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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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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. 605 700 872
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!

oddaná služba nemůže být omezena 
žádnými hmotnými okolnostmi. Stáří, ne-
moc, uvěznění,  nic z toho nám nemůže 
zabránit službě Nejvyššímu Pánu tělem, 
slovy nebo myslí.

Vasudéva s Dévakí navzdory okovům 
přivítali ve strašlivé vězeňské kobce svého 
drahého Pána, který k nim přišel v podobě 
jejich vlastního syna, a Vasudéva mohl 
bez omezení darovat v mysli bráhmanům 
tisíce krav.

Prabhupáda ležící na smrtelné posteli do 
posledního dechu diktoval Šrímad Bhágava-
tam. Přestože už jeho tělo připomínalo kost-
ru potaženou kůží, vysvětloval: „Vše pohybli-
vé i nehybné není nic jiného než Krišna.“

Bhakti Tírtha Svámí navzdory ohrom-
ným bolestem zpíval s okouzlujícím úsmě-
vem na tváři svůj poslední kírtan.

Oddaní v Sovětském svazu vyťukávali na 
vězeňské topení morseovkou Hare Krišna 
a na růžencích z chlebové střídky zpívali 
mahá mantru.

Džajapatáka Svámí, ochromený nemo-
cí a upoutaný na vozík, neustále cestuje 
a káže, a jeho oči zářivé jako drahokamy 
prozrazují, že nic nemůže zastavit čistého 
oddaného v jeho službě.

Jsou podmínky vhodnější a méně vhod-
né, ale nakonec to, co se počítá, je naše 
srdce. Každý den se u džapy rozhodujeme, 
jestli chceme praktikovat duchovní život 
vážně. Jestli se opravdu upřímně chceme 
odevzdat Krišnovi, zaměstnat se oddanou 
službou a neztrácet ze zřetele hlavní cíl – 
stát se čistými oddanými a vrátit se zpátky 
domů, zpátky k Bohu.

Můžeme u toho sedět v chrámu, mít 
před sebou den v zaměstnání nebo vaření 
a uklízení pro rodinu, tyhle okolnosti jsou 
vnější. Vnitřní rozpoložení mysli, medi-
tace, čtení, společnost nám blízká, to jsou 
věci, které určí a rozhodnou, co pro nás je 
a bude důležité.

Oddaná služba je velice dynamická a pro 
její správné vykonávání je nejdůležitější stav 
vědomí. Díky správnému vědomí se mohou 
věci těžké stát lehkými a obtížné snesitelnými.

Přeju Vám i sobě do nového roku, abychom 
díky správnému vědomí mohli zpívat s rados-
tí svoje kolečka svatých jmen a s procítěnou 
extází kírtany ve společnosti ostatních odda-
ných, abychom se hluboce nořili do příběhů 
ze Šrímad Bhágavatamu, aby nám do srdce 
pronikaly přednášky našich duchovních mis-
trů a Šríly Prabhupády, abychom viděli Krišnu 
ve svých životech i v životech a srdcích lidí 
okolo nás, abychom cítili, že oddaná služba 
je zdrojem největšího štěstí, které je založeno 
na trvalém, duchovním základě, abychom 
těšili Šrí Krišnu a Jeho oddané a abychom se 
dokázali co nejlépe a co nejvíce dělit o tuto ne-
konečnou milost vědomí Krišny i s ostatními 
podmíněnými dušemi…

Do takového správného stavu vědomí 
se můžeme dostat například zapojením 
se do Prabhupádova maratónu. Vyberte si 
způsob, který je pro Vás vhodný, efektivní 
a radostný, a hodně štěstí! 

Vaše služebnice  
Džalángí déví dásí

Slovenská republika

HARINÁM, sraz u Obecního domu 
ve středu a v pátek v 16 hodin a každou 

1.  sobotu v měsíci v 11 hodin

STŘEDEČNÍ PROGRAM 
V GÓVINDĚ, 

Soukenická 27, od 18 hodin

NEDĚLNÍ HOSTINA 
V CHRÁMU LUŽCE, 

začátek od 14 hodin
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15. září 1974, ISKCON Vrindávan, Indie 

Člověk by myslel, že větší požehnání než pobývat se Šrílou 
Prabhupádou ve Vrindávanu být nemůže, ale těch sedm 
týdnů bylo tentokrát až na dřeň. Šríla Prabhupáda byl 

vážně nemocný, takže jsme nevyšli z obav. Vypadalo to, že nás 
může každou chvíli opustit. Dlouho téměř nic nejedl a byl znač-
ně vyčerpaný.

Jednoho rána mě zavolal do svého obýváku. Seděl na lůžku. 
„Můžeš mi připravit trochu upmy, jak jsem ti to ukazoval,“ řekl 
slabým hlasem.

Vzhledem k tomu, že téměř nic nejedl, mě jeho žádost pře-
kvapila. Nedokázal jsem si představit, proč chce, abych upmu 
připravil zrovna já, když tu byla Jamuná, která byla na vaření pro 
Prabhupádu mnohem kvalifi kovanější. V kuchyni jsem Jamuně 
řekl o Prabhupádově žádosti a požádal o nějakou zeleninu. Bohu-
žel tam žádná čerstvá zelenina momentálně nebyla, jenom sušený 
hrách. Ukuchtil jsem tedy upmu ze sušeného hrášku, který jsem 
nejprve nechal nabobtnat, jak jen to nejrychleji šlo. Byli jsme nad-
šení, že si Prabhupáda přeje k jídlu něco vařeného, protože celou 
dobu jedl pouze kousky pomeranče.

Vzpomněl jsem si ale, že již v minulosti mě párkrát žádal, abych 
připravil jeho oblíbená jídla pro lepší apetýt. Osobně mě učil 
připravovat různé speciality, a když jsem nějakou dokázal znovu 
stvořit, tak jsem mu ji musel vařit celý týden, den co den. Možná, 
že tentokrát si pomyslel na upmu, kterou mě kdysi učil připra-
vovat. Vzpomněl jsem si, jak mě v Bhaktivedanta Manoru učil 
připravovat sabdží z květáku a brambor se smaženým panýrem. 
V Nové Dvárace jednou přišel do příbytku pro služebníky a řekl 
mi, abych opatřil hlávku květáku a pár brambor. Zasvětil mě do 
umění, jak perfektně rozřezat květák nožem na kousky a rychle 
ho osmažit ve woku společně s nakrájenými kostkami brambor, 

aby tak vzniklo lahodné květákovo-bramborové sabdží. Připadal 
jsem si v sedmém nebi, že si vybral k sloužení zrovna mě.

Po dovaření jsem upmu donesl Šrílovi Prabhupádovi. Položil 
jsem talíř s jídlem na malý stolek u jeho lůžka, složil jsem poklo-
nu a opustil pokoj. Společně s několika dalšími oddanými jsme 
pak napjatě čekali v kuchyni s nadějí, že Prabhupádovi bude 
prasádam chutnat a celou porci sní. Asi po pěti minutách Šríla 
Prabhupáda zazvonil na zvonek. Spěchal jsem do jeho obýváku 
a hned jsem viděl, že se upmy sotva dotkl. Složil jsem poklonu, 
a když jsem na se něj znovu podíval, viděl jsem, že na mě můj 
nádherný duchovní učitel hledí milujícíma očima.

„Ta upma byla prvotřídní,“ řekl. „Nesnědl jsem toho moc, pro-
tože nemám vůbec chuť k jídlu, ale rád bych, abys věděl, že byla 
velmi dobrá. Myslel jsem, že když mi připravíš něco, co mám rád, 
tak budu moci jíst, ale není to možné. Snědl jsem jen trošku, ale 
chutnalo to výborně.“

„Děkuji vám, Šrílo Prabhupádo,“ řekl jsem, zaplaven vděčností.
Poté jsem vzal tác i se stolkem a vyšel z pokoje.

Šrílo Prabhupádo, laskavost, se kterou jste se mnou jednal, mě 
pokaždé zaskočila. Tisíce oddaných po celém světě se zapojilo do 
vykonávání čtyřiadvacetihodinových kírtanů a modliteb k Nejvyš-
šímu Pánu, abyste s námi zůstal. I v tak vážné situaci jste si našel 
čas postarat se o to, aby váš nehodný služebník nebyl zkormoucený 
z toho, že jste nejedl upmu. Přestože jste byl nemocný, povzbuzoval 
jste mě. Vždy jste jednal z vyšších pohnutek a myslel na druhé bez 
ohledu na to, jak se daří vám. Doufám, že jednoho dne se dokáži 
já starat o vás alespoň zlomkem veškeré péče, kterou jste věnoval 
vy mně. Přál jsem si vás toho dne potěšit, a vy, s vědomím této mojí 
touhy, jste na oplátku naplnil mé srdce radostí. 

Ta upma je prvotřídní
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Šríla Prabhupáda zůstal ve Vrindávanu šest týdnů a po 
celou tu dobu byl vážně nemocen. V mnoha chrámech 
po celém světě se za jeho uzdravení konaly dvacetič-

tyřhodinové kírtany. Také jeho sestra Pišimá trávila v chrá-
mu ve Vrindávanu spoustu času. Měla o svého bratra starost 
a chtěla ho co nejčastěji vidět.

Nicméně jednou z mých povinností bylo právě toto 
omezit na co nejmenší míru. Byla to služba krušná a ne-
radostná. Ne náhodou byla Pišimá stejně neústupná jako 
Šríla Prabhupáda. Nikdy mě neposlechla. Po pravdě řeče-
no na mě byla čím dál víc naštvaná. Měla svoje cestičky, 
jak vklouznout do Prabhupádova pokoje, když nikdo ne-
dával pozor.

Po jedné takové návštěvě si mě Šríla Prabhupáda zavolal.
„Jsem sannjásí,“ řekl. „Není v pořádku, aby zůstávala 

v mém pokoji, když tu nikdo další není. Přestože se jedná 
o moji sestru… tohle ovšem ona jako moje sestra nedokáže 
pochopit. Se mnou nemůže být v místnosti o samotě žádná 
žena, i kdyby to byla moje sestra.“

Jednou odpoledne jsem přišel do příbytku pro služebníky, 
kde byla i moje ložnice, a Pišimá spala v mé posteli. Nevěřil 
jsem vlastním očím. Spěchal jsem za Prabhupádou, který 
úřadoval za svým psacím stolem. Složil jsem poklonu a ne-
věděl, kudy do toho.

„Prabhupádo,“ řekl jsem nakonec. „Vaše sestra spí v mé 
posteli. Nevím, co si počít.“

„To nemůže,“ odpověděl. „Řekni jí to! Musí se jí říct, že 
takové věci nemůže dělat. To není správné. Ještě o tom bu-
dou mluvit.“

Šríla Prabhupáda měl na mysli místní sannjásí, kastov-
ní Gósvámí a duchovní bratry, kteří by našeho milova-

ného Gurudéva mohli kritizovat. Šríla Prabhupáda často 
říkal, že ve Vrindávanu musí být všechno prvotřídní, 
nebo nás nebudou brát vážně. Jako áčárja nám v tom byl 
stálým příkladem.

„Není správné, že tolik času tráví tímto způsobem,“ 
pokračoval.

„Prabhupádo, já jí nic nemohu říkat,“ vysvětloval jsem 
nervózně. „Nebude mě poslouchat. Poslechne jenom vás.“

Toho dne Prabhupáda s Pišimou nějakou dobu mluvil. 
Nevím, čeho se rozhovor týkal, ale když jsem následující 
den přišel do příbytku služebníků, opatrně jsem nakoukl do 
pokoje a hleďme, byla zase tam a pěkně si chrupkala v mé 
posteli. Tak jsem to vzdal.

Opustil jsem služebnický příbytek a našel si koutek na 
opačné straně od Prabhupádova pokoje. Pišimá věděla, že 
její bratr je transcendentální, a nikterak jí nezáleželo na 
tom, co si kdo o ní myslí jen proto, že je žena. Prostě byla 
jeho sestra. Její odhodlanost pobývat v blízkosti svého 
čistého oddaného bratra byla stokrát větší než moje schop-
nost jí v tom zabránit. Dělala všechno pro to, aby zůstá-
vala ve společnosti Šríly Prabhupády. Zmínil jsem se mu 
později o tom, že byla zase v mém pokoji.

„Je to má sestra,“ odpověděl soucitně. „Chce být u mě.“ Na 
sklonku roku 1977 mi Satsvarúpa Mahárádž řekl, že Šríla 
Prabhupáda žádal Pišimu o odpuštění za své přestupky. 

Já prosím Bhavatáriní o odpuštění spousty přečinů, kte-
rých jsem se dopustil ve snaze vykonávat svoji službu. Pro-
sím, aby se v budoucnu má láska ke Šrílovi Prabhupádovi 
rozvinula do té míry, jak ho milovala jeho sestra. Díky 
svému odhodlání mohla být Prabhupádovou mladší sestrou 
a být mu během jejich života nápomocná. Modlím se za to, 
abych i já toužil tak jako Bhavatáriní sloužit lotosovým no-
hám Šríly Prabhupády život za životem. ❧

17. září 1974, ISKCON Vrindávan, Indie

Je to má sestra
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Překlad: 
Pouze ten, kdo 

se dokáže současně 
seznamovat jak s procesem 

nevědomosti, tak s procesem 
transcendentálního poznání, může 
překonat účinek opakujících se rození 
a umírání a plně užívat požehnání 
nesmrtelnosti.

Význam:
Již od stvoření hmotného světa se každý pokouší dosáhnout 

věčného života. Zákon přírody je však tak neúprosný, že nikdo 
nemůže uniknout z dosahu smrti. Pravdou je, že nikdo nechce 
zemřít. Stejně tak nikdo nechce zestárnout nebo onemocnět. 
Zákon přírody však nikomu nedovolí vyhnout se smrti, stáří 
nebo nemoci. Ani rozvoj materiálních vědomostí nevyřešil tyto 
problémy. Materiální věda dokáže vynalézt atomovou pumu 
pro urychlení smrti, ale nedokáže 
objevit nic, co by člověka před ne-
mocí, stářím a smrtí chránilo.

Z Purán se dovídáme o činech 
démonského krále jménem Hiran-
jakašipu, který byl hmotně velmi 
pokročilý. Chtěl přemoci smrt 
pomocí svého hmotného nadání 
a silou své nevědomosti, a proto 
podstoupil tak přísný druh medi-
tace, že svými mystickými silami 
rušil obyvatele všech planetárních 
soustav. Přinutil stvořitele vesmí-
ru, poloboha Brahmu, aby k němu 
sestoupil. Potom ho požádal 
o požehnání amara, to jest nesmr-
telnosti. Brahmá řekl, že mu ne-
může udělit toto požehnání, neboť 
dokonce ani on, hmotný stvořitel, 
který řídí všechny planety, není 
amara. Jak potvrzuje Bhagavad 
gítá (8.17), má Brahmá dlouhý 
život, ale to ještě neznamená, že 
nemusí zemřít.

Hiranja znamená zlato a kašipu 
znamená měkké lůžko. Zájem Hi-
ranjakašipua se točil kolem těchto 
dvou věcí, peněz a žen, kterých si 
chtěl ve své požadované nesmr-
telnosti užívat. Žádal Brahmu 
o mnoho věcí v naději, že mu 

to zaručí nesmrtelnost. Hiranjakašipu žádal, aby nebyl zabit 
žádným člověkem, zvířetem, bohem nebo jiným z 8 400 000 
druhů živých tvorů. Žádal také, aby nezemřel ani na zemi, ani 
ve vzduchu, ani ve vodě a aby nebyl zabit žádnou zbraní. Do-
mníval se totiž bláhově, že tímto způsobem se z něj stane amara. 
Brahmá mu sice udělil všechna tato požehnání, ale Hiranjaka-
šipu byl nakonec zabit Osobností Božství v podobě Nrisinhy, 
napůl lva a napůl člověka. Protože ho Pán zabil svými drápy, 
nebylo při tom použito žádné zbraně. Rovněž tak nezemřel na 
zemi, ve vzduchu ani ve vodě, neboť byl zabit na klíně této ob-
divuhodné živé bytosti, která se vymykala jeho chápání.

Celý smysl tohoto vyprávění je v tom, že ani Hiranjakašipuo-
vi, nejmocnějšímu z materialistů, nepomohly jeho plány k ne-
smrtelnosti. Co tedy mohou pořídit dnešní malí Hiranjakašipu-
ové, jejichž plány jsou zmařeny již ve svých zárodcích?

Šrí Íšópanišad nás nabádá, abychom se přestali zarputile sna-
žit pokoušet vyhrát boj o existenci. Každý tvrdě bojuje o svou 
existenci, ale zákony hmotné přírody jsou tak neochvějné, že 
je nikdo nemůže překročit. Chce-li člověk dosáhnout věčného 
života, musí se připravit na návrat zpátky k Bohu.

Proces návratu k Bohu je jinou oblastí poznání a člověk se 
mu musí naučit ze zjevených védských spisů, jako jsou napří-
klad Upanišady, Védánta sútra, Bhagavad gítá, Šrímad Bhágava-
tam atd. Aby člověk dosáhl v tomto životě štěstí a po opuštění 
hmotného těla věčné blaženosti, musí studovat tyto svaté spisy 

a dojít k transcendentálnímu 
poznání. Podmíněná živá bytost 
zapomněla na svůj věčný vztah 
k Bohu a mylně pokládá místo 
svého narození za všechno na 
světě. Pán laskavě svěřil výše zmí-
něné spisy Indii a jiné spisy jiným 
zemím, aby připomněl zapomnět-
livé lidské bytosti, že její domov 
není zde, v tomto hmotném světě. 
Živá bytost je duchovní a štěstí 
může dosáhnout pouze návratem 
do svého duchovního domova.

Nejvyšší Osobnost Božství 
posílá ze svého království pravé 
služebníky, aby rozšiřovali toto 
poselství – návrat k Bohu – a ně-
kdy přichází samotný Pán, aby se 
ujal této práce. Protože všichni 
živí tvorové jsou Jeho milovanými 
syny a Jeho individuálními částeč-
kami, je Pán zarmoucen ještě více 
než my, když vidí všechna utrpení, 
která v tomto hmotném stavu 
podstupujeme. Utrpení tohoto 
hmotného světa slouží k tomu, 
aby nám nepřímo připomněla naši 
neslučitelnost s mrtvou hmotou.

Inteligentní živé bytosti oby-
čejně tyto upomínky postřehnou 
a začnou se věnovat rozvíjení 

Íšópanišad

Šrí 

Překlad
Pouze ten,

se dokáže souč
seznamovat jak s proces

nevědomosti, tak s procesem 
transcendentálního poznání, mů

stra

s
amo

12.12.

Nejvyšší Osobnost Božství posílá ze svého Nejvyšší Osobnost Božství posílá ze svého 
království služebníky, aby rozšiřovali toto království služebníky, aby rozšiřovali toto 
poselství – návrat k Bohuposelství – návrat k Bohu
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transcendentálního poznání (vidjá). Lidský život nám poskytu-
je nejlepší možnosti k rozvíjení duchovního poznání a člověk, 
který této možnosti nevyužije, je narádhama, nejníže stojící 
mezi lidmi.

Cesta rozvoje materiálních vědomostí (avidjá), jejichž cílem 
je smyslový požitek, je cestou opakovaných rození a smrtí. Du-
chovní existence živé bytosti nezná zrození ani smrt. Zrození 
a smrt se týkají vnějšího pokryvu duše, to jest těla. Smrt bývá 
přirovnávána ke svlečení šatů a zrození k jejich oblečení. Po-
šetilým lidským bytostem, zcela zaujatým rozvíjením nevědo-
mosti, tento krutý proces nevadí a oklamány krásou iluzorní 
energie podstupují stále znovu tytéž věci, aniž by se ze zákonů 
přírody poučily.

Rozvíjení transcendentálního poznání je pro lidskou bytost 
nezbytné. Neusměrněné smyslové požitky v chorobném hmot-
ném stavu je nutno omezit na nejnižší možnou míru. Neo-
mezované uspokojování smyslů v tomto hmotném stavu vede 
k nevědomosti a ke smrti. Živým bytostem nechybí duchovní 
smysly; každý živý tvor má ve své duchovní podobě všechny 
smysly, které jsou teď hmotné a pokryté tělem a myslí. Činnost 
hmotných smyslů je zvráceným odrazem duchovních zábav.

Začne- li duše jednat pod hmotným pokrytím, je to její 
chorobný stav. Pravý smyslový požitek je možný teprve po 
vyléčení této choroby. V naší pravé duchovní podobě, prosté 
veškeré hmotné nečistoty, je čistý smyslový požitek možný. 
Cílem lidského života nemají být zvrácené smyslové požitky, 
ale vyléčit se z materialistické choroby. Zhoršení této choroby 
není známkou poznání, nýbrž nevědomosti (avidjá). Máme-
li se uzdravit, nesmí horečka stoupnout z 41. stupně na 42. 
stupeň, nýbrž klesnout na normálních 36,5 stupně. To má být 
cílem lidského života.

Současný trend materiální civilizace je zvýšit teplotu horečna-
tého hmotného stavu, která už beztak v podobě jaderné energie 
vystoupila na 42 stupně, mezitím co pošetilí politikové vykřiku-
jí, že se světem může být každým okamžikem konec. Takový je 
výsledek pokroku hmotného poznání a zanedbání nejdůležitější 
složky života, rozvíjení duchovního poznání.

Šrí Íšópanišad nás v souvislosti s tím varuje, abychom nená-
sledovali tuto nebezpečnou stezku, která vede ke smrti. Naopak, 
musíme rozvíjet kulturu duchovního poznání, abychom se 
mohli zcela vysvobodit z kruté náruči smrti.

Neznamená to, že bychom měli přerušit všechny činnosti, 
které jsou zaměřeny k udržování těla. Nejde tu o zastavení čin-
ností, stejně jako při léčení není cílem snížit teplotu na nulu. Již 
jsme se to snažili vysvětlit použitím výrazu „vytěžit ze špatné si-
tuace to nejlepší“. K rozvíjení duchovní kultury je třeba pomoci 
těla a mysli, a proto je udržování těla a mysli nezbytné k dosa-
žení našeho cíle. Normální teplota se má udržovat kolem 36,5 
stupně, a velcí mudrci a světci v Indii o to také usilovali vyvá-
ženým programem duchovního a materiálního poznání. Nikdy 
nedovolili, aby lidské inteligence bylo zneužito k chorobnému 
uspokojování smyslů.

Lidské činnosti nakažené úsilím o smyslový požitek Védy 
usměrňují podle principů spasení. Tento systém usměrňování 
zahrnuje náboženství, hospodářský rozvoj, smyslový požitek 
a spasení, ale v současné době nemají lidé o náboženství nebo 
spásu žádný zájem. Jejich jediným cílem je smyslový požitek, 
a aby ho mohli dosáhnout, připravují plány pro hospodářský 
rozvoj. Svedení lidé se domnívají, že náboženství by se mělo 
udržovat, protože přispívá k hospodářskému rozvoji, kterého 
je třeba k uspokojování smyslů. A pro zajištění dalšího smys-
lového požitku v nebi existuje celá soustava náboženských ob-
řadů. To však nepatří k principům spasení. Smyslem nábožen-
ství je seberealizace, zatímco hospodářského rozvoje je třeba 
jen pro zachování zdravého těla. Člověk má žít zdravě a ucho-
vat si zdravou mysl právě proto, aby mohl realizovat skutečné 
poznání. To je cílem lidského života. Tento život nám nebyl 
dán proto, abychom dřeli jako oslové, nebo rozvíjeli avidju 
pro smyslový požitek.

Cesta vidji je nejdokonaleji popsána ve Šrímad Bhágavatamu, 
jenž vede lidskou bytost k tomu, aby využila svého života k po-
znání Absolutní Pravdy. Absolutní Pravda se realizuje krok za 
krokem jako Brahman, Paramátmá a nakonec jako Bhagaván, 
Osobnost Božství. Absolutní Pravdu realizuje osvícený člověk, 
který se řídí osmnácti zásadami Bhagavad gíty, popsanými ve 
výkladu k desáté mantře, a tím dospěl k poznání a odpoutanos-
ti. Hlavním smyslem těchto osmnácti zásad je dosažení trans-
cendentální oddané služby Osobnosti Božství. Všem třídám 
lidské společnosti se tedy doporučuje, aby si osvojily umění 
oddané služby Pánu.

Dokud cílem náboženství, hospodářského rozvoje a smys-
lového požitku není oddaná služba Pánu, jsou to vše pouze 
různé druhy nevědomosti, jak poukazuje Šrí Íšópanišad v ná-
sledujících mantrách. Obzvláště v tomto věku platí, že člověk 
musí ustavičně, pozorně a soustředěně naslouchat, opěvovat 
a uctívat Nejvyššího Pána, Pána všech transcendentalistů, aby 
mohl rozvíjet vidju. ❧

vidján čávidján ča jastad védóbhajan sahaavidjajá mritjun tírtvávidjajámritam ašnuté

Mantra jedenáctá

Člověk musí Člověk musí 
ustavičně, ustavičně, 
pozorně pozorně 
a soustředěně a soustředěně 
naslouchat, naslouchat, 
opěvovat opěvovat 
a uctívat a uctívat 
Nejvyššího Pána.Nejvyššího Pána.
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Absolutní Pravda je subjektem 
i objektem a není mezi nimi 
rozdíl v kvalitĕ. Brahman, 

Paramátmá a Bhagaván jsou proto 
kvalitativnĕ jedno a totéž. Tutéž 
podstatu realizují studenti Upanišad 
jako neosobní Brahman, hiranjagar-
bhové čili jógí jako lokalizovanou 
Paramátmu a oddaní jako Bhagavá-
na. Jinak řečeno, Bhagaván, Osob-
nost Božství, je posledním slovem 
v Absolutní Pravdĕ, Paramátmá je 
částečným zastoupením Osobnosti 
Božství a neosobní Brahman je 
třpytivou září Osobnosti Božství, 
stejnĕ jako boha Slunce obklopují 
sluneční paprsky. Ménĕ inteligentní 
studenti jedné z posledních dvou 
škol se nĕkdy přou ve prospĕch 
svých vlastních realizací, ale ti, kdo 
vidí Absolutní Pravdu dokonale, 
dobře vĕdí, že tyto tři rysy jediné 
Absolutní Pravdy představují různé 
úhly pohledu.

Jak se vysvĕtluje v prvním verši 
první kapitoly Bhágavatamu, Nej-
vyšší Pravda je sobĕstačná, vĕdomá 
a prostá iluze relativity. V relativním 
svĕtĕ se znalec liší od poznaného, 
ale v Absolutní Pravdĕ jsou znalec 
a poznávané jedno a totéž. V relativ-
ním svĕtĕ je znalec žijící duše, nebo-
li vyšší energie, zatímco poznávané 
je nečinná hmota, neboli nižší ener-
gie. Proto tu existuje rozdíl mezi 
nižší a vyšší energií, zatímco v abso-

Defi nice AbsolutníDefi nice Absolutní
PRAVDYPRAVDY

vadanti tat tattva-vidas
tattvan jadž gjánam 

advajam
brahméti paramátméti
bhagaván iti šabdjaté

Učení transcendentalisté, 
kteří znají Absolutní Pravdu, 
nazývají tuto neduální podstatu 
Brahman, Paramátmá nebo 
Bhagaván.

(Šrímad Bhágavatam 1.2.11)
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Defi nice Absolutní
PRAVDY

lutní říši patří znalec i poznávané do téže 
vyšší energie. Nejvyšší energetický zdroj 
má tři druhy energií. Mezi energií a jejím 
zdrojem není rozdíl, ale existuje rozdíl 
v kvalitĕ energií. Absolutní říše a živé 
bytosti představují tutéž vyšší energii, ale 
hmotný svĕt je nižší energie. V hmotném 
svĕtĕ si myslíme, že patříme do nižší 
energie, a tím pádem zde existuje relativní 
vnímání. V Absolutním takové vnímání 
rozdílnosti mezi znalcem a poznávaným 
není – všechno je tam absolutní.

Jak jsme se zmínili výše, podoben-
ství o slunci a sluneční záři pomáhá při 
porozumĕní Brahmanu, Paramátmy 
a Bhagavána, tří rysů Absolutní Pravdy. 
V jednom smyslu mezi tĕmito třemi pojmy 
není rozdíl, tak jako není v jednom smyslu 
rozdíl mezi sluneční září, planetou Slunce 
a bohem Slunce  Vivasvánem, jež jsou 
všichni svĕtlo. Tĕla obyvatel planety Slun-
ce v čele s Vivasvánem tvoří oheň, a tak 
všechno na slunci září. Z velké vzdálenosti 
vidíme slunce jako zářící kouli a sluneční 
svit je jeho záře.

Brahman je tedy jako sluneční záře, Pa-
ramátmá jako lokalizovaná planeta Slunce 
a Bhagaván jako bůh Slunce. Jsou jedno 
v tom smyslu, že jsou čistým svĕtlem 
Absolutní Pravdy, ale přesto je zde rozdíl – 
stojíte-li ve sluneční záři, neznamená to, že 
jste dospĕli na planetu Slunce nebo že jste 
vidĕli vládnoucí božstvo Slunce, Vivasvána. 
Různé prostředky pro pochopení Abso-
lutní Pravdy také přinášejí různé realizace. 
Ten, kdo se snaží porozumĕt Absolutnímu 
pouze mentální spekulací, může nakonec 
zrealizovat neosobní Brahman a ten, kdo 
se Mu snaží porozumĕt pomocí medita-
tivní jógové praxe, bude možná schopen 
zrealizovat Paramátmu, avšak ten, kdo se 
vĕnuje bhakti józe, může dosáhnout na-
prosto dokonalého pochopení Absolutní 
Pravdy a zrealizovat duchovní podobu 
Bhagavána, Osobnosti Božství, jenž je pů-
vodním zdrojem všeho.

Mnoho fi lozofů se pokouší nalézt pů-
vodní zdroj všeho. Snaží se o to rovnĕž 
vĕdci, kteří dospĕli k závĕru, že vše pochá-
zí z hmoty – tak vznikla moderní teorie 
chemické evoluce. Třebaže ta teorie tak-
zvaných vĕdců tvrdí, že všechno, včetnĕ 
života, pochází z hmoty, vytvořit život 
z chemikálií se jim nepodařilo.

Védánta sútra učí, že bychom mĕli vy-
hledat původní zdroj všeho, Absolutní 
Pravdu. Nicménĕ závĕr celého védského 
poznání je, že tímto zdrojem je živá bytost, 
nikoliv hmota. Katha Upanišad prohlašu-
je: nitjó nitjánán čétanaš čétanánám ékó 
bahúnán jó vidadháti kámán: „Mezi všemi 
vĕdomými živými bytostmi je jedna svr-
chovaná bytost, která zaopatřuje všechny 
ostatní životními nezbytnostmi.“ V Bha-
gavad gítĕ (10.8) Krišna vyjevuje, že tou 

svrchovanou živou bytostí je On: aham 
sarvasja prabhavó mattah sarvan pravarta-
té. „Jsem zdrojem všeho.“ Toto aham – „Já“ 

– je Krišna, nejvyšší živá bytost, ne mrtvá 
hmota. Krišna již dříve v Bhagavad gítĕ 
(7.7) prohlásil:

mattah parataran nánjat
kiňčid asti dhanaňdžaja
maji sarvam idan prótan

sútré mani-ganá iva

„Ó uchvatiteli bohatství, neexistuje vyšší 
pravda, než jsem Já. Vše na Mnĕ spočívá 
jako perly na niti.“

Mĕli bychom tedy chápat, že Krišna, 
Bhagaván, je posledním slovem v Ab-
solutní Pravdĕ. V Bhagavad gítĕ (14.27) 
Krišna popisuje, že neosobní Brahman 
spočívá na Nĕm (brahmanó hi pratišthá-
ham). Tak jako sluneční svit pochází ze 
slunce, svĕtlo Brahmanu, jež se šíří ves-
mírem, pochází od Krišny. To vysvĕtluje 
Brahma sanhitá (5.40):

jasja prabhá prabhavató džagad-anda-kóti-
kótišv ašéša-vasudhádi vibhúti-bhinnam

tad brahma niškalam anantam ašéša-bhútan
góvindam ádi-purušan tam ahan bhadžámi

Záře Brahmanu je Krišnova tĕlesná záře 
známá jako brahmadžjóti a tento hmotný 
svĕt z ní vychází. V Bhagavad gítĕ (9.4) 
Krišna říká: majá tatam idan sarvan dža-
gad avjakta-múrtiná: „Můj neosobní rys, 
záře Brahmanu, proniká vším.“ Mat-stháni 
sarva-bhútáni: „Na této záři Brahmanu 
všechno spočívá.“ Na čáhan téšv avasthi-
tah: „Já sám v ní však nejsem.“ To je tat-
tva-gjána, poznání o Absolutní Pravdĕ.

Jestliže se snažíme poznat Absolutní 
Pravdu pomocí naší spekulativní schop-
nosti, pak se můžeme přiblížit nanejvýš 
k neosobnímu rysu. Když se snažíme 
porozumĕt slunci naší vlastní silou, uvi-

díme také nanejvýš sluneční záři. Jestliže 
však chceme studovat sluneční planetu 
nebo porozumĕt vládnoucímu božstvu 
Slunce, je to nĕco jiného. 

K tomu nám pouhé vstoupení do 
sluneční záře nepomůže. Budeme potře-
bovat nĕjakou metodu, prostřednictvím 
které budeme moci dospĕt na plane-
tu Slunce a setkat se s bohem Slunce. 
Také neosobnímu Brahmanu můžete 
porozumĕt pomocí svého spekulativní-
ho poznání, nicménĕ se vám nepodaří 
poznat Paramátmu, Pánovu expanzi 
v srdci každého, nebo Bhagavána, Nej-
vyšší Osobnost Božství, zdroj Brahmanu 
a Paramátmy.

Skutečností je, že poznání Krišny, Bha-
gavána, zahrnuje vše. Proto se ve Védách 
říká kasmin tu bhagavó vigjáté sarvam 
idan vigjátan bhavati. Jestliže porozumíte 
Krišnovi, automaticky porozumíte rysům 
Brahmanu a Paramátmy. Nemusíte se sna-
žit poznat Brahman a Paramátmu zvlášť – 
poznáním Krišny jednoduše poznáte obojí.

Uvedu jiný příklad. Dejme tomu, že 
zahlédnete z velké dálky kopec. Uvidíte 
pouze nĕjaký zamlžený, neurčitý tvar. Při-
jdete-li však blíže, uvidíte tentýž kopec 
mnohem zřetelnĕji, s jeho nazelenalou 
barvou a majestátními rozmĕry. A jestliže 
na nĕj vyšplháte, najdete mnoho zvířat, 
lidí, domů, stromů a dalších vĕcí. Jedná 
se o stejný objekt, který se ale jeví odlišnĕ 
z různých úhlů pohledu.

Porozumĕt Krišnovi znamená také 
porozumĕt Brahmanu a Paramátmĕ, 
nicménĕ Krišnu musíme poznat v pravdĕ. 
On sám uvádí v Bhagavad gítĕ (4.9):

džanma karma ča mé divjam
évan jó vétti tattvatah

tjaktvá déhan punar džanma
naiti mám éti só ardžuna

„Ten, kdo zná transcendentální pova-
hu Mého zjevení a Mých činností, se po 
opuštĕní tĕla již znovu nenarodí v tom-
to hmotném svĕtĕ. Dospĕje do Mého 
vĕčného sídla, Ardžuno.“ Zde je použité 
slovo tattvatah, „v pravdĕ“. Jelikož nevyna-
kládáme úsilí, abychom Krišnovi v pravdĕ 
porozumĕli, považujeme Ho za obyčejnou 
lidskou bytost. Tak přemýšlejí hlupáci 
a darebáci (avadžánanti mán múdháh). 
Ale Krišna nepatří do tohoto hmotného 
svĕta. Každý, kdo skutečnĕ pozná Krišnu 
jako Absolutní Pravdu, završil poslání své-
ho života a na konci současného života se 
znovu nenarodí v tomto svĕtĕ, ale vrátí se 
domů, zpátky k Bohu. 

Jak dospĕt k tomuto porozumĕní, objas-
ňuje následující verš ze Šrímad Bhágavata-
mu 1.2.12.

(pokračování příště)
Dharma: Cesta transcendence ❧
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Jednou šel jeden guru do 
domu jednoho ze svých žáků. 
Žák připravil dobré jídlo, 
a poté, co se guru najedl, žák 
chtěl předvést svou guru-
bhakti. V ájurvédě se pro 
dobré trávení doporučuje 
plod haritakí, takže žák 
přinesl guruovi haritakí. Guru 
řekl: „V pořádku. Odstraň 
zbytečné části a dej mi 
užitečnou část.“

Ten žák byl spekulant, člověk 
s pokřivenou povahou. Mys-
lel si: „Vnější část haritakí je 

zbytečná a vnitřní část je užitečná.“ 
Zahodil tedy vnější slupku a vnitřní část, tvrdé jádro, dal guruovi. 
Ale u haritakí je užitečná vnější slupka a vnitřek se zahazuje. Žák 
udělal pravý opak, protože byl spekulant, bháraváhí, sáragrahí 
nahín, vždycky přijímal neužitečné věci, které nepředstavují pod-
statu. Jeho guru si nemohl haritakí užít. „Ty jsi tak neinteligentní 
člověk,“ řekl. „Copak nevíš, že vnitřek, tvrdé jádro haritakí, je 
zbytečné? Vnějšek, slupka, je užitečná.“

Nevyléčitelní
Druhý den, když se guru najedl, ten takzvaný žák přinesl kar-

damom. Vzpomněl si na událost z včerejšího dne a pomyslel si: 
„Guru učil, že vnitřní část je zbytečná a vnější část je užitečná.“ Za-
hodil tedy vnitřní část kardamomu a nabídl guruovi slupku. Ale 
u kardamomu je užitečné semeno a slupka je k ničemu. To zna-
mená, že ti, kteří jsou kapati, osoby s pokřivenou povahou, pouze 
spekulují. Nepřijmou nic takové, jaké to je. Proto mahádžanové 
řekli, že ten, kdo to myslí velmi vážně a touží dosáhnout v lid-
ském těle dokonalosti, kterou je Krišna-bhakti, by měl rozvíjet 
upřímnost. Upřímnost je vaišnavismus. 

Skuteční vaišnavové jsou od přírody upřímní. Kapatja, pokři-
venost, je velká překážka na této cestě dokonalosti. Je to druh ne-
moci. A protože se osoba s pokřivenou povahou stane závistivou 
vůči lékaři, který přišel, aby ji vyléčil, její nemoc je nevyléčitelná. 
V díle Bhakti-sandarbha Džíva Gósvámí řekl, že existuje mnoho 
takových osob, které předstírají, že jsou oddaní, ale v jejich srdci 
je velká pokřivenost. Navenek skládají dandavaty, padají na zem 
jako tyč již z velké dálky, jako kdyby byli velmi pokorní, ale přesto 
kritizují sádhua, áčárju a guruy. 

Mohou dokonce provádět uctívání, ale ve skutečnosti v sobě 
nemají vůbec žádnou úctu. Velmi je zajímá, jak najít na sádhu-
ovi chyby. Tyto osoby se věnují karmě, gjáně, józe, tapasji, tjáze, 
níti – plodonosným činnostem, spekulativnímu poznání, askezi, 
odříkání a morálce. Navenek praktikují tyto věci a vystupují, jako 
kdyby měly velmi vznešený morální charakter, ale ve skutečnosti 
jsou jejich srdce velmi tvrdá.

Neskutečné útočiště
Osoby, které opustí pravého gurua a odejdou kvůli své pokři-

venosti jinam, nemohou být osvobozeny. Ve Skanda Puráně se 
říká bhúmau skhalita-pádánám, bhúmir évávalambanam: „Pokud 
vaše nohy podklouznou na zemi, jen ta samá země vám může 
poskytnout útočiště.“ 

Podobně pokud jste sklouzli z lotosových nohou pravého gurua, 
pouze tento guru vám může poskytnout útočiště. Člověk s pokři-
venou povahou, který předstírá, že je pokorný následovník gurua, 
tohoto gurua opustí a jde přijmout útočiště někam jinam. Měl by 
však pochopit, že mu je nikdo nemůže poskytnout. Mohlo by se 
zdát, že mu je může poskytnout někdo jiný, ale to vůbec není sku-
tečné útočiště, protože tam nemůže udělat žádný pokrok. 

Za svůj přestupek naopak určitě poklesne a půjde do pekla. 
Jestliže se nevrátí ke svému guruovi a nebude prosit o odpuštění, 
jeho přestupek nemůže být zničen nebo zneutralizován. Pokud je 
opravdu inteligentní a má upřímné srdce, pochopí to a vrátí se. Ji-
nak musí být polapen touto pokřiveností. Tímto způsobem Džíva 
Gósvámí diskutoval kapatju ve své knize Bhakti-Sandarbha a jak 
je velkou překážkou na cestě oddané služby.

Prasečí výkaly
Šástra, sádhuové a mahádžanové nás všichni před kapatjou va-

rují. Ale přesto tuto pokřivenost ve vaišnavské komunitě najdete. 
Proč se lidé nestávají upřímnými? Je to proto, že jim jde o jméno, 
slávu a prestiž. 

Naši vaišnavští áčárjové řekli: vaišnava pratištha, šukaréra viš-
thá, tato sláva je jako prasečí výkaly. Skutečný vaišnava se o ni 
nikdy neuchází. Ale všichni se za ní ženou rozvíjením pokřive-
nosti. „Jak mohu získat lábhu, púdžu a pratišthu? Jak mohu získat 
uctívání od ostatních a zaujmout vyšší postavení?“ 

Ti, kdo uvažují tímto způsobem, nemohou pochopit, že 
jsou nakaženi nevyléčitelnou chorobou. Vzdali se kanaky 
a káminí, bohatství a žen, ale nevzdali se této pratišthy, touhy 
po světské pověsti. ❧

ŽÁCI S POKŘIVENOU 
POVAHOU
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Pouze gósvámí 
může dát skutečný 
duchovní život

Když byl Šríla Prabhupáda na návštěvě Detroitu v roce 1976, 
setkal se s dvěma kněžími. Nejprve se jich zeptal, jestli 
věří, že Bůh je osoba.

„Ano,“ přisvědčili.
Pak se zeptal: „Nejsme my také věčné osoby, které mají Boha 

milovat?“
Opět souhlasili.

„A není hřích jedinou věcí, která nás dělí od extatické lásky k Bohu?“
Souhlasili znovu.
Šríla Prahupáda je jako útočící lev vyzval: „Tak proč neučíte lidi, 

jak mají vést bezhříšný život!“
Vysvětlil jim potom, že jedení masa, nedovolený pohlavní styk, 

omamné látky a hazardování degradují vědomí lidí, a jestliže se 
kněží nad ně pozvednou, ostatní budou jejich příkladu následo-
vat. Světská veřejně prospěšná činnost nebo politická agitace jsou 
jen ztrátou času.

Když odcházeli s květinovými girlandami kolem krku, balíčky 
bengálských sladkostí v rukou a Bhagavad gítami pod paží, jeden 
z nich se obrátil k Šrílovi Prabhupádovi: „Proč mám pocit, jako 
bychom se stali vašimi žáky?“ Šríla Prabhupáda se usmíval.

Když odešli, citoval sanskritský verš, který potvrzoval, že pouze 
gósvámí – člověk, který získal naprostou vládu nad svými těles-
nými smysly – může dát svým žákům skutečný duchovní život. 
A my jsme věděli, že máme za duchovního učitele gósvámího.

BADRINÁRÁJAN GÓSVÁMÍ

Ať děláte cokoliv, rozdáváte knížky, vaříte nebo 
uctíváte Božstva, měli byste vědět, že podstata 
vašich povinností tkví v tom, aby vám pomohly 

rozvíjet náklonnost k naslouchání a opěvování. Právě 
svaté jméno může očistit srdce. Při plnění svých povin-
ností bychom si měli být vědomi jejich vztahu ke zpívá-
ní. V důsledku plnění našich povinností by naše touha 
zpívat měla vzrůstat a naše meditace o svatém jménu 
Pána by měla být hlubší...

NIRAŇDŽANA SVÁMÍ
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Šríla Prabhupáda zdůrazňuje, že Kriš-
nova fl étna je transcendentální, ne 
hmotná. Splývání jejích tónů s hlasy 

včel a ptáků z Vrindávanu naznačuje, že 
i oni jsou transcendentální, neboť du-
chovní věc nelze spojit s tím, co je světské. 
Vše ve Vrindávanu je transcendentální, 
neboť se to neliší od Šrí Krišny. To potvr-

zuje Pán Čaitanja slovy árádhjó 
bhagaván vradžéša-tanajas tad-
dháma vrindávanam: „Jelikož je 
Vrindávan dhám zcela duchovní, 
je hoden stejného uctívání jako 
Pán Šrí Krišna.“

Když Šrí Krišna vstoupí do 
okouzlující atmosféry Vrin-
dávanu, slyší písně opojených 
včel, koncert ptáků, proudění 
řek a šustění listí. Přijímá jejich 
oběti v podobě květin, ovoce 
a vůní, sladké vody a zářivých 
barev. Aby jim oplatil jejich nála-
du lásky, přikládá ke rtům fl étnu 
a začíná hrát. Tato podivuhodná 
vibrace plynoucí z otvorů fl étny 
je jako mnohotónová fontána 
nekonečné blaženosti. 

Tato píseň fl étny přijímá přiro-
zenou hudbu Vrindávanu a vytvá-
ří spojenou symfonii blaženosti. 
Radostný účinek tohoto koncertu 
překvapuje i Šrí Krišnu, který 
zvedá údivem obočí. Mystické 
kouzlo fl étny uvádí vodu do tu-
hého stavu, vstupuje do zobáků 
pijících ptáků, rozpouští kameny, 
které stékají z kopce, a způsobuje 
zmatení přírodních zákonů. Ta-
kové je kouzlo, když Krišna hraje 
na fl étnu.

Vrindávan, Pán Krišna a Jeho 
doprovod byli představeni jako 
věčná, zcela blažená a plně du-
chovní výměna lásky mezi Nej-
vyšší Osobou, Jeho energiemi 
a společníky. Toto není popis ně-
jaké romantické pastorální scény 
v mytologii Indie. Je to svrchova-
ná skutečnost, která se neustále 
odehrává v této říši za iluzí hmoty. 
Zatímco učení transcendentalisté 
vstupují do těchto zábav pro-
střednictvím procesu naslouchání, 

vrindáranja tváritám iha té sévanah parah
param ápuh ké va na kila paramánanda pádavím

ató ničair jačé svajam adhipajór íkšanávidhér
varénjan mé čétasy upadíša ha kuru kripam

„Ó Vrindávan dháme, kdo v tomto 
světě nedosáhl svrchované 
blaženosti službou tobě? Proto 
se ti klaním se skloněnou hlavou. 
Pokorně tě žádám: prosím prozraď 
v mém srdci ten nejlepší způsob, jak 
dosáhnout mého krále a královny. 
Prosím, dej mi svou milost.“ 

Vénu gítáVénu gítá
KAPITOLA PRVNÍ   část pátá

Vrindávan na podzim
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60 způsobů
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ČETNOST
• znovu a zas
• pořád
• jak nejvíc je to možné
• kdykoliv máte čas
• alespoň hodinu denně
• alespoň jednu až dvě hodiny denně
• alespoň tři hodiny denně
• neustále
• nepřetržitě
• denně
• po částech
• víc a víc
• jednou-dvakrát-třikrát
• jednu za druhou
• stále dokola
• 24 hodin denně
• pravidelně
• opakovaně
• po celý život
• po celý den, jak jen to je možné
• kdykoliv je to možné

NÁLADA
• jako by k vám mluvil Krišna
• znalecky
• pozorně
• opatrně
• kriticky
• do hloubky
• oddaně
• svědomitě
• odborně
• s vírou
• usilovně
• pěkně
• pronikavě
• vytrvale
• fi lozofi cky
• hluboce
• vydatně
• vážně
• upřímně
• poslušně
• promyšleně
• věrně
• s náležitou péčí

ZPŮSOB
• ze všech úhlů pohledu
• ve světle různých stran
• z každého názoru
• z různých pozic
• zkoumání tématu ze všech možných 

přístupů a vychutnávání si nových 
pochopení

• chápat téma z různých náhledů
• diskutováním o tématech
• ve společnosti oddaných
• ve spolupráci se svými duchovními 

bratry a sestrami
• za pomoci ostatních oddaných
• za pomoci svých starších duchov-

ních bratrů a sester
• zevrubně
• vědecky
• zkoumavě
• krok za krokem
• obezřetně
• skrz naskrz

praktikující oddaní, kteří mu věnují plnou 
pozornost, se očistí a kvalifi kují se pro 
Pánovy zábavy jako ptáci, včely, stromy, 
krávy, pasáčci nebo gópí. Je to jen otázka 
obnovení ztraceného přirozeného vztahu. 

Tím končí první kapitola Písně fl étny od 
velmi nepatrného žáka Jeho Božské Milosti 
A. Č. Bhaktivedánty Svámího Prabhupády, 
kde transcendentální zábavy Pána Krišny 
v oblasti Vrindávanu dodávají nektar Jeho 
kráse, tělesné vůni, rtům, hlasu, doteku 
a mnoha bhávám ve vodních nádržích, 
které napájejí mnoho druhů stromů, lián 
a rostlin, jejichž květy vytvářejí transcen-
dentální med zmocněný podstatou těchto 
přísad, které opájejí bzučící včely prémou, 
až šílí po Šrí Krišnovi, a které následně 
inspirují mnoho ptáků z Vradži, aby svým 
zpěvem vytvářeli hudbu, zatímco sedí na 
šťastných větvích stromů, které po získání 
dostatečných zásluh dostávají díkšu a kva-
lifi kují se k tomu, aby nabízely paňčámri-
tu, árati a bhógu Góvindovi, zatímco po 
kopcích a údolích Vrindávanu zaznívá 
velký festival blaženosti, který je určen jako 
pozdrav pro Šrí Krišnu, Jeho přátele a krávy, 

kteří vstupují do této radostné oslavy s vel-
kým veselím v době, kdy začne hrát na svou 
mysl okouzlující fl étnu, která se mísí s vel-
kým sankírtanem Vrindávanu a povznáší 
transcendentální sbor do tak závratných vý-
šek, které nejsem schopen popsat či pochopit, 
ale vím, že jej slyší a vidí gópí v jejich úžas-
ném transu lásky.

tad vradža-strija ášrutja
vénu-gítah smaródajam

káščit parókšan krišnasja
sva-sakhíbhjó ‘nvavarnayan

Když mladé ženy ve vesnici pastevců 
Vradži slyšely píseň Krišnovy fl étny, jež 
probouzí vliv Amora, některé z nich začaly 
v ústraní svým důvěrným přítelkyním po-
pisovat Krišnovy vlastnosti.

tad varnajitum árabdháh
smarantjah krišna-čéštitam

nášakan smara-végéna
vikšipta-manasó nripa

Pasačky začaly hovořit o Krišnovi, ale 
když vzpomínaly na Jeho činnosti, ó králi, 

Amorova síla rozrušila jejich mysli, a tak 
nemohly mluvit. 

Šrímad Bhágavatam 10.21.3-4  ❧

studia knih Šríly Prabhupády
dle jeho pokynů svým žákům
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DŽAJ NITÁI, DŽAJ GOUR, 
DŽAJ RÁDHÉ GÓVINDA!

Žádáme každého, aby se na chvilku 
zastavil a četl

Šrí Krišna Čaitanja 
Prabhu Nitjánanda 

Šrí Advaita Gadádhara 
Šrívásádi Gaura bhakta vrinda

Mahámantra
Hare Krišna Hare Krišna 
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Ráma Hare Ráma 
Ráma Ráma Hare Hare

Pán Maháprabhu prohlásil tuto man-
tru za nejdůležitější  a řekl oddaným, 
aby šli a s vážností ji opakovali. 

Všichni budou požehnáni duchovním po-
krokem, není žádná překážka neustálému 
opakování svatého jména.

Uctívej s oddaností svaté jméno, svaté 
jméno je samotný Krišna. Šrí Hari samotný 

pobývá se svatým jménem. Opakováním 
svatého jména kdekoliv, dokonce i v leže 
a během jedení, lze dosáhnout duchovního 
vědomí bez ohledu na místo a čas.

Dokonalý vaišnava nechť je prostý ego-
ismu a pýchy a uctívá všechny bytosti jako 
sídla Krišny.

Ten, kdo opakuje Krišnovo jméno, získá 
božskou lásku u lotosových nohou Krišny.

Krišna říká: „Moji oddaní jsou pro Mě 
na prvním místě, oni jsou Můj otec, matka, 
přítel, syn a bratr.“

Smrt je nevyhnutelná a může přijít 
dnes nebo za sto let, proto bez meškání 
uctívej lotosové nohy Šrí Krišny. Život 
skončí s nenaplněnou touhou, bez šance 
sloužit Krišnovi, který je znám jako přítel 
chudých.

Abys dosáhl štěstí a radosti v životě, 
neustále opakuj Krišnovo jméno, ať už jsi 
doma nebo v lese, jakékoliv hádky jsou 
zbytečné.

Když někdo nedosáhne lásky a oddanos-
ti Bohu, pouze do tohoto světa přichází 
a odchází z něho.

Láska gópí z Vradži se nazývá adhirúdha 
bháva. Je nejvyšší úrovní prémy, nejčistší, 
naprosto cudná a liší se od chtíče.

O SVATÉM JMÉNU
Nápis ze stěny jednoho samádhi v Navadvípu

Touha požívat si smyslů se nazývá 
chtíč a touha těšit Krišnovy smysly se 
nazývá préma.

Je propastný rozdíl mezi chtíčem a pré-
mou. Chtíč je zvrácená temnota, préma je 
třpytivé světlo.

V lásce gópí není žádná smyslnost. Jed-
nají pouze pro Krišnovo potěšení. Gópí se 
nestarají o své vlastní štěstí a neštěstí, je-
jich úsilí, mysl a chování jsou určeny k po-
těšení Krišny. Šrí Čaitanja se zjevil v náladě 
Rádhy, kázal náma prému, náboženství 
toho věku. 

Proč jsi nerozpoznal Gouru jako podsta-
tu všech inkarnací? Je to, jako kdybys žil 
u vody, ale pro tvé nenapravitelné jednání 
by tvá žízeň nebyla uhašena.

Když Gaurahari procházel džarikhand-
skou džunglí, lvi, tygři, srny, sloni a další 
zvířata a ptáci, červi, hmyz, stromy a rost-
liny se váleli po zemi a plakali láskou ke 
Krišnovi. Když Maháprabhu řekl „Řekněte 
Krišna, Krišna“, tygři a srny začali tančit 
a říkat „Krišna“.

Tělo považuješ za své vlastní a ve dne 
v noci ho zdobíš a velmi pečlivě oblékáš. 
Když všemocný Bůh sídlící uvnitř ode-
jde, tvoje tělo se promění v červy, hmyz 
a popel.

UCTÍVEJ JMÉNO, MYSLI NA JMÉNO, 
UČIŇ JMÉNO ESENCÍ SVÉHO 
ŽIVOTA, BEZ JMÉNA V TOMTO 
VĚKU KALI NELZE PŘEŽÍT.

DŽAJ NITÁI! ❧
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Šríla Prabhupáda si přál, aby ke 
každému chrámu existovala farma. 
Chrám se věnuje kázání ve městech, 
distribuci knížek a trénování nových 
oddaných. 

Farma potom umožňuje ostatním od-
daným žít ve společnosti oddaných 
jednoduchým životem a s maximální 

nezávislostí na moderní společnosti a je-
jích hodnotách. To dokonalým způsobem 
doplňuje kázání chrámu, protože na tako-
vé farmě mohou lidé na vlastní oči vidět, 
jak se dá žít podle toho, co si v knihách 
Šríly Prabhupády přečetli.

Od doby, kdy jsme začali rozvíjet kaza-
telské centrum v Brně v roce 2010, jsme 
si neustále pohrávali s myšlenkou farmy 
a doufali jsme, že nám Krišna umožní 
nějakou získat. Každopádně v těch dobách 
jsme byli velmi vytíženi rozvíjením nového 
centra a farma byla jen snem, který jsme 
občas podpořili nahlédnutím do inzerátů 
nabízejících zemědělské pozemky v okolí 
Brna, na něž jsme stejně neměli peníze ani 
oddané, kteří by se tímto směrem mohli 
vydat. Naše aktivity byly koncentrovány 
výhradně na distribuci knih a harinámy.

V roce 2012 jsme během jednoho na-
šeho sankírtanového cestování navštívili 
Rukminí Ramanu Prabhua s jeho ženou 
Lakšmí déví poblíž Loun, kde zrovna zača-
li rozvíjet zemědělskou usedlost s touhou 
pěstovat zeleninu a žít Krišny si vědomý 
život na vesnici. Byli jsme velmi nadšeni, 
když jsme viděli, jak se jim tam po země-
dělské stránce daří a jak září nadšením. 
Samozřejmě vzdálenost našeho centra 
a tohoto místa nedovolovala nějakou 
hlubší spolupráci, a tak jsme zůstávali jen 
v občasném kontaktu.

Vlivem různých okolností se Rukminí 
Ramana neočekávaně přesunul na Mo-

Obrovský podíl na tom, že jsme se vydali tímto Obrovský podíl na tom, že jsme se vydali tímto 
směrem, má Jeho Svatost Bhakti Vikáša Svámísměrem, má Jeho Svatost Bhakti Vikáša Svámí



16 16161111116116166666666666666661161111116161666616666666666661161616111611611611616666666666161611116166666666666616111661666666666661116111666666666616111161666666666666616111116116666666666661616166666666116166666161161611161666666666111616666666666611111161161116616666666611111611111616166666661111161116616666666111116161161666666111111166661666661611111116661666616611111111666166666661611111111611616166616666661111111161616666666611111111611116666666166611111111661616666611111116661111666666611111166666666661116666661666

ravu. Kromě toho, že nám teď mohl začít 
dodávat svoji zeleninu, jsme začali více 
diskutovat Prabhupádovu touhu ustano-
vovat varnášramské komunity založené 
na jednoduchém životě a hlubokém myš-
lení ve vědomí Krišny. Přemýšleli jsme 
a snili o tom, jak nějakou farmu získat 
a společně tuto myšlenku realizovat. Sice 
stále bez peněz, ale již s farmářem, jsme 
začali opět brouzdat po inzerátech růz-
ných zemědělských usedlostí. Samozřej-
mě jsme si moc nedokázali představit, že 
by se to skutečně mohlo stát.

Po nějaké době Rukminí Ramana Prab-
hu získal dědictví po svojí zesnulé babičce, 
které nám umožnilo hledat nový objekt 
s větší vážností. Po asi půlročním hledání 
a návštěvách různých míst jsme v září 2015 
našli Novou Gókulu. Místo se nám hned 
zalíbilo a za pár dní jsme už dělali první 
úpravy. Před rokem to byl ještě pouhý sen, 

o kterém jsme si nedokázali představit, jak 
by se mohl naplnit. A teď jsme tam stáli, 
rozhlíželi se kolem a stále si nepřipouštěli, 
že se to opravdu stalo.

Naše představa o farmě byla ze začátku 
velmi jednoduchá a neúplná. Obecně 
jsme to chápali tak, že tam budou oddaní 
pěstovat zeleninu a obilí a žít jednoduchý 
život. A my z chrámu se budeme na far-
mu jezdit provětrat a nadýchat čerstvého 
vzduchu a také si odvézt nějakou tu úro-
du, abychom nemuseli jíst pořád z těch 
supermarketů…

S tím, jak jsme více studovali pokyny 
Šríly Prabhupády a naslouchali různým 
přednáškám, jsme si uvědomili, že nás 
vlastně čeká daleko, ale daleko náročnější 
úkol. Šríla Prabhupáda měl mnohem od-
vážnější vizi a chtěl, aby ji jeho následovní-
ci naplnili. Nechtěl jen farmy, kde se bude 
pěstovat, ale celé varnášramské komunity. 

Chtěl, aby tyto komunity byly postupně 
nezávislé na moderní společnosti a žily 
velice jednoduchým, avšak vznešeným 
životem. Chtěl zavést varnášrama dharmu, 
počínajíc společností oddaných a pokra-
čujíc zbytkem světa. Předpovídal, že tyto 
farmy – které jsou základem varnášramské 
společnosti – budou lákadlem pro tisíce 
a milióny lidí. Takže tato vize Šríly Prab-
hupády se stala také naší vizí. Musí to tak 
být. I když nikdo z nás nechápe, jak by 
se tak neuvěřitelný plán mohl naplnit, je 
naší povinností se o to pokusit. A někde se 
musí začít.

Obrovský podíl na tom, že jsme se vy-
dali tímto směrem, má Jeho Svatost Bhak-
ti Vikáša Svámí, který už mnoho let ve 
svých přednáškách i ve svých knihách po-
ukazuje na nutnost vzít pokyn Šríly Prab-

Je nás jen hrstka nadšenců, nemáme prakticky žádné finance, 
Je nás jen hrstka nadšenců, nemáme prakticky žádné finance, 

ale přesto se projekt rozvíjí a zdá se být na dobré cestě
ale přesto se projekt rozvíjí a zdá se být na dobré cestě
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hupády – ustanovit varnášramu – velmi 
vážně. Je zřejmé, že náš ISKCON udělal 
obrovskou službu pro svět svým kázáním 
a distribucí knih, avšak varnášrama dhar-
ma a oddaní žijící v závislosti na půdě bez 
moderních technologií nejsou doposud 
v našem hnutí jedním z hlavních a disku-
tovaných cílů. Mahárádžova slova v nás 
probudila nadšení jít za Prabhupádovou 
varnášramskou vizí.

Na jeho doporučení jsme také na jaře 
do Česka pozvali Savjasáčiho Prabhua, 
který se studiem varnášramy a zakládá-
ním varnášramských komunit zabývá již 
dlouhé roky a má mnoho praktických 
zkušeností. Během jeho návštěvy jsme 
s ním detailně diskutovali Prabhupádovy 
pokyny ohledně varnášramy a farem. Sav-
jasáči Prabhu nám opravdu hodně pomo-

hl pochopit různé aspekty soběstačných 
varnášramských komunit a také nám dal 
praktické rady pro náš projekt.

Je jasné, že k naplnění ideálů soběstač-
né komunity nestačí rozvíjet jen farmu 
s hospodářstvím, ale celou vesnici, kde si 
oddaní sami pěstují potraviny, starají se 
o krávy, vyrábí si oblečení a rozvíjejí tra-
diční řemesla, která jsou pro soběstačný 
život důležitá. Soběstačný život znamená 
život v komunitě, kde se všichni ztotož-
ňují se společnou vizí. Tato vize musí být 
postavená na vizi a touze našeho zakla-
datele-áčárji.

Šríla Prabhupáda měl pro oddané dva 
hlavní plány. Oddaní by měli kázat ve 
městech masám lidí, anebo jít z města 
pryč a žít na venkově v závislosti na půdě. 
Řekl: „Knihy a farmy – to  jsou naše so-

lidní programy. Ty mohou změnit celý 
svět. Celý základ této zvířecí civilizace 
může být zničen. Chci organizovat farmy, 
přivést je k dokonalosti. Jednoduché žití 
a hluboké myšlení. (Deník Tamál Kršny 
Gósvámího, 9. srpen)

Jedna z častých chyb bývá, že oddaní, 
kteří se stěhují na venkov, si město berou 
s sebou. Chtějí žít na venkově, a zároveň 
si ponechat přepych velkoměsta v podobě 
různých moderních přístrojů a vymože-
ností. Avšak přechod na venkov by měl 
směřovat ke snaze se všech těchto „zbyteč-
ných potřeb“ vzdávat. To postupně bude 
znamenat život bez elektřiny, traktorů, 
telefonů a zhoubného internetu. Při roz-
hovoru, který jsme měli s Jeho Svatostí 
Dánavírem Mahárádžem během letošního 
tábora, Mahárádž poukázal na tuto sku-
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tečnost jako na jeden z hlavních faktorů 
mnoha neúspěšných ISKCONských farem. 
Samozřejmě mnohé kompromisy budou 
muset být učiněny, protože přechod nebu-
de okamžitý. Zároveň chceme kázat o na-
šem životním stylu druhým, a tak nějakou 
moderní metodu budeme využívat.

Hlavní motivací za celou myšlenkou 
varnášramy je umožnit oddaným, kteří ne-
jsou zapojeni v přímém kázání, aby mohli 
žít v podmínkách příznivých pro duchovní 
pokrok. Vytvořit prostředí, ve kterém je 
snazší a jednodušší praktikovat plnohod-
notný duchovní život s velkým množstvím 
naslouchání a opěvování. Žít ve společnos-
ti oddaných a nenechávat si vnucovat hod-
noty moderní společnosti. A v neposlední 
řadě, vytvořit prostředí, ve kterém budou 
naše děti moci vyrůstat a být ochráněny 
před materialistickou mentalitou vnější 
společnosti. Ty budou nastávajícími lídry 
našeho hnutí a zaslouží si tu nejvyšší péči 
a výchovu v gurukule. A toho je velice 
těžké dosáhnout bez zázemí fungující var-
nášramské komunity.

Všechna tato slova zní velmi odvážně. 
Uvědomujeme si, že náš pokus jít tímto 
směrem je jen malým krůčkem, a zároveň 
velkým krokem do neznáma. Ale jsme 
plně přesvědčení, že Krišna tuto snahu 
ocení. A jak uvedl Šríla Prabhupáda: 

„V našich pokusech o kazatelskou práci ne-
jsme vždy úspěšní, ale taková selhání ur-

čitě nejsou směšná. Na absolutní úrovni je 
slavný úspěch i neúspěch. Dokonce i Pán 
Nitjánanda předstíral, že se Mu na první 
pokus nepovedlo obrátit Džagáie a Mád-
háie, naopak byl při tomto pokusu sám 
zraněn, ale to určitě nebylo směšné. Celá 
záležitost byla transcendentální a slavná 
pro všechny zúčastněné strany.“ (Dopis 
Mangalnilójovi z 16.června 1966)

Je to určitě risk, který jsme učinili. Je nás 
jen hrstka nadšenců, nemáme prakticky 

žádné fi nance, ale přesto se projekt rozvíjí 
a zdá se být na dobré cestě. Podstupovat ri-
zika pro Krišnu dává našemu duchovnímu 
životu šťávu. 

Všechny velké věci musí někde začít, 
a tak se ke všem oddaným modlíme, 
aby naše snaha byla úspěšná, a také 
o to, aby další a další oddaní po celém 
světě vážně usilovali o ustanovování 
soběstačných komunit s Krišnou ve 
svém středu. ❧

Naše představa o farmě byla ze začátku velmi jednoducháNaše představa o farmě byla ze začátku velmi jednoduchá

Soběstačný život znamená život v komunitě, Soběstačný život znamená život v komunitě, 
kde se všichni ztotožňují se společnou vizíkde se všichni ztotožňují se společnou vizí
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10.12. Mókšada Ékádaší (př. 11.12. od 7:51 do 10:34), 
vyslovení Šrímad Bhagavad gíty

17.12. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura – odchod 
(půst do oběda)

24.12. Saphala Ékádaší (př. 25.12. od 8:00 do 10:41)
8.1. Putradá Ékádaší (př. 9.1. od 7:59 do 10:46)
23.1. Šat-tilá Ékádaší (př. 24.1. od 7:46 - 10:45)
3.2. Šrí Advaita Áčárja – příchod (půst do oběda)
 24. výročí instalace Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry
7.2. Bhaimí Ékádaší (př. 8.2. od 7:52 do 10:39), 

(půst do oběda za Pána Varáhadéva a za Šrí Nitjánandu
8.2. Varáha Dvádaší – příchod Pána Varáhadéva
 Nitjánanda Trajódaší – příchod Šrí Nitjánandy Prabhua
15.2. Šríla Bhaktisiddhánta Sarasvatí Th ákura – příchod 

(půst do oběda)
22.2. Vidžaja Ékádaší (př. 23.2. od 6:57 do 10:29)

2. Mókšada Ékádaší (př. 11.12. od 7:51 do 10:34), 22. Mókšada Ékádaší (př. 11.12. od 7:51 do 10:34),

Vaišnavský 
kalendářkalendář

Zjednodušení

Zjednodušujeme svůj život jen kvůli zpívání Hare 
Krišna. Není zde žádný jiný důvod. Můžeme mít vše 

– můžeme vlastnit největší dům v ulici, můžeme mít 
pět aut, pokud chceme – jedno pro každého člena 
rodiny – žádný problém! A oddanému není zakázá-
no tohle mít. Jediný problém je, že když tohle všech-
no máte, kde je ten čas na zpívání Hare Krišna...

Přednáška, 9. října 2011, Melbourne, Austrálie

KADAMBA KÁNANA SVÁMÍ

Jeden příběh

Prosíme, zašlete nám váš příběh ze sankírta-
nu z letošního (nebo i jiného) marathonu Šríly 
Prabhupády. Jeden příběh, který se dotkl vašeho 
srdce a který vás opět přesvědčil o tom, že Kriš-
na je tady s námi a že více než kdokoliv jiný tou-
ží po tom, abychom se k Němu zase navrátili. 

Váš příběh zašlete na adresu redakce nebo na 
email: jalangi@email.cz do 15. ledna 2017.

Těšíme se na vaše  vyprávění.
Vaši služebníci z redakce Náma Hatty.
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V ISKCONu můžeme často slyšet 
nádherné motto: „Knihy jsou základ, 
čistota je síla, kázání je esence 
a užitečnost je princip.“ V této části 
se budu věnovat čistotě.

Když chceme mít domov čistý a díky 
tomu nápomocný k učení našich 
dětí, je mnoho věcí, které pro to 

můžeme dělat. Například můžeme udržo-
vat oltář s Božstvy, aby tak Bůh mohl být 
středem našich životů, můžeme rozeznít 
duchovní zvuky zpíváním mahá mantry, 
můžeme vařit a uctívat prasádam a vždy 
se můžeme stýkat s podobně založenými 
oddanými.

I když ale v našich domovech zavedeme 
takové příznivé činnosti, stále musíme 
dávat pozor a vyhýbat se věcem, které by 
mohly otrávit tělo, mysl i domácí atmosféru.

Aktivita, která sama o sobě ničí poklid-
nost, čistotu a zdravý rozum, je sledování 
televize. Bezpočetné zprávy, statistiky 
a studie ukázaly, že televize má špatný vliv 
na každého člověka. Z vaišnavského úhlu 
pohledu se při sledování televize porušují 
všechny náboženské principy, protože 
skoro všechny programy zobrazují násilí, 
nedovolený sex, hazardování a intoxikaci 
jako přijatelné způsoby života.

Dalo by se oponovat, že je přece v po-
řádku sledovat v televizi dobré programy 

– například Discovery Channel, pokud ži-
jete v Severní Americe, nebo jiné podobné 
vzdělávací programy. Hodně lidí má pocit, 
že takové kanály dětem pomáhají zlepšo-
vat se v akademických oblastech.

Takový argument je ale neplatný, protože 
i když děti třeba pochytí pár faktů o pří-
rodě nebo vědě, nestanou se díky tomu 
inteligentnější nebo kreativnější. Televize 
podporuje jenom pasivní učení – „telka“ je 
jednosměrné nahrávání z obrazovky do 
mysli. Na druhou stranu čtení a naslouchá-

ní podporuje aktivní učení; dítě musí vyvi-
nout určité úsilí, aby získalo informaci a aby 
si vytvořilo mentální obraz toho, o čem se 
píše. Ve výsledku pak čtení dává mnohem 
víc užitku i radosti než sledování televize.

I kdybychom některým pořadům přiznali 
vzdělávací hodnotu, které dítě přestane 
televizi sledovat, jakmile takový pořad na 
Discovery skončí? Jako příklad: studie uvá-
dí, že pití jedné sklenky vína denně je dobré 
pro zdraví. To sice může být pravda, ale kdo 
skončí u jedné skleničky? Trocha televize 
pro vzdělávání inspiruje děti k jejímu další-
mu sledování a při tom už nemusí nezbytně 
rozlišovat mezi vzdělávacími a nevzdělá-
vacími programy. Navíc i ve vzdělávacích 
pořadech jsou spousty reklam, které jsou 
plné nežádoucích prvků navržených jako 
lákadlo – maso, sex, omamné látky. Děti 
jsou ve svém raném věku velmi vnímavé, 
jak prokazují studie, a díky tomu je jejich 
okolí a společnost snadno ovlivňuje.

Sledování televize navíc zabíjí takovou 
spoustu času. Statistiky ukazují, že prů-
měrné americké dítě sleduje televizi čtyři 
hodiny denně. V kontrastu s tím stráví 
rodiče smysluplnou konverzací se svými 
dětmi kolem čtyř minut týdně. Čeho pak 
může dítě v životě dosáhnout? Všechen 
volný čas je strávený sledováním televize 
nebo hraním počítačových her. Koníčky 
jako hudba, umění, vaření nebo zahradni-
čení zaberou nějaký čas. Když dítě stráví 
denně osm hodin ve škole, osm hodin 
spánkem a čtyři hodiny sezením před ob-
razovkou, zbývá mu ze dne už jen pár ho-
din – a většinu z nich zabere jídlo, koupání 
se a další každodenní nutnosti.

Krom toho, že televizní životní styl vede 
děti k fyzické lenosti, zároveň ještě ničí 
tvořivost a fantazii – děti, které hodně sle-
dují televizi, se stanou líné i mentálně díky 
tomu, že prostě nemusí myslet. Televize je 
jednostranný přenos z „krabice“ do mysli 
dítěte. Sledování televize je mentálně tak 

snadné, že dítě ztrácí chuť dělat věci, které 
jsou intelektuálně náročnější, jako je čtení 
a matematika. To samé platí o počítačo-
vých hrách. Děti, které tráví hodiny před 
počítačovou nebo televizní obrazovkou, 
často postrádají společenské dovednosti 
a je pro ně těžké soustředit se na jiné věci. 
To je důvod, proč má tolik učitelů problém 
přimět své žáky ke studiu.

Tvořivé činnosti, jako je hudba, tesařství, 
sochařství, malování, divadlo, tanec, ruční 
práce nebo různé sporty, rozvíjí talent dětí. 
Když se děti takovým činnostem nějaký 
čas věnují, budou pak mít v dospělosti vel-
ké nadání a spousty dovedností, na které 
mohou být pyšné a které mohou zaměst-
nat ve službě Krišnovi. Na druhou stranu 
pokud svůj čas stráví sledováním televize 

– deset, patnáct let – budou jejich mysli 
„televizně podmíněné“ a oni nebudou mít 
jako dospělí nic trvalého, co by mohli 
předvést pro svoje uplatnění.

Klíč k omezení televize
Když chceme, aby se naše děti vyhýba-

ly televizi, nejefektivnější způsob, jak to 
zařídit, je prostě nemít televizní přijímač. 
My jsme televizi měli, ale nechytala žádný 
signál, takže jsme ji mohli používat jedině 
jako VHS přehrávač pro Krišny si vědomá 
videa. Rodiče a komunita oddaných by 
takovou snahu měli podporovat jako celek 
tím, že se budou scházet a zaměstnávat 
děti v Krišny si vědomém uctívání a spole-
čenských aktivitách.

Krišny si vědomá výchova je kompletní 
balíček. Čím víc praktikujeme sádhanu – 
ranní program, pravidelné zpívání, čtení 
Prabhupádových knih – tím silnější naše 
děti vyrostou a tím jednodušší pro ně bude 
vzdát se svých zlozvyků. Oddaná služba je 
tak nádherná, že když své děti zaměstná-
me ve službě Krišnovi, přirozeně rozvinou 
vyšší chuť a ztratí zájem o prázdná hmotná 
potěšení. Zkuste to a uvidíte. ❧

6. část

ČISTOTA JE SÍLA
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Drazí oddaní a čtenáři Náma Hatty, 
přijměte prosím moje hluboké 
poklony. Nikdy jsem nevyhrál 
žádný maraton, jsou týdny, kdy ani 
nestihnu nahlásit těch pár knih, 
které rozdám na harinámech, na 
kulturních programech a kde zrovna 
jsem. Kdo mě znáte, víte, že nejsem 
kvalifi kovaný psát a říkat cokoliv 
o sankírtanu. Tento článek píšu na 
žádost oddaných.

V den, kdy skončila letošní Pada ját-
rá na Hané, začala Pada játrá 2017. 
Sankírtanoví oddaní rozdali během 

tří týdnů přes 5 000 knih, což bylo dvaa-
půlkrát více než v roce 2015 ve východ-
ních Čechách. Unavení, ale šťastní jsme 
diskutovali, co dál. Kudy půjdeme, jak 
dlouho, jestli můžeme příští rok přidat 
pár dnů navíc a hlavně – kolik zvládneme 
rozdat knih.

Nemohl jsem se zbavit myšlenky, která 
na mě opakovaně dorážela a neustále mi 
zvonila v hlavě: Když jsme minulý rok pře-
mýšleli, kolik rozdaných knih by potěšilo 
Šrílu Prabhupádu na 50. narozeniny jeho 

ISKCONu, dvojnásobek roku 2014 (tehdy 
2 000) se nám zdál šílený. Ale Kršnův plán 
předčil naše omezené kalkulace, jediné, co 
bylo potřeba udělat, bylo rozhodnout se, 

udělat strategii a začít naplňovat jednotlivé 
kroky. Stejně šíleně jsem si připadal, když 
mě letos napadlo: 5 000: dvakrát tolik? 
10 000??? Nemožné! Prabhupáda říkal, 
že slovo „nemožné“ se vyskytuje jen ve 
slovníku bláznů. To sedělo, blázen přece 
jsem:-). Pak ale přišel zlom: někdo ze 
sankírtanových oddaných se zeptal: „Proč 
nezkusit rozdat 10 000?“ Okamžitě jsem 
ucítil stejné šimrání v břiše, jako minulý 
rok. Co když je to zase Krišnův plán?

Rozhodli to oddaní: Jdeme do toho!
Nikdo nebyl proti a začali jsme hledat 

praktické kroky. Tipovali jsme optimální 
trasu i délku Pada játry, ale dvojnásobek 
se nám ani potom nezdál ani trochu reál-
ný. Jediné, co by mohlo rozhodnout, byl 

řeka nektaru
Jak se stlouká

aneb O jednom malém sankírtanovém semináři

Realizace přednášejících se Realizace přednášejících se 
vzájemně doplňovaly a vytvářely vzájemně doplňovaly a vytvářely 

neustále se zvětšující řeku neustále se zvětšující řeku 
sankírtan kathá nektarusankírtan kathá nektaru

Vyvrcholením byl sobotní harinám v Prostějově a v Olomouci, Vyvrcholením byl sobotní harinám v Prostějově a v Olomouci, 
kde měl člověk možnost vyzkoušet v praxi, kde měl člověk možnost vyzkoušet v praxi, 
co se od zkušených sankírtanových oddaných dozvěděl.co se od zkušených sankírtanových oddaných dozvěděl.
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větší počet oddaných rozdávajících knížky 
a větší intenzita našeho rozdávání.

Kontaktoval jsem některé stálé distribu-
tory knih a seznámil je s nápadem sejít se 
na jeden dva dny, a v širším fóru diskutovat, 
jak zvýšit rozdávání a jak zapojit více odda-
ných do této světu nejprospěšnější činnosti.

Společně se nám podařilo zorganizovat 
akci, které se nakonec zúčastnilo asi pa-
desát oddaných. Nechtěl jsem dělat velké 
haló, spíše to bylo tak, že mě myšlenka 
rozdat příští Pada játru více knih donutila 
udělat první praktický krok.

Krišna zařídil všechno tak, že oddaní 
nemuseli platit ani korunu za ubytování 
a za prasádam.

Samotný seminář proběhl v nádherném 
chrámu v Novém Nandagrámu (Nové 
Sady – Březina, okres Vyškov). Diskutovali 
jsme obecné i konkrétní věci, zamýšleli 
jsme se, proč vůbec rozdávat Prabhupádo-
vy knihy, kde na to vzít čas, a jak to udělat, 
abychom, když už jsme na ulici, knihy 
prezentovali tak jednoduše a přitažlivě, jak 
jednoduché a přitažlivé vědomí Kršny je.

Děkujeme starším sankírtanovým od-
daným, že ze sebe během celodenního 
semináře vydali to nejlepší a že každý 
účastník mohl změnit svoje srdce směrem 
k lepšímu pochopení a přijetí důležitosti 
rozdávání knih. Jednotliví lektoři se stří-
dali v odpovědích i komentářích a vznikla 
inspirující i oživující atmosféra, při které 
bylo téměř nemožné byť i jen na chvilku 
zamhouřit oči. A i když se to někomu 
výjimečně podařilo, takového nešťastníka 
budily salvy smíchu, které byly snad ještě 
bouřlivější než ranní a večerní kírtany. 
Realizace přednášejících se vzájemně 

doplňovaly a vytvářely neustále se zvět-
šující řeku sankírtan kathá nektaru, která 
v závěru smetla všechny naše pochyby 
a iluzorní překážky, bránící nám vzít kni-
hy a vyrazit ven.

Zde je alespoň několik úryvků z ohlasů 
oddaných, kteří byli při tom:

„Ještě jednou bych chtěl poděkovat za 
ten výjimečný sankírtan festival v Nových 
Sadech. Takovýchto událostí v celé Evropě 
opravdu moc není. Jak inspirován musí být 
Šríla Prabhupáda takovým kázáním!“

Manidhara dás

„Ja som vždy priťahovaný spoločnosťou 
tých, ktorí sa úprimne snažia plniť túžby 
naších duchovných majstrov. Vždy keď sme 
v takejto spoločnosti, môžme si byť istí, že 
robíme pokrok, aj keď my sami sme nedo-
konalí. Viera v pokyny Šríla Prabhupádu 
ohľadom kázania z nás urobia spoločnosť 
oddaných, ktorí sú schopný dať pre spoločný 
cieľ do úzadia naše vlastne predstavy. Toto 
bude výsledok, ktorý príde z toho, keď sa 
budeme stretávať častejšie a spoločne tlačiť 
kázanie kupredu a inšpirovať nových odda-
ných týmto spôsobom.“

Íšvara Čandra dás

„V prvé řadě jsem velice rád, že se vůbec 
sankírtanový meeting konal. Co se týká 
obsahu, přednášky mě upevnily v pochopení 
toho, co na ulici dělám, nebo se snažím 
dělat. Získal jsem větší jistotu, tak teď už 
jen aby se to potvrdilo i na ulici :-).  Co se 
týká prasádam, ubytování, atp., byl jsem 
naprosto spokojený, nic mi nechybělo, spíše 
přebývalo :-) ... výborné buchty!  A dále 
harinámy, které se konaly v sobotu. Myslím, 
že to je velice důležitý aspekt. Jsem rád, že 
jsme si mohli v praxi zkoušet uplatnit po-
znání ze semináře.“

Suréšvar dás

Drahý Rúpo Viláso Drahý Rúpo Viláso 
Prabhu a bhakto Martine Prabhu a bhakto Martine 
ze Svitav, děkujeme, že ze Svitav, děkujeme, že 
jste dokázali vykouzlit jste dokázali vykouzlit 
tolik nektarového tolik nektarového 
prasádam včetně sobotní prasádam včetně sobotní 
závěrečné hostiny!závěrečné hostiny!
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„Toto byl první celorepublikový sankírtano-
vý mítink. Byl dobře ohlášený a předčil moje 
očekávání. Výborně jsem se bavil a dověděl 
jsem se mnoho nového. Přeji si, aby minimál-
ně jednou do roka takováto událost byla tra-
dicí. Vím, jak je těžké zavedené věci udržovat. 
Zmínka o dalším sankírtanovém festivalu na 
jaře příštího roku mi skoro vzala dech...“

Madhusúdan dás

„Už nějakou dobu jsem se snažila alespoň 
v malém rozdávat Prabhupádovy knihy ve 
vlaku, když jsem jezdila za svojí nemocnou 
matkou. Ale poté, co moje matka opustila 
tělo, jsem přišla o možnost rozdávání na 
cestách. Proto jsem velmi uvítala, že se chys-
tá seminář o rozdávání knih a slibovala si 
od něj nový impuls, jak dál. Seminář splnil 
moje očekávání nebo spíš byl nad očekávání 
inspirující. Vyvrcholením byl sobotní ha-
rinám v Prostějově a v Olomouci, kde měl 
člověk možnost vyzkoušet v praxi, co se od 
zkušených sankírtanových oddaných do-
zvěděl. Zjistila jsem, že sankírtan je lékem 
na úplně všechno, s čím po léta zápasím, na 
falešné ego a hlavně na neovládnutou mysl. 
Přesto, že moc neumím knížky prezentovat 

a tak moc lidí mne odmítlo (rozdala jsem 1 
big a 2 small ), zažila jsem pocit totálního 
štěstí a pocit, že teprve na sankírtanu člo-
věk doopravdy žije, mimo něj pouze živoří. 
A ještě jedna realizace – po pár hodinách 
snahy něco rozdat, místo abych byla una-
vená, dostavil se příval energie, kterou vní-
mám ještě dnes.“

Ráginí Rádhá déví dásí

Tolik alespoň některé ohlasy účastníků. 
Všichni oddaní se na závěr shodli na tom, 
že se chtějí na jaře zase sejít, pozvat další 
oddané a zvýšit nejen svoje vlastní úsilí 
rozdávat, ale také inspirovat ostatní do této 
činnosti tak, aby vzrůstal počet lidí, kteří 
už mají a čtou knihy Šríly Prabhupády. 
Festival plánujeme před Gaura Púrnima 
maratonem. Ubytování i prasádam bude 
opět ZDARMA, přihlášky a informace na 
tel. 731 445 474, nebo na adrese 
padajatra@mail.com.

Drazí oddaní Manidhare Prabhu, Mahá-
šringo Prabhu, Sankírtane Prabhu, Íšvara 
Čandro Prabhu a Madhusúdane Prabhu, 
děkujeme, že jste si našli čas a naplnili 
naše srdce touhou potěšit Prabhupádu 
rozdáváním jeho knih!

Drahý Parama Karuno Prabhu, Gaura-
vání Mátádží a Daudží, děkujeme, že jste 
se na dva dny vzdali klidu pro svůj domov 
a poskytli jste krásné prostory chrámu 
i vlastní kuchyň pro tento seminář. 

Drahý Rúpo Viláso Prabhu a bhakto 
Martine ze Svitav, děkujeme, že jste doká-
zali vykouzlit tolik nektarového prasádam 
včetně sobotní závěrečné hostiny!

Drahá Hari Prijo Mátádží, děkujeme, že 
jsi nás po celé tři dny zásobovala nepřetr-
žitým proudem fantastických padajátro-
vých koláčů!

Drazí oddaní – účastníci semináře, 
děkujeme vám, že jste svojí přítomností 
podpořili myšlenku důležitosti rozdává-
ní knih!

Během harinámu, který následoval v so-
botu po pátečním semináři, jsme v Prostě-
jově a v Olomouci rozdali celkem 53 knih.

Drazí oddaní a čtenáři Náma Hatty, 
prosíme vás o požehnání uspořádat více 
takových festivalů, srdečně vás tímto na ně 
zveme, a zároveň vás zveme na příští Pada 
játru. Nevím, kolik knih rozdáme, ale sli-
buji, že uděláme všechno pro to, abychom 
se alespoň pokusili rozdat dvakrát více 
knih než letos. A každý, kdo se k nám při-
dá s touhou rozdávat nebo aspoň podpořit 
rozdávání knih, dostane všechny možnosti 
a veškerou možnou podporu, aby se mohl 
do této nektarové činnosti zapojit.
Param vidžajaté Šrí Krišna Sankírtanam!

Váš služebník Muni Prija dás ❧

a tak moc lidí mne odmítlo (ro

Vznikla velice oživující i inspirující atmosféra
Vznikla velice oživující i inspirující atmosféra
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Jóga Májá déví dásí

HARE KRIŠNA DRAZÍ VAIŠNAVOVÉ, 
dnes si vyzkoušíte vaši znalost sanskritu 
a můžete si vzít na pomoc Bhagavad gítu, 
která je pokladnicí veškeré moudrosti. 
Nebo poproste maminku či tatínka, kteří 
jistě tuto moudrou knihu dokonale znají 
a rádi vám poradí.

A ještě něco, Bhagavad gítá je nejlepším 
dárkem, který můžete dát.

Proto vyhlašujeme soutěž pro vaišnavy od 1 do 15 let!
Pokud se komukoli z vás podaří rozdat tuto vzácnou knihu během letošního Prabhupádova maratonu, 

ozvěte se! V redakci na vás čeká úžasná odměna:)...

A TADY JE TAJENKA K PROCVIČENÍ VAŠÍ ZNALOSTI SANSKRITU:

„Tato Gítópanišada – Bhagavad gítá – je jako kráva a Pán Krišna, jenž je proslulý jako pasáček, ji 
dojí. Ardžuna je jako telátko a ……viz. tajenka…… Bhagavad gíty je nápojem velkých učenců 
a čistých oddaných.” (Gítá-máhátmja 6)

TEN, KDO V PLNÉ MÍŘE VLASTNÍ VŠECHNY DRUHY BOHATSTVÍ

   ČEHO JE PÁNEM PÁN DŽAGANNÁTH?

   SPOLEČNÉ OPĚVOVÁNÍ NEJVYŠŠÍHO PÁNA

 TRANSCENDENTÁLNÍ ZVUK OSVOBOZUJÍCÍ MYSL

KVALITA NEVĚDOMOSTI

  POZNÁNÍ ZÍSKANÉ NASLOUCHÁNÍM

   NA JAKÉM POLI BYLA VYŘČENA BHAGAVAD GÍTÁ?

  ŘEKL (V SANSKRITU)

 PŮVODNÍ ZJEVENÁ PÍSMA

  MATOUCÍ ENERGIE

 PÁNOVA ZÁBAVA

 LÁSKA K BOHU

  ČAS

   BHAKTA

Bhagavad Bhagavad GÍTÁGÍTÁ
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Góvardhana  púdžá

číčíčíčíčí ll 66666

Vrindávanští obyvatelé měli 
pod deštníkem z Góvardha-
nu festival po sedm dní. Na 
Krišnově dvoře se slavil ten-
tokrát 2 dny. Objektiv Ačjuty 
Gótry prabhua zachytil jeho 
veselý průběh.

Ohlédnutí za letošní Gópúdžou

„Na malíčku levé ruky 
nad hlavou ho podržel, 
sedm dní a sedm nocí 

stát tam takhle vydržel...“ 
(Góvardhan, Ráginí Rádhá déví dásí)
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Král Nimi řekl: Nejvyšší Osobnost Božství do tohoto 
hmotného svĕta sestupuje svou vnitřní energií a podle 
svého přání. Povĕz nám proto prosím o různých 
zábavách Pána Hariho, které předvedl v minulosti, 
předvádí nyní a ještĕ v tomto hmotném svĕtĕ 
v budoucnosti v různých inkarnacích předvede.

Šrí Drumila řekl: Každý, kdo se snaží vyčíslit nebo zcela po-
psat neomezené vlastnosti neomezeného Nejvyššího Pána, 
má inteligenci pošetilého dítĕte. I kdyby nĕjaký velký génius 

dokázal po dlouhodobé snaze spočítat všechny částečky prachu 
na povrchu Zemĕ, nikdy by se mu nepodařilo spočítat přitažlivé 
vlastnosti Osobnosti Božství, zdroje všech energií.

Prvotní Pán Nárájana se stal známý jako Puruša poté, co z pĕti 
prvků, které projevil ze sebe, stvořil své vesmírné tĕlo, do kterého 
potom vstoupil svou vlastní úplnou částí.

V Jeho tĕle jsou podrobnĕ uspořádané tři planetární 
soustavy tohoto vesmíru a Jeho transcendentální smysly 
vytvářejí poznávací a činné smysly všech vtĕlených bytos-
tí. Jeho vĕdomí vytváří podmínĕné poznání a Jeho mocný 
dech vytváří tĕlesnou a smyslovou sílu spolu s podmínĕnými 
činnostmi podmínĕných duší. On je prvotní hybatel, skrze 
hmotné kvality dobra, vášnĕ a nevĕdomosti. Tak je vesmír 
tvořen, udržován a ničen.

Na počátku původní Nejvyšší Osobnost skrze hmotnou kvalitu 
vášnĕ projevila podobu Brahmy za účelem stvoření tohoto ves-
míru. Pro udržování vesmíru Pán projevil svou podobu Višnua, 
Pána obĕti a ochránce dvojzrozených bráhmanů a jejich nábožen-
ských povinností. Když má být vesmír zničen, ten samý Nejvyšší 
Pán používá hmotnou kvalitu nevĕdomosti a projevuje podobu 
Rudry. Stvořené živé bytosti jsou tak neustále podřízeny silám 
tvoření, udržování a ničení.

Nara Nárájana Riši, dokonale klidný a nej-
lepší z mudrců, se narodil jako syn Dharmy 
a jeho ženy Múrti, Dakšovy dcery. Nara Ná-
rájana Riši učil oddanou službu Pánu, která 
ukončuje hmotnou činnost, a sám také toto 
poznání dokonale praktikoval. Žije dokonce 
ještĕ dnes a Jeho nohy obsluhují ty nejvĕtší ze 
svatých osob.

Král Indra dostal strach, neboť si pomyslel, že 
se Nara Nárájana Riši díky své tvrdé askezi stane 
nesmírnĕ mocným a připraví ho o jeho nebeské 
království. Aniž by si byl Indra vĕdom trans-
cendentální slávy této Pánovy inkarnace, poslal 
do Pánovy poustevny v Badarikášramu Amora 
i s jeho doprovodem. Samotný Amor poté napa-
dl Pána svými šípy v podobĕ neodolatelných po-
hledů překrásných žen, přičemž podmanivé jar-
ní vánky vytvářely nanejvýš smyslnou atmosféru.

Původní Pán vĕdĕl, že se Indra dopustil 
přestupku, ale neprojevil žádnou pýchu. Místo 
toho se smál a k Amorovi a jeho společníkům, 
kteří se před Ním třásli, takto promluvil: „Ó 
mocný Madane, ó bože vĕtru a ženy polobohů, 
nebojte se. Přijmĕte prosím tyto dary, kte-
ré vám nabízím, a svou přítomností laskavĕ 
posvĕťte Můj ášram.“

Můj milý králi Nimi, když Nara Nárájana Riši 
takto svými slovy odstranil jejich strach, sklonili 
polobozi zahanbenĕ hlavy, a protože chtĕli, aby 
se nad nimi Pán smiloval, oslovili Ho: „Náš 
drahý Pane, jsi neustále transcendentální, 
mimo dosah klamu a nikdy se tedy nemĕníš. 
Jsi k nám bezpříčinnĕ milostivý, i když jsme 
se vůči Tobĕ dopustili velkého přestupku, 
a to u Tebe není nic neobvyklého, protože se 

ˇ̌

MATSJAMATSJA
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u Tvých lotosových nohou pokornĕ klaní vnitřnĕ spo-
kojení velcí mudrci prostí pýchy a hnĕvu.

Polobozi kladou mnoho překážek do cesty tĕm, 
kteří Tĕ uctívají, aby transcendovali dočasná síd-
la polobohů a dosáhli Tvého nejvyššího sídla. Ti, 
kdo polobohům obĕtují jejich příslušné podíly, se 
s tĕmito překážkami potýkat nemusejí. Protože však 
svého oddaného přímo ochraňuješ, je schopen stoup-
nout si na hlavu každé překážky, kterou mu polobozi 
postaví do cesty.

Nĕkteří lidé podstupují tvrdou askezi, aby překonali 
náš vliv, který je jako nezmĕřitelný oceán s nekoneč-
nými vlnami hladu, žíznĕ, horka, zimy a dalších pod-

mínek způsobených bĕhem času, jako 
je smyslný vítr a nutkání jazyka a po-
hlavních orgánů. Tyto osoby se však po 
překročení tohoto oceánu pošetile uto-
pí v otisku kravského kopyta, když je 
přemůže zbytečný hnĕv, čímž zbytečnĕ 
vyčerpají prospĕch své tvrdé askeze.“

Zatímco takto polobozi opĕvovali 
Nejvyššího Pána, všemocný Pán před 
jejich zraky náhle stvořil mnoho 
neuvĕřitelnĕ krásných a skvĕle oble-
čených a ozdobených žen, které Mu 
všechny vĕrnĕ sloužily.

Následovníci polobohů zírali na fas-
cinující mystickou krásu žen stvořených 
Nara Nárájanem Rišim a cítili vůni 
jejich tĕl, jejich mysli tím byly zmate-
ny. Při pohledu na krásu a vznešenost 

VARÁHAVARÁHA
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tĕchto žen byl majestát zástupců polobohů zce-
la zahanben.

Nejvyšší Pán pánů se lehce pousmál a zá-
stupcům nebes, kteří se před Ním klanĕli, řekl: 

„Vyberte si prosím mezi tĕmito ženami jednu, která se 
vám bude nejlépe hodit. Ta se stane ozdobou nebeských 
planet.“

Služebníci polobohů si za pronášení posvátné slabiky 
óm vybrali Urvaší, nejlepší z Apsar. Z úcty ji postavili do 
svého čela a vrátili se na nebeské planety.

Služebníci polobohů přišli do Indrova shromáždĕní 
a v přítomnosti obyvatel tří nebes Indrovi popsali Nárája-
novu svrchovanou moc. Indra si při naslouchání o Nara 
Nárájanovi Rišim uvĕdomil svůj přestupek a pocítil 
strach i údiv.

Neomylný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Višnu, do 
tohoto svĕta sestoupil v různých částečných inkarnacích 
jako Pán Hansa [labuť], Dattátréja, čtyři Kumárové a náš 
vlastní otec, mocný Rišabhadéva. V podobĕ tĕchto inkar-

nací Pán učí pro dobro celého vesmíru vĕdu o seberealizaci. 
V podobĕ Hajagrívy zabil démona Madhua a přinesl Védy 
z pekelné planety Pátálalóky.

V podobĕ ryby Pán ochránil Satjavratu Manua, Zemi 
a její vzácné byliny před vodami zkázy. Jako kanec zabil 
Hiranjákšu, syna Diti, když vyzvedával Zemi z vod vesmír-
ného oceánu, a jako želva podpíral horu Mandara, aby bylo 
možné stloukat oceán kvůli získání nektaru. Pán zachránil 
odevzdaného krále slonů Gadžéndru, jenž nesmírnĕ trpĕl 
v sevření krokodýla.

Pán také osvobodil maličké mudrce Válakhilji, když 
spadli do vody v otisku kravského kopyta a Indra se 
jim smál. Pán potom zachránil Indru, když byl zaha-
len temnotou stvořenou hříšnou reakcí za zabití Vri-

VÁMANAVÁMANA
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trásury. Pán zachránil ženy polobohů 
zavřené v paláci démonů bez jakékoliv 
ochrany. Aby svaté oddané zbavil stra-
chu, zabil Pán ve své inkarnaci Nrisin-
hy Hiranjakašipua, krále démonů.

Nejvyšší Pán pravidelnĕ využívá válek 
mezi démony a polobohy k zabíjení dé-
monských vůdců. Pán tak za vlády kaž-
dého Manua povzbuzuje polobohy tím, 
že v různých inkarnacích chrání vesmír. 
Pán se také zjevil jako Vámana a pod 
záminkou žádosti o tři kroky zemĕ vzal 
Balimu Mahárádžovi celou planetu 
Zemi. Celý svĕt poté vrátil synům Aditi.

Pán Parašuráma se v Bhriguovĕ rodu 
zjevil jako oheň, který spálil Haihajovu 
dynastii na popel. Pán Parašuráma tak 

jedenadvacetkrát zbavil Zemi všech kšatrijů. Ten samý 
Pán se zjevil jako Rámačandra, manžel Sítádéví, a zabil 
desetihlavého Rávanu se všemi jeho vojáky z Lanky. 
Nechť tento Šrí Ráma, jehož sláva ničí znečištĕní svĕta, 
vždy vítĕzí.

Aby zmenšil břímĕ Zemĕ, zrodí se nezrozený Pán 
v jaduovské dynastii a bude konat činy nemožné i pro 
polobohy. Šířením spekulativní fi lozofi e Pán jako Bud-
dha zmate nekvalifi kované konatele védských obĕtí 
a Pán na konci vĕku Kali jako Kalki zabije všechny níz-
ké lidi vystupující jako vládci.

Ó králi mocných paží, Nejvyšší Pán vesmíru proje-
vuje nespočet zjevení a činností podobných tĕm, které 
jsem již popsal. Sláva Nejvyššího Pána je ve skutečnosti 
neomezená. ❧

KRIŠNAKRIŠNA

BUDDHABUDDHA

KALKIKALKI
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péče o umírající a zemřelé
Lidský život je určen k duchovnímu 
pokroku a osvobození ze samsáry, 
ale dnešní západní společnost tomu 
klade všemožné překážky. Lidé 
proto většinou nejsou na smrt 
připraveni, a tak jsou její náhlou 
blízkostí nebo příchodem vyvedeni 
z míry. Smrt ale může přijít každým 
okamžikem a je třeba na ni být 
připraven. Ideální příprava, jak 
byla pojímána od starověku po 
celém světě, trvá celý život.

Všechny kultury mají určité me-
tody péče o umírající a zemřelé 
osoby, aby se zabránilo jejich 

cestě „dolů“ a usnadnila se jim cesta 
„nahoru“ v době, kdy už samy nemo-
hou příliš (nebo nic) udělat. Většina 
lidí touží umírat doma, mezi členy své 
rodiny. Dříve to bylo běžné a mladší 
generace se učila od starších, jak se 
o umírajícího postarat. Úpadek, seku-
larizace a institucionalizace společnos-
ti způsobily, že tyto informace dnes 
prakticky vymizely. Smrti se bojíme 
a skrýváme ji.

Následující řádky se tedy snaží tento 
nedostatek napravit. Tyto informace 
jsou v kontextu západních zemí, zamě-
řené na oddané spolu s neoddanými 
členy jejich rodin.

Místo
Ideální je umírat na svatém místě, jehož 

vliv samotný zajistí osvobození ze samsáry. 
Ve Vrindávanu už nějakou dobu existuje 
hospic pro oddané. Pokud není možné 
odjet včas na svaté místo, je smrt ve vhod-
ném místním hospicu lepší než v nemoc-
nici s její neosobní atmosférou a většinou 
materialistickým personálem.

Čas
Za příznak dobré karmy se považuje ze-

mřít přirozeně stářím doma. Tato situace 
je dnes stále vzácnější. Osobně jsem znal 
jen dvě takové osoby. Opakem je dnes běž-
ná náhlá smrt či smrt v důsledku dlouho-
dobé nemoci spojená s velkým utrpením.

V případě náhlé smrti (která je přízna-
kem negativní karmy) se osoba nejspíše 
dostane nejdříve do nemocnice, buď na 
JIP nebo již na patologii, a příbuzní k ní 
nemají přístup. Rodina se dozvídá o smrti 
příbuzného opožděně. Stále ještě mu však 
může pomoci.

Okolnosti
Žádoucí je zemřít v kruhu rodiny, v níž 

je alespoň jeden oddaný, který je schopen 
ostatní členy rodiny poučit, jak se k umí-
rajícímu chovat. Je totiž velmi důležité, aby 
mu odchod neztěžovali, ale naopak usnad-
nili. Členové rodiny by se měli hlavně 
vyvarovat nářku, který je pro umírajícího 
silným poutem. Často se v rodinách snaží 
dětem zamezit v přístupu k umírajícímu, 
aby nebyly stresovány. To je chyba, protože 
tato zkušenost je pro děti nenahraditelná.

Zdroje informací
Umírající by měl být v první řadě in-

formován o tom, co je smrt a jak probíhá. 
Tyto informace jsou více či méně rozptý-
leny v různých textech. V Indii je jejich 
známou sbírkou Préta Khanda v Garuda 
Puráně, jinde například Tibetská kniha 
mrtvých či Egyptská kniha mrtvých. Před-
čítáním umírajícímu o průběhu smrti se 
má předejít jeho zmatenosti, která mu brá-
ní v klidném a příznivém odchodu. Navíc 
je ale třeba zlepšit jeho karmu.

Umírající
Je důležité, aby umírající s rodinou 

a ostatními vyřešil všechny minulé problé-
my – vyjasnění nedorozumění, omluvy za 
vzájemná příkoří, splacení dluhů, rozdě-
lení dědictví, splnění si posledních přání, 
poslední pokyny a rozloučení. V opačném 
případě, pokud není se vším vyrovnán, 
bude poután k tomuto světu jako duch, 
aby tyto věci napravil, což je v této situaci 
a v dnešní době velmi obtížné.

Umírající by měl – co nejdéle je scho-
pen – pronášet svatá jména Pána (džapa), 

dostat mahá girlandu (obětovanou Pánu), 
prasádam (jídlo obětované Pánu), lístky 
tulasí, čaranámritu (směs tekutin použí-
vaných při omývání Pánova múrti), vodu 
z Gangy nebo jiných svatých míst (lze ji 
přimíchat do nápoje), být posypán pra-
chem ze svatých míst, naslouchat čteným 
nebo přehrávaným Pánovým zábavám, 
modlitbám, mantrám a zvláště kírtanu Šrí-
ly Prabhupády.

V jeho blízkosti je vhodné umístit Páno-
vo múrti (nejlépe šálagrám-šilu, pokud je 
k dispozici) nebo Jeho fotografi e, fotogra-
fi e duchovních mistrů, tulasí, svaté knihy 
či další předměty s duchovním vlivem. 
Podle Garuda Purány je při umírání ide-
ální ležet na holé zemi posypané semeny 
sezamu, která odpuzují negativní entity.

Je vhodné zařídit púdžu v chrámu jmé-
nem umírajícího, aby získal duchovní 
zásluhy potřebné pro hladký odchod. Totéž 
platí o darech chrámu nebo oddaným jeho 
jménem. Každý také může v mysli věnovat 
umírajícímu výsledek svých duchovních 
činností, jako je pronášení modliteb, man-
ter, stóter, aštóttarašatanám a sahasranám 
(litaniím složeným ze 108 a 1008 jmen 
Pána) a kapitol svatých textů jako Bhagavad 
gítá a Šrímad Bhágavatam (přečíst alespoň 
jednu kapitolu; pro své zemřelé neoddané 
členy rodiny jsem přečetl po čtyřech kapito-
lách) nebo se přinejmenším vlastními slovy 
modlit o prospěch zemřelého, aby se dostal 
do co nejlepší příští situace.

Toto má svou obdobu v jiných duchov-
ních tradicích. Pokud se umírající k někte-
ré konkrétní hlásí, bude nejspíše vyžadovat 
péči prováděnou v jejím kontextu. Pod-
statné je vědět, že tyto úkony mají umírají-
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címu dodat maximum duchovních zásluh 
a odstranit negativní karmu, aby mohl co 
nejsnáze opustit tuto fyzickou úroveň.

Zemřelý
Pokud osoba zemřela v rodinném kru-

hu, měla by být umyta, pokropena vodou 
Gangy apod., dostat vaišnavský tilak, na 
hlavu prach ze svatého místa, na krk kan-
timálu z tulasí a mahá girlandu a být ob-
lečena do čistých šatů. Není-li k dispozici 
kantimála, postačí několik kuliček ze staré 
džapamály nebo kantimály vložených 
umírajícímu do kapsy oděvu. Toto je často 
jediná možnost v případě úmrtí v nemoc-
nici, kdy členové rodiny nemají k zemřelé-
mu přístup a jen tam doručí oděv do rakve. 
Podle písem totiž, pokud je zemřelý spálen 
se dřevem tulasí, bude osvobozen 
(Hari bhakti vilása 9.194-198).

Pohřeb
Obřad rozloučení v krematoriu by měl 

být doprovázen bhadžanem či kírtanem 
a tématicky zaměřeným proslovem nej-
staršího syna nebo jiného muže podle 
sestupné hierarchie příbuznosti (v případě 
nutnosti kohokoliv, kdo je schopen se to-
hoto úkolu ujmout).

Dnes je běžné, že si umírající či rodi-
na obřad nepřeje, většinou z fi nančních 
a osobních důvodů.

Obřad je však pro rodinu a další osoby 
příležitostí k rozloučení se zemřelým 
a k zamyšlení se nad smyslem a dočas-
ností hmotného života. Plní tedy funkci 
samskáry.

Smutek
V Indii se tradičně dodržuje deseti až 

třicetidenní období smutku s mnoha pra-
vidly (podle varny zemřelého, deset dní 
u bráhmany, třicet u šúdry). Během něho 
se zemřelému obětuje voda a poté se mu 
po dobu dvanácti měsíců v rámci obřadu 
šráddha obětuje tzv. pinda, neboli jídlo, 

které jej živí cestou na Pitrilóku, nižší nebe, 
odkud se po vyčerpání zbožných zásluh 
vrátí opět na Zemi.

Toto se netýká oddaných (Hari bhakti 
vilása 9.308) a členů jejich rodiny, na něž 
se automaticky vztahuje Krišnova milost. 
Čaitanja čaritámrita místo toho doporu-
čuje pohostit prasádam čistého vaišnavu. 
Každá oběť má být doprovázena kírtanem.

Oddaní mohou zemřelému nabídnout 
Krišnovo prasádam prostřednictvím foto-
grafi e. Poté by se mělo dát zvířatům nebo 
být položeno na zem pod rostliny či stro-
my v přírodě.

Tři dny po pohřbu se doporučuje uspo-
řádat pamětní setkání se čtením z písem, 
bhadžany, kírtanem a hostinou na počest 
zemřelého vaišnavy. Při této příležitosti je 
vhodné věnovat pozůstalým a přátelům 
nějakou knihu Šríly Prabhupády. Tématic-
ky nejvhodnější je „Mezi životem a smrtí“.

Popel
Popel zemřelého by měl být vysy-

pán do svaté řeky nebo moře, útočiště 
všech svatých řek. Uvádí se, že osoba 
vezoucí tento popel (nejlépe nejstarší 
syn zemřelého) má zaručenu bezpro-
blémovou cestu.

V dnešní době si rodiny, často opět z fi -
nančních důvodů, nechávají popel doma. 
To je špatný nápad, protože zemřelý bývá 
ke svému popelu jako poslednímu zbytku 
fyzického těla připoután a potom na sebe 
jako duch různými způsoby upozorňuje 
(lidově řečeno „straší“), protože je odká-
zán na pomoc druhých. To je další oblast, 
v níž nyní panuje velký nedostatek infor-
mací a obav.

Pokud se však provedou výše uvedené 
metody, osoba nezůstane v tomto světě 
jako duch, ale minimálně získá v příštím 
životě vyšší postavení.

Souhrn
Svaté jméno Pána, Jeho prasádam 

a šástry jsou hlavními a nejdostupnějšími 
pomocníky pro umírající a zemřelé, a to 
nejen oddané, ale i jejich příbuzné a další 
lidi, s nimiž oddaní mohou přijít v této 
kritické době do styku. Tento krátký 
přehled shrnuje praktické informace, co 
v tomto případě dělat. Poslední část tohoto 
seriálu ukáže konkrétní příklad úspěšné-
ho odchodu jedné oddané před několika 
lety v Dallasu, který byl zdokumentován 
knižně. Je důkazem, že život i odchod od-
daného představují skutečnou dokonalost 
lidského života.

„Člověk by se měl snažit sdružovat 
s oddanými Pána Hariho, kteří poskytují 
osvobození ptákům a zvířatům, o lidech 
nemluvě.“ 

Sátvata tantra 8.32 ❧

V blízkosti je vhodné umístit objekty s duchovním vlivemV blízkosti je vhodné umístit objekty s duchovním vlivem

Člověk by se měl snažit sdružovat Člověk by se měl snažit sdružovat 
s oddanými Pána Harihos oddanými Pána Hariho



ŠPENÁT

& POHANKOVÉ BRAMBORY

2 balení mraženého špenátu (nebo odpovídající 
množství čerstvého)
½ čl kurkumy
2 čl mletého římského kmínu
¼ čl mletého nového koření
1 čl kmínu
1 čl mletého zázvoru
2 čl soli
3 pl smetany
50 dkg panýru (nakrájeného na kostičky)

4 velké brambory
½ hrnku pohanky
hrst mražené kukuřice
2 hrsti mražených fazolových lusků
2 mrkve (nakrájené)
bazalka dle chuti

Nakrájíme špenátové listy na malé kousky, nebo 
připravíme 2 balíky mraženého špenátu.
V hrnci rozehřejeme ghí nebo olej a krátce na něm 
zasmažíme kurkumu, římský kmín, zázvor, nové 
koření. Potom přidáme mražený listový špenát. Po-
kud máme čerstvý špenát, podlijeme  ho několika 
polévkovými lžícemi vody a přidáme kmín, sůl. 
Přikryjeme a vaříme asi 10 minut za občasného 
promíchání. Odstavíme a vmícháme smetanu a na 
kostičky nakrájený panýr.

Nakrájené brambory s pohankou, kukuřicí a zele-
nými fazolkami a mrkví dáme do hrnce, zalijeme 
vodou, přidáme sůl dle chuti a trochu bazalky. 
Vaříme doměkka. Pohankové brambory servíruje-
me se špenátem.
S láskou a oddaností nabídneme Šrí Krišnovi.

Recept 
poskytla

Gítámrita 
déví dásí
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