gítě Nejvyšší Pán 
říká: „Zřekni se všech druhů náboženství a odevzdej se Mně. Já tě 
osvobodím od všech následků hříšného jednání. Neboj se.“ (Bha-
gavad gítá 18.66)

To je skutečná spiritualita. Skutečná spiritualita znamená lásku 
k Bohu. To znamená osobní milující vztah člověka s Nejvyšší duší. 
To neznamená patřit k nějaké určité skupině či organizaci.

V minulosti, když jsem popisovala, že jsem vyrůstala v mnoho-
náboženské rodině, přesnější vyjádření by bylo ve víru zahrnující 
rodině. Nebylo to tak, že můj evangelický otec je v jedné skupině 
a má hinduistická matka v druhé, opoziční. Až někdy na prahu 
dospělosti jsem si začala uvědomovat koncept sektářství, falešné 
představy, že je zde mnoho jasně odlišených a vzájemně si od-

porujících náboženství, každé se svým vlastním Bohem, které je 
nepřátelské a konkurenční jedno vůči druhému.

Skutečný vaišnavsko hinduistický náhled takový není. Spíše je 
velice všezahrnující. Zaměřujeme se na esenci skutečného nábo-
ženství, což je duchovní láska.

Podle vaišnavského hinduismu je zde jedna Nejvyšší Bytost, 
která je nazývána mnoha jmény různými lidmi v různých dobách 
po celém světě. Není to tak, že je zde křesťanský Bůh a buddhis-
tický Bůh, hinduistický Bůh nebo muslimský Bůh, kteří spolu 
všichni vzájemně bojují.

Existuje pouze jeden Bůh, ačkoliv Ho můžeme nazývat růz-
nými jmény. 

Skutečnou spiritualitou je láskyplná výměna mezi člověkem 
a Bohem. A ten, kdo zažívá tuto lásku k Bohu, je schopen vidět 
skrze naše vnější rozdíly a označení, a rozpoznává, že jsme všich-
ni v hlubokém smyslu tohoto slova příbuznými. Všichni jsme dět-
mi toho stejného Nejvyššího Pána. To je poselství Bhagavad gíty, 
poselství lásky, poselství toho, jak můžeme dosáhnout skutečné 
harmonie s ostatními, bez ohledu na různé prostředí, ze kterého 
pocházíme...

Džaj Šrí Krišna! ❧

SD: Moc pěkné. Ve skutečnosti nádherné.
AD: Jo. Takže tohle souvisí s tou otázkou „Proč já?“ kterou jsi 

položil dříve. Ta andělská bytost řekla, že můj otec byl pokleslým 
žákem Bhaktisiddhánty Sarasvatího Th ákura a že bylo předurče-
no, abych se narodil v té rodině a vysvobodil ho. Potřeboval jsem 
získat přesvědčení, a tak se mi Krišna zjevil v té vizi. Proto se mi 
dostalo toho speciálního zjevení, abych mohl pomoci zachránit 
tohoto pokleslého žáka mého param-gurua, Šríly Sarasvatího 
Th ákura. To dává smysl.

SD: Jasně, to dává. A bylo to pěkné zakončení. Ještě jedna 
závěrečná otázka. Mohl by ses podělit o několik krátkých slov 
o fi lozofi i ohledně kírtanu?

AD: Harinám-sankírtan je ideálně hlasité zpívání Svatého 
Jména, které má tři cíle – rozvinout lásku k Bohu, opěvovat Ho, 
a přinést prospěch ostatním. Je to nesobecké, a účelem je oslavo-
vání Boha a pomoci komukoli, kdo je na doslech. Dnes naneštěstí 
začíná převládat podoba nižší formy kírtanu – který je materiálně 
motivovaný, či řekněme, nemá za cíl lásku k Bohu. Má světské 
motivy. Skutečný sankírtan je čistý, dávající, aniž by si cokoli ne-

chával pro sebe. Ve středu pravého opěvování, skutečného kírtanu, 
je srdce, ale je to také věda, kterou předávají mudrci. Člověk by se 
měl tuto vědu učit s plným odevzdáním. 

Jsou různé způsoby zpívání – ten nejnižší druh obsahuje touhu 
po materiálním zisku; lidé chtějí věci v tomto světě a zpívají, aby 
je dostali. Trochu výše je stínové zpívání, při kterém jde o vy-
svobození z hmotného světa. To se jeví jako duchovní cíl, ale 
pro vaišnavy je to jen začátek, a je to odpudivé – není to o lásce 
k Bohu, ale o touze uniknout z hmotného strádání. Což je stále 
materiální motivace. A pak je tu ten způsob zpívání, který vede 
k préma-bhakti, neboli čisté lásce. To je to, co učí naše linie. Tohle 
je pravý kírtan.

Posláním hnutí Pána Čaitanji je dát světu préma-náma-san-
kírtan. Proto Prabhupáda přišel na Západ – nabídnout všem do 
jednoho ten největší prospěch, čistou lásku k Bohu. Musíme se 
naučit zpívat čistě, pod vedením těch, kdo mají pravou lásku, 
a tímto způsobem můžeme probudit čistou oddanost, přede-
vším k Rádhárání a Krišnovi. To je to, o co v kírtanu ve skuteč-
nosti jde. ❧

POSELSTVÍ AMERICKÉ KONGRESMANKY POSELSTVÍ AMERICKÉ KONGRESMANKY 
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Šríla Prabhupáda založil hnutí Hare 
Krišna jako kazatelské hnutí. Kázání 
přichází z velkého soucitu s trpícími. 
Kázání znamená pomáhat.

Na začátku duchovního života jsme 
my, ti, kteří trpí. Nacházíme útočiš-
tě a oporu ve společnosti oddaných. 

V jejich společnosti je dobře. Náš život do-
stal nový dech a my můžeme být použitelní. 
To je další krok v životě oddaného – po-
chopit, že jsem byl zachráněn. Jsem vděčný. 
Chci sloužit. Pomáhat dalším. Díky tomuto 
vědomí dostáváme od našich zachránců 
zplnomocnění také zachraňovat.

Všichni máme svoji úroveň pochopení 
procesu vědomí Krišny. Každý máme svoji 
kapacitu služby. Bez ohledu na vnější okol-
nosti bychom měli rozvíjet soucit. Ten je 
ve službě Krišnovi nezbytný. Ale ne senti-
mentální soucit. Jak projevit soucit se 

musíme učit. Učí nás to oddaní v chrámu, 
učí nás to naši duchovní mistři, kteří ze 
soucitu neskutečným způsobem překoná-
vají svoji takzvanou kapacitu. Učí nás Šrí-
la Prabhupáda a v neposlední řadě Krišna, 
který je tak blízko, že třeba ani není vidět. 
Je v srdci. S tím neuděláme nic. Ať už 
chceme nebo ne, je tam. Guru tam může 
být také, dostane-li od nás pozvání. Služ-
bou ostatním oddaným se nám do srdce 
ukryjí i oni.

Takto vybaven a napojen na nejvyšší 
frekvence oddané služby člověk zapomene 
na svoje problémy. Zapomene na opako-
vání notorických frází nemám čas, nemám 
kapacitu, budu dělat něco jiného, nebo 
nevěděl jsem, že už je maratón.

Prabhupádův maratón. Milost prší prou-
dem. Celý rok se připravujeme, abychom 
nachytali za prosinec co nejvíce. Čím více 
milosti chytíme, tím více jí rozdáme.

To nejlepší, co můžete dát ze soucitu 
lidem, kteří potřebují pomoct, je vědomí 
Krišny. Ale neuděláte to po svém. Stanete 
se prostředníkem a necháte Šrílu Prabhu-
pádu, aby to udělal za vás. Je v jeho kni-
hách. Držte je pevně ve vašich zmrzlých 
rukou. Prabhupáda je uvnitř. Jste okamžitě 
spolu. Tyto knihy zachraňují nás všechny. 
Nejen na začátku, ale pokaždé, když ztra-
tíme pozornost a začneme se topit v iluzi. 
A topících jsou celé davy. Další knihy pro 
další ubohé duše! Děkujeme za milost, 
a další, a další. Tolik milosti! Děkujeme 
Krišnovi, že poslal Šrílu Prabhupádu, 
děkujeme Prabhupádovi, že poslal tisíce 
oddaných ven, aby našli nás. Děkujeme 
oddaným, že nám dávají také tu příležitost 
jít za všemi těmi lidmi, kteří si od nás také 
vezmou. I jim děkujeme, že si berou. Jsou 
napojeni. Jako my. Oni to nevědí a i my 
občas z ničeho nic zapomeneme. Třeba už 
jen proto, že je zima a mysl je stále s námi.

V prosinci musíme být odhodlaní, ale 
pokorní, a přesto udělat něco výjimečné-
ho, něco, co jsme tento rok ještě neudělali. 
Něco, co z nás dostane poslední kapky naší 
energie, a po skončení se budeme muset 
dávat nějaký čas dohromady.

Letos se znova pokusíme jet naplno až 
do konce. Pocítíme, že nás Krišna použí-
vá, že děláme přesně to, co chce, děláme 
to pro Něj, pro Prabhupádu, pro oddané, 
pro neoddané, pro všechny. Tento rok 
můžeme být napojeni. Prabhupádův ma-
ratón je nektar a my ho budeme pít, než 
budeme zcela napojeni. Tento rok se to 
určitě povede a někdo jiný nám v neděli 
25. prosince řekne: „Hele, už to skončilo.“ 
My budeme toužit pokračovat ve stej-
ném nasazení, než nás zase naše všední 
dny pokryjí. Pak začneme opět pomalu 
celý rok sbírat sílu na další Prabhupádův 
maratón. Na festival, který ukáže, jaká je 
naše skutečná oddanost.

BÝT NAPOJEN

Sankírtan oddaní jsou velmi, velmi drazí Krišnovi. Protože dě-
lají práci na poli rozdávání knih, Krišna je okamžitě rozpozná 
jako skutečné služebníky. Jako během války farmářský chlapec 
nebo obyčejný úředník, kteří jdou bojovat za svou vlast, se na 
bitevním poli stanou okamžitě národními hrdiny díky svému 
vážnému úsilí. Stejně Krišna okamžitě rozpozná kazatele vědo-
mí Krišny, který přijímá veškerá rizika doručit Jeho poselství.

Dopis Uttamašlókovi, 11. prosince 1975
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Kázání vědomí Krišny je, bylo a bude vždy aktuální 
téma v tomto hmotném světě. V tomto hmotném světě 
je jediným nedostatkem nedostatek vědomí Krišny, 
snažme se proto přispět něčím skutečně hodnotným 
tomuto světu, dejme lidem a všem živým bytostem 
vědomí Krišny.

Naróttama dás Th ákur nám ve svých modlitbách k duchovní-
mu mistrovi předesílá, že od duchovního mistra pochází extatická 
préma a že je to on (duchovní mistr), kdo ničí nevědomost. Ma-
ratón Šríly Prabhupády je velmi pěknou příležitostí získat milost 
duchovního mistra a celé guru parampary. Je to velmi pěkná gu-
ru-púdžá. Pán Šrí Krišna, Pán Brahmá, Nárada Muni, Šríla Vjása-
déva atd. Mise je stále stejná. Mise Pána Šrí Krišny, Pána Brahmy, 
Šrí Nárady Muniho, Šríly Vjásadévy... našeho duchovního mistra 
a Šríly Prabhupády.

Jestli se chceme stát drazí těmto vznešeným osobnostem, tak 
určitě musíme vzít sami na sebe alespoň část jejich mise a trápení. 
To přiměje tyto osobnosti, aby si nás všimly. A tak zcela jistě zís-
káme i uznání celé Paňča tattvy, Pána Nitjánandy a Pána Šrí Čai-
tanji Maháprabhua. To je to, co ve skutečnosti chceme. Jestliže si 

někoho všimne Nejvyšší Pán a takováto šťastlivá osoba získá Jeho 
pozornost, co víc si přát?

Šríla Naróttama dás Th ákur také v jedné ze svých dalších písní 
zpívá, že ten, kdo získal milost Pána Nitjánandy, už nemá žádné 
hmotné touhy. To je to, co chceme. Duchovní mistr je zástupcem 
Pána Nitjánandy, původního duchovního mistra, a skrze něj 
k nám proudí milost Pána Nitjánandy a Pána Čaitanji.

Dejme svůj život Pánu Šrí Krišnovi a Jeho soucitné misi. To je 
jediné inteligentní řešení života. Dejme svému životu smysl. Ne-
existuje žádná alternativa inteligentního života než sloužit misi 
duchovního mistra.

Pojďme se tedy pokusit potěšit Šrílu Prabhupádu na letošním 
maratónu rozdávání knih, najděme si čas a způsob. Pán Šrí Krišna 
je v našem srdci jako Nadduše a dává inteligenci, On nám pomů-
že a poradí, modleme se proto k Němu a k duchovnímu mistrovi.

Ten, kdo si netroufá jít na sankírtan osobně, volejte prosím 
na telefon 737 885 644, můžete darovat vaše knihy a nebo pe-
níze (sponzorovat knihy, které budou vaším jménem rozdány 
lidem zdarma).

Všechna sláva Šrí Guruovi a Šrí Gaurángovi, všechna sláva Šrí-
lovi Prabhupádovi! Gaura bhakta vrinda kí džaj!

Váš služebník Džaj Kéšava dás

Haridása Th ákura odpovĕdĕl: „Můj drahý Pane, netrap se. Nebuď 
nešťastný, když vidíš situaci javanů v hmotné existenci.“
VÝZNAM: Tato slova Haridáse Th ákura se přesnĕ hodí k oddanému, 
který svůj život zasvĕtil službĕ Pánu. Když je Pán nešťastný z podmí-
nek, ve kterých žijí pokleslé duše, oddaný Ho uklidňuje slovy: „Můj 
drahý Pane, netrap se.“ To je služba. Každý by se mĕl ujmout mise 
Šrí Čaitanji Maháprabhua a tak se snažit zmírnit Jeho trápení. To je 
opravdová služba Pánu. Ten, kdo se snaží ulehčit starosti Šrí Čaitanji 
Maháprabhua o pokleslé duše, je jistĕ velmi drahým a důvĕrným od-
daným Pána… (C.c., Antja 3.52)

V SOBOTU 26. LISTOPADU 2016 

ZVEME VŠECHNY PŘÍZNIVCE ŠRÍLY 

PRABHUPÁDY A ROZDÁVÁNÍ JEHO 

KNIH NA PŘEDMARATONOVÝ 

SANKÍRTANOVÝ MÍTINK V LUŽCÍCH 

OD 17 HODIN.
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Již dříve jsme hovořili o tom, že člověk, 
který si je vědomý Krišny, nesedí ne-
činně. Ví, že fi lozofi e vědomí Krišny 

je velice důležitá a že je třeba ji rozšiřovat. 
Členové společnosti pro vědomí Krišny 
nesedí jen v chrámu, ale chodí také ven 
a kážou tuto nejvyšší fi lozofi i. A to je po-
selství Šrí Krišny Čaitanji Maháprabhua 
a Jeho žáků. Jiní se spokojí s tím, že se 
sami povýší a na osamělých místech se 
věnují józe. Jóga pro ně znamená pouze 
jejich osobní pokrok. Oddaný se však ne-
spokojí s tím, že se povýší sám.

Oddaný má soucit k podmíněným du-
ším. Slovo kripá znamená „milost“ a sind-

hu znamená „oceán“. Oddaný je oceánem 
milosti a přirozeně touží tuto milost 
rozdávat. Například Ježíš Kristus měl vě-
domí Boha, vědomí Krišny, ale nespokojil 
se s tím, že by si toto poznání nechal pro 
sebe. Kdyby si chtěl nechat vědomí Boha 
jenom pro sebe, nikdy by ho neukřižovali. 
On byl ale oddaný a ze svého soucitu si 
přál, aby i ostatní získali vědomí Boha. Za-
kázali mu šířit vědomí Boha, ale on v tom 
přesto pokračoval, třebaže riskoval svůj 
vlastní život. To je pravý oddaný. V Bha-
gavad gítě (18.68-69) se říká, že Pánu je 
nejdražší oddaný, který káže.

„Tomu, kdo toto nejvyšší tajemství vy-
světluje oddaným, je zaručena čistá odda-
ná služba a nakonec bezpochyby dospěje 
ke Mně. Na tomto světě není žádného 
služebníka, který by Mi byl dražší než on 
a ani Mi nikdy nikdo dražší nebude.“

Oddaní proto chodí ven a kážou. Někdy 
se setkávají s překážkami – někdy se jim 
něco nezdaří, někdy jsou zklamáni, někdy 
dokážou ostatní přesvědčit a jindy nikoliv. 
Ne všichni oddaní mají stejné kazatelské 
schopnosti. Stejně jako různé druhy lidí, 
existují také tři třídy oddaných. Do třetí 
třídy patří ti, kteří nemají žádnou víru. 

Jestliže se zaměstnávají v od-
dané službě jen formálně s ně-
jakým postranním úmyslem, 
nikdy nedosáhnou nejvyššího 
stupně dokonalosti.

Po nějakém čase pravdě-
podobně poklesnou. Vyko-
návají oddanou službu, avšak 
nemají pevné přesvědčení 
a víru, a proto je pro ně velice 
těžké pokračovat ve službě 
Krišnovi. Při našich misio-
nářských činnostech jsme 
získali praktickou zkušenost 
s tím, že někdy do našeho 
hnutí přijdou lidé s nějakým 
skrytým motivem a jakmile 
si ekonomicky polepší, všeho 
zanechají a jdou svou starou 
cestou. Pokrok můžeme udělat 
jedině díky víře. Ten, kdo do-
konale zná védskou literaturu 
a dosáhl stádia pevné víry, je 
oddaným na nejvyšší úrovni 
vědomí Krišny. Do druhé 
patří ti, kteří nejsou příliš 
pokročilí v chápání transcen-
dentálních písem, přesto věří, 

že krišna-bhakti neboli služba Krišnovi je 
tou nejlepší cestou, a proto se jí s přesvěd-
čením věnují. Jsou tedy výše než oddaní 
třetí třídy, kteří nemají ani znalost písem, 

ani pevnou víru, ale jednoduše díky 
společnosti se snaží následovat ostatní 
a oddaně sloužit. Oddaný třetí třídy může 
poklesnout, zatímco oddaní druhé a první 
třídy nepoklesnou. Oddaný první třídy 
udělá zaručeně pokrok a na konci dosáh-
ne vytouženého výsledku. Ti, kteří patří 
do třetí třídy, sice mají víru, že oddaná 
služba Krišnovi je velice dobrá, nemají 
však žádné poznání o Krišnovi z písem, 
jako je Šrímad Bhágavatam a Bhagavad 
gítá. Tito lidé mají někdy sklony ke karma 
józe a gjána józe a jsou rozrušeni, ale když 
zmizí znečištění karma jógou a gjána jó-
gou, stanou se z nich oddaní druhé nebo 
první třídy. Podle Šrímad Bhágavatamu se 
dá pouto oddaných rozdělit do tří katego-
rií. Také pouto první, druhé a třetí třídy je 
vysvětleno v jedenáctém zpěvu.

Ať je již člověk v jakémkoliv postavení, 
měl by být odhodlaný kázat vědomí Kriš-
ny. Měli bychom se o to alespoň pokusit, 
neboť ten, kdo se snaží kázat, prokazuje 
Pánu nejlepší službu. I přes případné 
překážky by se měl každý snažit přivést 
lidi na nejvyšší úroveň seberealizace. Ten, 
kdo skutečně viděl pravdu a je v tranzu 
seberealizace, nemůže nečinně sedět. 
Musí jít kázat.

Mezi životem a smrtí

Chci, aby každá úctyhodná osoba 
měla doma celou sadu Šrímad Bhága-
vatamu a Čaitanja čaritámrity.

Dopis Dridhavratovi, 24. ledna 1977

Šríla Prabhupáda 
o kázání
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„Tak toto je už priveľa!“ Už zase 
som mala pocit, že niekto sleduje 
a skúša moju trpezlivosť ohladne 
mojej už aj tak bezvýznamnej 
existencie. Vedela som, že je 
to zase On, pripomínajúc sa 
bolestnou realitou. Už toľko krát 
som Mu sľubovala, že sa zmením..

Obloha predo mnou sa zastrela a kvapky 
dažďa zaútočili na moju hlavu ako šípy nevi-
diteľného nepriateľa... Blížila sa búrka.

Rozhodným krokom som vystúpala na 
lúku pod borovicovým lesom a mrzuto si sa-
dla do mokrej trávy. S výhľadom na malebný 
chotár moja myseľ postupne spomaľovala ob-
rátky, až z nej zostala len kôpka zúfalstva.

V snahe ustáť situáciu chlapsky som náhle 
vstala a zúrivo vyhŕkla – akoby vyčítajúc oso-
be sediacej na protiľahlom mraku:

„Nechápem, čo odo mňa chceš!?...“
„No tak mi odpovedz!“
Z oblohy sa ozvalo treskujúce hromobitie. 

Pokorne som si sadla spä't. Uvedomujúc si 
závažnosť situácie, ktorej som v tých dňoch 
čelila, a tiež prítomnosť tohto tichého svedka 
môjho života... začala som v týchto slovách 
nachádzať hĺbku. Prešli minúty ticha akoby 
mimo priestor a čas a v mojom srdci zrel 
pokoj. Teraz už úplne premočená som v tichu 
toho najhlbšieho miesta svojho vnútra vyslo-
vila modlitbu – doteraz najdôvernejšiu...

„Prosím ukáž mi cestu, ktorou chceš, aby som 
išla... a ja po nej pôjdem. Sľubujem Ti to...“

O niekoľko týždňov pozdeji som stála 
v garáži nášho domu a s otvorenými ústami 
hľadela do zrkadla v snahe rozpomenúť si, čo 
som chcela zobrať zo špajze. Nuž nebol to 
práve najfi lozofi ckejší moment môjho života. 
No práve v tejto chvíli mi zrak padol na starú 
krabicu v rohu miestnosti. Medzi obnosený-
mi kusmi oblečenia a starými haraburdami le-
žala kniha odkrývajúc len časť zadnej obálky.

Ako magnet som vykročila a vzala knihu 
do rúk zvedavo prezerajúc jej obal.

„Vedecké poznanie duše odhaľuje tajomstvo 
vnútorného Ja, prírody, vesmíru a Najvyššie-
ho Ja vo vnútri i navonok.“

Prvá stránka odhalila trochu neohrabané 
venovanie od bývalého priateľa mojej sestry. 
S ešte stále otvorenými ústami som kĺzala pr-
vými vetami predslovu... a v tom sa v mojom 
srdci ozval hlas: „Toto je tvoja cesta...“

Verím, že každý z nás má svoj príbeh, na 
ktorého konci (alebo skôr začiatku) stojí tak 
vzácny poklad v podobe kníh Šrílu Prabhu-
pádu. Sú vstupenkou do skutočného sveta plné-
ho poznania, blaženosti a večnej existencie. On 
sám pre vznik a šírenie tejto literatúry obetoval 
celý svoj život. Stanovil tak jasný smer a priori-
tu tohto vznešeného hnutia.

Rozdávanie kníh a šírenie ich posolstva pre 
potešenie Šrílu Prabhupádu je skutočne len 
malou odplatou za obrovskú príležitosť, ktorú 
sme dostali. Som presvedčená, že túto príleži-
tosť by mal dostať každý...

Sankírtan jagja kí džaj!!!
Vaša služobníčka bhaktin Nikola

Když jsem začal rozdávat knížky, 
byl jsem postaven před zásadní 
problém, jak poznám, koho 

mám vlastně v přesile davu (který proti 
mně kráčí) smysluplně oslovit, aby 
moje konání bylo co možná nejefektiv-
nější.

Mohl jsem brát v úvahu například 
materiální prezentaci vybrané osoby. 
Ne sice přesně podle hesla „šaty dělají 
člověka“, ale spíš obráceně – totiž že 
člověk si obléká určité šaty, které zastu-
pují jeho sociální postavení, movitou 
úroveň či estetické cítění a názorové 
priority.

Jenže jsem brzy zjistil, že takovéto 
rozškatulkování dle příslušného krité-
ria je úplně k ničemu a nejsem takto 
schopen poznat vůbec nic. Je to pro mé 
omezené schopnosti prostě nevyzpy-
tatelné. Nerozhoduje věk, pohlaví ani 
původní kulturní prostředí.

Krišna vědomí je ukryté v každém, 
jde o to jen ho probudit. Prostupuje 
všemi vrstvami společnosti bez rozdílu, 
nezávisle na sociální, fi nanční a dokon-
ce i na inteligenční úrovni dotyčného.

Krišnovou vůlí se může například 
z nepříjemné čekající cestovatelky 
s pěti kufry vyklubat studentka nábo-
ženské fi lozofi e, nespokojená se stážemi 
z křesťanského prostředí, která navíc 
hodlá zásobovat nabízenými knihami 
celé své příbuzenstvo.

Z cynicky podnapilého muže v ob-
leku a kravatě štědrý sponzor, který 
ocení malé Návraty eurobankovkou 
s hodnotou dvojmístného čísla nebo 
z hudebníka, chlubícího se zprvu svými 
satanskými spády následný obdivovatel 
logické Krišnovy fi lozofi e, kterou pre-
zentujeme...

Aby toto krátké zamyšlení nevyznělo 
poněkud bezradně, se závěrem nutno 
podotknout, že je důležité si uvědomit, 
že Krišna má s každým nějaký plán 
a „povoláním“ rozdavačů knih na něm 
můžeme významným způsobem spo-
lupracovat. Je na Krišnovi, do jakého 
detailu nám tento plán vyjeví, či nevy-
jeví vůbec.

bhakta Antonín Pavelka

Buďte si jistí, že není přímější cesta kázání než rozdávání knih o vědomí Krišny. 
Každý, kdo dostane knihu, z toho má prospěch. Když tu knihu čte, má ještě větší 
prospěch a nebo když dá knihu někomu dalšímu na čtení, mají z toho prospěch 
oba dva. Dokonce i když někdo tuto knihu nečte a jednoduše ji drží a dívá se na ni, 
má z toho prospěch. A má prospěch, i když dá malý příspěvek na podporu vědomí 
Krišny. A každý, kdo rozdává tuto transcendentální literaturu, z toho má prospěch 
rovněž. Proto je sankírtan hlavním požehnáním pro tento věk.

Dopis německým žákům, 6. května 1977

Koho Koho 
oslovit?oslovit?
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1. Když se oddaný ocitne v nebezpečí, 
tak myslí na:
a) policii
b) maminku
c) Krišnu

2. Duchové, čarodějnice a nebez-
pečné pohromy:
a) okamžitě zmizí z místa, kde se, 
dokonce i nevědomě, zpívá Krišnovo 
svaté jméno
b) okamžitě přijdou tam, kde se zpívá 
Krišnovo svaté jméno
c) okamžitě zmizí z místa, kde se 
zpívá Krišnovo svaté jméno

3. Pútaná patří do kategorie 
čarodějnic, kterým se říká „khéčarí“, 
což znamená, že:
a) umí vařit dobré kičrí
b) umí létat po nebi
c) umí kreslit kouzelné čáry

4. Pútaná se proměnila v … 
Nevinné pastevkyně si myslely, že 
se tam s … v ruce zjevila samotná ...
a) starou ženu, kosou, smrt
b) ženu, květem, bohyně
c) půvabnou ženu, lotosovým kvě-
tem, bohyně štěstí

5. Pútaná:
a) nevěděla, že malé dítě, Krišna, je 

Nejvyšší Pán
b) poznala, že malé dítě, Krišna, je 

Nejvyšší Pán, až když Ho začala 
kojit

c) si byla okamžitě vědoma, že malé 
dítě je samotný Nejvyšší Pán

6. Když Krišna uviděl Pútanu:
a) objal ji

b) zavřel oči
c) začal s ní bojovat

7. Podle Véd je za matku 
považována:
a) vlastní matka, kráva a chůva
b) matka Země, kráva, vlastní 
matka, chůva, žena učitele nebo 
duchovního mistra, manželka krále, 
bráhmanova žena
c) vlastní matka, kráva, manželka 
krále, bráhmanova žena

8. Přijal Krišna Pútanu jako jednu 
ze svých matek?
a) Ne, byla to zlá čarodějnice, která 

ho chtěla zabít
b) Ano, protože Ho chtěla nakojit

9. Když Krišna zabil Pútanu, tak 
Pútaná po smrti:
a) byla vysvobozena z hmotného 

světa
b) šla do pekla
c) musela se znova narodit 

v hmotném světě

10. Jak Krišna zabil Pútanu?
a) Sál mléko z jejího prsu a vysál 

z ní život
b) Sál mléko z jejího prsu a uškrtil ji
c) Sál mléko z jejího prsu a otrávil ji

11. Pútanino mrtvé tělo se rozpína-
lo do velikosti:
a) 10 km
b) 20 km
c) 30 km

12. Po zabití Pútany matka Jašódá, 
Róhiní a starší gópí vykonaly pro 
Krišnu ochranný obřad:
a) vzaly kraví ocas a ovívaly jím 

Krišnu
b) umyly Krišnu v kraví moči
c) pomazaly Krišnu kravským 

trusem
d) poprášily Krišnu prachem, který 

zvířily putující krávy
e) zpívaly 12 jmen Višnuových
f) vykonaly všechny výše uvedené 

činnosti

13. Co udělali obyvatelé Vrindávany 
s mrtvým gigantickým tělem 
Pútany?
a) rozsekali jej na kousky a zakopali
b) rozsekali jej na kousky, pokryli 

dřívím a zapálili
c) rozsekali jej na kousky a hodili do 

řeky

14. Arčana, neboli uctívání Krišny, 
je prospěšné:
a) pouze pro čisté oddané Nejvyšší-
ho Pána
b) pouze pro oddané
c) pro všechny
d) pouze pro démony ❧

Príja Kírti dás & bhakta Vanší Gópál

UžUž jstejste četličetli KrišnaKrišna knížkuknížku?
ZnalostníZnalostní testtest z  z 6. kapitoly6. kapitoly knihy knihy Krišna, Krišna, Nejvyšší Osobnost Nejvyšší Osobnost Božství Božství 

odod A.Č.   A.Č.  Bhaktivédánty Bhaktivédánty Svámího Svámího PrabhupádyPrabhupády

1c), 2a), 3b), 4c), 5c), 6b), 7b), 8b), 9a), 10a), 11b), 12f), 13b), 14c)
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Říká se, že „příklad je lepší než 
příkaz“. Ačkoliv potřebujeme obojí, 
Šríla Prabhupáda často vyzdvihoval 
důležitost příkladu před příkazem, 
protože pokud sami nedokážeme 
jít příkladem, slovní pokyn má jen 
malou hodnotu.

„Pokud člověk není o vědomí Kriš-
ny pevně přesvědčený, nemyslím 
si, že se od takové osoby budou 

děti náležitě učit.“ (Dopis Satsvarúpovi dá-
sovi, 16. února 1972)

„Cokoliv, co dělají starší členové, by měly 
dělat i děti, jestli je to možné. Pokud jde 
ale o výuku, sami učitelé by měli být stálí 
zasvěcení oddaní. Jak jinak by děti mohly 
získat ty správné informace a vzor?“ (Do-
pis Aniruddhovi dásovi, 7. března 1972)

Podle védského systému musí být učitel 
nejenom vzdělaný v duchovních otázkách, 
ale zároveň má mít dobrou povahu. Pro-
to rodiče, kteří vzdělávají své děti doma, 

musí být zasvěcení oddaní – nebo alespoň 
o zasvěcení usilovat – a musí následovat 
čtyři regulativní principy, jmenovitě žádný 
hazard, žádná intoxikace, žádné jedení 
masa a žádný nedovolený sex. Proč jsou 
takové podmínky nezbytné?

Prabhupáda uváděl příklad Tarzana: 
„Děti napodobují kohokoliv, s kým se stýkají. 
Všichni znáte fi lm Tarzan. Byl vychován 
opicemi a převzal opičí zvyky. Když děti 
udržujete v dobré společnosti, bude jejich 
psychologický vývoj velmi dobrý. Když ale 

budou ve špatné společnosti, dopadnou 
špatně.“ (Přednáška, 5. října 1971, Kalkata) 

Prabhupáda přirovnával děti k jemnému 
těstu, ze kterého se dají vytvarovat různé 
druhy cukroví. Děti se rodí nevinné, ale 
jak rostou a přicházejí do styku se špatný-
mi vlivy, osvojí si špatné návyky. Když se 
stýkají výhradně se sádhuy nebo s odda-
nými, je nepravděpodobné, že by se u nich 
nějaké zlozvyky rozvinuly. Aby to dále 
vyjasnil, dává Prabhupáda příklad člověka, 
který kouří nebo pije. Ze začátku nikdo 
nekouří nebo nepije rád. Tyto návyky se 
každý naučí – nebo odnaučí – jednoduše 
díky společnosti.

Když děti žijí ve společnosti Krišny si 
vědomých rodičů a ostatních pokročilých 
oddaných, budou velmi rychle dělat du-
chovní pokrok díky tomu, že jsou vystave-
né dobrým zvykům těchto lidí.

Jaké kroky můžeme podniknout, aby-
chom našim dětem vždy zajistili dobrou 
společnost?

Krišny si vědomá společnost
Ujistěme se, že my jako rodiče máme 

Krišny si vědomou společnost.
Dříve, než přijmeme úkol vzdělávání 

našich dětí, je pro nás jako pro rodiče uži-
tečné nejdříve upevnit vlastnosti oddaných 
v nás samotných. Tím, že budeme vstávat 
brzy na mangala árati, zpívat denně šest-
náct kol mahá mantry a číst knížky Šríly 
Prabhupády, můžeme takové vlastnosti 
rozvinout ve skutečnosti rychle a jedno-
duše. Potom budeme inspirovaní pomoci 

našim dětem dělat totéž. Jiným způsobem 
nebudeme mít žádnou inspiraci a naše po-
kyny na ně budou mít jen malý vliv. Potře-
bujeme našim dětem dávat jak praktické, 
tak teoretické poznání. 

Pán Čaitanja Maháprabhu svým vlast-
ním příkladem ukazoval, jak být do-
konalým oddaným Krišny. Požádal své 
žáky, aby sepsali nádhernou literaturu 
s filozofií vědomí Krišny, ale nejdříve 
přišel On osobně a ukázal jim, jak podle 
této filozofie jednoduše a dokonale žít: 
díky procesu naslouchání a opěvování 
zábav Nejvyšší Osobnosti Božství. Když 
přijmeme tento proces nadšeného na-
slouchání a zpívání, naše děti budou dě-
lat totéž a získají stejný prospěch. 

Společnost starších oddaných
Velké duše jsou jako žijící písma, takže 

stýkat se s nimi a sloužit jim je důležitý as-
pekt domácího vzdělávání, který by neměl 
být podceňovaný. Když naše děti slouží 
a stýkají se s duchovně pokročilými odda-
nými, kteří se odpoutali od rodiny a hmot-
ných statků, převezmou jejich povahové 
vlastnosti a rozvinou u sebe pokoru a dob-
rý postoj ke službě. Na jejich mladé, snad-
no ovlivnitelné mysli to má velký vliv. 

Všichni ve svých životech potřebujeme 
hrdiny a hrdinky, vůdce, které můžeme 
napodobovat a důvěřovat jim. V dnešním 
světě vidíme, jak neuspokojivé hrdiny děti 
mají – rockové hvězdy, herce a sportov-
ce, kteří sice můžou mít nějaký zvláštní 

DOBRÁ SPOLEČNOST
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talent, ale až příliš často mívají pochyb-
nou povahu. Kvůli nedostatku vhodného 
vedení děti přijímají za své takové vzory 
a výsledek pak je neblahý nebo dokonce 
nebezpečný. Pokud ale našim dětem dáme 
příkladné hrdiny, budou si pak jisté, kým 
by mohly být, až jednou vyrostou. 

Když byli moji synové malí, měli za 
své hrdiny tři sannjásí, kteří nás v Boise 
pravidelně navštěvovali a dávali nám du-
chovní vedení. Chlapci vyrostli, obdivujíce 
vlastnosti těchto sannjásích, snažili se je 
napodobovat a později s nimi několikrát 
cestovali, aby jim mohli sloužit. Gópál ne-
dávno napsal děkovný dopis Ganapatimu 
Svámímu, se kterým se během dětství blíz-
ce stýkal. Teprve až když jsem jeho dopis 
četla, plně jsem pochopila, jaký vliv na dítě 
takový druh společnosti má. Zde je výňa-
tek z Gópálova dopisu:

Poslední dobou mi hodně chybíte. Pře-
mýšlel jsem, jak jste úžasný a jak hodný 
a laskavý jste ke mně byl. Cítil jsem se 
špatně, že jsem vám už tak dlouho nenapsal. 
Moc mě to mrzí. Tento rok byl můj první 
rok studenta doktorátu z fi lozofi e a bylo to 
dost náročné. 

Četl jsem Váš letošní Vjása púdžá off ering 
Šrílovi Prabhupádovi a nějakým způsobem 
se mě vážně dotknul. Zároveň s sebou při-
nesl spoustu vzpomínek na Vaše návštěvy 
Boise a Vaše nesobecké kázání tam, jak 
na univerzitě, tak v naší rodině. Některé 
z nejlepších vzpomínek mého života jsou na 
to, jak jsem byl s Vámi v Boise – když jsem 
měl možnost chodit s Vámi rozdávat knihy, 
na harinámy a večerní domácí programy. 
Pamatuju si také tu dobu, kdy jste mého 
bratra a mě vzal do Vrindávanu, Májápuru 
a na konferenci Věda a náboženství v Kal-
katě. Všechny tyto věci se mnou stále zůstá-
vají a já znovu toužím po Vaší společnosti. 

Když jsem četl Váš Vjása púdžá off ering, 
přemýšlel jsem o tom, že možná, pokud 
bude Krišna tak milostivý, ve svém příštím 
životě Vám budu jednou znovu moci něja-

kým malým způsobem pomáhat při Vašem 
sankírtanu. 

Váš bezvýznamný služebník, 
Gópál Hari Dása

Dobrá společnost z pohledu 
studenta

Rádhiká Ramana sdílí své myšlenky o dů-
ležitosti společnosti v domácím vzdělávání

Všechny velké novinové titulky v Ameri-
ce jsou teď o jednom golfovém šampiónovi. 
Byl velmi slavný a ze všech světových spor-
tovců vynikal tím, že měl obzvláště čistou 
pověst. Díky tomu byl najat značným 
množstvím fi rem, aby pro ně dělal reklamy 
a propagaci. Ale ačkoliv to vypadalo, že je 
úplně soustředěný na hru, úplně jí oddaný, 
čistý a nevinný ve svých zvycích, celkem 
nedávno vyšel najevo jeden skandál a my 
zjišťujeme, že ve skutečnosti měl v posled-
ních několika letech nemanželské aféry. 
Jeho žena, rodina i fanoušci jsou zdrcení 
a pověst kolem něj se rozsypala – hodně ze 
společností, které si ho najaly na propagaci, 
ho najednou propouští, protože si myslí, 
že nereprezentuje takový vzor, jaký hledají. 

Jedna věc, kterou ale média přehlíží, 
je, jaký dopad tahle záležitost bude mít 
na děti. Je tu celá generace dětí, které 
vyrostly, vzhlížejíce k tomuto sportovci 
jako ke svému vzoru v soustředěnosti, 
oddanosti, čistotě a určité morální rov-
nosti, a to teď skončilo. 

Děti teď vidí, že i osoby, které obdivo-
valy nejvíc, najednou nestojí za to ná-
sledovat. Nebo hůř, je možné, že děti ta-
kovou osobu napodobují dál a že špatné 
chování sportovce jako třeba tohle, může 
pak mít dokonce ještě horší dopad na 
společnost. To je ten důvod, proč Prabhu-
páda opakovaně zdůrazňoval důležitost 
dobrých vzorů – protože příliš často věří-
me, že člověk může být dobrým vzorem, 
i když není oddaným Boha. Nezáleží ale 
na tom, kolik dobroty v sobě jedinec má, 
víme, že v tomhle světě se kvalita dobra 
ve své čisté podobě stejně nevyskytuje. Je 

vždycky smíchaná s vášní a nevědomostí. 
Dokonce i když najdeme někoho, kdo je 
v kvalitě dobra a zdá se hodný následová-
ní, je jen otázkou času, než se objeví kva-
lity vášně a nevědomosti a pošpiní jeho 
nebo její čistotu. 

Jediná cesta, jak si udržet kvalitu dobra 
v její čisté podobě, je dostat se na trans-
cendentální úroveň, na úroveň šuddha 
sattvy. To je důvod, proč nakonec musíme 
hledat Krišny si vědomé vzory. A to je prá-
vě ta nádherná věc na Krišny si vědomém 
vzdělávání – v mladém věku děti přijímají 
za svůj vzor v podstatě každého kolem 
sebe, a pokud jsou takové vzory správné, 
pak může prvních pár let dětského života 
nastavit vhodný směr pro celý jeho nebo 
její život. Různí lidé říkají, že všechno, co 
se v životě potřebujeme naučit, se naučíme 
ve školce nebo v prvních pěti letech života, 
protože během těchto raných let získáme 
spoustu zkušeností. Kolem pátého roku 
života umí většina dětí několik dětských 
říkanek – a nikdy je nezapomeneme! I já 
bych teď dokázal zarecitovat pár takových 
básniček. I když jsou to už roky, co jsem se 
je naučil, pořád je v srdci znám. Proč? Pro-
tože jsem se je učil ve správnou dobu. 

Když dětem dáme dobrou společnost, 
dokud jsou malé, nebude pak tolik záležet 
na tom, jakým směrem se rozhodnou jít 
dál, až vyrostou, protože Krišny si vědomé 
vzory, které měly během těch prvních pár 
let, s nimi už zůstanou. Může se stát, že 
v určitém životním bodě naše děti můžou 
zabloudit směrem pryč od vědomí Krišny, 
možná se nějak rozruší nebo třeba spad-
nou do máji. Ale základní zvyky, zásady 
a dojmy, které jsme jim pomohli v dětství 
získat, se nikdy neztratí úplně a bude jen 
otázkou času, než jejich vzdělání znovu 
ukáže svou pravou sílu. 

Moje matka už na těchto stránkách 
prezentovala Gópálův dopis. Rád bych 
také sdílel pár vlastních vzpomínek na 
Ganapatiho Mahárádže. Ganapati Svámí 
cestoval většinou po západě Spojených stá-
tů z jedné univerzity na druhou a přinášel 
tam knížky Šríly Prabhupády. Je dokonalý 
ve svém praktikování sannjásu. Pravidelně 
přicházel i do Boise – rád jezdí na zapad-
lá místa, která nikdo jiný nenavštěvuje, 
a když jsem byl mladý, byli jsme v Idaho 
prakticky úplně sami. Když Ganapati Svá-
mí přijel, vždycky mému bratrovi a mně 
věnoval spoustu osobní pozornosti. 

Tyto návštěvy nás hluboce ovlivnily, jak 
můžete vidět z Gópálova dopisu. Ganapati 
Svámí nás vychovával praktickým způso-
bem. Pamatuji si, jak jednou, když nám 
bylo osm a deset let, přišel den zjevení 
Prabhupády, den po Džanmáštamí. V té 
době naše rodina sama organizovala celý 
Džanmáštamí festival, takže když jsme se 
pak probouzeli na den příchodu Prabhu-

Podle védského systému musí být učitel nejenom vzdělaný Podle védského systému musí být učitel nejenom vzdělaný 
v duchovních otázkách, ale zároveň má mít dobrou povahuv duchovních otázkách, ale zároveň má mít dobrou povahu
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pády a připravovali se na jeho hostinu, byli 
jsme vyčerpaní. A tak se stalo, že v den 
zjevení Šríly Prabhupády byl chrám ještě 
plný nepořádku po Džanmáštamí. Bylo už 
skoro poledne a my jsme věděli, že musí-
me pokračovat s programem. 

Ganapati Svámí ale všechno zasta-
vil: „Ne, ne, takhle nemůžeme mít Vjása 
púdžu. Den zjevení Šríly Prabhupády se 
nemůže odehrát v neuklizeném prostředí.“ 
Řekl: „Vy dva chlapci mi musíte pomoct. 
Všechno ukliďte.“ Zaměstnal nás uklíze-
ním. Nikdy ve svém životě jsem neobdržel 

takovou lekci v uklízení jako od něj ten 
den. Přiměl nás uklidit každé místečko 

– chrámovou místnost, kuchyni, všech-
no – a říkal: „Tomu chlapci, který nasbírá 
nejvíce špíny, dám odměnu.“ Takže jsme 
vytahovali knížky z poliček a dívali se pod 
věci a zjistili jsme, že všechna ta místa, kte-
rá jsme měli za čistá, byla úplně špinavá.

Když se na to dívám zpět, byl to mocný 
trénink. Na fl oridské univerzitě v Gaine-
sville mají v areálu školy hezký program 
rozdávání prasádam obědů. Za posledních 
deset nebo dvanáct let – v podstatě od dob 
Prabhupády – rozdali studentům přes mi-
lión porcí prasádam. Jednou týdně se tam 
dělá komunitní úklid kuchyně a já se ho 
také účastnil, když jsem na oné univerzitě 
učil. Všichni oddaní byli překvapení, že 
někdo s titulem PhD. ví, jak uklízet, proto-
že z jejich zkušeností je většina doktorů fi -
lozofi e se svými hlavami v oblacích trochu 
nepraktická. Co by profesor mohl vědět 
o opravdovém životě? Nezáleží ale, do jaké 
oblasti života se dostaneme, ať už děláme 

cokoliv, výchova, kterou dostaneme od 
starších oddaných, od vaišnavů, uvnitř 
nás zanechá speciální stopu a zároveň je 
i prakticky použitelná. 

Takovýto druh společnosti pro své děti 
můžeme a také bychom měli vyhledávat, 
jak jen to je možné. Občas si myslíme, že 
sannjásí a guruové nemají čas – vždyť 
dětí je tolik. Kolika z nich se můžou doo-
pravdy věnovat? Byli byste ale překvapení. 

Každý pokročilý oddaný má zvláštní čas 
pro mladé nadcházející oddané, ať už to 
jsou nemluvňata, nebo teenageři. Všichni 
starší oddaní dávají speciální čas, protože 
si jsou vědomí důležitosti výchovy. Vý-
chova, kterou jsem já dostal od Ganapati 
Svámího, trvala pouhou hodinu, ovlivnila 
ale celý můj život. Pokud jde o dobrou 
společnost, i s malou troškou se dá ujít 
velký kus cesty. ❧

Ganapati SvámíGanapati Svámí

Díky zpívání
• pokročíme v duchovním životě
• přinese nám to duchovní prospěch
• budeme mít rozjasněnou tvář
• zcela se očistíme
• pozdvihne nás to na úroveň čistého 

poznání
• pozdvihne nás to na transcendentální 

úroveň
• posílí to naši lásku ke Krišnovi
• osvobodí nás to ze všeho nebezpečí
• osvobodí nás ze spletitosti života
• osvobodí nás od znečištění z hříšného 

života
• osvobodí nás to od materiální úzkosti
• osvobodí nás to od materiální 

připoutanosti
• osvobodí nás to z hmotného 

znečištění
• osvobodí nás to z mylných chápání na 

základě falešného já
• osvobodí nás to z hříšných reakcí
• osvobodí nás z tohoto špatného 

postavení
• osvobodí nás od přestupků
• zcela nás očistí
• zcela nás napraví
• postupně nás přitáhne ke Krišnovi
• vnitřně nás očistí
• osvobodí nás ještě v tomto životě
• zamilujeme se do Nejvyšší Osobnosti 

Božství
• budeme dokonalí
• ochránění za všech okolností
• kvalifi kuje nás to k bráhmanskému 

zasvěcení
• usměrní nás
• ochrání před nebezpečím pádu
• změkčí naše srdce
• duchovně nás posílí
• udělá nás největšími z těch, co 

meditují

• udělá z nás největší jógíny
• srdce tvrdé jako kámen roztaje
• démonské činnosti ustanou
• vše bude velice snadné
• vypudí duchy
• postupně budeme pociťovat 

transcendentální potěšení
• materiální existence skončí
• naše spící láska ke Krišnovi se 

okamžitě probudí
• naše oči se zaplní slzami
• bude se nám chvět hlas
• lidé ve světě budou šťastní
• přijde tolik příznivých účinků
• špína z našeho srdce bude zcela 

odstraněna
• Pán se automaticky sám vyjeví
• velice snadno nalezeme řešení života
• přitáhneme pozornost Krišny
• automaticky rozvineme všechny 

dobré vlastnosti
• budeme přímo ve styku s Krišnou
• rozvineme bhávu, extázi
• bude nám bušit srdce
• okamžitě vystoupáme na 

transcendentální úroveň
• udržíme se tím v osvobozeném 

postavení
• nikdy nás neunaví
• dosáhneme duchovních planet
• získáme lásku k Bohu
• budeme si vychutnávat Krišnu, zdroj 

všech radostí
• odoláme náporům máji
• vrátíme se domů, zpátky k Bohu
• vystoupáme na úroveň sattva guny
• vystoupáme na duchovní úroveň 

života
• podmaníme si sexuální touhu
• pochopíme, že „Nejsem tohle tělo“
• pochopíme, že „Jsem duchovní duše“

64 výsledků
zpívání svatého jména,
které popsal Šríla Prabhupáda

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

Prach, kameny, stromy a větve 
jsou plně vědomé bytosti vyja-
dřující své potěšení z okouzlu-
jící atmosféry a přítomnosti Šrí 
Krišny. 

Jak se tyto větve staly tak šťastnými? 
Ptáci se velmi rádi účastní tak mimo-
řádného koncertu. Při zpěvu sedí na 

větvích a pokyvují hlavami ze strany na 
stranu nebo nahoru a dolů. Svým dotekem 
inspirují bhávu stromů a svými písněmi 
zasvěcují větve do manter oslavujících Šrí 
Krišnu. Se svou nově nabytou díkšou vět-
ve vyjadřují vděčnost, jak vrzají ve větru 
a raší pupeny extáze.

Jelikož stromy ve Vrindávanu plní přání 
těch, kdo se k nim uchýlí, jsou známé jako 
stromy přání. Když Šrí Krišna vyčerpal 
všechny možnosti, jak získat společnost 
uražené Rádhárání, obrátil se na velký 
strom přání v Jóga pithu, aby u něj přijal 
útočiště. Jestliže stromy ve Vradži mohou 
poskytnout štěstí zdroji veškeré blaženosti, 
jejich větve musí být velmi blažené.

Stromy nejsou vzdálení pozorovatelé 
nebo pasivní účastníci podzimní atmosfé-
ry. Veškerý svůj majetek věnují s velkým 
nadšením pro potěšení Šrí Krišny. Les 
Vrindávan září ozdobami džati, lotosu 
a modrých květin džhintí. Liány mádhaví 
kvetou s mangovými stromy, liány mal-
liká s květinami širíša a liány júthiká se 
stromy kadamba.

Některé z těchto větví jsou ozdobeny 
pupeny, ostatní větve mají výhonky, jiné se 
pyšní mnoha různými květinami, zatímco 
jiné nabízejí zelené, světlé nebo načervena-
lé listy. Tyto šťastné větve slouží Šrí Góvin-
dovi zralými, napůl zralými a nezralými 
plody, které se mohou jíst, vařit, nebo jako 
ovoce bél, používat ke hře. Toto jsou ty 
stromy a jejich šťastné větve.

Nakonec debutuje fl étna, hvězda této 
zábavy, jako poslední slovo druhého verše. 
Šrí Vénu je uvaděč. Je velký dirigent spo-
jující mnoho sladkých tónů ze rtů svého 
Pána a akustický umělec, který spřádá har-
monickou symfonii ze spontánní oslavy 
atributů Šrí Krišny. Její hlas se rozléhá přes 
každý kopec, údolí, les a háj Vrindávanu. 

Volá všechny ptáky, zvířata, plazy, vodo-
pády a šustící listí, aby pozvedli své hlasy 
jako uvítání Šrí Hariho.

Vrindávan ví, že Šrí Krišna přišel ze 
svého domova, a roztahuje koberec pylu 
a okvětních lístků a způsobuje, že liány, 
větve a stromy šťastně tančí ve větru. Pes-
trobarevné květy spadané ze stromů jsou 
šaty Vradži a pokrývají cesty pro Góvindu, 
Jeho přátele a krávy. Jako všichni kvalifi -
kovaní hostitelé Vrindávan ví, jak uctívat 
vážené hosty. Nabízí tedy svým božským 
návštěvníkům paňčámritu.

Lesní oltáře z měsíčního kamene tají při 
objevení se Měsíci podobných tváří Kriš-
ny a Balaráma. Vzniklá kapalina se stává 
padjou stékající na cestu, aby se smíchala 
s výhonky a květinami. Květiny, tráva 
dúrvá a výhonky nabízejí arghju, zatímco 
pupeny ze stromů hřebíčkovců jsou ústní 
vodou, áčamanem Rámy a Krišny. Med 
kapající z květů je madhuparka, kterou Jim 
poskytuje mnoho stromů uklánějících se 
jako domácí služebníci.

Jelikož svítání nevidělo noční zábavy 
Mukundy, vyplakalo mnoho slz smutku, 
nyní uchovaných na mnoha listech jako 
voňavá sprška nektaru.

Pro Jejich božská těla, která připomínala 
monzunový mrak ozdobený úplňkem, 
Vrindávan vytvořil vhodné šaty z čerst-
vých pupenů, květů a listů různých barev. 
Neklidný vítr, který se mísí s mnoha vůně-
mi květin, šťastně potřel Jejich končetiny 
vonným pylem.

Vrindávan rozšiřuje své uctívání Šrí 
Krišny tím, že nabízí různé druhy girland 
z nejlepších vlastních květin, listů tulasí, 
pupenů a výhonků. Les nabízí kadidlo se 
stoupajícími vlnami vůně v podobě svých 
neklidných čmeláků; lampu, neboli kývají-

KAPITOLA PRVNÍ   část čtvrtá

Vrindávan na podzim

Jamuná déví nyní vždy opěvuje slávu Krišny a BalarámaJamuná déví nyní vždy opěvuje slávu Krišny a Balaráma
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cí se pupeny květin čampaka, jimiž povívá 
vítr; a neomezené druhy sladkého ovoce. 
Zatímco písně ptáků jsou jako hra hudeb-
ních nástrojů, bzučení včel je píseň árati, 
kterou radostně nabízí les. Zatímco se toto 
vše děje, stromy, zatížené svými mnoha 
plody a květy, se kývou nahoru a dolů ve 
větru a blaženě se klanějí v přítomnosti 
těchto dvou bratrů.

Slovy ghušta-sarah-sarin-
mahídram Šrímad Bhágavatam 
uvádí, že uvítací koncert lesa zní 
jezery, řekami a kopci Vrindá-
vanu. Tak jako nesčetně mnoho 
vodních nádrží, existuje ve Vradži 
mnoho hor, kopců a lesů. Nejdů-
ležitější je Vrindávan, les, ve kte-
rém je slavný kopec Góvardhan 
považován za nejlepší ze všech 
míst. U Góvardhanu jsou světově 
proslulá jezera Mánasa Gangá, 
Rádhá kund a Šjáma kund.

Na Góvardhanu je Mánasa 
Gangá jako jezero, ale západně od 
Vradži teče jako řeka. Majestátní 
Jamuná, dcera boha Slunce, teče 
kolem tří stran Vrindávanu na 
východ. Ačkoliv je pyšná na své 
přítoky tekoucí kolem Varšany 
a Nanda grámu, poblíž severní 
hranice Vradži, u Ráma ghátu, 
mnoho proudů Jamuny uctivě 
opěvuje slávu Pána Baladéva.

Jednou syn Róhiní, dychtivý setkat se 
s obyvateli Vrindávanu, opustil Dvára-
ku a vrátil se do Vradži během měsíců 
Čaitra a Vaišákha. Svou láskou a pokor-
ným jednáním utěšil Nandu Mahárádže 
a matku Jašódu a různými způsoby po-
těšil své přátele. Jednou v noci, s touhou 
potěšit své přítelkyně gópí, stál v trojitě 
prohnutém postoji na Ráma ghátu a ra-
dostně zatroubil do buvolího rohu. Když 
Měsíc uslyšel tento zvuk, naklonil se na 
své oběžné dráze a srdce Pána Brahmy 
bylo dojato k slzám.

Pán Baladéva si užíval společnosti mno-
ha mladých dívek v půvabných květino-
vých zahradách, které se koupaly ve světle 
úplňku a hladila je vůně vánků. Když byl 
opojen pitím varuní z dutiny stromu, Ba-
laráma začal tanec rása za doprovodu mri-
dang, pínak, vín a rytmického opěvování 
své vlastní slávy.

Šrí Balaráma byl přemožen tancem 
a zpěvem. Neomezeně šťasten si zatoužil 
na tom místě užívat vodních her a zavo-
lal Jamunu, aby Ho zbavila únavy. Když 
vlivem své tiché povahy dcera Slunce 
nereagovala, Balaráma ji násilně přitáhl 
svým pluhem tak, že vytvořil mnoho 
brázd v zemi. Pokáraná a pokořená Jamu-
ná déví nyní vždy opěvuje slávu Krišny 
a Balaráma.

Sanátana Gósvámí říká, že popis 
Šukadéva Gósvámího je káma uddípana, 
jež dává vzniknout lásce. Verše Šrímad 
Bhágavatamu nejsou poezie složená pro 
inspiraci romantické nálady. Jsou ryzí 
oddanost zjevující se v podobě slov, která 
působí jako podnět probouzející vzpomí-
nání na Šrí Krišnu.

Výraz uddípana je popsán v Nektaru od-
danosti takto:

uddípanas tu té próktá
bhávam uddípajanti jé

„Ty věci, které probouzejí extatickou 
lásku, se nazývají uddípana.“ Je poučné 
porozumět uddípaně jako součásti vibhávy, 
příčiny vychutnávání si připoutanosti ke 
Krišnovi.  Je to také popsáno takto:

tatra gjéjá vibhávás tu
raty-ásvádana-hétavah
té dvidhálambaná éké
tathaivóddípanáh paré

„Příčina vychutnávání si lásky ke Krišno-
vi se nazývá vibháva. Vibháva je rozdělena 
do dvou kategorií – álambana (podpora) 
a uddípana (probuzení).“

Podle Šrí Rúpy Gósvámího jsou Krišno-
va fl étna, místo pobytu (Vrindávan dhám) 
a výstroj (jako paví pero nebo oděv) někte-
ré z podnětů, které probouzejí extatickou 
lásku k Němu. Šukadéva Gósvámí před-
stavuje transcendentální atmosféru Vrin-
dávanu, čímž probouzí přitažlivost k Pánu 
v srdci čtenáře. Extáze – první příznak du-
chovního vědomí – může být probuzena 
pozorným čtením Šrímad Bhágavatamu.

Toto výjimečné uspořádání přírodní 
krásy připravuje pro Krišnův požitek Jeho 
vnitřní energie, jejíž osobní podoba je 
známá jako Vrindá déví. Je vládnoucím 
božstvem lesů a hájů Vradži a Vrindávan 
po ní získal své jméno. Vrindá déví se 
zlatou pletí s odstínem barvy kunkumy se 
vždy obléká do modrých šatů a zajišťuje, 

aby lesy Vrindávanu byly řádně 
vybaveny pro splnění všech potřeb 
Šrí Góvindy.

Když Vrindá uviděla Šrí Krišnu 
přicházet do Vrindávanu, oslovi-
la všechny pohyblivé a nehybné 
lesní tvory, kteří trpěli v odlouče-
ní od Něho. „Ó příteli lese, ihned 
zanech své závratě v odloučení, 
tvůj milovaný Šrí Krišna přišel, 
aby vám všem poskytl štěstí. 
Raduj se a rychle Mu připomeň 
svou nádhernou královnu Rád-
hu. Projev své nesčetné atributy 
a učiň svou krásu užitečnou 
usnadněním hry Šrí Krišny. Ó 
liány, probuďte se! Ó stromy, 
kveťte! Ó jeleni, hrajte si! Ó ku-
kačky, zpívejte se včelami! Ó pávi, 
šťastně tančete! Ó papoušci, re-
citujte sladké verše! Ó pohybliví 
a nehybní tvorové, radujte se, váš 
nejdražší Šrí Krišna přišel, abys 
vás učinil šťastnými.“

To Vrindá déví ovládá všechny 
pohyblivé a nehybné tvory ve Vrindávanu. 
Je to ona, kdo zařizuje vyzdobení hájů, 
načasování ročních období a jednotlivé 
složky Krišnových zábav. Je královnou 
všech lesních bohyní a v milostivé po-
době posvátného keře tulasí lze její listy 
vždy nalézt na lotosových nohou Šrí 
Krišny.

Bez milosti Vrindá déví nemůže mít ni-
kdo přístup do Vrindávanu. A bez milosti 
Vrindávanu není možné dosáhnout přízně 
Pána Krišny. Proto oddaní uctívají Vrindá 
déví v lese Kámjavanu stejně jako u Vrindá 
kundu v blízkosti Nanda grámu. Mimo 
Vrindávan může být snadno uctívána jako 
keř tulasí. Sláva Šrímatí Tulasí déví!

Rúpa Gósvámí, věčný společník Pána, 
nás naučil, jak se uchýlit k Vrindá déví 
a Vrindávanu ve své Utkaliká vallárí. 

hridi čira-vasad ášá mandalámba pádau
gunávati tava náthau náthitum džantur éšah
sapadi bhavad anugján jáčaté dévi vrindé
aji kira karunárdrán drištim atra prasída 

„Ó milostivá kvalifi kovaná Vrindo, Rád-
há a Krišna jsou tvoje Paní a Pán. Tak 
dlouho již v srdci toužím Je vidět a pouze 
tvou milostí může být tato touha splněna. 
Prosím vrhni na mě svůj milostivý pohled. 
Buď ke mně laskavá.“ ❧

Ó pohybliví a nehybní tvorové, radujte se, váš Ó pohybliví a nehybní tvorové, radujte se, váš 
nejdražší Šrí Krišna přišel, abys vás učinil št´astnými.nejdražší Šrí Krišna přišel, abys vás učinil št´astnými.
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Nedávno při čtení Čaitanja čaritá-
mrity mě velmi zaujalo několik 
významů od Šríly Prabhupády.

C.c., Madhja, 10.65, význam: „...Díky své 
nepatrné nezávislosti může i člověk v Pánově 
společnosti podlehnout máji a Pána opus-
tit. Jedině ten, kdo je zahalen májou, může 
být tak nešťastný, že opustí společnost Šrí 
Čaitanji Maháprabhua, ale pokud člověk 
není nanejvýše opatrný, může ho svést májá, 
i kdyby byl osobním služebníkem Šrí Čaitanji 
Maháprabhua. Co potom říci o jiných? Bhat-
tathárijové své řady zvětšovali tak, že posílali 
ženy, aby sváděly cizince. Toto je skutečný 

důkaz, že je možné kdykoliv poklesnout z Pá-
novy společnosti. Stačí pouze zneužít svou 
malou nezávislost. Jakmile někdo jednou 
poklesne a přijde o společnost Nejvyšší Osob-
nosti Božství, stává se uchazečem o utrpení 
v hmotném světě.“

Šríla Prabhupáda dále píše ve významu 
C.c., Madhja 10.67: „I když je někdo za-
vržen Nejvyšší Osobností Božství, Pánovi 
oddaní ho nezavrhnou. Oddaní Pána jsou 
tedy milostivější než samotný Pán. Šríla 
Naróttama dása Th ákura zpívá: čhádijá 
vaišnava-sévá nistára péjéčhé kébá – nikdo 
se nemůže vysvobodit ze spárů hmoty, do-
kud se nezapojí do služby čistým oddaným. 
Samotný Pán může být někdy velmi tvrdý, 
ale oddaní jsou vždy laskaví.“

Jak můžeme vidět, oddaní Krišny jsou 
milostivější než Pán samotný. V tomto 
případě to vidíme dokonce i u Pána Nit-
jánandy a dalších vznešených oddaných. 
Jedny z úžasných vlastností oddaného 
jsou milostivost, laskavost, soucitnost. 
Oddaný nezavrhne a neodsoudí navždy 
jiného oddaného za to, když udělá dokon-
ce i závažnou chybu. Pokud oddaný, který 
udělal chybu či dokonce poklesl, upřímně 
lituje svého pochybení, stejně jako zde 
Kálá Krišna dás.

C.c., Madhja 10.70, význam: „Kálovi 
Krišnadásovi bylo nesmírně líto, že ho Pán 
Šrí Čaitanja Maháprabhu zavrhl, a roz-
plakal se. Oddaní Pána se nad ním proto 
slitovali, dali mu své ujištění a povzbudili 
ho, aby pokračoval ve službě Pánu.“

Vždy je naděje, že ho soucitní oddaní 
obdarují svou milostí. Proč by jinak Kriš-
na Dás Kavirádž tuto událost zmiňoval? 
Jakou šanci na očištění má kdokoliv bez 
oddané služby a společnosti oddaných? 

Pokud oddaný udělá chybu, nebo po-
klesne, ale je upřímný, ví sám nejlépe, že 
pochybil, a reakce dostává i bez toho, aby 
ho ostatní „trestali“ a připomínali mu 
jeho pochybení.

Jak víme z Bhagavad gíty 9.30:
api čét su-duráčáró

bhadžaté mám ananja-bhák
sádhur éva sa mantavjah
samjag vjavasitó hi sah

„Je-li ten, kdo se dopustí i toho nejohav-
nějšího činu, zaměstnaný oddanou služ-
bou, má být považován za světce, protože 
jeho rozhodnost je správná.“

Je-li oddaný dostatečně zralý, snaží se 
oddanému, který pochybil, pomoci zpět 
na správnou cestu oddané služby. To 
můžeme vidět na nesčetných příkladech 

zamyšlenízamyšlení
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se snažil, aby byli neustále zaměstnaní v oddané službě a zpívali svaté jménose snažil, aby byli neustále zaměstnaní v oddané službě a zpívali svaté jméno
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Všechny podoby náboženství kromě bhágavata dharmy jsou 
plné protikladů a staví na plodonosných výsledcích a rozdílech 

„ty a já“ a „tvoje a moje“. Následovníci Šrímad Bhágavatamu 
takové vědomí nemají. Jsou si vědomi Krišny; uvažují tak, že 
jsou Krišnovi a Krišna je jejich. Existují ještě jiné, podřadné 
náboženské systémy, zaměřené na zabíjení nepřátel nebo do-
sažení mystických sil, ale tato náboženství – plná vášně a zášti 

– jsou nečistá a dočasná. Jelikož je v nich mnoho nepřátelství, 
jsou plná bezbožnosti.

Význam: V bhágavata dharmě neexistují žádné protiklady. Pojetí 
„tvoje náboženství“ a „moje náboženství“ v ní nemá místo. Bhá-
gavata dharma znamená následování pokynů Nejvyššího Pána, 
Bhagavána, jak uvádí Bhagavad gítá: sarva-dharmán paritjadžja 
mám ékan šaranan vradža. Bůh je jeden a je pro každého. Každý 
se tedy musí odevzdat Bohu. To je čisté pojetí náboženství. Nábo-
ženství tvoří vše, co nařizuje Bůh (dharman tu sákšád bhagavat-
pranítam). V bhágavata dharmě nepřipadá v úvahu diskuse o tom 

„čemu ty věříš“ a „čemu já věřím“. Každý musí věřit v Nejvyššího 
Pána a vykonávat Jeho příkazy. Ánukúljéna krišnánušílanam – 
cokoliv Krišna řekne, cokoliv Bůh řekne, je třeba vykonat. To je 
dharma, náboženství.

Je-li si člověk skutečně vědom Krišny, nemůže mít nepřátele. 
Jak by mohl mít nepřátele, když jeho jediným zaměstnáním je 
vést druhé k tomu, aby se odevzdali Krišnovi, Bohu? Pokud 
někdo zastává hinduistické náboženství, náboženství muslimů, 
křesťanů, to nebo ono náboženství, bude docházet ke střetům. 
Dějiny ukazují, že stoupenci náboženských systémů postrá-
dajících jasné pojetí Boha spolu navzájem bojují. To dokládá 
mnoho příkladů v lidské historii. Náboženské systémy, které se 
nesoustřeďují na službu Nejvyššímu, jsou dočasné a nemohou 

mít dlouhého trvání, protože jsou plné zášti. Proti takovým ná-
boženským systémům se zdvíhá vlna odporu. Proto je třeba se 
vzdát představy „mé víry“ a „tvé víry“; každý má věřit v Boha 
a odevzdat se Mu. To je bhágavata dharma.

Bhágavata dharma není žádná smyšlená sektářská víra, neboť 
zahrnuje výzkum toho, jak je vše spojené s Krišnou (íšávásjam 
idan sarvam). Ve Védách je řečeno: sarvan khalv idan brahma — 
Brahman, Nejvyšší, je přítomný ve všem. Bhágavata dharma tuto 
přítomnost Nejvyššího zachycuje a v žádném případě nepovažuje 
vše na světě za neskutečné. Jelikož vše pochází z Nejvyššího, nic 
nemůže být neskutečné; vše je možné nějak využít ve službě Nej-
vyššímu. Nyní například diktujeme do mikrofonu a nahráváme 
na diktafon; tak zjišťujeme, jak lze tento přístroj spojit s Nejvyš-
ším Brahmanem. Jelikož ho používáme ve službě Pánu, je to také 
Brahman. To je význam výroku sarvan khalv idan brahma. Vše 
je Brahman, neboť vše lze použít ve službě Nejvyššímu Pánu. Nic 
není mithjá, iluzorní; vše je skutečné.

Bhágavata dharma se nazývá sarvókrišta, nejlepší ze všech 
náboženských systémů, neboť ti, kdo ji následují, nechovají vůči 
nikomu zášť. Čistí bhágavatové, čistí oddaní, zvou bez nepřátel-
ství každého, aby se připojil k hnutí pro vědomí Krišny. Oddaný 
je tedy právě takový jako Nejvyšší Osobnost Božství. Suhridan 
sarva-bhútánám – je přítelem všech živých bytostí. Proto je tento 
náboženský systém nejlepší. Zatímco takzvaná náboženství jsou 
určena pro určitý druh lidí, kteří věří určitým způsobem, ve vě-
domí Krišny neboli bhágavata dharmě takové rozlišování nemá 
místo. Budeme-li zkoumat náboženské systémy určené k uctívání 
polobohů nebo kohokoliv jiného než Nejvyšší Osobnosti Božství, 
zjistíme, že jsou plné zášti, a tudíž nečisté.

Šrímad Bhágavatam 6.16.41

jednání Šríly Prabhupády s jeho žáky. Šríla 
Prabhupáda všechny poklesky a problémy 
svých žáků řešil hlavně tím, že se snažil, 
aby byli neustále zaměstnaní v oddané 
službě a zpívali svaté jméno.

Jeden z příkladů je třeba Balimardan 
prabhu (dříve Svámí). Po roce, co dostal 
od Šríly Prabhupády sannjás, pro něj 
a jeho budoucí manželku Šríla Prabhu-
páda vykonal viváha-jagju. Šríla Prabhu-
páda věděl, že zavržení za tak velký 
poklesek jeho žáku nepomůže. Naopak, 
mohl by poklesnout ještě více a nakonec 
se zase ztratit ve víru materiální existence. 
Ne, Šríla Prabhupáda jednal v zájmu vyš-
šího principu.

Tento příklad neuvádím proto, abychom 
přehlíželi, byli lhostejní, nebo dokonce 
schvalovali nesprávné jednání oddaných. 
Na nesprávné jednání oddaných je třeba 
reagovat. Ale je potřeba vědět jak...

Negace plodí negaci. Jsme podmíněné 
duše, které se po nesčetně mnoha ži-
votech snaží vymotat ze zapletení máji. 
Málokdo bude inspirovaný pokračovat 

v těžkém snažení, pokud ho společnost 
oddaných zavrhne nebo bude tvrdě kriti-
zovat za jeho pochybení.

Zde můžeme vzpomenout další příklad, 
kdy jeden z oddaných pochybil a odešel ze 
společnosti oddaných. Ta zpráva se díky 

„ISKCONskému rádiu“ velmi rychle šíři-
la. Když se to dozvěděl Šríla Prabhupáda, 
hněval se na oddané a řekl: „Tímto jste mu 
znemožnili, aby se vrátil!“

Samozřejmě v rámci zachování správ-
ných, čistých standardů společnost musí 
reagovat na špatné jednání, ale měli 
bychom to po vzoru Šríly Prabhupády 
vykonat tak, aby to nikoho nestálo du-
chovní život.

Protože k čemu je potom celé kolek-
tivní snažení, kdy kážeme, vychováváme, 
trénujeme, a nakonec zavrhneme? Bhak-
tisiddhánta Sarasvatí Thákur říkal, že 
vytrénovat jednoho oddaného stojí galo-
ny krve. Nejsme potom sami proti sobě, 
když má oddaný těžkosti a společnost 
ho neguje, nebo dokonce zavrhne místo 
toho, aby mu pomohla? ❧

očima šásteročima šáster
Nikdo se nemůže vysvobodit ze Nikdo se nemůže vysvobodit ze 
spárů hmoty, dokud se nezapojí spárů hmoty, dokud se nezapojí 
do služby čistým oddanýmdo služby čistým oddaným
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Oddaní, kteří dosáhli lásky 
k Bohu, nĕkdy pohrouženi 
v myšlenkách na neomylného 

Pána hlasitĕ naříkají. Nĕkdy se smĕjí, 
pociťují velkou radost, nahlas k Pánu 
promlouvají, tančí nebo zpívají. Proto-
že transcendovali hmotný podmínĕný 
život, napodobují nĕkdy nezrozeného 
Nejvyššího hraním Jeho zábav. A jindy, 
když se jim Pán osobnĕ zjeví, zůstávají 
klidní a tiší.

Oddaný tak studiem vĕdy o oddané 
službĕ a praktickou oddanou službou 
Pánu dospĕje na úroveň lásky k Bohu. 
Svou naprostou oddaností Nejvyšší Osob-
nosti Božství, Nárájanovi, snadno překoná 
klamnou energii máju, kterou je krajnĕ 
nesnadné překonat.

Král Nimi řekl: Vysvĕtlete mi prosím 
transcendentální postavení Nejvyššího 
Pána, Nárájana, jenž je Absolutní Pravdou 

a Nadduší všech. Můžete mi to vysvĕtlit, 
protože jste všichni tĕmi nejzkušenĕjšími 
znalci transcendentálního poznání.

Šrí Pippalájana řekl: Nejvyšší Pán, Osob-
nost Božství, je příčinou stvoření, udržo-
vání a zničení tohoto vesmíru, sám však 
žádnou příčinu nemá. Prostupuje různými 
stavy bdĕní, snĕní a bezvĕdomého hlubo-
kého spánku a existuje také mimo nĕ. Tĕlo, 
smysly, životní vzduchy a mentální funkce 
oživuje tím, že do tĕla každé živé bytosti 
vstupuje jako Nadduše, čímž začnou pra-
covat všechny jemné i hrubé tĕlesné orgá-
ny. Můj milý králi, vĕz, že tato Osobnost 
Božství je Nejvyšší.

Tuto Nejvyšší Pravdu nemůže pronik-
nout mysl, řeč, zrak, inteligence, životní 
vzduch ani žádný ze smyslů o nic víc, než 
malé jiskry mohou ovlivnit oheň, ze kte-
rého vzešly. Nejvyšší Pravdu nedokáže do-
konale popsat ani autoritativní jazyk Véd, 

protože Védy samy popírají možnost vyjá-
dřit Pravdu slovy. Védský zvuk však nepří-
mým odkazem slouží jako důkaz Nejvyšší 
Pravdy, protože bez existence této Nejvyšší 
Pravdy by různá omezení nacházející se ve 
Védách nemĕla konečný účel.

Původnĕ jediný, Absolutní Brahman 
se stane známý jako trojí, když se projeví 
jako tři kvality hmotné přírody – dobro, 
vášeň a nevĕdomost. Brahman svou ener-
gii expanduje dále, a projeví tak schopnost 
jednat a energii vĕdomí spolu s falešným 
egem, které zakrývá totožnost podmínĕné 
živé bytosti. Expanzí nesčetných ener-
gií Absolutního se zjeví polobozi jako 
ztĕlesnĕné poznání spolu s hmotnými 
smysly, jejich objekty a výsledky hmotných 
činností, jmenovitĕ štĕstím a neštĕstím. 
Takto se projevuje hmotný svĕt jako jemná 
příčina a hmotný následek viditelný ve 
hrubých hmotných objektech. Brahman, 
který je zdrojem všech jemných i hrubých 
projevů, je jim zároveň transcendentální, 
protože je absolutní.

Brahman, vĕčná duše, se nikdy nenaro-
dil, nikdy nezemře, neroste ani neubývá. 
Tato duše je ve skutečnosti znalcem mládí, 
středního vĕku i smrti hmotného tĕla. 
Duši tedy lze chápat jako čisté vĕdomí 
existující všude, ve všech dobách a nepod-
léhající zničení. Tak jako se jeden životní 
vzduch v tĕle projevuje ve styku s různými 
hmotnými smysly jako mnoho, jedna 
duše zdánlivĕ přijímá ve styku s hmotným 
tĕlem různá hmotná označení.

Duše se v tomto hmotném svĕtĕ rodí 
v mnoha různých živočišných druzích. 
Nĕkteré druhy se rodí z vajec, jiné z em-
bryí, ze semen rostlin a stromů a jiné 
z potu. Ve všech druzích však zůstává 
prána neboli životní vzduch beze zmĕny 
a následuje duši z jednoho tĕla do druhé-
ho. Podobnĕ je vĕčnĕ stejná také duše, bez 
ohledu na své hmotné životní podmínky. 
S tím máme praktickou zkušenost. V hlu-
bokém spánku beze snů jsou hmotné 
smysly nečinné a dokonce i mysl a falešné 
ego jsou pohrouženy v dřímajícím stavu. 
Po probuzení si však vzpomínáme, že jsme 
my, duše, v klidu spali, přestože naše smys-
ly, mysl a falešné ego byly nečinné.

ˇ̌

Oddaný by měl být plně Oddaný by měl být plně 
pohroužen do meditace pohroužen do meditace 
o sobě jako o věčném o sobě jako o věčném 
služebníkovi Pána, služebníkovi Pána, 
a tak dokonale uctívat a tak dokonale uctívat 
Božstvo s vědomím, že Božstvo s vědomím, že 
se Božstvo nachází také se Božstvo nachází také 
v jeho srdciv jeho srdci
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Ten, kdo se vážnĕ vĕnuje oddané službĕ 
Osobnosti Božství a chová ve svém srdci 
Pánovy lotosové nohy jako jediný cíl živo-
ta, může zničit nespočet nečistých tužeb 
usazených v srdci jako výsledek svých 
předchozích plodonosných činností pod 
vlivem tří kvalit hmotné přírody. Když se 
tak srdce očistí, může oddaný přímo vní-
mat jak Nejvyššího Pána, tak své vlastní 
já jako transcendentální bytosti. Přímou 
zkušeností se tak stane dokonalým v du-
chovním chápání, tak jako lze normálním 
zdravým zrakem vidĕt sluneční svĕtlo.

Král Nimi řekl: Ó velcí mudrci, prosím 
poučte nás o procesu karma-jógy. Ten, kdo 
je očištĕn tímto procesem odevzdání své 
praktické činnosti Nejvyššímu, se může vel-
mi rychle zbavit všech hmotných činností 
dokonce již v tomto životĕ a užívat si tak 
čistého života na transcendentální úrovni.

Jednou v minulosti jsem podobnou 
otázku položil v přítomnosti svého otce 
Mahárádže Ikšvákua čtyřem velkým mu-
drcům, synům Pána Brahmy. Oni však na 
mou otázku neodpovĕdĕli. Vysvĕtlete mi 
prosím proč?

Šrí Ávirhótra odpovĕdĕl: Předepsané 
povinnosti, nekonání tĕchto předepsaných 
povinností a zakázané činnosti jsou téma-
ta, která lze správnĕ pochopit autorizova-
ným studiem védské literatury. Tomuto 
obtížnému tématu nelze nikdy porozumĕt 
svĕtskou spekulací. Autorizovaná védská 
literatura je zvukovou inkarnací samotné 
Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto je véd-
ské poznání dokonalé. Dokonce i nejvĕtší 
učenci jsou zmateni ve svých snahách po-
chopit vĕdu o činnostech, pokud zavrhnou 
autoritu védského poznání.

Dĕtinští a pošetilí lidé jsou připoutáni 
k materialistickým plodonosným čin-
nostem, i když skutečným cílem života je 

se od tĕchto činností osvobodit. Védské 
pokyny proto človĕka nepřímo vedou na 
cestu konečného osvobození tím, že nejpr-
ve předepisují plodonosné zbožné činnosti, 
tak jako otec dítĕti slíbí bonbón, aby si 
vzalo lék.

Pokud se nevĕdomý človĕk, který ne-
ovládl hmotné smysly, neřídí védskými 
příkazy, zcela jistĕ propadne hříšným 
a bezbožným činnostem. Jeho odmĕnou 
tak bude opakované rození a umírání.

Ten, kdo bez připoutanosti koná 
usmĕrnĕné činnosti předepsané ve Védách 
a výsledky této práce obĕtuje Nejvyššímu 
Pánu, dosáhne dokonalosti v podobĕ 
osvobození z pout hmotné práce. Hmotné 
plodonosné výsledky nabízené zjevenými 
písmy nejsou skutečným cílem védského 
poznání, ale jsou určeny pro vzbuzení zá-
jmu konatele.

Ten, kdo si přeje rychle přeseknout uzel 
falešného ega poutajícího duši, by mĕl 
uctívat Nejvyššího Pána Kéšavu podle 
usmĕrnĕní daných ve védských písmech, 
jako jsou tantry.

Když oddaný obdržel milost svého du-
chovního mistra, který žákovi vyjevuje 
pokyny védských písem, mĕl by uctívat 
určitou osobní podobu Pána, kterou pova-
žuje za nejpřitažlivĕjší.

Oddaný by se mĕl vykoupat, očistit tĕlo 
pránájámou, bhúta-šuddhi a ostatními 
způsoby, a pro ochranu si tĕlo označit 
posvátným tilakem. Poté by mĕl usednout 
před Božstvem a uctívat Nejvyšší Osob-
nost Božství.

Oddaný by mĕl shromáždit veškeré 
dostupné vĕci pro uctívání Božstva, při-
pravit obĕtiny, podlahu, svou mysl i Bož-
stvo, očistit místo na sezení pokropením 

vodou a připravit vodu na koupání 
a ostatní potřebné předmĕty. Potom by 
mĕl Božstvo fyzicky i ve své mysli po-
stavit na správné místo, soustředit svou 
pozornost a označit srdce a ostatní části 
tĕla Božstva tilakem a uctívat Božstvo 
správnou mantrou.

Oddaný by mĕl Pána uctívat spolu s kaž-
dou z končetin Jeho transcendentálního 
tĕla, Jeho zbranĕmi, jako je Sudaršana čak-
ra, Jeho dalšími tĕlesnými rysy a osobními 
společníky. Mĕl by každý z tĕchto tran-
scendentálních rysů Pána uctívat přísluš-
nou mantrou a obĕtováním vody na mytí 
nohou, voňavé vody, vody na vypláchnutí 
úst, vody na koupání, kvalitního oblečení, 
ozdob, vonných olejů, drahých náhrdelní-
ků, celých zrn ječmene, kvĕtinových gir-
land, vonných tyčinek a lamp. Po dokon-
čení uctívání ve všech ohledech v souladu 
s předepsanými pravidly by mĕl oddaný 
Božstvo Pána Hariho uctít modlitbami 
a poklonami.

Oddaný by mĕl být plnĕ pohroužen do 
meditace o sobĕ jako o vĕčném služební-
kovi Pána, a tak dokonale uctívat Božstvo 
s vĕdomím, že se Božstvo nachází také 
v jeho srdci. Potom by si mĕl položit na 
hlavu zbytky předmĕtů, kterými bylo Bož-
stvo uctíváno, jako například kvĕtinové 
girlandy, a ukončit uctívání tím, že s úctou 
přemístí Božstvo zpĕt na Jeho místo.

Ten, kdo uctívá Nejvyššího Pána, by si 
tedy mĕl být vĕdom toho, že Nejvyšší Pán, 
Osobnost Božství, je všudypřítomný, a mĕl 
by Jej proto uctívat skrze Jeho přítomnost 
v ohni, slunci, vodĕ a ostatních prvcích, 
v srdci hosta, kterého přijme ve svém 
domĕ, a také ve svém srdci. Tímto způso-
bem dosáhne velmi brzy osvobození. ❧

Autorizovaná védská literatura je zvukovou inkarnací samotné Nejvyšší Autorizovaná védská literatura je zvukovou inkarnací samotné Nejvyšší 
Osobnosti Božství, a proto je védské poznání dokonalé.Osobnosti Božství, a proto je védské poznání dokonalé.
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Co se děje a v jakém pořadí, když 
duše opouští lidské tělo?

Neexistuje jeden přesný způsob pro 
všechny, ale jde o velmi individu-
ální záležitost. To, jak a kdy osoba 

opustí své tělo a kam půjde, závisí na její 
guně a karmě (spolu se zásahy ostatních 
lidí prostřednictvím požehnání, modliteb, 
obřadů, apod.).

Do nehmotného nebe, Vaikunthy, 
odchází minimum lidí – ti, kteří jsou 
dokonale očištěni od veškeré karmy 
(pozitivní i negativní). Odtud se již ne-
vracejí do hmotného světa. To je doko-
nalost života.

Nebe, tak jak je obecně chápáno, ve 
védském schématu vesmíru odpovídá 
Svargalóce, subtilně hmotné dimenzi 
v tomto vesmíru. Je dostupné lidem s vel-
mi dobrou karmou a ti tam zůstávají po-
měrně dlouho (i milióny pozemských let), 
ale ne trvale, protože ani hmotný vesmír 
není trvalý. Tyto případy nejsou v dnešní 
době na Západě běžné.

Většina z těch, kdo odcházejí 'nahoru', se 
dostane do o něco nižší oblasti, pitrilóky, 
dimenze předků, kde zůstane nějaký čas 
(přibližně jednotky měsíců až desítky let), 
než se opět reinkarnuje na Zemi.

Mnoho lidí v dnešní době ale odchází 
na nižší než lidskou úroveň (zvířecí atd.) 
kvůli své negativní karmě. Je-li jejich 
karma opravdu špatná, odcházejí před-
tím do pekelných dimenzí nebo se stá-
vají duchy. I tyto existence jsou dočasné, 
ovšem intenzita utrpení jim dodává zdá-
ní téměř věčnosti.

Z vyprávění umírajících a nemocnič-
ního personálu spojeného s popisy šáster 
(hlavně Védánta sútry, Bhagavad gíty, Pu-
rán) dochází k tomuto:

Nastane silná ztráta zájmu o život; tupý 
pohled na život a svět; ztráta chuti k jídlu; 
všichni blízcí lidé připadají velmi vzdálení; 
pocit nevyhnutelnosti něčeho; touha odči-
nit všechny hříchy; pocit věčnosti.

Fyzické příznaky: kosti vystupují, neboť 
maso a také oči se ‚propadají‘, nos se stává 
tenčím a ostřejším; pohled se stává nepří-
tomným; ztrácí se mimika obličeje; tělo 
se stává cizím a dřevěným; osoba odmítá 
jídlo a poté i pití; jsou-li přítomna domácí 
zvířata, zvláště kočky a psi, začnou se cho-
vat neobvykle.

Několik dní/hodin před smrtí osoba 
vstoupí do terminální (konečné) fáze. Ta 
má často podobu terminálního neklidu 
(lékařský termín, viz níže). Může vidět 
své mrtvé předky a přátele stejně jako 

konkrétní ativáhika (provázející) dévaty 
a může s nimi komunikovat (což nemoc-
niční personál a přítomní příbuzní obvyk-
le považují za blouznění).

Její fyzické tělo postupně chladne počí-
naje končetinami. To způsobuje oddělová-
ní prány a subtilních smyslů, součástí sub-
tilního těla, od fyzického těla. (Čhandógja 
Upanišad 8.12.2-3, Védánta sútra 2.4.7-8, 
SB 4.28.23)

Je-li osoba velmi připoutaná ke svému 
tělu, může nějaký čas zůstat v kómatu ve 
snaze oddálit svůj odchod.

Odchod samotný probíhá skrze různé 
tělesné otvory, podle karmy a místa, kam 
odchází (Bg 14.18), poté, co se „přetrhne 
stříbrná šňůra“ (kniha Kazatel. 12:6).

Terminální neklid
Pokud je umírající člověk bezbožný 

a hříšný, objeví se u jeho smrtelného lože 
v roli ativáhika dévatů poslové Jamarádže 
zvaní Jamadútové. Jsou to hrůzu naháně-
jící, divoce a strašlivě vyhlížející osoby se 
zkřivenými rysy, černou pletí a ohnivými 
zježenými vlasy barvy mědi, a dotyčnou 
osobu pomocí subtilních provazů a řetězů 
násilně vytáhnou z jejího těla. Tato scéna 
umírajícího člověka velmi vyděsí. Jamadú-
tové poté sbalí duši pokrytou jen subtilním 
tělem z mysli, inteligence a falešného ega 
do pytle, v němž ji vezmou k soudu do Ja-
marádžova sídla. Vlečou ji daleko po roz-
pálených vyprahlých písečných plochách, 
přičemž ji napadají různí další hrozní tvo-
rové a koušou ji psi. Na této cestě příšerně 
trpí a touží, aby to již skončilo.

Garuda Purána 2.2.8 uvádí, že ti, 
kdo spáchají sebevraždu (a obecně ze-
mřou násilnou smrtí), se stanou duchy. 
Film „Ghost“ (Duch) nám ukázal svět, 
v němž existují duchové, parapsycho-
logické síly, přízraky typu Jamadútů 
a zářivá nebeská sféra. 

Když to však skončí, je předveden před 
Jamarádže, nelítostného poloboha, jenž 
vládne smrti a trestá hříšné. Je donucen 
přijmout utrpení na místě, které odpovídá 
jeho hříchům, v jednom z pekel v nejniž-
ší úrovni vesmíru, přímo nad oceánem 
Garbhódaka. V této pekelné oblasti zvané 
Naraka je zhruba 27 pekelných míst.

Například osoba, jež se podílela na vraž-
dění a pojídání nevinných zvířat, se dosta-
ne do Krimibhódžany, kde bude žít jako 
červ, který žere ocas dalšího červa, zatímco 
tento červ požírá ocas jemu. Takových pe-
kel, která odpovídají spáchaným hříchům, 
existuje mnoho. Jejich úplný popis lze 
nalézt v poslední kapitole 5. zpěvu Šrímad 
Bhágavatamu.

Po takovýchto intenzivních a strašlivých 
formách utrpení je živá bytost znovu 
vržena do nižších životních druhů, které 

Proces
umírání
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odpovídají jejím hříšným touhám v jejím 
lidském životě.

Lidé, kteří nejsou tak hříšní, mohou 
očekávat klidnější odchod z těla. Při 
umírání je za okamžik smrti označována 
chvíle, kdy duchovní duše opustí hru-
bohmotné tělo. V tu dobu duše, pokrytá 
subtilním tělem z mysli, inteligence 
a falešného ega, odchází z těla. Jemno-
hmotné tělo v rámci tohoto materiálního 
světa s duší cestuje stále, ať jde kamkoliv, 
a proto je živé bytosti během všech jejích 
rozmanitých životů zachována kontinuita 
hmotných zkušeností.

Smrt může přijít z nejrůznějších příčin. 
Když však skutečně nastane, tak první věcí, 
kterou osoba zažije, je naprostá temnota. 
Vše je temné, trvá to však pouze okamžik. 
Nadduše, která se nachází hned vedle duše, 
začne ozařovat průchod, což se duši jeví 
jako světlo na konci tunelu. Ta temnota 
je vlastně tělo, které je však nyní mrtvé 
a postrádá vědomí, a duše jej teď poprvé 
vidí zevnitř.

Existuje 101 různých průchodů (Prašna 
Upanišad 3.6), jimiž můžeme z těla ode-
jít. Ve chvíli smrti je možné projít pouze 
jedním z nich. Tyto průchody se nazývají 
nádí neboli kanály prány. Podle Garuda 
Purány 1.67 k smrti dochází, když pracují 
současně obě hlavní nádí (v oblasti páte-
ře), Idá a Pingalá. Za normálních okol-
ností se střídají. Lze je chápat jako hlavní 
nervové či energetické kanály uvnitř těla, 
přesný lékařský ekvivalent však v dnešní 
době není k dispozici. Jedinec se ale na 
cestu do svého příštího cíle vydává skrze 
jednu z nádí či tělesných otvorů. Víme, že 
ten, kdo odchází konečníkem či genitáli-
emi, půjde do nižších oblastí, zatímco ten, 
kdo tělo opouští některou z horních těles-

ných částí, půjde do vyšších 
oblastí. Ti, kdo odcházejí 
vrcholkem své lebky, otvo-
rem známým jako brahma 
randhra, tj. místem, kde se 
setkávají tři lebeční kosti, 
dosáhnou sféry Brahmanu.

Nadduše ozařuje pouze 
jediný z těchto průchodů. 
Vybírá ten, který přesně od-
povídá předchozím činnos-
tem živé bytosti, a jakmile 
je ozářen, duše se přirozeně 
snaží pohybovat se směrem 
ke světlu. Jakmile je mimo 
fyzické tělo, pocítí úlevu od 
břemene hmotné tělesné 
konstrukce a začne se po-
hybovat ke své příští formě, 
k níž je samovolně přita-
hována. V té době prožívá 
svět z perspektivy subtilního 
těla a vidí věci mnohem 
jasněji, než jak se dají vidět 
prostřednictvím současného 
těla. Jen si zkuste představit, 
kolikrát nádhernější musí 
svět být skrze duchovní oči!

Védánta sútra popisuje, že nepříliš hříš-
né osoby odcházejí na vyšší planety. Podle 
NDE (zážitků blízkých smrti) se tam mo-
hou setkat se svými zemřelými příbuzný-
mi. Po uplynutí doby určené svojí karmou 
se však musí vrátit zpátky na Zemi.

„Živá bytost koná příslušné oběti, aby se 
dostala na určité nebeské planety. Když 
jsou poté na nebeských planetách její 
výhody získané obětí vyčerpány, vrací se 
na Zemi v podobě deště, přijme podobu 
zrna, to se stane potravou muže a přemění 
se ve sperma, kterým je oplodněna žena. 

Tímto způsobem živá bytost opět získá 
lidské tělo umožňující konat oběti a celý 
koloběh může začít znovu. Tak neustále 
přechází sem a tam po hmotné cestě a trpí. 
Osoba vědomá si Krišny se však takových 
obětí straní. Vydává se přímo cestou vě-
domí Krišny, a tak se připravuje na návrat 
k Bohu.“ (Bg 8.3 výklad, citace z Čhandó-
gja Upanišady)

„Osobnost Božství, Kapiladéva pravil: 
Pod dohledem Nejvyššího Pána a podle 
výsledků své práce se živá bytost neboli 
duše dostává prostřednictvím částice mu-
žova semene do lůna ženy, aby přijala urči-
tý druh těla.“ (Šrímad Bhágavatam 3.31.1)

Když je embryo staré asi sedm měsíců, 
je již dost vyvinuté pro podporu vědomí. 
Dítě se pak ve svém novém těle probudí 
a ihned se začne hýbat, občas zevnitř kope 
matku v marné snaze dostat se pryč z toho 
strašného sevření, v němž se nachází.

Je-li jedinec zbožný, pak tyto hrozné 
podmínky, kdy má paže a nohy ve skrčené 
plodové poloze přitlačené k hrudníku, 
způsobí, že se začne takto modlit k Pánu: 

„Ó Pane, tento stav je příšerný. Prosím, 
zachraň mne z této situace a dostaň mne 
hned pryč z tohoto lůna, a já slibuji, že Ti 
budu v tomto životě zaručeně sloužit.“ Jak-
mile se však narodí, začne být nadměrně 
přitahován ke všem objektům svého zájmu 
a ke službě, jež mu prokazuje jeho matka 
a členové rodiny. Následně na všechnu 
službu Pánu zapomíná a znovu zcela 
upadne do máji.

Vyhněte se procesu znovuzrozování, 
není v žádném směru příznivý. ❧

Ti, kdo odcházejí Ti, kdo odcházejí 
vrcholkem své lebky, vrcholkem své lebky, 

otvorem známým otvorem známým 
jako brahma randhra, jako brahma randhra, 

dosáhnou sféry dosáhnou sféry 
BrahmanuBrahmanu

Je-li jedinec zbožný, pak Je-li jedinec zbožný, pak 
tyto hrozné podmínky, tyto hrozné podmínky, 

kdy má paže a nohy kdy má paže a nohy 
ve skrčené plodové ve skrčené plodové 

poloze přitlačené poloze přitlačené 
k hrudníku, k hrudníku, 

způsobí, že se způsobí, že se 
začne modlit začne modlit 

k Pánuk Pánu



BALUŠAI
BENGÁLSKÉ VDOLEČKY 
S KARDAMONOVOU POLEVOU

postup:
Smíchejte mouku, sůl, cukr, kypřicí 

prášek, sodu, pepř a muškát, poté přilijte 
rozpuštěné ghí nebo máslo a promíchej-
te. Vyšlehejte jogurt s vodou a vlijte do 
těsta, důkladně prohněťte, až dostanete 
hladké, středně měkké těsto. Pokud je 
těsto tužší, postříkejte ho několikrát bě-
hem hnětení vodou.

Rozdělte na 12 dílů. Z každého dílu 
ukoulejte kuličku, pak lehce mačkejte 
střední část palcem a ukazováčkem tak, 
aby kraje byly hrubší a střed vdolečku 
tenčí. Rozpalte si ghí nebo olej v pánvi 

na 190 °C a vložte tolik vdolečků, kolik se 
vám tam vejde. Smažte 10-12 minut, po-
kud je potřeba, uberte plamen, udržujte 
olej lehce bublat, ale ne příliš horký. Když 
balušai zezlátnou, otočte je. Po chvíli je 
vyndejte děrovanou lžící a položte na tác.

Na polevu smíchejte cukr, horké 
mléko, růžovou nebo kewra vodu a kar-
damon dohladka. Ještě teplou polevou 
polijte vdolečky a posypejte pistáciemi.

S láskou a oddaností nabídněte 
Nejvyššímu Pánu.

těsto:
2 hrnky (235 g) hladké mouky
1/2 čl soli
1/2 pl cukru
1/2 čl kypřicího prášku
1 čl sody
špetka mletého pepře a muškátového 
oříšku
4 pl (60 ml) rozpuštěného ghí nebo másla
1/3 hrnku (80 ml) jogurtu v pokojové 

teplotě
1/4 hrnku (60 ml) vody

olej nebo ghí na smažení

poleva:
2/3 hrnku (60 g) moučkového cukru
1 pl (15 ml) horkého mléka
1 čl (5 ml) růžové nebo kewra vody
1 čl kardamonu
drcené pistácie na posypání

Recept dle 
Jamuny déví dásí 
uvařila a nafotila
Džaja Gópínátha 

déví dásí
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